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Åker och Tuna. 

Av 

ERIK BRÅTE. 

ti uppsatsen Åker och Tuna i Fornvännen 1918, 
s. 1 ff. har doc. S. Lindqvist företagit en studie 
över dessa ortnamn, som är utförd med prisvärd 

kombinationsförmåga av förhållanden, som syntes af betydelse 
för frågans bedömande, men dock tyckes mig lämna rum för 
tvekan, om väl den givna förklaringen är den rätta. 

Av ortnamnet Tuna, varmed jag först vill sysselsätta mig, 
lämnas tvänne förklaringar. Å ena sidan förklaras Tuna 1 vara 
plur. av ordet tun "gärdesgård, stängsel, inhägnad plats", som 
fått sin betydelse utvidgad till att motsvara betydelsen "sta
den", å andra sidan antager förf. ordet "hava varit begagnat 
som substitut för ett keltiskt ord, dunon, känt bl. a. i det forn-
iriska dun, "befäst stad", liksom engelskans town. Då förf. 
säger bruket av tun för kelt. dunon vara fullt analogt med 
bruket av det nord. gård som substitut för slav. gorod "stad", 
måste väl alltså meningen vara, att ordet tun förefanns som 
inhemskt i språket vid den tid, då kelt. dunon däri upp
togs, och därför genom folketymologi kom att träda i det
tas ställe, vilket icke skulle hindra, att det i talrika andra ort
namn, som icke ägde keltisk förebild, kunde användas i en 
från sin inhemska appellativa betydelse utvecklad mening. 
Förf. åberopar M. Oisen2 , som framkastat den förmodan, att 

1 Fornvännen 1918, s. 23, 25. 
2 Namn och bygd 1917, s. 90 f. 
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namnet Sigtuna, som förekommer fem gänger1 i Sverge och 
förmodligen ett par gänger i Norge, är lån av det fyra gånger 
uppvisade kelt. Segodunum, som antagligen betyder stark 
fästning men av germanerna omtytts efter ordet "seger", isl. 
sigr, och antager, att tun åtminstone i stadsnamn (t. ex. nor
ska Tunsberg) fält sitt betydelseinnehåll genom påverkan av 
kelt. dunon. 

Del är icke klart, om förf. delar M. Oisens åsikt om här
ledningen av Sigtuna från kelt. Segodunum, som förefaller mig 
mycket vågad, särskilt som betydelsen "stark fästning" svår
ligen någonsin varit tillämplig pä de små orter, som jämle 
staden bära namnet Sigtuna; s. 27 synes han göra det, s. 15 
hyllar han åter härledningen av ordet sik "sidlänt ställe, däld", 
och man må väl säga, att detta naturförhållande kan före
komma tillräckligt ofta för att förklara de fem Sigtuna. A. 
Noreen2 härleder Sigtuna från detta sik eller från sig "ur 
marken framsipprande väta", vilket ger samma mening. Nam
net på staden Sigtuna har måhända fattats på båda sätten, 
ty på härledningen från sik tyckes den talrikt förekommande 
skrivningen med k, c, ch {Siktonia o. s. v.) tyda, på sig tyder 
däremot skrivningen isl. Sigtuna, lat. fsv. Syghtonia och nam
nets tidigaste form, det runristade sihtunvm B. 301, L. 12, D II, 
199 Sigtuna. 

Vare sig nu Tuna utgör en betydelseutveckling av tun 
"inhägnad" eller är substitut för kelt. dunon, skall det hava 
en betydelse motsvarande "stad", och förhs bevisning går där
för ut på att ådagalägga, att läget av orter med detta namn 
är eller i äldre tider med annan fördelning av land och vatten 
varit gynnsamt för handel. Därvid inskränker sig dock förf. 
till Svealand. Det är naturligtvis å ena sidan mycket vansk
ligt att åstadkomma en sådan bevisning; förf. medger också, 

1 M. Oisen, Namn och bygd 1917, s. 90 upptager tre, S. Lindqvist, 
Åker och Tuna, s. 19 ännu ett. Ännu en gäng förekommer namnet i Sig
tuna in par. Sorunda SD. IV, 16. 

