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{Jppsatserna om l$amnet Alusborg, l,{amnet Vinga

ock am Hcirads- oclt sockennamnen inom Gdteborgs

och Bohus lcins ucistgdtadel ha Jorttt varit tryckta i

Goteborgs Dagblad under 1919 ach 1920 ) men Jram'
trcidd hair i ndgot omarbetat skick.



Griinserna och skiliaktig=
heterna mellan sydbohus:

liinska och nordbohus=
kinska.

AV

HJALMAR LINDROTH.

Det iir dnnu icke miijligt att leimna en detaljerad fram-
stiillning av dialektfrirh6llandena i Bohusldn. Men en
iiverblick dr nog mdjlig att vinna. En provisorisk sf,dan
har ock nyligen givits av undertecknad i arbetet Sverige,
Geografisk, topografisk, statistisk beskrivning Bd III, s.
734J38]) NedanstAende uppsats avser att lfrmna en
utfrirligare redogcirelse frir en viss punkt i ndmnda river-
sikt, niimligen ftir grdnserna och skiljaktigheterna mellan
sydbohusl5nska och nordbohusldnska. Det grundliig-
gande materialet 5r detsamma som det frir iiversikten be-
gagnade och fdr vilket i denna redogdres - huvudparten
ddrav utgiires av Institutets egna samlingar -, men det
har genom den sistfrirflutRa sommarens undersiikningar
betydligt utvidgats. Siirskilt har frirfattaren inriktat

') f ett rninclre antaL forfogar Institutet ol,er separatexernplar av
denna uppsats, till intresserad.es tj6nst.
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sina egna rnateriatrsamlingar tilt god den just pfi losningen

av hrir foreliggande uppgift. Gemoum s&val dessa sorn ov-

riga medarbetaies uppteckningar kunna nu till framstell-

ningen i oversikten goras flera tillzigg och nhrmare speci-

fikationer, dven en del modifikationer och i nflrgra fall r6t-

telser. Det ,har visat sig ,_- och den upptilckten innebdr

intet oerhort __ att sdrskilt de s. k. typordslistor, som ti-
digare fistadkommits av hastigt skolade, med dialekten

icke fortrogna undersokare, i viktiga punkter kunna vara

otillforlitliga. Dar en formulering i hdr foreliggande fram*

stdllning i sak rnera betydligt avviker frfin den tidigare
givna, skall detta direkt PfiPekas.

Till en borjan behandlas sfidana dialektdrag som utgora

skiljemirken mellan sydbohuslflnskan (SB) och nordbo-

huslilnskan (NB) i stort, som aXltsfr i stort sett Aterfinnas

hos samtliga mAl pf, vardera sidan orn grflnsen. Dilrefter

beroras sfidana drag som ha en mera begrilnsad spridning,

men likviil karakterisera vederborande mfil sfisom tillho-
rande den ena eller andra huvudgruppen. Uteslutna bli

dfrremot (utom event. sfrsom bakgnund for skiljaktighe-

terna) sfidana egenheter som ha sfl vidstrtickt spridning

att de gripa utover indelningen i SB och NB eller

som dock &terfinnas pfi vartdera sprfrkomrAdet.

En d.el typer ur Landsm6lsalfabetet har jag ansett mig tvungen

att anvd,nd.a. Av vokaler ha nyttjats: fi som tecken for det ud-jupa >

{t,, a for clet slutna o-trjuclet i bo, ost, t{, for det uspetsigar'} 1,0, el for

det ubredau zi-ljudet och B for motsvarande breda o-ljud; dessut-

oul ett par tecken sorn forklaras de de forekornma. Av konso-

nanter ha nyttj ats b som tecken for det clialekfala utjocka > l,
,ytt for sammansmdltning av d"etta trjud" och re, ut fot u solrl bildas med

b6da trapparna (rrengelsktt u.t), .l' ffir sch-Xju.d" och f for tie-Ii:u.d' clt'



betecknar u.ugefdrtrigeu det tyska
som konsonant. De nu n6n:.nda

synes ligga vikt pA att exaktare

tjuclet i ach. o betecknar o anvdnt
tecknen anvdndas end.ast de d et
ange uttalet.

[.

Vokaler. 1)

I. Vextrimg a aframfor kk"

I jrimforelse nned nikssprfiket rf;der i frAga om det korta

a-ljudet dgn skillnaden i bohuslHnskan, triksom i m#rnga

andra dialekter, att dialektens fi ofta svarar mot rikS-

sprf,kligt a. Men forhf;trlandena stdlla sig.icke fullt lika i
olika delar av landskapet. I de vida overvdgande fallen

nfider visserligen overensstdmmelse i SB och NB" Selunda

har hela Boh. rz fnamfor ffiP, 7fl, flk, fls, ftt, sf, dvensom

utom lzingst i S framfor ks och kt. Framfor andra forbin-
delser kan man visserligen sp&ra storre benrigenhet for rt,

i NB; sa framfoy ff , ft, gg, rrtl', mm, ffift, ffis. Men som skil-
jemrirke ldmpar sig blott sthllningen framfor kk, i sf,d ana

ord som backa, f . 'vdstkustens lfingrev', backe, frack 'duk-

tig, prriktig o. d"', hacka, klack, lack, makrili nacke, troll-
packa, packe, skqck 'sned, skev', stack, tack(a). H6r har

SB q.) NB 0,. Det knitiska overgfingsomrf,det dr emeller-

tid i vhra dagar ganska stont. Pe detta rnellanbhlte trdf-
far rnan a och (r i ganska brokig vfrxling hos olika genera-

tioner eller t. o. x-n " hos sarnrna individ rned en inkonse*

kvens som forklaras dhnigenom att formerna kHmpa om

1) Vacl sorn 6r att sdga om vokaler i slutstavelser eller aind.elser

upptages und.er ForrniSra.

A.



herravzildet sedan dialektgrdnsen blivit mindre fastl).
Den kritiska zonen utgores av Orust V. och 0., StAngends

(sdrskilt Lyse sn) och Lane hd. Den gamla grfinsen har
hogst sannolikt gett N om Orusthdraderna, moiligen t" o.

m. N om Lane hd, varvid dock Lane-Ryr i O bor undan-
tagas, kanske ock fitminstone nigon del av Skredsvik i

NV. Jag hdnvisar till linjen nr 1 pi kartan, vilken alltsA
Cock pA vissa strhckor mflst dragas pa ett ungeffrr.

I[. Vanliga i,y Viby-i,-y(t,,,t).

Det dr en bekant sak ) att s. Boh. uppvisar den egendom-

liga avart av i och y som man kallar for Viby-i, -! efter
den ort, Viby sn i NArke, ddr dessa ljud forst iakttogos"
Pa Vdstkusten torde rnan vara tdmligen overens om att
thta Orust och framfor allt Tjorn yat'a s j6lva hdrden for
dessa ljud. Emellertid ar ju dven griteborgaren bekant
fbr liknande egenartade ljud, ziven om dessa hdr synas vara
pA fltergAng. I s jdlva verket gora goteborgarens och den

genuine tjorbons 2 och il alls icke samma intryck. Det
har stritts rdtt mycket offi, hur Viby-ljuden bildasz) " Hdr
mi det vara nog att framhfllla , ztt under ndmnda beteck-

ning sdkerligen ryrnmas bide akustiskt r-rch genetiskt rltt
olikartade I jud. Det rent dialektala sydboh " 1 tl verkar

t; Till uAgou gruncl torde inkonsekverr.sen i dldre uppteckningar
clock bora forklaras genom forekomsten av mellanljudet rnellan &

och Cl. fnnan en sdrskild. typ ((,1,) for cletta kornrnit i bruk, kundc
rnan ltitt skriva dn G, rin (1.

2) Senast debatteras frAgau av O. Gjerdrnau i SprAk o. stil tqt6,
s. 16 ff., d5r iiven redogcires for tidigare i.sikttr.
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il#:; T::iilxTt, ::l't1;:-ffi 
-" 

il t,:,:ffi;xTjJ ;

Orust O. har lag ibland t. o. m. ansett riktigast att nyttja

tecknet for spetsigt u (rt). Det ar sakerligen sjdlva sattet

att instdlla och spdnna talapparaten (Gierdman) , icke

blott en sdrskild artikulation av tungans frfrmre del, som

villar denna egendomliga klang" Det synes (delvis) vana

frhga orx .vana att bilda i och y med relativt passiva liip-

par, inne i talapparatens inre. En >vhsning )) eller ))surr-

ningu kan nog emellertid dzirjdmte mdrkas. Det ar av in-

tresse , att man fltrninstone just pfl Tiorn och trakter av

Orust (jfr dven nedan) hon 6ven det spetsiga o (rr) och garn-

malt t,(, uttatade med en aning av denna vdsande klang.

Denna klang beror vdt vid tr och r1 pfl hogt och framskjutet

tungldge, vid 't,( och kanske r,r vdsentligen, tyckes det, eller

Atminstone drirjdmte, pe stark inbordes tillndrmning av

Idpparna.
Hos de asyftade goteborgska t, och t( frapperar knap-

past nigot annat dn Dsurrningenr. Det forefaller emeller-

tid redan pa forhand sannolikt, att dessa liud stfl i histo-

riskt samband med de nyss berorda sydbohusldnska. Df,

nflgon alldeles speciell forbindelse iust med oarna dock e1

dr att formoda, ar det att r,flnta att nrilen pn Hisingen, i

Inlands Sodre och Inlands Nordre ha varit formedlande,

Dessa senare mAl dro nu delvis sf, pass upplosta, att
man fir vara tacksam om fitminstone spir av det gamla

uttalet rdddats. Tack vare Nilens noggranna anteckningar

frAn borjan av 1880-talet ha vi nflgra vdrdefulla notiser

som mer eller mindre direk t angh ifrigavarande punkt"
Om ortsuttalet av sockennamnet Tuue pfi Hisingen upp-
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tryses, att L,c hos vissa meddelare let unHstan som ?Cli; efter

andras uttal betecknades det som 'blott i rner pf,fallande
grad r>spetsigt D. Frfrn Torslanda uppges att sflvril Bua

oCh Bur som Bulycke, fivensom Juleuik, de bf;da senare i

rnf,let med k o r t 'bt,) uttalas med >(mycket) spetsigt t.{,)>.

Samtidigt anvflndes utan kommentar det vanliga i-teck-
net fdr Hising, Hristevik, Sanduik, Juleuik och likasf, det

vanlig a y-tecknet for Byt)
Frfln ovriga Hisingssocknar kan iag inte peka pf; andra

spf,r - trots det former finnas av ortnamn dflr sf,dana el-
jest kunde vdntas - dn att ocksf, Sfuvd och Buro i Ockero

sn silgas ha umycket spetsigt t (, >> .

Frf;n kustsocknarna i trnlands Sodre ha vi ett vittnes-
bord som direkt beror spridningen av t och t1,, ffrefi som -jdmte frflnvaron av dessa tecken i ,ppteckningarna
visar att man redan for f;trninstone over en mansfllder se-

dan betraktade dessa ljud sfisom freimmande for sin egen

dialekt och i stdllet karakteristiska for grannarna i N.

Torsbyborna (Torsbyggara) pf,stodo att Holta- och So1-

bergaborna (Holtebyggara och Solbflringa) shga L och tt "

Samma pflstf,ende har jag sjiilv i Harestad f,terfunnit ro-

nande Holtaborna. r I de inre socknarna av Inlands
S. finna vi ddremot hos Nil6n spridda rester av dessa och

bes{dktade ljud. Sockennamnet Ytterby angives sfisom

(fltminstone alternativt) p& orten uttalat med slutande

Dy nflgot (men mycket litet) itt t7-hfilletu. Frf,n Kareby
uppges Lundby uttalat med ett y) som roier Den liten hvds-

ning af dfverkippen (ifr bromsens ltite) > och rtnnebtt

*) Sjd,Iv rnenar jag
-.urtrning hos at,, men

mig d,nnu rgrg
icke hos anrlra

i Torslanda ha hort auing av
vokaler"
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Arnebo) med >mycket spetsigt u x,c och frfin Romelanda
Burd.s med ett Lc drir tungspetsen i nf,gon mf;n dr
verksam;, det m6rste ha horts nflgon Dsurrning u.

Det nyss anforda uttalandet angf;ende Holta och Sol-

berga i Inlands Nordre bekrfiftas genom b&de Nildns egna

och, vad Solberga betrziffar, senare uppteckningar"" Nam-
nen Risby, Skdrby (i Kareby), Graneby tecknas vid Holta-
uttal med tt, och (i det forst nzimnda) ?,t men blott alterna-
tivt. De nutida ,t. t r,l, som jag kiinner fr6n Solberga dro till
en Cel fitt utprflglade, dock icke sfl som pf; Tjorn" Ocksfi
det pf,fallande uspetsiga D u, anges hilrifrf,n av Nil€n for
uttalet av S/abu. I Jorlanda leva 1 och Lt, alltjilmt, men

de upptr[da icke ldngre med full regelbundenhet (eller
alltid fullt utprriglade).

Det flr vfrl alltsfi silkert, att goteborgarfia, firtt sina ?, och

r,t, ndrmast frAn hdraderna omedelbart i hT pfr en tid de de

hdr levde ett kraftigare liv. Att dessa hhrads ljud sedan

sammanhdnga med dem pf; Orust och Tjorn, torde i be-

traktande av den obrutna kontinuiteten inte kunna be-

stridas. Meheinda ilr det dA s&, att den utfrckta > strup-
klangen tillhor ljuden frf,n borjan jrimte surrningen fram-
me i munnen, men att den a v I fl g s n a t s pfi fastlandet
genom ndrmare kontakt med rikssprf;ket. Det 6r eget, att
usurrningenD hdr pf; sina hell segast synes hzinga i vid ?r.

Det sporsmfll som nu intresserar oss d.r, om ?, och ry kun-
na betecknas sfisom en gf;ng allmint sydbol-1. egenheter,
d. v. s" om de i N upphort Atminstone ungeffrrligen ddr
etrjes grhnsen mellan SB och NB gfrr" Detta skulle fonrt-
s6tta att &tminstone flven de (hittills onrimnda) nordliga
socknarna av Inlands Nordre haft dessa ljud. Svaret pA



B

sporsmAlet torde ndrmast bli nekande med vissa forbe-

hall" Dessa forbehhll aro sadana, att jag med hdnsyn ock-
sA till den i alla hdndelser betydande utbredning foreteel-

sen har i SR och eftersom grdnsen mellan SB och NB
ingalunda ar fix har velat behandla frflgan hdr un-
der I"

[Jte i skdrgirden sammanfaller gransen mellan t ) ,tt och

i, y delvis tdmligen vdl med vissa andra sdrskiljande fo-
reteelser. Den gflr ddr - eller synes ha gatt -. S om Ke-
ringon (som alltsfl har vanliga i, y), mellan Morlanda, vatr-

till jag dfi dven rdknar Mollosund, och Tegneby-Rora, dock
sA att man fitminstone pfl Flaton i Morlanda tycks kunna
fh hcira mindre typiska t,,'i(, ; varjdmte Nilen fr6n samma
socken har spAr av det egendomliga w,-liudet Sedan gf,r
grdnsen ht NO mellan Bokendshalvon och Lane hd over-
huvudl), bojer runt Orusts nordspets och fortskrider mel-
lan Orust O. och fastlandet. Men var den sfr i gammal tid
lopt in pfl fastlandet ar kanske n6got ovisst. Ett ganska
utslagsgivande material frin skilda hell pekar drirpfl att
grdnsen bor dragas S om Norum, Spekerod och Vdster-
landa (det sista i Torpe hd). Det enda p alitl tga vits-
ord som kunde anforas hdremot ar en anteckning av Ni-
Ien, att han i ortnamnet Byn i OdsmAl (den nordligaste
kustsocknen i Inlands Nordre) funnit Dei fullt T, men e!

hdller yD.') Sialv har jag i OdsmAl ej hort annat dn i,!,
och inte haller fcir dldre tider vidkdndes man annat. - Att

1) Ilfter eu med.delare i Dragsmark h.ar jug clock orn ordert uila.,

sil antecknat; Der aning a\' ,1,b.

2) Nled delarens sldktforhd,lland,en eller and.ra incliviclueila pAverk-
ningar ku.nna clock rnojligen ha spelat; in"



bflde "Iorpe och Fr6kne hdrader av alder varit fria frAn e,t

u, torde v61 th anses sdkert Grdnsen flterfinnes pA kar-
tan som nr 2.

Det blir, sfl som materialet ligger, knappt troligt att nfl-
got direkt samband forefinnes mellan de sydboh. t,t rt och
'samma foreteelse i s. Dalslatrd, ndrmast i Fr6ndefors i Val-
bo.

Det har framghtt, att Viby-ljuden dro starkt pf, retur
inom omrfiLden ddr de tidigare florerat. A andra sidan 6r det
egendomligt att iakttaga, hurusorn pfi rrissa hell tvdrtom
Iiuden icke eller knappast fcirekornma hos den dldsta ge-

nerationen) men vdl hos de yngre. Detta forhAllande) som
icke saknar motstycke pfl andra helF), har iakttagits inom
s. delen av Tjorns hd (Astol, Kledesholmen, Ronnzing) .

Att Viby-ljuden dro rdtt ))smittsamrnaD, har kunnat iakt-
tagas i Goteborg. Det nyss anmflr'kta forhflllandet fir de
kanske forstfls som ett Aterfall under grannars pfiverkan
(r forevarande fall ndrmast inre tjorbors) i en eljes vflsent-
ligen avlagd u ttalsvana.

III. kna, trci,, Jci lcne, tre, fe.

SB har hdr former med dr), NB sidana med e. Grdn-
sen gAr hflr ratt hogt uppe, i det att dnnu Lane hd i sin
helhet, alltsfl frfln landskapsgrinsen i O t. o. m. Drags-
mark i V, har d.'). Detsamma gdller, sflsom dA dr att vdnta,

r) OcksA i Ndrike ha ljuderr ifrag:r spritt sig p.1 senare tid (Rorg-
strom ,A skersmAlets ljudldra : + ) "

') Jfr emellertid. strax neclan"
3) IrrAn den lilla inkilade socknen -flogas har jag hdr irrtet rnate-

rial. men den gor sdkerligen intet unrlantag.
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Skafton. Frf;n Lyse i Stengen6s har jag visserligen ock

uppgift am Ici (men kne, tre)) men detta dr utan tvivel en

Ifinad form; ordet nyttjas nurnera i allrn6nhet blott sfisont

skrillsord och frr de mindre bofast Grzinsen hr inlagd pfi"

kartan som nr 3.

Nu trfiffas visserligen 6ven i SB former av dessa ord med

mycket sluten vokal. Frfln rent beskrivande synpunkt
kan det dfr synas oberdttigat att lhta vfixlingen ti - e har

utgora ett skiljernzirke mellan SB,och NB, Men mer gene*

tiskt sett dr det rdttfardigat; dessa sydliga e^former sarut-

manhHnga med en pfi vissa ornrf;den i S skedd, men for NB
ffflmmande overgflng av lf;ngt a i betydligt allm6nnare ut*

strfrckning till ett slutet Ijud (se hfrrom nedan s" 36)t).

[$. Kons(Jnarlt.er,

IV. t (E) Y.

SB har bilabia lt attal av v-liudet (w, o2),dels som rnof-

svarighet till hu, dels i forbindelserna ky och su; ailtsf,

1) Det ar ovisst, om l{6rir:.gon verkligen av gammait haft e i
de tre orden (jfr s.36). Om cletta ar fallet, ar det likvdl r6tt
ovi*sst, hur d.etta bor bedomas (jft anf . sici. ) KSringon har
ernellerticl rrissa nordliga d.rag,

PA samma sdtt ligger i Boh. saken i frAga om ordet cita. I
NB heter det eda (ede\, i SB cida :utolrr i de trakter ddr ci i storre
utstrd,ckning forskjutes. Grdnsen tycks dock icke fullt samman-
falla rned den for fci, kn.ci, tvri, i det att eda upptecknats i Skreds-
vik och altern. i Boken6s. Aven frAn syd"svenska mAl kdnner rnau
uttal med B hos just detta ord. Antredningen tiItr srirstdllningen har
rned r6tta sdkts i uddljuclsstdllniugen.
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cxernpelvis i orden (h)uit, kuarrt, suartl.)" Detta iir ert rest

av det gamla uttatret avu-ljudet. Engfinghar"aven
ensamt v i uddliud haflt detta uttal. Delvis Ar det m o i-
1 i g e n en rest har:av, r)ch ei blott yngre samfflanblancl-
ning, dfi sfldan t ffaffas trar och var inom det nuvarande
i{:-ornrridet. mesf --- tycks det --- irrissa enskilda ordz)-

rren iiven i allmannare utstrdckning; se ha vi pf; Astol
strax N om Marstrand tt;ind, ut6iva 'vara', i Liung i FrHkne

irlternativt rt:rr ksa 'vhxa' t 't{,)aft'vatten' , u}t'{,rmd 'varm' m. fl "

Uttalet av sl, pa ifrAgavarande onrrfide :ir idet verk-
ligt fllderdomliga rlAlet .f:u,.

NB har darenrot i alla de ndmnda fallen vanligt u (var-
vid fllderdomligt KvillemAl har grt i st, f . ha *) Hflrvid f6r'

tlock goras ett undantag: Bro och Brastad soe knar i Stenge-
n ris (av den senare i svnner"het norra och ostra delen) h?i,

rrtan att direkt stfl i fnrbindelse med det sydliga tr;-omrA-

det, /i) som rnotsvarighet tllrl ha, men icke i ku, su:'u-)flss, u,,i/*

la 'vila', u;edde 'vete', dven (med gamrnalt u !) alternativ r

ttudde 'vardkas' i ortnamn (fitminstone i Bro), Eljest gAr'

grenseil mellan u.r och y N om Orust med oarna, inklusive
Skaftci och Flato; tsokendset liksom hela Lane hd i ovrigr
hrir till det norra omrf,det. i\{en i frAga om detta clrag r:fi-
tler den egenheten att Frdkne hd s k H r e s av gransetl

1) Om tus finnes en nAgot dldre uppgift enligt vilken det skulle
tillhora Skafto i Orust V. Denna uppgift .synes mig ganska miss-
tdnkt. Daremot har jag nu fett pAlitligt besked om att tw fore-
kommer i Irjung i Frdkne hd". Eljest ar overallt blott ta trdffat.

2) Sdrskilt utedde 'vArd.kas'. DArvid. kan jdmforas d.egerforsmA-
lets'(i Vdsterbotten) ,r.u i fem sAd.ana ord (b1. a. i hjSlpverbet aa'ra)
gent ernot, u for resten (Astrom Degerforsm6lets ljudldra 86)"

u) Srr. Landsm. XIII . 7 , 3 r; bekr;iftat av Red. J " A. Ffansson,
infodd tr{rriilebo.
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Forshdlla har ndmligen v, de sydligaste socknarna) Reste-
rods , Liung och Grinnerod, driremot w, vilket dven ar fallet
med 'forpe hd (f,tminstone HiArtum) . Man har emellertrcl
skhl att i Forshdllas ll se yngre pfiverkan frfln staden Udde-
valla (?) och de ovriga socknarna omkring denna, sdrskilt
Herrestad mittover den smala Byfjorden. Ty jag har pti

ett par hell i socknen, bfide ostligt och vdstligt, funnit ett
uttal av su, som dels var sA gott som klart fn $tminstone
med u;'), dels pfiminde om ett orent fu, €il rest av det forrax)"

Mojligerr knn ri.nnu en antyclarr rrinrras orr u) for icke sdr lzinge-
seclan rl llorshailla" f SB upptriicler rikssprAket,s sftz., sorn ,/rir
t. ex. i ,l'utcitt 'skvzitt'" I typisk nordl:oh" iir ddremot sttu ]:evarat,
Det tycks alltsfr rAcla ett sarnt-rand rnellan bevaranclet i1\r ,tL: och
/r-bortfallet. Ittt sirlant samband iir ocksfl fonetiskt begripligt.
I{n har F'orshrilla uttalet su ritt . Visserligen skulle det kurrna in -

vzintlas e m o t tanken. att hdri se en rest av slt,w (rner-[ ruellan-

-*tadiet /'u,1, att ocksA en stor del erv Lane hr1 (egna uppteckningar
frAn Fferrestad, Bokend.s, I)ragsrnark) hzir har szr. Ifen kanske rlr,i

ocksA detter just bor ses sorn vittnesbcircl orn l6ngre ber.arert ,t('

riverr hAr, frtrninstone i skro (och lw?) '1. t.o i Bro oc:h Rr:rstarl
(se ovan) korurne diirigenorn att,stii mindre isolerat. Tlljest trrtir
ju besinnas, att det hzir genorngdende iir frdga orn b e r- a r a rr 11 e t
erv g a rn rn zr I t uttal; och. :^ficlant kan ske oberoende prl skikla
hA11.

Aven eljest ar just uttalet ,f ut i omrf;dets nordkant ut-
satt for uppkrsning. Szirskilt i Morlanda socken tycke"s

ren t sz ha vunnit terrdng. Pe Skafto ar dven .f'u (all tsri

med vanligt u) antecknat. Hdr liksom vid forlusten av

1) Sedan cletta rrar skrivet, finner j^g , Nildns samlingar ett ort-
namn i ]r'orsh611a skrirret hu;4a,. Detta rir uppkornrnet ur lt'Lt'itt
'kreatutsfAllan' (orrt h, f.or k, se ue,.1an s" :1il"

2) Ddrmed. skulle stdmrna 'bra, zrtt clet ostliga l-rane-Ryr, sr)Irr i
tlera fall rriseir samband et (}, irar k\'a.r ograverat s/tz (,s/rz;6lin).
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xD overhuvud, Pfl vissa orter eller inom den yngre generatio-
nen, Idmnar naturligtvis riksspriket kraftig hjhlp.

Grdnslinjen dr pfi kartan nr 4

V. sk - 
j f ramf or Ien vokaI.

En ndstan iinnu mer pfifallande skil jaktighet rnellan
SB och NB r6der i fr6ga om de ljud som i rikssprAket
utvecklat sig till ,f4jud. SB har ndmligen hfirt sk, NB
fljud av ratt skiftande kvaiitet, dock sivitt min
erfarenhet hittills rdcker alltid bildade med tung b I a d e t
eller tung r y g g e n. 1) Grdnsen mellan SB och NB gir
hdr till en del sydligare dn vid Iv" Forst mdrkes att re-
dan hela Frdkne och Torpe ha .l'; pA fastlandet hores
alltsi sk framfor len vokal forst i och med det att man
norrifrin kommer in i trnlands Nordre. Men dven hdr
tycks ljcklum i hdradets inre del hora till ./-omridet;
detta kan dock hdr bero pi senare inflytande frfln N och
O. Redan Nil6n 1880 kdnde dock blott l'" En andra be-
grdnsning dr att gora Idngst i V. Kdringon gfir n6m-
Iigen hdr sanlman rned NB. De ziven Skaftolandet
och Flato sfl gott som genomgAende visa J, ar mdjligen
dven detta gammalt. trljes kan inom det egentliga Mor-
Ianda iakttagas hurusom sk forst i sen tid trdngts tillbaka;
tinnu trdffas det pfi fiskldgena utmed kusten (Mollosund,
Halla, Halleviksstrand, Stocken ) .

1) Verben sltvda, 'skiuta' (rled pret. shod) och sltttua'skjuta (rgt)
framfor sig' ttdffas flerstddes dven i NB med. h.irt srt. n,Ien detta
ireror p6. utjdrnning inorn'bojningerr, med utgArrgspunkt i (pret.
plur,) part" och supinutn.
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GrHnslinjen har s,v*nts rnig bora inlagga-s sd sorrl frarngAr

11\r lin jen nr 5 pfr kartan. S jdlva Orust blir ddrige norul

i sin helhet fort till SB r).

D e n frapperande egenheten skall ej liinutas oan-

rndrkt, att i SB sk ej endast svarar mot rikssprAkets sl';,

rrtan frven mot dess sj och sti . Det heter alltsf, ej blott
skrir , skina, skygge 'skugga ' , u ta n ocksfr s/co *s jo' , slcitt'

(ske {") 'sjhlv', skeirna (skerna) ostjHrna', Sdkerligen ha v i

h6ri icke att se en *frirvdxlingu i vanlig metting av yngre

datum. Denna skulle vei i sfl fall tdnkas bero pf, at t

man, efter bekantskap med rikssprAkets ./' som motsvarig-
het till ens eget sk, felaktigt satte in det senare iiverr

drir rikssprf,ket har ,l' av annat upphov. AIltsf, ett nfalskt,,r

Alderdomligt-dialektalt uttal vid kontakt med riksspre-
ket? Osannolikt ur flera synpunkter'. Och vilket uttal
I'orutsdtter man de som det i dialekten zi k t a av io,
stjcirna o. s. v,? Nf,got f-liud visa sig de gammaltalande
over hela omrfldet icke be hilrska. lVlan ku nde vil ja

tdnka pa att sjo och stjcirna uttalats med rnilets ,r$-li ud ,

a tt rTtan icke kunnat skil ja detta frfin rikssprAkets./' och

att det ddrfr:r ffitt vika for sk, sedan man upptfrckt mot-
svarigheten: eget sk '= rikssprf,klig t ,l . Men trots det

a tt ett sfldant antagande kunde f,beropa sig pk arten av

,*-ljudets artikulation i rnfllet (varom strax nedan), finner
jag som sagt sjdlva tanken pA sfldant upphov for s/r i

sko, skcirna osailnolikt. I stilllet mflste vi nog tro pa en ut-

1) Vissa uppgifter kuuna tyd.a pA att
helt frdmmande for Ljung och Grinnerocl
t. ex. shcilbre av Nil6n sorl gammalt uttal
bred i Grinnerod.

sft i d"ldre tid inte varit
i Frdkne hd.. Se uppges
(jdrnte falbre) for Sft cille-
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veckling i sjdlva mAlet av si och stj, varigenom de l6tt
ryckts inom omrAdet for milets gamla sk. Vi bora v6l
de anta, att si (iilst uttalat som s + j) forst blivit s.rs

dzirigenom att tonlcisheten hos s utstrdcktes over det f6l-
jande j. Sedan har )s blivit explosiva, d. v. s ett lingt
fram artikulerat k. Denna sista del av processen behover
kanske blott fattas Sh, att s,s kommit tillrdckligt
nrira det'gamla sk for att attraheras av detta.
Det ar ovisst, om detta behover betyda att 'dven av sk
en gAng ocks6 i SB funnits ett uttal ungefdr s,rs (eller sks
med en aning av explosiva); vore detta fallet, finge vi an-
taga, ztt sos (med tvefaldig upprinnelse: sAvdl ur sk som ur
si ) sedermera i sin helhet forskjutit sig till sk, i si fall
delvis en utveckling fram och tillbaka: sk-srs-sk Det
han sdkerligen varit av betydelse, att sasom folkliga
ord med si och stj i boh. blott de tre orden sjo, sjcilu
och stjcirna komma i frfiga. sju(-) ger s/(-), stj cilk och
stjalpa sakna brytning, ddr de alls finnas. sjcitte heter
pe Tiorn scitte, vilket fltminstone ddr 6r den gamla formen.
MotstAndskraften hos gruppen har da varit ringal).

