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Ortnamnen i Smålands bebyggelsehistoria. 

Av 

E R I K G R A N L U N D . 

| enom sin mångskiftande na tu r och sin ända fram i 

»våra dagar tydliga kulturutveckling erbjuder Småland 

bygdeforskaren inånga och tacksamma uppgif ter . De 

i småländska or tnamnen ha också redan skapa t en hel 

l i t t e ra tu r omkr ing sig, med r ika b idrag till s tudiet av bebyggelsen 

och dess his tor ia . Det skul le föra för långt at t redogöra för hela 

denna l i t tera tur , jag nämner därför i texten endast de, som hava 

in t resse för de synpunkte r , som jag önskar f ramlägga. 

De flesta och u tan tvivel v ik t igas te o r tnamnsundersökn ingarna 

från Småland äro de, som lämnats av docenten J ö r a n S a h l g r e n 

i Lund och hans lär jungar . Att man nu kan få en k la r bild av hu

vudmomenten i den småländska bygdens u tveckl ing är säker l igen 

till s tor del dessa arbetens förtjänst. Emel ler t id måste jag på 

en del punk te r rese rvera mig mot de bebyggelsebis tor i ska resul ta t , 

som S a h l g r e n 1 och hans lär junge ö d e e n2 t rot t s ig kunna 

d raga u r det förel iggande mater ia le t . Då jag icke ä r sp råkman 

lämnar jag don rent f i lologiska sidan av saken åsido, där ä r jag 

icke kompetent att y t t r a mig. I gengäld vill jag g ä r n a r äkna mig 

som fackman på geograf iens område och med denna vetenskaps

gren, särsk i l t den t i l lämpade h is tor i ska geograf ien, samstämmer 

icke alltid de av o r tnamnsforskarna vunna resul ta ten. 

1 J ö r a n S a h l g r e n : Forntida svenska kulturprovinser och kultur-
vägar. Rig 1920. 

2 N i 1 s Ö d e e n : Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag 
till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927. 
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Det ligger på många punkter en så grundväsentlig skillnad i 
naturvetenskapligt och humanistiskt tänkande, att jämförbara resul
tat visat sig vara svåra att ernå. Desto viktigare är det, att ett 
problem belyses från båda hållen och att motpartens resultat upp
tagas till allvarlig prövning i det egna facket. Att värdesätta de 
bevis, som lett till resultatet, torde däremot vara betydligt svårare. 
När t. ex. ö d e e n i ovan anförda avhandling (s. 437) skriver: 
"Men hur de geografiska synpunkterna skola kunna få någon be
tydelse för åldersfrågor i sådana trakter som Småland och västra 
Östergötland, förstår jag ej" så avslöjar han därmed endast sin egen 
oförmåga till geografiskt tänkande. Emellertid är det icke med 
allmänna fraser som man kan lämna stöd för sin åsikt. Det är 
mera positiva argument med vilka jag vill försöka klarlägga min 
synpunkt. 

1. Förhistoriska kulturvägar. 

S a h l g r e n ser i floddalarna de ledande linjer efter vilka kul
turimpulserna dragit in över landet. Detta påpekar han med sär
skild kraft på ett mycket stort antal ställen i sina skrifter. Hade 
han i stället för floddal sagt vattenväg hade påståendet varit till 
en viss grad riktigt, ty den del av floddalen som äger framkomst-
möjlighet på vattnet är av utomordentlig betydelse som transport
medel. Som tankegången nu är formulerad är don fullständigt fel
aktig. Ur transportgeografisk synpunkt spelar själva floddalen 
ingen som helst roll, såvida den oj utgör don bekvämaste transport
vägen och detta är visst inte alltid fallet.1 

När S a h l g r e n tar floddalarna i Norrland som exempel på 
samma typ av trafikled, tar han fel. I sina nedre delar är det 
Norrlandsälvarnas postglaciala, odlingsbara och lättrafikerade av-
lagringar, som äro de för vägarna bestämmande. Längre in mot 
fjällen är det transportmöjligheten på de stora sjöarna och de 
stora höjdskillnaderna, som tvinga färdevägarna nod på terrängens 
lägre partior. I någon direkt relation till älvarna, utom vid sjöar 
och större sel, stå vägarna ej. 

1 Då A l b e r t V e j d e (Borgar och Samfärdslcder i Medeltidens 
Värend. Hyltén-Cavalliustöreningcns Årsbok 1925) påvisar Mörrumsåns 
betydelse som infartsväg till Värend under förhistorisk tid, betonar han 
särskilt att det är fråga om en stor bålled. 
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Konsekvensen av. det Sahlgrenska betraktelsesättet kan man läsa 
i den Ödeenska avhandlingen, där det kulminerar i det rent ba
rocka. Det resonemang som där föres över måla-namnens tänkta 
vandringsvägar (sid. 347—355) är svårt att taga på allvar. Att för
söka i detalj utbena de obestämbara vägar på vilka en namnform 
spred sig under en så sen tid som 1300—1400-talen, då hela landet 
praktiskt taget var utbyggt, måste vara en omöjlighet. Då ö d e e n 
säger att "kartläggningen och den föregående undersökningen ha 
till full evidens visat, att typens spridning gått längs floddalarna" 
måste detta uttalande bero på självsuggestion. Kartan visar icke 
och kan icke visa detta, ty måla-namnen, om några, åskådliggöra 
en utbredning fullkomligt oberoende av åarnas gång. Detta är ju 
också helt naturligt, då de utfylla luckor i bebyggelsen och därför 
kommit att ligga längst avsides från den egentliga bygden. Därför 
ligga de också i mycket stor utsträckning uppe på vattendelarna 
och omkring sockengränserna, vilka i enlighet med huvudprinci
pen för sitt tillkomstsätt dragits mellan de, vattendragen omgivan
de, tidigast odlade lågländerna. Och här komma vi till huvudfelet 
i den Sahlgrenska tankegången. Han har sammanblandat den för 
bebyggelsen mest begärliga jorden, lerslätterna i terrängens lägsta 
partier, vilka äro de verkligt bygdebildande, med de till samma 
lägsta partier sig sökande vattendragen. De i vissa fall till synes 
omkring vattendragen samlade kulturminncsmärkena ha således i 
stället anknytning till de för kulturen mest begärliga bebyggelse
partierna. Den grundväsentliga skillnaden blir, att någon rörelse 
eller kulturströmning på intet sätt markeras av denna bebyggelse
typ. Ha vi, som ofta händer, ett antal bebyggelsecentra liggande 
på mindre lerslätter efter en flod, säger oss detta således endast, 
att dessa lerområden varit begärliga för odlaren men intet om att 
han färdats efter floden. 