2 Spridda studier 3, s. 20. 
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att namnet Tuna bäres av platser, som aldrig varit handels
platser eller hava läge därför, vilka dä skola hava fått nam
net, sedan dess betydelse förbleknat. Å andra sidan blir förbs 
bevisning, även där den lyckas, av det skäl icke övertygande, 
att namnet kan av annan anledning hava givits åt platser, 
som jämte det de fyllde det av namnet antydda ändamålet, 
även voro gynnsamt belägna för varuutbyte och delvis ut
vecklade sig till handelsplatser. 

En del av Tun a-namnen innehålla själva en antydan om 
ortens bestämmelse, som förf. alldeles lämnat åsido. Många 
av dem äro nämligen sammansatta med gudanamn, och lik
som Odens-vi, Tors-vi, Frös-vi anses betyda helgedomar 
för dyrkan av Oden, Tor, Frej, böra väl ock av förf. anförda 
Torstuna, Fröstuna, Frötuna, Närtuna (Natrdhatuna), Ull
tuna, Ullentuna hava varit gudstjänstplatser för gudarne Tor, 
Frej, Njord, Ull. Även ett ställe för gudadyrkan hade väl ge-
menligen en central belägenhet i sin bygd för att lätta till
trädet för menigheten, och där många sammankommo, fanns 
ju ock förutsättning för handel. Jämför, hurusom Uppsala
marknaden i sitt namn Disl ingen bär vittne om sin upp
komst ur en religiös fest. 

Även till benämning för en helgedom kan ordet tun "in
hägnad" hava utvecklat sig, då höga skidgårdar omkring temp
len omtalas1 och kunna hava blivit ansedda som det väsent
liga för den heliga platsen, som de avstängde från den pro
fana omgivningen. Den jämförelsevis täta förekomsten av 
Tuna-namn synes lättare begriplig, om ordet betecknat en 
plats för gudsdyrkan, varav varje bygd hade behov, än för 
handel, som väl dragit sig till några få särskilt gynnsamt be
lägna platser, särskilt en handel av den omfattning, att den 
framkallat inhägnader för varornas förvarande, som i det me
deltida Novgorods tyska "gård", vilket till jämförelse åberopas 
s. 21. Några sådana anordningar kunna svårligen hava varit 

1 R. Keyser, Saml. Afh., s. 327. O. Lundberg, Härnevi s. 30 ff. om
talar fornfynd av stängsel på kultplatser. 
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behövliga på alla de många platser, i vilkas namn ordet Tuna 
ingår, även om där någon anspråkslös byteshandel idkats, och 
det är således icke sannolikt, att den hägnad, som namnet 
Tuna antyder, uppförts för handelns skull. Om således Tuna-
namn i allmänhet böra anses ursprungligen betyda "inhägnad 
kring en helgedom", kan det ju dock vara möjligt, att de i 
enstaka fall hava betydelsen av profan inhägnad kring en 
gårdsplan. 

Namnet Tuna finnes dels enkelt, dels sammansatt med 
gudanamn eller andra förleder, som skilja det från närliggande 
Tuna-namn. Samma erfarenhet är gjord i avseende på andra 
platser för gudsdyrkan, och M. Oisen 1 formulerar för detta 
förhållande följande regel: "Gudenavne sammansaBttes med 
ord, som i og för sig betegner offentlige gudsdyrkelsesteder 
(hof, vangr), kun naar vedkommende kultsted optraeder in
denfor et omraade (af minst to kult-sognes storrelse), hvis ind-
vaanere ved inhyrdes livligt samkvaem (betinget i naturforhold 
og samfundsmaBssige forhold) er satte i stånd til helt at over-
skue deltes offentlige kultsteder og stadig har folt träng til at 
adskille dem fra hverandre ved ssrskilte, men ensartet dan-
nede sammensatte navne. Ellers neier man sig med den usam-
mensatte benaevnelse — indensognsnavnet — Hof, Vangr o. 1." 

