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Fragment av samtal
Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning i bohuslänska exempel

Fragments of conversation
Interdisciplinary work involving archaeology and place-name research

By Marianne Lönn

Abstract

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy 
in archaeology, Umeå University, Department 
of archaeology and samic studies

This thesis is a methodological study of interdisciplinary 
work involving archaeology and place-name research. As 
a point of departure, a theoretical view of interdisciplinary 
work is taken. The first chapter deals with interdiscipli
nary work in itself and with paradigms. In the following 
chapters the paradigms of archaeology and place-name 
research are identified, the use of social historical discipli
nes in place-name research is analysed and also the use of 
place-names in archaeological research. This first part 
forms a basis for interdisciplinary work involving archaeo
logy and place-name research. It is shown that because of 
the different characters of the disciplines there are conside
rable difficulties to overcome. However the disciplines take 
a mutual interest in many fields of research and some co
operation has taken place over the years. This has resulted 
in many interesting studies but has also been the cause of 
some examples of circular reasoning.

In the second part of the thesis three studies of integra
ted interdisciplinary work are presented. The first concerns 
representativity of place-names since this is a crucial point 
when place-names are used in archaeological research. The 
result of the study shows that the loss of place-names is an 
important factor to encounter because of changes in the

historical context. The desertion of farms in the Middle 
Ages is an example of such a change. The second study 
deals with territorial division of the land during the Viking 
age and early Middle Ages. It is established that Gröss- 
backa skeppsreda of the Middle Ages has no prehistoric 
equivalent. Instead the skeppsreda was divided in three 
districts in the Iron Age. The third study is an attempt to 
bring about a kind of cognitive mapping by analysing the 
sense of the words in the place-names. Accordingly, a 
description of the natural landscape as seen through the 
place-names is presented, as well as an attempt to explain 
why words for forest are missing among the place-names 
even though forests were at hand when the names were 
given. A search for industries, resources and professions 
has been carried out and nowadays forgotten stream- 
names have also been discussed. In connection with the 
discussion of stream-names a journey along a river as it 
may have been experienced by someone in the late Iron 
Age is presented.

Conclusions as to the value of this effort to accomplish 
interdisciplinary work demonstrate that new knowledge 
has been produced about the Iron Age and the Middle 
Ages as well as about interdisciplinary work involving 
archaeology and place-name research.

Keywords: interdisciplinary work, archaeology and place- 
name research, Iron Age, early Middle Ages, representati
vity, skeppsreda, cognitive description.
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Förord

Mitt intresse för tvärvetenskap har två orsaker. Den ena 
är ett - vid sidan av arkeologin - djupt intresse för språk 
och för ortnamn. Det är emellertid inte ortnamnen som 
namn betraktade som fascinerar mig, utan ortnamnen 
som en del av det immateriella kulturarvet, som läm
ningar av den språkliga kommunikationen. Som namn 
är ortnamn ett slags betydelselösa etiketter, men som 
lämningar av en språklig kommunikation är de beskri
vande, berättande, subjektiva och vardagliga lämningar 
av människors kommunikation sinsemellan. Med ett 
sådant synsätt kan man se ortnamn som kvarblivna frag
ment av samtal och därigenom kommer man männis
kor väldigt nära. En del av dessa samtal har försiggått 
under förhistorisk tid och medeltid. Genom att arbeta 
med dessa kvarblivna samtalsfragment kan jag försöka 
sätta mig in i förhistoriska och medeltida människors 
tankar, se världen med deras ögon och kanske även förstå 
den. För att komma så långt krävs emellertid att jag 
kan relatera ortnamnen till det arkeologiska materia
let och den arkeologiska kunskapen. Däri ligger behovet 
av tvärvetenskap.

Den andra orsaken är mitt intresse för människors 
personligheter och olika sätt att fungera gentemot var
andra. Även discipliner har olika personligheter som 
människor bär upp och förmedlar vidare. Hur disci
plinernas olika kunskap och kulturella skillnader på
verkar det tvärvetenskapliga arbetet är ett viktigt men 
lite undersökt område.

Arkeologi är mitt huvudämne och största intresse. 
Ändå tar ortnamnen stor plats i denna avhandling trots 
att den är arkeologisk. Det beror bl.a. på att jag vill 
göra en någorlunda jämbördig jämförelse mellan disci
plinerna. Det beror också på att jag måste förklara en 
del grundläggande saker om ortnamn, vilket inte be
hövs för motsvarande arkeologiska ting. Som en tredje

orsak kan jag nämna att det är arkeologins och arkeolo
gers användande av ortnamn och ortnamnsforskning 
jag vill utveckla och då måste analyser av de senare få 
ta plats. Förhoppningsvis gör detta också att avhand
lingen har något att ge inte bara för arkeologer utan 
även för ortnamnsforskare.

För de flesta är tvärvetenskap en intressant men 
relativt okänd arbetsform. Få har arbetat principiellt 
med det och någon allmän kunskap om arbetsformen 
i sig och de problem som kan uppstå finns inte. Det är 
därför svårt att diskutera problem, många märker inte 
ens att de finns förrän det är för sent. För en dokto
rand är det nästan omöjligt att vara förberedd på even
tuella problem och lotsa sig förbi de värsta blindskären. 
Mitt eget arbete har präglats av trial and error-meto
den och jag har mött såväl intresse och stöd som mot
stånd och rent oförstånd.

Jag har lärt mig att tvärvetenskapligt arbete kan vara 
nyckfullt. Det kan löpa lätt och ge önskade resultat, 
vilket skapar en god stämning och alla inblandade är 
nöjda. Det kan också ta sig oförutsedda vägar, avslöja 
svagheter, ge oväntade och motsägande resultat, skapa 
konflikter och hotfulla eller prestigefyllda situationer. 
I en del fall beror en negativ utveckling på att man miss
förstår varann eller på att man känner ett behov av att 
försvara sig och sitt ämne.

Tidigare har jag skrivit både C-uppsats och licentiat
uppsats och en del artiklar där jag blandat arkeologiskt 
material och ortnamn. Efter C-uppsatsen insåg jag hur 
många fallgropar det finns när man arbetar så och jag 
var inriktad på att hitta ett sätt att ta mig förbi dem, 
att skapa en bas utifrån vilken man tryggt skulle kunna 
arbeta. Efter licentiatuppsatsen gav jag upp. Jag hade 
då under lång tid förkovrat mig inom både arkeologi 
och nordiska språk, sökt kontakter, prövat olika arbets
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sätt, olika material osv. Allt brukade fungera bra tills 
något kritiskt eller motsägelsefullt dök upp och en osyn
lig mur uppstod. Uttryck som så kan man inte göra eller 
så kan man inte säga är då vanliga argument och de 
är ytterst svåra att förstå innehållet i eller säga emot. 
Man blir också väldigt förvirrad och kan inte själv av
göra om det man säger är ovetenskapligt eller om det 
är fråga om olika ämneskulturer. Vad som är god forsk
ning är heller inte alldeles enkelt. Det finns värderings- 
skillnader även inom en disciplin. På grund av tjänste- 
situationen vid institutionen för arkeologi i Göteborg 
hade jag under en kort tid före min licentiatexamen fyra 
arkeologiska handledare och två biträdande ortnamns- 
handledare. Dessa hade inte samma åsikt om särskilt 
mycket. Det gav mig en hårdhänt men nyttig insikt om 
att det finns nästan lika många definitioner på god 
forskning som det finns forskare.

Efter några års uppehåll hade jag samlat ny kraft 
och beslöt att i alla fall gå vidare med studierna. Jag 
vände mig då till arkeologiska institutionen i Umeå och 
där blev Per Ramqvist en uppmuntrande och uthållig 
handledare. Hans första steg var dock att avråda mig 
från att fortsätta med tvärvetenskapen just på grund 
av svårigheterna. Detta var ett klokt råd. Vid ett semi- 
narietillfälle i Umeå höll jag därför två framställningar, 
en för att s.a.s. summera upp och avsluta min tvärve
tenskap och en för att börja med ett nytt ämne. På detta 
seminarium nämndes en viss Lars-Erik Edlund från 
nordiska språk i Umeå och jag uppmanades att kon
takta honom. Eftersom jag hade tänkt sluta med tvär
vetenskap tvekade jag mycket, men skrev i alla fall ett 
brev. I ett svarsbrev stod bl.a. ”Mitt intryck... är att 
du kommit långt in i tänkandet kring dessa svårbe
dömda, men fascinerande frågor. ” Detta svar fick mig 
att glömma alla kloka råd eftersom det var och är just 
tänkandet kring tvärvetenskap, kring fällor, problem 
och möjligheter, kring materialens beskaffenhet och 
forskningskulturer som är så fascinerande. Jag återvände 
snabbt till tvärvetenskap och till kombinationen arkeo
logi och ortnamnsforskning och Lars-Erik Edlund blev 
biträdande handledare. Via fortsatta studier inom nor

diska språk, diskussioner med båda handledarna och 
genom att ta fram något av det teoretiska tänkande jag 
vant mig vid under utbildningen i Göteborg hittade jag 
så småningom min egen väg och kom fram till denna 
avhandling.

Avhandlingar är emellertid inte bara akademiska 
produkter utan också speglingar av den människa som 
skriver och min personliga utveckling har betytt mycket 
för hur avhandlingen kom att bli. Intresset för att för
stå människor och människors relationer och reaktio
ner förstärktes i samband med en egen livskris. I om
välvningarna kring denna har jag läst, diskuterat och 
levt med litteratur från psykologi och beteendeveten
skap. Den insikt jag fått genom detta har varit ovär
derlig.

Min yrkesverksamhet har också betytt mycket, spe
ciellt mötena med nya arbetsplatser, nya arbetskamrater 
och nytt tänkande.

Med denna bakgrund har jag alltså aktivt arbetat 
med avhandlingen sedan 1994.1 början givetvis tre
vande, allteftersom mer målinriktat och med tron att 
den faktiskt kunde bli färdig. Jag har till viss del byggt 
på tidigare arbeten, men inriktningen, strukturen och 
det mesta av texten har tillkommit under dessa år. Ett 
stort antal människor har därvid hjälpt till och jag vill 
här sända mina mycket varma tack till alla, dock ska 
några nämnas speciellt.

Jag tror mig förstå att vid arbeten som detta är hand
ledaren från det främmande ämnet en helt avgörande 
person. Det är i kontakten med denne, som det tvär
vetenskapliga mötet sker. Av en biträdande handledare 
i en tvärvetenskaplig situation krävs, förutom en ge
digen kunskap i hans eller hennes moderämne, insikt i 
doktorandens moderämne, en principiell förståelse för 
den tvärvetenskapliga situationen samt öppenhet och 
en förmåga att lyssna. Personer av det här slaget är ovan
liga och först vid mötet med Lars-Erik Edlund träffade 
jag en sådan. Ytterligare en förutsättning för att gå iland 
med en tvärvetenskaplig avhandling är att ens båda 
handledare tänker tvärvetenskapligt. Jag har haft för
månen att arbeta med två handledare som agerat med
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respekt för varandras kunskap och discipliner och även 
för mitt balanserande däremellan. Per Ramqvist och 
Lars-Erik Edlund har också på ett fantastiskt sätt kom
pletterat varandra, en mer pådrivande och en mer ef
tertänksam. Noel Broadbent har som ämnesansvarig 
funnits i bakgrunden under den senare delen av arbe
tet, då han läst och godkänt det.

I slutskedet lämnades manuskriptet också till tre extra 
läsare, Lars Ersgård, Björn Varenius och Birgit Falck- 
Kjällqvist. Jag har haft stor nytta av deras kommenta
rer och av de diskussioner som följt på dem. Som brukligt 
är, har jag inte följt alla råd och alla svagheter ska därför 
skyllas på mig.

Under min tid på Länsmuseet Västernorrland fick 
jag av Lars-Göran Spång lära mig att arbeta i en GIS- 
miljö. Detta har varit avgörande för fornlämningsanaly- 
serna och är dessutom väldigt roligt.

Lena Troedsson och Anders Andersson på UV Västs 
redaktion har framställt boken och Gundela Lindman, 
Betty-Ann Munkenberg, Eva Schaller-Åhrberg och Bo 
Strömberg, också från UV Väst, har gjort korrekturläs
ningen. Anette Olsson på Bohusläns museum har ritat 
några av kartorna.

Den engelska sammanfattningen har lästs och kom
menterats av min dotter Nina Lönn och sedan grans
kats av Noel Broadbent.

Ekonomiskt stöd har jag fått från Lennart J Hägg- 
lunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbild

ning. Bidragen har dels givit mig möjlighet till tre må
naders ovärderlig tjänstledighet, dels betalat tryckkost
naden. Min arbetsgivare, Riksantikvarieämbetet, har 
betalat kostnaderna för det redaktionella arbetet.

Jag vill också tacka för det vänliga bemötandet och 
all den hjälp jag fått speciellt på Dialekt-, ortnamns- 
och folkminnesarkivet i Göteborg, men även på Ort
namnsarkivet i Uppsala, på Dialekt- och ortnamnsarki
vet i Lund och från Gammeldansk Ordbog, Det danske 
sprog- og litteraturselskab.

Mina arbetskamrater och tillika vänner på UV Väst 
och andra nära personer har på vänners vis givit stöd 
och uppmuntran och till och med kommit med uppmunt
rande blommor.

Slutligen ska jag naturligtvis nämna min familj. De tre 
barnen, Nina, Elin och Rasmus, har tyvärr varit tvung
na att acceptera mitt avhandlingsskrivande och alltför 
många gånger fått stå ut med en trött, stressad och dis
tanserad mamma. Mina föräldrar har alltid funnits till 
hands med uppmuntran och barnvakt för den minste. 
Överhuvudtaget har familjen som helhet, syster och 
syskonbarn inkluderade, bidragit med en positiv och 
stödjande miljö. Jag vill särskilt påpeka att utan denna 
inställning inom familjen, något som grundlädes och 
arbetades för i en äldre generation, hade inte ens tan
ken på att skriva en avhandling funnits. Jag är djupt 
tacksam för att jag fått möjligheten att skörda fruk
terna av tidigare generationers arbete.
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Abstract
Fragments of conversation. Interdisciplinary work involving archaeology and place-name research

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in archa
eology, Umeå University, Department of archaeology 
and samic studies.

This thesis is a methodological study of interdisci
plinary work involving archaeology and place-name 
research. As a point of departure, a theoretical view 
of interdisciplinary work is taken. The first chapter deals 
with interdisciplinary work in itself and with paradigms. 
In the following chapters the paradigms of archaeology 
and place-name research are identified, the use of so
cial historical disciplines in place-name research is ana
lysed and also the use of place-names in archaeological 
research. This first part forms a basis for interdisciplinary 
work involving archaeology and place-name research. 
It is shown that because of the different characters of 
the disciplines there are considerable difficulties to over
come. However the disciplines take a mutual interest 
in many fields of research and some co-operation has 
taken place over the years. This has resulted in many 
interesting studies but has also been the cause of some 
examples of circular reasoning.

In the second part of the thesis three studies of inte
grated interdisciplinary work are presented. The first 
concerns representativity of place-names since this is 
a crucial point when place-names are used in archa
eological research. The result of the study shows that 
the loss of place-names is an important factor to encoun
ter because of changes in the historical context. The 
desertion of farms in the Middle Ages is an example 
of such a change. The second study deals with territo
rial division of the land during the Viking age and early

Middle Ages. It is established that Grössbacka skepps- 
reda of the Middle Ages has no prehistoric equivalent. 
Instead the skeppsreda was divided in three districts in 
the Iron Age. The third study is an attempt to bring about 
a kind of cognitive mapping by analysing the sense of 
the words in the place-names. Accordingly, a description 
of the natural landscape as seen through the place-names 
is presented, as well as an attempt to explain why words 
for forest are missing among the place-names even 
though forests were at hand when the names were gi
ven. A search for industries, resources and professions 
has been carried out and nowadays forgotten stream- 
names have also been discussed. In connection with the 
discussion of stream-names a journey along a river as 
it may have been experienced by someone in the late 
Iron Age is presented.

Conclusions as to the value of this effort to accom
plish interdisciplinary work demonstrate that new know
ledge has been produced about the Iron Age and the 
Middle Ages as well as about interdisciplinary work 
involving archaeology and place-name research.

Keywords: interdisciplinary work, archaeology and 
place-name research, Iron Age, early Middle Ages, re
presentativity, skeppsreda, cognitive description.
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1. Inledning

Arbetets mål och uppläggning

Målet med denna avhandling är dels att försöka skapa 
en bas för tvärvetenskapliga undersökningar med disci
plinerna arkeologi och ortnamnsforskning, dels att kon
kret pröva ett tvärvetenskapligt arbetssätt i enlighet 
därmed. Arbetet har därför en metodisk uppläggning 
där huvudsyftet är att se vilka möjligheter och problem 
som finns och inte minst att förstå varför man ibland 
stöter på problem. Ordet förstå är därvid ett nyckel
ord. Jag försöker nå fram till integrerad tvärvetenskap 
genom att diskutera och förstå tvärvetenskap i sig, 
analysera och jämföra de båda disciplinerna ur en tvär
vetenskaplig synvinkel och även arbeta konkret med 
tvärvetenskapliga undersökningar.

Avhandlingens tudelade mål, dels att skapa en bas 
för tvärvetenskapliga undersökningar, dels att arbeta 
med konkreta exempel, avspeglar sig i dispositionen. 
De första fyra kapitlen ingår i en första del, som innehål
ler teori kring tvärvetenskap och analyser av discipli
nerna i sig och av deras tidigare kontakt. En andra del 
innehåller konkreta exempel på olika typer av tvärve
tenskap med arkeologi och ortnamnsforskning samt en 
konklusion. Denna uppdelning följer också arbetspro
cessen ganska väl. Den mer principiella och förbere
dande diskussionen har fått uppta en stor del av av
handlingen därför att den ger förståelse för det tvär
vetenskapliga arbetssättet och kan bilda en bas för att 
utveckla detta. Jag har därför velat betona det mer 
principiella och framför allt ta fram några av de pro
blem, främst av intellektuell art, som kan uppstå vid 
tvärvetenskap. Av samma anledning har jag också velat 
beskriva disciplinernas tidigare samarbetshistoria.

Den första delen börjar redan här i Inledning med 
en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten för

arbetet. Teorin används sedan som ett redskap för att förstå 
disciplinernas särart, skillnader och förutsättningar för 
samarbete. Detta analyseras i det nästkommande, an
dra kapitlet, Arkeologins och ortnamns forskningens 
paradigm. Jag tar då upp de delar av disciplinernas para
digm, som jag uppfattar som speciellt viktiga för just 
samarbetet mellan arkeologi och ortnamnsforskning. 
I de båda följande kapitlen koncentreras arbetet på att 
ta fram gemensamma arbetsområden. I tredje kapit
let, Ortnamnsforskningens kulturhistoriska hjälpveten- 
skaper, behandlas ortnamnsforskningens kontakter med 
andra ämnen. Denna är oftast kopplad till den s.k. sak
tolkningen då ortnamnsforskare vänder sig till kultur
historiska discipliner för att jämföra en språklig tolk
ning med kulturhistoriska fakta. Det innebär att man 
placerar in ett språkligt tolkat ortnamn i en kontext 
och denna kontext är oftast kulturhistorisk. Genom
gången beskriver vilka kulturhistoriska forskningsom
råden ortnamnsforskare då arbetar inom. Det fjärde 
kapitlet, Arkeologi med ortnamn, handlar om arkeo
logins utnyttjande av ortnamn och det relateras till de 
forskningsområden där ortnamnsforskare vänt sig till 
arkeologi. Därigenom kan man se tidigare samarbeten, 
gemensamma intresseområden och fallgropar för cirkel
diskussioner.

