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Bokstdver och tecken
v a n I i g a a I f a b e t e t s:

Av det svenska landsmfllsalfabetet
typer:

ct, -' a-lj udet i sal.

a :== o-l judet t bo.

ri ==: oppet o-liudet, i rikssprflket
sflsom t drorn.

0 r== ett mellanljud mellan e- och oppet o-liud, ei flore-

kommande i rikssPrirket.

I s I ei n d s k a b o k s t d v e r:

,l' := sche-l jud"

J =- vdsentligen samma lzispande t-llud som i eng. thin"

il :== motsvarande ljud med sthtnton, sfisom i eng. the^

rqther.

2 ::= oPPet fl-ljuC'
Tecknet' anger i ett sv ensk t ord accent och f,rsyf,tar"

da Samma accent Sorn t d,nden, bestdmd form av a,nd"

Satt over envokaliett isld ndskt ordanger'vokalens
lzingd.

Tecknet ' anger sarnma accent som i d,nden, best6md florni

av d,nde.

Tecknet ^ anger bruten accent (>cirkumflexr>), d.v- s. att
tvA stavelseaccenter liksom aro sammanforda pfl e n sta-

velse. I rikssprfiket hores sAdant t. ex. vid svordomen fdn"

utover det

ha nyttjats foiiande

ndstan blott kor t,

I
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roRoR^D.
Till grund for innehdllet i fdreliggancle skri.ft ligga de of-

Jentliga forelcisningar over sarnma cimne som forfattaren un-
der sisllidne februari och tnqrs hdllit uid. Goteborgs Hcigskola"
Dd emellertid en fullstcindig behanclling ay cimnet dciruitt icke
medhanns, har en sddan skett forst f och med det att .fram-
stcillnirtgen nu befordras till trycket. Pd d.tskittiga punkter
har ciyen erl omarbetning uidtagits.

Skriften franitrcider sorn det forsta nurnret i tlen sl< riftse-
rie sotn {nstittttet for ortnamns- och clialektforskntng uid Gti-
teborgs Llogskola har for cvsikt att pttblicera. f,Iect auseencle
pd den uppgift syrn denna serie at)ser att Jylla hcinyisas tiH
den anrncilan scm dterfinnes pd, omslagets Stttersid.a. Itoretig-
gande skrift vill soka augiva ett proy p(i yilka kulturella och
nationella urirden ortnamnsforskningen 'kan bringa i Cagen
genoffi att till behandling upptaga spr)rsmd.l som ligga ncira
.l'rir varje hembygcsintresserad. Den yiil ock soka uisa, hu-
rusont sddanq cimnen kunna behandlas pd ett sritt sofil fcire-
nar vetenskaplLghet med tillgringlighet ciuen .for anc{ra cin faclc-
man.

Goteborg i maj 191 E .

I-ljalmar L[ndroth.





Inledning, .

l" Ndgra allmcinna grundsatser uid tolkningen au ortna'mn.

l. Ortnamnen ha alltid en betydelse, dven om denn a ofta
undandrai: sig vfir kunskap. (Vid senaste tiders namngiv-

ning anbringas namnet dock ofta goCtyckligt.)
2. Betydelsen mflste sokas med ledning av t1e

kornliga namnformerna. Mycket ofta kraves cck

onl den pf, orten i folkmun bi:uX<liga namnformen

oi'tens topografiska forhflllanden.
3. Allm:in sprflklig och sprflkhistorisk skolning ar ound-

gringlig. Ofta dr det ock nodvdndigt att kdnna till liudens

och formernas historia pfl just den ort varom det ar frflga"

4. Tolkai'en ay folkliga narnn bor kunna stdlla sig pfi

folklig stAndpunkt.
5. Det ar viktigt att behdrska namnmaterralet over ett

betydligt stori'e omrflde (iandskap, rike o.s.v.) an det som

undersokningen for tillfzillet gziller.

6. Man bor beakta de vagar varpA det ratta namnet
forvanskas: folklig eller >ldrd D omtydnirg, anslutning
till liknande ellei: ndrbeldgna namn, skrivares och kartri-
tares slarv eller okunnighet, felldsning i den urkund som

avskrives m. m.

7. Man bor i allmdn
stdmda, an mindre nflgra

h e t inte vanta sig nhgra be-

mdrkr,,drdiga tilldragelser som
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n amnglvnlngsgrunder" De mirnga gdngse forklaringar,
som flberopa sfldana, dro i storsta utstriickning tvdrtom
pfifunna e f t e r namnet och bora sAlunda misstros; men

de bora alltid, Si snart de ej genast visa sig formellt omoj -

liga, provas sfl lAngt ske kan.

8. Man bor ta hdnsyn till, att rildre tiders nemn ofta
dro bildade efter vissa fasta sprAkliga regler. En ny tolk-
ning bor icke sti i strid med dessa, tvHrto bor man soka

stodja den med flberopande av redan tydda eller sdkert

tydb ara likartade fall.
9. Man bor akta sig att utan pr:ovning lAta iakttagelsei'

ellen metoder fr6n e n bygd gzilla en annan. Skilda bygders

ortnamn avvika ofta till sin bildning, fiven lnom samma

land"

10. Det ar viktigt, ofta nodvdndigt att stA i kontakt
med foi:nforskningen, etnografin, geologin och historien,
sdrskil t for den bygd undersokningen g61ler"

Till6mpningen av dessa grundsatser leder nu visst icke

alltid till det efterstrdvade mAlet: namnets tydning; t,v

detta undandrar sig trots allt ej sdllan sdker kunskap.
Men de angivna grundsatserna beteckna dock den vilg
forskni ngen har att gh,

2. Htruudktillorna f or udr kcinnedom

merna au Bohuslcins hcirads- och

om de cilsta fior-
sockennamn.

1. De islilndska kungasagorna ndmna

bland . andra bohusldnska namn ocksfl fitskilliga hdrads-

och sockennamn.
2. Biskop Eysteins jordebok, den s. k.

R o d e B o g, en forteckning over det kyrkliga godset
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i Oslo biskopsdoffie, dit Bohusldn horde, frf,n Aren 1388--
1.101 (med itskilliga senare tillzigg).

3. Di p I o m atari u m N orv e gi c u m, Oldbre-
ve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog,
slregter, sreder, lovgivning og rettergang i middelalderen.

1" Norske Regnskaber og Jordebs-
g e r f ra det l6de Aarhundrede. Av vikt for Bohusldn dro
del 3 och 4, och de bohusldnska rdkenskaperna ddn hdrrora
frf;n 1519, resp. c" 1528"

5. Bohusldns och Vikens jordebok
foi' 1573 (handskrift i Landsarkivet i Goteborg). SvArit-
komligai"e dro de likaledes otryckta jordebockerna frAn
1541 och 1568 i Riksarkivet i Kopenhamn (den senare blott
<le tre sydligaste fogderierna) och frfln 1574 i Kammar*
kollegii arkiv i Stockholm" Sedan finnas frAn och med
I 580 talrika, likaledes otryckta jordebocker.

6. Biskop Jens NilssCIns Visrtatsbs-
ger og Reiseoptegnelser 1574--1597. Dessa
iiro shrskilt vdrdefulla for sina uppgifter om naturforhil-
landen. De dro icke nedskrivna av biskopen sjdlv, utan av
hans foljeslagare Oluf Bargessan' men man anser som sa-

kert att denne av sin forman f,tminstone fet]r en ganska
noggrann instruktion norande vad han bonde uppteckna.

7. Aktstlrkker til de norske strendermaders hi-
storie 1548-1661 (bl. 2 hdften utkomna).

Strodd a namn fall ande under vfirt 5 nrne trdffas natur-
ligtvis ocksfr, bland andra bohusldnska namn, i de s v e n-
ska urkundssanrlingartrB, bland vilka s6r-
skitrt erinras om Svenskt Diplomatarium och Svenska Riks-
arkivets Pergamentsbrev"

En hdnvisning forti ana ock de otryckta, i Landsarki-

t
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vet i Goteborg forvarade kyrkordkenskaperna, BV vilka de

dlsta bohusldnska hzirrora frfln 1580- talet.
Hdr vill jag ock ndmna, att de dialektala uttalsformer av

sockennamnen (eller andra bohusldnska namn) som, jag

meddelar, sfl gott som uteslutande hdrrora frfrn Lektor rN.,

Nilens i Goteborgs stadsbibliotek forvarade samlingan flrfin

borjan av 1880-talet.

3. Hur de bohuslcinska hciraCerna ocLt socknarna Jdtt sinc
namn"

1. De namn vai med vfli:a h ri r a d i Skandinavien upp-
trdda i historisk tid ha naturligtvis icke tillkommit genom
en akt av avsiktlig namngivning, sedan forst sflvdl begrep-
pet hdrad fAfi en fast innebord som varje enskilt hdrad
sina bestfr mda j udiciellt-administi: ativa granser. Utan
den nimliga gfingen ar, att ett visst omr6de, en viss trakt
fick sitt narrn av folket av sarnma naturtriga orsaker, vilka
overhuvud framkalla folkliga narnn, och att detta namn
sedan fdstes vid hdradet dfl detta vdxte frsrrr. Vill man ha

nirgot kl arare begrepp orn h u r detta band inellan vad
vi nu mena med ett hilrad och de[tas nemn pfi sin tid korn
att knytas, rnflste rnan s5lunda soka vinna en uppfattning
om hui:n hhraderna orrerhuvud kommo till.

Detta ar ett inom historieforskningen mAngdisku terat
och p6 flera olika sdtt besv arat sporsmfil. Att hdr ens i
sammandrag ta upp det i dess helhet, vore icke kimp,ligt,
Det skall blott sdgas nflLgra ord om vad som numera med

tdmlig sdkerhet eller sannolikhet kan sdgas gzilla for det
gamla Norge och sdrskilt foi: Bohusldn. Hdrvid har iag
kunnat draga nytta av den svenske historikern Doc. S"
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Tunbergs grundliga undersokni ngar i hans uStudier rrl-
rande Skandinaviens dldsta politiska indelning r> ( l9l I ).
Enligt dennes sannolikt riktiga mening betyder hcirad frfln
borj an blott 'eh skara (pe nAgot satt sarurmanslutna) mhn-
niskor'och ddindst'(sluten) bygd'" Hdradet i denna me-

ning hade de varken nflgon viss storlek eller ticiigast ens

nf,gra fasta granser gent emot ett annat uhdi:ad u; obygllerna
voro granserna" Den 6lsta samhdllsoirganisationen rnfiste lia
varit en bygdeorganisation. Det mf,ste da ha legat ytterst
nara att anknyta denna just till vad man menade rnecl

nhdradu, den slutna bygden. I Danmark synes denna ut-
veckling ha skett rnycket tidigt, s ir tidigt att de enda spfirer-r

av en icke politiskt-rdttsiig betydelse hos orde t dar synas

vara att finna ddri , att hdradsgi"dnsei'na vanligen ratta sig

efter de naturliga terrdngforhAllandena och att hdraderna
sjtilva utgora geografiskt avsondrade delai: av landet; hdr'
igenom betygar sig ndmligen hdradet som en naturligt fram-
vuxen institution. I Norge hora vi icke talas om ltcirdd

overallr i landet. Men bl. a. i soder och sydost trdffa vi dei.
Och hdr synes man forst da lyckas kornma till ratta med c1e I

sdtt vaipA tra;:adet fi:amtrdder i historisk n-iedeltid, om marl
ocksfi hdr utgf,r frirn betydelsen ubygd u. I norra delen av
den gamla Borgartingslagen, i det nuv. sydostra Norge , ara
hdraderna rnycket smfl; hdradets utstrdckning sarnrnan-
faller ofta med socknens, sA att det har blott en enda

socken. Se smA omrflden kunna sv6rligen h a frhn boi"j an

uppkomrnit sorn tingskretsar. Men vdl har det i Norge
funnits naturlig gi:undval for sfl smfl inom sig slutna
b y g d e r, avgransade frfln grannbygderna. Och till dessa

ubygder r, som bendmndes hcirad, har Sfl, menar man,
den soderifrAn kommande rI ttslig aharadsinstitutionen knr-l-
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tit sig, med bibehfillande bf,de av omrfidets storlek och av

namnet hcirad. I Bohusldn ddremot ilro hdraderna vida stor-
re och rymma alltid mer iln en'socken. Skulle nu Bohus-
l6ns natur och bebyggelseforhflllanden gora skillnaden mot
lagtingets norra del naturlig, sfr att pti det forra hellet stor-
re bygder borde uppstfl? Det vill knappt synas sfl; ocksfi

hdr ha vi forutsdttningarna for sm[rre, ganska Val slutna
bygder. Det 5r v[l d[rfor rimligt , att orsaken till skillna-
den hr en annan. Man har thnkt sig, att ocksfi i Bohusltin
hziraderna (i ordets ursprungliga betydelse) voro sm6r) men

att deras stora utstrhckning i historisk tid antingen berodde
pf; en senare utvidgning utifrAn centralbygden eller pfi in-
flytande frfln Sverige och Danmark. Blott det senare sy-

nes kunna tillfyllest forklara den genomgiende skillnaden
mot forhfillandena i sodra Norge. Man finge de anta, att.

den beroring med de andra nordiska rikena, for vilken Bo-
huslhn var utsatt pfi grund av sitt kige mflhrinda ock pf,

grund av politiska forhfillanden i en' dunkel urtid re-
sulterat i att hhradsbegreppet i dessa lhnder, i vilka htirad
hade en politiskt-rhttslig innebord, dilr avsatt spflr. For-
hellandena i lender med vidstrdcktare sammanhdngande
bygder' och ddrfor stdrre hdrad skulle ha pfiverkat forhfltr-

landena i det nilrgrdnsande landskapet med smhrre och

slutnare. Men rorande de n[rmare omsthndigheterna
hdrvid ha vi inga upplysningar att tillgfi.

De bohuslhnska h6radsnamnen bora emellertid f6r-
stfis som namn pf, b y g d e r och sf,lunda, dflr de innehfilla
ett appellativt ord, tolkas i anslutning till natur- och ter
rhngforh6llandena inom hdradet. Men de nu h[rAderna
dno si pass stora, blir det stundom svfirt att veta i vilken
del av hflradet man skall soka den lokal som en gAng givit
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llarnnet. Ty detta bor: i allminhet, i overensstdmmelse
med det nyss sagda, frin borjan ha syftat pfl ett mindre
omrAde" Llttare stdller sig saken i de fa fall ddn hdnadet
f,ett namn efter en socken ddrinom. om de allmdnna grun-
derna for sockennamnens tolkning se strax h6n nedan.

Om hdradsnamnens fl I d e r lflter sig intet allmdnt om-
tlome uttalas; med avseende pfl de enkla hdradsnamnen se

emellertid s. 14.

2. Ordet socken kanna vi icke i nAgon hednisk anvdnd-
ning, varur den kyrkliga direkt kan ha framgitt alltsi
som namn pfr o m r fl d e av nf,got slag" Socken (isl. s6kn)
6r sl6kt med stika och betecknar alltifrfln den dlsta kristna
tiden ett omride med gemensam kyrka, dit menigheten
fi"an omradet rsokte >. Kyrkan fick namn efter den by
eller gflrd ddr den uppfordes, och sockennamnet skall ddr-
for helt enkelt tolkas efter samma principer som vilket an-
nat by- eller gardnamn som hdlst" Stundom har visser-
ligen byn eller gflrden i senare tid forsvunnit, sfl att namnet
b I o t t lever kvar som sockennamn, men man bi:ukar kun-
na ha rHtt att forutsdtta att det dven dfi 6r forhAllanden i
kyrkans ndrhet som varit namngivande.

De socknens storlek och grflnser vict den forsta kyrkliga
organisationen skulle bestdmmas, synes direkt hinsyn ha
tagits till den vdrldsliga organisationen" Ddrfor stfir
socknen i de ojzimforligt flesta fallen i ett bestdmt for-
hallande till h d r a d e t. Frfln borjan var detta forhal-
lande helt enkelt det, att kyrkan tog upp hdradet i sin tjdnst
som uttryck for den vhrldsliga sidan av det som frin reli-
gios synpunkt kallades socken" Heradet blev socken.
Sf,som ovan ndmnts, ar detta forhflllande 6nnu bevarat
pa etskilliga hell i sydostra Norge. N6r ddremot ,ce bohus-
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l[nska hdradena alltid, sfi lflngt vi kunna folia dern tillbaka,

innefatta mera an en socken, antas detta bero darpfl, atL:de

dlsta stora socknarna tidigt blivit uppdelade i flera. iVlot

slutet av medeltiden boriade utvecklingen gil tillbaka ige,n,

sfl att flera socknar sammanslogos, vantrigen dock blott i

sA mfltto , att det blev ett i>prastagrill u eller pastorat, ddr

e n socken blev modersocken och en (eller fle'ra) annexsoc-

ken.1)

Vi kunna jr-r inte utan riidare lita pfl att'.ett sockennarnn

ar minst lika gammalt som den forsta kyrklig a o{ganisatio-

nen, vilken i ,Cess a trakter i huvudsak genomfordes pa 11000-

talet; ty vi mflste, som ndmnt, rakna med Senare socken-

d e I n i n g, och de kunde ju den gird eller by, som

givit socn<nen namn, vara yngre dn ndmnda tid. Dock torde

detta i sjeilva vei:ket icke betrdffande nfigot enskilt socicen-

namn kunna goras troligt'). Ty kyrkorna forlades sA gott

som genomgeende till de' s t o r s t a byarna, och dessa

vo',:o de g a ml a hyarna, med ancr lflngt tiltrbaka i urtiden"

I regel ilro alltsfl socken n a m n e n zildre an kristendo-

men, ofta betydligt alcire. I rnflnga fall i Norden har

man anledning att tro, och i Atskilliga fall kan det bevisas,

att kyrkan eftertralt ett hedniskt ternpel" Hdri ha vi dfi

ocksfl att se ett intyg om att den kyrkliga organisationen i

vissa avseenden knot an ''rid den hedniska. Att sf dlva

socken i n d e I n i n g e n foregicks av en motsvarande

hednisk indelning i kultkretsar, har ffIan dock ic-ke hittills

,) I ej fa f all bar d.e pastoratet hhradets nqlnn: Mehend.a stAr
O..it, i'nAgot samband" lned. en d,ld.re bendmning lav socknen, d.e

d.enna safflmanfoll med. h6rad.et. l

,) Hdrvid und.antagas naturligtvis forst i senare tid tillkomna
kyrkor (och kapell)"
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f"unnit direkt anledning att antaga, tatminstone ej for det
gamla Norge.

Om vissa sockenkyrkor har man anledning att antaga,
att de icke tillkommit pA vanligt sdtt, for att motsv ara all-
rnogens behov. En storman kunde pil sin huvudgflrd for
sitt och sina underlydandes behov uppfor:a en s. k. hogin-
diskyrka (egentligen'bekvdmlighetskyrka, kyrka uppford
till egen bekvdmtrighet'). En sfldan kunde oftaligga ganska
ndra sockenkyrkan. iVlan har formoC at att av bohusldnska
kyrkor VettelanC, Rel1en, Aby och Aspflng, alla nu forsvun-
frA, varit sfidana hogindiskyrkor"



I" F{Sradsnamnen.

Som hdradsnamn behandlas blott de namn) som icke
kommit att beteckna h[rad blott dzii:igenom, att ett garn-

malt sockennamn fhtt vidstrdcktare innebord. Av detta
senare slag dro i Bohusldn dock blott namnen Kville och

Tanum. Dessa behandlas dA under sockennamnen" Dzir"-

emot ar hdr ratta platsen att behandla de fall, de hdrads-
namn och namn pfl pastorat (przistgzill) tumrnanfalla, sfisorn

I.-rc[kne, StdngenCs, Sotencis, Bull&ren; ty hhr ar hdrads-

namnet det forsta, och nfigon sockenkyrka eller kyrkbv
svarar ej mot namnet.

I " Osarnntansatta hciradsnilmn"

Bland de bohusldnska h5radsnarnn som riro uenkla* bilci-

ningar (icke sammansatta av flera ord) traffa vi nigra bland

de uriilsta bygdenamnen i landskapet. Sfldana gamla namn
innehfllla ej s611an ord som 6ro utdoCa redan i det 6lsta
litterdra sprflket. Forskaren stf;i" ddrfor ofta r5dvi11 vld
deras toikning. Stundom kan icke ens jzimforelsen med be-

sldktade sp;:Ak hjdlpa honom lfirrgre 6n pil sin hoj d till en

mojlighet att overrrdga. Att jag alltsfi hdr, redan vid de

forsta namn jag tar upp till behandling, ibland nodgas kon-r-

rrra med ett udet vet jag inteu, mil yara forodmj ukande.

Men kanske kan jag iust diirigenom hoppas vinn a nhgot for-
troende for de namntolkningar som iag kommer att fora
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fram med storre tillforsikt. Aven vid de mest getfulta
namnen betraktar iag det emellertici som min uppgift att
fr6n forskningens nuvarande stflndpunkt soka lzigga frf,-
gorna tillratta for en losning sorrr mAhdnda framtiden kan
skdnka. Att ta upp tiden med att direkt vederkigga dldne,
onretodiska tolkningsforsok kan jag blott i sdrskilda falt.
Av min egen losning torde i regel framgfir varfor den eller
den lekmannamdssiga gissningen ar orimlig"

Jag ghr i det fol jande frfln S till N"
Hisingen (Hising flerstddes i de isl" sagorna, Hising

Aldre vdstgotalagen , Hisingin l3gg) ar frin borj an, lik-
som alltidmt i frdmsta rummet, ett onamn. Vi ha flera
sfldana gamla onamn pfl - ing, alla sdkerligen av hog ilder"
Av dessa dr Hising avgjort det mest bekanta. -ing ar en
uavledningsdndelse>, som hHr ar utan sjdlvstdndig betydel-
se. Det dr ordstarnmen F/is- det griller att tolka. Men detta
bereder betydande sv6righet" Det synes hogst sannolikt
att det tii samma hls- som vi h ai Hisdn, enhog liten skogbe-
kladd holme just ddr Bohusld,n, Dat och norska riksgr6nserl
samnlanstota,, och i det noi"ska Hiso hdrad i Nedenes amt"
Atminstone det senare var forr ett osammansatt onarnn,ty
det skrevs lliss 1320. Men rned <Ienna sammanstAllning
airo vi ej mycketlangre komna. Det finns en ordstam heis-^
hts- nted betydelsen 'torka, ofruktbarhet' som skulle kunna
konrma ifrhga _- och kanske kunde vi ffl dldre tiders natur-
forhfillanden pfl Hisingen att stdmma ddrmed --, det finns
en anllan stam aY vdsentligen Samma utseende Som tycks
betl'52 'i"ysa, skzllva' eller (mflhrinda ar detta inte alldeles
sarnma stam) 'vara vilcsarrr, virdsamt skjuta i v6dret,.
Pe den sista betydelsen ar jag tills vidare mest bendgen
att t6nka, om jag fdster mig vid den ndrnncla Hisons utse-
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encle och sa, da det gdiler Hisingen, f orsdtter mig tillbaka till
en tid dA vattnet stod betydligt hogre an nu. Vid gfing-

griftsticlens boij an, de vattnet var c. 12 In. hogre dn ru,

riinde Ramberget upp ur havet sOIn en brant klippa och

Kvilleclalen var ett sund, sfl att den vdstra delen av Hisingen

\i ar en o for sig (enligt Alin och Ho,flstedt). Det kan vaf a

denna o som ticligast burit namnel. Och det liggei" intet

orimligt i att namnet kunCe gA tillbaka dnda till stenflldern.

Sfisom synes av de meddelade dlcli:e formerna, har slutar-

tikell -en i vflrt onamn lagts tili i senare tid. Det frlsta

sprflket hade iinnu icke nflgon bestdmd artikel; nilr denna

blivit vanlig, l ades den ofta eiterfit titrl de redan bildade

oartikuleracie namnen.

T'jiirn lhjarnar (g.r.) skatrden Einarr Skulason I 100-1.,

Pjorn ) Sverres saga, Tiorn, Tiarnar hauffdi 'Tjorns huvud'

1 354 [avsl.,rift] , Piorn 1388, 1396 , Tyorn 1 485) ar na tur-

ligtvis likaledes forst i andra rummet hdradsnamn. Da ge-

nitiven heter Piornar, i poesi rimmande med en form av

visa pfl nflgon annan rned hdnsyn tili formen passande stam

Hn den som vi ha i substantivettiur (isl. fij6rr). Pa denna

ha tidi gare tolkare ocksfl tdnkt. n-et skulle dfl vara tillagt

iust for att av ord stammen bilda onamnet (bestzimd artikel

ar det icke); pa sAd ana onamn med ett tillagt n finnas

1) Om betyd.elsen av d.e isl. bokstavstecknen se titelblad.ets
insid"a.

2) Det ar icke troligt att Einarr Skirlason skulle ha varit okun-
nig om v6rt onamns ratta uttal. D6rtill \rar on pA grund- aY

sitl siltfiske sdkerligen for vdl bekant redan de.
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icke fe exempel. Skola vi alltsA antaga, att Tjorn be-

tecknats som 'den pA tjurar rika on'? Den tid, av vilken
vi vdnta sv aret, ligger for lAngt avlhgsen for att vi skola
kunna fA nAgot svar. Men skulle tolkningen vara riktig,
kunna vi icke gh ldngre tillbaka dn till den forsta tid) var-
tunden boskapsskotsel idkats, d. v. s. till den yngre sten-
f,ldern; men detta kan iu tyckas tillrzickligt. Det skall icke
ldmnas obeaktat, a'tt vi i sydostna Norge ha ett gammalt
finamn Piuro, solrr tyckes bora innehAlla samma stam.
Forhillandet till begreppet 'tjur' kan dock h d r icke vara
det nyss for Tjorn ifrflgas atta. En norsk forskare (J
Sverdrup) hai' antytt moiligheten att vi i detta 6namn
och i det kanske besldktade anamnet Stjorn (ifr ty. stier
'tjur') borde utgfl direkt frAn den dlsta betydelse 'stark,
tjock, bred, fast', som ligger bakom djurnamnet tjur. Kan-
ske vore de ITdrn'den tjocka, breda, fasta on'?

Torpe hdrad (Thorpaheret 1410) forutsdtter ett gammalt
bygdenamn som naturligtvis innehAller vhrt vanliga ord
torp. Eftersom vi ha att gora med en gammal norsk bygd,
fA vi icke utan vidare hAlla oss till ordets svenska betydel-
se av 'liten utflyttargird, (nyupptagen) lagenhet som icke
ar sjdlvstdndig gf,rd' o. d" Liksom det ty. dorJ, som ir all-
deles samma ord, betecknar'by', d.v. s. till en helhet sam-

manslutna gArdar, sA har denna, i sf dlva verket ursprung-
ligare betydelse ocksf,r funnits i fornnorskan, fastan det
pfl grund av ghrdarnas spridda ldge i den norska bygden ar
naturligt, att ordet pA tal om inhemska forhfillanden oftast
betecknar en enstaka gArd. Vi befinna oss emellertid nu pfl
ett gransomrf,de mot gammal svensk bygd, i Sverige funnos
byar i egentlig menirg, och dA bora vi mAhrinda raknil
med mojligheten att torp hdr verkligen skall tas i betydelse
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av'by'. NAgon visshet kunna vi hdr knappast l,inna.
Huru som heilst tdrde vi inte boi"a oversdtta Torpa hcirad
med 'hdradet med byarna eller gArdarn a' l. dyl. - en he-
tydelse som vdl ocksfi vore n6rgot svirr att forklar a ----, utan
vi fa vzil ge akt pf, att inom hdradets gamla bygd utmed
Gota 61v finnas flera gf,rdar (eller byar) med namn ph torp,
namligen de gamla herrgirdarna Torp (Ovre och Yttre) i
Hjzirtum och Rostorp i Vtisterlanda och dessuto m Brattorp
och ett nu forsvunnet Krokstorp i Hidrtum. Kanske vi dfl
bora oversdtta'hdradet med Torp-gArdarna'..)

Frlikne hdrad (/ Friknum,) l3l7,y Freghne 1526, Fregnne
1573) innehAller ett gammalt bygdenamn Frikn. Ett o-
n a m n med just denna form upptas i den gamla versifie-
rade forteckning pA oar som bevarats i handskrifter av
Snorres Edda, men man vet ej med sdkerhet vilken o som
ddrvid avses. Stavningen med g(h) i vflrt hhradsnamn i
dldre tid dr sdkerligen dansk , ty visserligen overgfrr i Frdk-
ne hdrad likscm overhuvud i ndstan hel a Bohusldn k ef-
ter vokal till g, men i de fall de k stod fram f or n, hade det
redan f o r e denna overgAng blivi t langt ( udubbelt ,i: ck
i uttalet) octr blev de icke g. Liksom man i orten sdger
rcickna 'rhkfl&', vackna 'vakna' o. s. v. ) sfl finns ocksA

ett gammalt uttal Freckne (med Doppet,, e) Vid tolk^
ningen av frikn skulle iag tyvdrr icke kunna anfora annat
dn gissningar sfl oshkra, att iag hdllre undertrvcker dem.
Namnet 6r ganska sannolikt sldkt med det gamla vdrm-
ldndska hdradsnamn, som i en handskrift av Aldre Vdst-
gotalagen skrives Friku herad och vars namn utan

1) Jag vill inte helt fortiga" den rndjligheten, att staurmer rtorlr^i vArt namn skulle knrrna betycla '(tet) bygd'"
2) -u,qn dr dndelse i dat. pl"
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tvivel hor ihop tned Fryken och Fryksdalen,rnen for dessa
senare namn har man icke hdller kunnat ge nflgon sdker
forklaring. Att -n i Frikn 6r en uavledningsdndelse D av
samma slag sorn -n i Tjorn, torde vaya sdkert.