Vid redogörelsen för Värends första bebyggande lämnar Ö d e e n 
(sid. 400—403) en utförlig beskrivning på U n o S u n d e l i n s 
undersökningar över stenåldersfolkets invandring till småländska 
höglandet.1 I likhet med denne ser även Ö d e e n i boplatsspåren 
ett tydligt bevis för en invandring efter vattendragen. Då emel-

l U n o S u n d e l i n : Om Stenåldersfolkot och sjönötens invandring till 
småländska höglandet. Ymer 1920. 
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lertid flintspånfynd avsevärt lättare göras i urspolade strandavlag-
ringar och dessutom de fåtaliga säkra boplatserna alla hänföra sig 
till fiskeboplatser, är det svårt att förstå huru man skall kunna 
finna dem annat än vid stränder. De bästa fiskevattnen ge de-
rikaste fiskeboplatserna, det är det huvudsakliga resultat, som kan 
utdragas ur utbredningen. Övriga fyndtyper från samma tider som 
fiskeboplatserna ha icke lika systematiskt eftersökts, någon hel 
bild av befolkningens dåtida fördelning ge boplatserna därför ej. 

Det i bevisföringen om floderna som kulturspridare ivrigast 
framförda exemplet torde vara Lagadalcn. S a h l g r e n illustre
rar detta exempel med ett stort antal kartor över olika ortnamns, 
utbredning såsom -köp -lev, -lösa m. fl. och anser sig därmed bevisa 
Lagastigens utomordentliga betydelse som kulturspridare redan 
under förhistorisk tid, ja "måhända redan under stenåldern". 

För att rätt förstå den vidare bevisföringen torde det vara lämp
ligt att något närmare beröra Lagadalens geografi. 

Den nedersta delen av dalen går genom oländig, ännu mycket 
glest bebyggd terräng fram till Markaryd. Härifrån och upp till 
Bolmåns mynnig är dalen fortfarande mycket smal men dock med 
ett mindre flodplan med ställvis leende natur och god jord. Från 
Bolmåns mynning vidgar sig dalen till on bred ocb avsevärd r ikare 
bygd som även omgiver vattensystemets sjöar, i första hand Bol-
men. Detta är det gamla Finnveden. Den stora Finnvedsbygden 
slutar i norr ungefär vid Värnamo, sedan vidtager ödsliga mossar 
och sandmoar, vilka jämte en stenig, svårbruten och starkt kuperad 
morän utgöra de enda jordarterna på den över 50 km. långa sträc
kan till Jönköpingsdalen. Ån har här krupit ihop till en mindre 
bäck och är ej längre farbar ens för de minsta båtar. 

I enlighet med denna översikt kan den egentliga Lagastigen delas 
i tvenne helt skilda partier. Dels vägen från Skåne till Finnve
den och dels vägen från Finnveden och till Jönköping. Den ne
dersta delen av Lagadalen, från Laholmsslätten och till Markaryd,. 
har först i mycket sen tid blivit trafikled.1 

På grund av sitt lämpliga läge vid gränsen mellan Sverige och 
Danmark kom emellertid leden att tidvis spela en viss roll undor 

1 Jmfr G u s t a f P e t r i : Kungl. Första livgrenadjärrcgementets histo
ria. I. Stockholm 1926, jämte den där återgivna intressanta kartan över 
vägnätet i södra Sverige vid 1600-talets början. 
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krigen mellan dessa båda länder (jmfr t. ex. Knäred och Sjöarcd). 
Av namnen framgår att det tidigast var under den senaste delen 
av järnåldern som dalen bebyggdes. 

Huvudvägen går från Markaryd direkt åt söder ned mot Skåne. 
Att redan tidigt ett livligt kulturutbyte ägt rum mellan Skåne och 
Finnveden är otvivelaktigt men några belägg för att lokalisera 
detta till ovan berörda dal före medeltiden, härför saknas ännu 
bevis. 

