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Tuna - namnen i Sverige — forskningsläget 

Av Ingemar Olsson 

Tuna-namnen är en av våra gåtfullaste ort-
namnsgrupper. Litteraturen om dem är myc
ket omfattande. Inte minst under det se
naste decenniet har intensiva forskningar be
drivits. I det följande skall jag söka ge en 
orientering om forskningsläget just nu. Där
vid kommer jag att uppehålla mig rätt ut
förligt vid Karl-Axel Holmbergs avhandling 
De svenska tuna-namnen (1969) och vid det 
mottagande arbetet fått. Denna uppläggning 
är ofrånkomlig: dels är avhandlingen den 
första fullständiga monografien över namn
gruppen, dels kommer Holmberg fram till ett 
huvudresultat — betydelsen hos ordet tun 

— som går stick i stäv mot vad praktiskt 
taget all tidigare forskning resulterat i, och 
som, om det är riktigt, skulle göra vidare 
studium av runa-namnen tämligen ointres
sant och överflödigt. 

Namn innehållande appellativet tun finns 
på olika håll i Norden. De svenska namnen 
— i plural form — uppvisar en mängd egen
domliga drag. De är främst koncentrerade till 
östra Sverige. I förlederna ingår ofta guda-
nanm eller inbyggarnamn av gammal typ. I 
flera fall råder nära överensstämmelse mellan 
fima-namn och namnen på de hundaren, där 
de är belägna. Vid tuna-ovt.tr påträffas i en 
del fall storhögar och båtgravfält; där har 
också gjorts några av landets största guld
fynd. 

Tidigast ansåg man att tuna betydde 
'gård' (K. H. Karlsson). Sedan föreslogs 
tolkningen 'kultplats' (O. Lundberg, O. von 
Friesen, E. Bråte). Enligt Sune Lindqvist har 
namnen avsett handelsplatser med fördelak
tigt läge; förändrade naturförhållanden kan 
ha lett till att "månget Tuna måst som han
delsplats övergivas" (1918, s. 10). Jöran Sahl
gren anslöt sig först till teorin om kultplats 
men hävdade senare, att tuna-namnen haft 
samband med den forntida ledungen, varit 
befästa platser och i karaktären haft något 

gemensamt med orterna med namnet Husby. 
Andra har i runa-orterna sett judiciella 
och administrativa centra, godsbildningar i 
konungens och hövdingasläkters händer. Av 
skillnader i gravarnas innehåll vid tre tuna-
byar med båtgravfält drar Greta Arwidsson 
slutsatsen, att vissa funa-byar under vendel
tid blivit centralorter för fjärrhandeln, men 
att de inte förmått hävda denna sin ställning 
(1948, s. 34 ff). Bengt Schönbäck finner det 
troligt, att de ursprungliga iuna-gårdarna 
innehafts av storbönder med kommersiell an
knytning (1959, s. 173). Ett inflytande från 
keltiska namn på -dunum (-dunon) har an
tagits av Sune Lindqvist och Magnus Olsen. 

Den som vill tränga in i Juna-problemen 
bör ta del av den utmärkta forskningshisto
riken1 i Karl Axel Holmbergs nyssnämnda 
avhandling. Holmberg prövar här, som 
han säger på s. 25, "en historisk-kultur-
historisk totalvy på ett språkligt-etymologiskt 
problem". I kap. 1 presenteras de enskilda 
namnen, ca 120 stycken, med detaljerade 
redogörelser för fornminnen och utgräv
ningar samt för gårdarnas ägare- och stor
leksförhållanden. Myllret av detaljer gör 
framställningen svåröverskådlig, men trots 
detta kommer troligen framtida forskare att 
vara synnerligen tacksamma över att ha allt 
material så lätt tillgängligt. I kap. 2 be
handlas tun som appellativ och ortnamns
element. Appellativet har i Sverige en väst
lig utbredning. "Den företagna undersök
ningen visar ett ord i utdöende. Levande är 
ordet på få ställen. Att ordet tidigare haft 
en större utbredning är tydligt" (s. 258). 

Av de resultat Holmbergs undersökning 
lett till kan nämnas: Kärnområdet utgöres av 
Uppland, Södermanland och delar av Väst
manland. Märkligt är, att inte mindre än 

1 Arwidsson (1948) och Schönbäck (1959) är ej 
nämnda i Holmbergs forskningshistorik. 
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35 av namnen på något sätt är orienterade 
till kyrkan (sockennamn, namn på kyrko
herdeboställen eller kyrkbyar). Ett 40-tal 
<una-bebyggdser saknar fornlämningar eller 
har ett klent fornminnesbestånd. Kronolo
giskt synes flertalet namn "ha uppstått under 
olika tider av yngre järnåldern, men det före
faller också tydligt, att ett ej obetydligt antal 
namn är relativt sena, åtminstone som be
byggelsenamn" (s. 271). Vad betydelsen hos 
tun beträffar finner Holmberg, att de flesta 
tidigare tolkningsförslag måste förkastas. "Det 
förefaller inte säkert att runa-namnen som 
regel haft någon specialiserad innebörd av 
det slag man tänkt sig, någon särskild funk
tion. Slutsatsen måste i så fall bli att de inte 
i allmänhet betytt annat än 'hägnaden' el. 
'det inhägnade området ' ." (s. 279.) 