Avhandlingens andra del omfattar de fyra sista kapit
len och representerar den andra halvan i arbetsprocessen. 
Förutom konklusionen innehåller denna del tre under
sökningar, som är exempel på olika sätt att kombinera 
arkeologi och ortnamnsforskning med hänsyn taget till 
paradigmskillnader och kontaktytor. Den första, Namn
död och namns representativitet, har som utgångspunkt 
de delvis olika bilder av den bohuslänska bebyggelse
utvecklingen under järnåldern, som framkommer i arke
ologiskt material respektive ortnamnsmaterialet. I under
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sökningen prövas om en förklaring till skillnaden lig
ger i namnmaterialets representativitet. Resultaten sätts 
i relation till den historiska utvecklingen generellt. Den 
andra undersökningen, Grössbacka skeppsreda, hämtar 
inspiration ur ett gemensamt intresseområde, nämli
gen territoriell indelning. Det är en arkeologisk studie 
kring bygder och skeppsredor, som utgår ifrån ett ort
namn och som också tar med ortnamn som ett av flera 
material. Den tredje undersökningen, Fragment av sam
tal, är ett försök att utnyttja ortnamnens språkliga poten
tial för att belysa människornas syn på sitt landskap i 
sen järnålder och tidig medeltid. Här eftersöks en im
materiell kunskap, som kan komplettera den arkeo
logiska diskussionen. Det sista kapidet, Tvärvetenskaplig 
konklusion, försöker kortfattat summera vad detta tvär
vetenskapliga försök givit i form av ny kunskap.

Tvärvetenskap
Denna text har, med undantag av femte kapitlet, skri
vits under åren 1995 till 1999, men bygger på 15-20 
års erfarenhet av arbete med både arkeologi och ort- 
namnsforskning. Under dessa år har jag lärt mig mycket 
om arbete över disciplingränser och om vilka svårig
heter man möter. Erfarenheter och reflexioner av mer 
principiell art har jag samlat, strukturerat, skrivit ner 
(Lönn 1998) och senare jämfört med några vetenskaps- 
teoretiska och humanekologiska skrifter, som behandlar 
tvärvetenskap principiellt (framför allt Granberg, 1976, 
Törnebohm 1977, 1978, Bärmark &c Wallén 1978, 
Wallén 1981, Jungen 1983, Inter Disciplinarity Revisited 
1985, Klein 1990, 1996). I dessa arbeten har jag fun
nit bekräftelse på att mina personliga erfarenheter inte 
bara är personliga utan faktiskt generella, intellektu
ella problem i tvärvetenskapliga situationer. De har också 
givit mig en bättre insikt i hela problemkomplexet samt 
givit en terminologi, som jag tacksamt tagit till mig. 
Sålunda har jag fått ett redskap som gör det möjligt 
att bättre analysera och förstå hur tvärvetenskap fung
erar och inte minst varför jag själv stött på problem.

Från mitten av 1970-talet till mitten av 1980-talet

var tvärvetenskap som populärast och stora förhopp
ningar knöts till denna form av samarbete. De flesta prin
cipiella arbeten jag hänvisar till är skrivna under den 
perioden. Senare har populariteten dalat, mycket på 
grund av att tvärvetenskap har visat sig vara så mycket 
svårare än väntat. Man har framför allt varit oförbe
redd på kommunikationsproblem och svårigheterna med 
att få fram en syntes av alla delresultat. Det beror ofta 
på att projekt med flera deltagande discipliner har be
handlats som vanliga inomvetenskapliga projekt. Man 
har då inte förväntat sig och därför inte kunnat för
utse de intellektuella problem som bottnar i skillnader 
i tänkesätt mellan olika discipliner. Sådana skillnader 
kan försvåra eller t.o.m. tillintetgöra ett samarbete. Enligt 
Julie Thompson Klein (1990:35) kan ungefär samma 
skeende också ses i andra länder.

De hinder den nuvarande universitetsorganisationen 
för med sig har också underskattats, i Sverige såväl som 
på andra ställen (Hermerén 1986:21, Klein 1990:38 f.). 
Ändå arbetas det fortsatt med tvärvetenskap både prin
cipiellt och i konkreta projekt. Inom arkeologi sker sam
arbeten huvudsakligen i den senare formen. Inget av 
de svenska tvärvetenskapliga arbeten jag sett har prin
cipiellt diskuterat tvärvetenskap eller tagit hjälp av den 
teoretiska diskussion som finns.

I det följande börjar jag med att försöka sortera ut 
vad tvärvetenskap kan vara och vilka problem som är 
vanligast. Därvid har jag funnit att den mest använd
bara utgångspunkten för att förstå tvärvetenskap är den 
utveckling av Thomas Kuhns paradigmbegrepp som 
Håkan Törnebohm (1977, 1978) gjort och som Jan 
Bärmark (Bärmark &C Wallén 1978) och Göran Wal
lén (1981) och Britta Jungen (1983) hänvisar till i sina 
arbeten. Kuhn beskriver vetenskapliga paradigm som 
de föreställningar och värderingar som är knutna till 
en vetenskaplig tradition eller en disciplin och som bärs 
upp av forskare och andra representanter för discipli
nen. Törnebohm använder begreppet paradigm, men 
påpekar själv att där finns en viktig skillnad mellan de 
bådas definition av begreppet. Hos Kuhn är paradigmet 
”närmast ett karaktäristiskt mönster hos den forskning
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som bedrivs under en normal science period” (Törne- 
bohm 1977:30). Detta mönster förändras då forskningen 
kommer i kris och ett paradigmskifte sker. Törnebohm, 
däremot, ser paradigmet som ”faktorer som orsakar 
sådana mönster” (1977:30). I Kuhns definition är så
ledes paradigmet ett mönster, i Törnbohms orsakar de 
mönstret. Denna skillnad kommer inte att ha någon 
betydelse i min framställning.

I Thomas Kuhns arbete De vetenskapliga revolu
tionernas struktur, som utkom första gången 1962, dis
kuteras inte i första hand tvärvetenskap utan olika 
vetenskapers egna utvecklingar genom s.k. paradigmför- 
ändringar (Kuhn 1997). Kuhns bok föranledde en om
fattande diskussion och i de senare upplagorna har där
för en efterskrift lagts till där Kuhn utvecklar sitt re
sonemang och bl.a. diskuterar två definitioner av pa
radigm. Den ena är ”den uppsättning föreställningar, 
värderingar, metoder o.s.v. som är gemensamma för 
medlemmar i ett givet samfund” och den andra är ”ett 
element i denna uppsättning, nämligen de konkreta pro
blemlösningar som när de används som modeller eller 
exempel kan ersätta direkta regler för att lösa de öv
riga problemen inom en normal vetenskap” (1997:143). 
Törnebohms arbete utgår ifrån den förstnämnda defi
nitionen, d.v.s. Kuhns första, grundläggande tes. Den 
innebär att det inom varje vetenskap finns ett paradigm, 
som bestämmer forskningens inriktning och metoder. 
Den period då ett sådant paradigm fungerar kallas 
normal vetenskap. När nya upptäckter innebär att para
digmet inte längre stämmer, följer en period av kris i 
vetenskapen. Om och när de nya upptäckterna accep
teras av forskarsamhället, överges det gamla paradigmet 
till förmån för ett nytt som bättre stämmer överens med 
den nya kunskapen. Vetenskapen har då genomgått en 
revolution och en ny period med normal vetenskap 
inträder.

Överfört till tvärvetenskap kan man säga att två 
discipliner i stadiet av normal vetenskap, med var sina 
paradigm, möts och ska fungera tillsammans. Den tvär
vetenskapliga situationen i sig kan då jämföras med en 
löst och tillfälligt sammansatt, ny vetenskap och de

paradigm, som konkurrerar, är inte ett gammalt och 
ett nytt inom en vetenskap, utan de samarbetande disci
plinernas olika paradigm. Skillnaden mellan paradigm 
inom en vetenskap och paradigm i en tvärvetenskap
lig situation är att paradigmet inom en vetenskap tar 
fasta på olika synsätt, t.ex. teoretiska inriktningar, i en 
för övrigt relativt lik omgivning. Disciplinens allmänna 
kultur, värderingar, utbildning o.s.v., är densamma. För
ändringen sker inom denna. I tvärvetenskap ställs två 
eller flera hela disciplinkulturer emot varandra, inte bara 
inriktningar inom kulturen.

Ytterligare en mycket viktig aspekt i Kuhns arbete 
är att han ifrågasätter vetenskaplig rationalitet och 
sanning och pekar på de sociala, kulturella och poli
tiska sidorna i vetenskapen (Klein 1990:33). Därige
nom poängteras också det subjektiva hos varje veten
skapsman och i varje tolkning. Detta blir särskilt tyd
ligt i tvärvetenskap eftersom discipliners kulturer är 
olika. Det som kan uppfattas som en sanning i en ve
tenskap, kan vara diskutabelt i en annan.

Kuhns idéer har diskuterats flitigt inom arkeologin. 
Diskussionen har dels gällt definitionen av ett paradigm 
och dels huruvida arkeologin har förändrats enligt Kuhns 
idéer om vetenskapliga revolutioner. De båda frågorna 
går delvis i varandra eftersom definitionen av paradigmet 
avgör vad man uppfattar som avgörande förändringar. 
Skillnaden mellan paradigm och inriktning kan vara 
en gradskillnad mer än en skarp gräns. I den arkeolo
giska diskussionen har framförts: att flera paradigm kan 
förekomma samtidigt inom en disciplin, att förändringar 
i vetenskapen inte sker som revolutioner utan som en 
långsam process, att nya idéer inom arkeologin inte ut
vecklas inom disciplinen utan att denna påverkas av 
annan forskning om mänskligt beteende, att den arkeo
logiska vetenskapen överhuvudtaget inte förändras 
särskilt mycket och att arkeologin inte är en utan be
står av många regionala traditioner och även av flera 
specialiserade underavdelningar (se översikt i Trigger 
1990:5 ff.).

Min uppfattning om förändringar inom den arkeo
logiska vetenskapen är att de finns och de sker stän
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digt och långsamt. Huruvida flera paradigm kan exis
tera samtidigt beror på hur de definieras. Helt klart är 
att det bara i Sverige finns många olika uppfattningar 
om vad arkeologi är och bör vara, om vad som är ett 
slags kärna och därmed vad som behöver förändras för 
att ett paradigmskifte ska ske. Det finns emellertid också 
allmänna, övergripande föreställningarna och värde
ringarna inom arkeologin såväl som inom andra disci
pliner. Dessa är mer en allmän ämneskultur. Även så
dana förändrar sig dock över tid och varje forskare är 
präglad av sin tids och sin regions arkeologiska upp
fattningar. Begreppet paradigm i det här arbetet står 
alltså för en tämligen övergripande ämneskultur. Det 
som jämförs i den tvärvetenskapliga analysen är två 
sådana ämneskulturer, så som de enligt min uppfatt
ning framträder under 1990-talet i Sverige. Min upp
fattning har i sin tur grundlagts under min utbildning 
i Göteborg under 1970-talet då Carl-Axel Moberg var 
tongivande. Att jag senare fortsatt mina studier i Umeå 
har inte ändrat min grundinställning. Den erfarenhet 
jag efter utbildningen fått av att arbeta på flera olika 
typer av arbetsplatser, med olika slags arbetsuppgifter 
och även i olika delar av landet har troligtvis påver
kat mig mer. Tillsammans har Göteborgs Arkeologiska 
Museum (numera Göteborgs Stadsmuseum), Bohusläns 
Museum, Länsmuseet Västernorrland, Riksantikvarie
ämbetet, arkeologiska institutionen vid Göteborgs uni
versitet och Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet 
i Göteborg givit mig bredd och insikt i olikheter.

Jag har i diskussioner med andra arkeologer märkt 
att Kuhns starka koppling till inomvetenskapliga för
ändringar gör att termen paradigm är svår att använda 
i en tvärvetenskaplig diskussion och lätt ger upphov till 
missförstånd. Det är emellertid lika svårt att byta ut 
termen mot något annat uttryck, eftersom den ändå 
redan finns och är definierad i tvärvetenskapliga sam
manhang. Jag behåller därför termen paradigm i detta 
arbete, men vill understryka att jag inte går in i en inom
vetenskaplig diskussion om paradigmskiften.

Definition av tvärvetenskap

Det finns en stor mängd diffusa uppfattningar om vad 
tvärvetenskap är, likaså ett flertal olika definitioner. En 
av de enklaste, men ändå mest funktionella, är Göran 
Walléns definition av tvärvetenskap som forskning som 
överskrider kunskaps- och organisationsgränser (1981: 
20). Vidare graderar Wallén tvärvetenskap efter gra
den av kunskapsintegration. Den minst integrerade for
men är antologi-modellen, där resultaten från olika 
forskningsområden presenteras var för sig och integra
tionen överlåts till läsaren (mottagaren). Motsatsen är 
en fullständig integration där man nått fram till gemen
sam metod, empiri och teori (1981:28 ii.). Det finns 
ytterligare en term, hjälpvetenskap, som bl.a. jag an
vänder i det följande. Hjälpvetenskap är ingen egent
lig form av tvärvetenskap utan betyder bara att man 
hämtar viss information från ett annat ämne.

Håkan Törnebohm (1978:128 ff.) skiljer ut fler for
mer av tvärvetenskap: Penetration betyder att ett forsk
ningsfält varaktigt påverkar en arman disciplin än moder
disciplinen, men förblir inom denna. Integration innebär 
att flera forskningsfält arbetar utifrån ett gemensamt, 
grundläggande mönster (paradigm enligt Kuhn) och 
förmår utvinna ny kunskap genom detta samarbete. 
Även här blir respektive forskningsfält kvar i sina moder
discipliner. Fusionsbildning sker när två eller flera forsk
ningsfält går samman och bildar ett nytt kunskapsfält, 
en ny vetenskap eller specialitet. Multidisciplinär forsk
ning (mångvetenskap), slutligen, utmärks av att flera 
vetenskaper arbetar kring ett problem utan att någon 
form av samgående sker.

Både Wallén och Törnebohm använder termen tvär
vetenskap som övergripande och delar sedan in tvär
vetenskap i olika grupper. Walléns antologi-modell kan 
jämföras medTörnebohms mångvetenskap och Walléns 
totala integration med Törnebohms fusionsbildning. 
Törnebohms båda andra grupper faller däremellan. 
Inom arkeologi har Noel Broadbent (1996) använt 
termen multidisciplinärt samarbete, vilket står för det
samma som Törnebohms mångvetenskap och interdis-
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ciplinärt samarbete, som är detsamma som integrerad 
tvärvetenskap. Tvärvetenskapligt samarbete (cross-disci
plinary) har Broadbent definierat som en särskild form 
av samarbete, i vilken man söker efter beröringspunkter 
där ämnen kan komplettera varandra.

Paradigm

En vetenskaplig disciplin har ett kunskapsfält, ett ter
ritorium, och forskning inom disciplinen bedrivs inom 
olika forskningsfält (Jungen 1983:12). Genom tvärve
tenskap kan nya kunskapsfält utvecklas. Tvärvetenskap 
är dock inte bara en blandning av flera discipliner och 
ämnesgränserna existerar inte bara administrativt utan 
är faktiska, intellektuella gränser mellan discipliner och 
mellan ämnesrepresentanter. För att förstå tvärveten
skap och dess speciella problem är det därför nödvän
digt att analysera det vetenskapliga paradigmet. Detta 
är underförstått och svårt att uppfatta och definiera, 
men, speciellt i tvärvetenskap, är det avgörande att 
verkligen synliggöra paradigmet, eftersom det färgar 
kunskapsbildningen.

Paradigmet byggs upp av fyra delar: Verklighets
uppfattningen eller världsbilden, vetenskapssynen, fors
karrollen och forskningsinriktningen (Törnebohm 1977, 
1978, Bärmark &c Wallén 1978, Jungen 1983).

Verklighetsuppfattningen eller världsbilden är den 
grundläggande synen på verksamhetsområdet. Den 
vetenskapliga verklighetsuppfattningen grundas på ti
digare forskning och spekulativa antaganden och inne
håller både vetenskapliga och kulturella drag. Discipliner 
av samma typ, t.ex. kulturhistoriska, har ofta mer kon
takt än discipliner av helt olika typ. Deras verklighets
uppfattningar är också mer samstämmiga och de skill
nader som finns, är bättre kända. Den kulturella verk
lighetsuppfattningen har med den enskilda forskarens 
kulturella bakgrund att göra. Det är hans eller hennes 
personliga syn på verksamhetsområdet.

Vetenskapssynen är en uppfattning av ämnets kun
skapsfält och är sammansatt av flera ställningstagan
den, ideal. Disciplinidealet omfattar synen på hur ef

fektiva och säkra metoderna är och hur man söker och 
använder information. Till detta ideal är ofta källkri
tiken kopplad. Integrationsidealet är inställningen till 
förklaringsmönster och speciella, fundamentala teorier 
inom vetenskapen. Här går en skiljelinje mellan äm
nen som studerar det unika och de som studerar det 
generella. I tvärvetenskap märks sådana skillnader mest 
då ett gemensamt resultats generaliserbarhet diskute
ras. Relevansidealet har att göra med värderingen av 
resultaten. Här påverkar förväntningar både inifrån 
disciplinerna och från intressenter utanför forskningen.

En tredje del i paradigmet rör förväntningarna på 
forskarrollen. Denna bärs av kollegor; andra medlem
mar av forskarsamhället och av forskningens intressen
ter. En forskare förväntas kunna samla och bearbeta 
primärinformation, skapa synteser och vara hemma
stadd i disciplinens begreppsvärld. Detta kallas kognitiva 
förväntningar. Etiska förväntningar omfattar ämnes- 
specifik forskningsetik och estetiska omfattar uttrycks
sättet, kraven på kvalitet i språket och klarhet ifråga

Paradigm

1) Kulturell 
/ verklighets

uppfattning

/ 2) Vetenskaplig
/ verklighetsuppfattning

j Verklighetsuppfattning

1) Disciplin- 'X 
ideal

2) Integrationsideal

3) Relevansideal

Vetenskapssyn

Forskarrollen Forskningsinriktning

\ 1) Kognitiva förväntningar 1) Val av uppgift /

\ 2) Etiska förväntningar 2) Idé om resultat
\ 1) Estetiska 3) Val av /

förväntningar instrument

Fig. 1. Schematisk bild av ett paradigm, sammanställd av 
författaren utifrån definitionerna ovan.
Fig. 1. Schematic picture of a paradigm, put together by 
the author on basis of the definitions above.
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om teorier och metoder. Forskarens kompetens bestäms 
av hur han eller hon uppfyller förväntningarna.

Forskningsinriktningen eller forskningsstrategin, slut
ligen, är uppbyggd av ställningstaganden kring vilka pro
blem som ska bearbetas, vilka resultat som förväntas upp
nås och vilka instrument, metoder, som ska användas.

Alla de delar som skapar paradigmet, är osynliga 
men har mycket starka psykologiska strukturer. I tvär
vetenskapens villkor ingår att olika paradigm möts. Det 
skapar ett ständigt ifrågasättande, vilket ibland kan 
upplevas mycket kränkande och ge upphov till infek
terade situationer. Förutsättningen för att ett samarbete 
ska fungera är att skillnaderna i medverkande disciplin
ers och forskares verklighetsbilder blir tydliga. De måste 
förstås och respekteras av alla medverkande. Därmed 
undviks inte bara svårigheter, det ger också kunskap 
om varandras möjligheter. Att komma fram till en så
dan förståelse är en process som tar lång tid och mycket 
kraft, men ju mer kraft som läggs på principiella dis
kussioner i ett inledande skede av samarbetet, desto 
större möjlighet har man att kunna formulera ett ge
mensamt problem och därmed skapa en integrerad tvär
vetenskap. Även under arbetets gång kan det finnas 
anledning att ta upp sådana diskussioner, så att en 
växling mellan undersökning och reflexion hela tiden 
sker (Jungen 1983:33). I det fall en forskare arbetar

ensam med en tvärvetenskaplig uppgift behövs på mot
svarande sätt en analys av de inblandade disciplinerna.

I allt vetenskapligt arbete utvecklas en kunskaps- 
tradition, som omfattar en disciplins territorium och 
dess verklighetsbild, vetenskapssyn och forskningsin
riktning (Jungen 1983:34). Även i tvärvetenskapligt ar
bete kan en sådan utvecklas, om man upprepar eller 
kontinuerligt bedriver ett samarbete. I sådana fall behö
ver naturligtvis inte analyser av paradigm och samar
bete göras om på nytt varje gång, eftersom det då finns 
tidigare erfarenheter att bygga på.