Som stöd för den nedre delen av Lagastigen anför S a h l g r e n 
köp-namnens synnerligen egenartade utbredning. Jag kan emeller
tid ej finna, att hans bevisföring är riktig. Köp-namnen ligga i 
en bård omkring Finnvedens tidigare odlade partier med en mar
kerad förtätning i Göteryds socken. Denna socken är bekant för 
sin stora rikedom på hällkistor.1 Dessa jämte lösa fynd visa, att 
socknen under stenålderns sista period och en tid fram i brons
åldern ägde en mycket rik bebyggelse. Efter denna tid finna vi 
emellertid inga fynd förr än från järnålderns allra sista skede. 
Vi måste tänka oss ett hiatus i bebyggelsen. Det är väl också 
detta som möjliggjort bevarandet av alla hällkistorna. Enligt de 
senaste forskningarna har det visat sig, att en försämring av kli
matet redan börjat under bronsålderns tidigare del för att, efter 
en mindre återgång, kulminera under järnålderns första tid. Med 
säkerhet kunna vi häri söka orsaken till Göteryds avfolkning. 
Under vikingatiden har Finnvedsbygden utbyggts så långt, att be
byggelsen tvingats att med nyare metoder utnyttja även mindre 
välbelägna och sämre jordar. Då få vi de spridda ryd-bygderna 
utanför det äldre bebyggelseområdet. Detta manifesteras i be
rörda trakt genom att såväl kyrkorna, Göteryd, Traryd och Halla-
ryd, som också de bästa och största gårdarna hava ryd-namn. 
Utanför ryd-bebyggelsen, på något sämre och något mer avläg
sen mark, kommer så köp-namnen som nästa bebyggelseskikt. Or
saken till att den gamla stenåldersbygden återspeglas i köp
namnen är helt enkelt den, att jorden här visserligen är sämre 
än i den centrala Finnvedsbygdon men dock står väsentligt över 
de på andra håll Finnvedsbygden omgivande partierna. Med nyare 
metoder har, trots det sämre klimatet, odlingen kunnat återupp-

t L a m e c h R y d e m a n : Några anteckningar om fornlämningar och 
fynd i Göteryd. Hyltén-Cavalliusföreningens Årsbok 1922. 
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tagas tidigare och med större intensitet här än på platser som icke 
ens stenåldersklimatet förmått göra användbara för dåtidens män
niska. 

Köp-namnens utbredning i Småland visar alltså endast en ut
vidgning av Finnvedsbygden till de på 1000-talet ännu tillgäng
liga, näst efter de centrala delarna mest begärliga partierna. Huru 
de kommit till Finnveden torde kartan ej kunna klarlägga. De 
av S a h l g r e n uppsatta teserna "En blick på kartan visar att de 
stora vattenlederna i sydvästra Sverige spelat en avgörande roll 
för köp-namnens spridning" och "vi kunna av köp-namnens sprid
ning dra den slutsatsen att omkring år 1000 gick en viktig kul
turström efter Lagan genom västra Småland från Danmark till 
Östergötland", kan jag följaktligen icke godtaga. Lika skeptisk 
måste man ställa sig mot den "viktiga knutpunkt", som S a h l 
g r e n förklarar skall finnas "där de stora kommunikationslederna 
Laga-dalen och Helge-dalen möta varandra". Just frånvaron av 
denna knutpunkt torde reducera ledernas betydelse. 

Komma vi så till den norra delen av Lagastigen, mellan Värnamo 
och Jönköping, är S a h l g r e n s bevis ännu svagare. Ingen av 
de ortnaranskartor som presterats räcker som ens det minsta be
vis. S a h l g r e n säger att "tre lösa-namn utmed Lagan visa hur 
typen trängt upp till den viktiga kommunikationsknuten vid Vät
terns södra ände". Det första av dessa namn ligger på Laholms
slätten och faller alltså fullständigt utanför Lagastigens område. 
Det andra ligger i Finnvedsbygden tillsammans med ett flertal 
lika ålderdomliga namn, och stå således endast i relation till denna 
bygd. Det återstår endast ett enda, Boglös i Tofteryds socken, 
som skulle vara den förmedlande länken mellan Skåne och Öster
götland. Då detta namn är det enda av ålderdomlig art i en i 
övrigt typisk ryd-bygd, med få fornminnen och alla från jämförel
sevis sen tid, kan jag ej finna beviset vägande, ens om namnet 
verkligen är ett äkta lösa-namn. 

ö d e e n påtalar med särskild iver (sid. 438) ett uttalande av 
mig1, att lösa-namnen ej skulle kunna vara från så sen tid som 
järnåldern. Jag måste medge att han har rätt. Jag stödde mig 

1 E r i k G r a n l u n d : Ur norra Smålands bebyggelsehistoria. Norra 
Smålands Fornminnesförenings Meddelanden 1924. 
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endast på andra ortnamnsforskares utsago och gav ett alltför kate
goriskt påstående. Efter S a h l g r e n s ingående undersökningar 
är det tydligt att lösa-namnen mycket väl kunna härstamma från 
den äldre järnåldern. Då detta emellertid ej alls har med min 
bevisföring att skaffa synes mig ö d e e n s vederläggningsutred
ning oväsentlig. Hans därefter följande försök att rädda Laga
dalens prestige består endast i obevisade påståenden. 

Jag passar i detta sammanhang på att rätta ett mycket egen
domligt misstag hos Ö d e o n, då han tror, att jag i ovan anf. 
uppsats, genom att förneka Lagastigens medverkan vid lösa-nam-
nens spridning, skulle hava antagit "att lösa-bygden i Östergöt
land och norra Småland ej står i samband med motsvarande bygd 
i Skåne och Danmark". Jag nämner dock Östersjön som förmed
laren mellan Mellansverige och sydligare länder. Om man ser på 
S a h l g r e n s karta över lösa-namnens utbredning pekar ju denna 
rakt på en förbindelse över Öland och Kalmar läns kusttrakt upp 
mot Östergötland. Och den vägen är ur alla synpunkter att av
sevärt föredraga framför en tänkt Lagastig. Ett grundväsentligt 
fel vidlåder emellertid samtliga de Sahlgrenska kartorna. Lagan 
är utdragen i hela sin längd kraftigare än de övriga åarna. Detta 
gör att åskådaren får en felaktig uppfattning om dess betydelse. 
Man kan exempelvis jämföra med Östergötlands Svarta, som ej är 
utdragen längre än till Mjölbytrakten och dock är den ännu vid 
Tranås större än Lagan vid Värnamo. För övrigt jonglerar S a h l 
g r e n med Lagans kullflod så att t. ex. i ett fall1 en östligare 
arm Härån synes hava utlagts, vilken passar bättre för den på 
detta ställe diskuterade förbindelsen. Samtliga kartor hos såväl 
S a h l g r e n som ö d e e n äro i för liten skala för att man efter 
dem, som dessa författare påstå, skall kunna bedöma namnens läge 
och sammanhang. Enär endast en ortnamnstyp inlagts på varje 
karta kan man ej heller få någon uppfattning om typens läge i 
förhållande till andra ortnamnsgrupper. 