En annan sak ar det, de man nu sA ofta i SB hor detta

') De f rAgan om sA for s7 ar a\: sdrskilt intresse, med.clelas ne-
r-tran (s. ++) som ett ti115gg d et f oreliggancLe rnaterialet.
F'oreteelser liknande hdr behancllade sydboh. d.ro kdnd.a fr6n
flera hell. Aven vid exempelvis dalsl. uicka 'vittja', nocha ,nyttja,
(E' Noreen Artemarksm:s ljudl. 8r, r35) tord.e vi fA anta ett mellan-
stadium ung. ,ir9,fo,nlrsrla. FrAn s. Halland kdnna vi shcirma 'stjdrna,
(wigforss S. rrall:s folkm . 416). Fran uppl" mal 'aro bekanta skiu
'.jo' , kiock, 'tjock' m. fl. (s" Schagerstrom Vdtom. 3q, Grip
*Skuttungenr". r2g, Tiselius Fasternam. r 03, vilkens upplysningar
iiro lzirorika for forklaringen). Nigot lner kompliceracle -dro 

norcl-
skAnska skela 'stjzila' och shelke 'stj61k' ll6rigforss cit. st.). I{anske
c-lessa ej kunna forklaras utan antagande av rikssprAkspaverkan?
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gamla sk framfor len vokal dess upphov mi vara vilket
som helst -- ersatt av ett liud mitt emellan ,l'- och ;'-1iild,
oftast kanske ett tdmligen lAngt bak bildat .r$. F{ d r ha vi
otvivelaktigt rikssprffket med i spelet. Genom beroringen

med detta ldrde man kdnna I, man forsokte sdtta in det

ddr man sjdlv hade sk, men behdrskade icke artikulationen
bdttre 6n att resultatet blev ett ljud ungefhr mitt emellan

I och )s. Och sfl formfldde man inte ldngre upprdtthilla
skillnaden gent ernot det g a m 1 a .,s-l judet (i tjcina,, kcirr,

kopa o. r. ,.); detta tycks for ovrigt itminstone pA l'issa

hell ha kommit denna sammanblandning till motes genom

en frf,n rikssprirkets ,s nflgot avvikande artikulation.
PAdettaszitttordeiB o l-r u s I d n denkdnda uforvdxlingenr
eller utbytet mellan .l' och )s i sina huvuddrag bora forstas.

Detaljundersokningar krdvas ytterligare"

O, Ordbildning"

VI. Vaxling -inge -ing hos maskulina
p e r s o n b e t e c k n i n gar.

Maskulina personbeteckningar pf, -inge, SAdana som

bortbydinge, galninge synas vara specifika for SB, ddr de

finnas overallt. I NB tyckas de ddremot saknasl) allti-
frfln Stfingends och Tunge. Lane hd ghr i sin helhet med

SB. Grdns nr 6.

,) Jfr en antyd.an i samma riktning hos Gotlind Stud. i vtist-qv.
ordbildning r qo.
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D. Fornrlf,.ra.

VII. tsevarat eller bortf allet -t
i e n d e I s e r.

I SB bibehiller sig -/ i dndelser mycket bertre an i NB.
SAsom skiljerniirke mellan bida huvudgrupperna dgnar sig
blott behandlingen av -t i supinum. Grdnsen mellan t. ex.
rctbat '.opat', revvet 'rivit' i S och rctba) reuue i N gir moi-
ligen med ratta inne i Lane hd, si att (nigon del av?)
Skredsvik faller N ddrom r); mina egna uppteckningar frin
Dragsmark, Bokends, Hogis och Herrestad visa genom-
gAende -f. Uppteckningarna inne frfln Lane-Ryr visa emel-
Iertid n6gon vacklan. Det ar ddrfor icke omojligt att -t
i hdradets kustsocknar beror ph inflytande soderifrin, un-
der medverkan av skol- och boksprAket, och att Havstens-
och Byfjordarna ocksA hdr bilda den gamla gransen . Jag
har hdr ansett mig bora avst6 frArr att ldgga in en linje
pfi kartan.

Att gransen for /-bortfallet i supinum skulle gfl langre
i S i typerna kastat bort, riuit hdl, alltsi ddr verbet saknar
huvudtryck, finnerintetstodi rnittp eli tliga material,
som tvdrtom dven hdr har -t l samrna utstrdckning. Och
dqck torde det vdl yara denna verbets ej ovanliga obeto-
nade stdllning (dock vdl ej blott i ,>proklis> i egentlig me-
ning) som over huvud kommit det supinala -t att behand-
Ias pfr, annat sdtt an -t i best. form av neutrala suhstantiv,
i p articipier samt ad jektiv pfl -en (r* /-bortfail i dessa
ka tegorier lHngst i N se nedan s. 42) .

') 'I'.rporclslis1.an for ar.t".15rrik visar bortfall; meddc-laren foc1cl
vristerut i socknen.
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VIII. V e x I i n g,-s,,-:- -a'
starka fem. och

's t a r k a" ii e u't r e r

est. form av
st. pl. av
e kons. j

Hdr ha vi flter en av de i talet mest framtrddande olik-
heterna mellan SB och NB. Det forra har sanga, j o4'a,

kua (koa), husa, det senare scinge, jolre, kue, huse (med e

av vdxlande sivdl kvantitet som kvalitet). Likvzil mdrkes,
att Vettemilet ldngst i N har -a i fem. pA,vokal: kua, iia
o. d. Ett andra, allmdnnare undantag bestAr ddri , att
Sanne socken i Sorbygdenl) i overensstdmmelse med dal-
bomilen har (djupt) -a, trots det alla omgivande bohus-
mfll ha -e" - Den nutida grdnsen gAr s6, att utom Orust-
hdraderna och Frdkne hela Lane faller S ddrom, docksA,att
uppteckningarna frAn sekelskiftet lh,ta Skredsvik socken vdl
ha -a i fem., men -e i neutr. pl. (scinga, men huse)r) -

Detta forhAllande kan icke vara ursprungligt. De bAda

kategorierna 6ro fullt likstzillda och bruka ocksfi overallt
utveckla sig pn samma sdtt ddr ingen storning ar med i
spelet. En sidan miste alltsfl hdr antagas. Troligen ar
det de det sydliga -a som marscherat upp i Skredsvik,
ddr dh -e av Alder vore det 6kta. Ett vdlbekant ordsprfik
har jag frin denna socken antecknat i formen noe har
engen law , alltsi med -e dven i fem. sing. I en dylik
stAende forbindelse har -e kunnat hfllla sig, fastdn.det i

ovrigt tvingats tillbaka. Det blir de ej otroligt, att dven

haradets ovriga socknar forr haft -e (i bAda kategorierna),

') f ill SannemAlet bora enligt pnlitlig uppgift rdknas g6rclarna
Sand Aker, B odilsrocl och BrArod i sodra delen av I{rokstad .

2; Mina egna uppteckningar visa genomgAencle -a"

ib
be

p
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fastdn nu icke ens ortnamnen tyckas ro ja det 1) . Likvzil
vill jag undantaga Lane-Ryr i o. Dess mil gflr i sfl vik-
tiga hdnseenden ihop med ostliga mil utanfor Boh., att
elet knappt dr skdl att anta, att det nutida -a drir fore-
gAtts av -e. Den sannolika gamla grdnsen har jag lagt
in som nr 7" :

Att -a sedan rdtt ldnge varit pi vandring norrut, ddrom
vittna ocksA forhAllandena i s, v. delen av Stflngends hd.
Typordslistan fr6n Lyse visar blott -e, vilket sdkerligen dr
det gamla, men ortnamnsuppteckningar frAn l g 17 visa,
jdmte e-former, uiga'viken',J'cira'skdren' o. d. sAvHI vid
Korno som uppe i No invid Gullmarn. ocksfl anger upp-
tecknaren den nuvarande grdnsen mellan -e och =a i dessa
trakter si, att den ugAr mellan Malmon och Korno, nfigot
soder om Brofjorden, skdr Gullmarn i ndrheten av 'Iorge-
stad Hrillebdck 2), nhr ej ned till fjordarna oster om
Gullmarn)), Denna grdns bo,r sdkerligen icke tas som fullt
fix.

Iforeliggandefall dr clet enrikssprAket m e r a f j e r r s t i e n d e

fortn soll1 uthreder sig pi bekostnad. av en solrr kan synas minclre
ntprd.glatdialektal; lnanjdmforescinga scinge scingcn Detta
kan synas egendonrligt. Men dven i andra bygder kunna vi konsta,
tera hurusorn drag so111 i det hela ha en starkare stdllning i byg-
clemAlen just dd,rigenonr trd,nga undan s\ragare st511da, ai.rren o1n
cle stA rikssprAket fjd,rmare dn clessa. \rArt fall kan belysas rnecl
en fullstdndig parallell frd.n norra Clland'3) . \r-issa ,o"tnu, n, int
a\,- alcer i clc kategorier \-aronr hdr ar traga haft -,i, *e. Hela s,

Oland har cldrelnot ar, :ilde r' -A,: Detta har under senare generationer

') I Nil6ns r S8o-talssarnlingar heter det Kei sa i lferrestacl.
2) Lring.st i S\,' i Skred rvik, nd.ra Gullmanr.
3) T.,inclroth i Sv. Lrandsrn. 1916, h. 4, s. 45.
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trdngt ut clet forra sdr fullstdndigt, att det nu enclast rir hos de allra
:ilsta so111 man unclantagsvis kan f a hora ett -'i, -e, octr cletta blott
i former som h'riikl 'kreaturen'. AlltsA, tir.en hdr ltar, liksorn i
Skreclsvik, neutr. pl. heUit sig bdttre 5n fem. sing. Denna senare

forrn ar sdkerligen vid a vanligare i levande tal. IIan ar sfiledes

vicla lner utsatt for pAtryckning i frAga om den kategorien an i
{raga om neu.tr. p1.., ddr clen gamla f ormen ddrfor ldttare holl sig

kr.ar. \'isserligeu brukar lnan sdga, att tvrirtonr just de oftast
nyttj ade forrnerna lhttast st& sig mot ombildning. Men de

syftar man nog mer pA isolerade clrdformer (pronomina, rd,kneord,

vissa aclverb o. c1.), och man tar ej mecl i berdkningen det fall de

tvA besteirncla bildningstyper, &v vilka den ena kanske i sig sjdh-
har starkare livskraft, slAss o11r vdldet i ett grdn.sornr6d.e. f det
fallet spelar clet en stor ro11, r.ilken forrnkategori, och alltszi

tilken fortn, soln of tast hores.
Men atL up,ostrilla nigon altrrnrin regel 'ar for tidigt, sA ldnge

knappast nAgra cletaljund.ersokningar foreligga rorancle forloppet
vicl katrp rnellan skilda sprikenheter,

IX. VAxling mellan -era -enal-ene o.d.i
best. pl. fem.

I SB heter det s(ingera'sdngarna', gAderA'gatorna', i NB
scingena, -ene, gadena, -ene. Jag lh,ter dfl skillnaden mellan
r-form och n-form vara det avgorande. I denna punkt
gir gransen ute vid kusten vida sydligare 6n vi i det fore-
gfiende blivit vana vid. Heia Orust (med smfloarna) till-
hor h6r ndmligen NB. En skillnad rider dock sfitillvida
som Orust har -ena, medan omredena i N ddrom ha -eneL).

Men tvdrtom gir grensen inne i landet ovdntat lAngt uppe
i N. Icke blott att hela Frdkne har -era, detsamrla synes

t) I rnin oversikt ndmnes icke -enct,. Detta beror pA att jrg,
'litade pa det rnig de foreliggande, ganska omfattancle Orust-rnate-
rialet, r.ilket tyviirr sed.an visat sig mycket felaktigt.
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galla itminstone delar av Lane. Genom piverkan uti-
frin 6ro forhAilandena hdr emellertid nu sA pass storda att
det dr svirt att med full sdkerhet avgora vad sorn ar
dkta. Enligt uppteckningar frAn c. 1900 skulle Bokends
ha -era, men Skredsvik -ene. Enligt mina egna anteckningar
(som dock f,tminstone i friga om Skredsvik dro for knapp-
hdndiga) har man i Dragsmark och Bokends -ene, vilket
for mig bar tecken pfl ursprunglighet, i HogAs (ddr genuint
mAI torde .vara mycket svirt att trdffa) och Herrestad
vacklade och vzixlade man om mellan -era och -ene, dock
sfl att i Herrestad -era kdndes som den gamla formen 1);

frAn Skredsvik har jag scingene " Uppteckningarna frAn
Lane-Ryr (r, 1919) visa enstdmmigt -era. Det vill av det
meddelade synas som om itminstone d e socknar av Lane
hd som ligga ndrmast intill Frdkne (och till landskapets
ostgrdnr), alltsfi Lane-Ryr och Herrestad (och Hogis?), av
Alder haft -era 2), men som arn -ene i senare tid delvis borjat
ziven ddr taga vdld,et. PAvenkningen u tgfir vzil i detta
fall frdmst frAn V, N och NV, eftersom det dr -ene, icke
-ena som trdnger fram. Men a I I a n-former, dven Orusts
-ena och rikssprAkets -ArnA, i svaga dekl . -orna ( i tal ofta
ndrmande sig -qna, resp . -ena) kunna ha bidragit till r-for-
mernas retratt. - Pe kartan har jag ansett mig bora draga
grensen sAsom linjen nr 8 visar.

V6xlingen -ercl -ena) -ene Aterfinnes utom hos de

1) Ilr5r rS8o-talet har Nil6n ortnamnet L-t'lruigena i I{ogA,s.

') X{an vAgar dock icke ddrfor pAstri, att icke d.etta -era, i sin tur
kan en g6ng ha trdugt in pd annan dncl,elses bekostnad.. Detta sagt
<ltirfor, att det e 1j e s t synes \rara just de sydliga egenheterna som
i Iloh. r,ilj a taga vdldet.

a
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fem. ,som i rikssprAket 6ndas pfi -a( och -or dven hos

dem, som flndas pA -er (saker, ncitter). Och ddrtill komrtra

da dven m a s k. pfi *er, (ucinner, fdtter)" Dessa pluraler
pfi -er synas emellertid, med hdnsyn till forekomsten av

r- eller n-form, icke overallt folia dem som i rikssprAket ha

-ar, -ort). Hzir krdvas specialundersokningar. Tills vidare

skall jag blott peka pfi den egenheten , att ord som sk!,

f ., so(d)) m. 'fhr', li(d), f. 'backsluttning', bu(d) 'bod' ha

-na i best. pl. i det gamla 
. 
mAlet dven i (delar av) SB

(atminstone Tjorn) : skyna, sdna, l1na, buna" ,Det vill s-\.-

nas, Som om dptta Sammanhdnger med dessa ords,,ursprung-

liga eller sekund ara, egenskap att sluta pfl vokal (icke med

tidigare i-stamsflexion i och for , sig; jfr sdnera 'sonerna') .

x 'galr)a', 
f.: ''galeri', so'cka; f. ''sjunkbh''' '-- 'ga'h(e)nr' so,cken

I,...'ii.',.;'(-inask])',.l"'il,l,.,]'[

I SB ha adj. och part, pfl -0n, de senare dven vid be-

varad verbal betydelse; en sdrskild,' ur den rgamla formen

pfi -in ljudlagsenligt utvecklad femininform pi -a: ga\"a,

lida, inga, sockA",l NB har dilremot maskulinformen

overtagit den,gamla, femininformens roll: Men vi ha att
beakta ett litet mellanomrfide , ddr vi finna fem. pfi -e .

t. ex. inge, lde 'luden'. Dessa ffl icke fattas som kompro-

missformer mellan, -a och -lft, utan de rcpresentera den

utveckling som det gamla feminina -in bor fh i n o r r;
jfr NB scinge SB scinga. Sedana e-former kdnner iag

1) I typi:sk NB ha typerna ncitter', fott.er fett pI. -ar och folja di rnecl

avseende pA Snclelse helt med '111 a s k . pA -a,r (hastar); se nedan s-

43-
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nu d e I s sporadiskt frAn Brastad i Stfingends (inge) t)

och frfin Skredsvik i Lane, Pi det senare hfillet efter typ-

ordslis tan att doma blott de mask.-formens -en genom

sammandragning forlorat sin vokal, alltsfi i adj. och part.

som l6n'luden', Sdr+ 'galen', ur\n 'vriden'; d e I s i fem'

av adi. liten vida omkring (kanske overallt?) i N (anteck-

ningar frfln Sotends, Tunge, Kville, Sorbygden, Bullaren,

Vette). Det ar tydligt , att vi i dessa former ha alt se

relikter frAn en tid, da NB mera allmdnt hade -e'), €n tid

som dock kan ligga ratt lingt tillbaka. Den urgamla

grdnsen mellan SB -a och NB -e bor ha varit vdsentligen

densamma som den mellan scinga och scinge (n.7 pfi

kartan). Den senare gransen, mellan bevarad och for-

svunnen fem.-form, har iag 
'approximativt lagt in s om

nr 9, varvid jag ansett riktigast att fora dven Brastad o ch

Skredsvik till NB, sedan iag hdr ovan pApekat att ddr dock

resterna aV fem.-form synas Yara tydligare dn annor-

s tddes i N

Aven i detta fall har mojligen det sydliga -a trdngt

rnot N utover sin gamla grdns" Det ar ei osannolikt,att icke

blott Skredsvik, utan dven de ovriga kustsockn arna i
Lane haft -e U fr framstallningen under VI I I). I Drags-

mark fick iag emellertid av god meddelerska dels -lft, dels

-a, i Bokends klart -a, i Herrestad blott -e n FrAn en text

fr,fin Skredsvik, dtir vi ju funnit de' sdkraste spAren av -0;

,) FrAn Lyse och Bro uppges blott -avt, och min medclelare i
I3rastad. avrgrg kdnnes ir:.te hdller vid annat i fem, &Y orcl som gal'en,

rt,ahen, ruttem.
,) Adj. liten intar pA rnAnga hAll i vtira clialekter en sdrstbllning,

i det ati svagtonsformen blivit segrand.e. \'ten h d r foreligeer intet
skil for att onsr svagton ha varit villkoret f.ot -e.
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har iag e lida Scinst'en liten tjdnst'. Lane-Ryr i O torde
vdl ha sitt -q av garnmalt; bflde i O och S omges socknen
av a-mll, med vilka den eljes i viktiga punkter gAr sam-
man.

XI. Vaxlingen inom andra personens
p e r s o n I i g a p r o n 0 m e n.

Bohusldnskans former for personligt Eder, Er och pos-
sessivt E(de)r , E(de)rt aro ganska skiftande. FrAn vhr
synpunkt kan dock en klassifikation gonas, enligt vilken
vi f h al\a med e begynnande former (personl. 0r, poss.

Djjer, -t, ldngre i N (Lane) obojligt ers o. dyl.) att u

mdrka SB, ddremot former som borja nned d eller j (de(r\,
dd.r, jdr', jdrt (jort) o. dyl.) att bli specifika for NB. Den
inbordes fordelningen fAr sedan bli foremfll for sdrskilda
undersokningar.

Grdnslin jen gfir hdr mellan StAngendset och Bokendse t
och N om (viil hela) Lane hd; den flterfinnes som nr 10.

XII. Vhxling -de,-d--te,-t i preteritum och
particip av svaga verb.

Hdr ha vi till sist 6ter ett av de dialektskiljande drag
som dro dgnade att starkt Adnaga sig uppmdrksamheten.
SB.han -de, -d, NB -/e, -f1). Men 6ven hdr ha senare tiders
utjrimningar invid den gamla grdnsen skapat en zon med
blandade fc rmer, och detta forsvArar nu uppdragandet

1) Pret. av gora heter overallt ialte. Detsarnrna tycks g511a pret.
tatbe 'tord.es'.
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av en distinkt linje. Borja vi i V, traffa vi pA Kdringon

nhppeligen eliest inom Orusthdradernal) - en viss for-

bistring 6ven hos den 6lsta generationen ; iag har anteck-

nat -de, -d som regel, men byckte 'byggde', behofte, tickte

'tiggde' som de normala formerna. Moiligen skulle man

hfrr kunna vitrja skymta en regel, enligt vitrken -te intrddde

genom inverkan frfin supinum (som iu alltid har -/) blott
i d e fall, da den stamslutande konsonanten hdr under-

gick en verklig forvandling framfor -t (g tiltr k i byckt,

tickt, u till f i behtift), medan d eljes bibeholles (stcillCe,gt, um-

de 'glomde', hurde 'horde' o. s. v.; mdrk dock dven trudde

o. dyl.). Men om nu sf 6lva fakturn hflller streck - det

vore ju ock tdnkbart att pret. av verb av den forra typen

1 6 t t a r e m o t s t o d intrdngande d-former 6n de ovriga,

ddr ornbildningen skulle bli nf,got lindrigare. Detta skulle di
forutsdtta, att -t0, -t verkligen vore det genuina pn Kdr-

ingon. Vi kunde de erinra oss, att dven ett annat nord-

ligt drag av ilder synes tillhora mirlet i motsats mot de

egentliga orustmilen: ./' for sk (s. 1 3) :

Att -te under de senaste decennierna fhtt maka ht sig i

grdnsomridena tycks 6ven framgfi av det material iag
lrar frhn Bokends och Skredsviks socknar. Texter frin
sekelskiftet frfln Bokends innehilla dels -te (lefte, tickte,

ucinte, trutte , butte) , dels -de (ucinde, trudde, budde o. dyl.)-

Mina egna anteckningar frAn 1919 ge blott -de. Typords-

listan frAn Skredsvik har b lo tt -te, enligt svar pfl egna for-

frigningar skulle detta nu finnas kvar i socknens norra

del, medan -de tillhor den sodraz) . I Dragsmark, HogAs,

1) Det n6got dldre materialet fran Orust i Institutets sarntringar
ir Aven i clenna punkt fullst6ncligt missvisande.

*) Ett lcirt(e)'l6rd.'t,vckte jag urig dock hora ldngst i S.
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Herrestad och Lane-Ry., ddr anteckningar forst gjonts
1919, har icke traffats eller godkdnts annat dn .de. Huru
stor del av Lane,,som en gAng haft -te eller om even-
t uellt hela 'haradet haft det - ar vdl nu svirt att utrona.
A tt Bokends och Skredsvik v,arit ,inom sig tvedela,de i
denna punkt, dr knappt troligt. Jag ldgger emellertid
efter denna kommentar grdnslinjen (n. ll) tvzirtigenorn
dessa socknar, men N om ovriga Lane-socknar.

Aven inorn eljest typisk SB har jag flerstrides traffat hatt(e)'ha-
r1e' och f ott 'fddd'. J rg kan icke tro' att dessa 6ro ditekta utlopare
frAn,l-onrrAd.et, iln mindre att de dro rester a\r verkligen bofast -t
I:irrgre mot S. MAhdnd.a ar dqt forra en speciell analogibildrring
efter supinum. Eljes har jag t61kt pn nrojligheten att -d blivit -t
f ramfor tonlos kons.l) i de vanliga forbindelserna had(e) han. . trier

It,ty:, i ildre ticl Sven had,(e) ltw eller fic. ---. Skulle lott moiligen \rara
e.n clanism ? Mojligen kunde f ormen aflnars trra n6got sambanr]"

nrecl d.en stzimtonsforlust hos tonand.e kons. i slutljud sorn trrifftrs
i deqpa trqkler (s",,qqdan,$.32). ;,, . i ,;t i,..), :

Ordf orrfldet ldmnar jag i denna framstdllning
Asido. Dess betydelse som sprAkligt och etnografiskt
skiljemdrke setter jag mycket hogt. Men just ddrfor bor
detta kapitel sparas tills vidlyftigare, speciellt dzirpfl in-
riktade undersokningar utfor,ts.

Det torde ha framgitt av ovanstfiende, att skiljaktig-
heterna mellan SB och NB dro bide mflnga och viktiga"
Med rviktiga I rnenar jag dA sivdl sprikhistoriskt och gram-

') Det slutade -e i hail,e ar i
'r-erbets trycksvaghet.
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matiskt betydande som dgnade att tilldra sig uppmdrk-

sa mheten i levande tal.
Det bor emellertid ocksfi ha blivit tydligt att den verk-

Iiga grensen blott i frAga om somliga drag med nflgon

sakerhet kan avldsas ur de nuvarande forhAllandena, dven

om man lAter dessa representeras av det dlsta fitkomliga
sprAket. Rzitt vdl lzit det sig pi det hela gora i frhga om

der,, jdr. I frAga om ovriga drag erbiod det mera svf,rig-
heter. Detta beror uppenbarligen pn afi de respektive
egenheterna ghtt utanfor sina garnla omriden. Det torde
visserligen icke vara riktigt att forestdlla sig ens de g a m-"
I a granserna mellan motsatta dialektdrag sAsom oover-
stigliga murar. Men skdl finnas for att anse att de forr
dock voro mycket mer markerade dn nu.

I vArt fall, liksom sfi ofta eljest drir man gir sporsm6let

inpA livet, finner man hurusom sprAkgrdnser ha sin grund

i administrativa och ecklesiastika grdnser. Sa ocksi hdr.

DA indelningen i sysslor (syslur),d. v. s. i forvaltningsdistrikt,
under medeltiden genomfordes i Norge, indelades Bohus-

Idn (i huvudsak - det gamla Ranrike) i tvi sysslor, Ran-

rikessyssla och Alvsyssla. Havstens- och B yf jor-
darna anses ha utgjort grensen. Den

forra sysslan kallades vanligen Viken (i speciell mening).

Sedan Bohus slott uppforts flr 1308, blev denna ort snart
sdte for forvaltningen; uBohus ldn u kom att omfatta
samma omrAde som det tidigare Alvsyssel och sattes da

i motsats till Vikens l5n. Den kyrkliga indelningen) som

5 ven ledes har stor betydelse for fol kets samfdrdsel , sva-

rade fullt emot den civila: Ranrikes (sedermera, tyckes
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det, Vikornas) och Alvsyssels prosterier omfattade antagli-
gen alldeles samma omr&den som Vikens, resp. tsohus tr6n.

Ldngre fram forenades emellertid landskapets bflda

hdlf ter till ett enda ldn.

Efter det nu sagda skulle man vdnta sig att fltminstone
de g a m I a grdnser vi trott oss kunna konstatera, skulle
forlopa efter samma linje. Detta har emellertid visat sig

inte vara fallet. Men helt var for sig gA grdnserna i all-
mrinhet e j . Vi finna dem, bitvis eller utefter hela deras

Idngd, forenade i vissa >>knippen D (if. kartan). Grunden

hdrfor mera i detalj och forklaringen till att knippena fhtt
just den sammansdttning de fett ar vansklig att nu upp-
daga ritminstone utan direkt dzirpf; inriktade undersok"

ningar. Forhfill andet miste ernellertid sammanhhnga med

landskapets och folkets inre historia. En rknippelinje> (i
mindre min grdnslinjen for ett enskilt drag) bor betyda
en kommunikalions- och umgdngesgrdns. Vi ha nyss ge-

nom historien gjort bekantskap rned den alsta bohusldn-

ska gransen ay denna natur. OcksA finna vi ett iitet
knippe som ganska noga folier (resp. uppenbarligen h a r
foljt) denna grdns. Det synes nin-rligt att just dessa skili-
aktigheter mellan SB och NB uiro mycket gamla, utveck-
Iade medan den gamla gransen hade sin fulla betydelse.

Dessa skil jaktigheter dro /Lt) 

- u cch troligen scinga - scinge

(gat,'a gati'e) , -d0, -C - -te, -t. Kanske hor ock vdxlingen
akk akk ratteligen hit. (Moitrigen ytterligare nfigot,
ddr utjdmning skymt bort forhAllandet; t. ex. vdxlingen
med och utan -t i sup.)') Redan vid dessa drag mdrka vi

r) Att det d.r frestande att rdkna s/i
ken, r,ilka en gAng foljt hur.uclgrzinseu. - ,l'ti1l c1e gamla -skiljerniir-

f ramgAr 1e d an aY s. r 3
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emellertid smdrre avvikelser fr6n den r>soci ala,> granslin-
jen iag isyftar hdr dock blott sAdana avvikelser, som

kunna antagas .vara gamla. Vi finna ndmligen, att vdl

fltminstone Lane-Ryr (zin mer sdkerligen delar av Bdve,

d" v. s. Uddevalla landsforsamling) i alla de nu angivna

punkterna - utom akk r;tklr gh med SB. Att detta

emellertid beron pfl intimt samband framfor allt ilt O, ht

vdstgota- och dalbon rirl ) visas av samma sockens k, P , t

i st . f . g, b, d och av g i st. f. 1t). Pe samma sdtt torde

Lane-Ryrs konstanta bgcke o. dyl. bora forklaras 1). Denna

socken intar alltsfl (liksom Sanne i Sorbygden) en sdr-

stdllning. I ovrigt har rnfihdnda -t0, -/ en gAng ghtt soder

om grdnsen och omfattat Kdringon (s. 25). Ddri kan

man likvril se ett yngre, dock i sA fall tidigt, forvdrv
frin N, vilket sedan f,ter ndstan helt ghtt om intet.