Lane hdrad (Lana 1405) ar lyckligtvis nfigot lattare att
komma ttllratta med, Vi bora sdkei:ligen med Noreen for-
binda namnet med norska dialekters laan, f . (isl. lgn), som
bl. a. betyder dels 'husrad, husldflgB', dels 'svalgAng, trickt

4rr'

Or,

gAng pa .sidan av en byggning'; i vdstnranland anvdnrJes
samma ordstam orn en gfing mellan filhuset och fclderrum-
met. Vi bora de sporj a eftei", or1 nAgot topografiskt for-
hellande inom hdradet kun nat ge anle<Ining till jzimforelse
med en 'teckt gAng', en 'trhng passage mellan stdngande
vdggar' eller dyl"; ty detta blir den hetydelse hos substan-
tivet som ndrmast synes kunna komma ifrAga" Man kan
de tveka, onl man tloi" hella sig till kar"aktdren hos vatten-
vagarlla s()rn om.{e hiiraclet eller ti11 sjillva landskapets
fvsionrln-ri" Det fintrs dock inom hriradet ett namn sorn le-
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der oss till att antaga, att det senare ar det ratta. NO orn

Bokends k)rrka, Pf, halvon mellan Gullmarn och sundet in

till Uddevalla, ligger gfirden Lanehed. Den borde het a Lane-

gd, ty den skrevs Lanaruid 1388. Platsen ligger mitt up-

pe pfi halvon vid vattendelaren mellan de b,ar som rinna

b,t Gullmarn och dem som rinna ht SO; och ed anger iust
'passage mellan tvA vatten'" Sannolikt ar Lana-ed att o-

versdtta 'eCet inom den trakt som kallas Lan(a), Lan(a)s

ed'. Och iag ar boid atl tro, att vi skola soka den 'tringa
gfingen', som givit hdrade[ dess namn, strax i ndrheten.

Stora vagell mellan Bokends och Hogfls ghr ett stycke NO

oirr Lanehed fram mellan tatt ihopkldmda bergshoider; och

denna vag ar sakerligen ganrmal. Hdr hflller jag for tro-

ligt att vi ha den lan vi sokar). Sedan bygden i sin helhet

redan feff sitt namn, torde namnen Lanasund och Lane-

berg ha kommit till. Med det ftirra avses i Sverres saga och

annorstddes sundet rnellan Bokendset och Orust, det sena-

re (skrivet j Laneherghi 1396) ar nu en gflrd vid Havstens-

fjorden i Herrestad socken inom hdradet) men har frirn bor-

jan tydligtvis avsett sjalva det berg som pfl en ling strdcka

stupan ned mot fjorden . Lanasund at 'sundet vid Lan(a)',

och namnet Lanaberg, 'Lan(a)s berg', torde de soderifrAn

kommande ha givit et det hoga berg som skonides redan pA

T:.3s_:]
j a, at inom hdraclet
kunn t orrrfattar ju
riO rdnsen.) Och
dlsta , skulle d.etta

kunna vara ett skdl att soka rlen namngivaud.e la,n pil annat hell'
Liikv.dl talar ocksA clet neclan nrimnda Lanaswu,d for att sdka det
rrrsprurgliga Lan(a on..

,j For-- ,j.. icke i gas rrii<rring kcrnske clet ej kan" skadlr
att pipeka, att I. arnsf iltneri irrvicl Goteborg innehAller
rlet latinska ord.et ktn,cr.'rrJl'.
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Tunge hHrad (aff Tunghul\ 1354 [avskr:ift]) innehAller or-
det tungtt bi'ukat om 'landtunga'. I vArt filll f,syftas tien
stora, ned i Gull mai sfjorden sk j u tande halvo som utgor
hzira.dets sodra del.

Vette hzirad skrivs visserligen Vetta herad 1353 och t. ex.

Vetteherredt 1591, alltsfl med e) men Vwtta(r) hrirad i en is-
ldndsk sagohandskrift frirn c. 1325 samt i Rode bog 1396

och 1398. De namnet dzirtill i bygden uttalas med a-ljud,
dro sakerligen ci-forrrterna de ra tta" ir,lamnet borde dzirfor
egentligen stavas med ci" Namrr som troligen innehfrlla
samma Vwtta- finnas flerst.ddes i det gamla Norge" Sa-

lund a traffa vi, utorn det gamla sockennamnet VettelanC just
inom virt hdi'ad (se neCan och s.72), ytterligare tvfl Vetteland
och ett Vettqas (utt alat rned tl). \/id torklaringen av dessa

namn har man i allmdnhet tdnkt pA ett - i sjzilva verket
rnycket klent bestyrkt mansnamn Vetti. Om detta tor-
de det i alla hdndelser nzippeligen vaia frhga i virt fall,
Hven om man brukar ndmna en del exenlpel pfl att hzirad
uppkallats efter en peison (szirskilt ndmnes Seyede i SmA-

land, som anses innehfilla namnet Si.ghuidh, nu Seued)" I
sjzilva verket vet jag intet bdttre att foreslA an det bekan-
ta orde t ucitte) nor. dial . uette (isl. vdttr, v ri,ttr) 'overnaturligt
vdsen, mytisk gestalt i folktron, i hednisk tid dels av god-
artat och hjalpande, dels (vid antredning) av illasinnat kyn-
ne'. Att namnet verkligen tidigt till en del uppfattats sf,-

som innehflllande detta ord, ddrom tycks skrivningen lrret-
tarherad i den niimnda isldndska handskriften vittna (pe
ett stalle av de tre ddr namnet hdr forekommer): oid et vri'ttr
heter i gen. sing. vr'r:ttar. Och i reellt hAnseende kan det for-
tjzina namnas,, att hziradet inom sig rymde det kanske mest

') -tt, dr tros feru. pA -a dndelseu. i a,Ita singulara kasns utc.,nr ncnl"
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betydantie heeiniska kultcenti'urn i Bohuslan: r,i skola nii n--

ligen nedan visa, att namnet Skee betecknat ett gam malt

ansett gudaternpel, ett hov, tillhorig I en ticligt forbleknad

gudom; och strax i S om Skee tr<yrka ligger Vettelanda, vars

namn ju sammanhdnger med hilraclsnamnet" Det kan ock-

sfl pfipekas, att namn ph, -landa ratt cfta som f6rled innehel-

la gudanaffitr, alltsfl namn pfl vzisen som fitnjr"rtit dyi kan (se

undei' 'I o r s I a n cl a s" 65), och att det norska Vettaas ratt
vdl kan forstirs som 'flsen ddi vdtt aifia hfllla till' vissa

naturvdsen tanktes foretradesvis vistas i bei'g och pa hoj-

cler" E,tt med detta norska nantn alldeles likar tat, sdkert

Vcitte-namn ha vi i ett Angermanldndskt Vitterdsen i Resele

socken (A. Enclvist). Annu ett sakert Vcitte-namn ha vi
i ett norskt Vmttehaugen, och till jamforelse kunna ytterli-
gare frfin Norge ndmnas Duergsnes och AlJabergl). 'fill ett
hdradsnamn'vattarnas hdrad'skulle vi ha en motsvarig-
het r Othins hnret, nu Onsjo h6rad i SkAne. For ovrigt lig-

ger nog Atminstone i Bohuslhn den gamla betydelsen 'bygd'

lros hcirad icke langre tiilbaka (se s. 10) dn att den dlsta be-

tydelsen sktrlle kunna vara'vdttebygden'" Trots det

nu anfoi:da vill iag hAlla den mojligheten oppen, alt VDtte

skulie kunna innehfllla nflgot oss nurnera dunkelt naturbe-
tecknande ord. Om det nu forsvunna F o x a hdrad se

strax under Inland s.23.

2" Sammansatta hciradsnqrrur.

Inlan d (lnland 1485) ,i., i plural form) som bekant egent-

ligen ett sammanf'attande namn for fy.u bohusldnska hdrad,

ndmligen utom de bfida, som nu kallas Inlands Sddre och

,) ,4ifh,ent, clet gamla namnet pA lanclet mellan Glcmrnen o ch
GJta 6lv, innehelller cldremot srikerligen icke alaer eller aluor"
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lYrtrdre, cle bAda f orut behandlade 'l-orpe och l:rcikne. LJ t-
gorande ett sanlmanhdngande omnAde, som nHstan helt om-
slutes av Gota 6lv, fjordar och andra vatten, tyckas Inlan^
den stfl i motsats till Utlanden Men med detta senare namn
avsfigs icke, sfisom man skulle kunna tanka, de utanfor vid
havet belzigna bohtrsldnska hdraderna, utan namnet Asyfta-
de de i S och SO beldgna Hisingen samt AskiffiS, Shvedals
och Vdttle harad av Vdstergotland. Forklaringen hzirtill
ar denna: namnet Utland rir dldre 5n Inland, det tnhffas re-
dan i Aldre Vdstgotalagen (1200-talet), och d6rmed be-
tecknades tydligen, till en borjan frAn svensk sida, de byg-
der av det gamla svenska vdldet, som lfrgo ldngst ut mot
Vdsterhavet. Namnet Inlandr sonl vi icke kunna pfivisa
t'6rrdn vid slutet av 1400-talet, har sedermera skapats si-
som motsats. Uton tvivel dfl frf,n norsk sida. Och dfl har
vdl den synpunkten varit ledande, att den som kom seg-
lande frAn SV over havet upp mot Gota 61v forst tnfrffade
pfl Utlanden, sdrskilt Hisingen, och forst de han seglade in-
omskdrs nAdde de andra bohusldnska bygdernar).

Att Inland icke ar ett urgammalt namn, bekrdftas ock-
sfi ddrav, att alla de fyra h6rad, som rdknas dit, hade egna,
zildre namn" Detta gdller ndmligen inte bara Torpe och
Frcikne, utan ocksfl Inlands Sddre och Nordre. Det
forra kall as Foxahereth 1430" Det skrives visserligen
Faxeherritz skiprede 1594, men denna form ar ganska sd-
kert felaktig. Den hdrror frAn den som nedskrivit biskop

:t) PastorCarl Lindblad har sedan n5rnnt for mig,att frAn oarna utan-
for Orust clenna o hahrt appeliativiskt (alltsA knappt som egennamn)
kallas forinland, och h;n tdnker sig rnojligh"{* av ati Inland,s
f-yra hdrad. fett sitt nann pn ett motsvaraud.e sritt, med. utgAngs-
pnnkt frAn oarna utanfor. alltsA oheroencle av (Itla.n,d" Onekligeu
en tdnkvdrd nr ojlighet.
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Jens Nilssans reseanteckningar och skulle kunna bero pA

inflytande exempelvis fnAn Faxe hzirad pA SiAlland" Det

bor dock ndmnas, alt pfi gArden Rods mark i Kareby soc-

ken enligt Holmbergs uppgift fanns en stor, redan pa hans

tid istan forstord gravhog som hette Faxe" Kanske kan

denna ha nAgon del i Jens Nilssons namnform" Formen Foxq

Ater ffir stod ddri, ztt Olof Rudbeck i sin Atlantica (1679)

ndmner Fosse Hundari; och detta tydligen med stod i sin

tids sprflkbruk, ty dnnu Oedman ( 1746) talar om rrHdra-

det wid BahusD sflsom Fosze-Hcirad (Rudbeck hade tillA-

tit sig en liten andring). Visserligen dr clet tydligt, att Oed-

man blandar in obehorigt, de han strax darefter sager att
r>Lagsagun hilrsammastddes behflller Namnet annu i dag

och kallas Fosze-Lagsagut>; ty hdrmed han han kommit att
tala om Foss socken i Tunge hdrad. Men detta synes icke

bora omintetgora vardet av upplysningen rorande hara-

det, utom mahdnda sAtillvida som -ss- (-sz-) i st611et for ti-
digare -x- (-ks-) kan hdnga ihop med den hos bfide Rudbeck

och Oedman framtrildande onskan att for sina kombinatio-

ners skull fe fram stammen Foss-" En stam Fox- ar det

alltsfl som vi bora soka tolka. Vi finna en sfidan Hven pfl

andra hfllI; i Sverige traffavi den ratt ndra den trakt ddr vi
nu befinna oss) ndmligen i sockennamnet Fuxerna t Flundre

hdrad, Vdstergotland, och dessutom vhga rri kanske se

samma stanr i det nu forsvunna gflndnamn i Rora socken pdi

Orust, som 1388 skrives Foghseimr. Men dessa namn ge

oss ingen ledning vid tolkningen; de dro sjzilva i behov av

forklaring" BIand de norska namn dziremot) som tyckas

innehirlla samma stam, fctrekomma ett par Anamn * bl. a.

f inns en h Foksa eller Foksaaen *i och det ar ju ddrfor

nrojligt att nflgon av harna inom Inlands Sodre hzirad en
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gAng kan ha burit ett sidant namrl, som sedan overflyttats
pfl hdradet. I sfl fall skulle v61 detta 2lst ha hetat Foxu
hdrad. Man har tankt pf, rtt stammen |rx- skulle hora till det
gamla verbet fjilka, sv. dial . Jyka, du.Jyge'fara omkring i
luften, stdnka, yf&', och en sfldan betydelse kunde ldmpa
sig sdrskilt vzil vid Anamn. Men denna forklaring av Jox
Ar alls icke sdker. I nlands lYordre hcirad f,ter hette
forr Criits backa hiirad (l Grazbakka skipreidho 1465,
Grssbacke skiprede 1 5941)). I\{ amnet Grotsbacka, som i egen-
skap av hdradsnamn (j urisCiktionsomrfide) dnnu forekom-
mer fltminstone pA 1650-talet, lever in till senaste tid kvar i
Grosbacke , entrigt Holmberg den kala is i Spekerods socken,
varover hdr:adsvdgen till Ucklum slingrar sig. Sfi vitt man
kan s0, ar det hdr icke nflgon by eller gArd, utan en rbac-
ke u' som givit h;iradet (skeppsredan) namn. Denna backe
bor da ha spelat en betydelsefull roll i bygdens sociala 1iv"

Oedman tycks nu ocksfi ha sett dombrev som utfdrclats
frAn Grosbacke (Oe. skniver Grcisbacka), och dnnu Holmberg
synes kdnna traditionen om den gamla tingsplatsen pA

I jungmon, vilken tradition fann sitt beaktansvdrda stod i
A tskilliga stensd ttningar. E,n pl an ay en s.icl an stensdtt-
ning av bautasteniir finns avtecknaC hos Brusewitz (Elf-
syssel, s. I l8). I'{arnnets forsta led ar fornsprAkets grj6t
'sten'. Sten arna pfl sj alva tingsplatsen i en s. k. domarring
torde dock blott under den forutsdttningen kunna fluyftas
med namnet Grjotsbacka, ztt dessa stenar voro av helt obe-
tydlig hojd och storlek" Ty grj6t anvdndes blott om smdrre
runda uhallar u, l.rullerstenai: o. d. Holmberg beskniver sten-

L *;;;i"g"" i sA ipre id"ur had.e ursprungligerr sannolikt en h.elt
annan grunclval 6n hdrad.sind"elrringen, i det att den utgjorile grund-
valen for ledrrngens utrustancle. Sfr srnAning'o1x kund"e ernellerticl
skeppsrecloinclelningen samnlanblanclas nrerl hziraclsinclelningen.
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sattningai"pfl Asen av flera slag, tlels en titl god del forstOrd
i"ektangelfot'm av stenai' frAn en till ti'e alnars hojd (saker-
ligen den av Brusewitz avtecknade), dels 25 stenstoder', de
flesta av blott en fots hojd, dels slutligen en storre rund
krets lagd av klumpformiga stenar. Atminstone de sist-
nzimnda (r,ilkas tillvaro dclck betvivlas av Brusewitz) bora
ha kunnat loranieda nalrnet. Men det flramgflr ej fullt
tydligt av Hol nrbei:gs clrd, hui'uvida ti"aditionen om tings*
platsen vai" knuten just till dem. Oedntan tycks snarare
ha forbundit den med de hoga stenarna. Det blir sAlunda
rnojligt, att grj(tt hel t enkelt hai" avseende pfi naturlig sten-
terrd n g.

Orust skrives i gamnral tid Ordost i Olov den heliges
saga, ordost 1354 (avskrift), 1388 , Ordoust 1573. I dialekt-
uttalet finns zinnu eller flanns fltminstone for en 30-40
Ai: sedan ett uttal med tr, som just har utvecklats ur
fornren rned rd, alldeles so m jord i vAra dialekter heter j rt..
I forbigfiende p6pekar jag ocksfl, att rikssprflkstalande icke
bora uttala namnet sfisom Orust (med samma betoning som
England), utan \rust (med samma betoning som hdndling).
Ty det sen are ar det ilkta uttalet (som dessutom visserligen
har o -lj ud hven i andra stavelsen). Man han i senare tid
forkl arat namnet vara av r>oklar upprinnelse rr (Noreen)
i dldre tid saknades icke tolkningsforslag. Namnet Orust
torde dock vara mindre outgrundligt 6n Atskilliga av de
redan diskuterade namnen. Forleden ar utan tvivel ett
ord, identiskt med det vdl bekanta ord som i norska bygde-
mAl iyder or, urd,, ur och betyder 'stengrund, stenbank,
stenfylld terrdng'. Vad efterleden angfir, hade jag till en

borjan den uppfattningen , att det var ugzt (vgst), ett fr#rn

isldndskan kdnt ord for 'fiskeplats pA sion'. Detta ugzt sy-
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nes ingA i ett bekant norskt onarln, Algs\ r"tu Alsen i Nord-
lands atnt. Men det tillfredsstallele mig icke sjrilv att tro
att ett o av den storlek som Oi'ust skulle ha fhtt sitt namn
av rfiskeplatser rr vid eller utanfor dess kust" Ocksfi tror
iag det vara ratt svArt att med denna hdr:ledning forkl ara
o-ljudet i andra stavelsen" En mer tillfredsstdllande tyd-
ning torde vara rnojlig att finna, offi man forbin<ler slutle-
den i Orr)-osf med det icke i nordiskan bevarade ord som i
rnedelhogty" heter wuost och hetyder 'foroclelse, hog av
smuts, uppkastad hog av gius, avfall osv. ' (:, nyhogty"
wttst, m" ). Bekantare dn stamordet di' det avledda adjek-
tivet fornhogty. wuosti, nyhogty. wi)st 'ode, obebocld, tom,,
vilket ocksfl finns i lAgty. och angelsax" samt substantivet
ty. wtiste 'oken'. ord et ar mvcket nara besldktat med-lat.
v rtstus 'ode, oken artad, obebodd'. J ag finner det rimligt,
att slutleden i Or 6-ost dr ett hithorande Ast, f" (eilrJre u ost)
med betydelsen 'ode, obebodd mark'" Det dr just karak-
teristiskt for den mot havet vettande sydvdstra delen av
on, att ,rbei'gen Hro allena-herrskande och bilda vidstndckta
klippoknar af ytterlig odslighet och vitdhet u (Ekhoff).
ord-osf vore de den 'stenfyllda odemarken, stenoknen,"

stflngen[s (i stanganesi l33B). Att hdr ingflr gen. pt.
av ordet stdng (isl. stgng, gen. pl, stanga) u, uppenb art. Men
vid ett forsok att nfirmare utreda inneborden yppa sig tvdn-
ne moiligheter. Antingen har udden sitt namn efter en
sting som varit upprest pfl nflset till m6rke eller ock har
udden sjzilv liknats vid en i vattnet utskjutande st6ng" om
nutidsmdnniskan finner den senare tanken nler a ftarran-
liggande, bor hon upplysas om att sfldan namngivning
verkligen forekommer i otvetydiga fall. SA nyttjas stdr, stock,
skaft (r. under S k a f t o s. 84) ffi"ffi., sfrkerligen ock stau,
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pa detta sdtt for att Cirekt ange naturlig formation. I si61-

va verket har Stangends i gantmal tid hetat Stgng eller (i
plur.) Stengr (Stan1ir) ratt och sldttt). Se i Magnus Erlings-

sons saga, sfi ilnnu i Riskclp Jens Nilssans reseantecknin{lar

frAn 1594, ddr dock tiilika namnet Stangenes forekommer;

ddr skrives (s. 221): t>Stangen en lang aadde aff S/angenes

skiuder sig i sudoust fra Liuse kirche en '/, uggesiss

och staar Stangskircke e n liden traekirche yderste p aa Stan-

gen Dr). Om nu detta synes tala direk t for att det j ust ar

udden sjiilv som frAn borjan kallats Styng, sf, ar det dock

knappast nigot avgorande bevis darfor. Ty det..vore altt-
jzimt moiligt, att Stgrig rlock ursprungligen Asvf-

tat en pfi udden upprest stflnq) rnen sedermera blirrit ort.-

beteckning. Titl sfldant finnes ett otal paralleller. SA t. ex.

kan en gflrd heta Enetri ('entradet') eller Krokek ('den kro-
kigt vuxna eken')" NAgot nris eller bergfonrnation eller clyl.

synes icke finnas vid byn Stdng i Fdgre socken, Vadsbo hd,

Vgtl., knappast hdller vid Stdnga socken pA Gottland. tr{ilr

ar det vdl de nigon upprest stAng det rir frfiga om. Att
udden pfl Stdngencis var en luimplig plats for ett sAclaut

mdrke, skulle vi kunna forstf, 6ven utan Oedmans direkta
uppgift, att ddr vid hans tid udnnu stflr en Stdng, them Sio-

farande til uplysningu. Vilket icke hindrar honom att i
samma andedrag lhta uddens form v ara anledningen till
namnet. Han representerade en illclre namnforsknings be-

ndgenhet att blanda ihop yaranclra ofta helt uteslutande
forklaringsmojligheter; de skilda tydningarna fingo sir att
saga hjzilpa varandra till att fh frarn en mening i narnnet.

') Pluraltorrler behor.er icke hdr ange verkligt flertal. Dylil'-
pluralform ntan plural betydelse var a\r vissa orsaker rranlig i ort-
11alnn.

2) Stang,s fiskklge ilr Iiiresiurgareu" till Li'seki.l"
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Om vi sjzilva ha svflrt foi: att definitivt bestzimma oss for
ettdera alternativet, sfi bora vi dock var a pe det kl ara med
att det ar tvh, skilda toll,"ningar vi ha att vzilj a pe. Emeller-
tid dr det icke utan, att det silkert naturbetecknande nant-
rret S,1 afto (s.84) pe den likartade formationen ndrrnast i S _-
en holme) som dock utifrAn mfiste ha tett sig som en udde -synes fortjdnt att anforas som ett visst stod for att det gam-
la Stgng till sist dock ar 'den stflngliknande udden'.

Soten?ts (Sdtanes flerstildes i de gamla isl. sagorna,
tidigast i I-{akon den godes saga, som skildrar hflndelser pfi
900-talet, j Sotanese 1317, Sod(e)nas 1519) Ieder oss in pfi
en grupp mycket svfirhanterliga namn" Det finns gartska
mflnga namn som innehfrlla en forled Sor(a)- (Sore-). Mel
r[tta har det peipekats (sdrskilt avJ, Sahlgren) , att fitskilliga
av dem inneh6lla det gamla rnansnamnet Sote. Detta gal-
ler sdrskilt Sotared, Sotaryd, Soterud: narnnen pfi -ryd i n -

nehAlla synnerligen ofta personnamn som forled. Vid an-
dra namn dr emellertid denna forklaring icke anvdndbar-.
Sa t. ex. icke r,'d Sothem (sothema skog I3g0) i Tj usr (onr
foi'ledens beskaffenhet vid -hem se s. 50) el[er for let nor-
ska 6namnet Sota. Nrippetigen ha vi hfiller personnamn i
sAdana bildningar som Sotcing, Sc/nTyrG, Sotberg i Norge
(Sottebergh 1520) eller i det sormldndska hdradsnamnet Sof-
holm. Hur det kan forhf,lla sig med sagans Sotaskcir hlir
viil ovisst trots formen skar Sdta hos skalden Sigvat (bor-

ian av 1000-talet) och trots traditionen om hovdingen Sote.
Strax utanfor Bi'edsiittra pfl ostra Oland ligger ett litet skdr
som av befolkningen kallas So/sn (med sarnma accent som i
stdlen)" En motsvai"ighe t till rrflrt Sotencis tycks vi ha i ett
ttorsl<t So/ncs" Det vill av det sagda synas soir onr Sof(a)-
ti"al'fas nfigot f'ol' ofta just i narnn pfl nHs osh holmar -,-- ellei:
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i naturnamn overhuvud for att detta blott skulle vara
en tillftillighet. Det torde ha funnits ett naturbetecknande
so/- (d. v" s. so/-) , och med detta bor man nog de rdkna
hven i fltskilliga fall dflr namnbildningslagarna inte leigga

direkta hinder i vdgen for att tdnka pfi mansnamnet. I
Sotancis k a n nu utan tvivel detta tdnkas ingA. For att
kunna avgora, offi foretrddet likviil bor skdnkas At det for-
modade naturbetecknande so/-, borde vi krinna dettas bety-
delse. Men denna zir tyvarr alldeles dunkel" Vi kanna blott
tvf, ordstammar i germanska sprAk som kunna erb juda oss

ett so/-. Den ena ar den som finns i ordet skorstensso/ o.

d" Det ldte iu tzinka sig, att svart fdrgl) nAgonstddes i terrdn'
gen kunde ge anledning till detta ords forekomst i ortnamn;
rrren antagandet bor icke goras, forrdn man tydligt lyckats
pflvisa nigot sfldant fall. Det zir nog med ratta som den nuva-
rande betydelsen av det ta sot antagits v ara utvecklad av en

rildre: 'det som sdttei'sig fast eller avshtter sig'och som or-
det sAlunda forts till samma rot som sritta, sitta. Skulle
ordet kunna tiinkas med denna rildre betydelse (e.|ler nAgon
clenna nhrstflende) ingA i ortnaffitr, mAste dessa vara mycket
gamla, ty sin nuvarande betydelse har ordet sof haft si
lfingt vi pfi iitterdr l,dg kunna korlrrla tillbaka. For ovrigt
vore det ta nrligen hopplost att genom nAgra topografiskzr
fakta ffi bekraftelse ph rattigheten att vid enskilda So/-namn
rdkna med en ordstam av sfl obestHmd betydelse" Beklag-
ligtvis lika ofruktbart torcle det vara att spekulera over
om den a n d r a ordstam, som skulle kunna ge oss ett nor-
disk t sof-, kan ingfi i nAgra av hdr ifrflgavarande namn.

1) Vi fA veil tro, att det ovatl berorda mafl.snamnet Sote hor hit
och fr6.n borjan just givits et svartm.uskiga eller i annan rnening
svart4 iU divicler.
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Den stani iag asyftar iln den sorn forekommer i adjektivet
so/ (o dr ui-oml jud D av d)') Vi f A s tanna vid detta :

namnet Sotencis, och andra namn pfl So/-, ligen,
i J e n m A n det icke dr frriga om So/e ,

nAgondera av de nu avhandlade bflda or men
i oviss betydelse. Det kan tilldggas, att cle gamla namnen
Stdngencis och Boluncis strax i S snarast stzlmma oss gynn-
samma mot det antagandet , att icke hziller Sotencis inne-
hAller personnamn Det ar mycket ovisst, om namnen
Sotefiorden, Sotehttuttd, Soteskcir krrnna lara oss nAgot om
hdrledningen av Sotencis. J" Sahlgren har fattat samtliga
dessa som forkortade bildningar i st. f. Sotencisfiorden, So-
tencishuuud o. s. v. (pa samma sHtt ar Stdngehuyud bildat
till Stdngencis). Soten som namn pi Sotefioyd"en han dA fat-
tats som en ytterligane forkortning, likartad med den de
seglaren i Stockholms skdrgflrd talar om Saxarn och My-
singen i st. f. Saxar.ficirden och Mysingsflcirden. Jag zir be-
nzigen att sluta mig till den nu refererade uppfattningen av
dessa namn. Man har emellerticl frist min uppmdnksam-
het pA rnojligheten att utg6ngspunkten for: hela namn-
gruppen kunde vara ett enkert fiorclnamn srj/i (,den
morka'). Men dziremot synes mig utom anna t tala det,
att Sotefjorden pfi intet sfrtt ar nfigon markerad fjorcl,
medan Sotenhs ar ett mycket mai"kerat och s6ledes namn-
krdvande nlis.