Då S a h l g r e n hänvisar2 till W r a n g e 1 s undersökning 
över de tidiga medeltidskyrkorna i Småland3 som stöd för sin be-

1 Fig. 7 i S a h l g r e n : Nordiska ortnamn i språklig och saklig belys
ning. 5. Namn och Bygd. Lund 1923. 

2 Nordiska ortnamn etc. 5. N. o. B. 1923. 
8 Norra Smålands Fornminnesförenings Meddelanden I. 1907. 



44 Erik Granlund. 

visföring måste anmärkas att W r a n g e l aldrig nämnt något om 
den norra delen av Lagastigen. Det är endast en förbindelse mel
lan Skåne å ena sidan och Finnveden-Njudungen å den andra som 
han påvisar. För spridningen av den medeltida kristna kulturen 
är säkerligen Lagastigen av betydelse, men det ligger utom nu 
diskuterade förhållanden. Mot hela S a h l g r e n s bevisföring 
kan man med full rätt vända de ord han själv skriver om L i n d 
r o t h och rum-namnens utbredning: "De bevis han presterar äro 
alla halva eller ännu mindre och kunna sammanlagda ej bli ett 
enda helt bevis." 

Förutsättningarna för en förbindelseled sådan som Lagastigen 
mellan Värnamo och Jönköping är att ett snabbt personligt utbyte 
blivit ett behov. För transport är leden absolut värdelös, därtill 
är landsvägen Värnamo—Jönköping alltför lång och oländig. 

Det är emellertid först med medeltiden och den kristna kulturen 
som personutbytet mellan Östergötland—Svealand å ena sidan och 
Skåne—Västerlandet å den andra nödvändiggjort en snabb förbin
delseled. Det stora materiella utbytet mellan folken har säkerli
gen alltid gått efter Östersjöns kuster. Det är nog också i Öster
sjön vi få se kulturspridaren framför alla andra från söder och 
upp mot Östergötland och Mälarlandskapen. S a h l g r e n förmo
dar att handelsmännen i stor utsträckning varit kulturbärare, i 
så fall pekar även detta på de stora öppna vattenytorna, som all
tid varit och ännu äro de stora handelsvägarna. 

Att Lagastigen kommit att särskilt framträda i den tidiga litte
raturen beror endast på att den under medeltiden förmedlat en del 
av persontrafiken, ävensom vid samma tid använts av härarna i 
striderna mellan Sverige och Danmark, två arter av användning 
som mer än andra pläga locka berättarens penna. 

2. Ortnamn på -ryd. 

En grupp ortnamn av särskilt intresse i den småländska bygdens 
utveckling är namnen på -ryd. 1 allmänhet ha de till tiden sam-
manslagits med namn på -bo, -hult och -arp som bevis för en sekun
där utflyttning under medeltiden, särskilt dess första århundraden, 
vilken tid därigenom skulle visa en storartad expansion av bygden. 
De tidigaste ryd-namnen skulle enligt ö d e e n s (sid. 331) preci-
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serade tidsbestämningar härröra från 1100-talet. Ett av mig gjort 
försök att påvisa att ryd-namnen i norra Småland åtminstone del
vis tillhöra vikingatiden avfärdas av Ö d e e n med mer än lov: 

ligt svaga och intetsägande argument. 
W r a n g e l 1 bar påvisat att ett flertal kyrkor i Småland i sin 

grundplan utvisa alt de uppförts under medeltidens tidigaste del. 
Bland dessa finnas 11 kyrkor med ryd-namn. Härav drog jag 
då följande slutsats: "Då en kyrka säkerligen ej anlades di
rekt ute i ödebygden utan invid ett förutvarande bebyggelse
centrum och efter allt att döma vanligen erhållit sitt namn efter 
detsamma säger oss detta omedelbart att ändeisen -ryd måste hava 
uppkommit under den förkristna tiden." Jag anför vidare att i de 
fall där en kyrka bär ett ryd-namn det vanligen förekommer en 
mindre grupp av byar med namn på -ryd omkring själva kyrkbyn 
samt att de ofta tillhöra socknens största och bästa gårdar. Några 
namn av äldre typ finnas däremot aldrig, såvida ej ryd-bygden 
ligger i omedelbar anslutning till en äldre bygd. Därför borde 
man i dessa spridda ryd-bygder kunna se expansionen över de 
nordsmåländska skogsmarkerna under den förkristna tidens allra 
senaste del. ö d e e n påstår (sid. 332) att jag "förbisett en vik
tig sak" nämligen "att genom bygdens utveckling behov av nya 
kyrkor uppstod, varigenom små kapell, som byggts ute i ödemar
ken, upphöjdes till sockenkyrkor". Detta, hela motbevisföringen, 
är ju rena nonsens. Inte är 1100-talets gamla stenkyrkor några 
små ödemarkskapell där bebyggelse tidigare skulle saknats. Mot 
detta strider all vår kunskap om kyrkbyggandet i Småland. Vad 
som emellertid är värre, är, att ö d e e n tydligen kastar ut sitt 
påstående utan att äga någon kännedom om den trakt som resone
manget gäller. Annars borde han veta att vi äga ett stort antal 
fasta fornlämningar från järnålderns sista tid i de bygder, som 
han kallar ödemark. 