Det finns fem recensioner av Holmbergs 
bok. Björn Ambrosiani (1969) finner, att 
/una-namnen "avromantiseras med all rätt". 
Samtidigt gör han den viktiga invändningen, 
att Holmberg helt koncentrerat sig till dessa 
namn. "Detta gör att den bebyggelsehisto
riska diskussionen hänger i luften." Denna 
mycket berättigade kritik får emellertid den 
konsekvensen, att det egentligen är alldeles 
för tidigt att uttala sig om någon "avroman-
tisering" av runa-namnen. 

Göran Dahlbäck (1970) behandlar arbetet 
främst ur historikerns synvinkel. Han fram
för bl. a. vissa anmärkningar mot de statis
tiska beräkningarna men poängterar, att ar
betet med det kamerala materialet utförts 
med stor noggrannhet. 

Bertil Ejder (1970) finner det kritiska av
snittet skickligt gjort. Holmbergs metod vid 
genomgången av de ca 120 namnen har varit 
allsidig och noggrann. Däremot har Ejder 
haft svårt att få något fast grepp om det 
avslutande kapitlet med undersökningens re
sultat. "Säkerheten står här icke i höjd med 
den i bokens början." En av anledningarna 
vore, att Holmberg inte gjort tillräckligt ener
giska jämförelser mellan runa-namnen och 
andra namngrupper. 

Själv har jag (1969) bl. a. ställt mig av
visande till huvudresultatet, att (una-namnen 
som regel inte haft någon specialiserad inne
börd utan betytt 'hägnaden' eller 'det in

hägnade området'. Denna tolkning ger inte 
något svar på frågan, hur /"una-namnens och 
-orternas särdrag skall förklaras. "Debatten 
kan börja på nytt." 

I en klass för sig står Thorsten Anderssons 
"TTuna-problem", som går tillbaka på upp
draget som fakultetsopponent på Holmbergs 
avhandling. Av metodiskt intresse är att An
dersson framför allt riktar uppmärksamheten 
mot n a m n e n för att pröva, vilka slut
satser en analys på språkliga kriterier kan 
leda till. 

Anderssons kritik kan kanske sammanfattas 
så här: på bekostnad av den språkliga gransk
ningen har Holmberg ägnat ett alltför stort 
utrymme åt det arkeologiska och kamerala 
materialet, utan att utbytet av realiagenom-
gången står i rimlig proportion till det ner
lagda arbetet. 

Ur den på synpunkter rika uppsatsen väljer 
jag ut några centrala. Eftersom Holmberg 
i sitt material endast funnit säkra bevis för 
att två runa-orter varit av "kungsdomäns 
natur", drar han slutsatsen: 'Tuna-or te rna 
kan inte ha varit kungsgårdar." Andersson 
framhåller att slutsatsen är förhastad. Om 
det, med Holmbergs syn på funa-namnens 
kronologi, ligger 800 år eller mer mellan en 
bebyggelses tillkomst och dess första omnäm
nande i skrift, kan vi inte vara "säkra på att 
genom det historiska materialet få fram allt 
väsentligt om enskilda £una-orter" (s. 97). 
Intet hindrar därför, att en grupp tuna-orter 
varit kungsgårdar. Vidare poängterar Anders
son, att förlederna i många runa-namn tyder 
på hög ålder: soe- 'sjö', gudanamn och dy
likt, inbyggarnamn bildade med ia-suffixet, 
t. ex. *skmptar 'de som bor på skaftet (en 
terrängformation)' i Skepptuna. 

Genom att närmare undersöka vad tun 
betytt i ortnamn och som appellativ på nor
diskt område söker Andersson komma åt be
tydelsen hos tun också i de svenska tuna
namnen. Granskningen "synes visa, att tuna 
som senare led i gamla ortnamn kan avse 
husdjurshagar och väl också andra ägor, 
kultplatser och gårdsplatser" (s. 111). Som 
exempel på ägobetecknande runa-namn nam
nes Svintuna, det medeltida Skarpatunum i 
Åkers sn och Fituna. 
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Tanken att det bland tuna-namnen skulle 
finnas en del som ursprungligen varit ägo-
betecknande är i princip mycket tilltalande. 
De tre exemplen som ges är dock inte helt 
entydiga. Som Andersson framhåller på s. 
108, kompliceras tolkningen av Svintuna av 
läget vid Svinsjön, varför det är ovisst, vilket-
dera namnet som är primärt; det är för övrigt 
inte helt säkert, att förleden är djurordet svin 
(se litteraturen hos Holmberg s. 227, där 
dock hänvisning till Ståhles viktiga utredning 
(1946, s. 335 ff) om *svin saknas). Adjektivet 
skarp i Skarpatunum kan väl, som Holmberg 
tycks mena, s. 204, också karakterisera en 
gård: det sterila, ofruktbara Tuna. Av skäl 
som närmare utvecklas nedan vill man ogärna 
skilja Fituna från de "äkta" runa-namnen. I 
så fall kunde förleden Fi- till fä n. tänkas 
ange ett Tuna känt antingen för sin rike
dom på "boskap" eller på "egendom, gods".2 