U tom detta gamla knippe finna vi blott i ett fall tvA

karakteristika som gfl tillsammans utefter en storre del

av sin bana. Detta g6ller L s t( i, y och sk - l' (t.
kartan linjerna 2 och 5). De foljas ht frf,n V tills de

nA fastlandet. Men ddr gar s/r-grdnsen in utefter hdrads-

gransen rnellan Frdkne och Inlands Nordre for att dock

sedan i det inre fltminstone numera skil ja Ucklum och

Spekerod av detta sistndmnda hdrad ht. ?- ) r1-flransen

gAr efter allt att doma in i fastlandet idngre i S, redan

frAn borjan delanele I nlands Nordre mitt itu.
Att reell t motivera dessa granser, siirskilt med hdnsyn

till avvikelserna frfin det nyss berorda l-iuvudknippet elier

') BAde Vasseind.a-Naglum

tvckas ha b a che (s" Sverges
r 6,9o) .

i Vzine hc1 och Irrd"ndefors i Sundal
Ortrr , Ortn i A hrsborgs Idn 12 ,7 5,
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rned hdnsyn till avvikelser inbordes, Iiter sig nu ndppeligen

gora. Att de branta, ovdgade bergen mot V vid sjon Hallun-
gen medverkat till att OdsmAl har sk, rnedan Ucklurn lik-
SomTorpeochFrdknehar.[,forefalIersannolikt.
mindre kan hdr ett forsok goras ' att historiskt forsth de

ovriga ensamgiende linjerna.
Atminstone sfldana grdnslin jer som folja hdradsgrdnser

kunna naturligtvis vara vdl sA gamla Som de som ingfl i
huvudknippet. I frAga om intrddandet av overgAngen av

sk till .[ i NB kan moiligen en datering vinnas ur formerna

for sockennamnet Askum i Sotends. Dettas dlsta form

ar Ask-heimr, och former med -eim och -em trdffas in
pi 1400-talet. Frfln 1519 ha vi skrivningen Askim och

frAn 1544 Askym. De foliande formerna se sfl ut: Askorn

1573 , Askum 1580-81 , 1585-86, Askim l59l , Askum

1594 1). Det nutida uttalet ar A l'em eller snarare kanske

A.lbm (med slapp vokal i andra stavelsen). Jag har icke

funnit nigra skdl att anse skrivningarna med 'om, -uffi
vara blott overflyttade fr6n n6got annat Ask-heimr 2).

Men da torde kunna sdgas , att liksom exempelvis i det

norska Askjuffi, uttalat AJom, i Brandbtl, Kristians amt
(No. Gaardn. IV. 2, 172), i-liudet bor vara il I d r e 6n

skrivningen Askom 1578 (ifr Aschem samma narnn 1604),

si torde man vhga antaga, att ,l' i vArt Aslcum ar zildre

dn skrivningen Askom 1573 o. s. v. Ty framfor ett ur
-em uppkommet -om) -um hade nog ej ett ev. bevarat hflrt

,) De tvi sista formerna frAn samma k511a, Jens Nt. lsens Visitat,-
boger (men icke hdrrorande frAn salnma hand)"

2) Av Ash,iyns sn och hcl i ldnets vristgotadel el1er as, Askims sn
och hd i Smaalenetles amt kdnner jag inga sidana skrivningar.
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sk blivit /' och ej heller sedermera framfor ett ur -um upp-
komnaet slappt -om. Bevisningen torde emellertid ej

kunna sdgas vara bindande.

Hur tidigt de utjdmningar borjat, som gripa u t o v e r
grdnslinjerna mellan SB och NB, liter sig icke sdga. De fA
vdX anses bero pf, en storre rorlighet hos befolkningen. Att
< de florbattrade kommunikationerna,), flt vilka eljest sfi stor
betyd else tillmdtts for att forstfl ut jzimningar dialekterna
emelXan, spelat nflgon avgorande direkt roll i de bo-
husltinska kustsocknarna, kan nlan mf,hdnda betvivla
om man betdnker att forbindelserna sjoledes utefter kus-
ten vdl t alla tider varit sdrdeles livliga. Inne i landet
ha diiremot jdrnvdgarna utan tvivel bidragit till grdnsernas

forsvagande eller utplflning" Indirekt tra kommuni-
kati on erna u tan tvivel betytt mycket for den sprflkliga
utvecklingen ocksfi i skdrgflrds- och kustsocknarna. Ty
jdnlte andra viktiga faktorer tidningspress, obligatorisk
skolundervisning m. m. ha de brakt rikssprAket
i nhr"a och stdndig kontakt med allmogemAlen. Och denna

kontakt resulterar icke blott i att rikssprAket s jdlvt allt-
mer vinner insteg; den ger upphov ilt en allmfrn
osiikerhet , ilt en forbistring och upplosning, vilken ocksf,i

kan roja sig i kompromissformer av vilseledande ut-
seende eller i seger for former som ha stod i rikssprAket
eller overhuvud i eftergift for utifrAn komna mdktigare
sprfikformer.

Det dr begripligt, att detta sdrskilt gor sig gilllande ut-
efter grenslinjer" Ddr bor forbistringen, sedan grhnsen en

gflng brakts i flytning, bli storst. Det uppstir nneutrala
zoneru, eller ett sprfikdrag frin ena sidan trdnger segerrikt
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in pf, den andra ; varph vi ha traffat"-flera prov. Dilr-
vid ha d e I s sydliga drag trilngt itt N: scinga (gaha);
-de, -d; troligen -t i supinum; d e I s nordliga soderut:
-ene (kanske med hjelp av sydligt -ena), v for Lar)"

I[.

I det foljande skall jag ikorthet redogora for de vik-
tigaste av de drag som, utan att utmrirka SB eller NB i
deras helhet, blott dro tillfinnandes pi storre eller smdrre
clmrflden inom endera huvuddialekten och sAmedetrst
Iikvill roja om det zir en syd- eller en nordbohusldning
man har framfor sig') N6gon indelning efter gramma-

ffi: 
delar gores ej h6r, men samma ordning foljes som

A. S y d b o h u s 1 flv s 1 fl n s k a.

1" Det korta q-liudet-dvenlingt a dedetta
uppkommet genom relativt sen forl6ngning av kort a

vilket fall det icke 6r a,) n d r m a r s i g s t a r k t
ler overgflr ioppet (i (r) pf, troligen hela

') J ag vAgar dA ej rdkna I pe l(dringon och i Ucklum sAsonr fcirst
bercend.e pA senare forlust av s/r.

2) Egenheter mecl sprid.ning inom b 6 c1 a huvud.d.ialekterna lnecl-
tagas allts6 ej hdr.

Pe grundvalen av totalresultatet av d.en foregAend e framstrillnin-
gen for jag OrusthHraderna till SB. Fr&n I.ane har jag ej si nryc-
ket att med.dela"

dr

(i
el
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Tjorn med Kledesholmen samt pA angrdnsande delar av
orust . Regeln gdller dven Hndels e -a. Ex. : f alla,, ne,pp,t( ,

backu, f . , a,fttt, 'afton', ett gr{tn ,ett grand,, krabe ,slags

dragg'"
2" Det Iinga e-ljudet ar of ta )rtterst

spetsigt pfl vdsentligen detta samma omrAde och
dessutom pf, fltminstone en del av Inlands Nordre (iakt-
taget i solberga) och scidre (iakttaget i Harestad): ben,
vela 'enfaldig person'. Man kan mingen gAng vara boid
att skriva t " Det ar ej otroligt att foreteelsen sam-
manhdnger med en fortrdngning dven av ci pt till god del
samma omrflde (r. nr 7) r) .

3. Langst i s geller ickedeneljestforhela
Iandskapet grillande ljudlagen att gammalt
kort o i kortstaviga ord overgflr till
slutet dframfor dldre k (boh.g). Gentemot
t. ex. det vanliga ldg (i N l,isil 'lock (pa en ask)' stir
sydligt ltg. Detta senare ar ett vdstgotskt drag. ocksfl
trdffas det inom Boh. antagligen blott pfi Hisingen med
Ockerd.

4. E,n synnerligen viktig sydbohusldnsk egenhet ar
civergengen avit framfor kk(ochks) till
mycket oppet d- ljud (umasthuggs-aD) eller
t. o. rn. till rent a,. Moiligen dr det senare (pfi vissa hfill) det
Skta; det forra beror de pfl forsdk att ndrma sig riksspra-
ket. Ex. dro ord som stock, klocka samt oxe (dzir vi icke

') I{anske overgd.rrgen a ti1l tl, (rrr I) skail ses ur samlna syn-
puukt? Dd.re rrrot dr forskjutn"ingen i,, 3, till L, ,t[,antagligen nAgot fcir
rig; den oversAngen drabbar dven de kolta vokalerna. Men till-
varon ay L gjorde att intet hind.er ur t;r6lljgh,;tssynpunkt fanr:s for
att e nlrrmade sig rranligt a"
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bora utgfl frAn o). I Resterod har iag tyckt mig finna
en liten skillnad mellan vok. i ax och oxe, i sax och soc;

kor. Pa somliga hell ar vok. densamma som i milets
ldng, rndnga, men denna 6r di Atminstone delvis just mast-

huggs-a. Foreteelsen har storre spridning zin jag tidigare
formodat: den tillhor icke blott Orust med oarna, hela

Frdkne och hela Inlands Nordre, utan dven itminstone
Hjdrtum av Torpe, och den gAr i S dnda ned till Nordre
dlv (Harestad i Inlands Sodre). Pa Hisingen hor den ej

hemma och icke heller, synes det, i de inre socknarna

(Kareby och Romelanda) av Inlands Sodrel). For
Tjorn ar den likaledes frrimmande 2)" Tvivelaktigt
ar i vad mfln egenheten rdtteligen tillhor nfigon del av

Lane. J ag har ddr sjrilv frAn de sydliga socknarna Drags-

mark, Hogis och Herrestad antecknat dels i ett par fall
(frAn Hogf,s) klart mellanl jud mot tr) dels ett ovanligt
oppet d-Ljud. Undersokaren i Lane-Ryr har tecknat mellan-
I judet. Troligen har foreteelsen forst i senare tid vandrat
in i Lane soderifrfln. Frf,n angrdnsande delar av Dai
kdnner jag den icke.

Som allmdnt undantag gdller, ztt omedelbart
ftrregaende b eller p heller,i-ljudet kvar
i slutnare ldge; alltsfl i ord som bocks), pocka.

1) Uppteckningarna for dessa socknar 5ro dock otillforlitliga.
') F'rd.n Val1a har jrg d-ock, t. ex. i oxe, stoch, ett d-ljud" so11r.

en smula r,.arlrrs.ar sig masthuggs-a.- I forbigAende ndmner jag de
bAda nutid.a huvudskiljaktigheterna mellan Orust och Tjorn: Orust
har det hdr anmarkta oppna uttalet av akk och f. p7. -ena, Tjorn -oh,tt

och f. pl. -era,.

') I{anske5rclettas genuin a uttaloverallt boch (med dld"re u),
mLn det har betydelse, att d.A detta overges ordet aldrig tycks sluta
sig till cle talrika orden rned rnycket oppen vokal.
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Aven plocka tycks Atminstone flerstddes ha det slutnare
Ijudeti), ddremot ej black" Efter J i fock stfir det oppna
tr judet.

5. Orden bo,bro,ko, so, tro ochdyl.uttalas i

vissa delar av SB pA v6stgotskt sdtt rned
o, ej som ellest med Ll,'). Den nuvarande fordelningen dr
dock ej fullt utslagsgivande for det gamla mfllet, ty t) har
med rikssprikets h jelp tidigt borjat tranga in frfln O "

I Hjzirtum av Torpe och Ucklum av Inlands Nordre torde
nu t(, knappast trdffas i levande tal, men sdkra intyg
finnas om dess tidigare forekomst. Av infodd Vester-
landabo (Torpe hd) har at, likaledes fornekats" Gammalt
torde o vara pf, Inland soderifrin dnda upp t. o. rn. .lor-
landa (frfin Norum har jag dock ingen sdker upplysning).
Dessutom tillhor det Lane-Ryr.

6. Lengst i S har kort y i Iengstaviga
o r d o v erg iltt t i 1l o istorreutstrdckningdnldngrei
N u). Det blir hhr blott frhga orn stzillningen frarnfor gg.

Det heter t. ex . bogga, stogg upp till grrinsen mellan Inlands
I.lordre och Frdkne. Men i det inre synes Torpe hd ha
'.tl " Av oarna har kanske Tjorn av A1der (i, men nu har

lag traffat en blandning som vdl ej kan .vara ursprunglig:
bygga, stygg, men mc)gg, rtigg (Valla). Hela Orust har Il.

t) I(en ordet rir inte folkligt i alla anveinclningar, utan rrrotsrraras
av pella (riksspr . .pill a) "

') Aclverbet ntt hor icke irr under regeln; det har o bid.e i NB och
i6"ngt ned. i kustsocknarna" Aveu pron. hon tord.e bora tagas for
s1g.

') I oversikten upptogs detta som ett av skiljemrirkena mellan
SB och NB. Men jug har nu funnit utbredningen av o for liten
f or en s6dan rubricering"
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7" En allmHn framflyttning av det
lflnga ti-lj udet ti11 ett lingt e-liud mdr-
kes pA flera hell i S. Noggranna undersokningar krdvas
for att avgora graden av p alataliseringen samt I judets forhfll-
lande till det gamla e-ljudet" Dessutom mflste uppmdrksarn-

heten riktas pn de omgivande ljudens inverkan. For Hi-
singen, Inlands S. och Jorlanda i Inlands Nordre ge de f6-

religgande uppteckningarna rent e ) och hos min medde-

Iare frAn Torslanda (Hisingen) var sammanfallet med det

gamla e fullt klart. Den foliande kons. tycks spela in eU

minstone sitillvida som r i nigon utstrdckning synes ha

hindrat overgfingen (t. ex. i ord som skcira, tjcira) '), dock

icke ddr ett d fallit bort framfor r (alltsi ler 'lhder', uer

'vdder') . Andra ex " med e dro eda 'ata' (jfr s. I 0 not I ),
lesa, stela 'st!dla', kttsel 'kvdll', tre 'trdd' (ifr s" I f .) . I
HarestaC har jag emellertid tyckt mig kunna iakttaga
att det ur d uppkomna ljudet i c k e ar fullt lika slutet
som gamm alt e i sten Och for Sotrberga i Inlands Nordre
gdller i alla hdndelser detta Aven pfl det till Tjorns
hd horande fisklziget Astol ar e for dldre ci antecknat "

Pe Kdringon har jag funnit ljudlagen stadd i upplosning; i
mina uppteckningar stfi ddr mot varandra t. ex. gres 

n

eda, jtl 'hyIla' (isl . hjallr), chwel 'kvdll' ([ven med (i), ler

'ldder', ver 'vdder' , fe\' 'sjdlv', tregd,lrz) - tnmcide 'innan-
mdte', f (il 'strandskata' (isl " tjaldr), knci, trcl, beJ'wci(r)lit,

JAtr 'musslor', fultas 'fdrdas, resa'" Formerna hdrrora frfln
skilda meddelare och fildersgrupper och visa forvirringcn "

') Mojligen beror d.ock cletta pfl riksspr6ksinflytande. F'rAn Jot-
landa Sven salr, f ci'na.

2) Ar e hdt det genuina, kan det fa1la under I ovan (s. g f.).
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Denna har ock tagit sig uttryck dziri , att jag hos en god

meddetrare funnit det slutna I judet icke vara utprdglat e,

men Iikvdl identiskt med ljudet i sten"

I nu icke ndmnda delar av SB bibehilles lAngt a sonr

mer eller mindre typiskt d,-ljud.
8. Den intressanta stdmtonsf orlusten

i slutl jud hos tonande kons. (media och
spirant, dock v61 ej u) i fall som ncibb, rcidd, mcirg, lig
'lik' ar mojligen frin borjan ett gemensamt sydboh. drag.
Dess frAnvaro i NB kan delvis bero pfl bristande iaktta-
gelseformiga hos dzirpA e j sdrskilt instfrllda upptecknare.
Sjzilv har iag N om den gamla sociala grdnsen traffat feno-
menet blott i sydligaste Lane, och ddr ilr inflytande frin
S rimligt. Inte heiler de dldre uppteckningarna frin Sts

visa sp6r av foreteelsen) men hdr har jag sjzilv iakttagit
den i Frtikne (for Ljung och Grinnerod fornekas den dock)
och i flere eller fdrre rester i Hidrturn i Torpe, Orust
(Stala, Torp) och Tjorn (Ronndng, Valla). Dessutorn har
jag kunskap om den frfln Spekerod i Inlands Nordre"

9. Overgflng av ky (eldre kw) till chtu

(ofta med reducerat us)) som icke heller uppmdrksammats i
dldre uppteckningar , ar mig genom egen iakttagelse bekant
frAn Odsmfll, Tjorn, s. Orust (Tegneby, Mollosund) och
Kziringon: chwtll, chuDl 'kvdll', chusia 'kviga' ,) . Detta
tyder pf, att fenomenet forr haft ganska vidstrdckt sprid-
nln g.

10. B e s

marna' ar ett
t. p l. m a s k. hcista 'hdstarna', il.rmt 'a--
vdstgotskt drag, som i Boh. med sfrkerhet titrl-

1) Nu finner jag hos Ni16n d.ven ett ortnamr l'r,ttia frAnF'orshdlla,
r.ilket uppen barligen hor hit (jfr s" tz not r)"
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hor Hisingsmfllen och, enligt tidigare uppteckningar, av
Inlands Sodre de bAda inre socknarna Kareby och Rorne-
tranda jdmte (efter ortnamn att doma) mih6nda Torsbyr).
Eljest vidtager redan i Harestad flor-
m e n kcistana, och denna rider pA Inland upp t. o" rn.
Spekerod i det inre och Jorlanda (mojligen Norum?) virl
kusten 2). Ovriga omrAden av SB, i skdrgArden alltiifnfrn
Tjorns hd, han -ane (-arne) liksom NB r)" D e n o h e-
s t d m d a p I.-f o r m e n hcista ar ock ett vdstgcltskt
drag; men den 96r hogre u pp dn den likalydande be-
stdmda, i det att den dnnu hores i OdsmAl och Ucktrurn
vid gransen till Frdkne hd" Man bojer alltsfi ddr kcista,
-qne) gent ernot hcista) -ana pn omr6det ndrmast i S och
hcista, hcista zinnu ldngre i S.

11" I min tidigare oversikt p&pekades som en egerxtret
for Frdkne, att neutra av typen dige ('dike') i pl"
b o j a s -ar (-t), -a(r)ne. Denna egendomliga, till mask-
sig anslutande bo jning har visat sig ha betydligt stcirre
utbredning" Den tillhor aven, sflsom jag uttryckligen for-
modade, Torpe (etminstone Iljartum), och dessutclm trfrffas
den i Lane-Ryr (szikerligen genom spridning frfln S) sarnt i
Inlands Nordre ned t" o. m. Jorlanda, varvid dock obser-
veras att som motsvarighet tiil digar, -ane i det senare
hdradet intrdder diga (d*a), -ana; jfr nr 10" I Solberga,

t) Blott vid" kusten? Numera pAstAs av en av mina mecLctreXare
Torsby gA med lfarestad (se strax), enligt en annan (frAn Soll-rerga)
har det allti arnt -a.

') Fran Lvcke har jag efter Ni16n ett ortname sorn kan t],da pa
att Atminstone kusten har eller haft -q,ne (liksom 'Ijorn) alterneran-
de mecl -ana.

t) FrAn Vesterlancla i Torpe hd saknas dock uppgifter, rnen I{jfrr-
turn. har -ane.
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Y6rmast S om Jorlanda, ar boiningen hge) -anfl, d' v" s'

den obest[mda pl. har hrir kvar sin gamla form. och sfl

traffa vi i Inlands Sodre, f,tminstone i Harestad, f ullt
bevarad gammal bojning dige, -a (mask" har hdr -ana)

se, nr 10)"

Ett intressant sporsm ii, ar uppkomsten av d.enna sa vitt sprid-d"a

mask.-bojning hos tvastaviga neutra (vilken f ' ovr' Sven ar

kdnd. fr6,n Ndrke, Med.elpad. och Gottland.). Det synes ic.ke omoj "

ligt, att d.en bestdmd.a formen at utgangspunkten for om-

bildningen (mdrk Solberga d,lge, -ana!) och att utvidgningen av

d,i,ga Jrlat at analog med- d.et uppsv. talsprikets hu'sena, tahena fot

hwsen, tahen. sed.an kunde 6ven en obestamd- mask'-form nybil-

das. Emellertid. har kanske ptr.-bojningen av ogo, ora varit av be-

tyd.else for processen. Dessa i pl. s5 vanliga ord- visa i ifraga-

varand.e socknar (och dven utanfor d.era) en vasentligen analog

flexion (alltsi t. ex. Frdkne outwar, -ane), men de ha *sitt -a i obest'

pl. redan f o r e anslutningen till rnaskulin bojning; ddrfor heter

clet ocks6 red.an i solberga pl. o'ttttua, -a,n&.

Den obest. formen dtga(r), at starkt pfi retur' At-

minstone ghller detta Frdkne och n. delen aY Inlands

Nordre. I det forra hdradet har iag blott e n gfing hort

ett jci4ar i levande tal, och for Ucklum och Odsmfll kzin-

ner upptecknaren av 1919 ingen form pfl 'a(r)' Det ar

dtgeo icke rikssprfikets f orm pf, -0n, som

trhder i st6llet, formodligen under tryck osterifrfin.

Men dven vzistlig inverkan ar tdnkbar. Ty Tjorn och

orust har (liksom Harestad i s) bevarat den gamla boi-
, ,.ningen dtge, dggd). Denna boining, som finnes i alla

1) Ilppgiften i oversikten, att red.an Orust O (liksom NB) skulle

ha'hest.^pi. pil -e, byggde pA en, sAsom det visat 5ig, rent uppkon-

strueraa t,a;ning i typord.slistorna dSrifran.



4c

de delar av SB ddr icke mask. attraherat, Hr" dven den
egen for SB (j fr nedan B 6). Ddr den trdffas i Lane hd --.
och sjiilv har jag dzir ej funnit annan form -, dr den moi."
Iigen importerad (den tidigare typordslistan for Skreds-
vik visar -e).

12" P6falland.earonigtap 1"p h"-ev av enstaviga neutra
som jag traff.at pa Roundng (Tjorn) : fitller(a) 'fall(en) pA segel',
shbcter(a)'skoi(en)', shoder(a)'skott(en) i bet', uctnter(a)'vant(.r)'.
F'ormen 5r blott alternativ, och jag l,:,ar blott funnit den hos dessa

fA ord. som ha med riggen och seglingere att skaffa. Det synes hogst
sannolikt att vi hdr ha att se utld,nd.sk p6Lverkan fr6.n nAgot he[.
Bor man kanske anta sarrlmanhang med. norska kustmAl med lik-
ndnd e f ormer (jfr om Bergensm6let f.rarsen Bergens bymAl r r 8) ?

Direkt saillmanhang med. p7. hilser, gitlraey o" d.. i Vette (se B 6 ne-
dan) rit icke sannolikt.- De jag rivenled.es frAn Ronnd,ng har anteck-
reat ett stcilley 'st511en' av tvAstavigt neutrum,ser jag Sven

hdr frd,rnmand.e p6verkan och skiljer f ormen fr6n Inland.sforrnerna
pA -a,y; jfr fsv. styhker o. s. v.

13" Det ursprungliga forhAllandet att adjekti-
vens starka maskulina f orm har -er (varav
med bortfall av -r blivi t -e), medan dess feminina form saknar
dndelse, har utjdmnats sfl , att dels -e(r), dels den flndelselosa
formen genomfcjrts bfide i mask- och fem., dels slutligen sa,

att man - delvis utan tvivel genom rikssprflksinflytande -i samma mfitr hor an -e dn 6ndelselos form utan etskillnad
i anvdndning. Om man undantar adi . ph -ete, vilka tyckas
visa -e overallt i boh., 6 r o e (r)- fo r m e r n a emel-
Iertidtypiska for SB. Ditfe dardknasAtmin-
stone delar ay Lane. A1ltsf, t" ex. rige, jybe 'djup', lmnge

(f,tminstone i Odsmfil -er)r). Det tycks inom SB blott

,) I ltr6kne,
ha vi *e riven i

Atminstone i Hjzirtum av Torpe sarnt i lrane-R).r
participiala bildniufJar: ml-tl-ate, nyhalruate"
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vara Tjorn och delar aY Inlands Nordre (fitminstone Jot-
Ianda och trol. Ucklum) och av Inlands Sodre (fltminstone

Harestad) som nu helt sakna dndelse-

n4" De artikel + svagt boi t adi. fore-
ghr substantiv, trdffas inom SB pf, fastlandet ht-

rninstone till och med hela Fruikne, soderifrfin rdknat, fornt

ph -o i fem. och neutr. (mask. har -e); alltsh dcin lella sttua,

dd bratta bcirjet o. dyl" Tiorn och Orust (och fltminstone de

yttre Lane-socknarna) ha liksom NB -e i alla genera.

n5. P r o n o m i n a I f o r m e r n a ffia1, drg,segttaffas

i sydligaste Boh. Jag kanner dem t" v" frfln Hisingen

(Tonslanda) och Inlands Sodre (Harestad)"

B. Nordbohusldnska.
1. -arn blir -dn i Bullaren, Tanum och Vette:

bdn 'barn'.1)
2. I motsats till den eljes over hela Boh. gallande re-

geln att k tidigt forkingts framfor konsonantiskt r och n

(ua,ckna, rcickna, ackrar'hktar'z) t r af f a s A t m i n-

stone inom delar av Sotends och KvilXe
f onfiler som vagna, ragna, s'itgra, adi. pl. 'shkra'.

3" Forkortning av lingt i f ramf or / i

ord som uilla 'vila', sill'3il' - 
jfr 6ven hiller 'hiarna' (forn-

vfrstnord. heitir\ _- torde fe anses som nordboh., och dess

1) Av sjdlva assimilationen rn tllln(n) trAffas en del ex" Sven i SB

(btrott intervokaliskt?), t. ex. f oner, pl. 'f orning', ane 'farqait, uene'

h'utl'a'5gg av f d.broms' F'rdkne , r9'inna 'smorkhrtTa' '

,) D6rernot ofta d,ger framfor stavelsebild and'e r' Deu

allm.d,nna formen otter 'uttet' har sin form frin pl" I s' delen av

trrdkne hd. trd,ffas dock den ljudlagsentiga formen oder'
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spridning synes vara avsevdrd " Atminstone spir d6rav

trdffas alltifrin Stingends norrut.l)
1" F'orkortning av den forldngda vo-

kalen f ramf or ur rn uppkommet n(n) till-
hor i stort sett blott NB, efter vad det vill synas frin och

med Kville norrut (fltmins'tone efter o ej i Sorbygden) :

hctnn (hunn o" d.) 'horn', kucinn'kvarn', hynne'horn'"
Redeln gdller ej 6ldre a; jfr 1. Vidstrdcktare spridning

de vokalen ar illdre i antydes kanske av ,sinna'(smor)krir-
na' t. ex. pf, Orust och Kdringon.

5. Bortf all av -t i best" form av neu-
trala substantiv sarnt i neutr. a,Y ad-
jektiv pfl -en fcirekommer blott ldngstiNidelar
av Vette (fitminstone Lommeland) : hutse.

6. B e s t. p 1. a v b o j n i n g s t y p e n dige h e t e r
i NB vida overvagande dige (varvid flerstades

kvaliteten hos -e ar en annan dn i den obest. formen)"

Undan tag tyckes blott Vette (och i nflgon mfln Bullaren)
gora; ddr heter det diger, -ene. Hdr finna vi ocksfl alter-
nativt ..erhos ens tav iga neutra: htaser,gr)ti'ver (Lind-
berg Skeem:s ljudl " 1) .

7. -q i endelsen hos svaga f em. octrr" i

verbens inf. har overgfitt till -e i Vette:
gade 'gata' , ede 'ata' . Dessa bflde typer fol jas allts6 i

sjdlva verket et" Ty det ar blott i proklis eller zivere eI-

jest i stor utstrdckning framfor ob jekt som dve n andra

trakter av Boh inom SB dock, vill det synas, blott Tiorn
1) Ddremot har forkortningen frarnfor n nu visat sig sA alhndn

(vidstrdcktare spridning i slutljud?), att jag icke upptar d.en bland
nordboh" d.rag (jfr oversikten s. 738), ehuru den avgjort 6r mera
framtrdclande i N.
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och Orust - ha -e i infinitiv; detta forhflllande rAder allt-

sfi vid kusten dnda upp till Vette och inne i landet 6nda

upp t. o. m. Bullaren.t)

8" PIur. av de s. k" konsonantstammar-
na (typen fdtter,b6cker) srutar pi -aristorutstrdck-
ning redan fr6n och med Stflngendset (ziven i typordslis-

tan frfin Skredsvik, Lane) och Tunge hd " Kanske skall

detta visa sig Yara ett allmdnt nordboh. drag.

9. Komparativer som frammdre, inndre,

uddre torde blott forekomma i NB') ; men ddr synes de fin-

nas overallt utom i Vette, ddr formen ar -are.

,) Den avvikande forrnule 11 (s' 7 37) berod cle

tiltr en d.e1 Pi vilseleclande
,) IJppgiftln i typg.rdslistorna, de skulle forekorn-

rua redan i orust o. (jfr over har jag funnit rred

rikerhet oriktig. Annu'-i 1'orp (orusts nord.ligaste socken) har

"S.:dlv 
skrivil, trornynere, ud,ere, och inte hdller i I-,'ane har jag trdf-

ui "il"t krinner andra former an' -ere, (I-,ane-Ryr) -are'
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TilIilgg.