Försöksvis gjorde jag en gång en sammanställning av namnen 
på topografiska kartbladet Jönköping och de fasta fornlämningar
na från järnålderns senare del. Då undersökningen utfördes år 
1922 har sedan dess en del nya gravfält kommit i dagen, alla de som 

1 E. W r a n g e l : Medeltidskyrkorna i Småland. Meddel. fr. Norra Små
lands Fornminnesförening. I. 1907. 
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jag upptag i t ä ro kanske ej rä t t daterade, kanske också att n å g r a 

namn äro överhoppade, men allt detta spe lar r i nga roll i förhål

lande till det s tora mater ia le t . Att hänföra fornminnet till rä t t 

gård kan emellert id ibland va ra vanskl ig t . 

Det v ik t igas te kä l lmater ia le t ha r u tg jor t s av fä l tdagböckerna 

till geologiska karlbladen. I dessa finnes mycket r ika och detalje

rade upp lysn inga r över al la vid bladets rekognoscer ing påträffa

de fornminnen. 

Nedanstående tabell v i sa r sambandet mellan hela antalet namn 

av varje typ, samt antal därav med fast fornlämning från sen tid. 

Nainngrupp Hela antalet 
namn 

63 
9 + 4 
138 
136 
195 
72 
65 
48 

Namn med 
fornlämning 

27 
3 + 1 

39 
10 
6 
1 
0 
0 

Namn med 
fornlämning 
i % av hela 

antalet namn 

41 % 
33 %) 
28 % 

7 % 
3 % 
1 % 
0 % 
0 % 

-lösa, -sta, -inge, -by 
(-rum, -mark 
-ryd 
•torp 
•arp 
-hult 
-bo 
•målen 

Utöver dessa 87 fo rn lämningsgrupper komma y t t e r l iga re 24 

s tycken knu tna till g å rda r med namn såsom Göberga, Kapela , 

Linderås , Mada, Gråpenäe, Björka, Berga, Skärsjö, Torrs jö , Kam-

sjö, Sunneränga , Odensjö, Bogla, Hulu, Väselda och Fager to f ta . 

Ti l l tabellen kan y t t e r l iga re fogas följande anmärkn inga r . Hult-

namnet såväl som två av torp-namnen med fornlämning äro enkla 

namn. De stå således i viss mån utanför dessa g rupper . 

U r tabellen kan man tydligt ut läsa, att å tminstone en stor del 

av ryd-namnen i n o r r a Småland måste anses hava t i l lkommit under 

förkr i s tna tiden, var jämte någ ra torp-namn av äldre typ 1 även h ö r a 

dit. Däremot hö ra såväl -arp som -bo och -hult till ett s e n a r e 

i Dessa äro Jerstorp, öggestorp, Grimmestorp, Torstorp, Klämestorp, 
Rustorp, Roestorp, Eldstorp, Torp och Torpa varav till yttermera visso de 
två första äro kyrkor, båda tillhörande don äldsta 1100-talstypen. 
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bebyggelseskede. Då samma ryd-bebyggelsetyp är utspridd över de 
övriga delarna av Småland bör man därstädes genom densamma 
kunna taga fasta på ett stadium i den bebyggelsehistoriska utveck
lingen mellan by-bebyggelsen och den helt medeltida arp-, bo- och 
hult-bebyggelsen. 

Detta bestyrkes även av L i n d r o t h s 1 undersökningar i 
Göinge, där han bl. a. nämner, att förleden vid -ryd-namnen vanligen 
är ett mansnamn, men att han ej lyckats påvisa något enda kristet 
bland dessa. Han sätter också -ryd i Göinge av detta och andra 
skäl i tiden före -hult och -boda. 

Genom en sammanställning av topografiska kartornas namn har 
jag funnit att dessa, efter allt att döma den förkristna tidens sista, 
landvinningar varit ganska stora och lokaliserade till vissa be
stämda områden. Utvidgningen av den äldre bygden synes hava 
varit störst i Värends centrala delar mellan de stora sjöarna. Även 
i Blekinges kustbygd liksom i nordligaste Småland omkring Vät
tern—Svartån synas landvinningarna ha varit stora. Mest mar
kant är emellertid expansionen i det gamla Njudungen, där de 
gamla Vetlanda- och Vrigstadbygderna sammanknutits till en en
het. De små spridda ryd-bygderna förekomma mest omkring Finn
vedsbygden samt mellan Njudungen och Vättern—Svartåbygderna. 
På grundval av ortnamnen samt de fasta fornlämningarna har jag 
med stöd av topografi och geologi uppgjort en serie kartor över 
den småländska bygdens utveckling. Fig. 26 är ett enkelt samman
drag direkt för hand nedritat från de topografiska bladen, vilka 
använts som arbetskartor. Därför kan vissa mindre felaktigheter 
ha insmugit sig. För kartbilden i sin helhet och vad den vill visa 
spelar detta emellertid ej någon roll. De med svart betecknade 
områdena äga ortnamn av äldre typ såsom -lösa, -löf, -hem, -sta 
och -by samt dessutom fornlämningar från folkvandringstid. De 
med prickning betecknade områdena innehålla namn på -ryd, -rum 
(detta senare i huvudsak inom området mellan och öster om Emån 
och Stångån) samt därjämte fornminnen från vikingatid. I grova 
drag visar kartskissen genom dessa sammanställningar den cen
trala bygdens utbredning under folkvandringstid och huru långt 