Den kanske viktigaste punkten i Anders
sons recension gäller frågan, hur man skall 
förklara den nära överensstämmelsen mellan 
vissa runa-namn och namnen på de hundaren 
som de är belägna i, t. ex. Sol&ndatunum i 
Solanda hundare. Av denna överensstämmelse 
drog man tidigt slutsatsen, att runa-orterna 
utgjort huvudorter i dessa hundaren, t. ex. för 
kult, för handel, för ledungen eller som admi
nistrativa centra av något slag — förslagen 
är talrika. Andersson granskar denna grupp 
i detalj. De flesta namnen är av olika skäl ej 
beviskraftiga, men två återstår: Sollentuna 
och Vallentuna, båda med inbyggarnamn av 
ålderdomlig typ i förleden. Holmberg menar, 
att båda namnen ursprungligen varit enkla 
Tuna, som sekundärt försetts med förleder. 
Tillägget, säger han om Vallentuna s. 86, 
"kan ha skett i rent praktiskt syfte. I sam
band med att namnet blev sockennamn måste 
ett behov ha uppstått att skilja det från 
andra sockennamn, som också hette Tuna. 
Man insatte då hundaresnamnet. Att samma 
inkolentnamn som utgör hundarets namn in
går som förled i <una-namnet, förefaller i 
varje fall ej ha någon djupare innebörd, 
om man dömer av det faktiska materialet, 

2 En annan förled än fä är för övrigt tänkbar. 

de historiskt kända förhållandena." (Lik
nande förklaring finns på s. 272.) Efter en 
skarpsinnig utredning, vari bl. a. ingår en 
jämförelse med Husby-namnens bildnings-
sätt, visar Andersson så vitt jag kan be
döma till full evidens, att Holmbergs för
klaring måste förkastas. Det kan mycket 
väl vara så som Holmberg menar, att för
leden i Vallentuna och Sollentuna tillagts 
ett enkelt Tuna, men i så fall måste det 
ha skett på ett mycket tidigt stadium. Den 
rimliga förklaringen till namnen Solamda-
tunum, Valaendatunum är "att det rör sig 
om gamla centralorter av något slag, som av 
den anledningen också blivit kyrkplatser och 
gett upphov till socknar" (s. 121). Resulta
tet av Anderssons analys här blir av stor be
tydelse för kommande /una-forskningar: 
"Konstaterandet att vissa funa-orter bör ha 
varit centra av något slag utgör av allt att 
döma e n fast punkt för fortsatta resone
mang. På språklig väg, genom analys av 
namnen, synes vi alltså kunna sluta oss till 
att vissa iuna-orter bör ha haft någon admi
nistrativ funktion. Detta ligger långt tillbaka 
i tiden" (s. 121). Just därför att resultatet 
nåtts uteslutande genom språklig analys, får 
de utomspråkliga faktorerna förnyad aktuali
tet: båtgravar, storhögar, guldfynd osv. 

Thorsten Anderssons grundliga och upp
slagsrika granskning av Holmbergs avhand
ling förefaller mig vara något av det värde
fullaste som överhuvudtaget har skrivits om 
runa-namnen. Det synes nu ofrånkomligt, att 
vi måste räkna med <una-namn av skilda 
slag: dels sådana, i vilka tun haft någon av 
sina vanliga betydelser ( 'inhägnad' av olika 
slag) dels sådana, i vilka tun haft en spe
ciell betydelse. "Det finns uppenbarligen 'ari
stokratiska' tuna-namn bland fähagarna", 
som Andersson skriver (s. 122). Att skilja ut 
vilka namn som hör till den ena eller andra 
gruppen, och att fastställa vilken (vilka?) 
den speciella betydelsen varit blir en enorm 
forskningsuppgift. 

I anslutning till recensionerna skall jag dis
kutera ytterligare några centrala problem, 
som i mitt tycke fått en styvmoderlig be
handling hos Holmberg: namnens bildnings-
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sätt, funa-orternas läge och det förment kel
tiska inflytandet. 