Hdr meddelas det material pfi grundval varav en

dvergflng av sl-, stj- till sk konstaterats ovan s " 14 f "

for de omrfiden av SB som overhuvud visa sk fore
frhmre vokal. Fol jande forkortningar ha nyttjats: T :
Typordslista frin c. 1900; AO : Aldre ordsamling pn
lappar (frfin samma tid) ; NO :: Ny ordsamling pa [ap-
par (efter I I 17) ; S : uppteckn ing av Alfred Stalin
c. 1900; L : egen uppteckning av Hj . Lindroth; N :
uppteckning av Nils Nilen pn 1880-talet Halvoppet
a-ljud tecknas hdr (rr brist pf, typ) & (liksom det
oppnare) .

sjlilv; Hisings V.: skel"Ockero, Sdve S. Inlands
Sodre: sket,'Harestad L, skcr4' Kareby T" I nla nds
N o r d r e : skel' Jorlanda No, skr't' Spekerod, Odsmel L.
Tiorn: skreti' Klovedal T, Valla L" Orust O.:
skrtt' Stala T, Myckleby Ao, Torp L" o r u s t v": ska{'
Morlanda AO, Rora T, L, Tegneby AO" (Vokalen ar
alltigenom lAng.)

sjii: Hisings V": skq Ockero S, skO (rppgivet gam-
malt uttal, jdmte .l'a , pfl sockennamnet Sciue) Sdve N "

Inlands S.: skrzn, skpn HarestadL, sk.r/ (uttal av
Sjt)hed) N, sko KarebyT. Inlands N.:.kg-Jorlanda
NO, 0dsmfll L. T j o r n: sk4, Ronndng L, Klovedal
T, skqn (ndrmar sig skon; skObr,rstrjn usjobostaden>
(ortnamn) Valla L^ O r u s t 0": skrl Stala T, Myckle-
by AO. O r u s t V.: sk4 Rora T, Tegneby AO.

stj?irna: Hisings V": skr_t2a Ockero S. Inlands S.:
skr.)ria Harestad L. Inlands N.: skli:aa Jorlanda I.{O.
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Tlirrn: skq'n,'r Kldvedal T, skqrTls VaXla L.. Orust O

skrir4a Stala, Myckleby T. 0 r u s t V.: skrlr772 Rclra L"

Dzirjzimte trilffas naturligtvis, shrskilt hos de yngre,

sA gott sclrn overallt fornler med .l'och i (ifr s" 15 f.) .

I
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TerrdilS= och naturbetesk=
nande substantiv i /tlo*Ir1 etet
i Bullarem och deras tiir€=

[<orr?st i ortnamrr. :;

Av AXEL P.A.ULSSON.

: ; Inled*rd" anma.rkning. t 
,-','

Ma.tBrialet till denna ,uppsats hopb.raktes "till .,storre delen u.nder

sommaren 1918, dA j*g av Institutet fOr ortnamns- och dialekt=
forskning vid Goteborgs Hogskola utsti,nts fOr a,Lt' uppteckna dia-
lekt och ortnamn i Bullaren (foretrii,desvis Mo). Min huvud-
meddelare var lantbrukaren Ilans Trulsson, som var 81 6,r gammal
och u4der hela sitt liv varit boeniie pfi, sirt g6,rd,Smedviken. Deupp-
gifter, ord och ortnamn, som liiimnatq av andra meddelare, ha i all-
manhet kontrollerats av honom, s6, l6,ngt detta varit mojligt
Sje1v d,ger jag fortrogenhet med m6,let, dA j*g en gfiog haft mitt
hern""r,."a"ioi"i*oftawista[s.i"d"essatrakter
" Tlodterr -1918 'b-earbetade jag 'mateiial"et och-skrev eri seminarib.

..3rppsa.ts, som ventilerades vid serninarieovningarna i nordi.kg sprg;k

I

i
,,qlen st6,r jag ti,ven i iacksamhetsskuld {iI} professorerna Lid6n och

Med'terrd,ng- o."h .naturbetecknande substantiv menas {dr suQst.;

som ange terr
som vittna om
'f6r 

tltesluf,its.
.tiraist ahg; meinnisians ingripande, meii *b- p6, eti'elier arirrdeAtt
-Aro. besltiktade och' qq,i'irhoriga. ined ett- behand.lat,. yesHqt":te,tr[i-mg'
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betecknande ord. Dessa ictr e d.irekt terriingbetecknande ord anforas
emellertid alltid nedtill'p6, sidan i en not.

Sammansatta ortnamn behancLlas dar, clit cLe htinvisas av efter-
leden, rnen hti,nvisning finnos a,ven ofta fr6rn det stiille, dri,r forleden
berores.

Om materialet inom en
jan f or orrerskfi,dlighet,ens
encle pa iretydelsen.

grupp dr relativt stort, anges alltid i bor-
skull, av vacl slag forleclen ar mecl avse-

>F framfor en ortnamnsform betecknar, att'clenna zi,r en konstrue-
racl rili.sspr6r,ksform. Konstruktionen innebiii,r' ej, aLL formen nocl-
v5,ndigt bor bliva hartform.

I saknacl av typ nytijas typen o for mellanljuclet mellan o

och B. I dess vanliga anvandning har mfr,Iet intet bruk f or o.''I 
. stti,llet f 0r kakuminalt s har tillgripits 7's. Bitryek dver o

,.m&,st f orsakas.

som betegkna hdlningar i
temiingen.

I . berg"
berg (bttr t, n.) 'berg' ingAr i ortnamn i allmfrnhet sonl

efterled; endast i ett fall har berg- phtraffats som forled,
Berguatten (s " B0) 

' 
i N averstad forekommer ddremot berg-

mycket of ta som fdrled i ortnam n. Forleden synes e j vara
bunden till nfigon sdrskild betydelsekategori.

Aukastberget (i&ustb t) r!at). Namnet har uppkommit ddrav-
att rnan vid timmerf orsling rikastat av * (lcestat q) timret, fdr
att det sedan skulle fe rulla utfor berget. Det dr tHnrligen
rungt I de fall de forleden utgores av ett tvflstav.(er.
redan sammansatt) ord, torde man icke kunna avgora) ont
mellanvokal funnits i sammansilttningsfogen eller ej ; ty
den synes i dylika falI i allmHnhet ha ljudlagsenligt synko-

I. Substantiv,



49

perats i mfllet. Atskilliga liknande fall forekomma i det
foljande.

't'Btrattdsberget (brd,[asb tL,y1 at) . Om forleden Brattds- se

s" 57 "

'F Dumleberget (dbqolrab arl at) " Om forleden s.e 'F dumling

{dumle) s. 78 "

Furuberget (fdyab&rlat). Trddnamnet fura uttalas i mf,-
\et J dya"

" Grythogsberget (gr Qdhor,tlsb a,y1at). Om forleden 'F Gryt-
hrig- se s. 5l ,

Madberget (mqb ayl at) Iigger intiltr en mad (se s. 72) .

* lWanberget (md,ryb ayl at). I nor. dial" finns ett maan, f .

'man, nakkehaar paa hest' (: sv. man) eller 'den overste
f ra dalen synlige aas' (Torp Nyno . etym. ordb ., diir
grundbet" anges som 'hals, nacke'). Ar forleden identisk
med detta ord, skulle man nu mfihfrnda nilrmast vdnta sig
en form mq,n, men i strillning framfor dubbelkons. behover
ei a ha forlingts, och seda,n kan association med man'karl'
ha underlattat bibehfillandet av den korta vokalen.

Mcirrhagsberget (rnttr lxaysb ayJ at) . Forleden frr ett 'k m(irr-
hag, n. 'stohage'. Invid berget ligger en beteshage for
h6star.

.Rd berget (r qu ab ay1 at). ForXeden ar r(iu "

Skiljarebergen (Jblarabe,rle). Min meddelare berflttade,
att for ej sf, l6ngesedan drevs boskapen om somrarna p&

valtr upp till betesmarkerna i obygden. Hrir levdes nu ett
slags s6terliv. Om hostarna drog man sig fiter ned till den

odlade bygden. Just pA dessa berg skilde vallpojkarna
sina hjordar ilt, och hzir togo de viil 6ven avsked av var-
andra. - Verbet skilja uttalas i mf,let f b,f,a"
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,r Sladberget (flq.b ar_'1at). Med avseende pA forleden jfr
nor. dial . slad, n. och m. 'skraaning, skraa flade' (Aasen)"

Betydelsen 'det svagt sluttande berget' passar.

Syinbergen (sui,ry,abay1e). Forleden ar suin, i mfllet sz?,vb.

Berget ligger i nzirheten av boningshus; troligen har hfrr

funnits nf,gon inhzignad for svin"

'F {Jrd.eberget (r,ttraU afl at). Forleden [r gen" sing. eller pl.

aV isl" urd , f. 'stenhop, stenros (at nedrasade stenan)'"

Betydelsen passar till naturforhf,llandena.

Angarnaberget {cbganab i,y1et). Forleden flr gfirdnam*

net Angarna (best. Pl" af anil
ForleCen har i de anforda ex. b o i d form i de fall dhr

frflgan sflkert kan avgoras; i Atskilliga fall dr detta ntimli-

gen icke moiligt"
'2" 'k(herg)strrz{r"

Ordet bergskcir (bd,y1Jir, n") betecknar en liten, bar knip-

pe, sorn sticker upp ur den kringliggande, oftast ihmna
marken. Avenledes torde det nfigon gf,ng kunna beteckna

lega, isolerade fiallho jder" Speciellt i denna senare bety-

delse har iag antecknat det frf,:n Naverstad. Sfisom forned
< ..kdnner lag det enkla skcir frfin namnet Skarsrjs s. 5V "

J fr skrir med annan betydelse s. 86.

3. fj HII.

fi dll. (Jlat , n.) 'storre , lhngstrhckt berg, bergsked ja' in-

fht det i ett par namn: Firilkirugen (s" 70) och Ficil{mon

(s. 68) "

Fj rillet W ALat), gf,rd. l

't- Fldkfidll (lbtxgall hL). Om fldk se s. 64" tsetydelsen
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passar, de berget ar otillgringligt och brant fitrminstone pf,

de ostra och sodra sidorna.
4 " 'rfjHllriis.

Ett "fi ciltros (fi ielrccs, n. ) betecknar en samling stenar,

som ligga vid foten av ett berg, och det har bildats pfi sfr

s6tt, att storre eller mindre stenar lossnat ur bergets sidor
och fallit ned. Ordet Hr ej ortnamnsbildande"

5. 'Fhole.

'Fho[.e (hQlra, m.) ,flr vzil en sidoform tiltr fvnord " hdll,
m. (No. Gaardn. Indl. s. 56), som enligt Aasen (ifr Ross)

brukas om en nfigot lfingstrflckt upphojning, en jord-

rygg mellan djupa nedsilnkningar o. d. En 'Yhale beteck-

nar i bullaremilet v[I n5rmast en tonr, trimligen 169, nflgot
rundaktig upphojning av grus eller jord; den bor yara be-

kigen i skogsmark, pf, densamma vdxer endast torrt, kort
grds e. d. Ordet frn e j ortnamnsbildande och fon ett ty-
nande liv.

6" hbg*
Ordet hog (hor,r1, m") brukas bflde om naturligt bildade

upphojningan och om sfrdana, som dro frambrakta av mfrn*

niskohand. I ortnamn ing6r ordet som efterled" Forleden

synes ej vara bunden till nfigon sHrskild betydelsekategori"

Gathdgen (gfidV1u,glall), eil mindre, starkt sluttande backe

pfl bygdevzig. gd,da betyder i mfllet en thmligen bred och

jrimn bygde- eller Xandsvdg, som pn bfida sidon 6r inhzignad

av en gdrdesgfird. (Om en annan betydelse av &d,da se s"

77 noten)"

Granhogen {grd,n/ear,r.oan), gflrd. Forleden frr gr&n"

'YGrythog, btrott antrfrffat t Grythtigsberget (s" 49). Forle-

den dir vzil det is1." gr1'6t, 11" 'sten'"
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'o Grdlj ushogen (gr qlyshwYen), kulle. I danskan finnes

ett graalys, n. 'dremring'. Frfin nor. dial- ar bekant ett

graalysning, f. 'daggry' och frfin sv" dial . grdlysning 'den

allra forsta gryningen'. Ett par hundra meter vhster om

kullen ligger en gflrd med boningshus. Detta kan mojli-

gen vara upplysande ur namngivningssynpunkt, men de

den forsta gryningen under olika f,rstider naturligtvis

framtratt i mycket olika vdderstreck, kan man icke med

s6kerhet avgora vilken punkt som varit utgfingspunkt for

namngivningen.
Hampltogeru (hittnqahaYan), jordupphoining. Forleden

6r vilxtnamnet hampa, i dial " lomrnp (*').
Kuarnhogen (kucbry,ahu,Wan). Pe denna upphojning, som

6r belzigen vid ett vattenfall, stfi:r en kvarn.

Mdrthdgen (rnw*ahu,g!an), en liten kulle vid en tjzirn.

Forleden ar fisknamnet mdrt, i dial . ru,mfr (m.). Man bru-

kar fiska ifrfin denna kulle.
*Rinruehogen (ri,tgahu%a'n), berg. Om betydelsen av for-

Ieden rinne- se s. 75 -

Ronnhdgen (rd,Aah,ovt!an), kulle" Trtidnamnet rdnn heter

i mfrlet rnil,ru (f.). Betydelsen passar"

Sndrhdgen? (sndrhr,r,t:!on), ode torp" Forleden Hr v6l iden-

tisk med nor" dial . SnqrT Snaar, n. 'Snflr'. I bullaremf,let

har rnan for denna bet- ordet sndre (n.)'

Forleden har i det overvdgande antalet ex. b o i d form,

i ett par s t a rn form'
7. klint.

Ordet kttnt (ktront, m.) betyder liksom i danskan 'frit-,
enestaaende Klippe'. En ktint bor vara trimligen liten och

kan ha vilken form sorn helst. EnXigt rnin meddelare frr
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det anm[rkningsvart , &tt en tttint ofta ligger i nflrheten av

en v6g, och att den ddr pfl ett eller annat sdtt rin till hinder

for trafiken. Formen kldtt har jag ej phtraffat i mflIet"

Ordet ar ei ortnamnsbildande"

B. 'FktrHp p"
,rklcipp (khatrt, m.). ordet lever ej lflngre i rnfilet, och

numetra har man ej heller nf,rgon uppfattning om vad det

betyder" tr nor" dial. finns ett ord lttepp) m' 'Klump' (av

skilda slag), dven anvdnt om bergkn attar. Ordet ingar ei

som led i ortnamn" Enkelt bildar det girdnamnet

" Klcippqrna. (k+cr:,pano)- Pe gflrden finnas flera berg-

kn attar "

9" knatte.
En knatte (k,gd.ta, m.) ar i allm5nhet en liten bergforma*

tion av vilken forrn som helst. Orclet dr ej ortnamnsbil-

dande. Det forekomnler ofta i dagligt tal, och dess an-

vdndning ar vidstrdckt.

10. kulle.
kutte (kdla, m.) 'kulle' bildar efterled

treden kan Yara av skilda slag"

Kaklos kutte (kh"galas kdla). Forleden

i ortnamn. For-

ar ett numera ut-

dott ortnamn Kqkldsa.

'FTrampe kulte (trd,r,npa kdt-a) ar en liten bergknatte

framme vid boningshuset. Forleden ar troligen mf,lets

tr a,rnp, m .'yttertrappa, dorrtrappa'-

Arye kulle (d,rue kdl.a) ar en liten kulle, som ligger all-

deles bredvid v[gen i en brant backe. Hdr har det varit

ytterst svfirt att kornma fram med fordon, i synnerhet ef-
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ter morkrets inbrott. Forleden motsvarar rnoiligen det isX.

erfidi, n. 'arbete, besvilr' (nor. diai " erue) eller adi " erfidr (nor.
dial . erue) 'besvdrlig'" Man kunde mflhrinda ock tfinka pf,

personnamnet Ar(n)yidr (gen " Ar(n)uidar) och detta i synner-

het som folktraditionen sysslar med en viss person Arue,

som hfrr en mork hostnatt skulle hava kort ihial sig"

Aborrkullen (dburkol:U)" Forleden 6r abborre, i dial "

ibara (*.). Kullen) som ar liten och lf,g och Iigger allde-

Ies intill sjon, lar yara en utmdrkt metplats"
Dansarekullen (dd,ry,sarako7.W), en 1fl9, jiimn kulle " Min

meddelare sade sig hava hort , att kullen skulle ha sitt
namn ddrav, att vallpojkarna forr i vhrXden samlades pf,

denna plats for att dansa.

Grdbenkullen knabenkolry,)" Forleden dr grdberu 'varg'"
Namnet rninner vhl om den ej alltfor avlHgsna tid, d6r var-
gen huserade i dessa trakter"

Husgcirdeskullen (htusal ahskolrp) " Fonleden dr ortnamnet
Husgcirdet (namn ph en f,ker)" Kullen dr belzigen i nrirhe-
ten av detta grirde.

'k Intakkullen (irytagkoltp) dr en ganska ston jordupphoj-
ning, liknande en >rultr> (se s. 56), men pfi dess topp stiger
en bergknatte upp. Platsen har varit odlad, och ett hus

har stfitt hhr. Intaka ar ett vanligt torpnamn i dessa byg-
der"

Roparekullen (ritbarakoln) dr beldgen alldeles intill Bul-
Iaresjon. N[r man velat komma over sjon, har man gfltt
upp pfl denna kulle for att ropa till en bhtagare pfr andra si-

dan"

'kskars dskullen (f gpsskoLtp). Om forleden 'r'Skarsris- se

s. 57"



Stensdskullen {stlnsaskof,,ru). Fdrleden

Stertsds, se s. 57 "

Forleden har i ett ex. b o i d form, i

ursprungliga form obestfirnbar"

I 1. ':'ku[t.

'Fkult (ku,lt, m.) betecknar en l6gre, oftast nigot rundak-

tig upphojning av sten eller iord. Ordet dt ej ortnamns-

biXdande.

12. 'r'{Trale.

Jrimte enkeit 'i'mole (tm,gta, m.) forekommer oftare Sam-

mansfrttning en stenmale. I nor. dial. finnes mol,f" (o uppkom-

met genom u-omljud ur a) och'mal, m.; i isl' betyder m?L f "

'samling, hog eller vall av smfidelar'. I bullaremfllet beteck-

nar malei allmzinhet en antingen av milnniskohand uppkastad

eller av naturen sjiilv frambrakt stenhog. Kullerstenar,

storre och mindre, utgora huvudbestflndsdelen i en sfrdan.

Ordet dr ej ortnamnsbildande'
E,tt ungefdr likbetydande ord flr 'rudrde"L)

1) *ud,rd,o (ad\a) rrt", fornvhstnord. . aard'i, m') iir enligt No" Gaardn"

IndI" en uppstapling av tra eller sten, som har olika uppgifter, bI'

trb. att o*r*-vagvisare i obygd-en, tjiinstgora som signal vid krigs'

fara e. d.., df, den ant,ancles o" s. v. En *odrd,e at' a I I t i d e n p r o-

11 ukt av manni.skohand.. Enligl, min meddelare hade

ii'en en annan. I en d.ylik *ud,rd,e inlad.es niimligen ddda djur' som

skulle utgora lockbete for vargar och and.ra rovdjur' Jii'garen 16'9

i trakhatl et'b stycke d"arifrfr,rr. Ordet, forekommer i ortnamn som

f6rled (*Vd,rd,d,sen s- 57)"
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13" 'Frult.
"rult (r'^lt, m"). I nCIr" dial" finnes ett rolt, m. 'bakke"

Iiten hoide'" $i En 'rrult flr en ej alltfor hog, Atminstone p6
tr,fi eller tre sidor rundaktig jordupphojning; den f,terstfi-
ende delen CIvergflr vanligen i en hojdplath. Ordet ingfir
ej som led i ortnaffin, men enkelt bildar det ett gf,rdnamn

Rulten (rfiltan) 
"

14 - *skalle.

'oskalle (skdl,a, m.). Det isl. sltalli, m. betyder egentnigen
ett hArlost huvud, men i nyisl" pfitrziffas betydelsen 'har
flrick pfl en fiker' (Torp Nyno. etym. ordb")" En *skalle

betecknar i bullaremf,let en torroch grusaktig(eller stenig)
upphojning i synnerhet pfl f;kerjord, ddr jordm&nen an de-
lig" Ordet dr ej ortnamnsbildande"

15. skult.
skult {shr,tlt, m.) '" betecknar ungefdr detsamma sorn

't'kult (re s. 55) och anvdndes pA samma sfrtt som och om,-

vdxlande med detta" Ordet ar ej ortnamnsbildande.

I 6 " 'r'stenrH"vle,
't'stenrcitsle (stbnr tt,r.7lya, ,' n.) betecknar ungefdr detsanxma

som 'rfjdllrds (u. s" 51). Ordet ar ej ortnamnsbildande"

17 . 6.s.

ds (qr, m.) 'lflngstrfickt hojd' ingflr i ortnamn vanligen
som efterled; endast i ett fall har jag antecknat det som
forled: Asklwen (s. 66). Forleden ar av skilda slag.

Asen (qsan).

Asarna (qsam,a).



Borgds (bdrt,l,s).

uppe pA berget "

57

Ruiner efter en gammal borg finnas

;' Brattds, blott a ntrzi ffat i'i' Rrattd"sberget (s. 49)" F'drle-

den dr brat 'brant'"
;'Grimd.sen (gri,ruqsan), girrd. Namnets forled kan ej vara

det gamla mansnamnet Grim (Grf,rnr), ty i sfl fall skulle
det heta 'r Grims-dsen Det isl" mansnamnet Grime (vis-
serligen ej belagt i fvnord., men synes vara antrilffat i
fdanskan och moiligen i fsv.) eller isl" kvinnonamnet Grima

kunna vzil ej heller komma i frAga. Snarare 6r det 6lvnam-
net Gri,mal) (vanligt i Norge), i all synnerhet som ett par
mindre har flyta over gflrdens mark.

'k Helgds (hqt't &s), blott anffaffat i Helgdsmyren (s" 73) .

Forleden kan vara det gamla mansnamnet Helgt eller
kvinnonamnet Helga, men mAhsnda ock adi . heilagr'helig'"

{'skarscis, blott antraffat i 'rskdrsdskullen (s. 54). Om
f orleden se bergskcir s. 50.

Stensds (stinsqs). Forleden hr mansnamnet Sten"

Stendsen (stinasan). Forleden ar appelativet sten.

'oVdrddsen (aqlr(x,sar;). Om forleden se s. 55 noten"

Forledens form framtrdder ej overallt fultrt tydligt; en-

dast i ett par fall kan dess b o i d a form (gen" sing.)

tydligt skdnjas.

18. d'tike"

'Fdke (qgr, ffi.). I notr. dial" finnes ett auke, m" och auka,

f. lkilformigt stycke' av skilda slag (egentligen ett sfidant,
som fogas till ett annat storre)" I bullarernfilet betecknar
ordet en sten- elXer jordupphoining, som mot j;imn mark i

1) Anamnqt, Gri,ma iir forled i gi,rdnamnet Gr'immel,and (Mo).
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nigon mfin liknan en i en vattensamling utskjutande udde;

naturligen kan ock en udde bendmnas 'F(ike. Ordet dr ej

ortnamnsbiXdande. i

I I. Substamtflve sotrf beteskna hiiimiffigars htigsta
punkt.

1" '*pynt, n

'opynt (fynt, m.) betecknar en bergtopps hogst beldgna

del" En 'rpyrct kan endast forekomma pfi storre upphoj-

ningar, varifrfin man tr<an ha en vidstrdckt utsikt ht alla

hell" SAdana taleshtt sorn >loan st Q lt w lt,r\,t:!sto |t{1m,tan &

tita ,wd c#)ar >> Hro vanliga. Ordet dr ej ortnamnsbildande.

2. topp"
tqpp (toy, ffi") 'topp' ar ej ortnamnsbitrdande"

I I I" Substantfv, som betegkna ftirdiupningar
eller hflligheter i terrfrngen.

I . n:otten.
En botten (b6{an, m.) hr en diup shnkning i terrfingen

(av betydligt storre bredd och djup fln en dal) och oftast

belflgen i ndrheten av en vattensamling, en myr e. d" Or-

det bildar efterled i ortnamn " Forleden har antingen

s t a m form eller b o i d form.
B otten (b o {an), torp "

'r BattArna (bdfiana) "

Kolbotten (kgtrabotan), flker, som en gAng varit svedieland.

Linbatten (li,rybofia%), flker, pn vilken lin odlas.
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Lurudbotten {ttu,)obotnn), gfird. Forleden ar lund" GAr-

den' nigger i nfirheten av Lundtjcirnet (s. 79)"

lWyrbotten (woilrbotam), torp. Forleden frn ntyr " Platsen

bestfirr av en utdikad och uppodlad myr.

2" dal,
Ca[ (dq+, m") 'dal' ingfir i ortnamn vanligen sorn efterled"

Fortreden kan vara av skilda slag; anm[rkningsvHrt nog

har jag ej i ett enda fall piltraffat fir n a m n som fortred"

Dalen (dq,n), gf,rd"

Djupdal (d,'$bad,,itr), gArd" Adl " djup heter i mfilet d?/b'

Gripdalen (gri,badqn). Negon forklaring av forledens

betydelse kan lag ei ldmna.

't Xlcifigedydalen (hcbgad,ydcfw). Om forleden'Yhcingedy se

s. 7\,
Lmddaleru (tqd$w)" En holada har stf,tt nere i daien"

Littgcirdesdalen (t b[ap+sdcin) ligger intitrl en f,kerlaPP,

som kallas Lillgcirdet.
't' Nluskedalen (rnirskadttyi, soldattorp " I nor. dial " finns

tnusk, n" 'StoV, stovsky, uklarhet i luften, stovregn, taak-

regn' Samt ett musk, n. 'fnug, skjaever, smaastumper)

nusk'" Dalen begrdnsas pfi tre sidor av storre berg; den dr

ganska fuktig, och dimma bildas synnerligen Htt" I syn-

nerhet vid oklar luft mflste naturligen platsen te sig gan-

:ska mork frf,n den oppna, narliggande bygden"

Rdstaddalen (r r\st ad q,n). Forleden 6r gfl rdnamne t Riistad "

Trolldalen (trdtdcrn)" E,nligt min meddelare trodde man

forr i vflrlden, att denna dal var ett hemvist for troll.

Forleden har i det overvdgande antalet ex- b o i d form,

i ett s t a m form; i nflgra kan ej dess form best5rnmas"
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3. 'ogilj a.
"Ygilja tlittu,, fl"). I nor. dial" flinns gil, n. 'bergkla'f1., for"-

dlrbning', i sv" dial" (bl . a- frfln Vilstergotland) giLia, t.

'hAlvdg, bergsvdg, hoglzint rnark mellan tvenne berg; berg*

pass, skogspass' (Rietz). E,n "giljd flr en storre eller n-lin-

dre, oftast tdmligen lflngstrflckt fordjupning; mellare sido*

vdggarna, som dro av sten, gfir en snralare jordreflnsa ,,

Detta i motsats till vad forhAllandet ar rned '?kldt'm alch

Irtyfta (se nedan)" I en 'ogilja bor det ej gdrna finnas trild
eller buskar" Ordet ar ej ortnamnsbildande.

4. grotta.l)
grotta (gr dta, f.) 'bergsgrotta' ingAr i ett antrdffat ort-

namn som efterled.
ulserodgrottan (fi;ltsa gr o{r;r) 

"

serdd "

Fdrleden :ir gfirdnamnet {-!l-

5. hel.
hdl (hytr, n.) ar en halv, grytformig fordjupning fl flore-

ning med en (vanligen kortare) dalgflng. Ordet [r efter-

led i ortnamn"
Hristhdlet (troiestahfltrat), vattningssthlle for hdstar"

'r'Rassft dlet (rd,ghuttat), datrgf,ng pfi gfirden Rassen For-

,) En bergsgrotta halla s i'Kd,dd,kaltaren (kd@aphlan). F0rleden d,r

*kd,dd,, I11. 'testikel'" Efterleden d,r kcittare. Ordet kcil,lare lr;ar an-

nars ej nA,gon l,errhngbetecknande bet;rdelse. Ovanndrmnda
grotta ka.llas ri,ven 'k Kdd,dh,il,lern (kd $ahi,ln$" En1igt No. Gaardn.
Indl. : hell,,ir, rn. 'trlippehule, skjul under en ucLorrerhmngende klip-
po'" Lindberg, Skeemfi,letz hi,lor rnr.t) (oftast pI.) hjarna.2) grotta i
berg. I bullarernflLlet, har jag p&,trtiffat 'Fh'il,ler 'h;e*na', rnen ei sorn

terrfingbetecknande subst. I sannemA,let (S6rbygden) har iag &n-

tecknat ordet under formen *bargh.i:l.,Ier, bfirylt,ilar, m.
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leden motsv arar vfll isl. rass, m. 'dndtarmens oppning'.
Bultraremfllet har ett ord rd,gh,blr, n., som betyder detsam-

ma. X bygden inliigger man i namnet en tvetydig mening.

6. h&la.
En hdla (hgha, f.) ar en grytforrnig fordjupning i ter-

rdngen. Denna fordiupning kan antingen ligga isolerad

eller i sin tur utgora en ytterligare fordjupning och ut-

vidgning f,t sidorn a pA en annan neds6nkning, t. ex" en daX-

geng. Ordet utgor efterled i ortnamn. Forleden har i de

fall, ddr dess form kan bestdmmas, b o i d form-

Bjornhdlan (blpnahflta), torp. Forleden dr bidrn.

Brahdlan (bryhgho), hf,la i dalgf,ng. Nere i dalen flyter
enlbeck, och over denna leder en bro-

Kyarnhdtan (kahryah'g+n). En kvarnsten kvarligger dn-

nu[som minne av en kvarn, som en gflng stf,tt pf, platsen.

Mtirthdlan (wtd,EahW+m). Platsen ligger nedanfor Miirt-

hogen (s. 52)"

'PVildberghdlan? (ailbah,ruha)" Forleden ai,[ba- kan mojli-

gen vara en lfingt gflende uttalsforenkling av formen uild-

berg. Om man tdnker pf; omgivningens utseende, sfr dr

tolkningen't. Vildberghdlan passande-

7 " ktyfta.
klyfta (ktrd,,\ta, f.) kallas en mindre, V-formig fordiup-

ning i ett berg. Ordet ar ej ortnamnsbildande.

