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Namnen Vi, Vibol och Vibro i Gestrikland.
Af

Johan Nordlander.

Uti »Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening» för 1890 
finnes en af J. S. (rektor J. Selggren) författad artikel »Om Gestrik
lands äldsta bygder och dess forna Wibol eller Kungsgårdar». I 
denna söker författaren visa, att hvar och en af landskapets sju 
socknar, i hvilka det var deladt under den äldre kristna tiden, haft 
icke blott sitt särskilda Vi, den kringliggande bygdens heliga offer
ställe och tingsplats, utan ock ett Vibol, d. v. s. ett till helgedo
men anslaget ägoområde. Vi ha underkastat hans framställning 
en liten granskning och funnit bevisningen allt annat än bin
dande. Vi behandla här hvar och en af de sju gamla socknarna 
för sig.

Ockelbo. Här finnes byn Vi, Wij 1541 och 1334, och en del 
af byn hör till kyrkan. I Forna Vij 1528, nu Fornvi på Vi bys 
ägor vid Bysjön, hade kyrkan ock del, enligt G. Thulin, Redo
görelse för de ecklesiastika boställena, Sthm 1904, s. 69. Här var 
helt visst hedningarnes heliga plats belägen.

Hamrånge har ock sin by Vi, Wii 1541; i Wibyggabolstadh 
(d. v. s. Vi-bornas bostad eller Vi by) hade kyrkan ett fiske; se 
Thulin, a. st. s. 65.

I Hedesunda saknas Vi-namn, men till tillvaron af ett ställe 
med det namnet äfven där sluter sig J. S. af det här verkligen 
uppträdande namnet Vibol. I Svenska Diplomatariet finnes ett d. 
24 mars 1346 utfärdadt bref, hvarigenom konungens gård, kallad 
Viboll, med hvad därtill hörde och särskildt Vibollspan, öfverläm- 
nades till en man på arrende. Att detta ställe är identiskt med



n. v. byn Kungsgården, lider intet tvifvel. Dess gamla namn har 
emellertid enligt J. S. blifvit lagdt å sido. »Annu förekommer 
dock ett spår däraf i namnet å den bro, som strax norr om Hede
sunda kyrka leder till Kungsgården öfver Kängsta-ån [Rångsta-ån?] 
och än i dag kallas Wibron.»

Fernebo skulle hafva sitt gamla Viboli n. v. byn Kungsgården, 
och »här finnes en Wibro, som leder öfver det vattendrag, hvilket 
vid socknens kyrka utfaller i Fenja-sjön.»

Torsåkers socken har hyn Vi, Wij 1541, då redan i enskildas 
ägo. Afgärda härifrån är Wibigehitten 1541, nu Vibyggehyttan.

Ofvansjö (med dess annex Årsunda) erbjuder det andra exemp
let på ett ställe med namnet Vibol. I en år 1603 tagen afskrift 
utaf en förteckning af år 1293 å Ofvansjö kyrkas egendom (se 
Thulin s. 134) angifvas gränserna för kyrkans egendom, och ett af 
råmärkena är det ställe, »ubi conveniunt sepes de Vibol et Hilling
stad.» Namnet försvinner härmed, och byn benämnes på 1500- 
talet i fogderäkenskaperna på olika sätt: Konungx gård med åbon 
Per Andersson 1551, då i kanten antecknas: »Thenne Konungx 
gården är igen gifvet för en gård i Hade», hvarest kronan hade 
grufdrift; men fyra år senare bor samme man i Wijhr o, »sorn var 
cronebeman tilförende». Peder i Wijbro nämnes äfven 1561. Till 
dessa namn, som vi antecknat, kan läggas ett annat, nämligen Wij
berg, hvarmed Kungsgården benämnts enligt uppgift i ett fastebref 
af 1577; se J. S. s. 30. Byn Kungsgården gränsar till Storån 
och skiljes genom denna från trakten omkring kyrkan.

Vi komma så till den sjunde af landskapets hufvudbygder, 
Valbo (med dess forna annex Hille). Att ett Vi en gång i tiden 
funnits här, anses styrkt genom tillvaron af en kronolägenhet, på 
1500-talets midt kallad ömsom konungsängen eller konungsegan, 
ömsom Wiby eller Wibro. I fogderäkenskaperna för 1552 omtalas 
den kongl, engen, »liggiandis vid Gefle», på hvilken de två sock
narna Hille och Valbo för kronans räkning bärgat 43 lass hö. Året 
därpå nämnes sammastädes Konungz engen wedt Geffla, och samma 
beteckning finner man en hel del år, t. ex. 1575, 1581,1599. Samma 
äng åsyftas ock, när räkenskaperna för 1561 och 1563 upptaga en 
Konungz Eng (1. Konungzengen) uti Valbo socken, ty Valbo stö
ter på denna sida till staden. Emellertid uppträder ängen äfven, 
såsom nämndt, under ett annat namn. Räkenskaperna för 1566 ha 
en äng i Valbo, ben. Wibro, hvilken var unnad och efterlåten gamle
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Mats Törne, höfvitsman öfver de norrländska knektarne, till evärld- 
lig ego, och hvarest denne hade sin sätesgård. Att detta ställe är 
detsamma som Kungsängen, framgår med ali önskvärd tydlighet 
däraf, att räkenskaperna för 1571 upptaga en Konungz Engh wedh 
Giäffle såsom vederkänd (eller indragen) och detta just ifrån samme 
Mats Törnes efterlefverska. — Att denna äng äfven hetat Wijby, 
är en år 1681 efter gamla sagesman lämnad uppgift.