Här kommer jag att arbeta tvärvetenskapligt med 
arkeologi och ortnamnsforskning eller, i ett mer kor
rekt uttryckssätt, skapa en integration mellan forsknings
fälten ortnamnsforskning inom nordiska språk och det 
mer diffust avgränsade forskningsfältet järnålder-medel
tid inom arkeologi. Det blir emellertid för klumpigt att 
sätta järnålder-medeltid i relation till ortnamnsforsk
ning framför allt som ortnamnsforskning inte sällan 
behandlas som en egen disciplin och då jämställs med 
arkeologi. Jag kommer alltså fortsättningsvis att tala 
om ortnamnsforskning och arkeologi. I förlängningen 
av diskussionen om paradigms innehåll ovan vill jag 
också påpeka, att min analys givetvis utgår ifrån mig, 
den arkeologi jag är präglad av och den ortnamnsforsk
ning jag mött.
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2. Arkeologins och 
ortnamnsforskningens paradigm

Bakgrund

Denna analys av arkeologins och ortnamnsforskning
ens paradigm liksom den tidigare diskussionen omkring 
tvärvetenskapens villkor har sin början i en enkel re
flexion. Det är oftast ortnamnens placering i landska
pet som diskuteras vid samarbeten mellan arkeologi och 
ortnamnsforskning. Undantag finns naturligtvis och 
ibland utnyttjas även namns betydelseinnehåll, men 
vanligen blir namnets, egentligen gårdens, placering i 
landskapet det viktigaste. Utifrån denna punkt skapas 
utbredningskartor t.ex. för bebyggelsens expansion, ad
ministrationens utveckling eller hamnars utbredning. 
Ortnamnet behandlas då som en fysisk fornlämning, 
mer sällan som en språklig företeelse med allt vad det 
kan ge. Denna analys av i första hand paradigmen, men 
också av kunskapsfälten, syftar till att förstå varför. I 
en sådan förståelse finns också möjligheter till att skapa 
en bra grund för de praktiska tvärvetenskapliga under
sökningarna längre fram i detta arbete.

Analysen är uppdelad i fyra delar med utgångspunkt 
i Törnebohms fyrdelning av paradigmet. Alla olika as
pekter av paradigmet kommer dock inte att behandlas 
eller betonas lika mycket. Jag väljer att ta fram sådant 
jag anser vara väsentligt för förståelsen av skillnaderna 
mellan arkeologi och ortnamnsforskning.

Eftersom jag själv är präglad av det arkeologiska 
paradigmet, präglas naturligtvis också analysen av detta. 
Ortnamnsforskningens paradigm är för mig det främ
mande, arkeologins det självklara. Min ambition är dock 
förståelse av skillnader, inte konfrontation eller värde
ringar. Förhoppningsvis kan det mildra effekterna av 
min relativa ensidighet.

En annan problematisk förutsättning är att para
digm är osynliga, outtalade och därmed svåra att ana

lysera. Min framställning bygger självklart på mina egna 
erfarenheter och speglar min personliga uppfattning. 
Andra kan uppfatta paradigmen på ett annat sätt. Slut
satserna är egentligen inte möjliga att verifiera eller fal
sifiera, bara diskutera.

Verklighetsuppfattning
Generella drag hos disciplinerna

Verklighetsuppfattningen grundas framför allt på tidi
gare forskning och innehåller både vetenskapliga och 
kulturella drag. Den bygger både på fakta och på oprö
vade antaganden, trosföreställningar (Jungen 1983:17). 
Verklighetsuppfattningen påverkas av disciplinens all
männa syfte och av kunskapsfältets tid, rum och ma
terial. En mycket kortfattad karaktäristik av ortnamns
forskning kan vara att man arbetar med namn, tolkar 
det språkliga innehållet och ser till innehållets kontext. 
Kunskap om namns uppbyggnad, språkhistoria och 
dialektologi är förutsättningar för namnanalysen lik
som kännedom om de kulturhistoriska förhållanden som 
rått vid tiden för ett namns tillkomst samt om naturför
hållanden på platsen. Tidsperspektivet är relativt långt, 
men ändå mycket kortare än arkeologins.

Samma typ av karaktäristik av arkeologi blir att där 
finns ett mycket långt tidsperspektiv, att forskningen 
allmänt sett rör människans historia och utgår ifrån 
fysiska lämningar. Arkeologi kan, liksom ortnamnsforsk
ning, bedrivas var som helst, det är inte geografiskt 
bundet till något speciellt område.

Skillnaden mellan arkeologins och ortnamnsforsk- 
ningens verklighetsuppfattning, liksom hela paradigmet, 
är relativt stor beroende på att ortnamnsforskning är 
en språklig disciplin och arkeologi en kulturhistorisk.
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Man representerar helt enkelt olika kunskaper och kun
skapstraditioner. Skillnaden accentueras av att ortnamns- 
forskare oftast bara har en språklig utbildning och arkeo
loger bara en kulturhistorisk. Båda parter kan vara något 
insatta i varandras ämnen, speciellt måste ortnamnsfors- 
kare ha kunskap om kulturhistoria för att kunna be
döma namns kontext. Sådan kunskap kan dock inte 
jämställas med en regelrätt utbildning, där man får del 
av inte bara viss fakta utan hela bredden av kunskap, 
källkritik, värderingar och allt annat som hör till varje 
disciplin. Samverkan mellan arkeologi och andra kul
turhistoriska discipliner som etnologi och historia är 
enklare på grund av att disciplinerna står närmare var
andra. Dessutom har studenter under sin utbildning 
oftast kommit i kontakt med dessa discipliner och där
med fått del av deras paradigm.

Material

Den viktigaste skillnaden mellan arkeologins och ort- 
namnsforskningens material är att arkeologer arbetar 
med (numera övergivna) fysiska lämningar och ort- 
namnsforskare med (oftast fortfarande levande) imma
teriella uttryck. En fysisk lämning, en fornlämning, finns 
i landskapet, den syns, går att ta på, lever sitt eget liv 
även om ingen tittar på den eller talar om den. Den kan 
vara övergiven utan att försvinna. Genom de fasta forn- 
lämningarna blir arkeologin platsbunden och kartan 
ett viktigt redskap.

Ett ortnamn har ingen egen massa, det är inte fy
siskt på det sättet. Det är en del av den språkliga kom
munikationen. Det lever i första hand genom att använ
das och talas, i andra hand genom att vara nerskrivet. 
För att ett namn ska bevaras från tillkomst till idag är 
det beroende av att hållas levande.

Materialens olika art skapar också olika förutsätt
ningar för överlevnad och för slutsatser kring materialen. 
Den plats en fornlämning ligger på kan ha använts flera 
gånger, i flera olika perioder och av helt skilda grup
per av människor. Fornlämningen behöver heller inte 
ha, och har oftast inte, någon koppling till dagens sam

hälle. Den finns där ändå i kraft av sin fysiska massa. 
I arkeologi är därför kontinuitet eller annat samband 
inte nödvändigt för att förklara att flera fornlämningar 
finns på samma plats. Så är det däremot för ortnamn, 
eftersom de lever genom att kontinuerligt användas och 
traderas vidare. Synen på kontinuitet och tolkning därav 
skiljer sig därmed mellan disciplinerna. Slutsatser om 
samband mellan en fornlämning och ett namn på grund 
av deras gemensamma läge kan bli helt fel.

Tid

Det långa tidsperspektivet inom arkeologin är mycket 
karaktäristiskt och sätter också sin prägel på discipli
nen. Förändringar av alla de slag har ständigt pågått 
såväl i kulturella ting såsom näring, sociala strukturer, 
teknik, politik, religion som i klimat och natur. Det är 
sannolikt i mycket fråga om kunskap omkring dessa 
förändringar, som gör att man uppfattar hur lång pe
riod det faktiskt är fråga om och hur mycket som har 
förändrats. Mellan järgarekonomin i mesolitikum och 
statsbildningen i medeltid är avståndet oerhört stort även 
om vi håller oss till enbart nordisk arkeologi. Också 
inom en begränsad period som järnålder eller t.o.m. bara 
äldre järnålder sker viktiga förändringar.

Ortnamnsforskningens tidsperspektiv är kortare även 
om språk existerat lika länge som människan. Tidsper
spektivet begränsas av att talat språk i sig inte beva
ras. Språkhistoria och datering av olika språkliga for
mer blir beroende av skrivet språk och de bevarade fy
siska lämningar där detta skrivits ner. Runinskrifter är 
således det äldsta språkmaterialet i Norden. Ortnamns- 
forskning kan trots detta arbeta med äldre perioder, men 
blir då mer avhängigt av andra discipliner.

Avgränsning av kunskapsfält

Arkeologi kan avgränsas på tidsmässiga och metodiska 
grunder. Den utveckling inom arkeologin som gjort att 
medeltida och även sentida lämningar undersöks, ty
der på att avgränsningen oftast sker på metodiska grun-

20 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning...



der. Ortnamnsforskningen har utvecklats från en rent 
språklig disciplin till att närma sig kulturhistorien fram
för allt genom saktolkningarna, d.v.s. att pröva namn
tolkningen mot den historiska kontexten eller natur
förhållandena. Orden närma sig är dock viktiga här, 
eftersom saktolkningen är mycket ytlig i jämförelse med 
arkeologisk, historisk eller annan tolkning. Geografiskt 
är ingetdera ämne bundet till speciella områden. Det 
finns således ett stort, tidsmässigt och innehållsmässigt, 
gemensamt forskningsfält för arkeologi och ortnamns- 
forskning.

Vetenskapssyn
Vetenskapssynen visar hur man uppfattar sin disciplins 
kunskapsfält och vilka ideal man har ifråga om hur man 
skaffar sig kunskap och vilka metoder som anses tillför
litliga (disciplinideal), vilka grundläggande teorier man 
har inom sin vetenskap och vilka förklaringsmodeller 
man föredrar (integrationsideal) och slutligen hur man 
värderar resultaten (relevansideal).

Disciplinideal
De metoder som används inom respektive disciplin är 
naturligtvis olika bl.a. beroende av materialens olik
het. Tillika skiljer sig synen på metodernas värde, vil
ket sannolikt är avhängigt vad man är utbildad för och 
van vid. Här diskuteras ett par exempel på mer prin
cipiella metoder, inte praktiska arbetsmetoder såsom 
vid Metod under Forskningsinriktning nedan.

Det retrospektiva arbetssättet är en vanlig metod 
inom ortnamnsforskningen, speciellt när det gäller att 
se till namnens kulturhistoriska kontext. Ett sådant 
arbetssätt kräver både historisk och arkeologisk kun
skap. Vid arbete med gårdnamn och gårdar är det lätt 
att förflytta senare tiders eller medeltidens agrara struk
tur med dess teknik, organisation, gränser, ägobild, 
värderingar o.s.v. så långt tillbaka som namnen är gamla. 
Äldre järnålderns jordbruk var troligen mycket annor
lunda än dagens eller medeltidens. Samma sak gäller 
jordbruket i yngre järnålder, även om skillnaderna san

nolikt är mindre. I vissa fall kan det retrospektiva ar
betssättet vara ett bra angreppssätt, som ger idéer och 
kött på de materialmässigt annars så magra förhisto
riska benen. Emellertid, ju längre tillbaka i tiden man 
kommer, desto sämre fungerar metoden och det är inte 
självklart att ens de yngsta förhistoriska perioderna eller 
medeltid har likheter med historiskt mer kända förhål
landen.

Arkeologer har genom sin undersökningsmetod vant 
sig vid fysiskt verifierbara lämningar. Det kan få kon
sekvenser för synen på ortnamn i arkeologisk forskning. 
Med ett strikt arkeologiskt synsätt kan namn indikera 
en företeelse, men inte bevisa den eftersom namnet inte 
ger någon fysisk verifiering. Till exempel indikerar nam
net Nösnäs ett båthus, men som arkeolog vill jag se den 
fysiska båthuslämningen innan jag kan anse det bevi
sat, att en sådan finns på platsen.

I arkeologi är utgångspunkten att man arbetar med 
ett övergivet material som sakta försvinner, vilket skapar 
behov av en viss typ av källkritik. Med tanke på det 
långa arkeologiska tidsperspektivet och på naturliga 
och kulturella förstörelseprocesser, är det självklart att 
en stor del av artefaktmaterialet, t.o.m. den största delen, 
är borta. Kvar blir bara det som tidens tand inte helt 
rått på. Fasta fornlämningar som gravar och boplat
ser försvinner också, eftersom alla ingrepp i marken in
nebär ett presumtivt fördärvande av fornlämningar. 
Även av det bevarade materialet har man bara tillgång 
till en liten del på grund av att det mesta ligger kvar i 
jorden och en mycket stor mängd är sannolikt inte ens 
känd. Detta får flera olika slags konsekvenser, en är att 
generalitet diskuteras utifrån relativt små material, en 
annan att frågor om bevarande och representativitet 
är ständigt aktuella i arkeologisk forskning.

Inom ortnamnsforskningen har bevarande- och re- 
presentativitetsfrågor inte samma dignitet. Det beror 
på att ortnamnsforskare oftast har ett fortfarande le
vande material att studera, ibland ett numera försvunnet 
men tidigare nedskrivet. Man arbetar retrospektivt 
utifrån något känt och söker sig tillbaka till tolkning 
och datering. Intresset fokuseras i första hand på tolk
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ningen, i mindre grad på de långtidsförändringar, som 
kan ha påverkat namnens överlevnadsmöjligheter. Ur 
språklig synvinkel är naturligtvis det befintliga mate
rialet intressantare än försvunna namn, som inte kan 
analyseras. De senare är däremot mycket viktiga i en 
diskussion omkring förändringsprocesser och bebyg
gelseutveckling (se kap. 5. Namndöd och namns repre
sentativitet).

Källkritik inom ortnamnsforskningen riktar sig främst 
mot den språkliga tolkningen och följer i stort sett ar
betsprocessen. Den inbegriper språkliga/språkhistoriska 
egenheter i namnet, analys av skriftliga belägg, jäm
förelse med andra liknande namn, jämförelser med 
dialektala ord o.s.v. Mycket av ortnamnsforskares ir
ritation mot arkeologers och andras användning av ort
namn beror på att man ser svagheter i dessa forskares 
förmåga att bedriva en välgrundad, språkligt relaterad 
källkritik och språkligt baserad tolkning. Motsvarande 
irritation från arkeologsidan gäller okunskap angående 
förhistorien i sig, men också dålig insikt i arkeologisk 
metod och källkritik och i allmän vetenskapsteori.

I tvärvetenskap behövs också en tvärvetenskapligt 
inriktad källkritik, som måste ta sig an disciplinernas 
tidigare samarbeten framför allt i jakt på cirkelbevis. 
Eftersom ortnamnsforskning och arkeologi har haft 
kontakt sedan slutet av 1800-talet har idag mer eller 
mindre dolda cirklar kunnat skapas. Inom både ort
namnsforskning och arkeologi finns t.ex. ett ganska stort 
intresse för de hedniska gudarna och för kultplatser. 
Det kan då vara bra att känna till, att ortnamn är ett 
av materialen bakom det religionsvetenskapliga studiet 
av den hedniska religionen (Ström 1967:2). När man 
sedan inom arkeologin eller ortnamnsforskningen iden
tifierar platser med kultisk karaktär, är det inte helt klart 
varifrån uppgifter omkring dem ursprungligen kommer. 
Även om ortnamnen kanske står för en ytterst liten del 
av källmaterialet, är den eventuella cirkeln ändå värd 
att uppmärksamma.

Datering av ortnamn är en annan känd fälla för 
cirkelbevis. De äldsta namntyperna är så gott som enbart 
daterade på grundval av gravar, lösfynd och synliga bo

platser samt bebyggelseutveckling som bygger på dessa 
lämningar (Lönn 1992a). Man bör också känna till att 
de allra flesta av de grundläggande arbetena för date
ring av dessa äldre namntyper har skrivits före 1970- 
talet. Kristian Hald skrev om -um-namn 1942 (Hald 
1942), Carl Ivar Stahles behandling av -inge-namnen 
kom 1946 (Stähle 1946), Valter Janssons arbete om -vin- 
namnen kom 1951 (Jansson 1951), samma år kom också 
Lindes monografi över -stiz-namnen (Linde 1951) och 
1958 kom John Kousgård Sørensens Danske bebyg
gelsenavne på -sted (Kousgård Sørensen 1958). Namn
typen -sta har fortsättningsvis diskuterats både till inne
håll och datering (se ffa. En diskussion om sta-nam- 
nen 1967). Namnen på -tuna behandlas i en monografi 
av Karl Axel Holmberg (1969) och därefter följer en 
betydande diskussion där främst Thorsten Andersson 
(avhandlingsopposition, Andersson 1970), Ingemar 
Olsson (1976), Åke Hyenstrand (1983) och senast Len
nart Elmevik (1996b) deltagit.

Under 1970- och 1980-talen har två saker föränd
rat bebyggelsearkeologin. Dels har förändringar i til
lämpningen av kulturminneslagen (särskilda arkeolo
giska utredningar) gjort att det kommit fram oerhört 
många fler boplatser än tidigare, dels har undersöknings
metoden ändrats och genom stora avbaningar kan dessa 
boplatser undersökas på ett helt annat sätt. Den arkeo
logiska kunskapen om bebyggelsens utveckling har för
ändrats sedan ovannämnda namnundersökningar gjor
des, men namndateringarna står i stort sett kvar.

Källkritik kan vara nog så svårt inom ett ämne, med 
flera ämnen och ämnesgränser är det ännu svårare. Det 
finns många fallgropar i form av möjliga cirkelresone
mang, missuppfattningar eller felbedömning av resul
tat som ändå till sist bottnar i att den enskilda forska
rens kunskap inte räcker till. I det läget blir det lätt så 
att forskarens personlighet bestämmer hur ett material 
eller en tolkning uppfattas. En negativ person avfär
dar det mesta och en positiv tar till sig allt alltför okri
tiskt. Det är dock en nästan oöverstiglig uppgift att vara 
hemmastadd i och hålla sig informerad i två discipliner 
och därför är det förståeligt att misstag görs.
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Integrationsideal

Alla discipliner skiljer sig i fråga om grundläggande teo
rier, invanda förklaringsmönster, uppfattningar om vad 
som är sant och inte, vana vid att se unika företeelser 
eller att se generella drag o.s.v. För samarbetet mellan 
arkeologi och ortnamnsforskning är det ett problem att 
mer vetenskapsteoretiskt inriktade diskussioner knap
past alls existerar i ortnamnsforskning. Eftersom den 
teoretiska debatten är livaktig och självklar i arkeologin, 
vore det enklare att samarbeta om man kunde disku
tera olika arbetssätt, förklaringsmodeller, objektivitet/ 
subjektivitet, val av källkritiska analyser och metoder 
och annat utifrån mer teoretiska aspekter. Den typ av 
teori som finns inom ortnamnsforskning är sådant som 
kan inrymmas i begreppet teori och metod t.ex. ort- 
namnsgrammatik, språkteori, socioonomastik, kultur
historisk onomastik, terminologi och arbetsmetod. En 
början till en vetenskapsteoretisk diskussion kan dock 
ses i Stefan Brinks artiklar Ett bidrag till onomastisk 
teori (1989a) och Var står Onomastiken idag? (1993) 
och Gunnstein Akselbergs Teori og empiri i norsk ono
mastik (1996).

Arkeologi har sedan sent 1960-tal haft en växande 
teoretisk sida, som idag är självklar inom både forsk
ning och undervisning. Ur en tvärvetenskaplig aspekt 
är det viktigt att olika inriktningar och tänkesätt kan 
diskuteras, liksom den teoretiska utgångspunkten för 
ett skrivet arbete eller för vad man vill göra, vilka frå
gor man vill ha besvarade. Sådana diskussioner ska
par en intellektuell förberedelse för att se olika para
digm och därmed för att arbeta tvärvetenskapligt.