8. *k[&va"
,kkldya (ktrbaa, f.) betecknar en storre, V-formig fordjup-

ning i ett berg. Ordet ingf,r sorn efterled i ortnamn. For-
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treden har i de

form.
l'all, cliir" dess fctrrn kan hestllrntrrits, b 0 f d

Kldvorna (latr d uaroa), gflrd.
Askkldyorna (d.gkaktroaana), gfird. Forleden ilr trrid-

namnet ask,"

Bjrirnkldyan (b3$ruakbou_a), hf,lv6g. Enligt min med-

delare skall for ldngesedan en bjorn ha hellit till dfrr.

Hultkldvan (hdltakl'o?)cL). Om forleden hult se s. 74"

Koklduan (kyktro7al acc. nflgot osdker). Enligt min

meddelare lzir en ko ha fallit ned och slagit ihiel sig hrir.

Mcirrkldvan (tm,qraktroua), beteshage for hilstar"
'rS/irkldyan (Slbllsakt,oUa). I bygden talar man,om en

viss person Slixen (pl6ksan), som 16r ha bott hrir. tr nor"

dial. (S*aalenene) finns ett ord sleik, m. 'smikrer, slik-
mund' (Aasen). Kanske var v6rr Slixen en sfidan"

9" *svack"
q'syack 

(sual1:, f.) frr en mindre, sank fordjupning pA fiker-

eller hngsmark. Ordet forekomfller ei i sammansatta ort-
namn; enkelt bildar det ortnamnet

Svackerna (sudfuom,a),

trV. Substantiv, som heteckna lutning fl terrH.ngen"

t " backe.
backe (bd,fua, ffi.). Utom den rikssprf,kliga tyckes mfrlet

i ordet backe inlzigga en betydelse, sorn f;terfinnes i nonskan,

nilmiigen'elvebred, sobred'" Ondet ing6r som efterned i
ortnamn" ForXeden tyckes ej vara bunden titrtr n&gon sHr-

skild betydelsekategori"'.
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Backa (bd,lia), gf;rd. Namnet rir en boiningsforn: illn

backe "

Bond.ens baclce (b$ns bdfta), Iandsvfrgsbacke" Agaren

till g6rden, over vilkens mark vflgen Bflr, kallas i bygden
vanligen Bonden" Namnet dr ungt.

Karserddbacken (kqpabalian), landsvfrgsbacke pft gflrden

Karserod.
* Kolnebaeken (Sd,nabcifran). H[r han det for ej sfl lilnge-

sedan st6tt en torkria, ofl ukolna u.

Linhagsbqckarn& (li,ryhausb akana) . Forleden frr linhage .

Mobacken (*(lbalian), en ltigenhet pf, samma wrc sorn

socknens kyrka.
Prcistbacken (/>r hstaba,ltran), gird. Hrir moter oss enligt

mitt formenande ett exempel pf, backe 'dtrvbrfrdd'.

Gflrdens boningshus ligga pf, den sakta sluttande hlvbnin*

ken" Om man skall uppfatta forledens Prcist- sA, att ger-

den en gfing varit kyrkogods (eller prristbostdlle), kan iag
ej avgora "

Risbacken p,isba,l10rl). Backen 6r bekigen i nzinheten av

boningshusen och har varit upplagsptrats for brdnstre"

Smedjebacken tt*iba'lian, acc. nf,got osdker)" Pe platsen

har det stfltt en smedja, i mf,let sr,zoia"

Trritarebackarna (tr htarab a?;ane), fj zillvzig. Tnoligen syftar
namnet p& tvisten, stridigheter angiende frganderHtten

till dessa backar"
* {Jrdebacken (ratrabmfuaru), 0n landsvzigsbacke intill 'Y {J r*

deberget (s . 5 0) .

Vcillirugbacken (acb[agballon), ode hemman. Boningshu-

sen ligga pft lenjond, som vid regnig vddentrek btrir uppblott
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och klibbig. n mf,let finns ett ord lerucilling (lirahlrq),
som just betecknar ytterligt uppblott lerjord.

Angkasbacken (ieghasb altrart), Iandsvrigsbacke pfl gArden

Angkasen.
Forleden har i de flesta ex. b o i d form, i ett par s t a m-

form 
2. ,r.bergflak.

't'bergflak (bdrgflrrl,g, n.) ilr en slflt berghzill av stcirre eller
rnindre lutning. Till betydelsen identiska ord dro bdry-

f t'a,W och bd,r1ftrot1. Ordet dr ej ortnamnsbildande.

3. ':'brHcka.

"brcicka (brhka, f.) dr en sluttning med ttimligen stark
Iutning och av ganska stor utstr5ckning Ordet bildar ef-

terled i ortnamn,.
Brrickan (br hfu,a)"

Bjornbrcickan (b1$nbrhba). I bygden berdttar man, att
en bjorn pfi denna plats skulle slagit ihjil en ko.

Solbrcicke (s Qtrbr hlia), €n gf,rd, som dr betrrigen pf, en

sluttning mot soder. Brcicke flr en bojningsform (dat. eller
ack. sg" brekko) av brcicka. (Enligt pf,pekande av prof .

Lid6n.)
'k Tuetbrcicka,rt (tuidabr rhba). Om forleden 'i'tuet se s. 76.

4. 'Fflek.

"fldk'1 UlrEg, n.) forekommer mest i sammansHttningen

1) Ett annat narnn pfr, bergstup 5r lcast (ha,il, n.) 'brant stup,
det nlan kastar nfl,gonti.ng utfdre (oftast timmer)'. Ordet upptrti-
der ofta sorn ortnamn, Kastet, men annars ii,r det jo 

"j n6,got ter-
rii,ngbetecknande subst. Om ett berg J cittekastet (1h{akAstaty
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hergJldlc och betecknar en loclruitt stuparrcle, obestiglig
klippvzigg eller bergsicla, ett bergstup. Ordet for"e-

kommer sdllan i dagligt tal; jag har antecknat det som
forled blott i ett ortnamn: Fldkfiqll (s. 50).

5,'i'halla.
'khalla (h,iLa, f.) 'mindre, bar sluttning i dngs- eller skogs-

mark' ar ej ortnam nsbildande.

6. h?illa.
hciUct (hct:[a, f.) betecknar en nAgclt slutrande, flat herg-

hell av ston'e eller mindre dinrensioner" Hit hoia:
Suarta hAllan (sudta hci:lru.), berghrill av m6rkt utseenele

vid en t jdrn.
Likhcillan (lighcbl.r,t), mosse, vid rrilken en storre hrilla

ligger" Forledens lik- har vdl med lik, bullaremfilets ILg,

att gora. I nor. dial. ha vi lik-kuila 'hvilested for ligfrer-
der'. Mehenda kan man tdnka sig, att vhrt Likhcillan va-
rit ett sfldant vilostdlle. Platsen Iigger IAngt frAn sock-
nens kyrka och banade stigar.

7 . klev.
kleu (kt,'a,, f.) 'brant bergsida, uppfor vilken en veg le-

der' finnes som efterled i ortnamn " Forleden har antingen
b o j d form eller s t a m form.

l-rertittas f6ljancle, 'I'vdnne gfr,rclar tvistade orn forr,lelningt;rr fl,v
jorden. -Itrn jiitte slet tvisten genorn att kasta en sterr tveirs over
ISu,lla,resion; stenen fastnade i ett berg pfl, rnotsabta sidan, och jrit-
l,on yttr:ir'do: u,l-a,g ska,ll siitta, ut, en delesstorr i0r erlor, s()m (rhrs.
rlclrringsgr:iirlson) sl r,r,ll gir, ifrir,rr uilr"/rrii') [.r:r'q lill ]ri)r'n-ql,orror-r \ jWtr-

s h' etl,t tle,i r,s kk) \ritr. ri,
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Kleuarna (khQua%a), brant strdcka pA bygdeveig"
'!' Kdddkleyen (kd d,akb gue), trf,ngt bergpass. Orn forle-

den 't'kddd se s.60 noten. Mojligen kan nflgot i klevens fornn
yara anledningen till namnet.

Stenkleven stinkt"aue). Forleden ar appellativet sten.
Svinkleuen (sui yaktrgae). Forleden ar suin Mehdnda

har vegetationen ovanfor kleven varit ldmpad for svinbete.
Askleven (qsaktrgae), Iandsvdgsbacke. Vagen stiger

uppfor ett berg, Asarna (s. 56.)

g. Iid.
lid (lt, 'ar, f.) 'torr, stenig sluttning' bildar efterled i

ortnamn. : Anmdrkningsvart at, att ordet i ett par ort-
namn (s. nedan) har en pI. ph -ar, uflder det att subst.lid
annars har pluraldndelsen *er. Det tyckes forh hlla sig sfi,
att gflmla 0- (och i-) stammar numera ha -0r, konsonant-
stammar -ar i Butrlaren och Tunge; i Kville och Berfenda-
len ha bhda -ar i pl. Ordet slcitt har likaledes nu -0/, men
upptrdder i ortna mn med -ay (se s. 69)" Hdrav synes
framgil, att -ar ar statt ph retur i m6let.

Lid (lr), ghrd"

Lidarna (li ana), gflrd 
"

't' Hastenlidarna (hd,stenliana). I dialekten betyder hd,sten,,

rn, 'mindre brynsten' (isl. hat'dstetnn). Troligen har man
hiir hittat brynstenar.

Solltd {sOtrl,d, hemman" Boningshusen ligga i en slutt*
ning mot soder"

Stenltd (st/cl,i), hemman. Forleden rir sten"

TorodliC tQral,,i)" Forleden dr gfirdnam net Torod"

Om ordet ltult i liknandq aqyendning se s , 74.
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V. Substantiv, sonr beteckna jiirnn, sliit terriing av
skilda slag.

I , 'kflate.
En'kflate (l lildr, m") ar en jdnrn yta av tdnrligen stor ut-

strdckning, vdl oftast odlad mark) mera shllan vanlig Ings-
mark. Ordet ing6r som efterled i ortnamn. Forleden kan
vara av skilda slag"

Flaten (/tr itden) , fiker.
Hedflaten (l'xCft7dtdrn) , omvflxlande Aker och a ngsmark.

Forleden dr gf,rdnamnet Hed (s. 68).

" Muskedalsflqten (noir,shadat,'s lt,'udan). Forleden dr torp-
namne t 'i' Muskedalen (s " 59) "

Skogsflaten (skitt,ts ftr'cJdarl), fiker, som Iigger intill en skog"

Sockeflaten (s bliaftt'adan). I nor" dial. finnes sokk, f"

'hulning eller srenkning i landskapet'. Akerstycket ligger
pf, en gArd Sockan, som ar lfigt beldgen.

Suensflaten (sucbnsaftedan). Forleden 6r mflhdnda mans-

namnet Szs n (a har vdl inskjutits for uttalslflttnadens skull?)"

Kanske haren person med detta namn hdr forst brutit mark"
Torpflaten (tdrpaftretden). Forleden ar gflrdnamnet Torp.

Vcistflaten (ucbgtfirctdan). Forleden anger, att fikern lig-

ger vdsterut frfin sjdlva gfirden.

Adegdrdsflaten (sq a+sf r,'edan) . Forleden ar girdrramnet

Adegdrd.

I det overv[gancle flertalet av exemplen har forleden

bojd forrn
2. hed"

hed (he, f.) 'hed' ar antraffat i ortnamn endast som for-
led $[edflaten ovan , Hednq)ren s. 73). E,nkelt bildar det

ett par ortnalnn:
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Hed (ha), gflrd.

Hedarna (hiana), flkrar.

3. 1110,

n'rc (*r_, m.) betecknar en av sand eller grus bestflende,

relativt jdmn landstrdcka, i allmdnhet barrskogsklzidd,

huvudsakligen med tall (Nord. Fam.-bok)" Ordet pAtrrif-

fas i ett par namn sflsom forled , Mobacken (s.63), Mon'

tjcirn (s" 79). Vanligen ingAr det som efterled i ortnamn.

Forleden ilr av skilda slag och har i de fall, ddr dess form

kan bestdmmas, boid form"

Mo (wi,rp), socken.

Mon (wt,on), torp.
Moarna (rnbane), torp.
Altmcinningsmon? (firva gsrn7rl). I ostra Norge ut talas

allmcinning med tr"t i sannemfllet har jag antecknat orden

allmcin och qllmanntng med t,'. Vid hastigt uttal har -mci'

fallit bort, och t,"1 n har blivit t,). Om denna mo verkligen

varit en allmdnning, har iag ej lyckats konstatera.

Ekmoru (Cgr*r)n), hemman " Forleden 6r sdkerligen

trddnamnet ek. De kollektiva trzidslagsnamnen eke,

bjorke o. d. dro, sAvitt iag funnit, fltminstone numera e j

kdnda i rnAlet"

fj cillmon (11 it,[rut an), hemmalr. Forleden ar fi dll.
Grdbenmon (grd bennaOn). Forleden Hr m6rlets grdben 'varg'.
Pjcixeriidmon (fu uti:sarzw;On), ode torp. Forleden ar

gArdnamne t Pj eixerod"

'Y Pulsenlon (.f ilsonti2n), torp. I sv. clial (bl. a" frf,n Vds-

tergdtlartcl) linnes e tt puls, ln" 'pLlss, vitttertpuss' (Ilietz).
13 etyrlelsert passar.
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sjonamnct Rotuatten (s. 80) .
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Forleden dr

4. 'l'rabbe.
't'rqbbe (rd,ln, m.) 'liunghed'; oftast i sammansilttningen

't'ljungrabbe (Liuriba)" Ordet dr ej ortnamnsbildande"

5. san cl.

sand (sr4ro, m.) betecknar ett omrAde, som uteslutande
bestAr av sandjord. Ordet ar blott antraffat som forled
(Sanduqttnen s. 8l). Enkelt bildar det ett par ortnamn.

Sand (sran), gArd.

Sqnd (sqtn), flker pfl nrimnda gArd"

6. 'rsandyr.
't'sandyr (sqn?,1r, n.) betecknar ett vanligen mindre om-

rAde, som bestfir av ren, fin sand. Ordet rir ej ortnamns-
bildande.

7. 'Fskrubb?ing,
'Yskrubbcing (skr dbre g, f.) betecknar en dng, pA vilken

grdsvdxten dr synnerligen df,lig" Ordet ar ej ortnamns-
bildande.

8. sl?[tt.
slcitt (Flet, '01,, f.) 'slhtt' ingflr som efterled i ett antraffat

ortnamn:
'k Rumpslcitterna (r bnr, pa ;l ct:tana) . Mfllets r ounp) m.'svans,

stjdrt'. Sltittens form har varit anledningen till namnetn

stycke

terled i

9. stycke. '

(stbka, n.) 'mindre flker eller ringslapp' utgor ef-

ortnamn.
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Dammstycket (danrustrtliat) .

drimning, dammbyggnaden har

Hzir har funnits en for-
sedan borttagits, och mar-

ken sAluttda tort'lagts.

T tut sty cket (.t,'i t I a sl r) l; ,t l\ . Forleden ar tuua'liten grfrstuva'

10. vall.
yall (t;u,l, m.) 'grdsbevuxelt sldtt' ingfir i ortnamn som

efterled. Forledeu har, i de fall drir cless fortn kan bestdm-

mas, hoid form"

Vallarna (t'ti, I r,rna) .

't'BrAttuallen (brdteitr't{"). Forleden dr adj " brant"

Kyrkottallen (;b t_'kaari[n]" Enligt Holmberg har sock-

nens kyrka elt gflng stitt pfl ostra sidan sjon pA gfirden

Ramntv etcn , innan den flyttades till sin nuvarande

plats. Troligen har den just stAtt pA denna plats, tY zinnu

synas tydliga spfir efter gravar o. d"

Ldnguallen (,lduauri [r)" Namnet passar.

Ormvallen (byruat,rlrl.n)" Forleden dr lrm.
T'orsboyallen pAsbw,uirl_ro) . Forleden dr gfirdnamnet Torsbo "

1 1. Hng.

cing (*g, f.) 'ang' dr vanligen efterled i ortnamn" For-

Iedens form kan ej sHkert bestdmmas, de efterleden borjar

pi vokal.
Angeru (ngt), gird,
Angarna (icuana), gflrd "

Fjcillcingen (it AtLcbEe), Izigenhet" Forleden ilr fi dll"

Hcisttingen (hcbstieqe), ltigenhet" Fnrleden dr hcist "

Nordclngen (rrqtrrege)) eII lhgenhet, rlol'r om en storre gf,rd"

Stuucingen (stryuhqe), gflrd. Forleden motsvarar vHl det

isl. stfi,fr, m. 'stump, stycke', Betydelsert passar.
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VI. Surbstantiv, sorm &syfta att (clen jri.rmna) marken
p6" ett eller annat s?itt iir inhHgnad,

l. ':'knff.ppa.
'kkncippa (kgcbya,f .) med en biform 'kkncippe (kgcb1ta, n.)

betecknar en trekantig flker eller dng, sotl pir tvh sidor ar
liksom inhdgnad av b0rg, trdd e. d. Ordet ar ej ortnamns-
bildande.

2" Iycka"
lycka (lotio, f.) betecknar ungefdr detsarnma som fore-

gAende, men en lycka bor ligga avsides. Ordet ingflr sorn
efterled i ett antraf fat ortnamn:

Bastlyckan (bd,stals'lta)" Forleden ar bast, i mfilet bnst (*.).
Enligt No. Gaardn. Indl. forekommer detta oi"d ofta i ort-
namn, df, bast i synnerhet forr anvilndes som tfigvirke.

VI I. Substantiv,' sorn s?flrskilt beteekna (den jitrnna)
markens l?ige i f6rh8.llande till n6.got annat stiirre.

t " *hdrne.
*horne (hyar, n.) betecknar en avsides belHgen 6ker- eiler

6ngslapp. Enkelt bildar ordet ett ortnamn:
Hornet (h!ryat), f,ker"

2. ':'t&"nge;

'rtd.nge (td,ga, m.) betecknar en uddformig 6ker- eller
ringslapp. Enkelt bildar ordet ett ortnamn:

Tdngarna (td.gana), flker.

VIII" Substantiv, som heteekna fuktig mark.
l. 'rhHngedy.

't'hcingedy (h,cbgadil, n.) 'gungfly, sumpmark', ingfir som

forled i ortnamnet Ilcingedydalen (s. 59)"
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' 2" hH.r r.
ktirr (,Fq,r, n ") 'kiirl'' bilelar cf terle,J i ortnamn.

Kcirret (S$rat), he nrtnan.

Aspkrirret (dypa;uret)' Forleden eir qsp.

Spitrborcskcirret (s'pigobo,s,yurat'), torp. Namnet dr ungt-

Tuetl<cirr (tuildarsrir), hemrnan " Om forleden tvet se s. 76 
"

3. tttacl,

E,n mad (u,t 14, f") dr en lflgt Iiggande, thmligen fuktig zing

med i allmdnhet frodig grdsvdxt. Ordet ingAr som forled

i namnet Madberget (te s. 49). Enkelt bildar det ett par

ortnamn.
Maden (n+ae).

Maderna Qnitana).
4. mosse.

mosse (,wt,d sa , m.) 'mosse' bildar efterled i ortnamn .

Mossen (rmd5an), torP.

Kasmo.Ssen (kqsanoasan). Mfilets kes, f . 'svedjeland'.

I'{orclvattensmossen (rd l"uansm,oseru), ett torp intill l{ord-
vattnet (s. 8 1).

'k S(intyrmossen (t i'ruYrrnosen) .

s. 73.

Om forleden Scimyr se

5. rn yr.
myr ('wr,yr, tarrf .) 'myr' ingfir i ortnamn vanligen som ef-

terled; i ett namn har jag antecknat det som forled, Myr-
lsotten (s. 59) . Forleden synes ej vara hunclen till nfigort

szir"skild betydelseka tegori 
"

lW\t ren (m,Ltr e), gfird.
lVI1t1'c17'nt, ('m,i1ron,o), grircl" Metl avs. pfr pl.-formen jft

liC (s. ti6)"
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Bji)rnnn)rett (b lit rt;,t ttt itrc), ll0rr)rlalI. Nantttet torde val'il
cl.l minne f'ran den tiel, dii hjcir.nen upptt';idele idessa triak-
ter"

Hednryren (hrrn,r'1rc). lrdrledett iir gAt'dnanlnet Hed
(s. 67) .

'F Helgcis nlyrerL (h,i't,'l ,:istlt'itr r), torp. Om forleden 't. II elg-

ris se s. 57"
Hdlnryren (hit,'arttltlc), torp, beldget i en fordjup,ing.
't' Hdjanemyren, (hi,t(t,nan't,|1rr), hentman. Forleden ar vzil

ett nLlrnera utclcltt ortnamtl 't'Hdjane^

I{aulentyrerl (hri4t,'2v1x1'1ra) " Enligt uppgift ldr man ha

pAtrziffat en mdngd kaulq"r (korta trastycken) o" d., de man
utdikade myren.

l.angntyren (l,)garu,r,1r e), torp. Beteckningen flr passande.

't'Mdltrryren (wtdltam,tlre), torp. Malets tyt,dlta, f. betyder
'hjortron'.

Nordmyren (nbt;nt'rlre), Iigger norrut frfln gArden"

Notmyren (nidanc,ir4. Forleden ar not'notkreatur',
icke not frhn notbusken, i mAlet na,d (f )"

"Orrntyren (d t'cwr,,r'lre), gdrde" For"leden Hr ett 'i'ot't', f . 'al'"
Hela gdrdet dr omgivet av sAdana treid 

"

Styggntyren (tti lcru ryre), hemm an. Forleden vill be-

teckna , att platsen ar ful. (Namnet hor till de s. k" rned-

sfrttandel, klatrdrande gfirdnamnen.)

"Scintyr (srirm'r1r), hemman, Forleden kan mojligen vara
scicl, f., men ilr snarare det isl. swr) m. 'sjci'" Myren dver-
gar omedelbart i en torvrnosse, 'r'Srimltrnlossen (s" 72), rnecl

tydliga spAr av en reliktsjtr" Nanrnet torcle vara av he-

tydiig rilder"

Stiderm,y ren (s ir nt 
,1'1'r 

r) Iiggcr sird eru t f'ra n gfird en.
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'ksdlentyr (si,t,howt .LJr), torp. Melets ,s'ru|a, f"'uppblott,
smutsig jord'. Framme vid boningshusen bestf,r jorden

av lera.

'rSdmyren (s grnrlre) " Fdrleden dr so, m. 'ffir'" M)rten dr

betesplats for f Ar.

'FVdrddsrryren (uq1l)"asrn'r1re), hemman. Om forleden

'kVdrddsen se s. 57 "

Forleden har i det overvilgande fler talet namn b o i d

form, i ett par stamform.

6, ':'sigg,

En ':'sryg $rg, f") ar en mycket fuktig, sankt liggande

flng med dfllig grilsvdxt. Enkelt bildar ordet ortnamnet
Siggarna (si, q ana), ting

IX. Substantiv, sollt beteckna trHdbevuxen terrHng"

1" hult"
Ordet hult dholt) n.) betecknar" en liten skog av barr-

eller lovtrdd " I nor. dial. finnes et t holt, m. 'hoi, bakke 
"

stenig og ujevn forhoining' (Aasen). I bullarem6let fin-
nes ordet iiven i denna serlare betydelse. Ordet ingAr i ett
par antecknade ortnatnn som efterled, i ett nanln som for-
led, Hultklduan (s. 62)"

H ultet (h6lta t), hemman.

Slcithult (plie{holt), gArd" Firrleden ilr aclj . FIffiU'slii,i'.
'\'-Oppenhult (d.ltanh,olt,) , gAr.cl . [rijrleden rir adi " qttan

'oppen'. GArden lir ytterst hackig; huningshuserl ligga

hdgt och frit t.
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2. 'rlulrdc"
En *lundel) (lir,rya , nr ") bestAr vanligen av lovtrdd eller

av ungtr[d av gran och fur. Ordet bildar forled i ett par

ortnamn , Lundbotten (s" 59) octr Lundticirnen (s. 79); van-
ligen ingflr det som efterled. Frtrleden har, ddr cless form
fullt kan skonjas, b d j d fot"trt.

Lttnden (l &r), gArd.

Bjdrldund(en) (bt it yltal fi t-1). Orn forleden jfr Ekntor? s. 68"

E,kluttd(en) (i_'gaL i'ty1) , hemnta n. Om forieden ifr Ehnxoto

s. 68.

f agerlund(en) (l,igrl tnt, .[r4gal rL) , hemman " Fdrleden kan
vara adj " fager. Jag har dock ei phtraffat detta ord i mA-

Iet, i stdllet anvdndas "pen, grann och (*indre oflta) vqcker "

't'Hriklund(en) (hggaluU), hemman. Forleden kan ei

vara adi . h(ig, ty detta heter i mAlet lr,u,t1" Trclligen ar det

fflgelnamnet hok (hf_g, m.)"

3. rnark,
marlc poruyk, f.) 'skog, skogsmark' ingAr som efterlecl i

ortnamn.
Bjt)rkmarken (fubrhatn(l;t'ke), gArd.

E krnon s. 68 "

Om forleden ifr

't' Fldtmarken {lt,'A rlontti,t_'kt) , gArd " Forledetr motsv arar

det nor. flota, f. 'flat mark som gennemstrommes av en aa'.

Ett par storre bdckar flyta over gArdens mark.

4 " 'rrinne.
'orinne (riryc, m.), mest i'Fskogsrinne (sftdzzsr,irta, m"),flr

en rnindre skogspark pfi jzimn mark; treiden (helst grarr)

11 Bn stark form t,orde ej med visshet kunna konstateraslund
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bora var*it vrlckra, t'esliglt oeh jiirnnvuxllrl och tttarketr triekt

Ltv mossa. Orde.t ingar sont torle d i r-rrtnatnnet 't'Rinneh6:

gen (s " 52) " 
5, sr<og.

skog (shu,y, m.) 'skog' bildar vanligen efterled i ortnamn;
i ett nanln har jag antecknat det som forled, Skogs/ aten

(s. 67)" I ett fall kan forledens b o j d a form tydligt ses;

i de andra lflter den sig ej bestHmmas.

Skogen (sk fiq?n) , gfird.

'k Kqrtskogen (k, utias lt |ruarc), Iiigenhe t" I nor. dial. finns

ett kart, Il " 'kttot't, knute, ujevnhet, f " ex. paa trn' sanlt
l<art, rTt.'knudret flate, knortet bark'" Platsen dr beldgen

ratt hogt uppe i fj allen, ddr vinterstormarna fe fritt spel-

rum. Skogen dr smflv5xt och fortvinad"
Lintj cirnsskogen (li n;censkfiqrn), lHgenhet. Om forleden

I-lntj cirn se s. 79 ,

IYockercidskogen (nd lieraslt 11uln), hemmatt. Forleden ilr
gArdnamnet Nockerod"

Rcimnesl<.ogen {r r\,t4nash ituon) , 0de torp, Forleden ar

gArdnam net Rcimne.

Skogen (skti;an), gfird.

6, 'l'tvgt.
Ordet 'Ytvet (tud, m.) betecknar i dial. den skflra, in-

h uggning, som bildas vid roten av ett trAd vid trdd-
flAllning (j fr isl. ltueitr, m.'tverhogg'). I nor"" dial. finns

fu,e,it, f. 'grmsplet rnellem skov eller klipper, slaateng i sko-

ven, r"ydning' (ifr isl" ltxtzit, f. 'ubygt slaatteland'). [{ur
rnAn vill f'ot'klara sarnmillrhanget nrellan dessa rnask. oc'h

fcm. orcl, kArr jag ei avgdra Ordet inglir sorn fijrlecl i
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T'uetbrcickan (s. 64) och .fvetkcirr 
(s . 72) sanrt som efterleci i

ett ortnamn.
Tueten (tucdan) , gArd.

'i'Rqmntveten (rciy'ttutdan), gflrd. Forleden kan ej yara

mansnamnet Rafn, ty de skulle den haft en genitivdndelse

-s" Troligen ar den det isl. ftAgelnamnet hrafn, rn. (danska

raun) 'korp'.

X" Substantiv, sonl betecknar dppning i triiclbevuxen
terr;[ng.

'Fgliitt;r.

" glattaL) (gt'citl!, f ") motsv arar mecl avseen de pf, be ty-
delsen ungefdr rikssprAkets glcinta och betecknar en na-

turligt bildad oppning. Det bildar icke ortnamn.

X I . Su bstantiv, sot1l beteckna vattellsam lingar.

l. blck.
bcick (l;ce[, m ) 'bzick' ingflr i ett par ortttanrn"

Euas hcick (i,t.,us Ltrt,['). Folktraditionen sysslat' nred en

viss Eu61) som skulle ha drrinkt sig i denna bzick.

Vrdbacken (ztr r_lltct:lr.an). Forleden ar vril ura 'hort]'"
Bdcken f'lyter frarn i en dalgfing d jupt inne i skogen 

"

1) Ett annat, ord *gli,ppa Wlfd,PA, f.) betecknar ungefir,r detsam-
ma som xgl,ritta, men en *gti,ppa a;r a 1 I t, i d gjorcl av mii,nnisko-
hancl; clet, ti,:: silledes niirmast en r"rtliuggning i skogen. -* Itrn dylil<
ut,huggnrng k.an, orn der: ar rah och t,lirnli gen brecl, [i,ven ]<alla,s

gdcla, f .; jfr gildrt s. 5I.
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2. 'l'dap$.
'*depe (ditba, m.) 'liten, grund vattensarnling, sorn i all-

mdnhet varken har tillflode eller avlopp', pfltrziffas nrest

i sammansiittningen'i'-vattensdape (uirSdqlra). Ordet flr ej

or tnamnsbildan de"

3. 'r'd"umling eller 'kduntle.
't'dumlirtg (ditryrt,'a p, m.) betecknAr en liten, djup, rund-

aktig vattensamling, pdl, i en torvmosse" Jag har blott an-

tecknat det sflsom levande appellativ frfin Naverstad. I san-

nemFrle t har jag pAtr;i f f at 'o dumling och 'Y dumle (d iupl'a , m.) ,,

bflda betydande detsamma" Ordet ingflr som florled i ort-
namnet'k/)umleberget (s.a9 )" Enkelt bildar det ett ortnamn:

'i' f)umlerrls (tlbr1t4'ana), platsen nedanfor Dumleberget.

4",rfl6.ke.
'Ffldke (l'tt,tgr, m.) betecknar en Iiten vattensamling, som

bildas i bergskrerror e. d " vid regnvdder. Ordet ar ej ort-
namnsbildande.