Denna regel ligger så att säga i sakens natur och är sä
kerligen riktig, och enligt den hava gudanamnen insatts som 
förleder i de namn, som äga sådana. Regeln torde dock böra 
fullständigas med ett par tillägg. Dels kan ju den skillnad 
mellan olika kultställen, som en bygds innevånare funno önsk-
lig, ernås genom andra förleder än gudanamn, vartill förhål-
hållandena kunde giva anledning (t. ex. Östuna, G&mbirtuna, 
Skulptuna), dels kan det tänkas, att åtskillnaden uttrycktes 
genom ett tillägg efteråt, t. ex. ett prepositionsattribut, som 
angav läget, vilket försvunnit, sedan platsen icke längre var 
kultställe. En bildning av denna art anföres av förf. uti Tuna 

1 Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne I, s. 176. 
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uppa Sila eller Tuna-Sila, Ytter-Selö kyrka, i motsats till Tuna-
Enhörne, Ytter-Enhörna kyrka. 

Ortnamnet Åker är redan erkänt som namn på kultplat
ser1 och visar sig vara ett sådant även genom sammansätt
ning med gudanamn, bland vilka även förf. anför häradsnam
nen Ulleråker, Torsåker, Frösåker i Uppland. Tilläggas 
kunna Odensåker i Uppland, Västergötland, Östergötland2 

Torsåker i Södermanland, Gästrikland2 och Ångermanland2, 
Frösåker gård under Uppsala kyrka, i Västmanland och på 
Öland, Ulleråker i Simtuna i Uppland och två Fr iggeråker 
i Västergötland2, kanske ock Fröåkra i Västergötland. Å 
andra sidan finnas talrika sammansättningar, i vilka -åker icke 
anger kultort, utan blott ett jordstycke, som odlats till åker, 
t. ex. Bökåkra, Holmåkra, Skåne, Leräkra, Blekinge, och 
även i de fall, då Åker förekommer osammansatt, betyder det 
säkert ofta blott "odlat jordstycke", men lika säkert även ofta 
en åker som kultplats, som saknar närmare beteckning enligt 
den av M. Oisen uppställda regeln, se ovan s. 210. 

Förf. anser åter, att Åker, när det ingår i namn pä härad, 
innebär en erinran om tingsplatsens karaktär, och menar sig 
i Thorsakers, Ulleråkers, Junakers, Frösakers och 3 Åkerbo 
hundaren (eller skeppslag) hava funnit 7 exempel på, att tings
åkrar givit namn åt hundaren, utan att heller här egna någon 
uppmärksamhet åt gudanamnen i tre av dessa häradsnamn. 

Denna slutsats stöder förf. genom att anföra 5 härad, 
vilkas namn i det närmaste överensstämma med deras bety
gade tingsplatser, nämligen Ulleråkers, Håbo, Simtuna (Sim-
bohundari) i Uppland, Svartlösa (Swartalöts) i Södermanland, 
Maedallösa härad i Närke; ett par andra: Åkerbo eller Åkers 