En viktig punkt som påverkar discipliners vetenskaps
syn är huruvida de syftar mot att förklara det unika 
eller det generella (Jungen 1983:23). Den processuella 
arkeologin har en stark betoning av tolkning av gene
rella drag i utvecklingen, vilket skapar en motsättning 
mot ortnamnsforskningen där den huvudsakliga upp
giften är att tolka enskilda namn. Ett närmande till 
generaliseringen finns ändå i samband med samman
ställningar av material t.ex. vid datering av huvudle

der och bebyggelsehistoriska undersökningar. Ur syn
vinkeln unikt-generellt passar den post-processuella 
arkeologin betydligt bättre ihop med ortnamnsforsk
ning.

Relevansideal

Värdering av resultat är på samma sätt som metodval 
och källkritik beroende av den egna utbildningen och 
den egna disciplinens paradigm. Det är detta som gör 
det svårt, att nå fram till tvärvetenskapliga synteser där 
alla resultat integreras och alla deltagare är nöjda. En 
gemensam frågeställning och forskningsstrategi som 
diskuterats fram vid arbetets början är sannolikt det 
enda botemedlet (Jungen 1983:33).

Ett mindre problem i fråga om värdering av resul
tat, men ändå värt att nämnas, är att arkeologer ver
kar ha mindre respekt för äldre resultat än ortnamns- 
forskare. En möjlig orsak kan vara att arkeologin ge
nomgått större och tydligare paradigmskiften under de 
senaste 30 åren. Ett inföll runt 1970 då den processuella 
arkeologin vann insteg och senare i mitten av 1980- 
tal kom den post-processuella inriktningen. Inom ort
namnsforskningen har inga så tydliga förändringar skett. 
Däremot har mer osynliga rörelser pågått under ytan. 
Till exempel har kultiska tolkningar diskuterats under 
1990-talet efter att ha varit näst intill förbjudna un
der en lång period. Likaså märks en början till en teo
retisk diskussion också under 1990-talet.

Arkeologers mindre respekt för äldre forskning kan 
delvis också bero på att det arkeologiska materialet 
ständigt växer och dessutom växer mycket fort genom 
de många exploateringsundersökningama. De nya resul
taten gör att de gamla alltid löper risk att omvärderas. 
I ortnamnsforskning ökar inte materialet i samma mån 
även om en viss tillväxt sker genom framför allt intervju
undersökningar. Här ska man också komma ihåg att 
antalet ortnamnsforskare är betydligt mindre än an
talet yrkesverksamma arkeologer, vilket naturligtvis 
också återverkar på materialtillväxten och antagligen 
också på hela forskningsmiljön.
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Järnålder MedeltidForskningsinriktning

Forskningsinriktningen eller forskningsstrategin består 
av ställningstaganden kring vilka problem som ska be
arbetas, vilka resultat som förväntas uppnås och vilka 
instrument, metoder, som ska användas.

Huvudsakliga uppgifter

Den språkliga förståelsen av namnen och tolkningen 
av dem är ortnamnsforskningens huvudsakliga uppgift. 
Därtill kommer saktolkningen, vilken innebär att man 
kontrollerar att tolkningen är rimlig i relation till kul
turhistorien, naturen eller annat. I sista hand följer en 
del mer övergripande, kulturhistoriskt inriktade arbe
ten.

Det är i saktolkningen ortnamnsforskningen kom
mer i kontakt med arkeologi. Eftersom saktolkningen 
är en del i arbetsprocessen när man tolkar ortnamn, 
kommer arkeologi och andra discipliner, som då invol
veras, att naturligt stå i kontakt med ortnamnsforsk
ningen. Ortnamnsforskning ingår inte på motsvarande 
sätt i de arkeologiska arbetsuppgifterna trots att namn 
naturligt skulle kunna ingå t.ex. i arkeologiska utred
ningar. Att ortnamn ibland ändå finns med i arkeolo
gisk forskning beror på enskilda arkeologers intresse. 
Detta får den konsekvensen att arkeologi är mer själv
klart för ortnamnsforskare än ortnamnsforskning för 
arkeologer.

Arkeologins huvudsakliga inriktning är människors 
samhällen och villkor historiskt sett och med utgångs
punkt i materiell kultur. Den har en tyngdpunkt i land
skapet och landskapets avbildning på kartan, i fasta 
fornlämningar och i fynd med proveniens och fysisk 
kontext.

Trots skillnaderna finns ändå ett flertal gemensamma 
forskningsfält. Bebyggelsen och dess utveckling är ett 
sådant. När arkeologer använder ortnamn är det of
tast i samband med forskning omkring just bebyggelse
utveckling. Andra kontaktytor är framför allt handel, 
näringar, territoriell indelning och religion. Discipliner

ÅrO 1000

-säter

-boda

Fig. 2. Bebyggelseutvecklingen under järnåldern tolkad 
utifrån bebyggelsenamn (efter Lönn 1991:63). Bilden 
visar hur gårdar med en bestämd namntyp tillkommer 
i en viss period och sedan fortlever. Årtalsangivelserna 
är ungefärliga.
Fig. 2. Settlement development during the Iron Age based 
on settlement-names (after Lönn 1991:63). The picture 
shows how farms with a certain type of name were esta
blished during a definite period of time and then live on. 
Years are approximate.

nas ingångar i dessa ämnesområden är naturligtvis olika 
beroende på de olika materialen. I ortnamnsforskningen 
finns t.ex. ett intresse för nordiska namn i England, Ryss
land och andra ställen. En del av detta hör ihop med 
vikingarnas bosättningar utomlands, men har fram till 
senare år behandlats nästan enbart ur en språklig as
pekt, inte ur en historisk. Den arkeologiska forskningen 
kring kontakten mellan samer och nordbor har en mot
svarighet i ortnamnsforskningens studier av namn i 
områden där samiska, finska och nordiska namn är 
blandade. Ett annat exempel är forskningen kring ter
ritoriell indelning där man från arkeologisk sida ofta 
utgår ifrån en koncentration av vissa fornlämningar eller 
någon slags korologisk struktur och där ortnamnsfors- 
karnas motsvarande utgångspunkt är benämningarna 
av territorierna.
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Industrialiseringen

1390-400 RB (Röde Bog) 
Medeltida ödeläggelsen

Medeltid

Ej fullständig 
markomläggning/Vikingatid

järnålder omorganisation
Vendeltid

Folkvandringstid

Förändring?R. järnålder
Äldre
järnålder

Förr. järnålder

Y. bronsålder

Ä. bronsålder

En mer övergripande likhet mellan de båda discipli
nerna är att vi inte känner till, men försöker återskapa 
och förstå den situation och referensram byggarna av 
fornlämningen och namngivarna haft.

Ideer om resultat
I början av ett arbete finns ofta eller alltid förväntningar 
om vissa bestämda resultat. Det gäller även tvärveten
skap, men där kan förväntningar vara olika på grund 
av olikheter i disciplinernas tidigare forskning. Ett exem
pel är hur man ser på bebyggelseutveckling under järn
åldern. En äldre uppfattning inom ortnamnsforskningen 
gör gällande att den första fasta bebyggelsen består av 
ett antal urbyar. Runt dessa och även inom dem an
läggs allt eftersom nya gårdar. Detta synsätt stämmer 
bra med namnmaterialet, som innehåller ett fåtal äldre 
järnåldersnamn, fler yngre järnåldersnamn och ännu 
fler medeltida namn. Den geografiska spridningen av 
namnen i landskapet stämmer också delvis med det 
mönstret (se t.ex. Hellberg 1967). Den arkeologiska bil
den med många äldre järnålder sboplatser och betyd-

Bebyggelseutveckling utifrån arkeologiskt material (Settlement development on the 
basis of archaeological material)

Hypotetisk utveckling (Hypothetical development)

~j~]~| Döda namn (Dead names)

I I Levande namn/Bebyggelseutveckling utifrån bebyggelsenamn (Living names)/(Settle- 
ment development on the basis of settlement names)

Fig. 3. Bild av bebyggelseutvecklingen under järnålder i 
Bohuslän utifrån arkeologiskt material (Lönn 1989:60). 
Fig. 3. Settlement development during the Iron Age 
in Bohuslän based on archaeological material (Lönn 
1989:60).

ligt färre från yngre järnålder stämmer däremot inte 
(Lönn 1991). Hur dessa motsatta resultat tolkas beror 
på värderingen av materialen och metoderna, men också 
av vad man vill ha och förväntar att få för resultat.

I det femte kapitlet Namndöd och namns represen
tativitet nedan kommer denna typ av motsatta resul
tat att diskuteras.

Metoder

Begreppet metod omfattar många saker beroende på 
detaljeringsgraden. Det finns bl.a. flera utgrävningsme
toder. Översiktligt kan dock sägas att arkeologins hu
vudmetoder är utgrävning och inventering. Därtill kom
mer framför allt materialanalyser, naturvetenskapliga 
analyser, kartanalyser och analyser av äldre historiskt 
material. Jag har inte uppfattat att någon av dessa me
toder betraktas som osäkra av ortnamnsforskare. Analys 
av äldre historiskt material är också en av ortnamns- 
forskningens metoder. Dit hör även etymologiska ut
redningar och intervjuer.

Forskarrollen
Det finns bestämda förväntningar (kognitiva, etiska och 
estetiska) bland kollegor och andra medlemmar av fors
karsamhället på vad en forskare ska kunna och hur han
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eller hon ska uppträda. En forskare som uppfyller för
väntningarna anses ha god kompetens.

Kognitiva förväntningar

Förväntningarna på forskaren skiljer sig ganska mycket 
mellan arkeologi och ortnamnsforskning. En ortnamns- 
forskare ska kunna tolka namn etymologiskt, ge goda 
språkliga motivationer för sin tolkning och kunna dis
kutera namnet utifrån dess kontext. Det finns också en 
större förväntan på den språkliga framställningen. En 
arkeolog ska bl.a. kunna bedöma rester av de fysiska 
lämningarna, behärska teorin och tidsperspektivets käll
kritik. Att en ortnamnsforskare inte uppfyller de arkeo
logiska kraven och en arkeolog inte de språkliga är ac
cepterat så länge var och en håller sig inom den egna 
disciplinen. I tvärvetenskap blir det annorlunda. Kra
ven på tvärvetenskaparen blir betydligt större och kritik 
inriktas ofta på tillkortakommanden i fråga om den 
främmande disciplinens förväntningar. Problemet är att 
samtidigt som tvärvetenskap kräver kunskap inom fler 
ämnen, är det näst intill omöjligt för en person att upp
fylla förväntningarna från två ämnen, framför allt ef
tersom dessa förväntningar ser olika ut. Ställs kraven 
för högt undergrävs också möjligheten att arbeta tvär
vetenskapligt. Den andra sidan av detta problem är att 
många forskare starkt betonar den mängd kunskap som 
krävs i den egna disciplinen, men grovt underskattar 
motsvarande mängd i andra discipliner. På något sätt 
måste man finna en väg att lösa detta problem. Att skapa 
gemensamma, riktade utbildningar och att rådfråga per
soner med kunskap om tvärvetenskap principiellt kan 
vara några sådana lösningar.

Etiska förväntningar

Etiska förväntningar, d.v.s. forskningsetik, uppfattar jag 
som desamma inom båda disciplinerna. Man har t.ex. 
samma förväntningar på kunnande, samma krav på 
hänvisningar och samma förbud mot stöld av text och 
liknande.

Estetiska förväntningar

En forskare förväntas vanligen uppträda enligt den egna 
disciplinens norm. Inom ortnamnsforskningen används 
i första hand språket för att beskriva något, i andra hand 
skisser, modeller, foton eller annat. Jämfört med arkeo
logiska skrifter är skillnaden stor. Inom arkeologin är 
miljöbilder, skissade modeller och förklarande figurer 
av olika slag mycket vanliga, t.o.m. självklara och för
väntade. Skillnaden beror sannolikt på att ortnamns
forskare har en språklig utbildning bakom sig, vilket 
arkeologer bara undantagsvis har. Valet av disciplin i 
sig borgar antagligen också för att ortnamnsforskare 
har ett större intresse för språket som uttrycksmedel. 
Hos arkeologer finns en utvecklad framställningskultur, 
som har sin grund i vanan att upprätta planer och profiler 
och att avbilda landskap. Den teoretiska diskussionen 
har också skapat speciella uttryckssätt i form av mo
deller och diagram, som i sin tur har skolat arkeolo
ger till att tänka i sådana former. Denna skillnad mel
lan ämnena får konsekvenser för artiklar och föredrag. 
Man lägger inte så ofta in miljöbilder i en ortnamnsar- 
tikel och modeller och diagram är inte lika vanliga som 
i arkeologiska skrifter.

Termer kan vara mycket problematiskt inom tvär
vetenskap eftersom de definieras så olika. Ett intensivt 
användande av sådana hör till arkeologers uttryckssätt 
i mycket högre grad än till ortnamnsforskares. Det finns 
en omfångsrik flora av termer inom arkeologin, många 
knutna till undersökning och dokumentation och minst 
lika många knutna till den teoretiska debatten. Det jag 
uppfattar som negativt i fråga om termer är att arkeolo
ger verkar uppfatta dem som statiska och klart defini
erade en gång för alla. Här vill jag påstå, att det sak
nas kunskap om innehållet i ord. Inom språkvetenskapen 
talar man om konnotation och denotation, där deno
tationen är grundbetydelsen, konnotationen bibetydelser 
och känslovalörer. Få arkeologer uppmärksammar or
dens konnotativa sida när man överför termer från andra 
discipliner till arkeologi eller försvenskar engelska termer.
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Alla ord, i all synnerhet termer, är flytande till sitt 
innehåll och definitioner kan variera betydligt på var 
sin sida om en ämnesgräns. Att förflytta termer från 
en disciplin till en annan innebär också en risk att inne
hållet förändras beroende på paradigmskillnaderna 
mellan disciplinerna. Betydelseinnehåll förändras na
turligtvis också över tid eftersom hela samhället genom
går ständiga förändringar.

En term som innebär problem på grund av olika 
definitioner i arkeologi och ortnamnsforskning är ger
maner. Inom arkeologin används den mest såsom en 
motsats till samer och ska då ses som ett etniskt begrepp. 
(Se framför allt Samer och germaner i det förhistoriska 
Norrland. 1988). Definitionen av begreppen samer och 
germaner bygger delvis på språkliga grunder, eftersom 
språket är ett av kriterierna för att avgränsa en etnisk 
grupp. Detta märks t.ex. i artikeln Samer och germaner 
i det förhistoriska Norrland där den engelska översätt
ningen a x germaner är Germanic-speaking people (Bau- 
dou 1988:22).

I den språkliga sfären, dit ortnamnsforskning hör, 
är germaner en allmän benämning på de folk som ta
lar germanska språk. Till denna språkgrupp hör det 
östgermanska (gotiska), de västgermanska (bl.a. tyska, 
engelska och nederländska) och de nordgermanska 
(svenska, danska, norska, färöiska och isländska (Krahe 
1966:22 ff.). Dessa språk anses ha utvecklats ur ett äldre, 
gemensamt språk, urgermanska (Wessen 1969:8). De 
människor som talar germanska språk och som språkligt 
sett rätteligen kan kallas germaner är alltså väldigt 
många och lever, om man räknar bort sentida sprid
ningar, i stora delar av Europa. I det perspektivet är 
begreppet germaner för stort och för oprecist för att 
ställas som motsats till samer. Ur en etnisk synvinkel 
kan man mer förstå valet av term, även om det hade 
varit bra med en som är något snävare till sitt betydelse
innehåll. Alternativt kan man betona den kronologiska 
aspekten och tala om en grupp germaner som talar en 
urgermansk dialekt såsom Gösta Holm gör i ett kapi
tel i samma nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift 
(Holm 1988:59).

Olika definitioner av ett begrepp skapar lätt förvirring 
och osäkerhet hos läsaren. I ovannämnda tidskrift an
vänder Evert Baudou genomgående beteckningarna ger
maner och germansk folkgrupp, men han jämställer 
dessa med begreppen nordgermanska, skandinaviska 
och nordiska folkgrupper (1988:9). Syftet med Baudous 
artikel är att diskutera uppkomsten av samisk etnicitet, 
men även den germanska finns med i diskussionen. 
Slutsatsen är att ”en tidig samisk etnicitet utbildas i norra 
Norrland och en tidig germansk etnicitet i Mellan- 
norrland och sydligaste Norrland under årtusendet f 
Kr” (Baudou 1988:21). Meningen kan tolkas på flera 
sätt. Förutsatt att germaner står för nordgermaner, skan
dinaver eller en ännu mer begränsad grupp, blir slut
satsen förståelig. Med den vidare språkliga definitio
nen av begreppet är slutsatsen diskutabel. För tydlighet
ens skull hade det varit bättre att använda en snävare 
beteckning.

Även vanliga ord kan ställa till problem. Till exempel 
har begreppet gård inte samma innehåll i jordeböcker 
där det står för en fastighet, ett hemman eller en hem- 
mansdel som i arkeologiska sammanhang, där det har 
ett betydligt vidare innehåll. Skillnaden är inte oväsentlig. 
Det innehåll, som inom en disciplin vanligen kopplas 
till begreppet, bildar utgångspunkten för forskarnas idé 
om en gård och påverkar därmed både tolkning av 
resultat och förväntningarna på dessa.

Naturligtvis måste termer användas. Ett krav bör 
dock vara att de ständigt definieras, speciellt i tvärveten
skapligt arbete. Många och allvarliga missförstånd kan 
annars skapas. Disciplingränser är verkliga gränser. De 
fungerar ibland som filter, ibland som vattentäta skott, 
men de är alltid hindrande för diskussioner, vare sig dessa 
gäller termer eller annat.

Avslutning
Att analysera paradigmen kan naturligtvis uppfattas 
som enbart nedbrytande och onödigt kritiskt, speciellt 
som det poängterar problem och svagheter i ett sam
arbete. Syftet är emellertid att ta fram det som är likt
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och det som är olikt för att skapa en gemensam bas, 
eventuellt ett nytt kunskapsfält, att arbeta utifrån. Det 
är också viktigt att synliggöra skillnaderna i tänkesätt 
och arbetssätt.

I den här genomgången har det framkommit att ar
keologi och ortnamnsforskning har olika verklighetsupp
fattningar eftersom de representerar olika kunskaper 
och kunskapstraditioner. Ortnamnsforskning är en språk
lig disciplin, som arbetar med ett immateriellt mate
rial, en kortare tidsperiod än arkeologi och kommer i 
kontakt med kulturhistoriska discipliner bara genom 
en sida av sin forskning. Arkeologi är en kulturhisto
risk disciplin där man inriktar sig på människors sam
hällen och villkor, arbetar med fysiska, platsbundna ma
terial och har ett mycket långt tidsperspektiv.

Disciplinernas vetenskapssyn skiljer sig på ett fler
tal punkter. Arbetsmetoderna är olika, och källkritiken 
tar fasta på olika saker. Det mesta av ortnamnsforskning- 
ens källkritik gäller de språkliga tolkningarna, medan 
den arkeologiska i mycket riktar in sig på representa
tivitet och fysiskt verifierbara lämningar. Som gemen
samt problem har man cirkelresonemang som uppkom
mit genom att resultat lånats över disciplingränsen. Den 
vetenskapsteoretiska sidan i arkeologi har ingen mot
svarighet i ortnamnsforskning, vilket är ett problem i 
sig.

I fråga om forskningsinriktning måste åter igen ort- 
namnsforskningens språkliga inriktning betonas och stäl
las mot den arkeologiska. De förväntningar man har 
ifråga om resultat kan skilja sig ganska mycket beroende 
på respektive disciplins tidigare forskning. Ett för den 
ena disciplinen självklart resultat kan vara kontroversiellt 
i den andra.

Uppfattningarna om forskarrollen, slutligen, skil
jer sig åt på grund av forskarnas olika bakgrundskun
skaper och man har också olika framställningssätt. 
Termer och deras definitioner är ett gemensamt pro
blem.