5. ':'h6lj .

't'hdli (lr'lltrl , m.) betecknar vanligen en utvidgning och

flordjupning av sjeilva stromfAran i dlvar eller bdckar; 6ven-

ledes kan ett mycket djupt, avgrdnsat omride i t. ex. en

sio kall as "holj " Ordet Hr antraffat som efterled i ortnamnet"

Svenslabroholjeru (s'u cbtl,sl,abrruloygharo), e n d jup gol i en

h, over vilken bron Saensktbro leder"

6. p utt.
putt (Pot, m") betecknar en mindre, lflgt beldgen vatten-

samling, vars vatten ofta ar grumligt" Ordet 6r antecknat

som ef terled i ortn am ne t
Blotputt (htilAnPtit), gfird" Fdrleden Hr" adi. hl(it.
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7. ptl" -' .1

pll (P yvr, m.) 'vattenpuss med oftas t grumligt va tten'.
Ordet antraffas oftast i sammansdttningen'oyattenspol
(ud5pya"). Det bildar forled i ortnamnet Poluattnet (s. 8l).

8. sj6.
sio ('io, m.) 'sjo' ingflr i ortnamn s,om efterled.
Bullaresjon (brlt, aruaJon). Forleden dr haradsnamnet

Bullaren"
Skallerddsjc)n (skd,laraton) . Forleden dr gArdnamnet

Skallerod.

9. tj ?irn.
tjrirn (ra,l, n.) 'liten insjo med oftast till utseendet morkt

vatten'ing6r i ortnamn som efterled. Forleden synes ej

vara bunden till nflgon sdrskild betydelsekategori"
Aborrtjcirnet (dQerphryat). Forleden dr abborre "

Killingtj cirnet (Silngphryat). Forleden ar troligen djur-
namnet killtng. Vad detta skulle syfta p6, dr mig ej be-
kant.

Ltntjcirn (li,rySiefi, blott antraffat i Ltntjcirnsskogen
(s. 76) . Forleden dr lin.

Lomtj cirnet (l brytaparyat)" Fdrleden dr figelnamnet
lom (Colymbus arcticus) . Strrinderna dro ster,liga och
vattnet dr nfigot sfl ndr klart. Det dr just i en sfldan om-
givning denna figel bzist trives.

Lundtjcirnet (ld,rgaShaat), en tjarn pfl gflrden Lunden
(s. 75) "

Ld.ngtj cirnet (ld,,gaShyat). Namnet passar.

Montj cirnet (tnQnaSceryal). Forleden ar gfirdnamnet
Mon (s, 68), Mellanvokalen Hr mfihdnda analogisk efter
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andra fall. Det torde dock observeras, att ordet i obest.

form sg. i skeernfllet heter rnen .

Mdrttj cirnet Qm,rgtapcbtlot)" Forleden ar mort .

Ilockerodtjcirnet (ndliarascbyoat). Forleden ar gflrdnam-

net Ilockerdd.
Ramntuettj cirnet (rd,ryr,tuedScbryat) " Forleden dr gflrd-

namnet RarnntYeten (s. 77).

" Rortjcirnet (riraScbryat). I dial.

f. 'sriv' (jfr isl,royn', m.). Strdnderna

finns ett ord 'i'rtir
dro kantade av sdv

flertalet namn b6 jd
och vass.

Forleden har i det overvHgande

form, i ett par stutmform.
10. vatten.

Ett uatten (r,.t*, n.) 6r i allmflnhet stot're zin en tjrinl.
Ordet ingAr i ortnamn som efterled" Forleden kan vara av

skilda slag.

Berguatten (birlcL)iln)" Forleden dr berg.

Gcitlduatten (1 rulcrtrin) , FOrleden [r gcidda.

Kisteuattnet (.,s)slal rin't!\. Forleden ilr kista 'skrin'" I

No. Gaardn. pf,trdf fas flera ortnarn lt mecl forleden Kiste- ,

och clet anmhrkes att dertner vdl vill ange ))en betydning
av Indsrnkning eller Pasn. Kisteuattnet ligger lflgt och

omgives pfl alla sidor av hclj der.

'i' Ktiryattnen? (ha'rtu(Jne). Forleden kan m6rhdnda vara

mfllets kcr,r , m . 'karl' ('Y Karlauattnen) "

Lilla Rotuatten (l i[a r bdau q?x) . Forleden iir val rot (trad -

rot)" Namnet anger , att det finnes trddrotter och dylikt pA

bottnen. trtt niirbeliiget vatten heter Storu Rotuatten.

[.illu Rulsarijt{pallnel {l ii;, 't'ltt,'s;t.i;rintl), Fiir.lctlett iit' utf
rlurrlcril utddff ot'tttullul u l?ulserdtl.
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{Wellanuattnet (nobltznou anet) " Forleden dr adv " mellan,
i dial " m,ilmni,. Vattnet ligger mellan Nordvattnet (nbt,.-

u(rnal;) i norr och Scideryattnet (srruunat) i soder dflrom
Pci[yattnet (pybauanat)" Om forleden pol se s "79.
Sanduattnen (sitneue!,ne). Forleden ar appellativet sqnd,

Strhnderna bes tfl av fin sand "

'Y Sprunsuattnet (sl>r htlsauanat)" Forleden itr sprund,
i rnAlet s/tr'(.tt1s" Anledningen till namnet iir mig ei bekant"

oo LJllervattnet (,it,l,ar"i.tnnil). Forleden kan ej gzirna vara
gudananrnet Ullr, ty vattnet ligger inne i obygd. I No.
Gaardn" 6,227 s6ges emellertid, att det finnes ))en stam-
me LIU-, sorn maa v&re uafhffingig av Gudenavnet, ialfald
hvad Betydningen angaar, D

'kAntreuattnet (irttltrauanat)^ Fdrleden Hr gen" av det av
Noreen i Namn och Bygd 1913, s. I i nordiska sjdnann upp-
visade 'i'cilmtr 'svan', biform till isl. alpt (glpt); cilmtar- har
blivit till rilntar- och detta till cintor-. (,Pepekat for mig av
prof " Lindroth.)

I I . H.lv.

cilv (q" t,"1,, f ") tsnligt Nr:. Gaardn. I ndl. brukades eU

(el fr) i f'vnord. endast om enstaka, mycket stora vatten-
drag; forst mot slutet av medeltiden borjade man ock att
kalla rnindre betydande sAdana €lf.

Bullaremfllets alu motsvarar rikssprAkets Li. (Detta
senare ord finnes ej i mAlet") Ordet dr antrdffat i ortnamn
som efterled; jag har Hven antecknat det som forled i nam-
net A luosel (s. 82) .

Grimmelandsaluen (sritrol,ansr!t,,ua)" Forleden flr gArd-
namnet Grirnrneland"

6
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Fresslandseilven (l'r bilunsrkt'ue; det forsta e ilr l mellan-
ljuCet u) dr narnnet pfl samm e h, de den flyter over gArden

Fresslands mark"
Rcimnecilven (rhrytnahtrae) utfaller i Rcimnebukten (s. 84).

Forleden ar gflrdnamnet Rcimne.

XI I " Sllbstantiv, sorlt beteckna vattendrags utfl6de.

1. bHckos.
n.) 'bdckmynning' 6r ei ortnamnsbildande.

2. hlvos, os.
(r(t,'ac.,s, es, n.) 'fimynning' bildar ortnarnnet

ki t,'t, il sat), Fressl andsillvens r"r tlopp .

XI I I. Substantiv, som flsyfta vissa speciella slag
av vattenriirelse.

I . t!'avg.

'Fave (rtor, m.) 'bakvatten i Aar, vattenvirvel' e, d. anvdn-

dgr mycket S'dllan" Det dr ei ortnamnsbildande.

2. fall.
Ordet faT (lol,, n.) 'fall' har iag antecknat sflsom eflter-

Ied i ortnamnet
Brusfallet (brusaf alat). Forleden dr gflrdnamnet Brusen.

3 " fors.
, fors (los, m.) 'fors' ar antrd ff at som efterled i ett ortnamIl.

Forsarna (fd 5ane) (Naverstad)"

" sketfors (,f i,llo.s). Forleden anger att vattne t ar grumligt

ciluos, os

Aluoset

och sm u tsigt.
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XI V. Su bstantiv, sol11 beteckna

l. Iand.

83

Iand inyid vatten.

land (l;rn,
sidland och

(te neda n) .

nam nen:

Gottersrodlanden (gd rla,sal, une) ,

fallen gArdnam n "

n.) fijrekommer mest i sammanszittningen
betecknar ungefdr detsamma sorn strand

Jag har antecknat ordet som efterled i ort-

Fresslandlanden (/rb5lanlane.' det
lj udet n).

forsta e'ar ,>mellan;

Forlederna ilro i bfl da

2. 'r'nubbe.
En 'i'nubbe (niltte, m.) dr en smal, oftast ganska hog udde,

som sticker ut i vattnet. Ordet dr petrriffat som efterled i
ortnam nen:

Houerodnubben (no"uaranrllian), Iigger pfi grrinsen mellan
Mo och Svarteborg" Fdrleden ar gArdnamnet Hoyerrid
(Svarteborg).

Stuucingnubben (stilrt fr gn,u ttan). Forleclen 6r gfird nam-
ne t Stuucingen (s. 7 0) .

3 . nH.s.
ncis (nrgs, n.) 'nfrs' bildar efterled i ortnamnen:
xArncis (atnd:s), ett hemman, som till storre delen be-

stAr av ett i Bullaresjon utskjutande nds. Forleden synes
bora vara Arn(a)- ('rArn(a)ncis) och ar mAhrinda identisk
med det gamla mansnamnet Arne eller det isl" fAgelnam-
net ?rn, m. '6rn'.

Rriranenciset (r )ranonri,sat), hemman. Forleden dr gfl rd-
na mnet R(irane 

"
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strand (stra'n, pl.

dande "

udde (d rJa, m .) u dde'

4" strand.
strcbnar, f.) 'strand' ar ej ortnamnsbil-

5. udde.
ar ej ortnamnsbildande.

efterled " For-
de andra lfiter

XV" Su bstarrtiv, som beteckna vattellsamlingars
inbuktningar.

1. bukt.
bukt (bafut, f.) 'storre vik' bildar efterled i ortnamnen:
Smedviksbukten (srn?:uagstt ctftte) . Forleden ar gArdnam-

net Smeduiken (s. 85)"

Rcimnebukten (r rbryrnab alite). Forleden ar gArdnamnet

Rcimne.

2.':'kile"
'?kile (;ilr, m.) 'smal, djupt intrHngande vik' forekom-

mer mest i samrnanszittningen '*sjdlcile (lbrvi,1n1 . Det bil-
dar ej ortnamn"

3. vik.
vik (oG, tar, f .) 'vik' ingf,r i ortnamn som

Ieden har i ett fall b o i d form (gen. sg.); i
den sig ej sdkert bestammas "

'\'=Boviken (b{au,ige) ^ Forleden kan vara det isl. bi,t , Ir.

gfird, hebott jordbruk' eller btid, f . 'bod' (fiskarbod)"

" Djupesvik (dilbasurg) Fdrleden 6r. vdl djup, n" (gen.

d,ju,ps)'sthlle, ddr det ilr djupt'" Betydelsen passar.

':'Hass/euiken (ltc?,slau,Lgt). Forleden [r vdl det isl.

(ilven sv.) hesli, 11. 'hassellund'. Det finnes en mzingd

hasselhuskar drir.
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Smedviken (snn(,aagaru) gflrd. Det torde observeras , att
uik hdr dr mask.1) Forleden a( smed" Enligt min medde-
lare skall det hava varit en smed frAn Kuille, som for c:a,

500 hr sedan htir forst brdt mark.

XVI" Substantiv, som
analogi d?irmed

beteckna kringfluten eller i
u ppfattad terrH.ng.

I " holme.
holme (hit,'?'103, m.) motsvarar med avseende pA betydel-

sen mera sdllan rikssprflkets holme, ty i mAlet beteck nar
ordet flramfor allt en mindre, kilformig landtunga, som
till storre delen (pe tre sidor) dr omfluten av en frlv eller
bzick. Ordet ingflr i ortnamn som efterled. Forleden har
i ett fall s t a m form; i de ovriga kan cless form ej sdkert
bestdmmas "

Holmarn(t (.hir,'*rana), Izigenhet.

Broholmen (brrkhp t,'rna?L). Forleden ar bro . E n bro Ie-
der over clen A, sonl onrgi\/er holmen 

"

Enholtt'Lerl (Ucalt,Qt,'nt;tn). Frjr"leden rir busknanrnet en,

(i,'nar)" Det vrixer erl rrriingd errhuskar hdr.
Iluttryholnrcn ('r hr1t,'lth! t,"tn.an). Forledep iir 'i'ru17p, frl .

'svans, stjdrt'" F{olmens fbrnr har varit upphovet till
narnnet"

Vadholmen (o,Ahp,l,'neat4. Fdrleden dr vAdn i dial . n6,

(isl" uad, n")" Vattnet i den forbiflytande dlven dr hdr
nrycket grunt, sfi att man lett kan vada over"

t) Narnnet skrives Snt,id,iu u,i/r, Rocle lrog 36r (r3gr). Om uttals-
f ortren ej beror pi rikssprAksinflytancle, rnAste d en vzi,l f rin bor-
jan vara best. form dat. (-ai,henne). l-Hj. Irinclrothl
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2. ski[r.
ska.( U'ttr, 11.) 'skdr'(i t'ikssprAklig menirg; ifr bergskcir

s" 50) bildar efterled i ortnamnen:
'FRassk ciret (rd5aJttrat), ett skdr, som hor till gArden Ras-

sen Om forleden 'i'rass se ':'Rassft dlet (s. 6 I ) "

Smedyiksskciret (srnDuagsJ tlrot) . Forleden ar gArdnamnet

Smedviken (s. 85).

3. 6.
6 (0, f.) '6'" Enligt No. Gaardn. Indl. brukades ordet o

i fvnord. liksom dnnu i vissa bygdemAl il v e n om flata
landstrdckor med frodig grdsvdxt, som ligga ldngs vatten-
samlingar utan att vara omflutna. I denna betydelse iter-
finnes ordet ilven i bullaremfilet.

Ordet ar antrdffat som efterled i onamnet:

Smedui kso (srnDuagsd. Forleden ar gArdnamnet Smed'

viken (s. 85)"
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[:iirteckning iivcr ds tcrr;[lrgheteclilrandc subs1,, $oln
H,ro ortnamrrs bildan de..

Iycka .................!... 7L
mad rorrr..............., 72

backe ......
berg r. ...

'r bergskdr
botten .....

'F brdcka
bukt
biick .. . ........
dal

'Fdumling eller'Fdumle
fall
fjell .... i .........

'r flat e
,:.f Iak
fors ....,
grotta
hed
holme
hult . ".
hal ... r.
hf,la

'kr in ne 7Ir
'Frult ....G ilfi
sand 69

'"slgg i4
sio 791

skog. 7 (i

skdr t3 (i

slzim . 6t)
stycke.. 611

'Fsvack 62
tjiirrl .. 7f)

'r'tvet... 7ti
'r'lange 7l
vall 7tt

vatten S0
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Kiipstadsci och vikingatidens
handelsplats ph Brrinnci arna.

Av JOHAN ALIN.

Den blomstrande handelsstaden vid Gcita dlvs sodra
mynningsarm har, som vi veta, Ssmla anor; den kan n6m-
Iigen se tillbaka pfl en hel rad foreg6ngare h6r vid frlven,
vilka under tidernas Iopp uppstAtt och g6tt under. Den
frldsta representanten for en ordnad storhandel inom detta
alvstddernas omrflde, sorn finnes omnfirnncl, dr den i Lax-
dolasagan skildrirde marknaden pe Rreinnoarna i Alvaskri-
ren. Efter sagans skildring att doma var vicl 9gg-tatrets
rnitt denna marknad vida kHncl och talrikt besokt. Den
fcirmedlade icke endast tlet Iokzrla varublrlsl) uran hit
kommo kbpare och siiljare fr'flrr cle clfltic1a hzrrrrlelsplatser*
Ila pfl andra sidart Not'tl* och 0stersjdn och frfln skilda tr.ak-
ter av det skandinaviska r.lnrradet" tSrannornarknaclerr
var for Vilstsverige, vad det sam tida Ilirka var 16r Mrilare-
omrAelet.

Var ha vi de att .soka platser-r for clen na den rildsta re*
presentan ten for Vdstsveriges ltandelsforbindelse rned ut-
landet? vid en utreclning for att besvara denna fraga ha
vi i fl(,rsta l'trnrnrel, att hf,lla oss till ltantnen pfr tvii kiincla
crar i Gi,tebot'ss sdclra skiirgflr'd, rrrirnligen IJrcinrtd oe 1 K6p-
studsdn - I{a rn net pzi cle tt t-or"ra rjn igen kri n nzr -vi i clen is-
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liindska sagans benrimning pa tnarknadspltrtsen, BrAnn(i^

art't(U den senAre rjns namn angiver sig sjrilv sorl bettfrm-

ning pfi en handelsplats.

Namnet Kopstadscin l6ter ju ganska modernt, och man

kunde ddrfor vara bojd att anse det uppkommet ratt sent,

i all synnerhet som man pfi kartor over trakten frin 1800-

talets borjan ser on betecknad med namnet Iiosso. Folja
vi emellertid ons namn sfi l6ngt tillbaka i tiden, som jor-

debockerna medgiva, sA finna vi, att det 1550 skrives

Kiopstass(inn, 1 567 Kopsta sdzdo och I 585 Kc)pstesoo.l)

I Oresundstabeller 159 1 och 1610 skrives namnet Kitts-

terso.2) Askims hdrads dombok har 1604 for'men Kdpstadzd,

en form, som vi i samma kella petrdffa eiven for: Aren l619

och l62l . Ar 1623 har domboken emellertid fot'men Kios-

tesoo.s)

Den zildsta kdnda form av nantnet, som man hittills
kunnat uppspAra, dr sf,lunda K(ipstadson (Kiopstassonn).

Av ovriga skrivforrner mfl vi sdrskilt Izigga mdrke till Kop-

sfesoo, Kiosterso och Kilstesoo, vilka med all sannolik-

het uppkommit genorn anpassning till det de rfldande ut-
talet. Mecl dessa former for ogonen kan man iu ldtt fore-

stdlla sig hur utvecklingen fclrtskridit, sA att vi slutligen

ffitt formen Tiosso.

\
u

1) Vii,stergotlands ;hp.r,rdlingar i Kammarkollegiet,
1567, n:r tB, 1585, n:r 19.

, ') Tabeller ov. Skihsfart og Varetransport genom

I660, s. "3[}3.
3) Namnexcerptertr a ur arhivm al er:ial et ha stiil lts

fogancle av Institut,et.

1550, n:r 18,

Oresund 1497

t,iII mil,1, fiir:-
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redd. Sarnmansiittningsleden stud har hdr sin ursprung-.
Iiga betydelse'strille' eller'plats', Kiipstarl [retyder. sfilunda
'kdpstdlle, handelsplats', och Kopstadson'6n nred kopsta-
den eller handelsplatsen'.'t) Namnet synes sAlunda ha upp.
komnrit som beteckning pA en plats, ddr handel bedrevs,
och de vi veta , &tt hHr ute under vikin gatiden fanns en

kdnd marknadsplats, sA kunna vi ju ha goda skdl att sdtta
namnets uppkomst i samband med denna. T),vfrrr kunna
vi ej folja namnet sfl lAngt tillbaka i tiden, att vi spira den
form, det nr6ste ha haft under vikingatiden, offi det dfl upp-
kommit, men att namn pf, handelsplatser den tiden bil-
dades i analogi med Kcipstadsd, ar kHnt" [Jnder vikinga-
tiden uppstodo i Norge ett antal handelsplatser, och den
vanliga bendmningen pfi dessa var Kaupangr^ E,n av de

mera kilnda av dem var ju, for att taga ett exernpel , Kaup^
angr i uSkiringssal ii vid Viksfiorden, n ara det nuva-
rande Sandefjord" Vi kdrtna igen den fdrsta santnransHtt-
ningsleden ka.up 'krjp'; elen andra Ieden ) (t.ngr, nilger, att
handelsplatsen trppstAtt vicl etf trAngt vatten, vid ett sund
eller ett vik. Sont jilnr f rirelse kart ntarl ocksfl visa pfi den frlr-
rla heniinrningen Kaupnrunrlilr\tfar pA vfir'a clagars Cope-
Iand Island utanf'trr inseglingen till Belfastfjordenr) oclr
Kauostadr ff Vdstrnanrlaovjar u tanfor Islands sydkust"

I{opstan och Kopestad som gArdnamn ha vi pfi nzira

hall: det ena pfl Onsalahalvon och det andra i Svarteborgs

1) Den mojligheten skulle ju ocks6, kunna tti,nkas foreligga, atr
KoTtstadson kunde bretyda on invid kopstaclen" Detta antagande
t,orcle vi emellerticl icke ha n6,gon storre anleclning atl, riihna med"

2) Alexa,nder Bugge, Iln Bjorko i Syclruslancl, Namn och Byg,i
I 918.
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socken, Boh usldn " Huruvida dessa namn uppkonrmit
som bendmning pfl gamla marknadsplatser, iir ej nhrmare
utrett, ffie n ldget och beskaffenheten av de bAda lokalerna,
som namnen dro knutna till, tyda pA att sf, kan yara for-
hAIIandet.l)

Namnet Kdpstadson kan sAlund avara en yngre form av en
bendmning pA 6n, sorn uppkonrmit redan under vikinga-
tiden. Emellertid mdter oss detta namn icke i den iskind-
ska forntidslit.teraturen, i vilkerr oarna hdr ute rfltt ofta
omtalas" Laxdolasagan bendmner rnarknadsplatsen Brcinn-
riarna, ett namn) som upprepade gAnger i olika samman-
hang forekommer i de isldndska sagorna. Namnet har
till vhra dagar hellit sig i bendmningen pA en av de storre
oarna hdr ute, Brannri. I de isldndska berflttelserna fo-
rekommer namnet alltid i pluralis och synes beteckna he-
la ogruppen. Saknade de oarna i sodra skflrgflrden under
vikingatiden individuella namn? Sdkerligen icke. I grflns-

1) Llnd"ersoker ntan kigct a,v kzirrila rnurknaclsplatser fr:fr,n ii,klre
eller senare ticl, s6, finner rnan, att cle i regel d,lo la,gda pfi, gnrsA,sar
eller sandfHlt och nat,urligtvis invid de slorrre farclevaga,rna" Att,
rrlan valde sanclfd,[t och gnrsf,,sar: t;il1 rna,r'knzrclspla,ts, berorlde pfi, a,tt
marken dH,r var: ton' och lonlig, varernot clr lerslii,tt vid regnvii,cter av
en storre rniinnishomassa liitt upptra,rnpades i,ili en besvdr.lig ler:ri,lta,,
J)e overl nH,rnuda platsr:r:na Jra jrrst etb sfi,cJa,nt liiEe, sonr man f or,-

rnoclar:, att, en rnarknadsplats skulle trzr. Gi,rclalna i Onsa,la sockerr
med namnet l{opstan ligga lnitb pi, Onsala}ralvon g'rupperacle kring
en grusfi,s, orngiven av lfl,ngsluttancle sandfelt, ocln Ki)7testad, i Svar-
teborg ligger pA, d.en stora vdstsvenska rinclrrrord,nen och inrric{ norra
Ilohusliins hu.vudvii,g, som fr'fin Svartebor:g E,ncla till kusten norrtrl,
iir lagd pfi, morhrrens grus- och sandavlagringar:. IXntiast n6,gra }un"
norr orn Svartebor:g ligger: pri lnor.iirlen R,abhalsheiclr: markr: arls-
plats"
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beskrivningen frAn 1254 finna vi pA ett
oarna uppr6knade med de namn, de nu

rekommer hhr i singularis"

Att ciarna av isldndarna nrimnas kollektivt efter

Rr'6nno forefaller mig ha sin givna forklaring. Frdm-

lingen, som lAngv aga ifrAn kommit ned till den stora

marknaclen, hade i regel ingen anledning att f dsta

sig vicl , r,acl man hdr pfl orten kallade de olika oarna i skar-

gArden; ett llalxrl Iade han ernellertid sdrskilt nriirke till,
och clet Var namttet pA den o, ddr marknaden holls. Nzir

sedan darna i uAlvaskziren )) av en eller annan anledning

kom mo pfl tal, sfi bendm nde man dem efter den kd nda

marknaclsplatsen Brcinnoarna, d. v. s. oarna kring Brdnno"

A naloga exempel kunna vi finna i vAra dagar. En lAng-

vdga friinllirrg) som kommit till Goteborg och gor ett till-
fzilligt besok t. ex. pfl Styrso for att bada och dta middag,

ffir just anledning att fdsta sig vid ttatnnet pA denna

o, och kornmer han nAgon gAng isin hemort att tala

om oarna i sodra skilrgArden, sfl bendnltter han dern

sdkerligen efter Styrsd eller Goteborg, de for honom kdn-

da na mnen.

I namnet l3rcinnti eller dess pluralforrn Brtinnoarna.

ligger for ovrigt ingen ting, som i och for sig ger nfigon an-

tydan om att det haft nAgot samband med en forntida

hanctelsplats) men de den ndmnda pluralformen dr den

enda bendmning pfl iiarna hdr utanfor) som moter oss i

de isldndska sagorna, lor sf, vitt det ej sHrskilt dr frfiga om

norra skdrgflrden, sfr visar detta, att den o, Vars namn

overfllyttats pf, hela ogruppen, mAste varit sdrskild kzind

av de islHndare, som foro hit till marknaden eller pfi sinzt

utrdart trtg niir" al,la

ha, oc I [3rdnnd ftj-
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farder hdr flOrbi stjkte hanut vicl Oarna utanfdr iilvrnylt-
ningen. Orsaken till detta forhAllande synes rnig, som for-
ut antytts, knappast kunna vara nAgon annan dn den,
att det varit pfr Brdnno den forna marknaden hAIIits.

For foreliggande sporsmAls fullstdndiga utredning skul-
le det naturligtvis ha varit av stor betydelse, offi man hafr
ett upplysande arkeologiskt material att stodja sig pA. Ty-
vdrr dr sA icke florh hllatrdet" E,ndast ett flornfynd frAn vi-
kingatider-r zir kdnt frAn Goteborgs skHrgArd, ndmligen en

armring av guld, son lor ett par mansf,ldrar sedan hitta-
des i en iker pa sodra sidan av HHlso.l) De fasra fornldm-
ningar pA oarna, som mojligen kunna foras till jeirnAldern 

)

6ro fe och os[kra. tstt par smfl rosen pA Bjorko, ett par
dylika pf, Ockero samt en otydlig stenlziggning pi Hrilso hr
vad Goteborgs norra skdrgArd har att uppvisa i detta av-
seende.') Sodra skzirgArden har foga mer. Ett litet rose

pA Brdnno, ett par osdkra stens6ttningar pa Galto och etI
par dylika pi VrAngo, det 6r allt.,r; Pe Vringo och Ko-
holmen vid Vinga samt pA Hono finnas visserligen s. k.
labyrinter, men som man saknar hAllpunkter for dessa

fornminnens silkra datering, fh de Iilmnas ur rhkningen
vid denna undersokning. Detsamma mflste forh hllandet
bli med den mdngd gravar) som forekomma pi Rivo, Galto,

l) Montelius, Bol'nrslii,nsl<a fonrsa,kel' frAn heclnatiderr, s. 35.
2) PA fforro finnes en stor", egendomlig inhHgnacl, rnen humvicla

den d,r att hi.nf6r:a till fortristorisk t,id eller ej, hariinntr icke krurnat
a,vgcras. l)etsarnrna ar f(rrhS,Ilanclet rned cle,, krirrg hhgnaden be-
fintliga lfi,ga losena.

3) Dfi dessa f brrnodade fornminnen ej alls d,ro undersohta. sf, vet,
rnan ingenting bestH,mt, om till vilken tic{ de }rbra eller ens orn cle

tiver huvucl iiro minnen f rfr,n f Orhist,orish ticl,
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RuskHr och Danaholmen " Dessa graval") som utgoras av

en avlAng gravkulle av manslringd med en mindre sten

stzilld vid ena eller bflda ilndarna, ha ingen som helst lik-
het med vikingatidens gravar , yzd det yttre betrdffar; om

deras innehAll vet man dnnu ingenting, dfr ingen enda bli-
vit undersokt" L,j heller kdnner man nigonting med s[-
kerhet rorande de mfinga ustenhdgnader,r och primitiva
tomtningar" som talrikt for:ekomma pf, oarna i skdrgArden

hdr utanfor" Sanrrolikt tillhora de er) lAngt senare tid lin
den vi h6r syssla med "1)

Frflnvaron av fasta forrrleimningar frAn vikingatiden
tyder pf, att oanra den ticlen icke haft nigon talrikare
mera burgen befolkning. I ett isldndskt sagofragment')
omtalas en man BArek, som rfldde over Brdnnoarna under
forra hdlften av 900-talet. I vad mAn den islrindska iiven-
tyrsberdttelsen om Rfirek och hans strid med hisingsbonden

Tord innesluter nAgot verklighetsstoff, kan ju icke avgo-
ras; emellertid visar skildringen, att Brannoarna rinnu in
pA 1200- och 1300-ta len, dA dessa isldndska dventyrsskildrin-
gar skrevos, Ievde i de islHndska sagodiktarnas fantasi.
Det kan ju i si rnAtto ligga en sanning i den islfrnd-

ska noveller-rs rneddelande onl 816nnoarna, atl oarna pA

900-talet lytt under en storbonde) sotrr hzirute skapat
sig formogenhet genom fiske, handel och sjoroveri; nAgot

mera betydande jordbruk kirnna oarna namligen icke ut-

') Anmd,rkas b0r, att, hti,r asyftade anliiggningar Hro n6,got helt
annat ii,n tomtningarna efter de hus av olika slag, som uppfordes
hti,r ute under sillfiskeperioden vid slutet av 1700-ta1et och under
I 8OO-talets borjan.