På tal om sina slutsatser angående nam
nens ålder (se ovan) skriver Holmberg: 
"Denna datering motsägs väl i det hela ej av 
det intryck man får av namnens bildningssätt. 
Över hälften av namnen är eller har tidigare 
varit enkla Tuna, åtskilliga har mycket ge
nomskinlig förled (väderstrecksbenämning, 
gudanamn, en topografisk beteckning). En
dast ett fåtal namn är verkligt svårtolkade, 
innehåller ålderdomligt språkmaterial eller 
har mycket ålderdomligt bildningssätt, som 
då namnen är bildade med la-suffix" (s. 
271). Av tuna-namnens säregna struktur kan 
man dra helt andra slutsatser än vad Holm
berg gör. I själva verket utgör namnstruktu
ren ett avgörande indicium mot hans slutsats, 
att namnen "inte i allmänhet betytt annat 
än 'hägnaden' eller 'det inhägnade områ
det' ". O m vi med Holmberg antar dels att 
tun haft denna betydelse dels att ordet varit 
levande som appellativ ännu vid kristendo
mens införande, blir de nyss nämnda dragen 
i namnstrukturen ytterst förbryllande. Finns 
det överhuvudtaget någon ortnamnstyp i 
vårt land innehållande ord med betydelsen 
'inhägnad, hage, gärde' och dylikt, som visar 
en liknande uppbyggnad? Hagar, gärden och 
dylikt måste ju ha funnits i stor mängd i 
varje socken (förkristen bygd). För att skilja 
dem åt måste man ha haft behov av karak
teriserande förleder, som angav t. ex. verk
samhet, förekomst av djur, träd, växter, ut
seende, läge, jordmån, terrängförhållanden, 
osv. Hur skall man förklara varför sådana 
förleder, som är så vanliga hos andra namn 
med betydelsen 'hage, gärde' och dylikt, är 
så påfallande sällsynta hos tuna-namnen? Att 
över hälften av namnen är enkla Tuna för
vånar också, eftersom enkla namn Hagen, 
Gärdet och dylikt av lättförklarliga (prak
tiska) skäl brukar vara få jämfört med sam
mansatta -hagen, -gärdet och dylikt. 

Men om vi med tidigare forskare antar, att 
runa haft någon specialiserad betydelse — 
handelsplats, försvarsplats, osv. — avseende 
en företeelse som det i allmänhet endast 
fanns en av i varje hundare (eller motsva
rande) , då blir de säregna dragen i tuna-

namnens bildningssätt inte på något sätt på
fallande utan p r e c i s v a d v i h a r a t t 
v ä n t a . För invånarna inom ett visst härad 
har namnet Tuna varit lika klart och entydigt 
som företeelser som Lasarettet, Regionssjuk-
huset, Flygfältet, Länsstyrelsen, Bolaget är för 
våra dagars svenskar inom ett visst område.3 

Och om det uppstod situationer då man av 
någon anledning behövde skilja ett Tuna 
från ett annat, tillades framför allt vissa ty
per av förleder, som angav att det var fråga 
om t. ex. det Tuna som ligger vid sjön, det 
östliga Tuna, Valandsbornas Tuna , osv. Hur 
namn med gudanamn i förleden skall tolkas 
är ovisst; platsen kan ha ställts under gudens 
beskydd (Sahlgren, 1963, s. 43) , eller också 
anger namnet en inhägnad kultplats, helgad 
åt guden i fråga (Andersson, s. 109). Den på
fallande sparsamma förekomsten av sådana 
förleder som brukar förekomma i namn på 
hagar, gärden och dylikt (se exempel strax 
ovan) gör för övrigt att man måste fråga 
sig, om antalet ursprungligen ägobetecknan-
de runa-namn kan vara särskilt stort. 

Med denna syn på namnstruktur och be
tydelse blir det inte möjligt att av de enkla 
Tuna och av majoriteten av de samman
satta namnen i sig dra några direkta slutsat
ser om kronologin. Namnen blir tämligen tid
lösa; ett Tuna kan språkligt sett lika väl ha 
tillkommit vid tiden för Kristi födelse som 
vid tiden för kristendomens införande. Men 
några av förlederna är, som Andersson fram
hållit (se ovan) , av sådan art att de klart 
daterar namnen till mycket gammal tid. 

Det har av tidigare forskare hävdats, att 
tuna-orterna ligger centralt och vid gamla 
vattenvägar. På denna viktiga punkt har 
Holmberg inte många upplysningar att bju
da. På s. 279 motiverar han varför: " M a n 
kunde söka fingranska handelslederna i en 
gången tid och studera tuna-orternas för
hållande till dessa. Ett dylikt försök har gjorts 
av en författare beträffande Sollentuna, men 
resultatet förefaller ej övertygande. Man 

3 Hellström är inne på liknande tankegångar, då 
han talar om att "vissa tunor stär i bestämd, de
monstrativ form, som Tuna med stort T " (1971, 
s. 94 f). 
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Fig. 1. Tuna i Östra 
Husby. Särtryck ur to
pografiska kartan från 
Statens Lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr. 
10975, LiberKartor, 
Stockholm. — Tuna in 
östra Husby. 