Förhoppningsvis kan en genomgång av det här sla
get inte bara verka nedslående utan också göra att nya 
möjligheter upptäcks. Att konstatera skillnaden mel

lan det fysiska, arkeologiska materialet och de språk
liga ortnamnen innebär inte bara problem, utan öpp
nar också nya dörrar t.ex. till utforskandet av delar av 
den immateriella sidan av yngre järnålderns samhälle. 
Undersökningen Fragment av samtal, kapitel 7 i detta 
arbete, syftar till att fånga in något av denna immate
riella sida. Upptäckten av motstående uppfattningar i 
någon fråga kan också bli orsak till att tvärvetenskapligt 
gå djupare in i problemet. Så har undersökningen Namn
död och namns representativitet i kapitel 5 börjat med 
reflexioner omkring arkeologins och ortnamnsforskning- 
ens olika tolkningar av järnålderns bebyggelseutveckling. 
Dessa båda arbeten representerar alltså två principi
ella problem, som också ger nya möjligheter. Under
sökningen Grössbacka skeppsreda i kapitel 6 represen
terar ytterligare en typ och har en annan bakgrund än 
de båda andra. Den utgår ifrån ett forskningsfält som 
både arkeologi och ortnamnsforskning behandlat, näm
ligen territoriell indelning. Gemensamma forsknings
fält kommer att behandlas i de två närmaste kapitlen.

Vi bär alla på vår disciplins paradigmatiska barlast. 
Samtidigt kan denna barlast vara en tillgång om man 
lyckas utnyttja den. Självklart måste deltagares olika 
utgångspunkter, intressen och tänkesätt och därmed oli
ka ingångar i varandras material accepteras. Det som 
intresserar en ortnamnsforskare intresserar inte alltid 
en arkeolog och tvärtom. Det som är rätt utgångspunkt 
för en arkeolog behöver inte vara rätt för en ortnamns
forskare. För den som tar del av resultaten av ett samar
bete eller ett individuellt tvärvetenskapligt arbete un
derlättar det, om det framgår vem eller vilka deltagarna 
är och vilken bakgrund de har.

Vid sidan av en analys av paradigmen kräver tvär
vetenskap också en tvärvetenskaplig källkritik. Däri 
ingår att se tillbaka på tidigare samarbeten framför allt 
för att uppdaga möjliga cirkelresonemang.

Enligt min erfarenhet är den största svårigheten med 
tvärvetenskap egentligen inte att förstå andra discipliners 
kunskapsfält och paradigm eller att bygga upp ett sam
arbete med andra forskare. Det är istället att lära sig 
acceptera att forskare från andra discipliner klampar
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in i ens eget område. Det är också att lära sig känna 
igen goda idéer även om de inte har samma utgångs
punkt eller uttrycks på samma sätt som man är van vid 
och att kunna se möjligheterna trots den främmande 
paketering de kan få i ett annat paradigm. Nyckeln till 
god tvärvetenskap är öppenhet och kanske att avstå 
ifrån totalt tolkningsföreträde till det egna materialet. 
Samarbete underlättas dessutom om inblandade fors
kare är bekanta med paradigmet och kunskapsfältet i 
varandras discipliner.

Som en sammanfattning ska jag kommentera det 
påstående som framfördes i början av kapitlet. Varför 
är det oftast ortnamnens placering i landskapet och inte 
deras innehåll som diskuteras i arkeologisk forskning? 
Svaret ligger dels i skillnaderna i ortnamnsforskning- 
ens och arkeologins olika paradigm och kunskapsfält, 
dels i att information passerar via ortnamnsforskningen 
till arkeologin.

Något hårddraget för tydlighetens skull kan man 
påstå, att arkeologiskt material består av fysiska läm
ningar av olika slag med en självklar plats i landska
pet och på kartan. Arkeologer är därför också vana att 
se sitt material som något fysiskt där en del av värdet 
ligger i proveniensen. När ett sådant synsätt applice
ras på ormamn riskerar man att missa det värdefullaste 
hos dem, nämligen det immateriella innehållet. En be
nämning, ett uttryck hämtat ur namngivarens referens
ram, omvandlas till den gård namnet syftar på och vidare 
till den plats där gården ligger. Istället för att analysera 
namnet för att komma närmare referensramen, tan
karna, sättet att uppfatta sin omgivning, fokuserar man 
på den punkt på kartan där gården ligger. Man tappar 
bort det faktum att namngivning är en mental och 
medveten handling. En människa har i sen järnålder 
eller medeltid antingen beskrivit en plats, namngivit den 
utifrån vad han eller hon ser och uppfattar som iden
tifierande och särskiljande eller valt ett namn enligt tradi
tion eller likhet med en annan plats. Även de männis
kor, som personen talar med, förstår valet av uttryck 
eftersom de förutsätts ha samma verklighetsuppfatt

ning. Därför kan namninnehållet tala om vad som är 
välkänt och naturligt eller uppseendeväckande för namn- 
bildarna och de första namnbrukarna.

Reduceringen av namnet kan också förklaras genom 
att se kunskap som ett informationsflöde. Informationen 
om ett namn filtreras på sin väg via ortnamnsforskningen 
in i arkeologisk forskning. Den ursprungliga mängden 
information är oändlig. Den består av namnet tillsam
mans med en förhistorisk händelse eller tidpunkt, en 
kontext med både natur och kultur, både mänskliga re
ferensramar och ett landskap. Ortnamnsforskning, med 
sitt speciella kunskapsfält och paradigm, förmår ta emot 
den språkliga informationen och tolkar den till inne
håll, typ, form, datering osv. Däremot faller landskaps
informationen bort och mycket av den kulturhistoriska 
kontexten. Den språkligt tolkade informationen pas
serar vidare till arkeologi, som, på grund av sitt para
digm och sitt kunskapsfält, bara förmår ta emot typ 
och datering, inte det (konnotativa) språkliga innehållet. 
Den information man fått bearbetas enligt arkeologins 
förutsättningar, förses med en proveniens och blir ett 
(daterat) namn utprickat på en karta.

Ett tvärvetenskapligt kunskapsfält, där forskningsfält 
från ortnamnsforskning och arkeologi ingår, skulle få 
ut mer av den ursprungliga informationen, eftersom det 
skulle ha förmåga att ta till sig både språklig och kultur
historisk information, d.v.s. en betydligt större del av 
kontexten.

Mina ovan givna påståenden är inte vetenskapligt 
verifierbara eftersom de inte bygger på mätbara ting 
utan på min personliga kunskap och erfarenhet och på 
mina säkert mycket subjektiva reflexioner. Jag vill också 
understryka att det inte är fråga om antingen eller i mina 
bedömningar. Således diskuteras t.ex. representativi
tet inom ortnamnsforskningen, men inte alls i den grad 
som i arkeologi. Likaså finns det arkeologer med språklig 
utbildning och ortnamnsforskare med arkeologisk el
ler historisk, men det är undantag mer än regel. Trots 
detta menar jag att mina påståenden innehåller mycket 
sanning.
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3. Ortnamnsforskningens 
kulturhistoriska hjälpvetenskaper

Tidskriften Namn och bygd

Vid tolkning av ortnamn görs först en språklig analys 
och därefter en s.k. saktolkning. Den senare innebär 
att den språkliga tolkningen ställs i relation till en of
tast kulturhistorisk kontext. Genom detta arbetssätt 
behöver ortnamnsforskare kulturhistorisk kunskap och 
därför vänder de sig till olika kulturhistoriska discipliner. 
Denna genomgång av kulturhistoriska artiklar och an
mälningar i ortnamnsforskningens tidskrift Namn och 
bygd syftar till att få en uppfattning om vilka forsknings
fält man arbetar med inom ortnamnsforskningen och 
vilka discipliner man håller kontakt med.

Namn och bygd har givits ut sedan 1913 och är fort
farande livaktig och central inom disciplinen. Den speg
lar forskningens inriktning i skilda perioder och där
med också dess förändring över tid samt enskilda fors
kares intressen. Tidskriften kan sägas vara represen
tativ för ortnamnsforskningen och lämpar sig därför 
väl som underlag för en analys av disciplinens kultur
historiska intressen. Det man dock bör ha i minnet är 
den påverkan redaktören kan ha haft.

Namn och bygd startades av Jöran Sahlgren och han 
var ansvarig utgivare fram till 1968. Mellan 1969 och 
1984 innehade Harry Ståhl den rollen och den över
togs 1985 av Thorsten Andersson. Tidskriftens mål är 
att fungera som ett samlande specialorgan där veten
skapsmän från olika discipliner kan publicera artiklar 
och där också för namnforskningen intressant mate
rial kan finnas. Före 1913 har sådant publicerats på 
många olika håll och har därför varit svårt att hitta. I 
Namn och bygd ska också läggas vikt vid referat, över
sikter och granskningar av nyttigt material, som pu
blicerats på annat håll. Den huvudsakliga uppgiften 
ska vara att behandla det språkliga materialet i de nor

diska ortnamnen, men även sakliga utredningar där 
namnens kulturhistoriska sammanhang belyses ska fin
nas med. Artiklar ska också skrivas på ett sådant sätt 
att även en intresserad allmänhet kan tillägna sig dem 
(Namn och bygd 1, 1913:3 f.).

Språkliga artiklar och 
kulturhistoriska
Genom saktolkningen ingår oftast ett visst mått av kul
turhistoria i tolkningen av ortnamn. Det är emellertid 
inte denna koppling till det kulturhistoriska området 
jag intresserar mig för här, utan en där man mer tvärve
tenskapligt arbetar med ortnamn och kulturhistoria. 
Det kan tyckas vara en gradskillnad mellan tvärveten
skap och saktolkning, men det är i så fall en viktig sådan. 
Saktolkning innebär att en namntolkning sätts in i dess 
kulturhistoriska sammanhang eller i ett natursamman
hang, den kontrolleras s.a.s. mot kulturhistoriska el
ler andra fakta. Det är en betydligt mer begränsad upp
gift än att bedriva tvärvetenskap. Vad jag här kallar 
kulturhistoriska artiklar ska ha en större andel kultur
historia och helst också en kulturhistorisk målsättning. 
Det räcker alltså inte med en namntolkning där kon
texten diskuteras.

Man kan se flera steg från en språklig tolkning av 
ortnamn till att diskutera kulturhistoriska problem med 
ortnamn som ett (av flera) material. Jag har i ett an
nat arbete kallat det senare för onomastisk kulturhis
toria (Lönn 1997). Nära denna finns något som Ste
fan Brink kallar kulturhistorisk Onomastik (Brink 1989a). 
Skillnaden mellan dessa två är, såsom termerna egent
ligen säger, utgångspunkten. I den förra utgår man ifrån 
kulturhistoriska problem, i den andra ifrån ortnamn 
och ortnamnsforskningens (onomastikens) problemställ-
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rungar. Det kan vara av vikt att upprätthålla denna skill
nad, eftersom forskningstradition, arbetssätt, val av frå
gor och annat är beroende av vilken disciplin man arbetar 
utifrån. De båda stegen har naturligtvis mycket gemen
samt och båda innebär att man arbetar mot en inte
gration av ortnamnsforskning och kulturhistoria.

Uppläggning av arbetet
Det konkreta arbetet har inneburit en genomgång av 
innehållsförteckningarna i Namn och bygd från 1913 
och fram till 1995, vilket har givit en ungefärlig uppfatt
ning om vilka kulturhistoriska forskningsfält som va
rit aktuella. Efter mer eller mindre noggranna genom
läsningar har en bedömning av varje artikel gjorts och 
de har grupperats i olika ämnesgrupper. För anmälning
arna har jag bedömt vilken universitetsdisciplin det an
mälda arbetet tillhör.

Något som medfört problem vid bedömningen är 
forskningsfält som innehåller både rent språkliga och 
mer kulturhistoriskt syftande arbeten. Forskningen om
kring nordiska namn i England är ett sådant exempel. 
Detta forskningsfält är till en början övervägande språk
ligt, men blir längre fram mer kulturhistoriskt inrik
tat. Jag har även här följt regeln att bara ta med kul
turhistoriskt inriktade artiklar, trots att det betyder att 
delar av ett egentligen sammanhållet forskningsfält faller 
bort. Att av olika anledningar göra undantag blir i läng
den ohållbart.

Ytterligare en problematisk bedömning har gällt 
artiklar som behandlar en arkeologisk tidsperiod, men ändå 
är språkliga till sin inriktning. Det viktigaste exemplet är 
forskningen omkring de äldsta namnen och det forna 
Europa. Det gäller Hans Kuhns Ein zweites Alteuropa 
från 1971, W. F. H. Nicolaisens Great Britain and Old 
Europé från 1971 och Thorsten Anderssons Norden 
och det forna Europa från 1972. Dessa har inte tagits 
med eftersom deras syfte har varit att spåra de allra äldsta 
namnen, inte att skriva Europas historia.

Under arbetets gång har grupperna justerats ett flertal 
gånger, artiklar har tagits bort eller lagts till. Bedöm

ningen av grupptillhörigheten och inte minst av vilka 
artiklar som alls kom ifråga har varit svår och det finns 
många gränsfall. Ett exempel är Magnus Olsens Hel- 
kunduheidr från Namn och bygd 1933. Den innehål
ler ovanligt mycket arkeologi, vilket naturligtvis har 
sin förklaring i att Magnus Olsen är både arkeolog och 
ortnamnsforskare. Lizzie Carlssons Helvete som ort
namn under medeltiden från samma år har på motsva
rande sätt mycket kulturhistoria i sig. Utgångspunk
ten i båda är ändå tolkning av namn och de faller där
för utanför detta arbete. Det finns flera liknande fall. 
Jag har dock hellre utelämnat än tagit med tveksamma 
artiklar.

Artiklarnas gruppering
Gruppindelningen har varit svår och ibland har artik
lar tvingats in i grupper där de inte riktigt hör hemma. 
Ändå har ämnesgrupperingen inte varit bestämd från 
början utan justerats och delvis skapats under arbetets 
gång allt eftersom behovet av den ena eller andra grup
pen uppstått. Ambitionen har varit att ge en så sann 
bild som möjligt av ortnamnsforskningens intressen. 
Därför har jag försökt undvika att styra resultatet ge
nom att bestämma grupperna i förväg och medvetet 
leta efter vissa ämnesområden. Istället har jag försökt 
se vad som faktiskt finns. Därigenom har några för mig 
överraskande ämnesgrupper utkristalliserats, t.ex. den 
om Birka och björkörätt. Inte heller var jag på det klara 
med att så mycket har skrivits om Territoriell indelning 
och gränser.

Indelningen har gjorts utifrån två kriterier, vilket har 
skapat två typer av grupper. På grund av artiklarnas 
innehåll har detta inte kunnat undvikas. Den ena ty
pen har sin utgångspunkt i ämnesinnehållet och den 
andra i materialet. Till den senare hör sålunda artik
lar som behandlar runor, mynt, äldre diktning, geogra
fiska beskrivningar, jordeböcker samt lagtexter, diplom 
och register. Innehållsmässigt skulle artiklarna ha kunnat 
hamna i andra grupper, men i så fall skulle det tydliga 
intresset för t.ex. runmaterialet ha kommit bort. Samma
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princip gäller ämnena mynt, som dock bara har en 
representant, och olika typer av historiskt material.

En del ämnesgrupper är snarast ett slags samlings
grupper, t.ex. Arkeologi allmänt. Den innehåller sin
semellan vitt skilda inriktningar, som ändå har arkeo
login gemensamt. Utan sådana grupper skulle det ha 
blivit alltför många ämnesgrupper med bara en enda 
artikel. I den sista gruppen Övrigt har jag samlat så
dana artiklar som slutligen ändå inte passat in någon
stans.

Vissa ämnen ligger mycket nära varandra och över
lappar t.o.m. delvis varandra t.ex. Bebyggelsehistoria 
och Regional beskrivning. Det förra har en kronolo
gisk aspekt och en utvecklingsaspekt och det senare är 
en ren beskrivning av ett område. Oftast får sådana be
skrivningar ändå någon slags historisk fördjupning, dock 
utan att för den skull kunna kallas bebyggelsehistoriska 
utredningar. Bland artiklarna finns dock bara en som 
förts till Regional beskrivning (under avdelningen Öv
rigt). Annars är det mest hembygdsföreningar och lik
nande sammanslutningar som sammanställer regionala 
beskrivningar och ger ut dem i sina årsböcker. I de fall 
de förekommer i Namn och bygd är de anmälningar 
och sorteras där in i en grupp som kallas Hembygds- 
forskning.

Svårplacerade artiklar kan höra hemma i två eller 
till och med flera grupper. Ibland beror detta på den 
ovan nämnda inkonsekvensen i typ av ämnesgrupper. 
Artiklar som utgår ifrån ett runmaterial, ett mynt el
ler äldre historiskt material, kan mycket väl behandla 
ett arkeologiskt, bebyggelsehistoriskt eller annat ämne. 
Artiklar som diskuterar Jordanes resebeskrivningar från 
500-talet e.Kr. behandlar samtidigt ofta folknamn och 
stammar. För denna typ av artiklar har jag oftast prio
riterat materialet. Lika svårt är det att ha någon prin
cip för artiklar som behandlar två s.a.s. vanliga äm
nesområden.

En sådan artikel är Pellijeffs om finska namn i Ka
lix. Den finns också med i gruppen Bebyggelsehistoria. 
Här har jag försökt bedöma från fall till fall vad som 
kan räknas som det huvudsakliga ämnesområdet eller

helt enkelt placerat in artikeln på två ställen. I genom
gången nedan kommenteras sådana dubbleringar.

Självklart kan bedömningen av artiklar i många fall 
diskuteras och kritiseras. Det är dock helt omöjligt att 
göra en helt oantastlig gruppering, eftersom artiklarna 
befinner sig så mitt emellan språk och kulturhistoria. 
Emellertid kommer jag inte att dra större slutsatser uti
från enstaka artiklar eller jämföra antal närmare. Det 
är tendenserna som är viktiga. Därför har jag ansett 
att grupperingen duger trots ibland diskutabla bedöm
ningar.

Anmälningarna har grupperats annorlunda, näm
ligen efter den disciplin där de hör hemma. Här har mitt 
intresse inte varit riktigt detsamma som i fråga om ar
tiklarna. För anmälningarna är det intressantast att se 
vilka discipliner som bevakas och uppfattas som nära
liggande och nyttiga för ortnamnsforskningen.

Redovisning av materialet
Grupperna presenteras nedan i tre block, först de som 
baseras på ämnesinnehåll, sedan de materialbaserade 
och slutligen gruppen Teori och metod som bildar sitt 
eget block. I Bilaga 1 redovisas de utvalda artiklarna i 
tabellform.

Ämnesbaserade grupper
Arkeologi allmänt
Denna grupp består av tio artiklar med ospecificerat 
arkeologiskt innehåll och artiklarna är inbördes mycket 
olika till sina ämnesval. Två av artikelförfattarna, Sune 
Lindqvist och Arthur Norden, är arkeologer. Det har 
varit en av tidskriftens ambitioner att låta representanter 
för andra discipliner få möjlighet att publicera sig. Ar
tiklarna finns främst i de tidigare årgångarna, den yngsta 
är från 1962.

Bebyggelsehistoria
Bebyggelsehistoria är ett av de vanligaste ämnena bland 
artiklarna. Gruppen är nummer fem i storleksordning 
med totalt 14 artiklar. Ändå kan jag tycka att detta är
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lite med tanke på att ämnet är centralt för både ort- 
namnsforskning och kulturhistoria. Vissa av uppsat
serna arbetar enbart med namn, men flera utnyttjar kom
binationen ortnamnsforskning/arkeologi eller historia. 
En del behandlar enskilda städer eller bygder, andra 
betydligt större områden.

Den här gruppen har tyngdpunkten på senare årti
onden. Elva av artiklarna är skrivna på 1960-talet el
ler senare. Inom arkeologin får bebyggelsehistoriska 
studier något av en nystart vid den tiden och samma 
utveckling ser ut att ha skett inom ortnamnsforskningen. 
Bebyggelsehistoria är en tydlig kontaktyta mellan de 
båda ämnena, där de haft stora möjligheter att påverka 
varandra.

En av artiklarna i denna avdelning finns också med 
i gruppen Namn i flerspråkiga områden. Det är Gun
nar Pellijeffs Ortnamnens vittnesbörd. Om finsk bosätt
ning i Kalix. Den behandlar bebyggelsehistoria, men 
är samtidigt ett exempel på hur man kan arbeta med 
finska namn i ett svenskt område.