1 H j . L i n d r o t h : Göinge härads gårdsnamn. Fornvännen. Arg. 6. 
1911. 
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Fig. 26. Den centrala bygden vid slutet av folkvandringstiden (svart) och 
dess utvidgning tram till medeltidens början (prickat). 

den har utvidgats vid medeltidens början. Naturligtvis måste ett 
stort antal fel vidlåda en sådan sammanställning men de stora 
huvuddragen torde likväl härigenom komma fram. Vad som, för
utom den förut berörda expansionen av ryd-namnen, särskilt fram
träder på kartan är de stora, vita obygderna omkring de nutida 
länsgränserna. De enda undantagen mot denna regel är Finnve
den och Svartådalen. Särskilt tydligt är att östra Kronobergs 
län ännu vid medeltidens början praktiskt taget saknar bebyggelse. 

Nästa steg i bebyggelsens utveckling skulle föra oss till namn på 
-arp, -hult och -bo. Någon beslämd gräns framåt i tiden finnes 
här lika litet som i fråga om ryd-namnen, men i grova drag (orde 
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likväl medeltidens tidigare del markeras av dessa namntyper. De 
utbygga områdena mellan Smålands inre delar med ett glest nät 
så att de spridda ryd-bygderna förbindas och vi få en samman
hängande om också gles bygd ända från Vättern över Njudungen 
och ned till Värend och Finnveden. 

Genom Ö d e e n s omsorgsfulla utredning över måla-namnen 
bar man en god översikt över landvinningarna under nästa tids
avsnitt, den senare delen av medeltiden. Nu återstår endast luckor, 
visserligen flerstädes mycket stora, att utfylla i den i övrigt sam
manhängande bygden. Måla-bebyggelsen utfyller det inre Smålands 
östra gränstrakter från Blekinge i söder och upp till Holaveden 
i norr. 

Bygdens allra sista stora tillökning utgöres av platser med namn 
av samma typ som t. ex. -bygget, med säkerhet tillkomma efter 
nyare tidens början. De största utvidgningarna finna vi i Hö-
kcnsås och omkring Tönnersjöheden. Särskilt i det sistnämnda 
området har bebyggelsen givetvis fördröjts genom att det så länge 
utgjorde gräns mot Danmark. 

Härmed äro vi framme vid vår egen tid då industrialiseringen 
och järnvägarna i ett slag växlat in utvecklingen på helt andra 
banor vida skilda från den förut av jordbruket nära nog ensamt 
beroende bebyggelsegången. 

3. "Fråga är väl, om man ej än i dag kan spåra detta trälsinnc på 
sina håll bland allmogen i Värend" (ö d e e n 1927). 

Då Ö d e e n skall utreda orsakerna till måla-namnens utbred
ning, tror han sig finna förklaringen i att trålarna i Sverige fri
gavs ungefär vid den tid, vilken man kan antaga som måla
namnens tillkomsttid, och att måla-bebyggelsen till stor del skulle 
vara de frigivna trålarnas verk. Han finner också flerstädes i 
måla-namnens förleder typer, vilka synas lämpa sig för en sådan 
tolkning. Att medeltidens bygdeutveckling står i ett visst beroen
de av trålarnas frigivande är nog troligt, men härifrån och till att 
se måla-namnen och med dem gränstrakterna mellan Kronobergs, 
Blekinge och Kalmar län, som någon sorts deportationsort dit de 
frigivna trålarna folkvandrade, är steget långt. 

i — Fornvännen 1939. 
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Ö d e e n formulerar s lutsatsen så : "Vid sit t f r ig ivande f ingo 

väl t r å l a rna ett visst utmål att upp taga i de gemensamma allmän-

n ingsskogarna men en betydande del av dem flyttade ut till de 

milsvida g ränsskoga rna , där bygd ännu ej b ru t i t s och g rund lade 

där en bebyggelse." Emellertid medger Ö d e e n själv atl man 

inte får t i l l skr iva t r å l a rna al la egendomlighotor som kunna s p å r a s 

i dessa t rakter , vilket ä ldre bygdeforskare såsom Hyl tén-Caval l ius 

och Rääf ansågo, liksom givetvis måla-namnen icke uteslutande 

härs tamma från en t rä lbebyggelse . Emeller t id torde mycket tala 

emot att måla-namnen skul le in taga någon sä rs tä l ln ing motsat t 

övriga namntyper från samma tid, liksom det ödeenska betraktelse

sättet innebär vissa mindre troliga konsekvenser.1 

Redan under den förkr i s tna tiden var det i de nordiska länderna 

icke ovanl igt att t r ä l a r f r igåvos. Något plötsl igt lössläppande av 

dem vid kr is tendomens införande ägde ej rum, ända fram till diger

döden funnos t rä la r i Småland. Det skedde al l tså en långsam 

assimilat ion av det nya folkelementet u tan n å g r a som helst s p å r 

till has t iga bygdeutveckl ingar . I stället synes bygdens u tv idgn ing 

haft sin jämna gång, s t a rkas t beroende av åkerbruksmetodernas 

utveckl ing. Hade t r å l a rnas f r ig ivning spelat någon nämnvärd roll 

i medelt idens bushål ln ing , skul le detta säker l igen icke gåt t histo

r i e s k r i v a r n a förbi. 