( S M * , ta*fa. >u _ . , 

' " • - " . -• - 1 , ' A .»,-,1, f 

Häl-adshammar» V ^ ^ 

måste också komma ihåg att nästan all äldre 
bebyggelse om möjligt ligger vid vatten. Sett 
ur denna synpunkt skulle en stor mängd 
gamla bebyggelsenamn kunna vara handels
platser. Sannolikt kunde många dylika under
sökningar göras. Men sådana undersökningar 
är till föga nytta om problemet är felaktigt 
ställt." Argumenteringen överraskar. Därför 
att analys av läget misslyckats vid en tuna-
ort, avstår Holmberg från sådan analys vid 
de 120 återstående orterna. Därmed avskär 
han sig redan från början från möjligheten 
att någonsin få visshet i den avgörande frå
gan "om problemet är felaktigt ställt". Och 
mot påståendet "att nästan all äldre bebyg
gelse om möjligt ligger vid vatten" måste 
man invända dels att vad som just här in
tresserar oss är att få utrett, om något spe
ciellt mönster för Juna-orternas läge verk
ligen kan påvisas, dels att Holmberg bygger 
sin argumentering på en dubbeltydighet hos 
uttrycket "ligger vid vatten". För att belysa 
påståendet granskar jag Tuna i Östra Husby 
sn på Vikbolandet (socknen lär vara den 
fornminnesrikaste i hela Götaland, se Holm
berg s. 229).4 

Tuna ligger ca. 2 km N N V Östra Husby 
kyrka och ca. IJ/a km från Bråviken (se fig. 
1). Sedda från det inre av Vikbolandet kan 
väl gårdarna i det centrala Östra Husby sä
gas ligga vid vatten, i betydelsen vara orien
terade mot vatten, men för en vetenskaplig 
undersökning, som bl. a. prövar en teori om 
handelsplatser vid vattenvägar, vore en så 
oprecis användning av "ligga vid" till ingen 
nytta. Som Thorsten Andersson visat, s. 123, 
har Tuna tidigare legat vid en vik av Brå
viken, som sträckt sig ända upp mot ös t ra 
Husby. Längst in har viken varit mycket 
smal, mellan de höjdryggar på vilka Tuna 
och Tunatorp nu ligger. I viken har Varaån 
mynnat ut. På den tid då viken ännu fanns 
låg Tuna verkligen vid vatten, i uttryckets 
pregnanta betydelse. Både för försvar och 
handel bör läget ha varit utomordentligt; 
7"nna kunde ju behärska förbindelserna till 
och från det inre av bygden. 

Liknande strategiska lägen förefaller ett 
par andra östgötska runa-orter att ha (se 

4 Uppgifterna om tuna-orternas läge bygger på 
topografiska kartan. 
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Fig. 2. Sättuna i Kaga 
och Tuna i Rystad. 
Särtryck ur topogra
fiska kartan från Sta
tens Lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr. 
10975, LiberKartor, 
Stockholm. — Sättuna 
in Kaga and Tuna in 
Rvstad. 

fig. 2) . Sättuna — med storhög — i Kaga 
sn ligger vid Roxen, på några kilometers av
stånd från Svartåns och Stångåns mynningar. 
Tuna i Rystad ligger också vid Roxen, där 
Vårdsbergsån/Sviestadån rinner ut. Skulle det 
visa sig att ån varit farbar, är det frestande 
att tro att något i runa-ortens funktion moti
verat lokaliseringen vid åmynningen. (Vid 
ån ligger Tägneby, Skälv och Vårdsberg och 
i närheten Sviestad, vilka namn av Elgqvist 
sammanställts med Tuna, se Holmberg s. 230 
not 1.) 

Vid Tuna i Västerljung har gjorts Nordens 
största guldfynd, daterat till omkring 500 e. 
Kr. Byn ligger en bit in i landet (se fig. 3 ) . 
Från Hållsviken skjuter en sankmark in åt 
NV; 5-mderskurvan går ca 1 J/i km från 
stranden. Ett vattendrag, omnämnt av Holm
berg på s. 216, rinner i lågland mellan 10-
meterskurvorna åt SO till Tureholmsviken. 
Ca. en km NV Tuna ligger Ävlingeby, ett 
namn som ger klart besked om äldre terräng
förhållanden i TTuna-trakten. Som Ståhle 
(1946, s. 264 f) visat, innehåller förleden 
genitiv plural av ett inbyggarnamn *ävlingar 
'folket vid aven' bildat till det svenska dialek
tala ave 'vik, förbunden med ett större vat
ten genom ett smalt sund'; byn ligger "vid 
en slätt, som tidigare stått under vatten och 
genom en smalare passage varit i förbindelse 
med Östersjön". 

Tuna i överjärna ligger enligt Holmberg 
s. 195 "nära kyrkan i N delen av den stora 
slätt, som utgör socknens huvudbygd". Av 
större intresse är Tunas läge i förhållande till 
Östersjön och vattendrag. Det ligger ca. 2 
km in i landet, ungefär 500 m N den kraf
tiga Moraån (se fig. 4 ) . Fram mot Tuna 
ligger ån under 5-metersnivån. En mindre å 
kommer från Logsjön (med stora mossmar
ker intill) N Tuna. Den rinner förbi Tuna 
och mynnar i Moraån. Tuna bör ha haft god 
förbindelse med havet i äldre tid. 