Siirbygden (saurb,ttir Hakon Her6ibreids saga i
Snorres Heimskrirrgla och annorstfides , a Saurbiam [dat.pl.l l3BB , saurebygden lsaz, sorbyd.enn tll 1573 , sorbyg-
y:::11_ lur 

icke tolkas som 'soder-hygclen'" t)et visa de

I) I{ecltttr a\ lltllt l'orntcllrr skLil itr i i.rr-jc tiLrikc pli ,;r)l rr.irrkrl{)nl6
rrtt:,s!rrten, tr. detta, ord lta,t" i galrunal t.ici li (.sl)11).
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anforda alsta namnformerna; sdder hette i gammal tid sudr

(eller, och i sammansdttning med -by i dessa trakter van-

ligen , Sunn-). Nei , forleden ar ett ord saurr 'dy, dyig

mark, ffiyf ', som ar beslziktat med soria, f . (Noi"een). i\Ien

si snart ba de saur- och sudr utvecktrats till sor - i Sorbyg-

den uttalas bf,da nu pfl sarnma satt --_) lfig faran for miss-

tolkning nhra, och dai:for traffas den oriktiga skrivningen

sodherbygden redan omkr. 1530" Den ldmnar ett gott

exempel pfl en missriktad flamnuppsnyggning) utan stod i

vare sig hzirledning eller bygdeuttal. For att overtyga oss

om huruvida en bendmning 'den dyiga bygden' passar bora

yi soka hlilda oss en mening om vilken del a\r hziradet sorn

tidigast flsyftats cldrmed. Detta ar hdr lyckligtvis ldtt"

Som vi sett, uppvisa de zildsta formerna icke -bygd som

slutled, utan -b't1ir 'by ar'. Och utg6ngspunkten dr en be-

stdmcl ,)byu, clet vill hdr" szig a ghrd (f fr s. 56), nHmligen utan

tvivel den frA n N orges medeltidshistoria bekanta kungs-

gircien Sdrbo i l(rokstarl socken (Sorby 1573). Denna ligger
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strax o\/anfor den punkt ddr en liten biflod till Oi"ekilseil-
ven rinner fram ph ett slycke l6glAnt sldttrnark, Som stun-
dom lzir oversvdmmas av fin (jf. kartan). Hdr mfiste vi
ha v6r saurr. Namnet Saur-by ar ganska vanligt i dessa

trakter. Gamla bohusldnska ghrdar med detta namn fin-
nas i Foss socken och pi Tjorn.

Bullaren (a Bordrernont 1334, Bolerne c. 1530 , Bol-
lern 1541, Burdelenn 1573, Boleren 1594) ar likaledes med
all sannolikhet ett sammansatt namn, vilket i senare tid
urspf,rat och slutit sig till namngruppen pA -qren Denna
anslutning har sdrskilt ldtt kunnat ske i sarnma mf,n som
namnet kommit att fdsta sig vid s jo n mera 6n vid byg-
den; ty sjonamn pA *aren hro vanliga (lwcilaren, Yngaren
o. s. v., vilka ofta dock 6ven de fAtt sit t -aren forst i yngre
tid) . Bord-wrni, vars rl (rd) i senare tider pA i vA'ra dia-
lekter vanligt s6tt blivit h' och hHr sedan vid rikssprAks-
uttal vanligt tunnt I, ar sammansatt av bord och mrni, n.

(N.reen). Det forra ordet betyder 'brddd, nand, kan f ',
alltsA ungefarligen detsanlma som vArt bdrd, vilket ocksA 6r
alldeles samma ond; hdrd har fett a-l jud drirfor att det flr
ett i vflrt sprAk frAn lf,gtyskan inlAnat ord, bord ddremot ilr
den inhemska formen, som torde ha sin direkta dttling i
skepps-bord. Ddnemot ar det knappt tnoligt, att vArt van-
liga bord (att ata vid eller att leigga nAgot pe) frAn borjan
ar samma ord. Ordet ffirni ilter torde hdr vara en avled-
ning av arn, ett i norska arne'hdrd'fortlevande och med sv.
aril nilrbesldktat ord, vars dlsta betydelse ar 'upphojning'.
Vi fA alltsfi bversdtta Bord-rerni ungefdr med 'kantupphoi-
ning', d. v. s" 'upphojd kant, hog, kantliknande fls', moj-
ligen 'hoid, avgrdnsad genom en skarp bergkant'. Det kan
tyckas svArt att inom ett sA pass stort omrf,de pAvisa den
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namngivande formationen, SA mycket mera som fler iin en

lokal tyckas kunna passa. Merr vi tyckas fe hjzilp av ett
sjonamn i trakten. I Lur socken, nara grdnsen till Naver-
stad i Bullaren, finnes en sjo med namnet Balsjon. Hos

Jens Nilsson 1594 skrives den Bordsio(en). 0stra stranden

utgores av en bengkant, som sedan strdcker sig vidare lAngt

At S och dfl till storsta delen faller inom Naverstad socken.

Denna 6s har tydligen kallats bord. Det Hr rimligt att det

ar just efter denna som hdradet fhtl sitt namn. Den nyss

n[mnda sjon kallas pA kartan Nedre Bolsjon; O ddrom och

helt tillhorande Bullarens harad ligger Avre Bolsjdn Den-
nas strdnder synas icke i sfl hog gnad kunna gora sktil for
ben6mningen bor i. Ddrfor ar det rimligas t, att denna sio
fefi sitt namn efter den vdstliga sjon och dA icke bor tagas

till direkt utgAngspunkt vid hdradsnamnets forklaring.
Eljes kan det ju inte bestridas, att mer dn en bergAs i trak-
ten kan ha bendmnts bord. -- E,tt annat bohusldnskt namn
som innehAller samma bord'bei'gkant' ha vi i nuv. Bdrby i
Foss, Tunge hzirad (Bordbo 1391)" E,n blick pA kartan vi-
sar att gAnden gor skdl for Sitt namn.



I I. Sockennamnen.

1. Osamntansatta sockertnqmn.

Folja vi dven hzir sarnma ordning frhn S till N, ha vi
forst att gora rned:

Backa i V" Hisings hd (Bakka 1388), som tydligen
innehfrller orde t bach'e" GArden Bqcka invid kyrkan ) var-
efter socknen fatt sitt namrl, ligger liksorn kyrkan sjzilv
ph en icke sdi:deles brant hojd. Iror ovrigt kan den sprfik-
liga anmdrkningen foi"tjdna plats, att Backa toi:de bora
betraktas som en pluralform. Om gAi"dnamn i plui"alis
utan nodvHndigt plunal betydelse se s. 28 not l. Backa
rir ett vanligt namn i Bohuslan.

S?ive i sarnma hd (siaffuar sokn 1354, Siofuar kirkia
1388, Syofua sokn 1399, Seiu[escgen 1499, Seffue l-i73, siof-
Iue sogn l59l , 1598 , Stoesogn 1594 , Sse kircke l5g7) har
redan av Brusewitz fhtt sirt rritta tolkning: narnnet iir helt
errkelt gen" sing. av ordet slo, isl" sj 6r, sjo,r (gen. sj6far eller
sjrLfar). Det gdller bara a tt visa upp sjon. Redan ett s tu-
dium av terrdngen leder en att antaga, &tt det en gAng fun-
nits en insjo sti:ax S om kyrkan,ungefrir ddr Kvillebdcken nu
tar emot ett bih frkn V (se [< artan). Den geologistca kartan an-
ger hdr ikerlera och visar rnycket lfiga hojdsiffror: 0,9 och l,B
m., i Nv upp emot Nordre dlv t. o. n-r. blott 0,1 m. Biskop

J ens Nilssons reseanteckningar ge oss nu den direkta be-
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krilftelsen pf, det gjorda antagandet. Han beskriver sin

frird frAn Sdve kyrka sf,: uTherfra fforo vi] f suduest 3

pilskud til Saebro, o0 der offuer i vester, huilcken er en stor

lang bro, liggendis offuer en strom eller a&, kallis Saestrom

eller Sse aa. hun kommer aff sodottst aff den sondre elff
som lober vd om Loes [d. v. s. Lodose], och rinder i nord-

uestidennordreelff, -,oc er samme stram
icke andet end som en effie [d.v.s.d\

att trige elf f uene voxeir, saa voxat*, .den
o c h r. Vid 1500-talets slut var hdr alltsf, dnnu en sun'rp-

mark, so ilr ti dtals v ar vattenfylld; tidigare vid hogre vat-
tenstfi nd hai: hdr sdkerligen varit permanent vattensam-
ling. Nagot overraskande dr , att Saestrsnr sdges rinna frfln
S til1 N, medan Kvillebfick, som vill nu gflr fram over unge-

fili: sLtmma mark, rinner i motsatt riktning. Hzir synes nfl-

gon andring ha intrdtt i sammanhang med att de soderut

och norirut rinnande brickarna rflkat i kontakt. _- De gam-

las uttal pfl orten v ittnar dven for den rikssprflkstalande
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svensken mera orn rlarnnets ursprtrrlg zin skriftformen gor;

uttalet ar ndmligen [6 (tidigare uppges Ioe eller, med en i
ldnets sodra kusttrakter vanlig sammanbiandning uv .f och

sk; Sko, med hfint k) Det bor kanske uttryckligen sdgas,

att sockennarnnet Sciue intet har att gora med Sciyedn NO
orn Goteborg och Sciuedqls hzirad. Sannolikt flr det inte
ens samma ordstam i bflda. Ty i de senare namnen torde

det vara frhga om ett flodnamn Scsua 'den lugna, den sakta

flytande' (Hellquist); j fr riksspi"fikels scivlig-

Lycke i Inlands Sodre (Lykktu kirkia 1354 [avskrift] ,

Lockel\73 , Lyckel597) dr helt enkelt or det lycka, f . 'inhHgnat
jordstycke, inhHgnad mark' o. d., fastHn det nu ej ar oss

givet att direkt kunna bekrHfta detta i terrHngen.

Holta i Inlands Nordre (Holta k" 13BB) innehf,ller hult,
holt 'mindre skog eller samling av i sht lovtrfld'. Holin-
berg) som om socknen i dess helhet sdger, att ulofskog fin-
nes har och der i>, omtalar sdi:skilt betrdffande Holta annex-

gdrd, att den riilger gcd lofskog af bjoi:k och bok u" I forna
tider, dfi gArden fick sitt namn, fanns det sarir:olikt frn me-

ra ddrav. For den spr'Skligt intressei"ade vill jag icke un-

derlflta att pflpeka den lilla egenheten, att vi i namnfor-
men Holta traffa en pluralforrn pA -a) trots det att hult
ar ett enstavigt n e u t r u m; -.frdana bruka ju sakna dn-

delse i pluralis (ett bord, "flera bord). Men just de det ar
frhga om ortnamn har man fdst sig vid, att neutrala ord

ofta, dA de upptrada i pluralis, antaga dndelse Iikson-r ma-

skuliner och femininer. I Norge ti'dffas t. ex. Husar, sv
hus " Pa samnta sdtt Holtar, varav rned bortfallet r Holta
(sonr dock ocksf, kan vara ack )t)

1) Det skal1 icke nekas,
k.ar -a) i sid ana vanliga

att g e n. p1ur. (som ocks6 hos neutra
sarnmanstdllnirlgar som Holta h. eller s.
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Valla pf; Tjoi:n (Volla s. 1320) innehAller ordet uall,
isl. ugllr i pluralis. Vi bora dock inte i ordet inlzigga den

betydelse som det fPiitt i nutitlssvenskan, tack vare tyskt
inflytande inom befzistningstr<onsten" Det gamla nordiska
yall betydde 'sldtt, oppet falt'. Den betydelsen Aterfinna
vi exempetrvis i sagans fyr[suallar. Och den lever frnnu,
fastd n doende, kvar i ltyrkuallen, planerr dilr folket samlas

utanfor I andskyrkari" Det ar nog ingen tillfAllighet att
d tminstone i de gamla svenska bvgderna namnen Valla
eller Vallby o. d., de de ej sjdlva blivit sockennarnn, likvill
sfi ofta Atei'finnas i nzirheten av den ganr_l? sockenkyrkan.

Detta torde visa , att dessa namn ofta just avse den uall,
den siatt, dzir rnenighele\n av fllcler var van att strornma
samman till gudstjhnst.l) Och vi ha nog ocksfi ratt att tAn-
ka, att det i de illsta av dessa nanln rir frAga orn platsen for
hedniska sammankomster till offer och ting, tillen
del de sdkerligen undei"bar hinrrnel. DA vi i en sA gamrnal

bygd som Tjorn trdffa Valla biand sjHIva sockennamnen )

kan man mojligen tdnlEa pfl en yall av detta senare slag. Ef-
ter vad den frdn-lste k^dnnaren av oi'ten, Hr Olaus Olsson i
Rrdcke, rrieddelar mig, lara pfi hoj clen V orn kyrkan ha fun-
nits sidana s [enszi ttni ngar som gA under namnet domare-
fl ngar"

Stala pf, Oi:us t (Sfa udlaz) 1388 , Stadla 1399 , Stadell,

StaIIe c. 1528, Stale 1545) dr ett sockennamn som ryckt upp
till sin strillning frfln en mycket ansprfik;los begynnelse"

kur ha er bet),d1ie and.el i a-f orrnens seger" Detta gd1ler overlmvud.
pluralformer pA -a i ortna111l1, sar:skilt sockennalxn (och hdtacls-
uamn).

1) En likrrarrcte iakt tagelse har gj orts be.Lrdff ancle narnnet V ang
('sldtt') i Norge" Detta nanr11 ii.r *som g.4,ronamn frzirntnand.e f(jr Bo-
husl5u.

') au atlzJr h.d.r (nreu r.isst icke i regel) oppet ri-iiucl (-.= ?)
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Namnet ar ndmligen plur. till det ord som i iskindskan heter
stgdull, i norska dial. mest stol eller stul dven i Norge
sflsom ortnamn --, som i Bohusldn en g6ng bor ha hetat
stadul och som betyder 'stdlle ddn korna samlas till mjolk-
ning',6venledes'sdterbyggning jdmte platsen omkring'.
Namnet Stala (Stale) finns pA flera andra stdllen i Bohus-
ldn; ett ha vi i Ldngelanda blott 3/n mil fr6n vArt Stala.

Qiira, likaledes pA Orust (Riadra 1388, Rt)re c" 1528) dr en

pluralform av det i fornvflstnordiskan fonekommande c- rdet
rj6tr n. 'oppet stalle i skoge r', av samma slag som den
plural vi omnrimnde vid H o I t a. Det dr vdsentligen detta
samma ord som i de flesta svenska bygders ortnamn, med
forlust av -r, utvecklats tlll rid; men detta ord har troligen
sammanblandats med ett frldre rid'roining' (med kort y).
En tredje form 6r rur), som vi trhffa t. ex" pf, Dal och i
Vzirmland. Av de dldsta kdllorna att doma ar det denna
sista form som varit den vanliga ocksA i Bohusldn i de
mflnga fall da trhra nutida kartor uppvisa -riid. De de

tre formerna kommo som mindre betonad slu tled i sam-
mans atta ortnamn, ssrnmanfollo de i uttalet i ett -re och

kunde sA ef ldngre hallas Atskils (lfr nedan s . 75)" Knap-
past har emellertid ddrigenom nAgon verklig skillnad i b e-

tydelsen blivit undanskymd. Ty visserligen overslt-
tes rj6r)r med 'oppet stdlle i skog', men Atminstone tidigast
torde dven hdr ha avsetts en DoppningD som fistadkommits
av mdnniskohand, Blltsfr en rojning.

Ljung i Fr[kne hd (Lvngs s. 1341, Lyngs k. 1388,

Liong 1430, Lywnghz s" 1519, Lionngs Sogenn 1573) tycks
icke vAlla nflgra vanskligheter. De t fhr vhl ocksfr anses

sdkert, att det zir frflga om ordet ljung (F'ormen med y ar
ej oriktig; jfr nor , lyng - sv. ljung, no. sy/? ge -- sv. s/u ngq
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o. d.) Ljung r,6xer fltminstone pfi bergen frarn enrot ky.-
kan; hur det forut kan ha varit pfi den oppna platsen all-
deles intill kyrkan, ddrom dr svflrt att nu doffia, sedan kul-
turen hdr gnipit in"

Torp pA Orust (Porps s. 1320) behover numera ingen

annan forklaring 6n en hdnvisning till vad som sagts vid
Torpe hdrad s. 17.

Lyse i StAngends hd (j Lysa l3l7 , Lysa k", o Lysu

1391, Lysu s. 1396, Liuse 1594). Att namnet har nfigot
med ljus och lysa att gora , ar sdkert. I Norge anvdndes

denna ordstam synnerligen ofta som namn pA har och flo-
der, sdkerligen for att utmdrka nfigot i vattnets fzirg" Kan-

ske fh vi tro ph samma anledning till namnet hdr" Det dr

nrycket vanligt att e it vattendragsnamn overflyttas pA

bebyggelsen intill; ckirpfl ha vi redan sett ett exempel vid
S d v e och vi skola tndffa fler. Trakten vid Lyse ar ej

blottad pfl har. E,n rinner nira kyr"kan) en annan i kiler.s

botten forbi Ovi"a Lyse. Det ilr svflrt att nu sdga, huruvida
nAgondera kan ha fortjdnat att sdrskilt utmdrkas for sitt
ljusa vatten. E,n annan rno jlighet a tt overvdga Hr att
f j o r d e n kan ha fontjzinat kallas 'de'r ljus;r'. Det skulle

vdl i sfl'fall ha gzillt Trdllebergskilens inre, forr uppenbarligen

betydligt vidare del, i motsats till den smala passagen mel-
lan bergen ldngne ut. En iakttagelse av intresse kan
goras, offi vi idmfora de 6lsta namnformerna. l3l7 skri-
ves / Lysa) men l39l a Lysu. Det forra forutsdtter en ma-

skulin nom. Lt1si, det senare en feminin nom. Lysa. Med

stod av analogier frhn mAnga hell kunna vi antaga, att
Lysi frAn. borjan var namnet pi f i o r d e n. ty fjordnam-
nen iiro i regel maskulina, och att Lrlsa var fi n s

namn, ty 6namu ilro lika regelbundet feminina" SA-
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lunrla fA vi hdr b A d e ett fjordnamrl och ett Alrarnn av

stammeit Lys-. I)essa kun,la dock in te ha uppkommi t

oberoende av vanandra. NAgotdera miste yara utgfrngs-
punkten. Meu vilketdera, Cet formfl vi ej sHkert avgora"

B?ive i Lane hdrad, nu utan egen kyrka och annex till
Uddevalla stad (Befuia k., Befuia s. 1388, Beffue 1573) lzim-

nar oss ett sdkert exempel pfl nyss berorda fall, att ett h-

namn ligger till grund fnr bebyggelsenamn . Bciyedn hai' en

gfing hetat Befja. Se kallas den i de gamla kungasagorna.
Detta sdkert urganrla Anamn ar tdmligen vanskligt att ty-
da. Nfigon anknytningspunkt bjuder sig inte bland de

mAnga norska h,namnen. Spr6khistorikern kan sdga, att
stammen befi-') tidigare lytt bafi- (e ar i-omljud)" Av en

stam ba.f- (bau-), som skulle kunna passa , ha vi nu verkligen
ett par spAr: i fornsv. trHffas 2 gf,nger (i samma urkund)
ett verb bat,a med betydelsen 'darra, bdva', och detta ar
sdkerligen samma ord som ett frAn Vgtl. och SmAl. anteck-
rrat baya, Som betyder dels just'bilva', Cels'jdsa (om srnut-
siga vagar)'2). Oi'det hdnger sdkerligen pfi nflgot sdtl ihop
nred bciva" Vi ha da kanske skzil att antaga, att vAr e kal-
lats 'den darrande, skHlvande'" Den goi" skill for namnet;
den ar ju full av florsar, vilka redan uppmiirksammats
och beskrivits av jens Nilsssrr 1594, dfl drir funnos m6nga
sAgai" och kvarnar. Och en sAdan L.endmningsgrund foi' har
kan uppvisas dven annorstddes ifrAn. Se ar Skcilua ett i
Norge flerstddes foi'ekommande flnamn, och ett liktydigt
Rolla skola vi traf f a vid diskussionen av det gamla socken-

namnet R o I I i n s. 49 f. Att just ordet bciya kan anvdn-

') Isl. J dr hrir tecken for
*) Det bor dock srigas, att

kethet kan sdgas inneh Alla

a-ljud.
d.et srnAl. baua rjdsa' icke med. full sri-
ett gammalt ,,(f).
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das om vattnets rorelsei", ddrom vittnar ett frAn Kalmar
lzin anteck nat dterbciuning 'vattenvirvel i strom eller h' .

Ryr i Lane kallas Riodra s" 1388, men i samma urkund
(Rode Bog) nAgot senare (1399) ocks6 Maggarioder" FrAn

slutet av 1 500- talet hai: j ag antecknat Ryr I 573 , Ryren

(1591; vdl pluralform), Ryer 1594. Ordet rjot)r ha vi av-
handlat vid R o r a (s. 3g). Att vi i nu foreliggande fall
ha y i den nutida foi'men, beror pA olika utveckling i olika
trakter. I ostra delen zlv Lane hdrad har liksom i svenska
bygder den gamla rCiftongen )) itt (stammen ar urspi"ungli-
gen riudr) blivi t !, rnedan den vdstei'ut, liksom i Norge,
blivi t io och sedan o. Ddrav motsatsen Ryr: Rora. Man
jdmfor"e sockennamnerl Vcine-Ryr och Valbo-Ryr, till skill-
nad frA n vilka vflrt Ryr f htt heta Lane- Ryr. Forlede n
Magga- i bifoi"men har man foi:esl agit att f atta som kvin-
nonamne t Magga (E. Il. [.ind), en redan fi"an medeltidens
Norge vdl kdnd va'dagsf,orm for Margareta, vilken icke hal-
ler 5r frdmmande for ortnamn (ett Maggobor hetei: ntt )Wug-

geby')) Och kanske dr detta riktigt. Annars saknas icke
tecken till att det funnits ett Anam n MaggA, och ett norsi<t
Mttggerud har sannolikt ber-rzimnts efter sitt ldge invid en sA

bendmnd 
^. 

Nu liggei'Lane-Ryr alldeles intill en ej

obetydlig h; och ddrfoi: bor man hfllla len moiligheten op-
pen att clenna en gang i tiden hetat Mugga. Men sporjes
sedan vidai'e eftei: detta Anamns betydelse, sfl uteblir tills
vidare svaret.

lJro pfl Stengeniis (a Brum fdat. plur.] 1353 , Bruarsokn,
Bru k. 1391) behover ej tolkas pf, annat sdtt dn att vi kon-
statera, att den naturliga forutsattningen for en bro fun-

') Att Maggered i Rodbo (I(ungdlvs)
Det skrives Mogerodt, M,tgerodt r 573,

sn hor hit, ar t. v. ej sdkert.
M agerodh, t6 59.
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nits ddr av Aldei'. Det ar tydligtvis icke frhga om nAgon
plats omedelbart vid kyrkan, utan om det stdlle ett stycke
i S, ddr den i O och V gflende lanclsv6gen passerar fln" Det-
ta ar uppenbarligen en gammal filrdevdg" Den gamla
skrivningen meC u ha;: alltjdmt sin motsvarighet i uttalet
pfl platsen.

Oravarna upptrrider stundom som namn pA den ka-
pellforsamling som eljes heter Kungsha mn (ses. l0Z).
Den ort sorn namnet a\rser ligger alldeles intill Kungs-
hamns gamla fiskldge. Den onrnHmnes som Grafwen hos
Oedrnan 1746. I ib 1748 kallas orten Grafwenne (oskattlagt
torp)" Det 6r' tyclligen en sfidan form som uppsnyggats till
den rikssprfikliga plui'alformen Gravarna. Men Grafwenne
ar artikulerad singular dativform av subst. grqy, f. (ifr
Oedrnans form). Redan for fonmens skull blir da Oed-
mans namr-rtolkning misstdnkt: namnet skulle hdnleda sig
fi"An en kyi"kogArd for skeppsbrutna, som Margareta Hvit-
feldt anlagt. Oid et grau stfir i stdllet sakerligen i sin f,'An

norska oi'tnamn vfrl styrkta anviindning: 'foi"djupning i
te'rdngen av ett eller annat sl ag' .

Foss i Tunge hdr"ad (trors , Forskirkta i konungasagor-
trn, ^Foss 1391) bjudei: inte hdller pA nhgra konstigheter.
Platsen rir bendmnd ri anseende til then starckt stromnlan-
de Alfwen Orekijl, som then fordom kailades, men nu

Qwistrums Alf, ther i SAgorna med Miol-Qwarnarne s tAr

til en ston Myckenhet, dnda ned til Qwistrum At Saltkial-
lan ,> (Oedman). Vattendragets namn har overflyttats pfl
bebyggelsen.

Bottna i Kville ird (Botnna s. 1346 , BAandesogn m. fl.
dyl. former 1594) har sakerligen sitt namn ddrav att orten
!igger vid bottnen av den lilla i landet intriingande Bottna-
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fjorden; och foi'i, de vattenstAndet vai: hogre, var detta
lzige an mer r,rtprdglat 6n nu. Fjorden har fAtt sitt nuva-

rande namn i andra hand fr6n gArden och kyrkan om

den haft nAgot eget namn forut, ar detta oss obekant.

Vill man ej tro, att ghrdnamn et Bottna ghr sh lAngt tillba- -

ka som till den tid de vattnet gick dnda upp emot Bottna,

kan man anta, att det ar frhga om bottnen aV den d a l.

som i historisk tid fortsdtter fjorden inflt (if," kartan). En

sfldan Lretydelse av ordet tycks ligga till grund for gflrd-
narnnet Botten i Navei'stad, Bullaren, pfl ostra sidan om

sjon Formen Bottnq ar pluralform (te under B a c k a
s. 35 och ifr a. 28 not 1). Skrivningen Baande ar da-

nism; jfr da" bund sv. botten"

Kvitle (d Kvildum Heimskringla, i Kuildda skipreidhu
1346, Kttilda k. 1391) har i'yckt upp bland hziradsnamnen,

men har naturligtvis frAn borjan tletecknat en bestHmd Io-

kalitet i ndrheten av kyrkan. Heir kan ocksA utan svArig-

het den reala grundvalen fdr namnet pflvisas(sekartan).
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Det ord vi behova dr e tt kvild, f . , so in vi elj es kri nna

dels fr"6n 1300-talsanteckningai i den ganila Vdstgotala-
gens huvudhandskrift, dels frfln ostsmErldndska d;alek-
ter. Pe det forra stdllet talas bl. a. om l/izmr quild 'Nis-
sans kdlla'. Ordet zir bildat till det verb som i tyskan heter
quellen och som genom inlAning ddrifrfln gir,,it upphov et
det svenska kucilla (.frant). Men i smflldnCskan betyder or-
det ej 'kalln''), utan bl. a. 'stdlle ddr en mindre fi rinner in

i en storre'. Med den betydelsen ingflr ordet t" ex. i gfird-
namnet Kuillerum i l,lalilla, Aspelands hdrad" Och den
betydelsen dr det ocksA vi (med Noreen) skola hAIla oss till
vid sockennamnet Kville. Det ar just utmdrkande for
platsen att t. o. m. flei"a smAAar ddr forena sig med KvilleAn
(sAsom den stoi'i-e 6n heter fitrninstone hos Jeris Nilsson) ;

jfr kartan. Aven andra bohusldnska ortnamn uppvisa
detta kuild. Sdrskilt n6mnei' jag Kuillebcick i Lundby mitt

') Det torde alldeles
t as sA i V-istgotalagen

inte kunna anses sikert, att det bor oversHt-
hdller.
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emot Goteborg. Namngivningen torde hdr ha forsiggAtt pfr

foljande sdtt: sammanflodet av de bAda h,arna (vid byn
Kvillebzick) har forst kallats I.uild, och platsen dzirintill
har sA fhtt alldeles samma namn; se har huvudbdcken ef-
ter denna ort kallats Kuillebcick i hela (ellei" Atminstone
stoi"i"e delen av) sitt lopp, och sA har An Anyo overflyt tat
sitt namn pA byn, sA att dven den har ffltt heta Kuitlebcick.

Hede i Sorbygden (Heida k. 1391) ar ett vanligt namn
i Bohusldn, fast det blott hzir blivit sockennamn. Det ar
ordet hed, fornnoiska och isl. heir1r, f" trn hed fAr definie-
ras som 'en ode, sdrskilt skoglos och ouppodlad hogslri tt
eller bergstrAckning'. I synnerhet sodra delen av socknen
innehiller sfld ana. Y ar exakt bestdmt _-- vi skola soka
den naturliga grundvalen for sockennamnet, blir hHr nAgot
ovisst dhrigenom att vi icke kunna pAvisa n6gon gflrd eller
by med samma namn som kyrkan" Denna stAr emellertid
tydligen pfl en mindre hogsl att. Formen Hede ar att for-
stA som B a c k a (.e s. 35 och jfr s. 28 not l). Ock-
sA ur en ortbestdrnning a Heidi (dat. sing )kan den ha upp-
stfl tt"

Sanne i samma trd (Sandarudz k. 1391 , Sanda k .

1399) gor sk61 for sitt namn genom sin sandiga jordmAn

(Holmb erg). Formen ar pluralform (r. under B a c k a
s. 35 och jfr s. 28 not 1). Det dlsta litteratui"citatet visar,
att socknen iiven haft ett lzingre namn; 'sand-i"ojningen'.

Mo i Bullaren (, Moa s. 1334, J vrestra lVIoom [dat.
plur".l 1391) innehfiller likaledes en tei'i'zingbeteckning: nio
'torr och sandig slzitt'" uKyrkan zir belagen pA en skogsmo ))

(Holmberg). I AIdre tid hai' clet skilts pA flera Mo-ghr"dai',
eftersom det 1391 talas om Vcistra Mo.