Komma vi nu till skälen för at t just måla-namnen skul le h ä r r ö r a 

från t rä lbebyggelsen, äro de ganska svaga . Redan L i n d r o t h 

skriver: 2 "Med avseende på just trälbebyggelsen inser man ej , var

för Värend skulle inta någon egentlig särstäl lning." Detta är ju 

alldeles klar!. Där för borde man kunna finna l ika goda bevis . 

i I en artikel i N. D. A. av den 16. 10. 1927 har fil. d:r J. N i h l é n 
behandlat den ödeenska undersökningen och ur densamma fått de mest 
förbluffande resultat. Med underrubriken: "En svensk ödemarkskoloni
sation som saknar motstycke i historien" och elt uttalande som: "Framemot 
år 1200 släpptes trälarna lösa, man förstår vad det måste ha betytt för vår 
lilla folkstam när mer än 200,000 människor på en enda gång blevo fria", 
går Nihlén ännu längre än vad jag tror att ödeen avsåg, ty med sådana 
konsekvenser blir teorien into blott absolut ohållbar utan även stridande 
mot den historiska kännedom vi äga om trälinstitutionens upphörande i 
Sverige. 

2 H j . L i n d r o t h : Estnisk bosättning i Sverige under äldre tider. 
Ymer 191ti. 
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som dem Ö d e e n framlägger för måla-namnen, även på andra 
håll. 

Det är endast några få måla-namn vilkas förled kan räknas som 
verkligt bevis för trälbobyggelse. Tar man de närmast i åtanke 
kommande namnen visar det sig att såväl -boda som -hult och 
-torp kan uppvisa ett flertal namn av samma typ. Abbeshult, 
Abbctorp, Baggcbo, Bubbarp, Bubbetorp, Dottebol, Fabbetorp, Fal-
lebo, Gumpebo, Haddarp, Kaggesbol, Kaggetorp, Labbetorp. Lagge-
torp, Lockebo, Låckarp, Sibbarp, Sibbabo, Sibbhult, Stubbeboda, 
Sumpebo, Tubbebo och Ubbarp är talande exempel som skulle kun
na mångfaldigas. Ännu tydligare äro kanske Estabo, Kurbo, Ta-
vastohult och Tavastbo för att inte nämna Trälebo. Alla dessa 
namn äro lika kraftiga bevis som de vilka ö d e e n presterar för 
måla-namnen. 

Kartan, fig. 27, visar namn med de förleder, vilka Ö d e e n fram
hållit som exempel, vilka tyda på trälbebyggelse. Namnen äro 
tagna från postortslexikonet och således fullständigt opartiskt ut
valda. Som efterleder har jag endast medtagit de absolut domine
rande, ja nära nog i dessa namntyper allenarådande: -boda, -hult, 
-måla, -ryd och -torp. En summering ger följande resultat: -boda 
59, -bult 16, -måla 37, -ryd 46 och -torp 130. Då förledsexemplen 
hämtats från måla-namnen bli dessa i förhållande till övriga efter-
ledstyper något överrepresenterade. I förhållande till hela anta
let namn torde såväl -boda som -torp erhålla ett avsevärt högre 
antal namn än -måla, vilka tyda på trälbosättning. Se vi på kar
tan är denna ganska anmärkningsvärd. I do centrala bygderna 
saknas namnen nära nog fullständigt. Annat hade man ju ej heller 
att vftnta. Bygden var redan bruten innan trålarna började att 
frigivas. Samma förhållande råder inom de bygder vilka icke 
koloniserats förr än lidigast under senare delen av medeltiden, 
t. ex. trakten omkring Tönnersjöheden och större delen av Värm
land. Där likåldriga, men andra namntypcr än kartans, uppträda 
och i viss mån uttränga dessa, såsom fallet t. ex. troligen är i 
Västmanland ocb norra Uppland, är detta givetvis orsaken till den 
låga frekvensen på kartan. I övrigt är fördelningen anmärknings
värt jämn. Någon tilltätning mot Värends östra delar kan ej 
observeras. 

Efterledernas fördelning visar även en del intressanta drag. 
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A 

-ryd. -torp. 

Fig. 27. Utbredningen av vissa ortnamn mod förled av typen Abbe. 

-boda. 
O 

-hult. 
+ 

-mala. 

Torp-namnen äro jämförelsevis jämnt spr idda över kar tområdet . 

Måla-namnen hål la s ig na tu r l ig tv i s inom si t t u tbredningsområde, 

at t observera ä r emellert id att f rekvensen ä r r ikas t inom de cen

t ra la och enligt ö d e e n t idigast namngivna delarna därav. 1 

i Det kan nog diskuteras om södra delen av Konga härad verkligen är 
ursprunget till måla-bebyggelsen. ö d e e n anför som ett skäl, att det största 
antalet måla-namn finnes här. Detta skäl är naturligtvis ej bärande. Vid 
diskussionen angående skruf-namnen går ö d e e n i stället efter det Steen-
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Samma sak, ehuru ej så u tpräglad , gä l le r vid boda-namnen. Dessa 

visa en anr ikning upp mot östra Svealand, där de fullständigt 

dominera den behandlade namntypen och där de också anses ligga 

sit t u r sp rungsområde närmast . Helt anna t ä r förhål landet med 

ryd-namnen. Inom de centrala delarna av sin u tbredning saknas 

nä ra nog belägg på kar tan . Däremot visa de en anmärkn ings 

värt r ik f rekvens i no r ra Västergöt land, Bohuslän och Värmland. 