Fituna i Sorunda sn ligger inne i en vik 
av Mörkarfjärden nära utloppet av Styran 
eller Fitunaån, socknens största vattendrag 
(se fig. 5 ) ; det äldsta läget är ovisst, se Holm
berg s. 191. An kommer från de centrala 
delarna av Sorunda med ortnamn av gam
mal typ som Billsta, Gudby, Sorunda, Tyr-
ved, osv. Att döma av gårdnanmet Fullbro 
har ån tidigare haft namnet *Full, syftande 
på översvämningar (se R. Otterbjörk i Ort
namnssällskapets i Uppsala årsskrift 1955, s. 
49 not 12 och J. Sahlgren i Namn och Bygd 
1959, s. 28 f). Söderut från Fituna ca. 8 
km är kusten hög och oländig, skogklädda 
höjder skiljer havet och den inre bygden. 
Först vid Grimstaviken möter lågland igen, 
och här finner vi namn som Grimsta, Sval-
sta, Sundby, Rangsta. Även norrut från Fi
tuna är kusten i Sorunda oländig. Fitunas 
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Fig. 3. Tuna i Väster
ljung. Särtryck ur topo
grafiska kartan från 
Statens Lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr. 
10975, LiberKartor, 
Stockholm. — Tuna in 
Västerljung. 

skyddade läge inne i en vik och vid myn
ningen av områdets största vattendrag, som 
ledde in i bygdens centrala delar, måste i 
flera avseenden ha varit fördelaktigt. 

För Tuna i österåker har Holmberg s. 82 
not 2 en del intressanta uppgifter om åker-
och ängsmarkens läge i förhållande till 5- och 
10-metersnivåerna: "Jämföres odlingsmarken 
sådan den framträder på Strandmans ovan 
cit. karta med topogr. k. 10 I N O finner 
man, att åkern med sitt högre läge som regel 
ligger över denna nivå [dvs. 5-metersnivån], 
medan ett stort tillskott av äng, framför allt 
den låga, flacka Kungsängen och Mossängen, 
som ligger SO om Tuna , ligger under denna 
nivå och synes ha tillförts Tuna kanske rela
tivt sent. [. . .] Gravfältet vid Tuna är skadat, 
varför det låga antalet fornlämningar kanske 
inte säger mycket om åldern. I det hela synes 
det mig dock värt beaktande att Tuna i 
österåker kan vara förhållandevis ungt." Om 
jag förstår Holmberg rätt, låter han här åker-

Fig. 4. Tuna i överjärna. Särtryck ur topografiska 
kartan frän Statens Lantmäteriverk. Publicerings
tillstånd nr. 10975, LiberKartor, Stockholm. — 
Tuna in Överjärna. 

Fornvännen 71 



78 I n g e m a r Olsson 

<i> •MkH" 
/ M o r * . ' I ' / ' J l u m M . ' , T*fws..ny- i • I f f f X . " ' ' - ~ t 

" " / -ev ' f-»' TT'"" V i /É3tfr**'n, '•• • < 
•t \ VH"'iH ' ' • • ' - - _X>'-w,,/7V V f ffC¥F%A V f \ ' .9 

f järde^ 
1 I 

+ 3 fmtaMm 

f MIM £ R -

fe, 
' OH....I.: \ ' J A ' # - # 

-̂  AlÄ £ L £ A/ 
i 

JO •» 

. -JjfltnOk . 
I ' / ' ' 

•i 
1;'S J;«Kr9 

n 

•jr 

•'•' SrihtS l]C\ "- h $ \ g/iSt. 
é ••» I » T * * A'AUrh}\ 

Fig. 5. Fituna i Sorun
da. Särtryck ur topo
grafiska kartan från 
Statens Lantmäteriverk. 
Publiceringstillstånd nr. 
10975, LiberKartor, 
Stockholm. — Fituna in 
Sorunda. 

och ängsmarkens läge över havet bli ett av- syn på problemet. O m tuna-orterna uppstått 
görande moment vid åldersbestämningen; som handelsplatser, försvarsplatser, kultplat-
han tycks sålunda ta för givet, att Tuna ser osv., är det kanske inte i första hand till
måste betraktas som en gård, en jordbruks- gången på åker- och ängsmark utan andra 
enhet. Men kanske är detta en anakronistisk faktorer som spelat den avgörande rollen för 
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lokaliseringen. Kanske skymtar här e n av 
förklaringarna till att Juna-orterna har så 
skiftande storlek, och till att en del inte har 
några fornlämningar eller ett svagt fornmin-
nesbestånd? 

Det verkligt iögonenfallande vid Tuna i 
österåker är det för försvar och handel ena
stående goda läget, se härom Lindqvist 1918, 
s. 19 ff och Ståhle 1946, s. 262: "vilket ge
nom sitt läge vid inloppet till den viktiga 
farleden Trälhavet — Uppsala tidigt varit en 
ort av stor betydelse". 

Av utrymmesskäl får jag nöja mig med 
dessa exempel på tuna-orters läge. De borde 
räcka för att visa, att en minutiös analys av 
läget torde vara en av de angelägnare upp
gifterna inom tuna-forskningen. En sådan 
undersökning kunde ju dessutom göras med 
en rimlig insats av tid, kraft och pengar. 