Lur i Tanu rns hd (Ludars , Lude(r)s k. 139 1 , Luur I 573,
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Lursogn 1594) Namnet ar sarnma orcl som isl . ltr,r)r, som
betydei: 'den undre trrzirbjrilken i en kvarn,, men sdrskilt
'ihAlig stock' (ddrfor ocksf ihfiligt instrument, lur,),,trag,
primitiv vagga'. ordet dr inte sA sdllsynt i ortnamn, men
nlan har mera sdllan lyckats fastslA vad det egentligen dr
for ternfingforrnation som foranlett bendmningen. An sy-
nes det vara likheten hos en berg- eller Asformation med en
stock eller bjzilke i all allmdnhet, Hn torde huvudvikten
ligga pfl det uurholkade r. Det senare tyckes mig Iigga n6r-
mast i vArt fall, och dfl kan man antingen tHnka pA den dAId
som ghr ht s och i vars botten Lursjon ligger, eller ock pA
den sont gAr ht NV mot Lursang.

2 " Sfimmansatta sockennamn"

a. Sockennamn som sammansluta sig i grupper.
Forst behandlar jag sArl ana sammansatta sockennamn

som genom gemensamhet i efterleden bilda storre eller
smhrre grupper. Vi f A dA att gora nrecl vissa sammansatta
ortnamnstyper som dzirfor att de overhuvud ;iro mer eller
mindre 'u'anliga inom lanr1skapet de ocksfl fett in represen-
tarrter bland sockennamnen; sf,som -by, -rud, -landa. Den
nyare ortnamnsforskningen anser sig, delvis i samarbete
med arkeologin, ha kunnat ordna vissa av dessa samman-
satta ortnamnstyper i en filderssei'ie, sA nfimligen, att vissa
av dem antagas blott tillhora den allra 6lsta tiden, dA jor-
den forst togs i besittning for vanaktig bebyggelse, andra
hter blott en framskridnare odlingsperiod. Aten andra
slutligen vittna om en tid, de de i forstone mindre inbju-
dande skogs- och hedmarkerna mAste tagas i ansprak for
befolkningens uppehdlle. Av detta ortnamnsforskningens
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resultat later jag orclningen i det foljande bestilrnmas. Vi

boi"ja med de iilsta llamngrupperna'
-v i n. Detta nu utdoda ord betydde 'grdsrik dng, betes-

mark'. Det ar mycket vanligt i gArdnamn i Norge, Bo-

husldn och Vdstergotland eljes forekommer det mer

sparsamt , och girden an gives alltsi ddrigenom sf,som

anlagrl vid en sAdan'iing'" Redan i de hlsta namnfor-

meina dr y ofta forsvunnet, och blott sprAkmannen kan

vAga avgora, niir han verkligen har att gora med ett hitho-

rande namn. Det synes icke vara for dirirvt att antaga, att
dessa namn pA -uin delvis gA tillbaka dnda till bnonsAldern.

---: Hit hoi'a tre bohusldnska sockennamn-

Irorst fi'An S rdknat kommer Tossene pA Sotenhs (7 os-

sini k" , Tbssi ni s. I 387, Toss inA s., Tossi n ar k l39l , Thos-

sing 1573)" Vi trziffa alldeles samma namn i Akershus amt

i Norge (n u'f ailsen), men man har inte kunnat ge nfrgon till-
fredsstallande forklaring <lzii:av. Den rimligaste tolkningen

dr den, att foi:leden ar gen. av clet i alla nordiska sprAk fo-

rekommand e to, il., Vars grundbetydelse synes vara' rfldmne

att spinrta utav'. Sdnskilt nyttjas ordet om ull, lin och

hampa; och att det i de senare fallen icke hr otillAtet att
tdnka ocksfl pf, vdxten medan den dnnu stAr pfi fdltet, det

tycks visas av det sydsvenska toland 'Aker ddr lin (eller

hampa) s6s'. Av intresse dr ocksfl tofrrt 'linfro' fnfin S. Mo-

re i Katmar 16n. Tris-uin skulle alltsA forstAs antingen som

'ringen varav man fflr rhamne till spenad' eller bestdmda-

re som 'lin- eller hamphngen'. Av fllder ha vi ett annat

ord for 'lin' i Norden, ndmligen isl. h ?.tf ,skAnska och da. htir.

Detta ord ar icke i nflgot falt anti"dffat som forled i nofska

namn pA -yin" Det dr ovisst ont detta bor forstfis sfl, att
uin-namnen dro aldre dn linets odling i Norge, eller sfi, att
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uin ej nyttjats om odlade marker. Betrflffande linets
filder I Norden veta vi ej mycket mer an att den med sflker-
het ghr tillbaka till forhistorisk tid. I fr6ga om hampans
fllder blan'd germanska folk ha vi dHremot det vardefulla
vittnesbord som dr att hzimta ur ordet.s egen form: df,
emot k (c) och b i lat. cannabts svarar h och p i sv.
hampa, vilket ar samma ord, visar detta, att ordet
blivit bekant fore den s. k. fdrsta germanska ljud-
skridningen (varigenom k blev h, b blev p), och denna fhr
rnfihtinda anses ha varit genomford fltskillig tid fore Kr.
fod. Men fullt visst ar ju icke ddrfon att vdxten redan dfi
o d I a d e s i Norden. Tro vi nu att vf,rt yin-namn verk-
trigen ghr tillbaka t. ex. till den rildre jiirnfildern, tilt tiden
fore Kr. fdd., mflste vi 'vara ratt ovissa, huruvida vi ha rritt
att tolka forleden som 'lin' eller 'hampa'. Nu ha emeller-
tid sdkerligen vin'namn bildats ocksfl nfigot lilngre fram i
tiden, och ros-vire kunde iu hora till dem vida mindre
gdrna bora vi tdnka p6 det andra ord fo, som betyder 'grds..
kledd bergavsats' o. d., och detta av det skrilet, att detta
ord ndstan alltid, och alltid i hiir ifrhgavarande trakter , zr
femininum och dA i det gamla sprflket icke kan fe -s i ge-
nitiv. Formen Thossing t 573 visar en tillfiillig anslut-
ning till narnnen pa -ing, sfldan som vi skola finna sf,som
konstant i ett annat vin-namn (N e s i n g e s. 50).

Ndst i ordningen kommer det forsvunna sockennamn som
i Rade Bog 1391 och 1399 flera gfinger n6mnes som Rollina
k., a Rollini. Kyrkan stod pfl nuv. Reltrens gflrd i Skee
socken, vette hzirad. Den var) som vi erinra oss (s. l3),
antagligen en s. k. hogindiskyrka, anlagd av g6rdens dga-
re. socknen synes fcire nefbrmationen ha gfttt upp i Skee.
Litet besvfrrlig ar rnotsatsen mellan den gamla namn,for-
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men och den nutida, som rdttare har ci an e, ty dialektutta-
let zir rAiln,. Gfirdnamnet skrives redan i ib av I 541 Reilend.

Jag tdnker likviil , att vi mAste ge den illsta forrnen vits-
ord och antaga, att den genom avskrivare forvanskats och

slutligen undantrdngts ocksfl i uttalet; ty pfl nflgon uljud-

lagsenlig u overg6ng av o tilI a synes icke hdr vara att tdnka.

Ett Roll-yin lf,ter sig ocksf, vril tolka. Forleden ar nog

ett gammalt namn pfl den forbiflytande fln. Frf,n. Norge

kflnna vi Rolla som Anamn" Det 
" hor srikerligen ihop med'

isl, hrolla 'skfllva, darra' - h framfor r faller alltid bort i
norskan som i svenskan -_ och betyder de 'den darrande',
d. v. s. 'den oroligt framilande, virvlande', alltsfl detsam-

ma som vi antogo for Befja (s. 4l). Den dlsta formen vore

da Hrollu-vin 'dngen invid Rolla'. -Jens Nilsson, som ratt
utforligt talar om den ifrflgavarande fln, har emellertid in-

tet namn pfl den (fitminstone ej i dess nedre lopp)"

Slutligen ha vi N?flsinge, likaledes i Vette hd (widr lYresini

k. 1378, .l{esina(r) k. 1391, Il/essem 1573, I{essirzg 1584).

Namnet har i senare tid forvanskats genom anslutning dels

till namnen pf, -hem, dels till namnen pfl -ing, och den

senare forvanskningen blev bestfindande" Fonleden dr o-

misskilnneligen ncis (isl. nes), varmed hzir synes flsyftas en

framskjutande bergformation inne i terrdngen.

- h e m (isl. och nor. heim(r)) er likaledes en i dessa nei-

der vanlig slutstavelse i ortnaffin, och i fllder torde den kun-

na mhta sig med -yin. Vi bora inte hzir oversdtta ordet va-
re sig med 'hem' eiler ens med 'bostad, boningsort', ty de

skulle ' vi vilnta att sflsom forled finna personnamn, nam-

net pfi uppodlaren eller bebyggaren. Det gora vi emeller-

tid aldrig. : Forleden anger alltid nfigonting i naturen eller

terrHngen eller nflgot som finnes pf, platsen . ,-hem har
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vel betytt 'plats, trakt'. Ndstan alltid har det nu fonvand-
lats, vanligen till -um (pe andra hell ocksfi -im.; ifr mot;
satsen mellan Askum i Bohustrdn och Askimi lzinets vdstgo*
tadel) Hit hora fem av vhra sockennamn: Norum,
H jcirtum, Askuffi, vrem (nu ei ldngre socken) och 'Tanum"

Norum i Inlands Nordre (lttoraima k. l3BB , I'{orem-
sokn 1485, Norum 1573). Forleden i namnet ar det sdr-
skilt i svenska ortnamn vanliga nor, n. 'trfing passage,; det
ingflr t. ex. i stadsnamnet lr{ora. I Sverige synes ordet f,t-
minstone vida overvfrgande nyttjas om trflnga sund (el-
Ier orn ett invid ett sfldant belziget stdlle), i Norge anvdn-
des det ocksfi om platser dfrr en stnom frin en liten insjo
faller ut i en flod eller om en liten gren eller arm av sj alva
floden. Ja, gnanskar man ndrmare ordets forekomst i nor.
ska ortnamn, fflr man skdl att formoda, att det ocksfi illtt,
iats i den dnnu ursprungligare betydelsen 'tnflng passage i
allmzinhet', utan nAgon forbindelse med vatten" vid be-
stflmmelse av inneborden i foreliggande fall bor man hiilst
veta, om man skall hella sig till Strandnorum, Kyrkenorum
eller Hrignorumt alla tre byar inom socknen" vilken av
dessa har forst fefi namne t Norum? Redan natunforhf,llan*
dena tala for att det d,r strandnorurn: d,enna by ligger brist
till fr6n sjon, ar storst och han den bfista jorden (ifr Holm-
beng). Denna formodan tycks bekrdftas av jordeboken av
1573. Hdr ndmnas Norum, Hrignorum och Kirkenorum"
Strandnorum ar alltsf, ett yngre namn p6 den eilsta ^l/o-
rum-byn, til! etskillnad frf,n de andna. Hiir rinner en f, all-
deles forbi" Likvril synes anledningen till narnnet N or-
heirnr hiir icke kunna vara nflgon annan frn tillvaron av ett
pass rnellan bergen, vilket dock icke synes sfl pflfallande
trAngt att det framfor andra, dven nfrrbefuigna orter hade
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bort-utmzirkas som ett nor. Troligen har emellertid i den

trflngt avlHgsna tid, dfi namnet korn till, en liten fjord huin

skjutit in i landet hoidsiffran vid Strandnorums by an-

gives som 3,9 meter -, och lokalen invid dennahat df; med

en viss ratt kunnat betecknas med nor"

H jiirtum i Inlancls Tonpe hilrad (Hiartwi res k., Hisr'
teims s. 1388, i Jartemmffi s") Jartirn 1472, Iltertum 1573)

frestar oss att trinka pf; hjcirta, men den frestelsen bora vi
sflkerligen motstf,. I strillet bora vi fdsta oss vid att ordet

hjort (isl. hj grtr) i vissa kasusformer hade en stam hiart-.

For visso ar det, sflsom ocksf; Brusewitz antog, denna vi
tra att gora med" Vi bora da tolka namnet som 'hjort-
trakten, platsen diir hjortar hf,lla till'. Holmberg anfor en

notis atthjortar ilnnu 1789 funnos i det angrilnsande Frrik-

ne hdrad, octr Brusewitz pflpekar att en m6ngd hjorthorn
funnos uppspikade i annexforsamlingen Vhsterlandas kyr-
ka. Realia kigga sf;ledes intet hinder i vdgen for tolkningen"

Asku m pf; Sotenhs (Askmims k. 1391 , Askim l5l9 ,

Askom 1573, As'{turn 1594) innehfiller trddnarnnet. ask ock

ilr samma naffrn som Askim socken och hzirad i lHnets vHst-

gotadel" X vflr tid synes asken f,tminstone ej i storre antai

trriffas i trakten, som overhuvud dr skognos, men viil trrif-
fas den strax i O pfl Hernendset, liksom pfr Bornon i Gull-

marsfiorden" Vi ha sflledes h6r ett fall de ett ortnamn

skrinker oss en vHlkommen upplysning om forntidens ve-

getation.
- Vrem socken, som dnnu pA 1590-talet ndmnes som an-

nex till Kville, skrives Romims s. 1326, a Roeirnl 1346,

Roaims k. 139tr, Wrim S.1573, Vrern 1594 (hiir om gflrden).

Forleden 6r ordet vrd, i fornnorskan rd, f 6, i de flesta notr,

dial . ro" Frfin Bo'huslHn ar denna form emellertid anteck-
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nad blott frhn Tanum och Vette hd lfrngst i I.{; alla ovriga
bygder ha urd (Bullaren dock delvis ura)" [Jet saknas mig
anledning att antaga, att denna form forst zir en senare in-
treingling i Kville. Motsatsen mellan den nuvarande formen
med Vr^ av vflrt ortnamn och de rilsta formerfia rned R-
men ar iag mig dfi bora forklara sfl , att de norska skrivarna,
som frfln Norge voro fortrogna med ordet ro, satte in detta
i det Vra-eimr (eller mojligen Vrd-, Vru-eimr) som de hor-
de" Sannolikt kunde de inte ens sj6lva prestera ett ordent-
ligt vr-. Vi skola dock m6rka, att y-ljudet i den tidens zr-
sannolikt icke var vhrt nuvarande, rned underlfrppen mot
overt6nderna, utan ett som uttalades med lzipp mot ldpp,
och detta giorde sig betydligt mindne gdllande. Emeller-
tid ha skrivarna i andra tidiga bohuslflnska urkunder sokt
fA fram d,etta ur- genom att skriva rfr-, t. ex. Ruangstadha
1346, nu Vrdngstad (uttalat Vrangsto), Bottna, likalec{es
Kville hd. Men i Rode Bog l3gl skrives J Rangstadum.
Och det ar blott naturligt, att vi i frldre tid vanligen
finna r- skrivet ocksA ide norsk a namnenfrAndenmin-
dre del av landet (innefattande eller berorande Buskeruds,

Jarlsbeng och Larviks, Lister och Mandals samt Bratsbergs
amt), ddr vr- bevarats till vfir tid. Sfllunda traffa vi av
vraadal socken t Rodale 1470, Roedall l170-.t. o. s" v. och
Wraadall forst 1665, DV Vraa Rao Reaa pf; 1500-t., ett
Rennde 1600 heten nu Vrenne, och sdrskil t finna vi fiven hdr
ett nutidavrefm skrivet Roeim o.d.r) - ordet urd anvdndes

t) Efter d.et som hd.r ovan med.d.elats. blir d.et nog obehorrligt att
fatta Vr- i Vrern s6som uppkommet tr Roe,im (vilket d.5, skullJvarit
u.ttalsform Sven p5. orten) -aarigenom, att Ro- kastad.es om till Vr-.
Exempel pA seldant har man nd.mligen eljes i personnamnet Roald,r
(dldre Hv'6aldr, mel1 ald.rig med. I/-), sorn nu i vissa trakter av Norge

- 
dock blott ddr r/r- eTies bevars*s 

- 
heter Vraal; ett Vrdrshogin
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hflr och i mflnga andra ortnamn om en avsides under bergs-

hranter liggande plats, ett undangomt phorn* i tenrdngen"

Vfint Vrem ligger nara intill en sf,dan vinkel i en bergsslutt-
ninE.

Tanurr, som ryckt frnda upp bland hhnadsnarnnen,
skrives a Tunnwimi 1349, Tunwtms s. 1356, Tunhem 1361 ,

Toneirns k. 1378, Tonem 1464, Thonom omkn 1501, Ton-
ruem 1529, Thonum 1573, TonnunT tr580, slutligen Thanum
1591, efter vilken tid dock sknivningar bfrde med 6 och o
hnnu forekomma. Namnet enbjuder ett ganska intressant
problem. Icke betrilffande sjillva tolkningssponsmfllet, ty
detta ar enkelt nog: forleden dn det garnla alltjHmt i nonskan
fortlevande ordet tun 'inhfignad plats, g&rdsplats'" DA vi
hdna, att Tanums by van urgammalt knonogods *- rnan har"

formodat att detta kan ha varit onsak till att kynkan fon-

lades dit -, kan man moiligen tflnka, att tun hfir hetecknat
nfigon d[rmed i sammanhang stflende 'inhHgnad'. Dock
ha vi ilnnu ett gammalt Tunheim i Bohuslfln, vanpft vi ic-
ke kilnna nfigon anledning att tillempa en sfidan tanke,
ndmligen nuv. Tcinurn i Bnastad pe Stf,ngenils {thanom, tho-

ruum 1573)" Ocksfi hzir tr6ffa vi en frldre skrivning med

Tsn*" Det flr detta som hn problemet, hun T'anum har
kunnat fe ett uttal med &. Vi frterfinna detta uttal i den

nutida dialekten: td,nnum eller td,runamt). trfet bor mhrkas"

i Skee sn tycks ock vara uppkommet ur Hrdarshauge%,(K. Irind-
berg). Genorn en motsvarande forklaring av Vrern skulle malr,
visserligen lett forstA att o i Roe'irn forsvann, medan e'i bevarades
(och sed.an blev e), men jag trirrker att d.et vokalmote som uppstod.
i en form Vra,-eirn kan .vara tillrdcklig forklaring til1 att nforsvann,
trots sin frin borjan starkare betoning. Att namnets s 1 u t 1 e c1

av &lder varit betonad, synes mig ej antagligt.
1) Pa kartorna har d.enna namnform Tan(n)arn komriit att fe-

stas vid gArclen med. samma namn i N inom socknen. Om d,etta
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att pi etskilliga av de icke fi stdllen dilr samma namn trzit'-
fas i Norge det likaledes b6de skrives och uttalas med il,
Visar nedan detta , att saken inte kan avfdndas genom att
skylla pA slarv hos Hldre tiders avskrivare, fnarngflr detta
tydligt ocksA ddrav, &tt 6ven andra norska ortnamn, som
en gfing innehflllit ljudfoljden -iln-) nu uttalas med -an-;
sfllunda ha vi av Malnhammar filtt ett Manum, 2v Hilna-
borg llaneborg, av Brilnheim Branem. SprAkvetenskapen
tror icke pfl nfi gon regellos tillfAlligiret inom sprfikets u r-
veckling; de nu anforda likartade exemplen ger den ju ock."

sfi rH tt alt tno pf; en negelbundenhet iiven i detta fall" Men
det dr rnilrkv6rdigt, att man blott kan visa upp vissa strod-
da fall av den ifrfigavarande overgflngen av itn till an och
detta blott frAn ontnamn, ej fnf,n sprflkets vanliga ordforrfid,
crch drirtill blott frAn forledei: i sammansatta ont-
namn: det enkla Tun blir aldrig Tan" Ett an bnuka vi
dhremot sf,v5l i Bohusldn sorn i ostra Norge f'fl av dldne un
,-'- enda ned i Goteborgstrakten tyckas vi ha ett spfln dfrnav
i Donsti (uttalat med o) av fildne Dunsii 'dun-on, dn ddn man
sarnlar fflgeldun'. Ocksfi visa de gamla namnformerna a\,'

vfii't Tanum, att detta on varit en station pfi vzigen till on).
Pe tolkningsfrflgan invenkar emellertid inte det nu beror-
cla sporsmfilet"

Ir{amnet t-fcklum hdr inte hit, ehuruvdl det vflsentli-

1lamn se ndsta not. Red.dn Jens Nilssan (rSq+) skiljer d"e bAcla
namnen: socknen heter Tonwrn, gArd.en Tonnaytc.

') f ett brev av r3r7 orntalas en gArcl i Tanums om f Twnh,arnre.
Sdketligen med ratta har man c15ri sett d.et nuvarand.e Tatcnayru i N
(mzirk d.ettas a i slutstavelsen). Det lAter a.qig,
att a -i lt,atnrnar }i^at kunnat inverka pA vo Tonl.
Oclr d.drifrAn kund.e sA Tanwrn stamma. gdl1a
clet norska Mfinh,arnrnar" Men de ovriga exemplen bleve lika svAr-
fcirktrarliga.
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gen just dn namnen ph -hem som genom inverkan forskaffat
namnet dess -um i senare tid (se s. 69).

-b y. Namnen ph -by 6ro svfira att tidfdsta. De utgo-
ga alldeles icke nf,gon enhetlig grupp" Forst dr att mdnka,

att flera grupper nned frfln borjan o I i k a slutled ,tilX en

del ha sammanfallit i norska namn pe -by och silkerligen dfl
ock i bohusldnska. Vi ha ndmligen dels gammalt -by, dels ett
-bs, dels slutligen ett frhn bfida skilt -bc-t,, n. Och de tne ha
nog vanken anvfints triktydigt eller samtidigt. Men var-
ken de gamla skrivarna eller sprf,ket sjiilvt ha hfillit dern

ordentligt isHr. Sedan ha vi ocksfi en skillnad med svse-

ende'pfi f orledens beskaffenhet: i en del by-namn dr
,fcirleden ett substantiv av vad slag som hfrlst, vanligen en

terrdngbeteckning 1. dyl., men icke personnamn, i den

andra gruppen bestfir den just av ett personnamn. Att vi
ha skiil att hfllla dessa b6da senare grupper fltskils: ocks&

rned avseende pfl deras plats i uppodlingshistorien, kan ses

i vissa av de bygder ddr bflda slagen av -by motas, sflsorn t,
ex" i Uppland. Det 6r dilr tydligt , att typen med person-

namn dr avsev6rt yngre. Denna typ har h[ller icke utbil.
dats mer rin i vissa skandinaviska bygder; i Gotaland sak-
nas den ndstan helt" tr samma mf,n vi ndrma oss Norge ha

vi visserligen ocksfi i Gotaland namn pfi -by med person-
.namn, men vi ha dfi anledning att rnisstdnka, att vi i sj6l-
va verket i stor utstrhckning ha att skaffa med na{mn p&

-bo (se nyss ovan), ddr personnamn ndmligen 6r vanlig for-
led. I Uppland 6n det dilremot sdkerligen gammalt -by

vid bflda slagen ay forled Utan att fdsta oss vid den

skiffande hdrkomsten hos namnen pfi by torde vi kunna
s,6ga, att by med p,ersonnamn som forled betyder 'gfird',
medan vi inom den andra gruppen finna en mdngd namn
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ddr ordet betyder 'samrnansXutning av gfrndar

(med olika dgare)'" I. det egentliga Gotaland rir denna se-

nare betydelse helt och hf,llet dominerande Efter den-

na oversikt ta vi i vanlig ordning frfln S till N upp dem av
de mf,nga bohusldnska -by sorn blivit sockennamn.

Torsby i Inlands Sodre (Thoresbiarsokn 1354 [av-
skniftl , Poresby 1383 , Porsby 1396) innehf,llen omisskdnneli-
gen personnamnet. Tore, isl . Plrtr. Ocksf; finns det en s6-

gefi, att byn har sitt namn efter en viss hovding Tore Brack,
som bott dr.lr" Det ar Oedman som forst omndmner srig-

nen, och han har &tminstone vissa huvudpunkter frfin folk-
mun" Mannen skalt forst ha bott pf, Levstad, men dzinifrf;n
fordriven slagit sig ned pfi vhstra sidan om 6rn och nojt upp
platsen for nuv" Torsby. De skrivna hilvderna formrlla el-
jes intet om Tore Brack, men ett och annat som kommit i

dagen rorande gamla sdgners sanningshaXt i de grova dra-
gen bor hindra oss att kategoriskt bestnida moiligheten av
att ocksfl denna silgen kan ha rdddat nfigra fakta. Fortno-
endevdckande dr det, ztt man icke som forktraring tiltr nam-
net Torsby dukat upp nflgon historia om guden Tor, utan
verkligen har den ratta namnformen Tore, vilken form
dock i ortnamnet -var mycket tidigt forsvunnen (s* ovan)"
Hur nara den forra tolkningen iigger, ses av Oedmans
trots en viss tilltro till sfignen gjorda pflst&ende att byn
har sitt namn av guden.

Ytterby i samma h;irad (Yttrabyar s" 154 [avskrift],
Ythrebysokn, Ytherbysokn 1485) har ogonskenligen sitt namn
av sitt kige i forhflllande till nfigon annan ort. Beteckning-
en yttre bor avse leige lHngne ut rnot havet. Och utgf;ngs-
punkten dr dfi siikerligen Kung6lv, vartill Ytterby ay filder
dr annex. Men dilrvid mf,ste vi ha klart for oss, att det
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varken Hr frfiga orn det nuvarande Kungfllv eller orn den

nuvarande platsen for Ytterby kyrka. Kungdlv, det gamla

Konungah6lla, lflg vid nuv" Kastellegflrrden, och Ytterby

alclre kyrka lflg helt ndra illven V dHrom, S om den nuv"

kyrkan. Och de passar beteckningen yttra bra"

Kareby i samma hdrad (Karlaby s., Kallaby 1388,

Karlby c.1528, Karrebye k" 1571, Kurby 1573, Kareby 1587).