Handel och kommunikation
Denna ämnesgrupp med totalt 19 artiklar innehåller 
flera undergrupper. En är Handel och kommunikation 
allmänt och den innehåller tre innehållsmässigt spridda 
artiklar. Bror Åkerbloms Handelsnamn i skärgården 
behandlar sammansättningar med Koppar-, där Åker
blom diskuterar den möjliga betydelsen ’köpare’ (upp
köpare). Här finns också Espelands Oldnorsk fyrvesen 
i norske stedsnavn och Valtavuo-Pfeifers Intressanta 
namn på åländska hamnar.

En annan undergrupp kallas Birka och björkörätt 
och omfattar sex artiklar där namnet Birka diskute
ras i samband med handelsplatser och den lag som kan 
ha gällt där. Dessa arbeten publiceras mellan 1914 och 
1926, d.v.s. i ett tidigt skede av tidskriften.

En tredje behandlar Birkarlar och lappar d.v.s. handel 
och handelsmän inom samiskt område. (Jag har inte 
bytt ut ordet lappar mot samer, trots att det skulle passa 
bättre i dagens språkbruk, på grund av att man i ar
tiklarna använder uttrycket lappar.) Denna grupp inne

håller en diskussion mellan Björn Collinder och Birger 
Steckzén, som tar sin utgångspunkt i ett arbete av Steck - 
zén, Birkarlar och lappar. En studie i birkarleväsendets, 
lappbefolkningens och skinnhandelns historia, 1964. 
I en artikel i Namn och bygd kritiserar Collinder skarpt 
Steckzéns arbete och därefter fortsätter diskussionen. 
Den pågår under åren 1965 till 1967.

Den fjärde undergruppen Kommunikation är tänkt 
att innehålla artiklar som behandlar färdvägar, segel
leder och liknande. Här finns en liten speciell grupp med 
fyra artiklar som behandlar Eriksgatan. Dennas sträck
ning ser ut att ha tilldragit sig speciellt intresse under 
1930-talet. I övrigt ska jag bara uppmärksamma Hes- 
selmans klassiska artikel Långheden och Hälsingskogen 
bland de totalt nio arbetena i undergruppen. Sex av 
artiklarna har publicerats mellan 1929 och 1945, vil
ket ger Komminikation en klar tyngdpunkt bland de 
tidigare årgångarna.

Jag skulle väntat mig fler artiklar med en mer all
män inriktning t.ex. om olika typer av namn på ham
nar och annat kopplat till äldre färdvägar och handels
system. Istället domineras gruppen av mer specialise
rade ämnen som birkarlar, björkörätt och Eriksgatan.

Historia allmänt
Även Historia allmänt är, som rubriken indikerar, en 
slags uppsamlingsgrupp. Här finns nio historiskt inrik
tade artiklar. Den tidsmässiga spridningen är från 1914 
fram till 1990, vilket sannolikt beror på att ämnet samlar 
ett brett spektrum av arbeten. Artikeln Levene och 
Huum av Hans Toll kan verka udda i sammanhanget, 
eftersom titeln för tanken till en vanlig namnutredning. 
Det är emellertid en historisk utredning av Stenkils och 
Håkan Rödes hemorter.

Namn i flerspråkliga områden
I vissa områden, t.ex. i norra Sverige, talas flera språk 
och därmed finns också namn på flera språk. Denna 
grupp omfattar fem arbeten, som behandlar sådan fler
språklighet i namn. Tidsmässigt är de spridda mellan 
1914 och 1982 med en tyngdpunkt på 1960-talet.
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Till gruppen hör en artikel om urnordiska ortnamn 
i de södra lappmarkerna och de artiklarna om birkarlar 
och lappar, som nämndes ovan under gruppen Han
del. Det borde finnas mycket tvärvetenskapligt att göra 
omkring mötet mellan samer och (icke samiska) svens
kar, t.ex. ifråga om markutnyttjande och sättet att se 
på landskapet.

Svenska ortnamn i Finland har rönt stort intresse, 
mest dock av rent språklig art. I Pellijeffs artikel be
handlas däremot finska namn i Kalix. Andra forsknings
fält av samma typ skulle t.ex. kunna vara svedjefinnarnas 
bebyggelsenamn i de bygder där de verkade. Någon 
sådan artikel har jag dock inte stött på, inte heller någon 
artikel om andra invandrargruppers eventuellt efterläm
nade namn, t.ex. den tyska invandringen på 1600-ta- 
let, vallonerna i bergsbruket och de portugisiska invand
rarna till den bohuslänska stenindustrin. Pellijeffs ar
tikel finns också med i gruppen Bebyggelsehistoria.

Namn i främmande språkmiljö
Arbeten i denna grupp behandlar namn som har en 
annan språklig bakgrund än den gängse i området, t.ex. 
skandinaviska namn i England eller svenska i USA. Två 
underavdelningar har utkristalliserat sig. Det är Vikingar 
utanför Norden (i England, Ryssland, Frankrike och 
Belgien/Holland) och Svenska immigranter i USA. Båda 
balanserar mellan språkforskning och kulturhistoria.

Den största undergruppen har tio artiklar och är den, 
som behandlar vikingar utomlands. Det finns en rela
tivt stor mängd artiklar av både svenska och engelska 
forskare, som har sin utgångspunkt i Harald Lindkvists 
arbete Middle-English place-names of Scandinavian 
origin från 1912 eller i den efterföljande diskussionen. 
Dessa är huvudsakligen språkliga. Ur denna forskning 
har senare de mer kulturhistoriska arbetena utvecklats, 
där vikingarna och deras bosättningar diskuteras uti
från namnen. Några alltför språkliga artiklar har läm
nats utanför, t.ex. Erik Björkmans, Nordiska ortnamn 
i England, 1913, Eilert Ekwalls, The Scandinavian Suf
fixed Article in English Place-names, 1917 och Allen 
Mawers, Auckland, a Norse place-name, 1913.

Vikingarnas närvaro eller eventuella närvaro i an
dra områden har också uppmärksammats. Diskussio
nen kring Dnjepr-forsamas namn är ett exempel på detta, 
liksom artikeln om Loire-vikingarna och frågan om 
huruvida vikingar har varit i Flandern. I fallet med 
Dnepr-forsarnas namn är det inte bara närvaron som 
diskuteras, utan frågan om huruvida vikingarna fak
tiskt lade grunden till det ryska riket.

Intresset för denna typ av namn har hållit i sig från 
Namn och bygds barndom till idag. Det har dock skett 
en viss förändring av inriktningen, som troligen har att 
göra med det allmänt växande intresset för bebyggelse
historia inom både ortnamnsforskning och andra disci
pliner och kanske också med en ökad inriktning mot 
tvärvetenskap. Det är också ett område där jag förväntat 
mig ett aktivt deltagande från arkeologins sida, men 
det finns inga artiklar skrivna av arkeologer i detta ämne 
i Namn och bygd.

Svenska ortnamn i ett immigrantsamhälle som Nord
amerika behandlas i tre artiklar, varav två är skrivna av 
samma person. Tidsmässigt ligger de ganska sent, en 
på vardera 1960-, 1970- och 1980-talet.

Näringar
Här har det mesta med anknytning till olika näringar 
samlats. Artiklarna, nio till antalet, behandlar jordbruk, 
fiske, jakt och järnhantering, dock inte handel som fått 
en egen ämnesgrupp. En artikel, skriven av etnologen 
Sigurd Erixon, skulle väl idag närmast placeras i det 
kulturgeografiska facket.

Intresset för denna typ av forskning är ganska jämnt 
spritt över tiden. Vad som kanske förvånar lite är att det 
saknas en uppgång under 1970- talet då den arkeolo
giska forskningen starkt betonar näringsaspekten.

Religion och folktro
Religion och folktro kan delas upp i tre delar: Hednisk 
religion, Kristen religion och Folktro. Totalt omfattar 
gruppen 22 artiklar. Intresset för den hedniska religionen 
är störst, men hör i första hand till äldre tider. Elva ar
tiklar har skrivits före 1950. Jöran Sahlgrens kritiska
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artikel Hednisk gudalära ock nordiska ortnamn från 
detta år sätter mer eller mindre stopp för forsknings
fältet. Efter den har bara två artiklar kommit i Namn 
och bygd. Det ena är en ganska kritisk granskning av 
Folke Ströms bok om nordisk hedendom skriven av 
Sahlgren 1963 och den andra en i huvudsak etymolo
gisk studie skriven 1966 av Lennart Elmevik.

Artiklar, som på något sätt anknyter till kristen reli
gion, är bara två och till folktro sex. En är skriven så 
sent som 1986, de andra är betydligt äldre. Inom under
avdelningen Folktro finns två artiklar om växter och 
två om Blåkulla.

Hednisk religion har alltså varit ett mycket popu
lärt forskningsfält under 1900-talets första hälft, men 
tynade bort efter Sahlgrens inlägg. Idag har det blivit 
mer accepterat att ta upp frågor om kult och religion. 
Även inom arkeologin har den post-processuella inrikt
ningen gjort att religion, kult, tradition och liknande 
återigen diskuteras. Här kan det vara på sin plats att 
inskjuta att forskningen omkring sakrala namn inom 
ortnamnsforskningen visserligen har fått en nystart, men 
att diskussionen om dessa namns äkthet och värde 
fortgår. Stefan Brink (1992) menar t.ex. att det finns 
ett germanskt ord ahl-, men att detta inte betyder ’hel
gedom’, ’tempel’ såsom man tidigare ansett, utan ’skydd’. 
De nordiska namnen med al borde därför tolkas pro
fant. Lennart Elmevik är kritisk till ett flertal tolkningar 
av gudanamn i ortnamn (Elmevik 1996a).

Hednisk religion hör till de områden, som ofta bygger 
på en diskussion och ganska svaga underlag och sådant 
kan väldigt lätt kritiseras sönder och samman. Det är 
därmed ett svårt område att arbeta med. Inte desto 
mindre är det viktigt för helheten att forskning kring 
de förhistoriska samhällenas religion tillåts existera. 
Forskning av det slaget fordrar dock en väl genomtänkt 
strategi, där källkritiken är anpassad till möjligheterna 
och där man ändå inte accepterar rena fantasier.

Territoriell indelning och gränser
Artiklar om territoriellt avgränsade områden och gränser 
runt sådana har förts till denna grupp. Eftersom det i

artiklarna finns en klar skillnad mellan å ena sidan Ter
ritoriell indelning och å andra sidan Gränser, har dessa 
båda områden fått bilda undergrupper. Tillsammans 
har båda inriktningar samlat 34 artiklar, 17 i vardera 
undergrupp, vilket gör gruppen till den största. Artik
larna är tidsmässigt jämnt spridda mellan 1914 och 
1987. Inom ortnamnsforskningen har alltså intresset 
för att studera territoriell indelning av olika slag och 
gränser varit mycket stort och stabilt.

I fråga om den första undergruppen, Territoriell 
indelning, har man oftast arbetat med olika typer av 
administrativa namn, t.ex. namn på socknar, härader 
och äldre indelningssystem som hundare och skepps- 
redor. Undersökningen i det sjätte kapitlet i detta ar
bete, Grössbacka skeppsreda, har hämtat inspiration 
och undersökningsområde från ett sådant namn. En 
artikel, Hans Kuhns Hadbaden und Hadraumer, behand
lar stammar och deras områden. Denna finns även med
tagen i ämnesgruppen Äldre reseskildringar eftersom 
den bygger på texter av bl.a. Strabo, Velleius och Pater
culus.

Den jämna fördelningen över tid är lite överraskande. 
Jag hade förväntat mig en tydligare uppgång av intresset 
efter Thorsten Andersson avhandling Svenska härads- 
namn från 1965, men i Namn och bygd märks i alla 
fall ingen sådan uppgång.

I Staffan Fridells anmälan av Lars-Erik Edlunds ar
bete Kulturgränser - myt eller verklighet? i Namn och 
bygd 1995 nämns kultur gränser, men det är den enda 
av sitt slag. Av allt att döma representerar Edlunds skrift 
början på en ny inriktning. Forskning kring kulturgränser 
och kulturkontakt har vunnit terräng under senare år 
inom arkeologin.

Det finns en hel del rent språkliga artiklar som be
handlar enskilda socken- eller häradsnamn eller socken- 
och häradsnamn generellt. Sådana har lämnats utan
för trots att de behandlar kulturhistoriska fenomen och 
ligger väldigt nära en tvärvetenskaplig inriktning. Däre
mot innehåller Thorsten Anderssons artiklar Danska 
häradsnamn. Olika typer i formellt hänseende irån 1982 
och Danska bygde- och häradsnamn från 1984 tillräck
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ligt mycket kulturhistoria för att tas med.
Gränser i landskapet är den andra inriktningen i 

denna ämnesgrupp. Den omfattar artiklar som behand
lar fysiska gränser mellan landskap, länder eller annat. 
De olika riksgränserna i Västsverige är ett vanligt ämne, 
d.v.s. de mellan Sverige och Danmark respektive Norge. 
Här finns också artiklar om landskaps-, härads- och 
sockengränser och några om engelska gränser.

Övrigt
Här har samlats ämnen med enstaka företrädare, to
talt sex artiklar, som inte passat in i någon ämnesgrupp. 
Eftersom det rör sig om enstaka artiklar har jag inte 
velat skapa egna grupper för dessa. I den mån de be
höver kommenteras, görs detta vid respektive artikel. 
I den etymologiska artikeln Fornisländskans dyngia och 
samhöriga ord av Ivar Lindquist finns kopplingar till 
äldre tiders hus och rumsindelning, vilket rättfärdigar 
artikeln plats i detta sammanhang. En artikel som be
handlar juridik är Hans Tolls En gammal dansk kungs
gård i Sverige. Artikeln handlar om en arvsfråga och 
skulle med viss tvekan kunna placeras in i gruppen His
toria allmänt. Den enda artikeln i hela materialet som 
handlar om natur är Ortnamnens vittnesbörd om vita 
storkens utbredning i Malmöhus län i gången tid av 
Gösta Sjöstedt.

En i mitt tycke speciellt intressant grupp behandlar 
politisk historia och omfattar två artiklar, som kan ses 
som inlägg i någon slags politisk debatt. K. B. Wiklunds 
artikel behandlar ålandsfrågan, d.v.s. frågan om Ålands 
nationella tillhörighet. Öarna har kommit att tillhöra 
Finland, men det har funnits krafter som velat göra dem 
svenska inte minst på grund av att ålänningarna talar 
svenska. Den andra artikeln bygger på ett föredrag hållet 
på inbjudan av filosofiska fakulteterna på Uppsala och 
Stockholms universitet. Författaren Max Vasmer ar
gumenterar där för att befolkningen i östra Tyskland 
från början var germansk. Diskussionen verkar höra 
hemma i en strävan att definiera och framhäva det ariska 
folket och dess ursprung, vilket senare anfördes för att 
rättfärdiga kravet på Lebensraum för det tyska folket.

De flesta arbeten, som kan placeras in under rubri
ken Regional beskrivning, är böcker och artiklar om
kring en bygd utgivna av hembygdsföreningar. En abso
lut majoritet av sådana arbeten i Namn och bygd nämns 
i anmälningar och recensioner. Dessa kommenteras kort
fattat efter genomgången av artiklar. Den enda som inte 
hör till anmälningarna är en beskrivning av Island. En 
sista artikel inom Övrigt behandlar statsskick. Det är 
Vederlag och sjöväsen. Ett bidrag till det danska stats
skickets historia av Erland Hjärne.

Materialbaserade grupper
Diplom, lagtexter och register
Bland det äldre historiska material, som har intresse 
för ortnamnsforskningen, finns bl.a. diplom, lagtexter 
och register av olika slag. Dokumenten har tillkommit 
av flera orsaker, dock är namn och det de syftar på inte 
huvudorsaken. Oftast diskuteras enstaka eller ett få
tal namn i samband med dessa källor. Endast en av de 
nio artiklarna i denna grupp är publicerad före 1949 
och de flesta har tillkommit från 1960-talet och framåt. 
Tidsbilden är lite förvånande. Man skulle vänta sig att 
detta material alltid varit viktigt för ortnamnsforskare. 
Jag kan tillägga att det bland anmälningarna finns en 
stor grupp diplom, nämligen nyutgåvor av Danmarks 
Riges Breve.

Jordeböcker
Jordeböcker intar något av en särställning som mate
rial för ortnamnsforskning eftersom de innehåller många 
namn på byar och gårdar. Det beror på att meningen 
med jordeböckerna var att hålla ordning på just går
dar och byar och deras skatteförmåga. Jordeböckerna 
är därför ett av ortnamnsforskningens viktigaste grund
material. Även i denna grupp är tidsbilden oväntat sen. 
Fem av de sju artiklarna är skrivna på 1960-talet och 
de två andra något tidigare.

Mynt
Den enda artikeln i denna ämnesgrupp borde i konse
kvensen namn hamna under ämnesgruppen Övrigt. På
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grund av att den hör till de materialbaserade grupperna 
blir den emellertid stående för sig själv. Bland anmäl
ningarna finns däremot ganska många som handlar om 
mynt, vilket visar att detta är ett för ortnamnsforskare 
intressant område, även om de alltså inte skriver så 
mycket om det själva.

Runor
De 27 artiklarna i denna grupp har flera inriktningar: 
Ortnamn, Personnamn, Allmän tolkning, Datering och 
Övrigt. Den mest omfattande gruppen är Personnamn 
som omfattar 14 artiklar. En av dessa, Börje Westlunds 
Namntolkning i runinskrifter från 1980, är en fakultet
sopposition och sålunda en noggrann genomgång av 
Evert Sal bergers avhandling Runsvenska namnstudier, 
Stockholm 1978. Av de övriga artiklarna hör fem till 
Ortnamn och likaledes fem till Allmän tolkning, två 
till Övrigt och en till Datering. Denna enda artikel, som 
behandlar datering, är skriven av arkeologen Oskar 
Almgren och han diskuterar Gallehushornets datering 
utifrån Ornamentiken.

En intressant iakttagelse är att de artiklar som be
handlar ortnamn är genomgående äldre än de som be
handlar personnamn. Tydligt är att forskningen kring 
personnamn kommit igång först på senare tid. Denna 
forskning ser dessutom ut att vara knuten till ett fåtal 
personer. Evert Salberger har skrivit åtta av de 14 ar
tiklarna om personnamn i runmaterialet och Lis Jacob
sen och Erik Moltke står för två av tre artiklar från 1930- 
talet. Tolkning av runtexter eller ord hör också gene
rellt till senare årgångar, vilket kanske är lite förvånande. 
Från och med 1960 har ämnesgruppen en relativt jämn 
spridning.

Äldre diktning
De isländska sagorna och annan äldre diktning är också 
en del av det historiska materialet och har fått bilda 
en egen grupp. Den omfattar elva artiklar, tidsmässigt 
spridda från 1914 till 1966. Isländska sagor är utgångs
punkt för de flesta artiklarna, men även några engel
ska texter behandlas. Elmeviks artikel Fsv *lytir (*Lytir).

Ett etymologiskt och religionshistoriskt bidrag finns 
också medtagen i ämnesgruppen Religion och folktro.

Geografiska beskrivningar
Jordanes beskriver sina resor i Norden på 500-talet och 
nämner bl.a. platser och namn på folk som bor där. 
Identifikationen av dessa platser och folkstammar har 
diskuterats ganska livligt inom ortnamnsforskningen. 
Sju av 13 artiklar behandlar Jordanes texter. I de öv
riga artiklarna är det andra resenärers plats- och folkan
givelser som diskuteras. Denna typ av forskning har 
haft sin höjdpunkt under 1910- och 1920-talen. Två 
artiklar är skrivna 1931 respektive 1941 och en 1970. 
Hans Kuhns artikel Hadbaden und Hadraumer finns 
också med i ämnesgruppen Territoriell indelning och 
gränser, eftersom den behandlar stammar och deras 
områden.

Teori och metod

Teori och metod är med trots att det inte är någon kul
turhistorisk grupp. Den har heller inte mer med tvär
vetenskap att göra än att den påverkas av allmänna 
tendenser inom den akademiska forskningen. I det här 
sammanhanget har jag tagit med gruppen för att kunna 
jämföra med den teoretiska utvecklingen inom arkeo
logi.