2) pordarsaga Ifred.u, r1tg" av G" Yigfirsson, s 95. '1;-:



97

i
H

s_{oa
AP

HGB-Er 9{'I agb0
5b0
ca :c6
C) -lA r-1
)-'{'ri>r -P
-1>r
!a

:c$ d-cn .y
CB. r.4

il lJ
b'J a

F<
F)

H
. FL{

?
: .X,@

-vnaq,) a
F ,cg j.E >i
S H€ :

S H SE.q tv) X'HE'5
E E .o''l
Frd

e0 G\ 
'OF.Bh ...g bV :Q iaa,5 E?e SHA4 A'6 tSr- H

H d Hf;
M .CB€

-iYr)-i ta: 9d.3 ho. bqoh0 =:q.d !ZJ-
- !^'-
EfJ q) .a.d Ll

03L'

{+
c6
!Fi :O

F,OTrd.E
^a 

'!vLv Ll
15 c0o'
Es
*{C)
:QO

e+.{
.A

ct 'Y
6.5
CE
j

\ "rY

il

\

'tr!
,t i-3

lIi$
o,$ 

qf,

xil

?q1'

a

LC

rf}s
d
bfrg

L:-L
.'.i

h.t
I

I

i

t



98

rymme for. For uppkomsten av en handelsplats hdr ute

rned bofast befolkning lade vikingatidens oshkra forhfil-

landen hinder i vdgen, och niir en gAng en stad avloser

Brlnnomarknaden, Sfl forldgges denna ddrfor ett stycke

uppfit dlven, diir den var mindre utsatt for de utmed kus-

ten farande vikingarna.

Sedan vi nu sett,, vad det historiska materialet haft att
upplysa om platsen for Brdnnomarknaden, vilja vi fone-

taga en granskning av de bfida ndmnda
oarnas 16ge och topograf i for att sokaklarg6ra,

vilken av dem som erbjuder de bdsta moiligheterna som

marknadsplats.
Br6nno ligger i mitten av sodra skdrgArdens norra

ogrupp. At norr vetter den till stora utfartsleden vflster-

ut frfin dlvmynningen, Hakefjorden, i vfister skiljes den av

ett delvis uppgrundat sund frin Galton , ht soder gh dess

strdnder ut till sundet norr om Kdnso, vilket nu utgor

karantdnshaffifl, ht oster skiljes on av StHmmesund och

dess bredare sydliga fortsdttning frfin Rivo, Aspero och

Kopstadso. On utgores till overvzigande delar av en ste-

ril, av klyftor och tringa dalg6ngar sonderskuren, mycket

ojdmn bergplath" A ons ostsida, tlt till sundet mot As-

pero, finnes emellertid en storre dald: som upptages av en

600--700 m. lfing och 200-300 m. bred jdmn sl6tt,

vilken med sitt nordostra horn ger ned till det niimnda

sundet rnellan Aspero och Brdnno men for ovrigt ligger

omsluten av skyddande hojder. P& hojdsluttningen ult-

med dalens vdstsida [r ons nutida bebyggelse samlad" Den-

na dalsldtt dr det enda omrflde pA Brdnno, som kan tfrnkas
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ha varit ptratsen for den gamla marknaden. Den dr ocksf,

sf, vill med hrinsyn ,till utrymme som beskaffenhet for ov-

rigt synnerligen lzimplig som samlingsplats. Den ligger,

som ndmnt, vdl-skyddad ht,alla hAll och tillrdckligt hogt

for att ej vafa sank och 6r dessutom synnerligen jzimn, med

en svag sluttning ht norr, ned mot stranden. Sl;itten dr

nu delvis odlad men har i dldre tider shkerligen utgjort en

strandang, som varit ren och torr att vandra pf,. Man

kunde ju formoda, att' en av hojder orngiven dalsdnka

som denna , vid regnvdder skulle fe mycket overloppsvat-

ten; se dr emellertid icke forhillandet. Floiderna kring
Brdnnodalen ha 'ndrnligen sin storsta avrinning At den si-

da, som vdnder fr6n dalslbtten, varfor tillstromningen till
denna ilven vid 'ihfillande regn ei btrir sf; vfildsam. For

ovrigt holls Brdnnomarknaden pf; forsornfilaren, och som

vi har ph vdstkusten under vfiren i regel ha en ihf,llande

torka, sfl torde Brdnnodalen vid marknadstiden sdker-

ligen varit torr til lrrickligt
Det zir emetrlertid icke endast dalens beskaffenhet utan

ocksfi dess centrala liige i forhfillande till ons tilkiggs- och

hamnplatser, , som gor den liimplig som marknadsplats "

Brdnno har nu fyra tilleiggsplatser: en vid ons nordsida,

Vassdalen, tuh pA dess sydsida, Londal och Husdalen, den

:seflBfe med fingbfitsbryggan, samt p6 ostsidan Rd'sten vid

Brilnnodatrens norra dnde. Frfin de tre forstndmnda plat-

serna leda genom dalgfin gar vdgar infit' on till byn och den

stora,dalen. FrAn denna leder ht soder ytterligare en vzig

ned till stranden vid Sanduik, varest mindre bhtar kunna

lagga till.
Fof en marknadsplats sf,dan som det hilr ar frhgan offi,
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med kommunikationer endast till sjoss, spela naturligtvis
hamnforhillandena en viktig roll. I detta h[nseende frr
emellertid tsrdnno ocksfl ganska gynnad " Pe nordsidan
har on en latt tillgzinglig och ganska rymlig hamn, och i
sydvdst och oster omgives den av rymliga och skyddade
sund, som ledigt kunnat upptaga f,tskilliga hundratal av
vikingatidens fartyg" Sundet pfl ons ostsida dr visserli*
gen nu blott 1 m. diupt) men for tusen flr sedan torde vat*
tendjupet hdr sdkerligen ha varit ett par meter och sfilunda

tillrdckligt for ej sfl smfi farkoster.l)
K o p s t a d s o ligger strax sydvdst om Br6nno och frr

skild frfln denna av ett omkr.750 m. brett sund" At norr
skiljes on av Korshatnnssundet frAn Aspero, i oster begrdnsas

den av Kleuafiorden) vars djuprzinna med sodra inomskflrs-
farleden frAn Goteborg gAr fram utmed ons ostsida, och

i soder och sydost omgives den av ett par smala sund" On

6r i likhet med Brdnno en kal, sondersplittrad, ojdmn berg-
plat6. Tvdrs over dess sydligaste del gfir i nordost-syd-
vilstlig riktning en smal, diupt nedskuren dal, som delar:

on i ett nordligt och ett sydligt hojdomrfide.
Den ndmncla dalen, ons storsta, begrhnsas i norr och

soder av branta klippvdggar och o jdmna bergsluttningar"
Dess ostra dei upptages av en grund vik, kallad Kilen, och

dess vristra hzilft utgores av den sanka lersliltten Maden,

sorn strdcker sig ned till ons bithamn vid den smalaste
delen av sundet mellan Kopstadson och Mflsekullen. Sjel-

1) Som bevis for vattenstfl,ndets foranclring rrid vd,stkusten i his-
torisk tid kan a,nforas , abb Cronstedts vattenst€r,ndsmd,rke pA I(oon
vid Ma,rsirand, viLket 1770 inhoggs i vattenlinjen, nu befinner sig

70-80 cm. over nllvarande medelrrattenstfi,nd.
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ya dalbottnen'har en trjredd av knappt 50 m., dess liingd
uppgfir till 300 e 

'400 m. Trots sitt begrdnsade utrymmee

dr dalen dock nu ons viktigaste ornr6de; de flesta husen p6r

on dro n6mligen samlade har, dock icke i s jrilva dalbottnen,
som,dr sank, utan pfi"dalsidornas sluttningar och avsatsen"

Efter denna oversikt vi\ja vi se till om on moiligen kan
ha nAgot omrflde, som kunde ha lzimpat sig som marknads*
plats. Vid en sfldan undersokning faller ons brist p6 ut-
ryrnme genast i ogonen, i det att ingen enda storre oppen
plats:stfir att uppleta. Huvuddalen kan ej gdrna komnea

i frhga som marknadsplats, de dess botten) som nu knap*
past 'hojer sig upptill mer an I m. over havsytan, unden

vikingatiden sdkerligen nhsta n helt och hflllet stod under
vatten, och ons sodra del utgores endast av en sonden-

splittrad bergrygg utan nflgot kimpligt' utrymrne. Aten
stf,r'sfl ons norra, storre omn6de. Hdr finnas tre sm6 shm-

kor:;'en norrut vid Korshamnssund., kallad Torndalen, oeh

tvh pit ons mitt , Alekcirret, en sank tuvmark, och Tyfterna.

eller Tufterna, en liten kitteldal rned ons storsta odlade om1-

rf,de. Den senare platsen dr den enda pfl on, som kan tdn-
kas komma i fr6ga som marknadsplats" Emellertid synes

den, med sitt mycket begrdnsade utrymrne icke ha kunnat
raika till for de mdnniskoskarotr) som stromrnade tnn[

Brannomarknaden under dess glansd agar.
Hamnforhflllandena kring ' Kopstadso hter 5ro ganska

goda, offi de dn icke nfi upp emot vad Brdnno i detta avse-

ende kan bjuda pf;. 0n har s5lunda nu icke mer iln en ereda

bfitharnn, den vid MAsekullesundetn ,Den kan naturligt-
vis angoras pfl flera stH IIen utmed strdnderna, men onn i
dldre tider andra tilkiggsplatser dn den nuvarande hamnen
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anlitats, kan man nu icke med nfigon bestilmdhet av-
gora.

Att utan stod av nAgot som helst arkeologiskt material

med bestdmd visshet utpeka platsen for Br[nnomarknaden

lfiter sig ju ei gora, men sfi mycket torde i alla fall framgfl

av en jzimforande undersokning av de bflda oarnas topo-

grafi, att Kopstadso icke har nf,got omride, Itimpligt som

samlingsplats for en stor skara mdnniskorl;, medan Br[nno
forfogar over en i detta hdnseende ndstan idealisk dal-

sl[tt2), som ligger centralt, i forhf,llande till ett antal go-

da och skyddade tilliiggsplatser, med vilka den stflr i for-

bindelse medelst relativt bekvdma vHgar"

Det synes mig alltsfi hogst sannolikt, att vi ha att soka

platsen for Laxdolasagans marknad pfl sjfllva Brflnno.

Vilja vi Hn nhrmare lokalisera densamffiB, ha vi knappast

nigon annan plats att forlzigga den till zin dalsldtten pfl den

nilmnda ons ostsida.

Men ddrmed har icke sporsmAlet om uppkomsten av

namnet Kdpstadso forlorat sitt intresse"

>Kdpstuden>, numera endast >>staden>> eller tstan>>, ar

en bendrnning, med vilken befolkningen pfl en ort beteck-

nar den ndrmast liggande staden, dit den som oftast bru-

1) I fr6,ga om s6,dana omr6,den ar I(opstadso sd,mst lottad av de

st,6rre oarna i sod.ra skiirgfi,rden.
z) Styrso har p6, ,rdir* sidan av Brannholmsviken en storre sand-

slii;tt. Htir ligger ett inhd,gnat ornrfr,de med gravar och rester aY

grundmurar for en rektangulii,r byggnacl" Platsen katrlas V i k i rt g-

akyrkogfrrden" Emellertid har den icke med vikingarna
at1., gOra. Troligen d"r det hil,r vi ha att soka platsen for det kape1l,

som 1603 ornnamnes som befintligt pfl, 6n.
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kar fara for att kopa eller szilja; knappast anvilnder man
v5tr detta ord om en marknadsplats, dit man endast kom-
rrer en ging om flret, eller, som i frAga om BrilnnomarkRa-
den, kanske endast vart tredje flr. Namnet Kcipstadstin

behover ddrfor icke ha uppstfltt med anledning av stor-
manlinaden hflrute, utan det kan ha uppkommit som be-

narnnirrg pfl den plats, dit den kringboende ortsbefolkningen
r vardagslag hade for vana att komma for att kopa och
,sdl;a. Man drev naturligtvis handel i orten Hven uncler ti-
den mellan de stora marknaderna" Platsen utanfor ilv-
m ynningarna om talas ju ocksfl under vikingatiden sonl

Iivligt trafikerad av kopmansskutor. Vi erinra oss) att
Kopstadso ligger intill stora inomskzirsfarleden soderut
frdn dlvmynningen, och det dr ddrfor helt naturligt, att on

ofta angiordes av forbif arande handelsfartyg" BIev det
emetrlertid bekant i trakten, att en kopmansskuta lfig hilr
ute, s6r strornrnade naturligtvis ortsbefolkningen till for att
,avyttra sina pnodukter och tillbyta sig h,trhdda varor, och

sA }<unde innan kort en ortsmarknad vara i gflng, som fort-
gick, sfi ldnge man f, omse sidor fann kommersen lonande.')
En sAdan titrlfell ighetsmarknad for ortsbefolkningen kr[v-
de {cke nflgon storre samlingsplats. Man for hit i sina
segenbfrtar, gick ombord pfl skutan, for sf, vitt koprnrinnen
icke hade slagit upp bodar" pfi Iand,giorde upp sitta

.i

1) X Thord tfred.as saga lii,sa vi om en dylik marknacl. Ett skepp
med" ett antal k0pmhn anld,nder till Miclfjord pfl, Island. I(opmir'n-
nen. uppslfr, tAIt i land och fora dit sina varor, bud sri,nd.es ornkring
i orten f Or att kungora skeppets ankomst,, och ortsbef olkningen
str6nomar tiII for a,tt, forse sig med varor, som man ej kunde f6, pa
hemon.
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affdrer och for hem igen for att kanske firtenvhnda hit
vid nfrsta handelstiXlfzille"

Att ortsbefolkningens dagtriga bendmning pf; denna han*

deisplats saknas i de isldndska sagorna, behover icke betyda,

att Kopstadson som bendmning pfi on i frfiga ej gflr s& nfingt

tillbaka som till vikingatiden. En allmhn benHrnmflng

som Kdpstaden, Kaupang(r)en eller Kopstadson 5r ndmnigen

alltfor obesthmd for att i en skildring, avsedd for en nffise-

krets lflngt frf,n den ort som omtalas, kunna anvfindas

som platsbeteckning; for ovrigt anvilnde frdrnlingar na-

turligtvis icke namnet Kt)pstadson utan den bendnanflng,

som skilde handelsplatsen hdr frfln andra ukopsthllen >,

alltsfl Brcinndarna.
Mera egendomligt hter forefaller det , att vi ei finna m&rn-

net Kopstadsdn i grdnsbeskrivningen frfln 1254. Att detta

skulle bero diirpf,, att on de frfln dansk sida avgiort nrik-

nades till Sverige, kan ju vara moiligt men synes Cock

mindre sannolikt, om man tar hansyn till ons lzige. Kop-

sta dscin ligger i u nbstan mitt i ogruppen i frflga, och de

den danska urkunden tillerkhnner Danmark ovriga oan i

sodra skhrgflrden, si ar det v61 d[rfor knappast tnonigt,

att den med avsikt skulle undantagit just denna o" Kan

icke dess uteslutande bero pfl att on 1254 6nnu var obe-

bodd och dirfor utan betydelse i skatteavseende? Den

har ju ej som de ovriga oalna hdrute nhgra egentliga iord-
bruksmojllgheter och har dflrfor kunnat locka till vanal<-

tig boszittning endast under tider, dA fisket i skdrgf,nden

varit mera givande" Kanske har on forst blivit av nf;rgon

betydelse under den givande sillfiskeperioden, som syrtles

ha borjat hrir pfi 1280-talet och strHckt slg flram tiln nait-



109

ten av 1300-talet.1) De besoktes sk6rgirden i sodra Bo-

husl6n och norra Halland av tyskar, holldndare och engels-

miln, som kommo hit fr6mst for att uppkopa och salta

sill, men ocksfl for att deltaga i fisket. Marstrand var vis-

serligen de huvudorten for fiskhandeln i Bohusldn, men

detta utesluter ej ,att sodra skdrgf,rden, som icke horde till
Norge, dfi kan ha haft sin egen tilliiggs- och uppkopsplats

med fogde eller uppsyningsman, som overvakad.e ordnin-

gen och uppbar konungens eller lfinsinnehavarens skatt.

Det ar lu ganska mojligt,att Kopstadson med sin frfin stld-

ra , inomskdnsfarleden latt tillgtingliga hamn under sill-

fisket pfr l280-talet blivit en sfldan samlingspunkt for

fiskhandeln i sodra skzirgirden,2) och har detta varit for-

hfillandet sf, forefaller det ej alls osannolikt , att on d h fhtt
sitt nuvarande namn. '

Slutligen naf, ndmnas, att ilnnu en tredje o i Goteborgs

skfrrgfird kan formodas ha varit en gammal handelsplats,

nzimligen Bjorkd i norra skzirgfirden. Utrymrnet tillfiter
emellertid ej att ndrmare ingf, p& frhgan hilrom, iag vill
endast framhilla, att. iag ej kunnat finna nflgot skiil, som

talw for att denna o varit platsen for Laxdolasagans

marknad e Brhnnoarna.

1) E[6rman, Bohusfisket, s. 113.
z1 JEilmfor i detta avseende I(alvsund"i v&,ra dagar!





Hiirads= och sockennamnen
i Gdtebo.gr och tsohus liins

vflstgritadel.
Av HJALMAR LINDROTH"

Som ldsaren torde erinra rig, utgjordes det under l9l8
utkomna forsta numret av denna skriftserie av en be-

handling av Bohusldns hdrads- och sockennamn " Det
har synts mig ldmpligt att hdr ldmna ett litet supplement
till denna framstdllning genom att behandla hdrads- och
sokennarnnen ocksfi i nom ldne ts vdstgo tadeX "

Av de tre hdnadsnamnen dr det bara ett vi hdr ha att
sdrski It berora " Det ta d r n amnet Sciuedal " Ty Asktnt frr
i forsta hand sockenna mn och behandlas strax som sA-

dant, och Hising har diskuterats bland de bohuslfinska
namnen varvid iag nodgades stanna vid en beklagiig
osdkerhet rorande den ursprungliga innebonden. Vad
alltsf, Sciuedal betrdffar, sfr innehflller det, liksom sfi rnfrnga
andra namn pA *dal, i sin forled ett flodnarnn; det iir iu
rdtt na turl igt, att en dal i vars bo tten rin nen en flod eller
h fflr sitt narn n just efter den na " Den garnla f ormen frr
Savudal, och Smuu- uir genitiv av Saua" Detta har allt-
si varit det gamla) osammansatta namnet pfr Srivedn Vi
finna det ocksfi i gfirdnamnet Sriuencis " Sponjes det ytter'-
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Iigare, vad Sreva betyder, .kan diirp6 med

quist svaras , att det s6k,erligen betyder

nande' (ordstammen dr densamma som

sriutig). Aldre topografer skildra ocksfi f,n

lopp (i motsats till Molndalsfln).

Vid behandlingen av sockennamnen gfir

frfln soder tiII norr.
Vi traffa de forst namnet Kollered. Den dldsta k[nda

skrivningen dr Kolarid r4zl . Yngre skrivningar, ilvensom

dialektuttalet, ge oss sketl att sdtta grundformen"som Kol-

la-ryd. Slutleden betyder 'rojning', men om forleden dt

ordet kolle 'kulle' eller det forr vanliga lnansnamnet Kolle,

lflter sig ei shkert best6mma.

Se ha vi Sfyrso. Uppenbarligen ar det htir o n a m n e t

S/yrso vi ha att tolka. Namnet forekommer redan i Ko-

nung Valdemars jordebok pfi 1200-talet och skrives dtir

S/yriso. Vi kdnna namnet Styrsd ilven frfln andra hell

(fitm. tv6 stallen i Bohusliln samt i Kalmarsund och Ble-

kinge skiingf,rd), och det ar vzil troligt att grundformen

och inneborden dhr aro desamma. Det synes mig mycket

antagligt att forleden dr genitiv av ordet styre; men iag
skulle d6 vilja fatta betydelsen dzirav ei konkret - 'roder',

utan abstrakt: 'styrningi (jfr t" ex. fiske vid sidan av

fiska). Jag thnker mig dfi, att dessa 6ar kunna ha haft

nf,gon betydense som riktpunkter vid navigationen. V & r

S/yiso's liige stfimmer v61 ej illa med en sirdan formodan "

Askim har en gf,ng hetat Ask-hem, och det betyder 'trak-
ten duir det vfrxer askar'. Namnet dt alldeles detsamma

som sockennamnet Askum pfl Sotenfls. Denna tolkning
O .. {dr sf, s6ker, att, vi inte ens behova avskr6ckas, om vi nu-
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rnera inte skulle trdffa nf,got overflod pA askar pfl dessa
p la tser .

F'riilunda ar ett drevordigt namn. Ty utan tvivel hrir"
det till dem) som ge oss upplysning om den gamla hedniska
gudakulten: En liten osdkerhet kvarstAr visserligen : vi
kunna icke fullt bestdmt avgora, offi den gudom, som dy.-
kats i den heliga ulundenu, dr Frri(den isldndske Freyr) eller
hans kvinnliga nrotsvarighet gudinnan F"roja (Freja)" Trm-
ligast dr nog det senare; ty i de ortnaffitr, ddr vi med sdker-
het trfrffa den manlige guden, har denne genitivformen
F'ros-: Fros (s)Iunda, Fro.s(s)zf , Frrisdker a. s. v. Det fe-
minina namnet Frdjo har ddremot i gammal tid icke hafr
nigot -s i genitiv"

Fcissberg skrevs lz94 .fesbiergha och I 3l I fasbierg,.
Slutleden dr naturligtvis en form av ordet berg, och det kun-
de synas frestande att tolka fclrleden sisom genitiv a\r Ja
'boskap'. Namnet skulle da vara bildat pf, alldeles sam-
ma siltt som det ndrbelagna Geteberg (ingfir i GetebergscingX
och Kuiberg, vilket senare skrives euighuberg hr 1353 och
inneh6ller kuiga. Men det finns ett sdkerligen avgcirande
hinder for att sfi tolka Fcissberg" Ordet Jci heter i det dldsra
sprAket i geni tiv Jear,, Jciiar o. dyl., aldrig Jcis" Den rdtta
tolkningen dr sannolikt denna: rrisbicirg ar uppkommef
av Fcistbicirg (t mfiste falla bort i denna stflllning), och
frirleden ilr det gamla ordet Jcist, f " 'tross eller dnda var-
med fartygen gjordes fast vid land'" Detta ord ingflr i Ar-
skilliga norska ortnamn invid kusten: Festuaag, Djuplest,
stadsnamnet Hammerfest och det omvdnda Festhammar
m. fl" Nu 6r det tydligt, att berget vid Fdssberg i dldre
tid. de fjorden var farbar dnda in, bcir ha utgiort en ldmp-
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Iig fdrtojningsplats. Och si torde tolkningen dven sak-

I igt sett vara vHl motiverad .

Rdda uttalas i det riktigt Alderdomliga mf,let med rcippet u

d (icke detsarnma som i rikssprikets verb rd.da nigon)"

Namnet ar fornsprikets rodha (rudha), som betyder 'roi-
ning' och innehfiller samma stam som ingf,r i Ryd och alla
namnen pfi *ri)d, -red, -rud.

Namnet )rgryte har varit foremil for itskilliga dilet-
tantiska spekulationer. Man har ddrvid bl. a. hellit sig

till, att en gammal dopfunt, som ftirr skall ha funnits i

kyrkan , haft den fragmentariska inskriptionen
erium Oreuy Detta har man velat fullborda till
baptisterium Orecrypte. Allt detta kan lugnt ldmnas fisido"

Den dldsta kdnda skrivningen ar 1rgrythe 1498, och nam-

net 5r sammansatt av ijr 'sandig terrdng, sdrsk. vid Vatten',
och gryt(e) 'stenig mark'. Det betyder alltsA 'den in-
vid sand (sandig strand) beldgna steniga terrdngen'" Un-
gefdr sfi har det nog forslagsvis oversatts dven inom icke-

vetenskaplig topografisk litteratur, men man har ddrvid
icke gjort rent hus med andra, omo jliga funderingar
Det kan fortj ana ndmnas, att itskilliga forskare pfl ganska

goda grunder dro bendgna att tro, att de euagreotiny-i ,

som den gotiske historieskrivaren Jordanes i sin skildring
av skandinaviska forhflllanden pn 500-talet omndmner

sAsom ett i dessa trakter boende folk, Asyfta cirgryteborna.

I sfl fall finge man antaga att handskrifternas form for-

antaga i frfiga om de opfilitliga Jordaneshandskrifterna
och att den ratta formen vore auragreotingi.

Om Partille kunna vi till en borjan sdga , att den stryk-
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nrng av namnets d som officiellt pebjods hdr om Aret, har
sin riktiga grund i den ursprungliga formen. AIdst skri-
ves namnet nHmligen partila 1362, partella l3gz o. s. v.
Det har intet att skaffa vare sig med led eller hed. slutle-
den skulle kunna vara hcitta (jamfor skrivningen fr6n l3g1),
men dr kanske snarast det hitta 'avsats, terrass,, som finns
i det dldre sprAket och i norska dialekter och som vdsent*
ligen Hr samma ord som vArt hylla (forr dven hilla). Fcir-
Ieden Ater kan icke gdrn a vara nAgot anna t en det tidigt in-
komna linordet part (isl. partr) 'del,anpart,; men det dr
sv6rt att hdr ange den exakta inneborden. Kanske bor man
fdsta sig vid det faktuffi, att bergsbranten invid byn och
kyrkan ar ))avdelacl p i flera avsatser, Allsi ,den i flera,
parter uppdelade avsatsen'? I Skaraborgs ldn ha vi en
kronoegendom Parthall, ett namn som utan tvivel bor sarn-
manhillas med vArt sockennamn.

Den stora byn utby i partiile var i gamra tider egen
socken. Namnet betyder 'den lAngt ut beldgna byn., Ett
stycke ldngre in i socknen traffa vi Mellby ,den mellersta
byn' och d nn u litet Idngre in Lexby .

Namnet Landvetter ar en fcirkortning av en Idngre forrn;
den dldsta formen dr ndmligen I and.witarid, Landwittarl.d.
I 540, och overgingen till den n utida formen fcirmedlas
dels av skrivningen Lanuetere I583, dels av Landwitterdh
1625 (sorn vdl dock blot t ar en skrif tform) . Namnet har
alltsa en gang slutat pf, -rrd, vars stympning forkraras
av att slutstavelsen i detta mangstaviga ord var si gott
som obetonad, detta i motsats mot ryd-namn av typen
Kollered o. d. Tiil fcirredens torkning har jagbrott
ett mycket osdkert fcirslag att komrna med. Detta ut-
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gAr ifrfln att -uit(t)a- kunde vara det vitt spridda ord som

i isl6ndskan heter uiti och i (srirskilt dldre) bohusldnska
yedde och vars betydelse bl. a " 6r 'vArdkas pA berg for at[.

signalera'(ingir idet vanliga bohusldnska ortnamneI

Veddeberget). Jag t[nker mig att de vArdkasar, som upp-

forcles pA bergen for signalering idet inre'av landet, i
motsats till dem for kustsignaleringen avsedda kunna ha

kallats landuitar . Namnet skulle da betyda 'roiningen in -

vid ulandvitarna rr'. Byn ligger ju i en dal med hoga berE;

sdrskilt i soder.

Hcirryda (Herryda I 540) innehiller i sin forled snarasI

ett forlorat namn pfl den forbiflytande An" Hrira o" d. ar

ett sdrskitt frin Norge vdl styrkt AnaffiE, och i Jungs soc-

ken i Skaraborgs ldn ha vi ett H cirebo sonl I 395 skrevs

Herubol och sannolikt innehAtler samma Anamn (gf,rden

ligger vid en biflod till Lidan). Moiligen ha vi ytterli-
gare samma namn i H cirlanda vid Goteborg (dven det ta

vid en liten biick) , forr socken, men 1528 inforli-
va t med Nya Lodose. Vad sedan Anamnet H cira bety-

rJer, dr rdtt dunkelt. Namnet Hcirsjiiru kan knappast be-

lysa Hrirryda, ty namnet skrevs t. ex. I 656 Heredz sirjn

och innehfiller vdl alltsA isi6lva verket sockennamnet.

Se 6 terstf, endas t de bflda Hisingssocknarna Lundby

och Tuye" Det fcirra namnet behover ingen aRnan tydnirrg

lin ett pApekande av sannolikheten av att forleden, efter som

en kyrka kom att forldggas hit, syftar pn en hednisk offer'

lund" Tuue innehflller ordet tuua. Detta har i dessa byg-

der en gAng nyttjats orn ganska hoga kullar. Bekant ar

rJen s. k. Mjorns tuva pf, Mjorn, som dr synlig sa pass lAngr

ut till havs, att den nytt jas som ))me u (sjomdrke) ute i trakten



117

av MAseskdr. Det Hr nog snarasr den hoga, ,lAngstrack,ta
kullen vdster om Tuue som i virt fall givit anledning till
na mnet.

Lfrsaren r:lcker kanske att ha n hdr ibland fe tt n6got
slingrande svar pi sin friga, vad det eller det socken-
namnet betyder. Lekmannen yrkar ofta p6 bestdmt
besked isAdana frAgor. Men han bor vdnja sig vid att
icke mfrta svarens vederhdftighet efter den grad av sdker-
tret varmed de givas" Fackmannens plikt ar i alla hdn-
delser att icke uttala sig bestdm,lare dn forskningsresul-
taten for ogonblicket medge. Ge vi oss till tAIs, kan kanske
i 6tskilliga nu oklara fall sdkerhet vinnas i en nfrra framtid.
Det material som undan for undan tillfores Institutet ge-
norn uppteckning i bygden, genom excerpering av kartor,
arkivalier o; s. v. ger rdtt att hoppas detta.