Dialektuttalet dr kurrby sdckn. I en mzingd namn med

Karla- har Inan, och nog med rdtta, sett gen" aV mansnam-

net Kqrli. Men det ar icke tnoligt att det 6r detta som vi

har ha for oss" Ty namnet Karlaby, Karlehy o. s" v" [r van-

ligt 6ven i sfidana trakter, dflr personnamn * -by icke fore-

kommer. Det vore ocksfi eget, om namnet Karli skulle

vara sf, vanligt iust i forening med by Nei , namnet inne-

hflller tydligen gen. plur" av ordet karl. Om vi alltsfl bora

overshtta'karlarnas by', kan meninggn dock inte ginna
yara att framhflva denna by sAsom i sflrskilt hog gnad be-

hodct av manfolk l" nflgot dyl. Pe Oland ha vi ett bekant

Karlaui" Lika sdkert som det (trots forslag i annan rikt-
ning) svnes mig att ocksfr ddr gen" plur" 'karlarnas' ingfin,

lika litet tillfredsstilllas vi dflr med den nakna oversHtt-

ningen'mdnnens, manfolkens helgedom')"

Da vi vitja soka forstfl inneborden i detta karla-, ilr det

lzimpligt att hilr i ett sammanhang behandla vissa likantade

namn, av vilka vi just btand vfina sockennamn finna repre-

sentanter, ndmligen Tegneby pfl Orust och Svenneby
i Kville hflrad" Ocksfl dessa bf;da namn ilno ganska

ailmflnna, och de innehiLlla bfida i forleden gen. plur. av

t) SA har visserligen en forskare (8. Noreen) oversatt och d6rvid
tdnkt pi att kvinnorna icke fingo betrzlda helged.omer. Men onl
detta var en alhnzln regel, fanns intet sk1l tiltr namnet jnst hir.
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ord som beteckna manlig individ nned bestdmd egenskap

eller i nfigon viss sthllning (ordet rtegn fln nu utdott)" Annu
ett namn) som vi i c k e finna i Bohusldn, men elj es pfr

fltskiltiga hfill, skola vi ta med till belysning, ndmligen Rin-
kaby (Rinkeby)t)" Detta innehflller ett ord som vi el jes blott
traffa i forngermansk poesi" Hos de nordiska skalderna
lreter det rekkr (av zildre rink-), i anglosax. rina, fornsax.
rink, och det brukar overshttas 'knigare, kdmpe', sdrskilt:
'en funstes handgfingne kflmpe'. Ordet har ocksfi fhtt en

mer avbleknad betydelse av 'man'" Men om denna senare

be tydelse kan det inte vara tal i vflrt fall; de byar litet var-
stddes i Sverige och Danmank heta Rinkaby - och det fiter-
igen i tnakter dilr personnamn med -by inte nyttjas -,mflste detvara frhga om nSrgot shnskilt slags
mdn. Detsamma gilller, sflsom redan antytts av Prof. Hell-
quist, Tegnaby. Detta rtegn, som f. ovr" ar samma ord som

det ty. degen'vdria' (egentligen : krigaren sjiilv), dr ett i
de nordiska fornsprfiken fullt levande ord. Man oversdtter
clet med'man som 6n fni och oberoende och som utovan alla
en sfidans rrittigheter'. Men diinj6mte fln det tydligt, att
ocksfir en rtegn, liksom en rinkr (rekkr), kunde stfi i ett all-
deles s[rs[<ilt forhf,llande till fursten. pegnarna voro sA-

dana fnie mHn som pft nfigot siltt stodo i dennes tjeinst eller
fitminstone i ett direkt fonhflllande till honom. I Sverige
synes begreppet under medeltiden ha kommit bna ndna

'riddare'. Vad som i rilsta tid han skilt en rirtkr och en

rtegn veta vi inte nilrmane" Att det verkligen v a r en

skillnad ar sannolikt ocksf, ddrfor,' att vi traffa Rinkaby
och Tegnaby i samma trakter, ia stundom i allna n[rma*

1) Ddremot finns pA
rlen gamla stad.en 1Ag.

som Ri,nhaby.

nuvarand e Lysekils ornrAd e ett R'inkenris, d.dr
Namnet innehAller sannolikt samma fcirtred
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ste grannskup, sfisom i Ddnningelanda, resp. Hemrnesio

socknar i Konga hd, V6rend. Vi ha i dessa narnn troiigen
vittnesbiird om bosdttningsforhfillanden sorn ssrrrrrlBrr-

hringa med en slags rklassindelning D redan i fonhistorisk

tid. Men vi ha tyvdrr inga medel att tranga saken ndrmare
inpfi livet. En by kunde emellertid alltsfl genom sitt namft
karaktdriseras sf,som helt eller foretrfrdesvis innehavd av

mfrn som horde till en viss social kategori. Att detta i,nte

bara giillde samhrillets fornhmste, rinkar och fiegnar, dHrom

vittna nu Suenneby och Karlaby. Ordet sven (isl. sueinn\

betyder utorn 'yngling', vilket nrippeligen kan passa

hzir '--- 'tiilnare' i allm6nhet, ia t. o. m. 'tral'. Under den'

senare medeltiden kan det i Sverige nyttjas orn stormfrns vdp-
t1are, men dfi vi hrir vid vhra ortnamn troligen ha att gora

med en tid som ligger fore historisk medeltid, zir det ovisst,
om vi bora hella oss i nilrheten av den speciella betydelsen.
Betydelsen 'tral' vore fitminstone inte av d e t skrilet ute'
sluten, att det skulle vaya otroligt att trrilar - om frigivne
eller ej, blir oftast osdker t - kunde bilda efter dem benzimn'-

da byalag; ty diirpfi ha vi exempel("Trcilebo, Trcillebo m. fl.).
Ocksfi vid Suenneby forbli vi dmellertid i okunnighet orn

den exakta inneborden. Vid Karla- i Karlaby slutligen,
vilket var vfir utgflngspunkt, fe vi s6kerligen tdnka pfi all-

mogefolk, fria enskilde mdn som icke genom srirskilda ftir-
mflner eller srirskild tj6nstemannastrillning ryckts upp in*

om furstlighetens sfdr. Pa ett par stillen i Sverige frire-
kommer ett namn Bondeby" Om d6ri ligger nigot annat dn

i Karlab!, dr ej gott , att sriga; mf,hiinda korn i det forra
namnet besuttenheten mer till uttryck. For oss har bon-

d(e)by blivit ett appellativum i sprflket; spflr dhnav finnas
redan i fornsvenskan (Sodermannalagen). De narnnet
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Karlaby (och dess biformer) ar sA pass vanligt, skulle man
moiligen, vartill Prof. Liddn frr benflgen, kunna trinka p&

att ocksfi detta i dldre tider, dfi karl hade den ovan Ater-
givna inneborden, hade appellativ betydelse, alltsf, var ett

man Den gammaX saga D, att ddr kyrkan nu stf,r forr i vzirl-
den varit uett Afguda-hus eller ett Spelhus, ther thet Hed-
niska Unglydet [ungfolket] samlades ock ofwade sig i k[m-
pande ock flera dylika Exercitier eller ofningar D. DA Ocd-
man sjzilv har den uppfattningetr, att namnets forled dr da.
tegn'tecken', har han sfiledes icke tiinkt pf, ordet ftegn, och
han kan df, icke misstzinkas for att ha diktat sin uppgift
till form6n for sin namnforklaring. Sdgnen kan de rnfi-
hdnda ha ett visst vdrde sfisom minne om 'pegnarna'" Det
5r ratt anmilrkningsvhrt, att vi strax V orn Tegneby kyr-
ka ha ett Gilleby (.fl skrivet 1573)" Det kan icke rfida nfi-
got tvivel om att vi hdr sorn forled ha ett ord sorn pf, nflr-

got shtt hdnger samman med ordet gtlle. Om de gamla gille-
nas uppkomst och historia har forts en ganska lirrlig veten-
skaplig deb att. Vi torde nu kunna anse oss med tzimlig
sdkerhet veta, att gillen i Norden reCan funnits under vi-
kingatiden, troligen redan pf, 900-talet, och att institutio-
nen - vdl flven o r d e t gille kommit till oss frAn det fran-
kiska riket, dzir den omn6mnes redan i en urkund av V7g.

GilXena voro samffranslutliingar i brodraskapets form till
inbordcs hjalp vid fattigdorxr nocl och forluster. Vi tycka
kanske , att detta verkar foga r>hedniskt u. Sammanhanget
med hedendomen kan ej hriller sdkert faststallas mer dn
sannolikt i ett avseende: gillena voro tillika sammanslut-
ningar till gemensamma hogtidliga fester och dryckeslag,
och hdrvid torde de fltminstone i Nonden direkt fortsHtta
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traditionen fr6n de hednlska offerhogtidenna, de E" k. bl6t-
aeizlur. Ocksf, sprflkligt rojes sambandet t. ex, de det
av en kristen rnan i Olov Tryggvesons saga sdges, att r>ol ,>

rignades fit Tor och Odin vid de hedniska rgillena >, eller de

bonder i Savolax hr 1545 beklaga sig over att de blivrt bot-
fzillda for att de druckit Thordns gildhe. Hur vikingatidens
gillen eljes voro organiserade, dilri kunna vi ff, kunskap en-

dast genom att forsiktigt slula tillbak a frftn de gillesforord-
ningar som vi aga frAn senare tid. Ordet gille forekommer
sfisorn forled i f,tskilliga nordiska ortnamn. Det brukar de

ha sammansilttningsformen Gildis-. Detta ar ett skiil var-
for det ar sannolikare att vf,rt Gilleby i stzillet innehflltrer

avledningen gildi, m. 'gillesbroder'. Ett norskt Gildabu
frf,rn 1333 har nog med ratta tolkats sf,. Den ndnmas;
foregflende korta utredningen har velat bana vAg for den
frflrgan, offi det ar en ren tillfAllighet att namnen Tegneby

och Gilleby ligga intill varandra och att de bf,Ca ligga pA

en plats drir den kristna helgedomen kom att resas.l) Vi
bora for visso akta oss for att pressa fram for mf,nga svar
ur det shtt varph ortnamn, som i sig sjzilva flro upplysande
och intressanta, ligga i forhflllande till varandra" IVt:n hrir
kunna likviil vissa skiil dras fram till formfln for tanken pf,r

ett inbordes sammanhang; I Cambridge i England fanns
under tidig medeltid ett uthegnagille u. Dessa engelska

thegnar (thaner) voro urspnungligen ungefilr detsamma som

de nordiska hirdmdnnen, hogilttade kungliga tjrinare; de

utgiorde en over de vanliga frie mdnnen stfiende riddar-
klass" Och dessa voro alltsA sammanslutna till ett gille,
Frzindskapen med de nordiska pegnarna flr ogonskenlig,

' 1) Strax V om Gilleby ligger gArden Hou, vilket narnn ganska
sdkert Asyftat ett hed.niskt tempelI.
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Man har t. o. rn. menat , att den engetrska organisationen
haft sin rot i nordiska forhfillanden. Mahenda voro dfl dven
de nordiska pegnarna organiserade till n6got slags gille. Man
kan ha anledning att erinra om hurusom sagokonungen H6lfs
kdmpar, de s" k. HSlfsrekkarna (miirk rekkar-=rinkar) voro
gemensamt bundna ay strdnga lagar. L|ngre dn till detta
allmilnna overvdgande kunna vi ej komma" Men kanske
alltsfi Oedmans berdttelse om att uthet Hedniska Ungly-
det samlades D pe orten innehfiller en tradition som kan stfl
i samband med vad de bf,da ortnamnen Tegneby och Gtlle-
by saga oss. - De hfrn ovan i ett sammanhang behandlade
namnen ha sitt stora intresse ocksf, ddrfor ,, att de visa hiln
pfi en overensstfrrnmelse mellan Bohusldn och Sverige, som
tillika innebflr en olikhet mot Norge" Det gziller nrimligen
om bide Karlaby och Tegneby att dessa namn trztffas i
Svenige (det forra 6ven i Danmark),, nlen 6ro frilmmande
for Norge. Det nordligaste Tegnaby i V. Sverige ligger
uppe i Tanum, och % mil i S ligger i samma socken det
nordligaste Kalleby (karlleby 1544). Om denna overensstam-
melse tyder pf, nflgon forhistorisk anslutning till Sverige
ocksfl av politisk art, ddrom kunna vi i brist pfl kiihor icke
dorna. Det kunde ju vana nog med att anta ett blott i n-
f I y t a n d e. frfln O.t) Namnet Suenneby har tvfrrtom sin
tyngdpunkt i sodra Norge och ghr i Sverige utom i Bohus-
lzin blott in i Vrirrnland, Vdstergotland och Ostergotland.

Myckleby pf, orust (Myktabiar k. 13BB , Myklaby k.
1399) 6r helt enkelt ntylta by 'den stora byn' nrykta, dlclre
mil,la, dr svag bojningsform av adi. mikitt 'mycken, stor'.
Man ,har pA mindre sakkunnigt hell hrirlett namnet ur hel-
gonnamnet Nlih ael och de hAllit sig till att den katolska

') Jfr vad so11r sagts s. ro om hd,radet i Boiruslarr.
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kyrtr<an pf, orten verkligen invigdes ffi detla helgon. Sam-

manhanget dr nog rimligt, men vi bora kasta om orsak och

verkan: dhrav att Ryrkans herrar tyckte sig finna Mikael
I byns namn - de voro inte sfl drivna etymologer --, togo

de sig anledning att ocksi inviga kyrkan fu honoin. Det
bor nhmligen framhfillas, att vi icke sdkert kdnna nfigon

annan Mikaelskyrka i tsohusliln, utom Belve kyrka, annex

tiltr Uddev alla stad.

Aby (Abya k. l39X), som tidigt (fore 1573) inforlivades

rned Tossene i Sotends h[rad, har sitt namn av lziget vici

den ci som frfin V rinner ut i Abyfjorden.
Heby i Tunge hd (Haugbya k. 1391, Haugbiaar k.

1399, Hoby s" 1485, Ha(a)by 1573) har till forled uppenbar-

ligen subst. htig (isl" och fornnor. ltaugr). Vi ha inte medel

att sfikert avgora om det dr frfiga om nf,gon naturlig jord-

hog l" dyl. eller orn gravhog(ar), fitminstone icnce fornrin sock-

nen ar ordentligt topografiskt-arkeologiskt genomforskad.

Trakten ett stycke NC orn kyrkan uppges emellertid rymma
vidstrilckta gravfdtrt (Holmberg). Med hogaby menade

de gamle en by med gravhogar (ett gravftilt) som av 6lder

horde till byn och som dzirigenom nojde att byn uppstfltt i

en tid da ingen allm6n begravningsplats fanns kring en

fdr hela bygden gemensam helgedom. SA skall troligtvis
namnet Llilgby tolkas pfl Atskilliga st6llen. Kunde vi tro,
att. vf,rt Haugby framgf,tt ur ett 6nnu tidigare Haugaby,

borde vi nog ocksfl hilr taga sarnma tolkning i overvd,gande

om verkligheten skulle giva stod darf,t. Men den ndrnn-

da formella fcirutsilttningen dr mycket osaker; utt Hauga-

borde snarast ha haft kvar sitt -a pA 1300-talet. - Mot den

nutida skriftformen fidby svarar i lialekten ett utta\ hfibby,

och detta bor kunna vara ul judlagsenligt u utvecklat ur
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haugby. Subst. hrig heter nu fitminstone i Svarteborg (i
samma hzirad) hou, rnen vid en tidig forkortning av vokalen
bor nog 6-ljud ha kunnat bli resultatet"

* I a n d a (stundorn med biformen -land) behandlar jag
hfirnhst i ordningen, oaktat typens tillkomsttid inte frnnu
med storre visshet kan bestdmmas" Vi veta dock, att
Jen titrl god del mAste vara hednisk; ty forleden ar ej s&

s611an ett gudanamn eller annat ord som vittnar om den

hedniska kulten. Pe an,lra hfiil ffaffa vi Odenslanda och

Vislanda (ri 'helgedo*'); ocksf, i Bohustfrn skola vi finna
fitminstone e t t exernpel drirpfr. For ovnigt flr det ett
starkt intyg om fllder, att sfi mfinga av landskapets -lsnda
blivit sockennamn, detta visserligen knappast i trakter dHr

andra med sdkerhet dldre namntyper ditrjhmte finnas" Vi
finna bland vhra sockennarnn ej rnindre 6n l0 -landa"

tsetydelsen hos -landa synes vara 'tern6ng, ornrflde,
mark', troligen speciellt 'oppen, fri tennHng'; forst om en

sf,dan specialisering funnits i betydelsen, forstirr marl air
ordet land ocksfi, ehuru szlllan, kan forekomma sorn en;
kelt ortnamn"

Torslanda i Hisings Vdstra hd (Porstanda k. 1388)

bjuder oss genast det f,syftade exemplet pf, om heden
kult vittnande ^landa. Ty forleden dr s6kerligen guda-
narnnet Tor (isl" Farr\. Hdr har alltsfr varit en plats for
Torsdyrkan. Vad det sedan nHrmare inneb[r, att ulan-

det u varit Tors egendom huruvida det innebilr att gu-
den dyrkats under oppen himmel just pfi ffiltet eller att
f orden zigts av ett Torstempel _--, det sammanhringer med
omstridda frigor, som det skulle fora oss for vida att hdr
irilA ta oss pf,.

Bjdrlanda i samma hd (Biorlarcda kirkiugard 1382,

5
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Biorlanda k., i Biorlandum 1388, Bjornland, Bisrnlandt s:

1550 , Biorlandtz Sogenn , Biornlandz Sogen 1573 , Biar-
landt 1591). Doma vi efter vissa av de yngre formerna,
ser det ut som om ordet bjdrn ingflr i namnet; och sfl ha

nog vederborande skrivare fattat det. Men det dr knap-
past troligt , att detta dr det ursprungliga. Att inte n ar

utskrivet i de 6lsta formerna, betyder visserligen i och for
sig ej mycket, ty ett n skr-rlle lefi falla bort mellan tvf;
konsonanter. Men en blick pfi hur den urkund (Rode Bog),

ddr formen Biorlanda forekommer 1388, el jes skriver sfi-

dana namn som med szikerhet innehiller bjorn, gor saken

mycket tvivelaktig. Ordet bjorn hette i gammal tid i gen.

bjarnar och i sammansdttningsform biarn-, och det dr ock-

sf, dessa former som den nyssnilmnda urkunden eljes visar
i ortnamnen. Vare sig vi trinka pfl djuret bj\rn eller pf,

personnamnet Bjorn, passar det alltsf; illa till formen

Bjorlanda 1382, 1388. Vi ha de i forsta hand att valja
pf, tvh andra gamla ord, ndrnligen bj6rr 'bdver' (fsv. bjur)
och bj6rr ellen bj6ri'kil, kilformigt eller trekantigt jord-
stycke'. Tyvzirn dr det, fltminstone utan noggranna ter-
rdngstudier, svflnt att silkert sdga, nflr det i ortnamn ay

frhga om det ena eller det andra av dessa gamla ord. I
virt fall torde man emellertid kunna sdga, att det nilppe-

- ligen ilr tnoligt, att bciurar skulle ha uppehflllit sig vid den fl

som rinner forbi kyrkbyn; dzirtill var vril trakten dven i
forntiden for oppen och tillgringlig.t) Alltsi. har man vril
anledning att formoda, att hdr funnits nflgon kilfcrmig ter-
rdng (kanske nflgot gdnde l. dyl.) som varit namngivan-

') Om det ar riktigt, att det i
Ili6rtt, betyder rbd.ver-41r,, *sA 5r det
tdnka pA_, ett sAdant Anamn"

Norge ganska vanliga inamnet
di redan d.hrf'or icke hdr skll att
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de.') En sprAkman kan stillla sig tveksam gent emot
rnitt antagande att ett ord som i fornsprf,ket hette bi 6r(i)
eller bjur(e) i denna bygd nu skulle kunna urtalas bjti(r)-;
uttalet dr nilmligen Bjslanne" Men vare sig det nu 6n

den sprflkhistoriskt lagbundna utvecklingen ellen ej sfr

visar gf,rdnamnet Ritra inom socknen, vilket skrives 7 Ri-
odrom 1388 och nu uttalas Rora (med slutet o), att vi
kunna i ortnamn ha o-ljud i sfldana fall" Man jilrnfore
ocksfi namnet Jdrlanda strax nedan.

Romelanda i Inlands Sodne (Rimalanda s" 1354 [av-
skrift] , Rimalanda k. 1388, RymmelandsoAn l4B5 , Rome-
land c. 1528, Remeland s. 155s, Romelandtz Sogenn lsTJ,
Romntelandsogn 1594) har tydligen i senare tider f Afi sitt
namn nflgot forvanskat. Ty den regelbundna Ijudforskjut-
ningen fr6n det ursprungliga t har icke kunnat gh kingre
frn till ett o-ljud eller ett oppet u. Nfigot o-ljud har hziller
lcke det rikta bygdeuttalet, ty detta uppges sf,som Rilm-
melann Varifrfln har dk o, o kommit in i skriften och riks-
sprflksformen? Srikerligen, sflsom Hellquist foreslagit, frirn
gArdnamnet Romebacka (Romeback 1573) och sjon Rame-
sjd strax intill i Kareby (sjon ligger t. o" m" delvis i Ro-
melanda). Visserligen trriffas ocks6 hrir skrivningen Rom-
mesio 1594, men att denna dr felaktig och beror pfi obe-
horigt inflytande i motsatt riktning, utgfiende frfln vflrt
sockennamn, det visas av bygdeuttalet Rambacka, Ramesko.

') f Irundby socken, ganska n'ara i SO, ligger en g6rd" Biwrslaitett.
Den skrives ernellertid Bwberslatt (-stett) r576_-1585. F'orled.en dr
ett Buberg (alItsi Bwbergsslatt), och detta tord.e Aterfinnas i de gf,r-
clar i socknen som skrivas Buber,ig, Bubey,ichh t565, Bwberg r566" Det
llerg som hdrvid ursprungtigen varit narnngivand,e, har val varit d et
c. 5oo m. fran Biurslatteru beldgna, so111 nu (enl" upply5ning av Re-
claktor I{" Hedlund) heter Burshd,ll, uttalat Bfirsel (med koit stanr-
vokal), Detta ar d.a uppkomrnet ur Bwbergs-hdrt"
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I dessa namn ingAr nog ordet rum) som p& mAnga hAll i

Botruslhn heter ram. Rimalanda dilrernot, utg5ngsformen

for Ramelandq inneh&ller det norska dialektordet rimi, m.

'lflngstrdckt terr6ngforhojning, iordrygg, bergrygg' (is["

rimi), Det rir sdkerligen flsen SV om kyrkan som flsyftats,

Aven ilt I\tO gflr en liknande Askant.

Jtirlanda i Inlands Nordre (Jorolanda k. 1388 , Jar-
landa 1399, Jorlandtz Sogenn 1573) innehfiller med silker-

het ett gammalt namn pf; den forbiflytande 6rn (som dock

redan 1594 kallas Jorlandtz aa, Jorlands ila). Detta kan

slutas av fCIljande fakta: Ett finamn ,[ora katr pflvisas fr&n

andra hell, il6mligen ganska sdkert frflrn det egentliga Xr{orge

och fr-rllt sdkert frfin tvfl stdllen inom Bohusldn. Det ena

av dessa senare Jora ha vi att soka i Kville socken och ha-

rad. Vi finna dzir nu en by Jored (uttalas enl. uppgifr
j;re1" f)en hette forr Jora. Att detta egentligen ilr flns

namn, som overg5rtt pf; bebyggelsen, intygas redan ddrav

att fjorden utanfor katrlas Jordfjorden pfi Generalstabens

karta, Jored Fjord pn sjokortet, uppenbariigen egentligen

lor{o)-fiorderu (liksom vi ha et I noi"sk t Jor-angr). Men

denna fjord kan ej ha ffltt sitt nanln efter b y n Jora, tY
denna Wrg ganska l6ngt uppe vid f,n; utan tydligen af det

fln sjdlv, sorn givit sitt nantn At fiorden"l) An ;[ora har aY-

givit sitt naffrn iit bf,de bebyggelsen och fjorden. Den an-

dra hn Jora finua vi i Hi6rtum socken i Torpe hdrad. Hzir

ha vi Jens NilssCIns direkta uppgift frfin 1594, att den e

som falier ut i Gota tilv strax SO orn I-trjfirtums kyrka pfi

hans tid hette Jore2j" Att nu slutligen ocksfl Jara- i Jora-

t) Hela bygd,en kriug An hette und er medeltiden t oro J''iordong "

2) Vj kurrna ej vetga betrakta byt Jordfallsslfr,tten ett stycke upp
vid. An som ett minue,onl ci"ennas 61d"te nalrrn. Ty namnet Jord,fa[,[
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landa innehf,ller gen. av samma Srnam , det intygan ocks&

hhr ett bynamn hogt uppe vid fln, ndmligen Jctrd.al (Jor-

dall 1573); detta namn betecknar fllst sjrilva Jora-fins daX-

gflng. Betydelsen av f,namnet Jora flr icke f,tkornlig
rned hjrilp av det litterdra eller i dialekten bevarade spr&-

kets ordforrfid.
Ucktrurn i Inlands Nordre (Attl,"landa k. 1388, .4 u.cke*

lqndessokrt 1448, Ouklanda s" 1465, Iloglnnd Soghnn c. 1528,

Wglum 1573, Ocklamsogn, Vggulums k. 1594, Wclum 1629)

trar tydligen helt spflrat ur sin rdtta grupp" Till en del

tycks det vara namnen pA -ufit (ur tildre -hem) som dra-

git namnet till sig. Men det rikta hygdeuttalet har dnnu ej

hunnit sfl lAngt i forvanskning; uttalet ar n[mligen hektt'anx

och visar sflledes god overensstdmrnelse med den ena for-

rnen av 1594. Den re,tta utgfrngsformen ar tydligen Auk-
land(a). I sjHlva verket hor cletta namn k a n s k e icke

egentligen till den namntyp pfi -Ianda, som vi eljes hilr ha

att gora med" Det antages ha en gAng i norskan funnits
ett subst" auk-land, vilket skulle ha hetytt 'okat eller

tillfogat land', d" v. s" 'senare (till de nedan odlade ilgorna)

tillkommet land, Ir y o d I i n g'. Tillvaron av detta ord

har rnan slutit sig till av norska ortnamn, ty varken i den

ritrdne litteraturen etrler i dialekterna ilr det funnet. Detta
senare faktum synes ganska egendomligt i frflga onl ett
ord som skulle ha betytt'nyodling'och som da icke gdrna

kan sAsom ortnamn vara 6ldre dn medeltiden" V & r t
Auk-land{a) stfrr isolerat sfltittrvida som det Hr ensamt i Bo-

huslfln och som de motsvarande norska ortnamnen uteslu-

tande trhffas i syd l, fr s t r a Norge (frfln Nedenes an:t

trdffas flerstdcles sol11 gzlrdnarnn
skrives .[ordfald {-fold) r 5?3.

i Bolruslhn" Dtt Jordfnll i Bokeniis
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vdsterut). Skulle jag bedoma vfirt sockennamn for sig,
skulle jag icke vilja bortse frfin den iogonenfallande topogra=
fiska egenheten, att kyrkan ligger vid basen av en ut i sjon
Hdllungen utskjutande stor bengudde, eftersom jag ndm-
ligen finner, att ordet auke, m., och auka, fl., i norska dia-
lekter nyttjas om 'kilformigt stycke' av skilda slag (egentl.
ett*sfldant som fogas till ett annat storre) eller om (egentl.
viil- just kilformig) bank som skjuter ut i vattnet" Detta

qulte tycks oeksfir trfrffas som ortnamn i Nonge" Skulle nu
vf,rt Auklandta) ha en sfiLdan betydelse, vore det ingen arl-
ledning att skilja det frf,n de ovniga namnen pil -landa; det
kunde betyda 'den oppna terrdngen vid den kilformiga
udden'. Men dfl kunde det mfiheinda lona sig att litet nog-
grannare undersoka naturforhAllandena ocksfi vid de syd-
vflstnorska Aukland for att se efter om en motsvarande
betydelse ocksfi ddr vore tillemplig.

Vlisterlanda i Inlands Torpe (Vistalandasokn 1354 [av-
skrift] , Vistulanda k., i vestra Vistulandum 1388 , Vi-
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stelanda k. 1399, Vestelandesoghen 1472, Westerland 1573,

Vesterlandt 1591 , Vistelands k. 1594) har tydligen endast
genom ett missforstflnd, vilket framtrztden redan pf, 1500-

talet, kommit att innehfilla v5derstrecksbeteckningen aci-

ster (isl. vestr). S j 61va skrivningen med e ar dock ingen
forvillelse, ty det gamla i bor i dessa dialekter bli ett spet-

sigt r-ljud, och detta lever ocksfi alltj dmt kvar i ontens

uttal : vistlan sdckn. (Vore det frhga om vdderstnecket,

skulle vi ha ti-ljud.) Vistu- synes bora anses som forledens

ursprungliga form, och dzini ha vi ganska s6kert att flter
se ett finamn, vilket har lytt Vista" Alldeles sf; kallas nu
icke den fl, som ger N om kyrkan, i oss tillgzingliga urkun-
der. Men de Jens Nilsson 1594 sdger att u5 gaarde kallis
Viste r>, ar det szikerligen just finamnet som overflyttats
pfl bebyggelsen invid vattendnaget.l) An kallas hos bisko-

pen Viste oa, vilket snarast bon fattas som i andna hand

hdrlett av gflrdnamnet. Ans kziltrsjoar, som nu sknivas

Sr. och L" Vestersjdn (Vrister-), kallas av samme nesen6r

Vistesia, vilket dr att oversdtta 'An Vista's (ktill)sjo'"

En finamnsstam Vist- ar vzil bekant fnfin Nonge" Man ar

ei shker pfl dess upprinnelse, men tror att den hdngen ihop
med ordet vistas. Man har de bl" a. tdnkt pf; att Vista kun-
de yara 'den vid vars strhnder kimpliga vistelseorter (bo-
platser) finnas'. Men detta ar bara en ganska oviss fonmo-

dan.

Lfi.ngelanda pfl O'rust (Langlandz k., Langalanda sokn

1388) ar ett av de fyra bohusldnska exemplen pfl detta
i Norge vanliga namn, som helt enkelt tycks betyda 'lflng-

,)i'Eg"nd.omligt nog har jag icke hir fuunit V'iste sofir gArd.namn
ens i jb av 1573" DHr omtalas [4].sterland act^ Kirkeby. Sannolikt
innefattas J. N:s Viste i end.era arr d.essa byar"

r-t&M
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strdckt (oppen) terrring'" I vflrt fall passar det bra att
tdnka pA den avlfinga dzilden mellan bergen i riktning SV

NO"

Morlancla likaledes pfi Orust (Nlolanda k" 13BB) har

frfln borjan intet r" Forleden frr satlma mo som vi
berorde vid sockennamnet Mo (s. 46). Det ar trakten
kring sdteriet Morlanda vi frzimst ha att h611a oss till.

Jordm6nen pfl dettas agor ubestflr omvexlande af lena,

svartrnylla och sand u (Holmberg).

Vettelanda i Vette hd {Vettaland i en vers i Olof d"

hel:s saga, Vettaland Snorres Heimskringla, a Vettalandun't

Fagrskinnal) sarnt 1391 , Vetteland 1594), som tidigt gick

upp i Skee socken, har jag uttalat mig om vid behandlin-
gen av Vette hdnad (s. 2112),.

Lormelancla i samma hilrad (af Lumalgndum i Ha-

kon Ftrakonssons saga i en handskrift frflrn borjan av 1300-

talet, Luynulandm s. 1359, a Lumolandum 1387, Lumulanda
1391, Liommelandh 1573) innehfrllen s[kerligen fiterigen ett
flnamn: bflcken invid har srikenligen hetat Luma (g*n"

Lumn), ett f,namn som rnan ocksf,r spfirat pfr flera stfll-
len i Norge och soln direkt nilmnes bland finarnnen

i den forut beronda upprflkningen av namn i en hand-
skrift av Snornes Edda. Man har med sktil hilnfort
narnnet till det norska dialektordet lum'ljum, rnitrd'.

Denna ordstam kan dock ocksf, betyda 'dfisig, slapp,

lugn'" Vilketdera soffl passar btist pfl b6eken, fflr direkt

1) En bearbetning av kungasagorna fr6n ornkr. rz31, bevarad. i
pappersavskrifter av tvA uAgot avvikand e, forlorade pergament-
handskrifter.

2) I jh r5,i3 ndnr.nes e.tt zwetteland ocksA i I(ville sn och hd.. IVtren

av rrissa sk51 anser jag osdkert, oln d.etta inneleflller safilma Vetta-"
Sarnrna k611a ndmner i samru.a socken ocksi ett weltesta,.
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iakttagelse avgora, offi ens s&dan forrn*r det, sfl lfingt
efter namnets tillkomst.

Hilrnilst i ordningen tar jag upp namnen pfl - s t a (C).