Litteraturen omkring ortnamnsforskningens teori och 
metod vartill språkteori, terminologi, ortnamnsgram- 
matik, arbetsmetod och liknande kan räknas, speglas 
inte särskilt väl i Namn och bygd. Det har sin förkla
ring i tidskriftens inriktning mot namntolkning och 
kulturhistoriska sammanhang. Här finns dock sju artik
lar med ett innehåll av ungefär sådant slag. De består 
mest av kritiska granskningar antingen av utnyttjan
det av andra material i ortnamnsforskning eller av ort
namn inom andra discipliner. Ett undantag är Stefan 
Brinks Ett bidrag till onomastisk teori. Bosättningsono- 
mastik. Den är mer vetenskapsteoretisk till sin inrikt
ning och den enda som på så sätt motsvarar den mycket 
omfattande vetenskapsteoretiska debatten inom arkeo
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logi. Även utanför Namn och bygd är skillnaden mel
lan ortnamnsforskning och arkeologisk forskning be
tydande vad det gäller teoretisk diskussion.

Med undantag för en artikel från 1914 hör alla till 
Namn och bygds senaste årgångar. Tre är skrivna 1978, 
två 1989, en 1990 och en 1991. Det kan tyda på att 
den mer teoretiska sidan av ortnamnsforskningen är 
på väg att utvecklas.

Kort om anmälningar

Meningen med att ta med anmälningar och recensio
ner av litteratur från andra kulturhistoriska discipliner 
är att därigenom se vart ortnamnsforskare vänder sig 
för att skaffa kunskap för i första hand saktolkning. 
Resultatet av genomgången har blivit att av totalt 600 
anmälningar eller recensioner är 165 av kulturhisto
riskt slag och fem naturhistoriska. Bland de kulturhis
toriska finns åtta som hör till disciplinen nordiska språk 
och 17 som hör till ortnamnsforskning. Det kan synas 
underligt att dessa grupper alls är med. Anledningen 
är att det anmälda arbetet behandlar ett kulturhisto
riskt tema, men är skrivet av en ortnamnsforskare el
ler annan nordist. Övriga representerade discipliner är 
arkeologi, medeltidsarkeologi, historia, etnologi, geo
grafi, juridik, kulturgeografi, konsthistoria, religions
vetenskap samt naturvetenskap/biologi. Man kan kon
statera att samtliga kulturhistoriska discipliner finns 
med och dessutom geografi, juridik och naturvetenskap/ 
biologi. Det speglar inte bara vilka discipliner som 
bevakas och uppfattas som nyttiga för ortnamnsforsk
ningen. Det visar också att ortnamnens innehåll har en 
väldig bredd och är kopplat till alla tänkbara delar av 
samhället.

Den ojämförligt största gruppen är historia, där två 
typer av arbeten är representerade. Dels finns sådana 
som behandlar ett historiskt tema, dels sådana som är 
nyutgåvor av historiskt material t.ex. diplomatarier.

Vid sidan av ovannämnda grupper finns en som jag 
har kallat hembygdsforskning. Den omfattar alla de 
hembygdsböcker som i första hand Sahlgren har an

mält. Dessa böcker är ofta skrivna av hembygdsföre
ningars medlemmar, ibland förstärkta av kulturhisto
riskt skolade personer. Gruppen visar på ortnamnsforsk- 
ningens eller åtminstone tidskriftens nära koppling till 
de människor som är intresserade av bl.a. namnen i 
bygden. I många hembygdsföreningar gör man insam
lingar av mer eller mindre försvunna marknamn, torp
namn och annat, vilket har ett stort värde för ortnamns
forskare.

Sammanfattande kommentar 
till genomgången
Först och främst kan man konstatera, att Namn och 
bygd väl klarat att uppfylla sin ambition att publicera 
kulturhistoriskt inriktade artiklar. Även om de språk
liga artiklarna är i klar majoritet, såsom man också haft 
för avsikt, finns mycket kulturhistoriskt gods i tidskrif
ten. I de 83 första årgångarna, d.v.s. till och med 1995, 
har 1061 artiklar publicerats. Det betyder ett genom
snitt på nästan 13 artiklar per årgång. Av dessa är unge
fär en femtedel kulturhistoriska. Antalet anmälningar 
och recensioner är något färre. Jag har räknat till to
talt ca 600 stycken, d.v.s. i genomsnitt ca 7 per årgång, 
varav en knapp fjärdedel rör kulturhistoriskt material. 
Därutöver innehåller tidskriften en del smärre medde
landen, litteraturförteckningar och uppgifter om insända 
arbeten. Åren 1996-1998 har ytterligare 24 artiklar, 
82 recensioner och tre smärre bidrag publicerats, men 
dessa behandlas inte i denna undersökning.

Fördelningen språkligt-kulturhistoriskt har växlat 
från år till år, men är totalt sett ändå relativt jämn. Ingen 
tidsperiod kan skiljas ut på grund av en tydlig uppgång 
för den kulturhistoriska sidan. Däremot utkristalliserar 
sig två årgångar med ovanligt många kulturhistoriska 
artiklar nämligen 1914 och 1936. Någon förklaring till 
ansamlingen av sådana artiklar just 1914 har jag inte 
kunnat få. Däremot kan fokuseringen på kulturhisto
ria 1936 förklaras med att vissa av dessa artiklar in
gått i en hyllningsskrift till Bengt Hesselman (Nomina 
Germinica. Flyllningsskrift till B. I. Hesselman 21 dec.
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Fig. 4. Antalet kulturhistoriska artiklar i varje årgang 
av Namn och bygd.
Fig. 4. The number of social historical articles in each 
volume of Namn och bygd.

1935, se Namn och bygd 1936 på titelsidans baksida.) 
Det är således Hesselmans intresse för kulturhistoria 
som är orsak till de många artiklarna med denna in
riktning 1936. Staplarna i diagrammet visar antalet kul
turhistoriskt inriktade artiklar i varje årgång (fig. 4).

De kulturhistoriska artiklarna har sorterats i 17 äm
nesgrupper varav en, Övrigt, innehåller enstaka artiklar 
med olika ämnesval (Etymologi, Juridik, Natur, Poli
tisk historia, Regional beskrivning och Organisation). 
Nio av de övriga grupperna är Arkeologi allmänt, Be
byggelsehistoria, Handel och kommunikation, Histo
ria allmänt, Namn i flerspråkiga områden, Namn i främ
mande språkmiljö, Näringar, Religion och folktro och 
Territoriell indelning och gränser vars indelnings baseras 
på ämnesinnehållet. Ytterligare sex grupper är Diplom, 
lagtexter och register, Jordeböcker, Mynt, Runor, Äldre 
diktning och Geografiska beskrivningar vars indelnings
grund är materialet. Den sjuttonde ämnesgruppen är 
Teori och metod, som tagits med för att jag ska kunna 
jämföra ortnamnsforskning med arkeologi i detta hän
seende.

De akademiska disciplinerna bakom dessa ämnes
grupper är arkeologi, medeltidsarkeologi, historia, et
nologi, religionsvetenskap, kulturgeografi samt natur
ligtvis nordiska språk. Dessutom finns en enstaka ar
tikel som gränsar till zoologi. Överensstämmelsen med 
anmälningarnas discipliner är nästan fullständig och 
ingen av disciplinerna är någon överraskning. De speglar 
rätt väl vad man kan förvänta sig vara användbart för 
saktolkning av ortnamn.

Man kan se exempel på att vissa forskare oftare åter
kommer inom bestämda ämnen, ibland nästan ensamma 
stått för en ämnesgrupp. Elis Wadsten och Elias Wessen 
har arbetat med Birka och björkörätt. Björn Collinder 
och Birger Steckzén står för diskussionen om birkarlar 
och lappar och Jöran Sahlgren och Knut-Olof Falk för
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Fig. 5. Antal artiklar i varje ämnesgrupp. Några artiklar förekommer i mer än en grupp.
Fig. 5. The number of articles in each subject-group. Some articles can be found in more than one group.

den om Dneprforsarnas namn. Folke Hedblom har ägnat 
sig åt immigrantnamn i USA, Nat. Beckman åt grän
ser, Evert Salberger åt personnamn bland runor och J.V. 
Svenssons namn återkommer ofta angående geografiska 
beskrivningar. Jöran Sahlgren finns representerad inom 
många ämnesgrupper. Till exempel kan man se ett stort 
intresse för etnologi.

Det finns också en viss förändring över tid. Forsknings
områdena Birka och björkörätt och Eriksgatan inom 
Handel och kommunikation hör till tidskriftens äldre 
period tillsammans med de flesta artiklarna i samlings
gruppen Övrigt. Därefter kommer ett antal forsknings
fält som börjar ungefär lika tidigt som de ovanstående,

men har intresserat forskare under längre tid. Dit hör 
Arkeologi allmänt, Hedendom inom Religion och folk
tro, forskning omkring Ortnamn i gruppen Runor samt 
Äldre diktning, Geografiska beskrivningar och Jorde- 
böcker. Artiklar ur dessa grupper har publicerats från 
tidskriftens början till 1960- och 1970-talen. Vikingar 
utanför Norden från ämnesgruppen Namn i främmande 
språkmiljö har sin kulturhistoriska början på 1930-talet 
och fortsätter fram till idag. Immigranter i USA ur 
samma ämnesgrupp och Personnamn från gruppen 
Runor fortsätter också till idag, men har en senare start.

Flera ämnesgrupper har sina artiklar jämnt spridda 
över hela den tidsperiod tidskriften utgivits t.ex. Bebyg
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gelsehistoria, Näringar, Lagtexter, diplom och register 
och Territoriell indelning och gränser. Det kan dock vara 
värt att notera att en så populär ämnesgrupp som Ter
ritoriell indelning och gränser inte har någon representant 
publicerad efter 1987 och att Bebyggelsehistoria vis
serligen är representerat under hela tidsperioden, men 
har ändå sin tyngdpunkt från 1960-talet och framåt. 
En klart yngre ämnesgrupp är Teori och metod.

Vad är det då som skrivs idag? Ser man på det som 
publicerats under 1990-talet finns ämnesgrupperna Be
byggelsehistoria, Historia allmänt, Handel och kom
munikation, Namn i främmande språkmiljö, Diplom, 
lagtexter och register, Runor och Teori och metod med. 
Det ser ungefär likadant ut som tidigare. Det enda som 
kan tolkas som något slags trendbrott eller en ny trend 
är inriktningen på teori och metod. Ett inomveten- 
skapligt paradigmskifte av någon sort kan jag således 
inte se.

Slutligen kan man fråga sig vad som saknas eller åt
minstone kan utvecklas mer. Över huvud taget bör sam
arbetet mellan ortnamnsforskning och arkeologi bli mer 
omfattande och mer kontinuerligt inom bestämda forsk
ningsfält. Här är jag naturligtvis påverkad av att jag 
är arkeolog och kulturhistoriker och därför mest ser 
till den icke språkliga sidan av ortnamnsforskningen. 
Om denna emellertid ska kunna utvecklas, måste sam
arbetet utvecklas.

Att ta upp bebyggelsehistoria som något som sak
nas kan verka orättvist dels eftersom ortnamnsforsk
ning inte är en kulturhistorisk disciplin, dels eftersom 
ändå ganska mycket har gjorts. Med tanke på den stora 
andelen by- och gårdnamn i namnmaterialet och på all 
forskning kring dessa, förväntar man sig ändå mer. Det 
kan tänkas att denna forskning gått lite i stå. Ett när
mare samarbete med arkeologi och historia skulle för
modligen kunna utveckla området.

Flera andra forskningsområden är nära förbundna 
med bebyggelsen. Näringar hör t. ex. hit. Jordbruksnä
ringen i sig och alla dess binäringar är en sida. En an

nan är de näringar som är kopplade till invandrande 
grupper och som kan ha efterlämnat främmande ord 
eller namn. Bergsbruk, stenhuggeri, svedjefinnar har 
tidigare nämnts som exempel. Omvänt förhållande är 
det i fråga om vikingabebyggelsen i England. Där finns 
en relativt omfattande namnforskning, som bör kunna 
utnyttjas mer kulturhistoriskt.

Handel är ett område, där jag saknar artiklar om 
olika typer av namn på hamnplatser, uppläggnings- 
platseg handelsplatser o.s.v. Det finns naturligtvis mycket 
skrivet utanför Namn och bygd inom detta område lik
som inom andra, men tendenserna bör ändå vara rik
tiga. Även i fråga om äldre färdvägar och handelssystem 
kan alltså ett utökat kulturhistoriskt samarbete ge stora 
vinster.

Territoriell indelning är ett livaktigt forskningsom
råde inom båda disciplinerna och det är väl överflö
digt att påpeka samarbetets förtjänster. Speciellt kan 
den eventuellt nya inriktningen mot kulturgränser inom 
ortnamnsforskningen vara till stor nytta för arkeologin.

I ortnamnsforskning liksom i arkeologi har man 
under en ganska lång period slagit hårt ner på forsk
ning omkring förhistorisk kult och religion. Det är, som 
tidigare sagts, ganska lätt att peka på osäkerhet och 
spekulativa antaganden. Det är då ett gott tecken, att 
man återupptar denna typ av forskning. Den betydelse 
Jöran Sahlgrens kritiska artikel fått kan i sig vara ut
gångspunkt för forskning kring enskilda personers be
tydelse på gott och ont för forskningsinriktningen hos 
en disciplin. Liknande exempel finns med all säkerhet 
inom alla discipliner. I samma anda kan man se på de 
båda artiklarna som placerats i gruppen Politisk his
toria. De visar framför allt i hur hög grad forskningen 
påverkas av samhället i övrigt. Därmed kan man bara 
konstatera att varje disciplin är beroende av en viss 
mängd vetenskapsteori för att förstå sig själv. Teoretiska 
resonemang ger också idéer till nya infallsvinklar. Inom 
arkeologi finns redan den teoretiska debatten, inom ort
namnsforskningen ser den ut att börja utvecklas.
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4. Arkeologi med ortnamn

Urval ur den arkeologiska litteraturen

Hur har ortnamn använts i arkeologisk forskning och 
inom vilka forskningsområden ? Frågan verkar enkel, 
men är inte lätt att ge ett fullständigt svar på. Proble
met består i att den arkeologiska litteraturen är oer
hört omfattande och sökmöjligheten via datasystem är 
näst intill obefintlig. Om ortnamn har stor betydelse i 
ett arbete, kan ordet finnas med i titel eller som nyck
elord, annars inte. Att söka på ordet ortnamn ger ett 
oräkneligt antal träffar i fel ämne. Lösningen har bli
vit att rent konkret leta igenom så mycket litteratur som 
möjligt. Genomgången gör därför inga anspråk på att 
vara heltäckande. Istället har jag inriktat arbetet på att 
hämta exempel ur olika forskningsfält, att få en så jämn 
kronologisk spridning som möjligt och i andra hand 
också att få en geografisk spridning.

Ett annat problem är att genomgången bara omfattar 
arkeologiska arbeten där man använt ortnamn. Det 
betyder att forskningsområden inte redovisas i sin helhet, 
utan bara till de delar där ortnamn finns med. För att 
motverka ett splittrat intryck och ge möjlighet att pla
cera in de nedan redovisade arbetena i ett större sam
manhang, har jag försökt ge korta redovisningar av 
forskningen inom de olika områdena.

Arkeologi och ortnamnsforskning har följts åt se
dan slutet av 1800-talet och relativt ofta sökt hjälp i 
varandras material. Denna samexistens och samverkan 
har tagit sig många uttryck alltifrån regelrätt tvärve
tenskap till enklaste form av frågor och kommentarer. 
Till skillnad från ortnamnsforskning, där arkeologi kan 
ingå i saktolkning, finns ingen del i den arkeologiska 
arbetsprocessen där ortnamn självklart kommer in. Ut
nyttjande av namn är beroende av enskilda forskares 
intresse och inte bundet till plikt.

Arbeten med bara några meningar om eller någon 
enstaka hänvisning till ortnamn har sorterats bort och 
till stor del också artiklar. Sålunda kommer ovanstå
ende fråga att besvaras genom en genomgång av ett urval 
större arbeten där ortnamn är ett av materialen och där 
det dessutom haft betydelse för slutsatserna.

Tidsmässigt har jag försökt hålla mig till förhisto
risk tid, i huvudsak till järnålder, men där finns också 
exempel från äldre perioder. Gränsen mot medeltid är 
tämligen flytande, speciellt som många forskningsfält 
behandlar perioden vikingatid-tidig medeltid.

Kontaktytor
I föregående kapitel framkom ett antal möjliga kontakt
ytor: Bebyggelsehistoria, Handel och kommunikation, 
Namn i flerspråkliga områden, Namn i främmande 
språkmiljö, Näringar, Religion, Territoriell indelning 
och gränser, Runor, Mynt, Diplom, lagtexter och re
gister, Jordeböcker, Äldre diktning, Geografiska beskriv
ningar samt Teori och metod. Arkeologisk forskning 
har bedrivits inom nästan alla dessa forskningsfält, men 
oftast inte i samverkan med ortnamnsforskning eller 
ens med utnyttjande av ortnamn. De områden där arkeo
loger använt ortnamnsmaterialet är i första hand Bebyg
gelsehistoria, men också Handel och kommunikation, 
Religion och Territoriell indelning och gränser. Nedan 
presenteras exempel från dessa forskningsfält.

De övriga kontaktytorna borde dock kunna utnyttjas 
mer och nya tvärvetenskapliga forskningsfält utveck
las. Arkeologer skulle särskilt tjäna på ett samarbete 
inom forskning som behandlar kontakterna mellan 
samer och nordbor och likaså vikingarnas bosättningar 
utanför Norden. Näringar av olika slag är också en 
utvecklingsbar kontaktyta. Namn som speglar resur-
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ser t.ex. bete, foder, järn, delar i jämhanteringsprocessen, 
fiskeplatser, jakt och liknande kan bidra till förståel
sen av förhistoriska samhällens ekonomi. I kapitel 7 
nedan görs ett försök att spåra några av landskapets 
resurser via ortnamn.

Olika typer av material som runor, mynt och skriftlig 
material används av både ortnamnsforskare och arkeo
loger. Oftast har dock disciplinerna olika intressen av 
det. Arkeologin ser återigen i första hand till den fy
siska markeringen i landskapet eller till artefakten i sig, 
medan ortnamnsforskningen söker namn i det språk
liga innehållet.

I den arkeologiska litteraturen och i en stor del av 
ortnamnslitteraturen benämns ortnamnens delar för
led och efterled. Förledet i Grössbacka är Gröss- och 
efterledet är -backa. Denna indelning bygger på ledernas 
placering i namnet och säger inget om innehållet. Nu
mera använder ortnamnsforskare oftare benämningarna 
huvudled och bestämningsled. Huvudleden beskriver 
platsens art och bestämningsleden särskiljer platsen från 
andra av samma slag. Med den terminologin är -backa 
huvudled och Gröss- bestämningsled. Här är det inne
hållet som ligger till grund för terminologin. Eftersom 
man inom ortnamnsforskningen alltmer övergår till att 
tala om huvudled och bestämningsled, kommer jag att 
använda de termerna i detta arbete. För att vara konse
kvent gör jag så även när jag refererar till arkeologisk 
litteratur där den äldre indelningen använts.

Bebyggelsehistoria

Bebyggelsehistoria är ett gemensamt forskningsfält för 
ortnamnsforskning och arkeologi, speciellt bebyggelsens 
utveckling i landskapet. Inom arkeologin är detta det 
område där man oftast tar ortnamn till hjälp.

Från sent 1800-tal till 1910 - innan 
namnkronologin var etablerad
En av de första att ta hjälp av ortnamn är Oscar Mon- 
telius. Följande citat är hämtat från hans arbete Om 
lifvet i Sverige under hednatiden (Montelius 1873:78).

I beskrivningen av den yngre järnåldern konstaterar han 
bl.a. att ”flertalet av de byar och gårdar, i hvilka den 
yngre järnålderns svenskar bodde, hade samma namn 
som nu och lågo på samma ställe som intill våra da
gar eller åtminstone till dess skiftet sprängde de gamla 
byalagen. Man ser detta af den märkliga omständig
heten, att i allmänhet vid hvarje by det graffält ännu 
ligger, der byns hedniska befolkning hvilar.” Monte
lius bedriver ingen egentlig forskning i detta arbete utan 
redovisar den tidens uppfattning om förhållandena i 
Sverige under förhistorisk tid. Det är i första hand arte
fakter och fasta fornlämningar som beskrivs och sätts 
in i ett sammanhang, men i kapitlet om yngre järnål
dern finns alltså något om ortnamn. Montelius fördjupar 
sig dock inte mer i namnen och deras vittnesbörd än 
vad citatet ovan säger.