Som nämnts ovan har några forskare an
tagit ett inflytande från keltiska namn på 
-dunum (-dunon) 'borg'. Holmberg avvisar 
hypotesen: "Ett keltiskt inflytande av den 
art och styrka som förutsattes synes sakna 
paralleller" (s. 24, se även s. 147 ff). I själva 
verket har hypotesen aldrig underkastats nå
gon ingående prövning, inte heller av Holm
berg. Jag kan inte bedöma dess värde utan 
vill bara understryka vikten av att så sker 
någon gång. Den är nämligen tilltalande på 
så sätt, att den osökt skulle kunna förklara 
den betydelse 'befäst plats, handelsplats' 
eller dylikt som man kanske får räkna med 
hos (utw-naran. En sådan betydelse kan för 
all del ha utvecklats internt på nordiskt om
råde, men i det appellativa nordiska mate
rialet finns faktiskt inte någon sådan bety
delse belagd. 

Holmbergs resultat har uppenbarligen inte 
verkat helt övertygande. Det framgår inte 
bara av de ovan nämnda recensionerna utan 
också av tre nya inlägg i <una-debatten från 
de allra senaste åren. Jan Arvid Hellström 
ägnar en utförlig exkurs i sin avhandling 
Biskop och landskapssamhälle i tidig svensk 
medeltid åt "Tunaprob lemd" (s. 87—98). 
Han ger Holmberg rätt i huvudtesen, att "en 
konsekvent klassificering av tunalokalerna i 

sin helhet inte låter sig göras" (s. 94) , men 
samtidigt anför han åtskilliga goda skäl för 
sin egen uppfattning, att vissa tunagårdar 
varit "förvaltningscentra inom hundaret eller 
skeppslaget, ägda och förvaltade av i första 
hand kungen, i andra hand enskilda stor
män" (s. 98). Speciellt stöder sig Hellström 
på förhållandena i England, där hundaret 
styrdes från en central gård med namn på 
-ton (motsvarande nordiskt tun ) . 

Äke Hyenstrand talar i sin avhandling 
Centralbygd — Randbygd om Holmbergs 
"omsorgsfulla belysning av Tunafrågorna" 
och "nyttigt kritiska genomgång", men gent
emot Holmbergs negativa inställning till ge
neraliseringar hävdar han, att man likväl 
måste skapa en sådan modell, att tuna-nam-
nen "kan behandlas generellt" (s. 102). Efter 
att bl. a. ha undersökt deras uppträdande 
som "centralnamn" konkluderar Hyenstrand: 
"Därmed kan Tuna-problemet utifrån mo
dellen 'generell förklaring' sägas vara in
ringat. Tuna har samband med administra
tiv organisation, men är äldre än den kristna 
församlingsbildningen. I och med detta blir 
den naturliga förklaringen den, att Tuna kan 
representera t. ex. den hypotetiska indel
ningen i tolfter. Tunaproblemd bör således 
angripas som en delfråga i problemkomplexet 
den äldsta territoriella indelningen. En kon
taktyta kan finnas i språkliga samband Tuna-
hundaresnamn [•••]: Ultuna — Ulleråker, 
Torstuna — Torsåker, Håtuna — Håbo, Sim
t u n a — Simbo" (s. 103). Skillnaden mellan 
Tuna- och Husby-namn karakteriseras på 
följande sätt: "Tuna är en institution som 
ingår i hundarets inre uppbyggnad, Husby
institutionen har lagts ovanpå" (s. 118). 

Tuna-namnen intar en framträdande plats 
i det stora projekt att med hjälp av ortnamn 
belysa den forntida sveastaten som Lars Hell
berg sedan länge arbetar med. Resultaten 
föreligger endast i form av ett symposieföre
drag (1975), men det som meddelas där är 
viktigt nog. Hellberg studerar n a m n 
m i l j ö n kring gamla kronobyar (Husaby, 
Husa, -tuna, Tuna) och inriktar sig på så
dana namn och ortnamnselement, som kan 
ge upplysningar om olika statliga funktio
ner, t. ex. ord för krigare (P(i)aeghn, •rink, 
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sven, karl) , ämbetstitlar (bryti, *haersi, jaerl 
osv.), bo 'boställe för (högre) kunglig äm
betsman', ortnamn med militär bakgrund, 
kultnamn. Han gör bl. a. det tänkvärda på
pekandet, att namnpar som Ullarakers hun
dan : Ulltuna, Thorsakers hundari : Tors
tuna "klart antyder att tuna-namnen inte i 
sig själva är kultangivande; exempelvis Ull
tuna anger AC [= administrativt centrum] i 
det distrikt, vars huvudgud är Ull, dyrkad 
vid *Ullarakr" (s. 100). Vid en jämförelse 
mellan husa- och tuna-orter framstår de se
nare som klart äldre. Hellberg har funnit, att 
de äldsta tuna-orterna av olika skäl, bl. a. 
nivålägd, måste dateras till romersk järn
ålder (s. 109; på s. 110 presenteras en sche
matisk framställning av den kronologiska ut
vecklingen för tuna- och /luia-namnen). 

Hellbergs brett upplagda undersökning ser 
ut att kunna bli ett tungt vägande bidrag till 
/una-namnsforskningen. Med speciell glädje 
har jag noterat, att Hellberg på ett lysande 
sätt demonstrerar, att en mängd frågor inom 
arkeologi, kulturgeografi och äldre historia 
överhuvudtaget inte låter sig lösas, om inte 
ortnamnen och ortnamnsforskningen tas till 
hjälp. 