De nordiska namnen pfl -s,ta bitrda i sjfrlva venket icke nfl-

gon enhetlig grupp, varken i fr&ga om tiden for deras klild-

ning eller i frfrga om upprinnelsen och betydelsen av Cetta

-sta; och med en skiftning i dessa senare hfrnseenden foljen

ocksfi en olikhet i forledens beskaffenhet. De vi nu noi:a

oss med gamla norska forhfillanden, ha vi anledning att
beakta foliande fakta" Somiiga s'fa-namn stf, i de fllsta
urkunderna i regel i plural boining, i dessa namn betyder
-sta sannolikt 'bostad', och forleden ilr i overensst[rnmelse

ddrmed vanligen namnet pf, (den forste) bebyggaren. Des-

sa Sta-narnn synas i Norge ha uppkommit huvudsakiigen
under folkrrandringstid och tidig vikingatid" X de namn

ddremot, c16r -sfa redan tidigt upptrdder i singular form, har

vi antingen att gora med betydelsen 'plats' ratt och sl6tt
och forleden ar da i c k e personnamn ellen ocksfl'

med ett sta som ar ett helt annat, ehuru besldktat ord,

ndmligen med ett f eminint stad (isl. stgd) 'landnings-
plats, bfitplats'" Dessa bfi da senare gruppers uppkomst=

tid kan nog inte bestdmt angivas" Vissa forrnella samman-

blandningar mellan de tre grupperna skonjas redan tidigt"
Namnen pf, -sta ilro overhuvud inte mflnga i BohustrHn"

3 av dem ha blivit sockennamn" Men namnen llarestad
och Brastad rilknas dA icke med" Det forra har hogst san-

nolikt, det senare sakert forst genom obehorig pf,verkan
kommit med bland sta-namnen. Dessa bf,da sockennamn

behandlas vartdera pfi sitt strille ldngi"e fram (s" 91, 104).

Av de tne bohusltinska sockennamn som verkligen innehfilla
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-stq" tillhora tvf, rned sHkerhet den forsta gruppen, person.

namn + -stad 'bostad'.
Herrestad i Lane hd (I{eregstoder c. 133CI, Ilrerastada

k" I388, Hmrixstada k. 1399, i Herestade, Heristade 1405,

Hoerestadh tr 457 , Herrestadt 1591) innehfiller tydligen ett
personnamn, men det ar ej latt att noggrannt ange dettas
form. Ortnamnet trflffas ocksf, pfi ett par stdllen i Norge,

och man har dfl vid forleden gissat pf, Herekr, Hmrekr, ett
namn som dock icke eljes [r keint" Snarare tror jag dA pf,

Llreringr, varav man kdnner flere bdrare.
Krokstad i Sorbygden (Krokstada k. l39l ). Vid de

norska Krokstod han man icke funnit anledning att tflnka
pfl nflgot annat Hn personnamnet Krdkr (vzil egentl. 'den
knokige'), fastiln detta personnamn ej ar vanligt i gammal
tid. Df, vfirt Krakstad emellertid ligger vid en ston knokning
av Orekilsfllven, kan redan detta fresta oss att trinka pf,

appellativet krok'krokning'" Denna losning ffin nu ett kraf-
tigt stod dfrrigenom att, sfisom Lektor Nildn meddelan, en

bygd inom socknen alltjzimt kallas A$er-Krogen Det dr

kanske ock med ratta som samme sagesman vill se detta
krdkr i Kko-skougft, 0n ort ungefdr '1, mil N om kyrkan,
allts& icke lf,ngt fr"fln den vfildsamt slingrande 6lven.1)

O,m ddrmed frsyftas den redan i kungasagorna omnflmnda
bohusl6nska Krdkask6gr, synes emellertid vara nflgot ovisst.
Ar nu forleden substantirret krok, betyder eftenleden, offi
den ovan gjorda distinktionen hf;ller streck, antingen blott
'pl ats' ell er kanske 'bf, tpl ats'. 2)

') r och & utbytas ej sdllan i dialekterna" Hdr ha vi sirskilt an-
leclning att mdrka att riksspf6kets hrog i Sorbygd"ens mAI heter hlro.

?) Ett sdkert trohuslSnskt exempel pA denna seuare betyd.else
tord,e \rara Gvebbestact i Tanurn" uppkommet ax, Gyebby(a)stad ,Greh-
byhornas bAtplats,.
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Naverstad i Bullaren (a fYafuarstoCun-t" 1334, I'{atvastadz
k., Nafuarstada k. 1388)" Forleden ar det vdl bestyrkta
rnansnamnet IVafarr

Bland de for bebyggelsens gf,ng belysande namngrupper
sorn ilro foretrddda bland sockennamnen f,terstf,r nu blott
att berijra -r o d" Vi ha redan (vid behandlingen av R o-
i' a s. 39) pfipekat svf,righeten att skilja rj 6dr, r! d och rud;
sfisom senare led i ortnamn uttalas de nu alla i bygderna
*re. Det kan icke anses pfi forhand sflkert, att alla dessa

typer ha varit i hruk alldeles samtidigt" Men forsf;vitt som

vfrl alla beteckna 'nojning' i forut obrukad tenrfrng eller i
skogsmark, tillhora de bflda en ganska framskriden period
av bebyggelsen" Dr Ekhoff pf,pekade redan fon lfrnge se-

dan, hurusom i Kville hirads nordostra och sydostna delar
saknaden av fasta fornldmningan ar forenad med en riklig
tillvaro av namn ph -rdd - Vi ha 3 bevarade sockennamn
pfl -r(id. Alla dessa tyckas till slutled ha fonmen -rj 6dr.

Detsamma gdller clen fonsvunna namnformen Maggarjoder
(se s" 42)" DHremot synes den en gflng antrriffade bifor-
men till Sanne, Sandarud (.e s. 46) vara ett -rud.
De tre socknarna dro:

Spekeriid i Inlands Nordre (Sp ikkarioders k" 1388,

Spikerudsokn 1485 , Spegerod s., Spegeredtz s. I 500)" I
flera norska ortnamn han man menat sig finna en stam
spikk-. Man har emellertid inte lyckats sdkert komma
tillruitta med den. En stam med -kk- (- -ck-) kan det nu
lnte gflrna vara tal om i vflnt sockennamn, trots den fllsta
skrivningen, som nog i den punkten ffir anses felaktig. Ty
ett Spick- skulle i nutida bohusl6nska vhl kunna bli Speck-
(ifr stecka, drecka for sficka, drtckd), men ej Speg-; och Spbgere

dr det genuina uttalet av namnet" Detta foru tsd tter ett
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6ldre Spik- (med uenkelt n k)" Men sannotrikt rir detta sp?k-

s I ri k t rned en del av de norska ontnamnens spikk-. Vid
tolkningen av vfirt namn synes nflgot personnamn av pas-

sande form inte finnas att neflektera pfi" Det sannolikaste
slines mig vara, 8tt Spekerod innehflller ett adj" spik- 'torr,
mager' (besldktat rned spicken); rnojligen har adj ektivet
ocksfr betytt 'trAng, smal'. Ben[mningen skulle kanske
kunna avse platsen alldeles inne under fjrillet dflr kyrkan
ligger; i cvrigt bestflr SpekenodsslHtten av bordig Xera"

Olyckan vill ilu, att det verkligen finns CIn annan ordstan'l
sptk- som jr-rst betyder 'fett', ndmligen den som ingAn i or-
dqt spcick" Och sfilunda stf, vi thmligen rfldviila vid valet"
'Grirrnertid i Frrikne hd {Gryndartodmrs k. 1388,

Grindarioders k. 1399 , GrinCerudt, Grinderudsogn 1594).

Tidigare han jag forklarat detta namn innehf,lla ett persorl*

namil Grinde, som jag ansfig rnig bora soka ocksA i f,tskil-
liga andi"a ortnamn" Numer a vhgar iag icke anse tillvaron
av ett sfldant personnamn tillrrickligt sflkert styrkt" Man
har i ovrigt att vrilj a ph det vanliga or<let grind'spjillstHng-
sel o. d"' och ett helt annat, i de nordiska sprAken e1 sont

levande ord antrdffat (jfr dock strax nedan) grind 'sand,
grus' (lfigty. gri,nd, fornhogty" grint, crint)" Detta senare

mAste obestridligen sokas i f,tskilliga nordiska ortnamn, och

I{ellquist har antagit, att" det ar detta som ingfir i vf;rt
sockennamn. For denna tolkning talar iu, att jordmAnen

{enligt Holmbeng) hestflr endast av sand och myriorcl"
Emot den kunde rnan kanske vilja anfora, att det nilmnda
grind hittiltrs icke tycks ha uppmfrrksarnmats som ett i

nordiska sprak levande ord; emellertid tycks det dock vara
en mycket nara sl;ikting sotn rdddats undan forgiingelsen
i sornrldndskans grindci, f., 'plats med sdmre vflxtlighet
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an omgivningens' (jfr onamnet Grinda I Stockholms skrin-
g&rd). E,ljes har man menat sig i mf,nga nordiska ort-
rlalnn ha skuil att se det ovan nilmnda vanliga sub-
stantivet grind" Och "fitminstone i fitskilliga fall troligen
rned ratta" Dfrrvid behova vi icke bara tdnka oss att
oi:ten bendmnts efter en grind pf, platsen (dit hora dock
sfidana namn som Grindstugan); grind betecknar ndrnligen
i pnorskan icke blott sjHlva ugrinden >, utan ock en

tr ri g n a d som helt bestflr av flera samrnanlflnkade
grindar" Vid forklaring av norska ortnamn pfr Grind-
['lar man sdrskilt haft i tankarna den gamia seden att
hilgna in kreaturen genom flyttb ara dylika sthngsel for
att i tur ocir ordning goda de olika dgolotterna. En
genom ugrindar D kringgzirdad rojning borde ju kunna kal-
las Grinda-rjddr" Beklagligtvis alltsf, Hven har mera iln
en moilighet att overvfiga"

Resteriid i samma hd (Rista r{odrre k. 1388 , Ryste-

rradz s., Rysteredt 1526, Rastherodtz s. 1526, Rosterodtz S.

1573, Risterud 1597)" Vid forklaringen bor uppmfrrksam-
mas , att en by Restencts finns i SV inom socknen, tdmligen
trf,ngt ifrAn kyrkan. Det bor de yara nflrgot av ganska stor
utstrdckning i terrdngen, solrr givit anledning till beda nam-
nen" Vi finna vid ndrmare efterseende, att en skarp berg-

kant, strdcker sig frAn Restends udde fram intill Resterod"

Df; vi sf, i norska dialekter traff a ett risf f. 'bergkant, over-
sta kanten av en bergrygg, kammen av en svagt stigande
hacke', kunna vi anse oss ha funni t problemets losning,

Nu f,terstfi mig av sfldana sarnrnansatta namntyper,
vara\r rri bland vflra sockennamfl finna mera 6n rent iso-
llenade representanter, blott n&gra som vi icke kunna av-
vflnna nf,gra bebyggelsehistoriska ldrdomar.
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Pa -d a I ha vi tre sockennamn. Soderifrfln rdknat
kommer forst Kldvedal pfl Tjorn (Klouadalssangh
1377, Klaufwadals s" 1377, Klaufuadals k. l3BB , Klofuadals
s. antagl. c. 1400, Klauadals s. 1425, Klouedals s. 1546). De

gamlas uttal pfl orten synes vara Khoyedars s.) och detta
hjiilper oss sfltillvida som detta 0 efter sockendialektens
lagar inte tycks kunna vaya uppkommet ur rildre slutet
o-ljud (vilket i sin tur ofta har uppkommit ur tidigare au).

Det tycks i stdllet gh tillbaka till ett oppet d (vilket sAsom

1 f, n g t ljud nu inte ldngre finnes i svenskt rikssprek).
Och da ledas vi till att antaga, att forleden ar det gamla
is!. klofi, m.) nor. dial . klove (icke att ldsa med o-ljud som i

s/o/), vilket betyder 'vinkel, sfldan oppning i landskapet
som omslutes av hojder vilka begrilnsa oppningen pfl bflda
sidor och lopa ihop i en vinketr'. Detta synes st6mma med

verkligheten. Sknivningen au i ett par av de 6lsta formenna
ar dh, sflsom frve.n eljes, blott ett tecken for detta ri-ljud.

Berf(v)"rdal i Sotends hdrad (, Bwroftardale kir-
kiusokn 1317, Berofiardardals k. 1391, tswrafurdals k. 1399,

Bergfferdalssokn 1456, Berfardal 1472, BerfendaV 1573) kan
nu synas skdligen dunkelt till sin forled" Den ndst dlsta
formen dr emellertid fullt genomskinlig; forleden ar Beru-

fiardara), gen. av det fjordnamn Berufigrdr som ndmnes i

den gamla sagolitteratunen; men dzinvid 6r det frflga om en

isliindsk fjord. Samma fjordnamn finnes ocksfi i Norge
pf, flera stflllen. Overallt innehfiller det ett flnamn Bera
(9.n. Beru), som frven forekommer, ja dr mycket vanligt,
utanfor denna sammansflttning med fiord. Vad detta Bera
betyder, vet man ej fullt sdkert. Ocksfl i vflrt fall dr det df,

den genom dalen flytande hn, nu Dalef,n, som hetat Bera
1) I isl" teckrras d.et kotta ri-ljad.et med. e; u och o vdxla i dnd.elser.
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och fjorden vari den utmynnar Berufj grdr 'Bera's fjord'.
Numena heter denna Abyfjorden, men vi kunna alltsfi veta,
att iitminstone dess botten, ddr fln mynnar ut, en gf,ng bu-
rit ett annat namn. I forna tider gick fjorden betydligt
ldngre upp; det kan man sziga redan pA grund av vad man
vet om landhojningen, oeh ddrom vittnar ocksfl uden oer-
horda mdngd af ostronskal, sbm hzir i synnerhet vid bergs-
rotterna under grdfning i jorden kommer i dagenu (G. A"
Gustafson) Det ar intress ant, att dialektuttalet ocks6
hdn som si, ofta stfir pfi en ursprungligare stfindpunkt dn
skriftformen, i det att det / (till att borja rned rr) som upp-
kommit ur grundformens rd finnes bevarat. Uttalet ar
ndnrligen bciffeldqrn (rn-:- ett tjockt n).

Hogdal i vette hd (Hodals k. 1391, odatt 14s7,
Odalss s. l50l , Hodalz s. I 5 1g , Hoffuedall 1573). Dialekt-
uttalet uppges som hltddatr" Forleden dr en 6ldre form h6r
av det adjektiv, som i vf,rt rikssprAk heter hog (., vanli-
gare bifonm ar.har)" AlltsA betyden namnet ,den hogt lig-
gande dalen'.

Av namn pfl -d ha vi att behandla 5 (o) Alla beteckna
naturligtvis skdrgflrdsfdrsarnlingar. Forst ha vi Ockerii
i V. Hisings hd (Eikreyjar, Ekreyjar [plur.] i de isl. sa-
gorna, tidigast i olof d. hel:s saga, oykrai 1388, oykroya,
k. 1399, Eyckerooen s" c. 1528, oggers s", ogeroo 1573)" Man
han frfin visst hell (Finnur J6nsson) antagit, att Ekray dr
den ratta formen, i vilket fall namnet skulle hora till ekra
'igenxagd flker'" Men att det ratta dr Eikroy, som inne-
hf,ller trildnamnet eik 'ek', framger av flena omstdndighe-
ter" For det forsta kan den form med begynnande t), sorR
trdffas bflde i gammal tid och i det levande uttalet, icke
sprf,khistoriskt vtil forklaras pfl annat s[tt. Visserligen dr
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det titrlsvidare rhtt dunkelt hur ordet ek hhr fAfi sitt o-ljud,

men vi ha en paralletrl dzirtill i den over stora omrflden i

Norden spridda o-formen av orden eka, ekstock, som ju inne'

hfllla samrna ek" Vi'dare forti anar nHmnas, att annu Oed-

man vet att formzita om tidigare tillvaro av en stor ek-

lund pf, Ockero" Slutligen bon kanske rnhrkas, att grann-

on i NO heter Bjdrl 6 (Birckd 1573 , Btorckeroe(.n) l59a);

de bfida bnamnen stfl rnflhdnda i en triss direkt kontrast
till varandra. Det r som vi finna i Eikroy mfiste tolkas

sfrsom visande hdn pfl gen. s i n g. av tr[dnamnet (isl.

gen. sing. etkr). Men i sfl fatrl kan on inte ha fhtt sitt namn

av nfigon hel 1 u n d av ekar, utan av ett enstaka trdd som

kunnat skonjas pfi avstfrnd.

I{?i.ringtin i Orust Vfrstra Lrd {K{erlingoon [fel for

-ooru] 1659) krilver i likhet med ovniga kapellforsamlingar
frvenledes ett hdr behandlas. tr rent yttre mirtto tyckes

naffInet ju klart nog; det innehflller fclr visso ordet kciring.

Men den fr&gan rir likvill naturlig: vad har kciringen dHr att
skaffa? Narnn pfl Kciring- finnas ett otal, i synnerhet orn

vi taga med s6rdana som icke blivit bebyggelsenamn. Des-

sa KCring-namn tyckas, i den m6n man alls kan vttra sig

om deras hdrkomst, huvudsakXigen \rara av tre slag. Forst

ha vi en del namn som uppkallats efter en kcirfng (eller

flera kriringar) som rigt gfirden ellen vistats pfi platsen elier

drir omkommit o. s. v. i en rnfrngcl variationer. Att hdr

komma ht nfigon kunskap i enskildheter ar naturligtvis i

regel f hf angt. Namn som Keiringbo, kmrlingearf ( 1468) ,

Kiciringestugu (c. 1640) hora t)rdligen hit.l) Se ha vi en

') llan fflr nog ftned I'rof. Hellquist)
iippen, att Karl'inga,- i nagot faIl kan
(jfr llrtytliyr,gar ;=; dttliugar av littwl "

ocksA hilla d.eu nrojligheten
1r et,vcl a' I{. ar I s -httlingarr a-s!
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Dit tyckas vi bora rzikna nflgra av vfir a Kciringberg.t) Nzir-

rnast till denna grupp kanske man ffir fora sfidana namn,
till vilka ilro fzista sflgner om att t. ex. en kciring dzir for-
vandlats till en sten (Kciringasten). Slutligen finns det an-
ledning att antaga, att Kciring- i somliga namn hfrrrtir
frfin folkhurnorns benfigenhet att likna allehanda doda
forernfll vid levande varelser och df, shrskilt vid hogre djur
och mdnniskor. Utnymmet medger mig inte att har anfora
nflgra exempel annat an ph sfldana fall de iust ondet lcciring
sfi nyttjats om doda foremfll. Detta ond (isl. kerling) bru-
kas nedan i iskindskan om stockar av visst utseende, och pf;

skeppet tycks kolsvinet sfi ha benrimnts (likhetsmomentet
rin hflr nfigot dunkelt). I nyislfindskan och i nonska dia-
lekter kan ordet beteckna den stzillning ellen det spant vari
masten sitter. I Sdtersdalen kallas sfi en hissinn6ttning
vanpf, kroken av ett [mbar hdnges. Besldktade anvfrnd-
ningar i svenska dialekter 6n det, dfl t. ex" i Halland med
lyskcirring menas en i en trdkloss nedstucken meterhog
treisting i vars ovre 6nda finnes en klyft for ett tjilrveds-
bloss en liknande anvdndning av ordet trilffas ocksfl i
Vfrstergotland, och i Lysekilstrakten lar saken heta stick-
kciring , eller dfi i Vzistergotland skonstensluckan (tAppet)

iiimte dep stflng vanmed dess rorelser reglerades kaflas
tcippkcirring (pa Oland kallas detta tvdrtom tcippgubbe\.

Med en triljkciring menas somligst[des en liten krokt in-
rdttning avsedd att vid brinken hfllla fast grangrenar de
man klyver dem till gjordar till fiskredskap, korg&r o. d.

') Om Karingberget iuvid Goteborg hor dit, saknar iag atrrin-
stone tillsvid.are med.el att avgora, men jag finner det vid.a trotigare
att det hor till den grupp som vi hiir till sist skola behandla.
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Det ar, sflsom delvis antytts, inte alltid lett att silga var
den likhetspunkt ligger som fnamkallat sAdana narnn;

ibland kan det vara en sidoarm sorn leder tanken pf, en

mrinsklig varelse, ibland bara det, att det dr frhga om en

stdllning som st6r for sig sjrilv, ibland ytterligare n&got

annat" Och har bara tanken letts hzin pfi likheten med en

milnniska, ligger det for det folkliga betraktelseshttet ndr-

mast att taga till de speciellare och duirfor uttrycksfullare
orden kciring eller karl, gubbe o. s. v" Tdmligen naturligt
finna vi det, dfl sedan lflngt tillbaka blzisterugnen (vid iarn-
tillverkningen) i Dal arna kallas blcist(er)kcillingen" Den ser

ungefhn ut som en gumma. Ocksfi bland ortnamnen finna
vi nu sfrkra exempel pfl denna av likhet frarnkallade namn-

givning. Ganska klart ar detta, dA ett berg i Tiust heter

Kciringryggen ellen ett skfln utanfor Kalmar Kciringldret.

Folklig liknels e ar det nog ofta ocksf, - orrl iln stundom av

oklar natur -, de en liten holme direkt heter Kciringen

(i Osthammarsleden heta tvfi smf, skdr Kciringarna). Men

ett sidant narnn kan ocksf, vara en forkortning av ett el-

dre Kriringskcir ellen Kciringholmen Och nar det geiller att
srika meningen i dessa senare namn, ha vi tydligen anl ed-

ning att dra in ocksfl vfirt Kciringdn i diskussionen. S$som

namn pf, en obetydlig trolme kan shkerligen Kciringholmen,

-skcir ibland ha sitt namn efter nfigon venklig kciring (sorn

bott ddr, forolyckats ddr o. s. v.), nalnnen kunna In; a. o.

hona till den ovan f o r s t berorda grLtppen av Kciring-
namn. Nlindne tnolig blir emellertid den tolkningen, da

det sir frflga om en storne o. Om Kciringdn ar for ston for
en sfidan tolkning, kan synas ovisst" Men av betydelse 6r,

att vi kdnna detta namn pi on, innan vi veta av nfigon be-

byggelse ddr. I alla hdndelser bora vi uppmfrrksamma,
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att ordet kciring ganska vida omkning har nyttjats som
namn pfl ett slags sjomzirken, vitmfitade rosen o. d. - alltsfl
flter ett fall, dfi den jzimforande fantasien tagit detta ord
i sin tjiinst.l) Ett Kciringskcir som ndmnes redan X3l4 i
en grilnsbestzimmelse mellan Gristnikland och Uppland torde
ha sitt namn efter det stora rose som av fllder stfltt ddr,
och den lilla Kcirringen llngt ut i Grivlebukten brir ocksfl ett
siorndrke, och man kan mflhdnda v6ga s6tta namnet i
samband ddrmed. Kcirtngdn i Grrisosundet i nordostra
Uppland har nu en fyr, som eftentrritt en ukase r, utritad
p? en karta frfl n I 708. An tidigane fanns hrin nnoj ligen
ett rdse. Ge vi till vhra trakter, sfi benflmnas direkt med
ordet kciring bide det stora sjomilrket pfi Ramno utanfor
Kungsbacka och det vitlimmade rose sonn stflr pfr en lfig
klippa (pe Generalstabens karta kallad Rriret) meltan
Torso och Mariestad i Vrinern.r) Ramno-kciringen dr till
c. 12 fot upplagd av stenan som overdragits med kalk sA
att. roret ter sig vitt utifrAn sjon (enl. meddelande av Kust-
overuppsyningsrnan c. stenbeng, Gottskuir)" Herr olaus
olsson i Brdcke (Tjorn) meddelar mig nu ocksf; , att de
runda, mestadels vitlirnmade; manshoga rosena etrlen kurn-
len utefter snant sagt hela bohusldnska kusten kallas kct-
ringar-3) Man kan de knappast tveka om uppkomsten av
narnnet Kciringtin. Vissa tecken tyda venkligen p6 tidigare
tillvano av veigledande rosen pfi on. Pfi sodra udden finnes

_ 
,) TilI jemforelse ndmner j

d ers Vexid var bendmuingen
mAl varemot man kastade vi
ster, s. 8+). Och d.A ett rAmdrke
ddr ett s6d.ant st6r heta Gwbbeb

2) Detta rose ka las dven Gasry,iua,r?nor.
t) 

, ,p-a lAngt som kd,r'ingarna stir fr6n vattnet, sA l6ngt Hr vattnetrent (c1. v. s. farbart) r>.
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(enl. uppgift av infodd) en plats som kallas rossa 'r'oset',;

en del stenar ligga flnnu kvar ddr, nflgot gravrose anses

det inte kunna vara frhga om. Berget invid kyrkan heten

(enl. Pastor Carl Lindblad) Roseberget, och det kan de ha

intresse, att i en besknivning av svenska sjomflrken frfln

X 834 kapeltet pfi Kziringon anges som ett sidant m6nke ,

n6mligen for inseglingen till Kziringons och Gullholme ns

ankningsplatser. Det dr ganska rimligt , att man tidigare

varit van att styra efter ett uppmurat rose pfl samma plats"

Jag vflgar d6rfor anse det vara hogst sannolikt 'att det ar

nflgot sjomdrke (ellen n 6 g r a sjomdrken) som givit on

namn. Ett stycke i S ligger holmen Bonden Iikaledes med

ett sjomdrke (en stfing), och det kan vdl just YaYa detta

marke som fisyftas med namnet. An detta gamm alt, ar

det trinkbart att Bonden och Kciringen sth i nflgot inbondes

forhflllande. Dylika namnpar finnas just i skhrg6rden

pi flera hall.
Skaftii (Skaftoy 1388) har varit och ilr alltjdmt blott

ecklesiastik forsarnling i Orust Vdstra hd. Namnet inne-

hflllen ordet skaft, n. (isl" skapt), i den frfin norska ortnamn

kfrnda betydelsen 'utlopare fr6n fjetll, udde eller holme som

ligger ytterst i en kingre ra;tr'. Detta passar iu fortn6ffligt,

orn vi se Skafto som en fortsilttning av Bokenilset. Som

bakgrund till den ndmnda betydelsen hos skaft bora vi icke

valja den nusvenska speciella betydelsen 'handtag', t'ltan

andra fornsprf,kets betydelsen:'stf;ng, spiutstf;ng, trans-

nf,got som sticker ut frfin nflgot annat'.

Malmii(re), kapellforsamling under Tossene, Soteir6s

hd (Matmdd 1573) innehflller vfint ord malm, m. Detta ond

betyder i sv'enska'ortnamn eljes varrligen 'sand, sandffio,

grus,l6tt', men det passar knappast hHr" De on dr k;ind
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for sin utmdrkt vackra och lAtt tillgringliga granit, fdrefal-
ler det rimligt att det dr denna sorn namnet avsef"

Tj?irnii i Vette hd (Tiarnoy 1391, Tiernoy 1459, Tiern^

ae 1594) kan srikerligen icke innehfrlla annat an ordet
tjcirn, liten insjo (isl. tjgrn, f.). Vi fe dA av namnet sluta,
att en sfldan en gflng funnits pfr den o drir kyrkan ligger.

Dqt ser ocL,sfi ut som om ternilngforhflllandena Tycket viil
skulle medgiva, att en insjo funnits ungeftir mitt pfr on,

0 om kyrkan. Den geologiska kartan visar hfrr en fliiek
med saltvattensgyttja nfrstan omgiven av granitbeng"

Namnet M o I I CI s u n d behandlas under * s u n d s" 90.