Hit anses ju typen ha nåt t betydligt senare och då ä r samman

hanget klar t . I söder ä ro ryd-namnen avsevär t ä ldre än -bo och 

-måla. Ti l l Värmland ha de nålt ungefä r nä r måla-namnen upp

t räda i ös t ra Småland. Å te r s t å r så hult-namnen. De visa en 

tydlig d ragn ing mot sydväst , mot Halland. Då namnets represen

tanter ä ro jämförelsevis få och jag icke t i l l räckl igt noga känner 

f rekvensfördelningen, v å g a r jag ej göra något ut ta lande om orsa

ke rna här t i l l . 

Åtminstone boda-namnen upp t räda i al lmänhet med samma för

ledstyper som -måla och det f inns inget skäl at t skil ja den ena från 

den andra . Vid alla g ruppe rna bör man dock bemärka att de namn. 

som kunna lyda på någon t rä lbebyggelse , stå i en mycket tydl ig 

minoritet . Allt som allt kan sägas att man litet bä r och var inom, 

de delar av landet, som uppodlades under tidigare delen av medel

tiden, i or tnamnens förleder kan finna spår , som tyda på at t de 

f r ig ivna t r å l a rna deltagit i den under denna tid sä rsk i l t s t a r k a 

bygdeexpansionen. Omöjligt ä r ej , at t man genom en noggrann 

k a r t e r i n g av förlederna skul le kunna komma t rä lbebyggelsen när

mare på spåren. Måla-namnen enbar t visa i detta s ammanhang 

l ika litet som övr iga samtidiga efterledstyper. I varje fall kan 

man konstatera att t r ä la rnas frigivande ej markera t något sp rång 

i bebyggelsen och ej hel ler in tager någon sä rs tä l ln ing i den nor 

mala bygdeutveckl ingen, u tan inordnar s ig omärkl ig t i denna. 

November 1927. 

strupska receptet, att mot en större by svarar en högre ålder och får så de 
äldsta skruf-namnen att ligga längst utåt söder i utbredningsområdet. 
Skulle vi tillämpa samma recept på måla-namnen, så pekar det mot Alem-
Långemåla, som deras urhem. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

E r i k G r a n l u n d : Die Ortsnamen in der Besiedelungsgeschichte Sma
lands. 

1. Die Forscher, die sich mit der Besiedelungsgeschichte Smålands be-
sehäfligt haben, haben die Flusstäler als die wichtigsten, je nahezu allein 
in Betracht kommenden Verbreitungswege fiir dio Ortsnamen angesehen.' 
Insbesondere ist das Tal des Flusses Lagan als ein typisches Beispiel fiir 
einen solchen Weg, längs welchem Kulturimpulsc sich verbreitet haben, 
angefiihrt worden. Man hat hier indessen zwei ganz verschiedene Sachcn 
vermengt. Fiir den Anbau cntscheidend ist die geeignolstc Ackererde ge
wesen, und diese findet sich meistens in den niedrigsten Partien der Ge
gend, also denen, durch welche die Fliisse sich hinziehon. Die Ausbreitung 
des Anbaus längs dem Flusstal setet aber durchaus keincn Transport in 
raatcrieller odcr kulturellcr Hinsicht voraus. Fiir den Warentransport, 
und damit fiir dio Kulturimpulsc, sind dagegen im Norden dio offencn Sce-
flächcn, wenigstens vor dem Mittelalter, bestimmend gewesen. Die Ver
bindungen zwischen Svealand—Östergötland und Schonen miissen infolgc-
dessen längs der Ostseekiiste und nicht längs der Lagan gesucht worden, 
wolch letztere eine "Schnellverkehrsstrasse" ist, die ihre Bedeutung im Zu
sammenhang mit dem mittelalterlichen Persononaustausch zwischen Schwe
den und den siidlichcren Ländorn erluclt. Innerhalb eines so hegrenzten 
Gebiots wie .Siidschweden zeigt das Vorkommen eines Ortsnanions an einer 
Stelle grundsätzlich nur, dass es zu der Zeit, wo dieser Namenlypus aktuell 
war, an der fraglichen Stelle einen Boden gab, der in der einen öder anderen 
Hinsicht zugänglich und begohrt war, z. B. sich bei den neugewonnenen 
Erfiihrungcn jener Zeit fiir Kulturzwocke eignete. 

2. Ortsnamen mit der Endung -ryd haben sich in Småland als grossen-
teils der letzten Periode der vorchristlieheu Zeit angehörig erwiesen und 
repriisontioren ein besonderes Stadium der Besiedelungsentwicklung zwischen 
den Typen -lösa, -sta, -by usw. der frtiher angebauten Lehmbodenebcnen 
und den aus dem friihen Abschnitt des Mittelalters herriihrenden Typen 
-bo, -bult, -torp usw. Dies geht auch daraus hervor, dass nicht weniger 
als 28 % aller Namen auf -ryd innerhalb eines untersuchten Gebiets sich 
als an Höfe mit festen Alterliimern aus der Wikingerzeit gebunden er
wiesen haben. 

3. Man hat behauptet, dass das Aufhören der Institution der Leibeigen-
schaft eine gewaltige Ainbauexpansion besonders in den zu jener Zeit noch 
unbesiedelten Teilen des östlichen Småland verursacht hatte.2 Ein Sprung 
in der Besiedelung känn indessen nicht konstatiert werden, -weder auf Grund 
der Verbreitung der Ortsnamen noch in den gsschichtlichen Quellen. Viel-
mehr scheint die Freilassung der Leibeigenen sich durchaus unmerklicli in 
die normale Besiedelungsenfwicklung ein/.ufiigen. 

1 J ö r a n S a h l g r e n : Forntida svenska kulturprovinser usw. Rig 1920. 
2 N i l s ö d e e n : Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Lund 1927. 