Sammanfattning 
Forskningsläget för tuna-namnen synes mig 
kunna sammanfattas på följande sätt: 

Mycket av det som tidigare forskare före 
Holmberg sagt har varit spekulativt; ofta har 
de generaliserat utifrån ett alltför litet ma
terial. Men det är en våldsam överdrift då 
Bertil Ejder skriver: "Efter Holmbergs ge
nomgång står det klart, att åtminstone det 
mesta förut sagda har obetydligt värde" 
(1970). I själva verket finns det i den tidi
gare litteraturen — liksom i litteraturen efter 
Holmberg — en mängd skarpsinniga iakt
tagelser, värdefulla fakta och tänkvärda för
slag till problemlösningar. Vi vet ännu inte 
ined säkerhet vilken betydelse eller vilka be
tydelser tun haft i de "äkta" tuna-namnen, 
men mängder av argument kan anföras till 
stöd för att lösningen är att söka efter de 
linjer som dragits upp i tidigare forskning. 
Däremot torde det vara svårt att finna något 
enda argument — förenligt med övriga fakta 
—• till stöd för Holmbergs tolkning 'hägna
den' el. 'det inhägnade området'. Och tur 
är det. Ty om tun bara haft denna betydelse, 
vad skulle man då ha för anledning att vi
dare syssla med tuna-namnen? 

LITTERATUR 

Ambrosiani, Björn. 1969. (Rec. av K. A. Holm
berg, De svenska tuna-namnen). Fornvännen, 
s. 338—340. 

Andersson, Thorsten. 1968. Turifl-problem. Namn 
och Bygd 56, s. 88—124. 

Arwidsson, Greta. 1948. Valsgärde—Fullerö. Tor, 
s. 34—48. 

Dahlbäck, Göran. 1970. Ortnamn på -tuna. Histo
risk tidskrift, s. 266—270. 

Ejder, Bertil. 1970. (Rec. av K. A. Holmberg, De 
svenska tuna-namnen). Arkiv för nordisk filo
logi, s. 263 f. 

Hellberg, Lars. 1975. Ortnamnen och den forntida 
sveastaten (I: Inledningar till NORNAs fjär
de symposium Ortnamn och samhälle på 
Hanaholmen den 25—27.4.1975, s. 92—110, 
110 a—d; dupl.). 

Hellström, Jan Arvid. 1971. Biskop och landskaps
samhälle i tidig svensk medeltid. Motala. 
(Skrifter utgivna av Institutet för rättshisto-

risk forskning. Serien I. Bd XVI). 
Holmberg, Karl Axel. 1969. De svenska tuna

namnen. Uppsala. (Studier till en svensk ort-
namnsatlas utgivna av Jöran Sahlgren. 12). 

Hyenstrand, Ake. 1974. Centralbygd — Randbygd. 
Malung. (Acta universitatis stockholmiensis. 
Studies in North-European Archaeology. 5). 

Lindqvist, Sune. 1918. Åker och Tuna. Fornvän
nen, s. 1—30. 

Olsson, Ingemar. 1969. Tuna-namnen i Sverige. 
Nordisk Tidskrift, s. 338 f. 

Sahlgren, Jöran. 1963. Vad våra ortnamn berätta. 
Stockholm. (Studentföreningen Verdandis små
skrifter. 351). 

Schönbäck, Bengt. 1959. I: Carl Grimberg, Svenska 
folkets underbara öden. I. Ny reviderad upp
laga i tio band. 

Ståhle, Carl Ivar. 1946. Studier över de svenska 
ortnamnen på -inge. Lund. (Skrifter utgivna 
av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 16). 

Fornvännen 71 



Tuna-namnen i Sverige 81 

The Tuna-names in Sweden — an Appreciation of the 
Scientific Situation 

Place-names ending in -tuna and Tuna-places 
are common in the traditional culture-regions 
of central Sweden. They seem to allude to 
some obscure, central function. 

Contributions, published in recent years, 
to the discussion on the Tuna-names are 
dealt with in the essay: Karl Axel Holmberg's 
dissertation "The Swedish Tuna-names" 
(1969), reviews of Holmberg's dissertation 
(by Ambrosiani, Dahlbäck, Ejder, Olsson, 
and Andersson), as well as works by Hell
ström, Hyenstrand and Hellberg. Special 
attention is paid to Holmberg's principal 
thesis that the word tun never had a spe
cialized meaning but only indicated the very 

"fence" or "the endosed grounds". 
The present state of scientific thought in 

these matters can be summed up like this: 
We do not yet know exactly what tun in 
the "genuine" Tuna-names really signified, 
but an overwhelming amount of arguments 
— not least the structure of the names and 
the geographical location of the Tuna-places 
— testifies that the word onte had a speciali
zed meaning, and that is what has been 
thought for a long time. There is no reason 
for a further discussion of the hypothesis that 
tun only signified "fence" or "endosed 
grounds", condudes the author. 
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