Efter -o tagas kimpligen de bfida kapellnamnen pf;

-h o I m e n: Kl?idesholmen under Stenkyrka pfl Tjo-nn

och Gullholmen" Den forra skrevs Kledesholmen 1594,

Klessholmen 1659. Kapell fick holmen pfr 1790-talet. Det
kan j', vid fonsta pf,seendet synas vflgat att hfrr tfrnka pfr

vflnt vanliga ord klcide" Ser man frflgan i sammanhang med

forhflllandena p& orten under medeltiden, stilller' sig tan-
ken dock mindne orimlig" Och till medeltiden ha vi rritt att
gh for att forstfi namnets uppkomst" Jens Nilsson kallar
Kladesholmen 1594 for Den gammel fiskeleyeD. Holmen
ligger strax intill Tjorn, och hdr blomstrade i samband

rned det givande sillfisket en sflkerligen livlig handetr (ifr
under Stenkyrka s" 97)" Att ocksfir Klfldesholmen

var indragen hhri, dr troligt, offi nu samhallet iln sfl gammalt"

Det dr alltsf, icke alltfor lfingsokt att med Prof. Alexander
Bugge tdnka pf, att fndmmande kopmdn hdr hade kltides-

namn med en sta m ktcid-, vilka icke g6rna kunna ha nflgot
att skaffa med kleide, nilmligen ett forsvunnet Klwdloysa
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som nflmnes i Rsde Bog,) och ett Klastad (sknivet Kted^
stadt 1520 och i senare krillon). z)

fiullhotrmen under Morlanda i Orust Vdstra hd
(Guldholmen 1592) dr icke, sfisom 6nnu Brusewitz pflstod,
densamma som Gulley i Hakon Hakonssons saga, ty dflr=
med menas Gulltin invid Kungeilv. Forleden dr emellertid
tydligen i bfida ordet gull, guld. Detta ingfln i mflnga orr-
namn och tycks drirvid ha ganska skiftande innebord" An
tycks verktrigen forestfillningen om tillvaron av guld ligga
bakom ibland sammanheingande med att. pf, platsen
finns guldglilnsande glimmer - dn tycks annan folktno ha
framkallat namnet, vilket stundom tycks giilla namnet
Gullberg. En forskare (J. Sahlgren) har antytt atr Guil-
namn dessutom kunna vara benommanCe namn som ges
ht i sirilva verket fanliga orter for att vederborande
skal} slippa lyckligt undan natunens rnakten. Sfidant kan
grilla srinskilt holmar i en skhngflnd. Namnen ilro de givna
utifrfln vissa mytiska foresthllningar" Det forefaller ock-
sfl som fiskane skulle kunna beteckna sfrnskilt goda fiske-
platser med namn pf, Gull-, Nflgot av vad senast antytts
skulle vhl kunna tdnkas som upphov ocks& till vflnt Gutt^
halmen.s\ Men till att avgona saken har jag fitminstone
Hnnu ej materiatr"

I{amn pA -s t n a n d ha vi tvA att behandla" Forst ha
vi stadsnannnet Marstrand, som vi bona taga med, eftensom

') Pe tolkningen rg6rden deir det r6d"er brist pA k16derr, vilken
fgrsokts for d.etta namn, 6r jag av fLera skdl obendgen att tro"

') f ostra Blekinges skzirgArd. ndmnes 6r r55g ett Ktad,esk,iey, som
synes rnotsvaras av General.stabskartans XiAshay. Uttalet 6r Ktd,a-
s& Otrlsson. )da e 

sJj*TIH*#ffifT#,q
lertid oriktig. PA folkmun heter det Gwbskar.
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det ganska snart efter reformationen upptrdder som soc-

kennarnn. Sirsom stad grundlades lVlarstrand av konung

Hakon Hakonsson under fonra huilften av 1200-talet, och

nedan under detta flrhundrade fanns dzir ett minoniterklo-

ster" Atsfittiga bflde lekmiln och thnde ha yttnat sig om nam-

nets betydelse. Man han fnf,n auktoritativt hell hhrlett
forleden frfin isl. md,r 'mfls' ; Mar- har nnan de ansett

beno pf, inverkan frfln mar(r) 'hav' och Mal- pfi ufon-

vzixling u av rs och /s (Noreen). Det finns utan tvivel
skrivningar som peka ph denna tolkning, men iust
dhrfor ar det viktigt att genom en kritisk undensok-

ning av formmaterialet sbka bilda sig en uppfattning
orn vilken som ilr den rlkta formen och hur de andra

former ha uppkommit, som icke synas vilia stilmma

med denna. Men en sf,dan undensokning har icke giorts.

De dldre, for tolkningen betydelsefulla fonmenna se sfl ut:
de Mastrande 1291, Mastrand, Mastrant, 1293 (tv& olika

urkunder), i LWastraundurn Firspennil (handskn. av kunga-
sagorna) c. 1300 eller borjan av 1300-talet, Malstrand 1313,

in portu (: i hamnenl rnalstrandisl3Z$, i Masstrondum,lWal'

strandir Codex Frisianus (handskr" av kungasagonna) c.

1325, lWalstrandir 1353, in pontu Mastrande 1366, tho Mq-
strande 1368, Mastrant 1369, j Malstrandom 1370, aput Ms-
strandis (lat. bojning) tr379. Forst lilngre fnam komrna 

_

forrner med Mar-. Det vill de synas sorn om vi bara hade

Ma(s\- och Mal- att viilja pfi. Och forsflvitt som vi inte
tro att. staden haft tv6r olika namn, som b5da ilro lika ratta,
rnfiste vi ge endera fonmen foretndde. Ser man ph ovan
givna namnsenie, synes vf,gskfllen avgjort luta till fsrmf;n
for Ma(s)-. Men fonnaerna mflste ocksf; vHr des ett as.
Alla de tre 6lsta formerna (tr291, \293) hiirrona frfln i ut-
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Iandet skrivna urkunder ( Italien, Holland)" Marstrand
blev tack vare sillfisket nedan pe 1200-talet en handelsstad

med vidstrrickta forbindelser soderut; det dnogs in i den

hanseatiska handeln, Det zin de ytterst naturligt att den

namnforffi, vanunder staden upptrdder i dessa handelstrak-
taten, fick spridning och hzivd. Hansedagannas recesser

skniva alltid Mastrand" Den nHrmaste grundvalen for denna
form d,r de hanseatiska kopmHnnens och sjofarancles ut-
tal": Jag menar, att detta uttal antagligen Hr ett icke fullt
lyckat flrtengivande av ett inhemskt Nlalstrand och att det-
ta hr den rikta fonmen. Den moter i det illsta diplom som

rin skrivet i staden sjrilv (1313)" Sedan folide (se ovan) ett
brev fnfin \324 med samma fonm; detta Hr daterat i Varberg.
Det dztrpfl fdliande brevet frfln 1353) som fiter har samma
form, rir skrivet i Bohus. Sfi ha vi frfin tr366 och 1368 Ma-
strand; men dessa krillon dro frfin Ltibeck" Urkunden fr6n
1370 med Mal- [r Ster daterad Marstrand. Malstrand har
uttalats rned utiocktu / (rr), detta kunde tyskarna och holkin-
darna inte uttala, och sfi ha de ersatt Malstrsnd med ett
bekv[mare uttal, och detta har blivit Mastrand (sannolikt
med kort, och i alla hflndelsen med nelativt noppet u G i
forsta stavelsen). Jag finner det inte trrillen betdnkligt
att anta, att denna form kommit in i kungasagorna -
Codex Fnisianus har iu for ovrigt ,pfr ett stillle Malstrand.
Dessa sagohandskriften ilro skrivna av islflnningar ganska

lAngt frfln Bohuslhn, och dessa ha haft goda forutstittningar
for att stanna for den inom sjofarten officiella forrnen Nla-
strand. Iskinningarna voro sjillva bevisligen med vid sillhan-

deln pA Tjorn,och deras fdnden gingo i ovrigt till Slesvig, Eng-

land och Rouen. Mehdnda ha de for sin del trott sig i Ma:
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strand finna gen. av ond et mcr,r 'mfis'"I) - Vid tolkningen av

Mql-,strand har man att hfilla sig till det i sv" dialekter fore-

kommande mal, f, eller rn., 'bank av smf,sten, grusbank,

stenbunden och grusfylld mafk', i norska dial . m0l1f" (o upp-

kommet ur a\ ellen mal, rn. Detta ord tir ganska vanligt
i ortnamn; vi ha det t. ex. flvenledes i Nlalen vid Hiilsing-
borg" I islzindskan betyder mgl, f", 'samling, hog ellen:vall
av smf,delar', och hzinvid ar det, liksom vid ondet over-

huvud, sarskilt frhga om strandbrflddar. Helt shkert dr

det berSttigat, att vi vid Mal-strand tilnka pfl det djupa
lagen av skalsand vilket som en ofantlig bank tdcker (och

iln mer forn ffickt) stranden dHr staden ligger" Fonmen

Marstrand ar direkt utvecklad ur Malstrqnd dflrigenom att
ti och s sammansmdlte till ett enhetligt ljud liknande det

vi annars beteckna med rs. Detta hindrar ej att ocksf;

Masstrand om nu detta, sflsom uppgivitsl), skulle vara

det akta ortsuttalet -- ocksfl kan direkt hilrstamma frfln:

Malstrand.
Hunnebostrand, kapellforsamling under Tossene se-

dan'1908, innehf,ller till en borjan gflrdnamnet Hunnebo

(Hunnebou 1659)" Detta lhr nu i bygden uttalas Huneba

och synes innehfllla det gamla personnamnet Hune. Det dr

emellertid anm6rkningsvart, att ib 1573 i Askum socken'

upptager en gfir d hoffuenbct" Hunnebo ligger nu nara intiltr

sockengr6nsen rnellan Tossene och Askum" Och nfigot

annat namn som kunde flsyfta denna gfind finns ei i ndmnda

ib. Hoffuenbo sen snarast ut att innehfllla det forna'mans-

namnet Hggne" Ett norskt Hundbo i Hedemarken, vilket
just innehf,ller detta mansnamn) visar fdliande for vfirt

1) Accenttecknet (') i Eirspennil zir d.ock icke ett s[kert intyg om
lAng vokal , ty d.enna handskrift nyttjar detta tecken ratt god.tyckligt"

r) Av sprAkforskaren Rydqrrist, som sjdlv \rar vristkustbarn"
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sponsmf,l belysande namnserie : Houffnebo 1594, Hogruebod

n616, Hundebae 1667, Hunneboe 1723.

De bfida gamla kapellnamnen pfi -k i I behova ej uppe-
hf,lla oss l6nge: Fiskeb?ickskitr ar bildat till Fiske-
beicl, och Lysekil (nu egen stadsflorsamtring) ar bildat
till sockennamnet Lyse. Det skall bara uppmdrksarnmas,
att kil naturligtvis forst i andra rummet blivit benrimning
pf, bebyggelsen invid ukitren u"

Nu flterst& av de sammansatta typer sorn ej ha helt
enstaka representanten blott de bAda kapellnamnen Mol-
ldsund och Grundsund, bflda under Morlanda pfi
Orust. Det senare behover ingen sprAklig fonklaring; men

det btir beaktas, att namnet hrinleder sig frf;n en tid, de

det just gick ett grunt sund forbi ddr kyrkan nu stfir, var*
igenom den nu med Skafto samrnanvuxna Oso var skild
fn6n denna. Vid Molltisund kan vzitr ej underlf,tas att sziga

nf;got om forleden Mollo i och for sig" Namnet sl<nives

lWollri 1573 , Mollo 1594, och dessutom ha vi uoollesundt

tr584, Mulliisund 1587. Det har antagits, att Cet frn detta
namn som skrives Malley i Rade Bog 1388" Men av ftrera

sk61 rin det troligt, att det d,r Mal6n Langre i N som dzirmed

avses; denna skrives Mallo frnnu 1573 (dialektuttalet dr
Mhtrda; ilven uttal med I har dock uppgivits). Mot en forrn
Malley stnider ocksfi det nutida dialektuttalet av Mollo,
som (dzir det fln iikta) synes i fonsta stavelsen ha ett
mellanljud mellan d- och o- ljud. Vi bora som utgflngB-
form sannolikt antaga Nlsldd, Muldti (jfr forrnen av
1587). Formellt sett skulle detta MoId- kunna tdnkas
vara ordet mald, muld 'multr'; men naturf'orhf,lXandena
liigga hinder i vhgen for att tdnka ph detta ord. Vi
ha nog att gora med det gamla, i nordiska sprik blott genom
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Atskilliga ortnamn ht oss rtiddade ord sorn i anglosaxiskan
heter rnalda, som ddn betyder 'huvudskult, toppen pf, hjiis-
sanl och som i de flsyftade nordiska ortnamnen nyttjas om
hjiissliknande berg. Mollon (som i iildre tider torde ha
utgjor,t flera oar) bestflr vdsentligen av grh gneis, och,sedd
ifn6n Mollosund ter den sig som en avrundad kulle (enligt
uppgift av Mollosundsbo).

b" Isolerade sammansatta namn.
De namn som hrir behandlas behova ingalunda i den

meningen vara isolerade att de falla utanflor krinda namn-
grupper. lV1en de stfl isolenade om v'i hfllla oss btrott till
det rnaterial som vhra sockennamn o-juda oss. -i.q Vi ftilia
vfln vanliga ordning frfln S till N.

Harestad i Inlands Sodne (I I'trarund Stada s. 1354 [av-
skrift], Harondastaf, Harundarstafs k. 1388, Harundastafs
k. 1399, Haristadsokn 1485, Harrestad c. 1528) han av den
nonske sprAkforskaren Pnof. Magnus Olsen varit foremf,l
flor en mycket intressant behandling, enligt vilken vi hrir
ha ett av de namn som skrinka oss en inbnick i vfira hed-
niska forfuiders gudadynkan. Olsen utgfrr fn6n att Haruru*
darstaf ar den ratta formen, och diiri gor han nog rfltt; Cet

ar lattane att forstfi att -staf rnissuppfattades som det van-
niga -stad Hn tvdntom" I forleden Yfarundar ser han gen. av
det ond som i istr. heter hgrund och betyden 'mansloffi,
uphallos ))'" Vi veta med shkerhet att bf,de vfirt och andra
flolk dgnat mannens fiodslolenr sin dyrkan sfisom synnbolen

pfi avlingsknaften i naturen, och Olsen visar nu ocksfi att
vid denna dyrkan en under oppen himmeX uppnest staa i
flonm av det nflmnda foremfllet, eller rned detta fastbundet
drirvid, kan ha'fonekommit" Om detta skulle de namne.t

Harundarstaf tala. O. jiimfor ett uppliindskt Nwffhastaff,
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nu Ncilsita, ddn forleden, ar gudanamnet Niard. Jag hai-

likvril inte kunnat bli helt overtygad om att Olsen tiiif-
fat det ratta. Enligt min tanke rir" det fitminstone lika nirn-

ligt, att staf hrir har sin naturb,etecknande innebord (ifo
s. 27) och sdrledes syftar pf, nflgon bengformation.l) En

mycket fnarntrzidande sidan skjuter iu fram mot byn frf;n
VSV, rnan kan nilstan stiga som en ustav u. Men staf kan

rnfihdnda ocks& beteckna mindne bergknallan. Ei l5ngt
frfin Harestad, i grannsocknen Torsby, ha vi ett Staby.

Detta skrives visserligen Stadby tr 396, rnen sknivningen

Stafbij 1354 (avskrift) ar silkerligen ursprungligane. Gf;r-

den liggen pfi ett litet rundaktigt, vzil avgrdnsat berg, och

iag vfigar formoda, att detta ocksfi vanit namngivande:

Nflglon uguda-stav r> ha vi i uilu hdndelser intet skritr att hrir
i

tzinka pf,. Det Srterstfir"att uttala nf,gon mening om vad'
Harundar- med denna tolkning av staf skulle kunna vara.
Olsen ndmner sjuilv , att Hgrund (vars g dr uppkommet ur a.)

dr k6nt som finamn i Norge och att en fir flyter fonbi Hare'
stad" Kanske han denna de hetat Harund. Annans kan
Rran vdl tHnka pf, att ordet' harund i nfigon av de skilda
betydelser det haft i fornsprAket det betyder 

' lkott,
hulil, 'trekameil', 'manslem' *- [qan ha varit terrhngbeteck-
nande, sf,som sf; mflnga andra benrimningar pfl knopp och'

kroppsdelan. Prof. Olsens mening , att ortnamnet htin, oill
vi trinka pA ett unaturnamn D Harund, borde ha hetat blott
och bart Harund, icke Harundar-staf (med en gen" som fon-

led) forlorar sin betydels'e sdi:skilt om vi anta att han verk-
ligen forst funnits ett sfldant enkelt Harund, som forst se-

dan utvidgats (kanske sedan man icke lfingre begrep dess

') ,Aven tanken pn en
finner j 

^g hdr fortj dna
i ndgot helt vdrldsligt syzfte 'upprest stau

overvagand.e.



verkliga innebord). Om en backe hetat Lid,
das ett Ltdar-ds SA (Lidaras 1354) hette
Stenkyrka sn, Tjorn.
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kan ddrav bil-'

nuv " Llrris i

Kung?i.lv (Konungahella mfingenstddes i den isl. sa-

golitteraturen, Cunungelle, Coninguhelle c. I 180, tn Ko-
nunghellis [at. abl. plur.] 1277, Konunghelltam [at. ack.
sing.l 1302, i Kononghmllo 1306, I{ongiwllie 1330, j Konung-
hellu 1331, Kongwldm 1442, Kungeld 1457, Kungeell 1498,

Congelff 1498) dr ju en av vflrt lands minnesrikaste orter.
Dess historia forlorar sig i sagans dunkel, och dess tidiga
roll som kyrkligt centrum hilnvisar pfi urfildrig betydenhet:
Konungahzilla var platsen for den ena av Ranrikes bfida
fylkeskyrkor (den andra var i Svarteborg). Forsta gflngen

vi hora talas om Konungahrilla dr i Nials saga, enligt vilken
Harald GrfifAll och hans moder Gunhild (omkr. 960) Dup-

peholtro sig u drir. Nhsta gflng orten ndmnes, d,r det som
rnotbsplatsen for det ryktb ara motet mellan Olav Tryggve-
son och Sigrid Stornflda hr 998. Vi veta ju ej med sdkerhet
att de nu ndmnda hrindelserna dro historiska, och dbrfor
kunna vi inte heller blott pfl gnund av dem pfistA som fullt
visst, att namnet Konungahcilla ghr tillbaka till 900-
talet. Namnets senare led dr tydligen hcilla, f., 'berghilll',
och ddrmed fisyftades vzil den utvidgning at SO som finnes
pA den fls, Brattds (sagornas Brattsa,ss), sorn strhcker sig
NV om Kastellegfirden h ri r ar det iu, sfisom vi nedan

pflpekat (s. 58), som vi skola soka det g a m 1a Kungdlv.
Vad forleden betrdffar, Hr det att mhrKa, att den dr en gen.
p I u r., som betyder 'konungar(na)s'. De det rir frhga om
nf,got som t il I ho r t konungen eller uknonanDsomsfldan,
pl6ga ,vi finna gen. sing. konungs. Det dr drirfor icke rik-
rigt tillfredsstdllande att lhta forleden i vfint namn syfta
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ph attplatsen varit urgammal kungsgfird, flven om sfi venk-
ligen skulle ha varit fallet, vilket vzil dr troligt (Nials saga
talar om en kunglig ustenhall r>)" Ej hriller efterleden pas-
sar riktigt vril tiltr denna forklaring. Ty den m6ste tydas
som 'berghzill(a)'. Dhremot kunna vi forstfi att platsen 169

synnerligen vdl tiltr vid forhandlingar mellan Nordens fun-
star. Som en sfldan mcitesplats omnfrmnes Konungahfllla
iu ock i sagorna" OIof Skotkonung och Olof den helige
tnhffades har l0l9 och kastade ddrvid lott om en del av f{i-
singen, den sistndmnde och kung Anund i Svenige mottes
har 1026 octrr konungarna Inge, Magnus och Erik I 101 

"

Pe d e n n a karaktdr hos orten kan namnet nrycket vaitr

syfta. Skulle vi nu finna tillrrickliga skzil att tro , att ortens
namn redan pfi 900-talet varit det sarnma (jfo ovan), bleve
det rimligt att orten nedan fore vflr fonsta kunskap ddrom
varit en sfidan motespiats. Och nzippeligen kan nfigot be-
stflrnt hinder anfciras mot att sfi kan ha varit redan pe flyl-
keskonungarnas tid. Forvanskningen av hritta till ritu
kunna vi fol ja i de ovan meddelade zildre formerna. Den
danska (eller av danskan pfiverkade) stavningen skilde icke
pf, zildre ld och ursprungligt ll; dh b6da hade sammanfallit i
uttalet, kunde latt dven Cet senare fe stavningen ld" Men
en skrivning Kongdda 1442 dr de ett vittnesbord om att
efterleden icke riktigt forstods" Detsamma gziller nog om
Kungeell 1498, ehuru detta ju kan vara direkt framgf,nget
ur -hella. Sfllunda voro ornstdndigheterna gynnsamma for
den anknytning tilI ordet cilu sam spflnas redan pfi 1400-ta-
let" Att det hrirvid ar rilven, Gota dlv, som ovat pfivenkan,
synes i och fon sig rimligt.

Rtidbo i Hisings Vdstra tycks eget nog ej trriffas i gamla
kdllor. Anledningen dr den , att namnet blivit jondeboks-
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socken forst 1888; dessforinnan hette socknen Kungeilvs
landsforsamling eller socken. Och dock mflste namnet
vara gammalt. Det uppges att Rcidbo kynka legat n6na
frinjestaden och Vedbacka och att den drir flnnu i senaste tid
forefintliga begnavningsptratsen skall ha hort dit. Kyrkan
skall ha forstorts 1645 (Bexell). Hurusomhzilst mfiste vi
utgfi fnf,n ett gflrdnamn Rodbo" Dettas efterled zt,
om rnan fAn doma av den nutida fonmen, det med by, bu
o. s. v. (se s. 56) besltiktade boC(a) 'bod for mer tillfzillig
vistelse, fiskarbod o. s. v"' Forleden kan utan gamla for-
mer ej shkert tydas, ty det finns flera mojligheter att valja
pf, (adi . rod, rj6dr, rild 'rojning' m. m.).

Sonberga i Inlands Nordre (Solbwrgha s. 1320) re-
presenterar ett i Norden mycket vanligt namn, vars nent
sprflkliga tolkning dr enkel, men som till sig knyter ett be-
tydande sakligt intresse" Forleden dr ordet so/. Granskan
rnan lriget av de svenska Solberga, skall man finna, att de
ytterligt of ta antingen sjzilva blivit sockennamn, aIltsf,
plats for helgedomen, eller ock ligga i dennas n6rmaste ndr-
het. Blott ett par exempel pf, det senare forhflllandet:
Alems kyrka Solberga i Stranda hzirad, Kalmar kin;
Koping solberga pfl Oland; Fnojel solberga pf, Gott-
land; Roma (dzir gutannas gamla centralhelgedom leg)
Solbergatorp samt Visby Solberga likaledes pf, Gottland
(till det sistndmnda Solberga forlades ett kloster)" Detta
kige intill sockenkyrkan ar sfrkert ingen tiXlfallighet, utan
visan hrin pfi, att platser med namnet Solberga haft en upp-
gift i kulten; rnen de naturligtvis icke i den kristna kulten,
utan i den hedna. Vi styrkas i detta antagande genom sfl-
dana fynd som solristningar pfl Solberget invid Viixio" Av
vad art den pfl dessa berg, szikerligen under bar himmel,
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bedrivna kulten kan ha varit, d6rom kan man bilda sig en

fonestdllning endast genom en vidlyftig undersokning, i

vilken nester av vissa urgamla folkliga fester.och bruk mfiste

dnagas in. For detta iln hzir icke platsen" Det mfl vara

rlog att framhfllla att vflra forftiden med storsta uppmzink-

samhet foljde den oumbhrliga ljus- och livbringarens bflde

dagliga och i all synnerhet Srliga lopp pfi himlen och att de

rned magiska medel sokte till eget gagn inverka dfirpfl.
Bor detta icke kallas en venklig soldyrkan, sf, torde dock en

skarp grfrns emot sfldan vara svflr att" upprritthfilla. Emel-

Iertid Hr det ingalunda min mening , att a I tr a gamla namn

pfi So/- skutrle ha denna kultiska innebord, ia, jag vfigar in-

te ens gora tolkningen gzillande vid alla Solberga. Srirskilt
i frflga om de gamla nonska bygderna anser iag ston forsik-

tighet pflkallad dilrfor , att Norge uppenbarligen han ett
stort antal So/-namn som ic[<e ha nfigon djupare syftning
5n att ange tillvaro eller fnAnvaro av sol nigot ytterst
naturligt i ett sfirdant dalbebyggelsens land, med mycket
ojzirnnt fordelat solljus -; ibland ar namnets uppgift moi-
ligen att ange, att orten belyses av sotren nfigon viss tid pfr

dygnet o. d" Och sfrdana So/-namn ha vi utan tvivel ocksfl

i Bohusliln, t. ex" Solhem (Soium), Solbrcicka; ett dylikt
namn skola vi ocksir stnax finna i sockennamnet Forshcilla

(te s. 100). Vad s6rskilt de I bohustrfinstr<a Solberg(a] be-

traffar som nu leva kvar sofft gfird- eller byanaffin, sf, fin-
ner iag sockennamnet vara det enda, dtir n6got szirskilt
skiil, hhmtat ur ortens leige i forhfillande tiltr trelgedomen )

kan med nfigon styrka goras grillande tiIl formfin for en

mytisk innebord. Kanske kan h[r tillvaron av ett Vallby

strax i ndrheten ha nfigot att betyda (ifn s. 3B). Jag vill
dock filsta uppmdrksamheten pfl konungaqagornas Sri/-
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bj argir (bj arg- -:- berg), 0n ort beldgen alldeles intilt den
gamla huvudorten Konungahzilla och efter vad 'man antar
pA eller invid den nordliga utvidgningen av Brattfls, ONO
om nuvarande Kastellegflrden. Naturl,igtvis flsyftas fr6n
borjan berget sjdlvt, och kanske hor detta Solberg till dem
rned kultisk betydelse.

Qiinn?ing kapellforsamling under Stenkyrka, Tjorn
(Ronningh c. 1528, rt)ninng 1568) uttalas pfl orten Runnenga
och har frAn borjan varken med ronn eller med cing att
gora. Namnet ar helt enkelt samma ord som i nor, dial. he-
ter rudning, rydning och som betyder 'rojningt (slzikt med
rud m. rn., se s. 39).
. Stenkyrka p6 Tjorn (a Stwin kirkiu 1325, Streinkir-
kia l3B8 , Stenkercke 1558) betyder naturligtvis ratt och
sldtt 'stenkyrkan'" Till tolkningen behover endast ldggas

ett p6pekande av att denna sockens kyrka sfiledes redan ti-
digt mfiste ha utmdrkt sig ddrigenom att den yar byggd
av sten, medan ovriga kyrkor i ndrheten 6nnu voro av tra.
Stenkyrka ztr den gamla huvudkyrkan pfl on, och Prof.
Alexander Bugge har troligen ratt i att denna kyrkas for-
ndmliga karaktdr beror pfi det givande silifiske som hdr be-
drevs pfl ons vdstsida och som lockade clit folk 6ven frAn
frdmmande land. Hdrmed foljde varuutbyte och handet
av skilda slag Ufr under K I a d e s h o I m e n s. 85), och
orten fick ddrigenom en kontinental przigel , varph nutida
tjorboar icke gora ansprAk.

Odsmfrl i samma hzirad (Auzmala k. 1388 , Audzmalq
k. 1399, odzmdall 1519, odtzmatl 1573, ossmaal 15BZ) dr
icke alldeles sfl ldttolkat som det kan synas. Det tycks
ligga nara att dziri helt enkelt se ordet odesmdl och alltsfl
tro, att vi ha att gora meg en gfird som ulegat i odesmAlr',



9B

men sa Snyo bebyggts, ia tidigt blivif sfi, betydande att
sockenkyrkan forlagts dit. Den ndmnda tolkningen har

verkligen ocksir foreslagits for )desmdla by i Kongsdters

socken, Marks hilrad, Vdstergotland. Men sfl enkelt fAr sa-

ken inte tagas; i alla hdndelser duger forktraringen inte for

vh,rf sockennamn. Redan de gamla formerna visa, att all-

deles samma ord sorn virt odesmdl kan det inte Yara frhga

om. Detta skulle i fornnorskan heta eyi\smdl, men et t

sfldant ord ar okdnt bflde som appellativ och som ortnamn.

)dsmdl har forr begynt med att, icke ey. Samma namn trdf-

fas som by- eltrer gf,rdnarnn pfi ytterligaie icke mindre dn

nio stdllen i Bohusldn, spridda over hela landskapet, och

dessutom tycks det ha funnits en lika ndrnnd, flu forsvun-

nen (och av det norska ortnamnsarbetet forbisedd) g&rd i

sydostra Norge. Dessforutom kdnner iag frhn hela Norden

blott tvh namn, som kunna hora hit: det ovan n6mnda

)desmdla i Mai:ks h6racl och dnnu etf viistgotskt )desrndl, i

Malma socken, Viste hdrad. Med hjalp av fornformerna

ocksfl vid dessa andra nu ndmnda Adsmdl ktlnna vi till en

borj an sorn grundform sbtta Auds-mdl. Sa vanligt som

detta narnn alltsfl ar i Bohusldn, bor det ddr ha haft en

viss bestdmd, mer eller rnindre appellativisk innebord. Det

kan icke utan vidare foras ihop med namnen pe -rndla eller

det enkl a Mdlen sdrskiit i sydostra Sverige, tY denna narnn-

grupp ar alldeles frdmmande for dessa trakter. Jag anser

den ursprungliga formen vara Audns'mdlt), och i forleden

ser jag det med det ovanndmnCa tide (i ddesmdl) nara be-

sldktad,e audn, f,. (ordet finns ocksfi som f.) som bl. a. bety-

.) De garnla f igen ej bestSmt o1n huru;
vid"a forled.en va d,ta). Det forra synes mig
dock hdr giva bd for en fcrklaring (se strar),
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der 'obebodd, ouppodlad mark'. t vissa norska bygder 6r

ordet vanligt som ortnamn och anvdndes dfr om nynojda ek-

rar. Namnet ar haller icke sdllsynt i Bohusldn, ddr det nu
lyder 0n, Anne" Ordet mdl torde i vflrt fall bora tagas i
samma betydelse som i de norska lagarnas flodar-md,l'stran-
den sA lAngt scrn vattnet nAr upp vid uflod u' och ftskt-
mdl eller uazt-mdl 'fiskeplats'" Egentligen torde mdl i des-

sa fall betyda 'omrflde av viss utstrdckning, avgrdnsat om-

rAde' (ifr mdl i betydelsen 'mfitt'). Audns-mdl ar de enligt
min tanke 'ett avgrdnsat omrflde, som rojts upp pfi forut
obrukad mark', men kanske hade ordet i praktiken blivit
vlisentligen liktydigt med'roining, nyodling' overhuvudt).