Detta innebär en ansenlig reduktion af Selggrens Vi-namn i 
Gestrikland. Han får dem till sju eller ett i hvar och en af land
skapets sju gamla socknar »med därtill hörande jordområden eller 
Wihob; men faktiskt hafva vi namnet Vi i tre af de nämnda huf- 
vudbygderna, Vibol (nu kallade Kungsgårdar) i två andra, men på 
båda ställena äfven kallade Vibro, hvartill kommer ännu ett Vibro 
i Valbo socken, äfven kalladt Kungsängen.

Den stora frågan är nu, hvad detta Vibol betyder. Selggrens 
uppfattning, att hvarje Vi i sin socken skulle haft ett därtill hörande 
Vibol, kan omöjligen vara riktig, ty — och därtill lägge man sär
skildt märke — namnen Vi och Vibol uppträda i skilda socknar. 
Någon ledning för namnets tydning få vi ej heller från annat håll, 
ty det synes vara enastående. Vi finna det ej annorstädes i Sverige, 
och i flyghs stora verk »Norske Gaardnavne» förekommer det ej 
heller. På felaktig skrifning kan det ej heller bero, då det före
kommer två gånger i bref från 1293 och 1346. Namnet har nog 
ock sin enkla och naturliga förklaring.

Selggren har tydligen tänkt sig ordet bärledt af vi, heligt 
ställe, och bol, bostad, gård, ingående i ordet prästbol; och denna 
förklaring, som stödes af den omständigheten, att ställena under 
medeltiden varit kronans egendom, är nog i det stora hela riktig. 
När man i Gestrikland under medeltiden ville utmärka, att man 
bodde i en by, som vi nu helt enkelt skulle kalla A, Ön eller Sjö, 
använde man gärna en omskrifning och sade, med exempel häm
tade från Thulin: Abiggade bolstadh (d. v. s. å-byggarnas 1. å-bor- 
nas bostad) n. v. Åbyn i Hamrånge; Öbyggiebolstad, nu Ön i Valbo; 
och Åbygieby 1319 [Å tydligen felaktigt för A] i Hille heter ännu 
Åbyggeby. På samma sätt heter byn Vi i Hamrånge i medeltida 
skrift Wibyggabolstadh (Thulin s. 65). Det stötte tydligen örat, 
att kalla en by rätt och slätt A, då man ju visste, att han låg på 
torra landet, och det stötte icke mindre att kalla ett ställe Vi, så
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länge man hade klart för sig, att viet var en helig plats, där man 
utöfvade eller hade utöfvat sin religion. Med sammansättningen 
Vi-bolet (Vi-gården) undvek man detta; den ligger ju för öfrigt 
till betydelsen ganska nära det nämnda Wi-bygge-bolstadh.

Men de två Vibolen uppträda äfven under annat namn; det i 
Hedesunda lefver ännu delvis kvar i namnet Vibro, d. v. s. den 
bro, som leder öfver en å till det gamla Vibolet eller n. v. Kungs
gården, och det i Ofvansjö skrefs på 1500-talet Wijhr o. Huru 
skall nu detta namn förklaras?

I tiondelängden af Gäfle stad för 1565 nämnes i tredje rum
met från början en man v. n. Cbristiarn vidh bron och i samma 
års mantalslängd Christier vet bro. Afven annars förekommer 
samma uttryckssätt; så satt en man v. n. 01 Jonsson wiid Broen- 
den (nu byn Broängen!) år 1539 i nämnden i Löfånger i Väster
botten. Liksom i Jämtland ett firir Bergin har gifvit Förberg, 
kunde man tänka sig, att prep. vid här sammansmält med det föl
jande subst. bro. Men så är nog ej förhållandet. Kungsgården 
Viboll öfverlämnades år 1346 till en arrendator »enni pertineneiis 
suis videlicet Vibollspcim. Något försök att förklara detta senare 
namn har ej gjorts; men vi taga för gifvet, att det skall uppdelas 
sålunda: Viboll-span. Senare leden kan ej vara något annat ord 
än fsv. spång, f. spång. Vibols utäga har tvifvelsutan hetat Vibols- 
spången, hvilken härledning stödes därutaf, att Kungsgården sträc
ker sig till en å. När så spången öfver denna ersatts af en bro, 
har namnet blifvit Vibolsbro, hvaraf sedan genom sammandragning 
blifvit Vibro.

Såsom nämndt ha vi ett tredje Vibro, äfven Konungsängen 
kalladt, vid Kungsbacken i Valls by af Valbo socken. Någon 
medeltida form af detta namn känna vi ej, men på grund dels af 
ställets läge på ett ställe, som skall vara det först befolkade i 
trakten, dels ock af likheten med de förut behandlade namnen 
får man väl såsom tämligen säkert antaga, att äfven här föreligger 
en sammansättning af vi, helgedom, och bro. År 1531 den 1 mars 
lämnades gården af Gustaf I i förläning åt fogden i Gestrikland 
(se Gustaf lis registratur), och därvid skrefs namnet Widestadha. 
Den skrifningen stämmer visserligen icke öfverens med denna 
tydning af namnet; den skiljer sig ock med afseende på senare 
sammansättningsleden alldeles från andra namn på stället. Vi 
antaga därför, att skrifvaren af brefvet på rak arm försökt sig
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på en tydning af namnet och genast i praktiken tillämpat den
samma.

Såsom resultat af vår lilla undersökning framgå två saker: 
dels att rektor J. Selggren uppfattning af namnet Vibol ej håller 
streck, dels att — möjligen med reservation med afseende på Valbo 
— ett vi har funnits i hvar och en af landskapets sju hufvud- 
bygder. Häraf följer återigen, att sockenbildningen måste vara 
skedd i heden tid.


