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RISVEDEN. ”Ormakläm-
ma”, ”Kaffepôsen” och 
”Kinesans hav”. 

Det är platser som 
den som färdats på 
grusvägen mellan 
Skogstorp och Anten i 
Risveden förmodligen 
har passerat, kanske 
utan att veta om det.

Bröderna Alf och Bo 
Andersson har gett 
nytt liv åt platsnamn 
som för länge sedan 
fallit i glömska.

En familj hade varit i affären 
och handlat, ett bestyr som 
för hundra år sedan kunde ta 
hel dag. När de till slut burit 
hem alla kassarna upptäckte 
de att en påse med kaffe sak-
nades och gick tillbaka för 
att leta. Mycket riktigt låg 
kaffepåsen kvar på marken. 
Sedan dess har fyndplatsen 
i folkmun kallats för ”Kaf-
fepôsen”. 

Många platsnamn har 
kommit till på liknande sätt, 

men det är få som kan berät-
telserna. 

Alf och Bo Andersson 
är uppväxta i Skönninga-
red, men har sitt ursprung i 

Risveden, närmare bestämt i 
Ljusevatten, eller ”Lysevan” 
som de säger.

Idén om att väcka liv i 
de gamla platsnamnen som 

endast den lokala befolk-
ningen kände till har de haft 
länge, men det var först förra 
året som hela 52 permanenta 
skyltar sattes upp längs grus-
vägen mellan Skogstorp och 
Anten i Risveden. 

– Alf kom ihåg några 
namn och jag några. De är 
dessutom skrivna på dia-
lekt, så som ”Komôsen” och 
”Bockasjölia”. De kommer 
ofta från gamla ord. ”Lia” till 
exempel betyder lid, alltså 
backe, berättar Bo.

Avslöjande namn
Innan de nya skyltarna kom 
hade Alf tillverkat några egna 
i trä och satt upp längs vägen 
och några av dem sitter kvar 
än idag.

Vägen vi färdas på är inte 
ens 60 år gammal, men desto 
äldre är sommar- och vinter-
vägarna som bröderna som 
barn otaliga gånger cyklat, 
promenerat och åkt skidor 
på. Det är också längs dessa 
forna stigar som de mest för-

underliga platsnamnen tagit 
form och med tiden blivit 
till självklarheter för de som 
levde och brukade i trakten. 

De vita skyltarna i väg-
kanten talar om att vi pas-
serar ”Vässlamôsen”, ”Stör-
tebrinken”, ”Komôsen” och 
”Ormklämma”. ”Störtebrin-
ken” är ett brant stup förenat 
med livsfara om man inte är 
försiktig, men det är knap-
past ormar som gett namn åt 
det sistnämnda utan en smal 
slingrande väg.

– Det är inte alla namn vi 
vet historien bakom, men i 
många fall går det att utläsa 
genom namnet. ”Kavlamô-
sen” till exempel, det var den 
enda mossen som var kavel-
lagd hela vägen, vilket inne-
bär att man förstärkt marken 
så att den blir stadigare. 

Bottenlös mark
”Hästskovat” kommer tro-
ligtvis från att hästarnas 
ben sjönk ner i den sankta 
marken så att de fick vada 

fram och ännu djupare 
sanktmark sades det vara vid 
”Kinesans hav”.

– Man sa att marken där 
var bottenlös och släppte 
man ner en sten landade den 
i Kina. Faktum är att när 
man skulle till att bygga den 
nya vägen på 50-talet visade 
det sig att man inte hittade 
någon botten. Invånarna 
menade då att ”det visste vi 
ju redan”, säger Bo.

När historiens diffusa 
fotsteg suddas ut av tiden 
som rusar fram ska bröderna 
Anderssons skyltar finnas 
kvar – som en påminnelse om 
att sommarväg och vinterväg 
inte alltid varit densamma, 
att det förr kunde ta en hel 
dag att handla och att deras 
far, snickaren Otto ”Lys-
Otto” Andersson, gått över 
både ”Brändalikärr” och 
”Rävasjölia”. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Alf och 
Bo Andersson 
låter namnen 
leva vidare

Skyltat till historien

I hemtrakterna. Bröderna Bo och Alf Andersson, som har sitt ursprung i Lysevatten i Risveden, har märkt ut hela 52 platser i trakten med namn från historien.
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