Dragsmark i Lane hdrad (Dragsmgrk i Hak. Hakoris-

sons saga, Dragsmarl{, 126l--80 [avskriftl, Drasmarc 1290,

Dragsmork 133 I , Draghsmork 134 i , Draxmark I 370) hade

frin borjan ingen sockenkyrka, utan blott den kyrka som

horde till det rika och beromda premonstratenserkloster
sorrr anlades hdr pfl 1200-talet. Socken blev Dnagsmark
forst efter klostrets upplosning under fonra hhlften av 1500-

tatret. Slutleden rir marl", f " (isl och fornnor. mgrl,), och att
detta ord hdr bor tas i den vanliga betydelsen':ikog', synes

intygas av det officiella latinska namnet pfl klos tret: uMo-

nas lerium de silva Sanctm Marire n (silua : 'skog'), varay
genom ovei:silttning bildades det Mariskogh som flr 1277

t rH ffas som norskt namn" Forleden mfiste vara det drag,

n,, sorn nyttjas oirr stdlle ddr man drager en bet over ett
nds eller ed (for att slippa omvdgen) ellen ddr man sldpar

tiinmer eller ved'.2) En av dessa synnerligen ndrbesldktade
t) Ett Audns-ahr 'Jen i obygcl upptagna Akern' tror jag rnig bora

se i det Osaaher i syd.ostra Norg" ll Aitdzahre r3g7), d.rir man hittills
{ris,sat pA ett.nransnamrl Ar,tdy, som zir klent bestyrkt"

') Ord.et drahe, so111 sagan vil1 se i namnet, heter i fornspr&ket i
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betydelser iir det sdkerligen frhga om. Med hdnsyn till sA-

vdl form som betydelse bor, hdlst med kai:tan i hand, jdm-
foras det i Blekinge, Smflland, Ottergotland och Soder-

manland fclrekommande Dragsnc[s" Det ar emellertid vid
Dragsmark ej sA alldeles sjzilvkl art, v i I k e t drag man
tzinkt pfl. Mahenda pA det som struickei- sig fr6:n Rorbdcks
kil soder- eller viisterut (hzir miste tidigare ha vai'it sund).
Vid nilset At NV dzii'ernot, hdn enrot Gullrnarn, ligger Ess-
uik, sonl ar ett dldi'e E idsyik (Edhswij ck 1703), och denna
passage synes allts6 ha bend mnts eirY ed', ej drag. Den
ligger vdl ock rrigot for avlhgset for att komma ifrflga.
Hurttsomhdlst betyder Dragsrnark'skogen invid stdllet
ddr rnan dragei' nAgot over land'"

Forsh2illa i Frdkne hd (Forsola i en av konunga-
sagorna, Forsula s" 1326, Forsolak., j astra Forsolorn I388,
I--orsolis k. I 399, til F'orsslre 1457 , I;fasszyllre s. I 5 19, For -
sille 1573, Fossel I 591 , Fsrsel 1594) hai" blivit forvanskat
och alldeles rnissforstfltt. Nantnet har varken med fors
eller hcilla att gora. Det visa ej bara de dldre formerna,
ilven det hkta bygdeuttalet har i slutleden bibehAllit de t
n tjocka u {', som alltid dr bevis for ursprungligt koi:t ( uen-

kelt u) / (icke //)" Namnet ilr ett appellativt ord for-sbla,
f. (i ett av citaten ha vi vdxelformen for-sbli, n.) 'foi'
solen skyddat stHlle, skuggig plats', sorn finns bflde i is-
ldndskan, norska dialekter och i norska ortnamn. Med
ttngefdr sarnma betydelse trdffas namnet Sollausa, S6lleysa
och nigon gfing Afsbla. Forshzilla ligger pfi norra sidan av
ett berg som skyddar mot S. Mitt emot, tvdr:tom rippet mot

gen. dra.ka (utan nigot -.s) och kan redan av d.et, sktilet .ej,komma i
Atanke.
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S, liggei: ett av vAra Solberg (jfr. s. 95 f.). OcksA et'" Solum
(zildre Sol-heint) finnes inom socknen.

BokenHs i Lane hd (j Boknese l3l7 , Boknms 1388,

Bogheness 1493) ar lett att tyda: forleden zir trridnamnet
bok, efterleCen ar ncis. Det ar likveil anmdrkningsvdrt,
att ortsuttalet nu ar biickncis, ei birg(e)ncis,, vilket senare

man skulle vrinta med hdnsyn till att gammalt k i dessa

trakter overgfl tt till g. Men uttalsformen skall forstAs pa
samma sdtt som k-forrnen av Frcilcne (s. 18): framfor n
har k blivit lAngt ( ,idubbelt u) iedan innan tiden kom for
overgflngen till g och sAlunda undgitt denna forskjutning,
som blott drabbar kort ( uenkelt r>) k; att k och n i foreva-
rande fall tillhort skilda ord i sammanszittningen (bokf nas) ,

har tydligen icke utgjort nAgot hinder. Namnet ar icke
bildat med en bojningsform av ordet bok (boka-), utan rned
sjdlva ordstammen. Bokskog pfl Bokendset omtalas
frnnu av Oedman sitillvida som han sdger att Dragsmarks
kyrka var omgiven av ek-, bok- och granskog" Ldngne i N
vet Pehr Kalm frAn sin resa i orten flr l74Z att formhla
om en stor bokskog i Skredsvik.

Hiigas i samma hd (Haukqas 1388, Hogaas 1573,

Hackqass 1594) betyder 'hok-Asen, flsen ddr hokar hf,lla
till'. Att ddr veikligen finnes en berg6s ddrintill, behover
knappt omtalas, de det gdller dessa bergrika trakter.

Uddevalla kan ocksfl gora ansprik pfl en plats,
eftersom stadens kyrka blev sockenkyi:ka sedan Bdve kyrka
omkr. fu 1600 nedlades" S6som stad ndmnes Uddevalla
forst mot slutet av 1400-talet: jn Opido ('i staden') Odde-

walla 1495. Men sjdlva namnet kan gott vara betydligt
dldre (ifr strax hdr nedan). Andra dldre skrivningar rflro:

Oddewallw 1497 , Aaddeuald 1584, Oddeyaldt 'l;59 l,' Aadde-
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ualdt 1610. Betydelsen ar sdkerligen 'sldtten (1. sldtterna )

vid udden'" Jens Nilsson sdger (1594) att staden uhaffuer

si! naffn aff den aadde, som kallis Oddeuald, huor der haf -

fuer standit marckit ii gammel dage>. Asyftas hdr udden

N om flodmynningen? De zildre skrivningarna se ju nflgtlt
fordanskade ut. Det o- (d-)liud som tydligen angives i for -

sta stavelsen, behover dock icke sknivas pfr fordansknin -

gens rdkning, ty fltminstone i flera bohusldnska mfll ar {)

sdkerligen den gamla vokalisationen i ordet udde" Snarare

kunde man da betrakta fornrcn LJddevallct som en forsvensk-

nrng.

Kungsha rnn , kapellforsarnling under 'lossene, var ti-
digast ett fiskleige" r>Stranden Kongs- Hqmn>> onrtalas

av Oedman (1746). Ai' 1772 fick fiskldget tillstflnd att upp-

fora ett kapell, vilket ock uppfor des 1779. Forsamlingen

kallades ocksfir Gustaf AdolJ efter landets unge kronprins,,

men detta namn var man sedan icke angeldgen att behfilla

(Skarstedt). Den 1788 gjutna tornklockan bdr emellertid
zinnu namngivarens namn inflickat i de ddrpfl inristade bfrda

stroferna. Vilken konung som avses med namnet Kurugs-

hamn, forrnfir jag ddremot icke avgora" Namnet kan gA

lAngt tillbaka; jfo Kongsuiken, Morlanda, Orust, som 1423

ski"ives / K,u,nungx uikkenne" Kapellet har ocksfi kallats

Gravarrla (.. s. 13).

Skredsv ik i Lane hdrad (S/crilcsziA i Srrei:res saga,

Skrilcs uik I 388, Sltrixuilc 1 39 1, Skradzwigh 1 5 I 9, Slcregsulg's,

Skredzwikz s. 1573, Skresuig I591, Sltredzuig 1594) [r tidi-
gast tydligen nartn pf, en vik, och namnet rnfiste v-ill avse

den nu s. k" Gtrllmarsvik, vilken fordom mflste ha gfitt be-

tydligt iiingre in i landet. Grundforrnen dr tydligen SArlks-

uik, och detta Sftriks- kunna vi (vare sig vokalen I i forle"
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clen frf,n forsta borj an varit lf,ng eller kort) fatta som geni-

tiv av ett subst. som hor till verbet skrika. Jag skulle i sfi

fall snai"ast foimoda, att fjorden ndrnrast utanfor (alltsf,

den ndmnda Gullmarsvik) en gAng hetat Skrikr (Skrikrt).
Att fjor<lar: kallas'den tiutande'o. d., d;: val betygat" Med

avseende pA antaganCet av ett dylikt osamtnansatt fjord-
namn kan man jzimfora- de norska fjordnanlnen Flarmr och

Glaumr, badzr s-vftande pe vflgoi"nas gny under stoi'm" For
anvrindbarheten av stamrnen skrik- i dylika namn tala de

norska flnamnsn Skrikq, Skrikja. I-ikvdl bor pApekas, att
ett durrkelt Sltrtk-) sorn i c k e gfrrna kan sanlmanhdnga

med skrikq (alltsA icke hAller vaia fAgelnamnet skrika), traf -

fas i fr tskilliga svenska or tnarrrlr, bland vilka j ag nii mner

Skrikn, Irliseryds socken, Handbords l-rzir:ad, SrnfilanC. Det
l'iirns en stam skrik- (6ven skrick-) med betydelsen 'glida,
frirskjrtta siB, vackla, vaia ostaCig', nten orn denna htirvid
kan komrna ifrAgao Hr tillsvi'Care osiikei"t. Den som vill
tErrka pf, att soka denna stam i r,,Ai"t Skriltst,ik, kunde finna
stod dhri , ztt ett no;:skt Skredsuilc, som 1068 skrives Sl*redtz-

uig, fo:'ts till skrida och antagits kunna syf ta pil iorclskred
geilorn den i viken utfallande An. Ocl...s6 i Gullnrai'svik ut-
faller en e. I ndl'heten av Torp, helt ndra inom grann -

sockne n l{ogAs, finnes enligt Oedman ett bei"g med narnnet

Skredsrfs.t) O"edrran antar (altei"nativt) ett sarnband mel-
ian detta narnn och'-sockennamnet Skredsvilt. Samnran

hanget tord"e inskrdnka sig tilt att det ar genom p f, v e i'-
k a n fran asens namn sorr vi iyngie tid fett formen S/-ereds-

uik" Men skulle Skredsdsen syfta pfl beig- eller jordsk red ,

kunde Cetta vaia ytterligare ett stod for en liknande totk-

,) Det \ro1e onskrrdrt att fe rreta isens exakta utstlztckning och
lrnr onr.f attancle naurnet at.
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ning av (det sprakligt icke beslSktade) Skriks- i det ndr-
bel6gna S/, riks uik.r)

Bra stad i Stf,ngen[s hdrad (Bragaswtre s. ) Bragasmtes

k., J l3ragaswtre 139 l , Braghaswtirsokn 1425, "Btrrisse S. 1573,

Brasetter I 594 , Bragesetter 1598 , Bras{/ 16 1A, Brastadh. eller

fdetta rnojl. nAgot senare tiilagt] Brasritter 1659) liar tydligen
fo;:st i sen tii rf;kat in bland sta namnen. Den uirsprungliga
ef terleCen ar sciter " Detta sciter representerar egeirtiigen tvh
skilda, ehuru ndia beslilktade oid, nillnligen dels isI. setr,

n. (med kort vokal), dels isI. stbtr, il. (i nor" dial" dven fl.).

Bflda betyda egentligen 'plats dir man s:i tter eller slflr sig

ned, tillfalligt tillhall, uppehfillsort'" De eii'o icke latta ait
sdkert hAlla isdr. Om man ser virrt narnn i sammanhang
med kringliggande trakters SCter , -sciter man mHrk e

srirskilt detta enkla Sciter, som ha: sina ndrmaste repre*
sentanter i Dalsland , sfl stannar rnan nog viC den sdi"-

skilt frfi n Norge bekanta b etydelsen 'stdlle dili: kreatul"en
sldppas pfi sommarbete och ddr bodar uppfor ts for soilr-
nrarvistelse'. Forleden Braga- ar inte sfi lzitt att sdkei't
komma tillrritta med. Man har tdnkt ph personnamne t
Brage, vilket man de ocksfl velat se i ett dalsldndsFlt Bra-
sciter i HogsHters sccken, Valbo hdrad. Men nu kdnna vi
icke med sHkei'het detta mansnarnxt annat an genom vAr
bekantskap med skalden Brage den gamle, den alste kiinde
isl" diktaren, sonr till och med blev upphoid till diktkonstens
gud. Att vilja se gudanamnet Brage i vflrt eller irfigot an-
nat ortnamn ar sdkerligen alltfor vhgat; vi veta intet om
nf,gon ve;"klig Bragedyrkan. Kanske inte ens ditr(tarnam-
net Bragi var ett verkligt mansnamll" Vi torde dfl bora se

kd"nda, f i"r nran d.ock rdk-
zir ett S/r,r'iks-d,s.

1) Da
na med

fornforrrrer a v Shretlstis icke lro
nrojlig'heten att detta egen t.iigerr
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oss om Aven efter andi:a nrojligheter att forkl ara Braga- i de

fh ortnamn ddr det ingflr. Dessa namn di:o, sA vitt mig hit-
tills bekant, utom de bf cia Bragasciter (av vilka det dalsldrrd-

ska icke ai betygat i fullt otvetydig form) blott dessa bf,da:

Braberg i Skonbei"ga socken, HammarkinCs hdrad, Ogtl"

(Bragltabwrgh 1410), och ett nu forsvunnet Bragelunda nlra
Borgholm pfl OlanC. Det senare namnet och roret Cdrintiil

samntanstilllas i som det synes folklig tradition med en

Brage" Ai'o hzir- namn och tradition gamia, kan tnan tzinka

pA den vastnordiska diktningens bragi (gen. plur" bragna)

'furste, hovding', vilket egentligen Lir en substantive;:ing

av ett bragr 'den ypperste, foi:nil rrlste'. I)enna betydelse

av 'furste' har kanske en gflpg funnits ocksi i prosan" Om

man beaktar, att rri tyckas lia t v fl Bragasciter bland de ffl

namnen pfl Braga-, och drirtill att vi i Marks hai"ad, Alvs-

borgs lan, ha en socken Kungssciter, sfl finner jag for ndrva-

rancle 6ven vid dessa namn bragi 'furste, hovcling' vara

vdrt att reflektei:a pfi. Foi" ingen del anser j ag en

sfldan tolkning slutgiltig. Ui norska dialekter skulle man

kunna trdrnta vissa stoC fbi' att ifi"figasatta att Braga-sciter

kunde vara 'den prziktiga, for:rramliga, sto; a sdtern'.

Irorvanskningen till Brastad lfig nara till hands; tY sedan

rnan geiloln sammandragling av Braga-sciter en Sam-

mandragning som hflr ghtt ut over ef terledens stamstavelse

kommit till det alltjamt i bygden kvarlevande uttalet

brhstel), trfig det for en rikssprflkstalande ndrrnast att snygga

npp detta till Brasta(d.), eftei"sorn ett slutande e i dialekten

brukar motsvara hogsPrAkets (t"

Tose i Tunge hhi:ad ( Possruides l<. 139 l, Posaidis k" 1399,

Thosse 1573 , Thosseyde 1598), numera uppgengen i Svarte-

1) fnvAnarna i sockuen kal1as d.ock Ztlrnu bra,shttnens&r.
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borg, kan till forled innehAlla antingen gudanamnet Toi-

eller den yngre gen"-formen P6rds u" mansnamnet ParAr

(den 6ldre formen [r FArAarl; vilketdera, torde vara omoj -

ligt att avgora, dock gor efterledens natur, att man icke rir

"sdrskilt frestad att tdnka pfl gudanamn. E,fterleden fl r

ndmligen eidi, n. 'ed, (smal) passage mellan tvfl vatten'
(vdsentligen - eid, jfr s" 20). De kyrkan legat i nzirheten

av nuvarande Tosemark, torde med uedet u #rsyftas den

delvis rnellan hojder gflende passagen mellan de tvfr rhtt
betydliga harna, 2v vilka den vdstliga dr den i Abyfjorden,
fordom Berufj grdr, utmynnande Bera (te s. 7B)"

Svarteborg i Tunge hhrad {suwrtuborgh 1300--[325,

Symrtiborgh, Suertiborgh 1300_. 1350, Suortuborg ung" sam-

ma tid [dessa former ur Magnus Lagaboters Hirdskra],
Suaurtuborghar s. 1330 , Suartaborgh c" 1330, Suartuborgh k"

1391, Suartaborgs k. 1399). Att vi hrir ha med den ffrrgbe-

tecknande stammen syart att gora, kan anses sfrkert" Se-

dan kunna vi nog icke undgfl att skdnka de 6lsta formei'na

med Svnrt-, Suert- vitsord ger-lt emot de yngre med fl, av

vilka senare vi dfl ffl anse det nutida bygdeuttalet pAvenkat

(detta har ndml. klart a-ljud, t. o. m. a). De zilsta formerna
hdrrora frf;n Norge; visserligen kanske ej frfln Rohuslfin,

men om vi besinna, att Svarteborg var en av Ranafylkes
tvfl gamla fylkeskyrkor och sfllunda en mycket bekant ort,
ha vi skzil att tro att den ratta narnnfo;rmen var kdnd vida
omkring inorn riket. VAra 6lsta handskrifter av uhirdskrAt,r

dro ocksfl blott c. 30-50 hr yngre dn originalets tillkomst.
Den ratta formen torde vara Svertu-borg," Syort- har ki t t
kunnat komma in genom pAverkan frin de mAnga andra

namnen pfl Syart-, icke minst det ratt vanliga Svarteberg"

Att ett Syart- ornvfrnt skulle ha forbytts till Suert-,ar viCa
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rnindre sannolikt. Syertu- ar ger-litiv av ett Suerta, sv" Spar-'

ta. Just detta ord ha vi sorn ortnamn i sockennamnet

Sucirta i Sodermanland (Suerto borjan av 1300-talet [med
rrriktigt -o for -o.1, Suerta 1386, I Srurerto 1409, i Swurtonne

1412 [avskrift], i Swmrtone 1419, de bfida sistndmnda arti-
kulerade dativformer) som givit upphov ht den falska vdx-
elformen Suartunq). Ordet svcirta betyder hdr egentligen

'nflgot som ar svart', ddrfor kan det bli namn pfl en svart
ffigel (sjoffigeln sucirta)) nlen ocksf, betyda 'en svart fldck

eller strimrna i terriingen'" Den betydelsen har ordet i ost-

norska dialekter" Och till nfigot sAdant boi:a vi antagligen

hilla oss sAl,zil vid det sorrnldndska Svcirta som vid det sorn

ingfin i Suertu-borg" De det ndi"besldktade norska suorta,

surtil, f", kan syfta pfi svart myrjord, kan man tdnka pfl na-

got sf,dant ilven vid vhra Sucirtq, offi terrangen passar" S.

om Svarteborgs kylka breder sig en vidstrdckt sldtt, uder

jordmflnen ornwexlar emellan lermylla, mo- och sandjord ,>

(Holmberg). Det Ar emellertid icke alldeles uteslutet att"

forleden i vflrt sockennamn skulle kunna vara ett namn pir

bfrcken nedanfor det hoga berget dfrr kyrkan ligger. Svurt-

hr yttenst vanligt i Anamn (rnan tzinke pfi alla vara Svartaqr).

Ar formen Suerta den iikta, sflsom hdr antagits, dr den tolk-
ningen dock icke sardeles trolig, ty den formen krinna

vi ej som flnamn; att det sormldndskzr Svcirta icke bor

sfl forstfis, torde framgA av de rr-reddelade artikrrlerade
formerna. Slutleden ar borg, vilket hdr btir tas i betydel-

sen bygdeborg, ty Holmberg kzinner rester av en sf,dan pA

berget. Vi bor:a dock alltsf, nzippeligen tdnka pb, att direkt
oversdtta Suarteborg med'den svarta borgen'.

Aspflng i Tunge hd (Aspanga k. 1391 ) hade redan

pfl Rode Bogs tid (varifrAn namnformen dr tagen) gf;tt upp i
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Svarteborgs socken. Som gii'd finlts orten dock kvar i vAra
tider (Asparlng 1573). Namnet stfir tydligen i samband
med Aspesjdn ett stycke i S (N om Svarteborgs kyrka) .

Sjon kallas hos Jens Nilsson (1594) Aspe vand, n-Ien har sa-
kerligen en gAng burit ett enkelt namn, och detta har lytt
Asp , Aspe (eller moiligen Aspa)" BetyCelsen har vari t
'aspsjon','sjon vid vars strzinder aspar vdxa'. Detta sio-
namn utgor forleden i virt sockennamn, och efterieden flr
tvivelsutan angr'trflng vik'. Visserligell innehfiller detta
ord egentligen r i sj[lva stammen (r ar ej blott ilndelse),
och rzi skulle ddrfor vdnta Aspangra k.; men vi ha 6ven vid
andra tramn pA -angr tidiga exempel pfi att. r forsvunnit.
(Pe vangr 'sl6tt', rnecl bortfallit v) bora vi a\r det skdlet e!

tdnka, att detta ord ei synes forekomma i bohusldnska ort
namn, se s. 38 not l) Betydelsen iii: alltsfr 'den trhnga viken
av sjon Asp(e)'" Namne[ har kornmit till pfi etl tid, de
sjon strrickte sig nfigot ldngi:e ht N dn nu.

Fj ellbacka kapellforsamling i Kville tr6ffas ej i

gamla kdllor (Ficilbacka-Strand Oeciman 1746), ehuru det i
senare tid varit ett synnerligen livligt och vril bebyggt
fisklzige. De ortsuttalet ar fj cillbt,tclca, synes det inte vara
nflgon risk att i forleden se ordet fi(ill och lAta narnnet syfta
pfi berget S om fiskldget"

Skee i Vette hdrad (a SkoeCiofe 1339 , {t Skoediofue
1349, i Skaidiufs sokkn, j SkioeCufssokit 1371, i Skedlols
sokn I 385 , 1387 , aa Sk ediofue I 388 , il Skediofue l39l ,

Skeidiofs s., Skeidofs s., Skoydiols .., Skiedofs s. 1396, Skwi-
diofs s.) Slcidofs s. 1398 , Skediofs s. 1rt19 , Skediw s. Rode
Bog sen" hand, Skedhioff 1453 , Skedie 1504, Skrediere 1519,

Skiedesogn I594, en form som dr vanlig 16ngt fram i tiden)
hor till de allra intressantaste bland vhra sockennamn. V
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ha frtrninstone fvra orter i Norge som burit samma namn.
Oclr dettas giundform kunna vi sdkerl angiva ddrfor, att
en av dessa gerdar vi kunna ej med bestilmdhet sdga
rrilken - omtalas minga ginger i Halaon I-{atr<onssons saga.

Den skrives deir i de dlsta ocll beista handskrif f erna Skerl jtt-
ho.f Slutleden ar hof 'tempel'" Vi ha altrtsfi hai en hednisk
ireigedom for" oss) octrr detta en av hela bygdens betydelse-
futrlaste, att dorna av den i'ikedom sorx [nnu unCer kristen
rnedeltid utmril'kte Skee k1,rka" Ilorleclen mflste, som iag
annol'stades visat) vara n:rilrlret pi en hednisk gudom. Octi
denna har hetat S/ce d ja. Ilrfl n d e Ii ttei"iir a urkundein a

kiinna vr ingen sfl bendrnncl gudinna) rnen de t ar tydligt ,

att vi bora forbinda namnet ired gudinnan Skade, gudin-
nan med det maskulina narnnet och i viss mfin ocksfl man-
liga pr6geln. Skedj a dr helt enkelt en feminirr form till
Skade. Enligt min bestilrnda rnening ilr det denna gudin-
nas namn som ocksfl ingfir" i stadsnamnet Skoude (zilst skod-
L'0, sksdhwi ur Skedju-v|; vi 'helig ptrats'). I den isldndska
litteraturen trdcler Skade oss tillniotes sorr] en skidloperska
och jilgarinna. Av vissa skdl iir det ovisst) orrr hdni rojer
sig nAgot av de funktionef hon utovat pA den tid, da hen-
nes d,rr;:kan i lr{orden stoC pff sin hojdp unkt. Denna tid
ligge; rrdmligen sannolik I ganska langt fore den tid, var-
ifi"fi n trhr a fors ta 1i f ter'6r'a minnesrndr. ken hdr"i:ora. Det
finns e ntrigt r-nin mening skdl att antaga , atl. Skade-Skedias
kult och vflsen varit r-rzirbeslziktade med guden IJlls, en an-
nan tidigt forbleknad hednisk gud) vai s namn dr vanligt i

nrtnamn { {llleyi rr. f1.). Men om dessa gestalters ursprung-
liga viisen kunna Atminstone tillsvidare endast mer eller

mindre vdlgrundade hypoteser framstdllas. Hdr skfinkas
oss d6 hter ay ortnamnen inblickar i den forntida kulturen,
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vilka vi pf, ingen annan veg kunnat vinna. Men nanlnen
iala tyvHrr ett svirtolkat sprAk, eller de ge oss blott spridda
glimtar sorn vi sidlva ha att foga samman till en hel bild,
sf, gott vi formA. Vi sti dock till sist framfon forlf,ten till
en tid, som of,terkalleligen hemfallit flt forgringelsen" Men

det iir vflr uppgift att At kommande slfrktens kunskap rildda
sf, mycket dilrav som rri mdkta.
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ANMALAN.
Sistlich:.e hijst upprdttacles vicl Clotebor54s llogskola ett fn-

stitut f6r ortnarnns- och dialekbforskning. Denna organisa-
tion har tiil uppgift att, delr.is sisorn fortsiittning av tidigare
forrskningar, santla, bearbeta och publicela allt r.ad solil kan
tjrina att sprida kiurskap on folkrn:ilen ocli ort1ra111llen nzir-
tra,-st inotn Coteborgs cch Bohus lain. Att cletta arbete ar
ett nationellt hetl'delscfiillt arirete, dirom s-ynes nu ictr-,e rida
11rer lin en rnening. Sti;.skilt har det r-isat sig, att oltualnns-
forskning'cn, tack \r,ire de inblickar c1eu. forrirAr skinlia i eu
gllngen tids kultlrr, tilh'uunit -sig uri-cket intresse aiven utan-
for lackurinncns krets"

In:;titutet har satt sig' scu-r rnil atL Astaclkclnnra storre
S)-stenratiska arbeten inom omri';.dena for cless verksamhet.
I)essa nriiste ernellertici foreglis a\r e11 111ingd speciellare ur1-

clerscrkninsar av sl<iftande art; och rinder arbetets ging korn-
ma ofta tillfiillcn att yppe sig, dri ett e1ler annat sp5rsrnil, ett
eller anrrat loci<ancle problem l:rriver eu fylligare bc11'sning
ein vacl solx kan komma pi cless iott i en 11tfir sJ,stelnatisk
flamstzilining. Ili,ngen gz'rng kan vid materialets bealbet-
ning en viktig och gi-iande synpunkt treinga sig frarn, sol1t

icke kau k.:tntna till sin rritt i helhetsplanen. Stunclonr kzrn
ock s;jlilva rnaterialet r.ara av det orneclelbara vircle, att dess

publiceting i nicr e1ler ruinclre oavkortad och obearltetacl
f orm kan anses pikallaC.

,\111 cletta gor det till ett cinskernil att kunna offentlig-
gora ocksi kortare uppsatser eller rnindre ar.hancllingar inorn
ortnarun,s- o ch. diale-ktf orskning. Iror att kunna fyila detta
onskemrll kornil1 er fnstitutet att pe tror-
l"gsaktiebolaget Vdstra Sveriges fo;'lrg
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rin
Ll tgir.a err skrif tserie, vars forsta nrlnrlrler hdr-
rnecl f orelHgges allm zinheten. D i denna skrif tsetie a1ltsi
kouuu.er att lzimna f.ilitiga bidra.q ti11 utf orsk-
ningen av den r-eiststrenska hernlr,rgclens
kultur och historia, vdrgar Institutet pirrzikna

verksamt stocl av a1la hirfor intresseracle. Itramstiillninsen
ska1l hrl11as sir populrir som zirnuets ofta reclan i sig sji1r.
folkiiga uatur rneCsir.er.

Serierr koruruer att bestzi ar- tvringsfria htiften, soln uts:in-
clas lred l:inrpliga nrellanticler. Priset -*ka11, for att splicL-

ningen rni bli clesto storre, haillas si lirgt so111 nrojligt.
Prenntneration rnottages i varje boklida.
Prenrllllerera, sj.{1r' pi Skrifter utgir--

na ar- Institutet f dr ortnanr.ns- och dia-
lektforsknins r-ic1 Goteborgs Ifogskola
och ,spricl trrrinuedo111 en c[iiro11r ti11 ]lc1 ra
bekauta.

Pris Kr. 2:7 5"

Elanilers Boktryckeri Alitiebolag, Goteborg 1918.