1 M. Oisen, Hedniske Kultminder i nordiske Stedsnavn, s. 90, 98 ff., 
205 ff. 

2 M. T. Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige, 
s. 34 f., 58, 66, 83. Jämte Friggeråker sn i Gudhems hd finnes en gärd 
Friggeråker i Saleby sn av Skånings hd, på vilken fil. lic. H. Jungner gjort 
mig uppmärksam. 
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härad, och Öster Rekarne härad i Södermanland kallas under
stundom efter sina tingsplatser Ellasunds och Kiula härad, 
men därjämte anför förf. 16 härad: Rönö, Jönåker, Selebo, 
Hölebo, Väster Rekarne, i Södermanland, Åkerbo, Ytter Tjurbo, 
Norrbo härad i Västmanland, Thorsakers. Frösakers, Fären
tuna, Sollentuna, Vallentuna, Åsunda härad och Telgboa skepps
lag i Uppland. Eedhmadha, nu Glanshammars härad i Närke, 
och flera kunde tilläggas, vilkas namn är skiljaktigt från ting
staden eller i vilka någon sådan icke uppvisats. Under så
dana förhållanden synes den slutsats förf. dragit från hära
dets namn till tingsplatsens beskaffenhet vara otillåten; den 
åker, som ingår i häradsnamnet må hava haft sin betydelse 
för häradets innebyggare, men deras tingsplats har den icke 
behövt vara. Särskilt framträder detta i Simtuna härad, Upp
land, där Ulleråker ligger ej fullt 1h mil från den forna tings
platsen vid Simtuna kyrka och även Junakir, Enåker, inom 
häradet utan att vara tingsplatser eller hava givit häradet namn, 
och inom Åkerbo härad i Västmanland har ju förf. uppvisat 
tvänne ortnamn på åker: Medåker, Finnåker, medan tings
stället hette Eklööt. 

Vilken ställning orterna Åker antagligen haft som kult
plats, utredes av O. Lundberg1 , och till honom ansluter sig 
M. Oisen2 . På en helig åker har en ålderdomlig fruktbar-
hetskult utövats, som gick ut på en helig förmälning och le
ver kvar i åtskilliga folkseder, såsom majbrudparet. Sälunda 
är att förklara, att Torsåker visserligen bevarats i härads
namnet men vid sin sida har Tors tuna, ja O. Lundberg 8 

vill i denna trakts ortnamn finna hela den forna fruklbarhets-
kulten och tänker sig då Tuna angiva den hägnad, inom vil
ken den del av den religiösa ceremonien försiggick, som blott 

1 Härnevi s. 23, 26 f. i Uppsala universitets årsskrift 1911, Filosofi, 
språkvetenskap etc. 3. 

2 Heden. Kultm. I, s. 208. 
3 Härnevi, s. 40; "Från den heliga lunden vid Torslunda har tåget gått 

till Torsäkern och vidare till tvagningsplatsen, vid vilken namnet Torstuna 
blev fästat." 
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fick ses av de invigdas ögon, samt hänvisar på fornfynd av 
hägnader, varav den märkligaste vid Frösvi i Närke just ut
forskats av doc. S. Lindqvist1. Det fordras väl en lokal gransk
ning av Tuna-orter för att utröna, om denna O. Lundbergs 
uppfattning är den riktiga eller Tuna möjligen antyder yngre 
inhägnade helgedomar, inom vilka de heliga föremålen förva
rades och som ersatte de primitiva gudstjänstplatserna på åkern. 

Då åker förekommer i häradsnamn är det alltså säkerligen 
denna religiösa medelpunkt, varomkring bygdens folk sam
lade sig, som givit häradet dess namn. Det är väl troligt, att 
ting hållits i förening med de religiösa högtidligheterna, men 
platsen för dessa har sannolikt icke varit den heliga åkern 
utan lämplig plats i dess närhet: löt, hage, malm, hed eller ås. 

Laglösaköping. 

Av 

HJALMAR LINDROTH. 

innevarande årgång (1918) av denna tidskrift har do
centen Sune Lindqvist offentliggjort en intressant un
dersökning av innebörden i namnen Åker och Tuna. 

Han har därvid fått anledning att beröra ocksä benämningen 
Köping. Därvid säges (s. 24): "Det västmanländska Köping, 
på 1400-talet även kallat Laglösa-köpung, tyckes ursprungligen 
ha hetat Laglösa — av skäl som språkforskarna må utreda — 
fast detta ord snart blev avlägsnat ur sammansättningen för 
att undgå sädana feltolkningar som att platsen länge varit 
handelsort, innan den fick egen stadsrätt." 

Att författarens vädjan till språkforskarna särskilt uppkal
lat undertecknad att taga till orda, beror därpå att jag tidi
gare i denna tidskrift (Arg. 1915, s. 1 ff.) publicerat 'Studier 

1 Fornvännen 1910, s. 119 ff. 