T i I I ri g g: Den hHr ovan sorn mycket, osilker beteck-
nade tolkningen av Landuelter synes mig fA ett stod genom:
vad som meddelas i ett gammalt 1600-talsdokument, var-
rned jag nu gjort bekantskap" Det Asyftade clokumentet
iir ett lAngt brev frfin Laur. Boker (infodd goteborgare
och vid denna tid stadssekreterare och rAdman i staden)
till den beromde ,OIof Rudbeck av ir 1692; brevet hand-
Iar om goteborgstraktens ))antikviteter u, Det ar kdnt
i avskrifter.l) Ddr sdges (s. 39 ff.): >Jnn om detta Sewe-
bdrgetz omkretz, sont Landwetarna td. v",s. landvetters-
borna] bebo, finns Hnn i'dag p6 cle allerhogste bzirgtop-

') tva avskr:
trch r fX, I. it,, I.Jko r til a:o).., fl f .
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parne) otroligen store stenhopar, som med mennisko hdn,-

der och arbete tijt uppburne och i store wetlarr) eller vir-
dar uppspetade iiro r>. Ddrefter beskrivas dessa.

Aven ur andra kdllor ar det oss bekant att bef tdndes
pn >vArdarna) for att ddrmed, sisom B. sdger, rgifwa de

fierran beldgne Landzens J nbyggare ett tekn , att fien-
derne woro forhandenu. Forf. skildrar ddrefter sitt be-

sok vid en sirdan virrdkase uppe pe uQwiebdrgetu; och diir
uppe sig han > trenne sAd ana wardar eller wetlarz), der-

sammastddes ndstan i radh lagde, dock denn ene hogre

vpp dnn den andra) men den tredje och Nordeste bAde

allerhogst pfl Bdrg klin ten och allerstorst till sin Sten-

hoopr>. Ddr hogst uppe ser man t. o. m. over hela Hi-
sin gen " Forf . finner det klar t, att den na vfirdkase udr

bide nu etl Landkanning for dem, som segla uthe i store

haf wet, och i forna Ti jder haf wer lvaret een Landwetla

eller wirrd f or Lan dwetarne') att deruppe formdrka , och

med E,ldens anstickande gifwa tillkrinna, offi Fiender

woro i antog och forhandenu.

Det dr mojligt, kanske sannolikt, att B. sjzilv konstru-
erat ordet Landuetta (-uetla). Men det synes mig berdtti-
gat att formoda, att detta ord (iildst i formen landuiti\
verkligen en gfing varit en bendmning pA dessa )ve ttar >>,

vare sig det vore att oversdtta 'vette som tjdnstgor

1) Andrat av a,vskr:irr&r:en, kanske fran u;et'rar, sAsorn .D8ir a har.
Sl<okl. 6l 4:o har lYetlu,r. Originalet har mfr,hiinda haft uettar, ordet
karr ha vanstEi,Ilts ctA, det ej var:it sa allrn-iint kti,nt (ott, gammalt ui-
ti,ll, ,u.i,toill kunde eliest tdnkas).

,) Andrat frfin u;etrar (sA, D 85 a och Skokl. 6f 4:o).
3) B. synes a.nvd,nda denna bet'ecl<ning om. folket *ven n&,got,

rrttrnfor sjiilva Landvetters socken.



i 19

sasom landkiinning' (jfr di isl. hata uita aJ landi'haland-
kiinning') eller 'vette som dr ett led i signaleringen inflt
landet'. Det iir skiil att direkt framhilla,.hurusom Dvet-

tarri med den senare uppgiften voro shrskilt pikallade hiir,
dlr det svenska viildet blott med en smal flik nfldde ned
till Viisterhavet. Hiiruppbfldet mf,ste vdsentligen ske frin
in n a n fti r liggande trakter.





Narnnet Atysborg.
Av HJALMAR LINDROTH.

Namnet A"tusborg? Ar det n6gonting att skriva om? Fa
namn dro vdl enklare; det Hr ju helt enkelt borgen vid
cilyen!

Ja, sA domer det av sprAkvetenskaplig ldrdom oanfek-
tade lekmannaforstflndet. Aven en sida, man som Wil-
helm Berg tolkar namnet rdtt och sldtt pf, det sflttet. 1)

Och i sjrilva verket har jag inte heller bland sprflkmdnnen
funnit n6gon annan mening uttalad" Man har civerhuvud
knappt befa ttat sig med namnet.

Och likvdl borde det for den i fornsprAket kunnige blott
behcivas en Iiten eftertanke for att han fitminstone skall
finna saken mindre sjrilvklar.2) Han mflste ndmligen sdga
sig fdliande: ordet cilu ar i fornsprflket Iiksorn i alla
dialekter som bevarat grammatiskt genus femininurn.
Men ett femininum har i fornsprAket sflsom genitivendelse
icke -s, utan -ar (varsrsdrskilt i fornsvenskan ofta
fiorsvinner)" Ocksfl finna vi t. ex. ElJarsysla som namnp6
fdrvaltningsdistriktet just vid Gota dlv, folket vid samma
fllv kallades elJarbyggiar eller elJargrimar, dess b6da ar-

,) Bidr. h:s fornm. r0. hist. 7,t4.3) 
-Iln s vara sorl frarnkallat Iraurpa.s., i ..

;'};':il:fi uhogst ovisst r, h,**,irJa .4!i,,



122

mar elJarkvislar, skiren ddrutanfor elJarsker; ingensthdes

finna vi nfigot -s (s6 framt icke slutleden borjar med s) .

Detta icke heller i andra ord eller ortnamn ddr cilu utgor
forled.

Att i nutida svenska dven feminina ord ha -s i genitiv
(t. ex. sjcils, drottnings, kuinnas), beror pn afi de lflnat
dndelse frAn maskulinerna. Bojningssystemet vann pfl

detta s6tt i enkelhet. Men af ett sidant lf,n mdrkas inga

sp6r forrdn nAgot efter 1400, och dven de till en borjan
blott sparsamt. Som vi veta, moter oss emellertid namnet

A'lusborg i historien redan pn 1360-talet.

Det gir alltsf, inte for sig att tolka forleden i vfirt namn

som genitiv av ordet cilu.

Vflra borgar dro utan tvivel anlagda efter utldndskt
mrjnster. Stundom ha de nog ocksf, fett sina n a m n eften

frdmmande forebild. Sizilva ordet borg 6r i denna bety-

delse troligen importerat. Kan icke de -s i Alvsborg fe

sin forklaring, om man antager frdmmande inflytande vid
namnets tillkomst? Nej , dven den utvdgen mfiste avvisas,

Vi finna visserligen i medeltidens ligtyska ett ord elve

'flodbddd', men ocksf, detta ar femininum liksom det

med nordiskt Alu egentl, identiska flodnamnet Elbe -, och i
tyskan fe iu inte ens i modern tid femininerna -s i genitiv.

Ocksi kunna vi visa , att da tyskarna soka att ge en for
dem mera lilttfattlig form il namnst Alusborg, varmed de

haf t r6tt mycket att skaffa, Si blir resultatet Eluenborg ,

Sa skrives namnet i Hanserecesserna hr 1370.

Den som nu av sakliga skfrl 5r oben6gen att
overge tron pi cilyen, han har for visso en stark position.
Hans stfrndpunkt skall ocksfi genom denna utredning i

t
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s a k blott bekrdftas och iust fh det vetenskapliga stcid
den hittills saknat.

Namnets dldsta forrner dro Eluesborg(h), Eluesborch
1366, 1377 (tyska kdllor) t) . Sedan dro former med ElJueS-,
Eljuis- o. dyl, vanliga langf fram i tiden 2), innan enstavig
lorled visar sig. Vad ar de detta Elues-) som ju dnnu
tydligare hn Atus- spjdrnar emot att tolkas som genitiv av
rilrt? Losningen ger en jfrmforelse med namnet Lodiise.
Det mAste anses riktigt att fatta detta namn som en sam-
mansdttning av en stam Lod-, som varit det urgamla
namnet pn Gflrdain :r), och det ose ,flodmynning,, vilket
finnes som sjdlvsthndigt ord i norska dialekter. Detta rjse
stAr i samma forhflllande till det bekantare liktydiga os
som mrite till mot, kucide till kuad., lyse till ljus, lyst-mcite
och innan-mate till mat o. s. v. Nu finna vi att Lcidrise
anda sedan I 346 kan skrivas l-odhese o, dyl., alltsi med
e i andra stavelsen.n) PA samma sdtt tolkar iag da A'bes-
borg sdsom uppkommet ur A'turis(e)borg (tredje stavelsens
e) som hdr var helt obetonat, skulle tidigt bortfalla). Nam-
liet betyder de'borgen vid ilvm y n n i n g e fl,, och detta
passar ju dnnu bdttre till ldget 6n den hittills givna, all-
mdnnare oversdttningen 'borgen vid dlven,. De Ab tidigt
svnes ha blivit ett egennamn for Gota dlv, bgra vi kanske
helst oversdtta 'borgen vid mynningen av Alv(en),.

I namnet Loddse trdffas ofta skrivningar med o i andra

1) Mecklenburg. Llrkund.enbuch 16,6 r, 65, resp. Riclr. t. k6nrred._
t>m Gbgs o. Boh:s fornrn" o. hist. 7 ,tg

') f Karlskrcinikan t. ex. skrives Ettuisborgh.

") Annu r43g kallas hn Lirud,ha (Beckman vhg dr o; stader i me-
delt:-s Vgtl. r 5) .

4) Sverges ortnamn:, Ortn; i Alvsborgs ldn Z ,6r
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stavelsen (Lodhos o. dyl.) " , Dfrr ha vi nog att se s j6lva
grundordet os. Det Hr de i sidlva verket m6jligt att for
vArt nanrn antaga Hven en grunclform Alvosborg. Visser-
ligen kan sprf,kmannen formoda, att Ah,os- mindre ldrr
skulle bvergf, till Alues- frn vacl An\spl- skulle gora, merl

sdrskilt i ett namn som sfi ofta nroter i t y s k a urkunder
lcan -e- vdntas visa sig ticligt. Blancl de icke fe ovriga
namnen med os i vfirt land frr stadsnamnet Sinrrishamn
i detta hfinseende upplysande. Forsta delen Ar hdr Si nz-

{b)rose, sAsom namnet skrevs I 133, d" v, s. 'mynningen av

(en) Sirnr'. Redan 1322 t'inna vi hdr Symbriis och Srm-
tsershaJfrft, alltsA med uforsvagat )) eller t. o. rn. fcirsvunnet
o.') (Att namnet lfinga tider skrivits Cimrishamn, beror
pi en av falsk ldrdom framkallad anknytning till de be*

rOmda cintbrerna, romarnas tappre f iender frin Norden.)
Err mycket nfrra slhkting till namnet Alusbarg ha vi i

dalen. Grundformen itr Aluar-os 'hlvmynningen'; byn lig-
ger, vid mynningen av Aluen i Ljusnan. Hrir ha vi r kvar'
i narnnets forled, vilket vi icke hacle i AruAsp)borg (A'Iuos-

ltorg)" Vilja vi sfitta upp en analogisk,proportion ph nla-
tematikernas vis, kunna vi de med avseende pfi r'et sriga:
Aluar-os forhaller sig till Alv-ose(borg) alldeles sorn ,4r-os
'6mynningen' vilket ord som bekant igenfinnes i Vcistra

Aros , (Vcisterds) och det danska Aarhus fdrhiller sig
till .4 -os, vilket givit det nutida Ahus (mect oriktig an

slrrtning till ftus. Iiksom i Aarhus).
Fileilogen av facket skulle mojligen kunna vilja ftiresla

'.. .' ., 
:i

ets 'fclrurer "se I-'alkman Ortu. i Skine -15, 7s, 2 5 2

lro dock qj originalforurer) 
"
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e n annan utveg att forklara forleden A'lues-. Han skulle
kunna tdnka pA att ddri se genitiv av ett neutrum cilve-
som sktrlle kunna ha funnits vid sidan av cilu sflsom cle
htir frirut ndmnda mdte vid sidan av mot, rise vid sidan av
os o - s " v. Betydelsen av cilue skulle kunna tfrnkas vare
'dlvomrAde, alvtrakt'. Men Atminstone sp lHnge ett d5r-
likt cilue ej med sHkerhet kan pflvisas, bor en sidan tolk-
ning avgjort stA tillbaka fcir den som jag tror ur alla
synpunkter tilltalande, som hfrr ovan framlagts.



,



Pater=Noster.
Av OSSIAN RYGARD.

N dr en gAng i ettitalets tidigaste gryning vi i tretl je
klassen av Marstrands ldgre allmdnna ldroverk skulle syssel-
silttas med svensk uppsatsskrivning, hade kollega Hansson

som, i forbigiende sagt, var en av de skickligaste 15-
rare iag nf,gonsin haft pebiudit , att vflra krior skulle
handla om Marstrand. Stadens omgivningar borde be-
hartdlas i inledningen, och naturligtvis talade vi da ocksa
om Paternosterskciren E,n bland de sju forfattarna vhckte
sensation med ett uttalande, att skdren kallades s6, ))eme-
dan mAngen siornan ddr suckat sitt sista paternoster p 

"

Och nAgot liknatide hade vdl vi andra ocksiL att komma
med, tY vi hade alla i,Jkat kdllstudier i Bohusldns beskrir,-
rring, ddr man fhr veta , att namnet hdrledes cldrar, , att
sjcifoik forr i tiden aldrig passerade detta farliga st6lle
utan att forst hava ldst nagra anddktiga paternoster pf,
radbandet. Och detta var naturligtvis en riktig forklaring,
ty Axel Emanuel Holmberg, den trodde vi pfi som en
fdrsta klassens auktoritet i allt vacl som handlade onr
Bohusldn, dess historia och beskrivning"

.la, nog kommer Paternoster frfin en tid, de man ldste
fa der vflr flitigare 6n nutill dags, och radbandet hor helt
visst ocksfl till historien, men kanske icke allcieles pi det
viset som Holmberg tdnkte sig.

i
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.lag minns etl vacker formiddag tidigt om vf,ren for en

fem, sex hr sedan. Jag 16g ute och rodde ensam i min

! ulle borta i nordostra kanten av Marstrandsfjorden 
"

Fisket hade ej gett bra alls, ty torsken hade icke ukom-
mit upp pfi bergenu dnnu. Men det var skont att ligga
ute i alla flall, ty havet lAg spegelblankt" Och sk6ren hiig-
rade sft vackert ute vid horisonten " Bohuslilnsfiskarerr
sdger, att skhren ,rgillra ,r, nilr de hdgra mot luften, och

man brukar gilrna beundra den foreteelsen. Fast den har
sonl sfl mycket annat sin avigsida det bfldar icke gott
r.hder, ndr det gillrar i skdren, s[ger man.

Nu var det emellertid vackert att skfida, och nfrr jag
rott en stund, kom jag till nflgon punkt, dHr vyen over
Paternosterskdren vhckte ett sdrskilt intresse " Hela den

,vttre raden av de milrkliga skfrren, nfrr de nu hdgrade som

runda kulor mot himlaranden, liknade ett pzirlband. Ett
pdrlband, nej , ett nadband, justettsAdantsommin
hustru i livet sfisorn god katolik ldste paternoster pfi, och

som iag hade i skrivbordet hemina i Goteborg.
Se drir, nn forstod jag namnett Paternoster betvder nHm-

I igen icke allenast 'fad er vAr', det ordet begagnas ocksfr
i bemilrkelsen 'radband', radbandet som man l6ser fader
vAr pfr, Och nflgon gAng i gamla tider, di fromma rnun-
kar frfln Marire kloster i Marstrand legat och knogat och

rott i blekstilla vdder bver iiorden for att komrna bort
att missionera bland de dfltida hedningarna pf, T'jorn, hade

de kanske sett sk6ren gillra pfl samma s5tt och givit dem
namnet efter det foremfil, de pAminde om,

Sf,dan var medeltidsstdmningen, som Paternostersk6ren
vdckte den vackra vfirdagen. Men sA kom kapten Hasselof
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med' uX-,ysekil I och skar tvhrs over fjorden med'sin eleganta

skttta pfi viig soclerut. Det blev slut rnecl mina fundoringar

dver orsaken till att de rninga skdren vid Tjorns sydspets

med ett gemensarnt narnn benlimnas Paternoster, och

jag l"odde hem till rnin brygga vid Tjorn, dock icke for

att missioltera, utan for att komma i lagorn tid: till mid-

dagsmfitret.

Mem la1 har tecknat upp det hrir for vhnnen Hialmar

Lindroths skutrl, Sfl att han skall hava nfigot att boria

med, df; han vid sina ortnamnsforskningar skall spekulera

over de mf, nga vackra och fula bendrnningarna :pf, holrnar,

skrtp oeh uboar u i den intress anta arkipelagerr norr'rom

Marstrandsfjorden .

:!.

Advokaten O. Rygfrrds tilltalande tanke ' rorande Llpp-

komsten aV namnet Paternoster hr rrppkommen genom

direkt naturiakttagelse och vilar ddrigenotn pf, solid grund.

Som ett vittnesbord om hur nflra jzirnforelsen mellan Pater-

nosterskiiren och ett band av pflrlor l. Cyl. i sifllva verket

ligger vill iag anfora flnnu en bohuslhnings ord" S" Berger

shger i en skildring av utsikten frf,n Bratton, den bohus-

lflnska Blflkullen NO om Marstrand: uPfi sidan om ftist-

ningen synas Pater-Nosterskfiren ligga som ett vilX-
d i g t p e r I b a n du (So" Turistforeningens Arsskrift

1917, s. 148)"

frIem det viktigaste blir iu, om shkra bevis kunna fram-

lfrggas for at"t paternoster under medeltiden verkligen

betytt 'nadband'. Aven dzirvidlag visar sig Rygf,rds for-

knarimg best# provet. Slflr man upp Du Cange's stora

I
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lexikon over medeltidslatinet, finner man betydelsen viil
styrkt. Att ordet si anvdnts i svenskan (d. v. s.

s6som ett inlAnat ord), tycks ej kunna bevisas. Men det
behoves ju ei, de namnet med all sannolikhet, sflsom Ry-
gf,rd ocksi antar, utgAr frfln latinkunniga munkar. Likviil
nyttjades bevisligen sammansfrttningen paternsslsyband
i svenskan (Soderwalls Ordbok), och det vore fullt regel-
bundet, om denna forlorade slutleden, de den sjiilv ingick
som forled i ortnamn. (Detta sagt i tanke att formen
Paternosterskciren vore den 6ldsta, varigenom Paternoster
uppkommit genom >ellipsl; vilket dock icke 6r shkert.)
Man jdmfore, hurusom) Hildebrand (Sv:s medeltid 3, 707
f.) samtidigt med att han upplyser om att radband hette
paternosterband omtalar paternostermakarnas skri i Lybeck.

Rygflrds tolkning av Paternosterskciren har all utsikt tilL
att kunna stfi. sorn definitiv.

HJALMAR LINDROTE"

)



Namnet Vinga.
AV HJALMAR LINDROTH.

Det omisskdnneliga hembygdsintresset i vflr tid tar
sig ofta uttryck i en onskan att fe veta den ursprungliga
betydelsen av det ena eller andra namnet varmed man un-
der sin dagliga glrning eller sina vandringar och fdrder i
hemtrakten kommer i beroring. Ortnamnsforskningen
har allt skiil att med tacksamhet tillmotesgfl denna rinskan

der den det formfir; ty i mf,nga fall fAr flven vetenska-
pen fltminstone tills vidare resignera. Men dzir den kom-
mit till en relativt sdker tolkning av allmdnnare intresse,
d[r 6r det pf, sin plats att allmflnheten ff,r del ddrav.

Denna gang skall jag uttala mig om det for varje gote-
borgare vrilkenda namnet Vinga.

Det synes mig vara sf, mycket storre anledning att ut-
reda detta namns hflrkomst, som for icke lfrnge sedan en
fullstdndigt dilettantisk tolkning dflrav ldmnades i en hdr-
varande tidning. Forfattaren pistod utan vidare bevis-
ning, att Vinga ursprungligen hetat Vikingi) och sf,ledes
vore ett vittnesbord om Vikingarnas hflrj arthg. Han
hade da frirsummat den fdr all ortnamnsforskning gal-
lande regeln att taga reda pfl dels de fildsta namnformerna,
dels det nutida dialektuttalet.

I vfirt fall ldmna dessa den samsthmmiga upplysningen,
att namnet en gfing borjat med Hy-. Den frldsta form jag
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k6nner hflrror frirn ett tingsprotokoll frfin SHvedaXs he-

radsting av hr 14961). En undersokning var anbefallctr

huruvida Hwynggre aY fitrder tillhorde Sverige ellen Dan-

mark. (Det enhzilliga svaret frf,n de inkallade aXlmoge-

vittnena blev att holmen alltid tillhort Sverige.) Att
Hw- hilr icke beror pfl nirgot olyckligt infall av skri-

varen, utan verkligen flsyftar ett levande uttal, det be-

styrkes till en borjan i nf,gon mfln av skrivningen Wuinge

Itolme frfin 1500-talet och silrskilt av den sfi gott sonn pa

ort och stdlle inhdmtade talsprfiksform som den bekante

fornforskaren Johan Bure upptecknade vid sitt besok i

dessa trakter flr 1603. Han kallar holmen Huingwz), oif,
hans sagesman har redan vetat beratta om den i berget

inhuggna kompassen med inskriften omkring" Denna

ansflgs dfl hzir pfi orten vara och detta helt kort florut

i hemlighet anbragt pa klippan - av danskar, naenade

man formodligen; ty den pfistflr ju, att holmen uhorer

Danmarks krono titrlu, och det var tydligt att den tidens

dlvsborgare inte gillade detta betraktelses[tt. Ocksfi i

denna inskrif t stavas namnet med Hv-. Likasf;r senare

t. ex. pfl den karta av 1734 som medfoljer Oedrnans

Chorographia Bahus iensis ( 1746)

Och sfl ha vi det dkta folkuttalet. Detta ar, sfrsom bekant

torde vara, winga med uengelsktD w-liud. Och detta ar

(i denna trakt) i och for sig ett sflr gott som silkent bevis

f or att namnet med ratta har Hv-, icke V-. Sfi det hn nog

pfi tiden att vhra gammalstavare reagera mot den ohisto-

1) Dipl. Norv. 16, 360 f ..
',*) Sumtren 80. PA annat stiille

m.en 6,1, dess -en bor icke tillmii,tas
(s. 32) har han formen Hr,t'ingen,

n6,gon vikt. 
;,
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riska stavningen Vinga och skriva Huinga likavril som huar,

huit o. s. v.!
Det griller dh att soka finna nf,gon mening i ordstammert

lwing-, och vi miste de tydligen gh utanfor det nutlda

svenska rikssprfiket . Ja, inte ens i vf,ra svenska dialek-

ter i den mfln materialet hittills zir tillgzingligt

tyckas vi kunna traffa nAgra ord som hzir direkt hjzilpa

oss tillrtitta. Men om vi slfl upp Kalkars stora ordbok

dver 6ldre danska, finna vi deir ett verb huinge, som bety-

oer ,Cels 'sno, vrida', dels 'rasa, larma', dels slutligen 'leva

i sus och dus'l). Och i norska dialekter finns ett nilrstfl-

ende kuingla (med ku- uppkomrnet ur hv-)) som betyder

'tumla offi, fara aV och dfl, virvla runt (o* vind och vat-
ten)'. Stammens grundbetydelse dr s6kerligen 'svinga

(i hastig takt), virvla (garna kanske med bibetydelse aY

larm) , yfd' . Och de lider det intet tvivel , att lTvinga ar

'holmen d6r det virvlar, Yf och skummar aY stormen och

de brusande vflgorna'. Ett bdttre namn kunde ju denna

klippholme knappt fh, dhr den ligger som den yttersta o-

skyddade utposten mot det vreda Vdsterhavet.

1) Om sv. dial. (Ogtl.) u'i.,ngas'kroka, sld,nga sig av pl5gor', (Nke)
u,ingcis 'kroka sig, kasta, vrid.a sig hit och dit av pl6,gor' Rietz (under
v i n cl a), p&, ..*rs tillvaro en dstgdte fElst mi.n uppmii,rksan,het, har
gammaLt ir, iir detta ord dock stikerligen identiskt med ii,. d a. h'Ltin'

ge.
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ANMA LA N.

IJosten r9r Z upprfrttarles r.i11 Gtiteborgs Ilogskola ett fn-
stitut frjr ortrtarnlls- och clialektfor"skning. Dc.nna orgalisa-
tion har till uppgilt att, clelvis .sAsom fort"siittning ., t'ioligrrr*
forskningar, sanrla, bearbeta och pubricera allt ,lac1 som kan
tjHna att 'spricla kunskap orn folklnfllen och ortnalllnen nei.r*
[rast inorn Goteborgs och Bohus l6n. Att cletta arbete iir
ett natioueltrt l;et1'c1eLs;clul.1t arbete, t.l:irorn sy11es nu icke rfida
lner ill en rnerring. Srirskilt har <1et r.isa,t s"ig, :rtt ortrlamns-
forskriingen, tack r.are cle intllickar tlen formrir skd.nka i en
gAnge'n ticls kuLtur, tillr.unnit. sig rnvckct intrc-'sse iiven uta,-
for t-acl<ruri111tet1is krets"

fnstitutct har satt sig so11l niil a,tt istaclko1111na stcirre
systematiska arbeten inonr ornriitlena for rlcss verksarnhet"
l)essa nriiste ernellertitl foregis al' cn rnringr1 speciellare rln-
dersc-rknirrga,r ir.r. skiftancle art; och urrcler ail:et*its gang korn-
lna ofta tillffillen att )'ppn sig, rlii ett eller anna,t etteller annat lockanrle problein krij,r'er clr fr,]lis irg
ti.n r.acl so1r1 a pi cless lott i 

"n 
,,ri, isk

ir.anrstrilluins sarg lian virl rnaterialets bearbet-
rring en r.ikti 1lil" s_*,npuukt trringtr sig [ram, som
icke kan ko,r riitt i helhc'tsplnr.eii. sirrd"crn kan
ock 'sjlilrra matcrialct vara av d.et ,rrrr".1,.,1barlr rrzircle, att cles:;
pulrlicsring i rner eller miudre oavkortad och obearbetacl
fornr kan alrse,s pflkallad_

r\1lt rletta har gjcrt tlert till ett tinskeruirl att lnrrna offeirt-ligeiira ocksi kortare uppsat-ser eller: mindre ar.handlingar
iur.,ln ortnzrmns- och diaiektforsknirrg. tr,.or att k,nna r1)11:r
cletta crnsker:jil t,ttgey Inslitrtlet .pci idrlcrgsa,htiebola,get Vci".stya,
"\"uerige s l{)rlag en, slirif tserie, \.a.r.s f,ijrsta r1ulnr1ler, en behancl-
litrg'i s1' Bohuslrinsr hiiracls- och sockerrrlalnil. ir\r I{j. Iri1c1..
roth, utkonl rgrS och vars anclra 1trLlnl11rer hiirrnetl fcxe'lzigges
allmii.rrhetcn. De clenua ,skrift,serie alltsi konrnrer att liir]irra
'ttili,tiga ltidrng t,it,t u,liorslittingeru oL) de tt ttdstsuettshrt lteyttbt,g_
rlcrt,s ltulltu, oclt histo,ri,a,, r,irgar rustitutet pririikna verksarnt
stiirl elY alla hrirfor intresseiacle" Itrarlst,iilrrirrg"r, skall hiil-
las sri ilopulzir so111 ziurncts ofta rerlan i si51 .sjeli folkliga na-ttrr rleclgir-er"



il_-.E
Scrien konrnret att besti a\- tr fingsfria hrjftcn, so1tl utsd,n-

rlirs tucrl lilnrpliga ruellaltidcr I)ri-.et ska1l, f6r att spricl
trittgett tnli lrli desto storre, hill:r:i sri lfrgt sofir rn6jligt

l'retttuneratiort rnottages i varje boklAda.
l't tlt'tt')nct':t'(t, s jdl'it 'pd Shrif let uigi'i'trfl, (t7,) I'n-sti,tr,tict ifu rtl'l-

'tt o nn'ts- oclt rl t:trlcltilot'sltnin,g r; id Grtteltorgs H ogshola, ocli -s fritt,
ltilttttcrtcttttt:u drirtitrt till E,dra ltcliuttto .

Bohuslfrns Hflrads- och sockenRamn
arr prof essor Hialmar Lindroth. (Pris kr. 2: 75.)

Denna vzirclefu1la, intressanta och ziven Ior en storre Lise-
krets rr51 avpassad.e bol< bor finnas i varjeforeld,snings- och
so ckenbibliotek.

LIr pressens omd.ornen:

r>Ifan kan icke annat d,n llrckonska fijrf. till clet sritt, var-
pa han hdr inom ett jdmforelsevis ringa omfing (rr6 s.) for-
rnatt .sAllllnantrzinga och c1elv;s ganska ingAende cliskutera
och analysera ett ingalunda obetvd-ligt material, utan att
frarlstAllningen drira-r blivit 1iclanc1e i f rAga om kittf attlig"
lret och njutbarhet. \ri hoppas, att den bildad.e all-'
nriinheten icke unclanclfager institutets arbete d.et stocl, \rar-
a.ir clet att c1on1a a\r cletta lilla arbete gor sig vril Iortjiint. >>

l'roiessot, D. -t{el,lquist z Sz'. IJuntarr,. lirlshtii/.

rrSoltt S],tltl:; rcclztn a\: dessa slrli pfclt:, erlljucler rlen 1i1la
lroiicn e1r llirorik oc-h roaucle Li,sning o11l en r.iktig gftU)p av
r-issit gumla. ortrtalult. Dl'r rlen rir populiirt skrir-en och sir-
lrurtla llitt tili.--iitrgli{r for \-e1]1 so1r1 helst, torcle rleit kunua
urcrl skii.1 r ekorlrlnetrcleras fraurf6r ruvcket. av rlen litteratur
.so1rl r-anligeu 1iorl11ncr uniler clen storre alhulnheteus ogorr ,l

.pi'rtIcssor ]rnt,i,l Olsott, i Sz,. Dagbl.

l^\tt rldnra a\- clcu lvckadc: statten, sy11:rs a1la de, sonr ha
iutresse f(ir hcur.lrygrlens garnla kullursliatter, kunna r-zlnta
siS atskilliet nr- tlcn 1r\-it skriftscricn"

Lehtor lI'ilhalnt Cer'lcrscltiold i C;. H 7-

Pris Kr. 3:50.

(iiitcbrrr'3 192() liltnrler:s Iiolitri"elieri Ikticirolrtg.
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