När Montelius på 1870-talet skrev ovannämnda bok, 
var ortnamnsdateringen ännu inte utvecklad. En för
sta början till en sådan finns däremot några årtionden 
senare när historikern Andreas Hansen på bred basis 
arbetar fram en norsk invandringshistoria i Landnåm 
i Norge (Hansen 1904). Trots att arbetet således inte 
är arkeologiskt är det väl värt ett omnämnande. Det 
är ett tidigt och ovanligt omfattande tvärvetenskapligt 
arbete, där förutom topografiska studier över bebyg
gelsenamn även växtgeografiska, arkeologiska, etno
grafiska, antropologiska och geologiska analyser finns 
med. Var och en av dessa redovisas i var sitt kapitel. 
Studiet över bebyggelsenamnen är det första och fung
erar som utgångspunkt för hela arbetet. Inspirations
källan har varit serien Norske Gaardnavne, som star
tats av Oluf Rygh och vars inledning och första del ut
kommit 1897. Enligt Hansen ger detta mycket bety
delsefulla arbete en ny grund att bygga på. Utifrån i 
första hand huvudlederna -vin, -heim och -staöir disku
terar han spridningen av den första fasta bosättningen 
i Norge. Han sätter likhetstecken mellan denna och en 
invandring av ett ariskt, jordbrukande folk.

I de följande kapitlen jämför Hansen bebyggelsenam
nens vittnesbörd med bl.a. arkeologiskt material. Kopp
lingen till arkeologin består av en lägesmässig jämfö-
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reise mellan namngrupper och gravar. Hansen finner 
ett samband mellan megaliter och de äldsta namnen i 
Danmark, -löv, -lösa och -inge, och drar därav slutsatsen 
att den jordbrukande befolkningen finns i Danmark i 
stenålder. Till Norge kommer den i tidig bronsålder och 
kan följas via megaliter och andra gravar samt via något 
yngre namngrupper genom Syd- och Västsverige upp 
i Norge. Vid sidan av den jordbrukande befolkningen 
lever en ”förarisk” stenålderskultur enligt Hansen.

Därefter läggs de övriga materialen till diskussio
nen. Det mest intressanta med Hansens arbete är hans 
metod vad gäller ortnamn och arkeologi samt kopp
lingen mellan de båda materialen. Utgångspunkterna 
är klara. En första fast boende, jordbrukande befolk
ning är arisk och talar ett germanskt språk. Denna be
folkning har byggt megaliterna. De äldsta namngrup
perna är också lämningar av denna första, fast boende, 
befolkning. Utifrån dessa hypoteser är slutsatserna lo
giska. Att de ändå blir fel beror dels på att Hansen inte 
accepterar namndöd eller förändringar i namnskicket 
sedan de en gång givits av en fast boende befolkning, 
dels på att han ser fast boende som något från början 
mycket stabilt, något likartat dagens gårdar och byar. 
En kontinuitet från stenålder och fram till idag kräver 
ovedersägligen detta.

Året efter att Landnåm i Norge utkom publiceras 
Knut Stjernas avhandling Bornholms befolkningshistoria 
under järnåldern (Stjerna 1905). I denna bearbetar 
Stjerna detaljerat ett stort artefakt- och gravmaterial 
både inom och utanför Bornholm samt diskuterar kon
takter med olika områden i huvudsak runt södra Ös
tersjön. Stjerna noterar en förändring i artefaktmaterialet 
i fråga om typ, form och antal, vilket han tolkar som 
ett tecken på att befolkningen successivt minskar. Från 
och med mitten av 500-talet e. Kr. ersätts den med nya 
bosättare med andra kulturtraditioner. Detta befolk- 
ningsutbyte ställer han samman med en omfattande 
utvandring av östgermanska stammar i Tyskland un
der andra halvan av romersk järnålder och menar att 
den dåvarande likaledes östgermanska befolkningen på 
Bornholm följt med i detta. De nya, skandinaviska, bo

sättarna bygger sina första boplatser på ett fåtal stäl
len, men tar sakta hela ön i besittning (s. 282, 256 f.).

Den diskussion Stjerna för omkring ortnamnen hand
lar om deras möjlighet att överleva det ovan nämnda 
kontinuitetsbrottet. Stjerna menar att de äldre namnen 
med få undantag har dött och att den bornholmska 
namnskatten har tillkommit under yngre järnålder och 
senare. I sin genomgång av namnen på ön pekar Stjerna 
på att äldre namntyper som t.ex. -löv och -lösa är vanliga 
i Skåne och Danmark men saknas på Bornholm. Inte 
heller förekommer äldre teofora namn, varken i form 
av gudanamn i bestämningsleder eller som samman
sättningar med -vi, -hofe ller -harg i huvudleder. Generellt 
sett är sammansättningarna bildade till sena huvudleder 
som -gård, -by, -mölle, -hus, -bro, -ager och -lykke (s. 
291 ff.). Här finns säkert en hel del att säga omkring 
dateringar av huvudleder, eftersom Stjernas arbete är 
så tidigt. Jag tänker dock inte gå in på den frågan utan 
istället fokusera på ett mer principiellt problem, näm
ligen kontinuitetsbrott och namndöd i en jämförelse med 
Andreas Hansens arbete Landnåm i Norge.

I Landnåm i Norge är utgångspunkterna annorlunda. 
Där Hansen utgår ifrån ortnamn och ett antal premis
ser angående dessa (se ovan), där utgår Stjerna ifrån 
det arkeologiska materialet. Ortnamnsmaterialet spe
lar därmed olika roller i de båda arbetena. I Hansens 
utgör de själva den idémässiga basen och i Stjernas ett 
material som diskuteras utifrån och anpassas till ett redan 
framlagt resultat. Det intressanta i jämförelsen mellan 
Hansens och Stjernas arbeten är att Stjerna presente
rar en situation som bryter mot förutsättningen för 
Hansens långa bebyggelsekontinuitet, nämligen ett defi
nitivt brott i såväl bebyggelse som tradition och befolk
ning. Då är det, som Stjerna påpekar, inte rimligt att 
förvänta sig kontinuitet i bebyggelsenamnen. De båda 
forskarna behöver egentligen inte ha olika åsikter om 
namns överlevnadsförmåga eller risken för namndöd. 
Knäckfrågan är istället vilka situationer som skulle 
kunna frambringa namndöd och om sådana förekommit 
i förhistorien. Detta omfattar också frågan om hur man 
definierar fast bebyggelse och vad för slags kontinui
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tet respektive brott man diskuterar.
Kontinuitet och kontinuitetsbrott är också en vik

tig fråga för Josef Sandström i artikeln Den nuvarande 
bebyggelsens uppkomst. Några synpunkter (Sandström 
1910). Han undersöker bebyggelsens kontinuitet med 
hjälp av gravmaterialet och jämför även med ortnamns- 
forskningens resultat. Utgångspunkten är den då domi
nerande uppfattningen om bebyggelsens utveckling, 
d.v.s. att bebyggelsen utvecklas ur en ”släktgrupps” bo
sättning - av Sandström kallad ”urby” - och som däri
från sprids till lämpliga omgivande områden. Den nu
varande bebyggelsen har enligt denna uppfattning sina 
rötter i ”urbyn”, den s.k. primära bosättningen. Vissa 
nutida gårdar antas stamma från yngre stenålder, ef
tersom den första fasta bosättningen tänks höra ihop 
med det tidiga jordbruket. Sandström påpekar att denna 
uppfattning om bebyggelseutvecklingen också ligger till 
grund för ortnamnsdateringen. Resultatet av Sandströms 
undersökning blir att den nuvarande bebyggelsen inte 
kan härledas ur den primära bosättningen och han menar 
att ortnamnen också talar emot detta. Istället vill Sand
ström, åtminstone för Götalands del, förlägga ursprunget 
till dagens bebyggelse till 500- och 600-talen som tidi
gast. Anledningen till denna sena datering är det konti
nuitetsbrott i folkvandringstid som gravmaterialet pekar 
på. Detta kontinuitetsbrott är således samtidigt med 
det bornholmska.

Kontinuitetsbrott eller inte, ödeläggelse, omstruk
turering eller bara förändrat bebyggelsemönster i folk- 
vandringstid och tiden närmast före och efter är frå
gor som fortfarande diskuteras mycket. Det tycks vara 
stora skillnader mellan olika regioner. I vissa märks en 
nedgång, i andra tvärtom en uppgång (Folkevandrings
tiden i Norden 1988, Pedersen &C Widgren 1998:309 
ff.).

Från 1910 till 1960 - med utnyttjande 
av namnkronologin
Något längre fram i tiden, när namnkronologin är mer 
etablerad, diskuteras inte längre dateringar till stenål
der, åtminstone inte på samma sätt. Överlag blir nu

ortnamnsforskningens tidsmässiga domän järnålder och 
senare perioder, även om det finns några undantag. Med 
hjälp av en bättre utbyggd kronologi blir också ort- 
namnsmaterialet lättare att använda som komplement 
till det arkeologiska materialet.

Under i huvudsak 1920- och 1930-talen görs flera 
brett upplagda landskapsundersökningar i Sverige, Nor
ge och Danmark. Meningen är att beskriva enskilda 
landskaps förhistoriska utveckling. Till exempel skri
ver Arthur Norden om Östergötland (1925,1929/1938/ 
1943), Sigurd Grieg om Hadeland och Vestfold (1926 
och 1943) och N. Overgaard om Vestjylland (1932). I 
den typen av undersökningar ligger det nära till hands 
att vända sig till ortnamnsmaterialet och i några fall 
har man gjort så. Som exempel kan nämnas Sigurd 
Griegs Hadelands eldste bosetningshistorie (1926) där 
ortnamnen finns med som källmaterial från och med 
romersk järnålder och framåt. Till exempel nämns namn
typen -vin för romersk järnålder (s. 95 f.), -staöir för 
vikingatid (s. 121 f.) och -rud för medeltid (s. 178). 
Norden (1925,1929/1938/1943) tar med ortnamn redan 
för bronsåldern (1925:135 ff.) dit han räknar namn på 
-inge, -stad och -by. I första delen av Östergötlands 
järnålder (uppdelad i två delar varav den första i två 
häften, alla med olika tryckår) finns ortnamnen med i 
en kort inledande genomgång av Ringstads bebyggelse
historia (s. 11 f.) och i en diskussion om betydelsen av 
bestämningsleden Svin- i Svintuna (1929:236 ff.). I den 
andra delen i avdelning VIII Bygdeindelningen (s. 117 
ff.) diskuteras olika typer av namn och namnleder i sam
band med territoriella indelningar. Detta redovisas nedan 
under rubrikerna Territoriell indelning och gränser och 
Religion.

1936 kommer boken Befolkning i Oldtiden eller 
Befolkning under forntiden, som den också kallas. I den 
finns bl.a. tre uppsatser om järnåldern, en för respek
tive skandinaviskt land. Mogens Mackeprang (1936) 
skriver om Danmark, Haakon Shetelig (1936) om Norge 
och Sune Lindqvist (1936) om Sverige. Alla tre förfat
tarna utnyttjar ortnamn men på olika sätt. I Macke- 
prangs genomgång är gravarna huvudmaterialet, men
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de äldre historiska källorna spelar också en viss roll från 
och med romersk järnålder. Mackeprang diskuterar olika 
stammar och deras områden (s. 14 ff.). Här kommer 
också ortnamnen in i bilden genom att han jämför de 
romerska och grekiska geografernas och historikernas 
namn på folkslag/stammar med namnen på Jyllands 
gamla sysler. Mackeprang menar, att även om syslerna 
i sig inte är äldre än 1000-talet e.Kr., så bygger de på en 
mycket äldre grund. Exempelvis sammanställer Macke
prang Vendsyssel med vandaler, Thy (Thythscesysce) med 
Teutoner och Salingsysel (Salingsyscel) med Sabalinger.

Ortnamn används också på ett lite ovanligt sätt när 
Mackeprang efter H.V. Clausen i Aarbøger 1916 re
konstruerar skogsområden på Fyn med hjälp av huvud
leder som -holt, -rød och -skov (s. 22). Han har likaså 
en diskussion omkring en möjlig koppling mellan -lev- 
namn och skelettgravar på Sjælland respektive -inge- 
namn och brandgravar på Fyn (s. 24 f.).

Aven i Haakon Sheteligs del Norges folk i jernalderen 
är gravarna grundmaterialet. Det märks extra tydligt 
i diskussionen om en eventuell avfolkning i förromersk 
järnålder, eftersom det då finns så lite material, d.v.s. 
gravar eller lösfynd (s. 35 f.).

Shetelig använder liksom Mackeprang ortnamn på 
flera olika sätt. Han citerar bl.a. en annan forskare, Th. 
Petersen från 1930, Problemer i det Nordenfieldske Nor
ges bosetningshistorie, som beskriver hur man i vissa 
områden genom fornlämningar och gårdnamn kan följa 
bebyggelsens utveckling från romersk järnålder och 
framåt. De gamla stamgårdarna har naturnamn i obe
stämd form eller namn på -vin och -heim (s. 42). Shetelig 
menar, att huvudleden -vin, -heim och -land motsva
rar den äldre järnålders befolkningstillväxt (s. 42 f.). 
Även yngre järnålderns expansion syns, enligt Shetelig, 
i ortnamn (s. 46).

Shetelig tar också upp namn på stammar och riken 
i Norge och jämför dessa med äldre skriftlig material. 
Så har t.ex. Ptolemaios nämnt folknamnet chaidenoi, 
vilket har tolkats som heidner bevarat i namnet Hed
mark (s. 45). Ytterligare en notering omkring namn gör 
Shetelig i samband med en diskussion om en möjlig

invandring till Norge i folkvandringstid. Västgerman- 
ska personnamn i urnordiska runinskrifter kan tyda på 
en sådan invandring (s. 49).

Den tredje delen, Järnåldersbebyggelsen i Sverige, 
har som de båda andra gravar som huvudmaterial och 
Sune Findqvist diskuterar, precis som Shetelig, den till 
synes fyndtomma förromerska perioden. Förutom ett 
mindre omnämnande av fornlämningar och ortnamn 
på Örebroslätten består Findqvists användning av ort- 
namnsmaterialet av hänvisningar till andra forskare. 
En av dem är Hugo Jungner, som i Gudinnan Frigg och 
Als härad från 1922 påpekar att några namn - Frigger- 
åker, Slöta, Saleby, Synnerål och Lovene - förekom
mer inom två skilda områden. Denna dubblering an
ser han bero på en förflyttning där namnen tagits med. 
Findqvist godtar förklaringen med den ändringen att 
det varit fråga om en återförflyttning till ett område, 
som på grund av en klimatförändring tillfälligt över
givits (s. 62).

Lindqvist hänvisar också till K. E. Sahlström i fråga 
om ortnamn i ett område i Västergötlands östligaste 
del. Där är namnen av medeltida typ, vilket stämmer 
med Lindqvists uppfattning om att området bebyggts 
sent (s. 63 f.). Lindqvist nämner även Olof Arrhenius' 
jämförelse mellan fosfatvärden och olika typer av namn 
i några områden i Skåne. Resultatet av jämförelsen blir 
att gårdar med äldre namntyper också har högre fosfat
värden (s. 67 ff.).

Till de ovannämnda arbetena har Lindqvist varit posi
tiv, men uppfattningen att namn haft kontinuitet från 
stenålder fram till idag anser han vara fel (s. 70). Här 
finns ingen hänvisning i texten. Det ligger dock nära 
till hands att tänka sig, att det är Hansens Landnåm i 
Norge som åsyftas. Kontinuitet i bosättningen tror 
Lindqvist emellertid på, men menar att bebyggelser varit 
mer kontinuerliga än ortnamn och att namnbyte varit 
en vanlig företeelse.

Karl Esaias Sahlström (1940) söker hos ortnamnen 
stöd för sin uppfattning om fyndfattigdom och bebyggel
seförskjutningar i det inre av Västergötland under för
romersk tid. Han hänvisar kort till Hugo Jungner som
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menar, att vissa ortnamn tyder på någon slags folkför
flyttning ca 100 f.Kr. (s. 35).

En sen efterföljare till landskapsundersökningarna 
är Studier over Vestjyllands oldtidsbebyggelse från 1948. 
Therkel Mathiassen (1948) får där hjälp av ortnamns- 
forskaren Kristian Hald med en genomgång av ortnam
nen i området (s. 126-128). Med hjälp av denna gör 
Mathiassen en jämförelse mellan huvudledstyper, jord
mån och forntidsbebyggelse (s. 128 ff.). Här återkommer 
lite av diskussionen om namn från stenåldern på så sätt 
att Mathiasen jämför de äldsta namntyperna, främst 
-inge och -hem, dels med dyssetid (tidigneolitikum), dels 
med enkeltgravskultur och bronsålder (senneolitikum- 
bronsålder), men även med äldre järnålder. Han me
nar att sambandet finns mellan namntyperna och be
byggelsen från keltisk och äldre romersk järnålder (400 
f.Kr.-200 e.Kr.). Till yngre romersk järnålder, folkvand- 
ringstid och framåt kopplar han -by, -borg, -bjerg, -torp, 
-with och -vang.

Mathiassen diskuterar även vad han kallar kortnamn 
(osammansatta namn) och menar att de kan vara både 
mycket gamla och mycket unga. De äldsta vill han datera 
så långt tillbaka som enkeltgravskultur (senneolitikum) 
och bronsålder.

Vid en liknande undersökning, men denna gång 
angående Nordvestsjællands oldtidsbebyggelse (Mathi
assen 1959), har Mathiassen fått hjälp av en annan 
ortnamnsforskare nämligen John Kousgård Sørensen 
med genomgången av ortnamnsmaterialet (s. 54-56). 
Här finner Mathiassen dock inga trovärdiga samband 
mellan ortnamn och bebyggelser, bara mellan enstaka 
namn och enstaka fynd. Den enda geografiska över
ensstämmelsen av lite mer omfattning är ett område 
med -/ösa-namn och bebyggelse från yngre stenåldern. 
Mathiassen anser det emellertid otänkbart att -lösa- 
namn skulle kunna gå tillbaka till yngre stenålder och 
avfärdar sambandet. Han konstaterar att det dessvärre 
inte kan sägas något säkert om samhörighet mellan font
ti dsbebyggelse och ortnamn i Nordvestsjælland (s. 57).

1960 till 1980 - namnkronologi och 
rumslig spridning
I Fornlämningar och bebyggelse undersöker Björn Am
brosiani (1964) bebyggelsens utveckling i Södertörn och 
Attundaland. Utgångspunkten är arkeologiska under
sökningar av två gravfält och en fornborg i Darsgärde, 
Skederids socken i Uppland och därifrån vidgas under
sökningen både områdesmässigt och materialmässigt. 
Gravfälten i området är det huvudsakliga materialet. 
Efter att analysen av bebyggelseutveckling gjorts jäm
förs fyra äldre ortnamnstyper (-by, -sta, -inge och na
tur- och bebyggelsenamn med slutändeisen -a) med det 
framkomna resultatet. Det visar sig att överensstäm
melsen mellan de arkeologiskt daterade bebyggelse
enheterna och namnen är ganska dålig (s. 218 ff.).

Man kan lägga märke till detta att Ambrosiani jämför 
en färdig, på arkeologiskt material grundad bebyggelse
utveckling med ortnamn. I de tidigare refererade arbe
tena har ortnamnen involverats tidigare i arbetet och 
som ett av materialen vägts in i slutsatserna. Namnen 
har till och med ibland ersatt arkeologiskt material. Här 
påvisas att de båda materialen ger olika bilder av bebyg
gelseutvecklingen och Ambrosiani håller den arkeolo
giska för säkrast.

Hos Stig Welinder i Kulturlandskapet i Mälardalen 
(1974) spelar namnen en underordnad roll som ett av 
flera material som används för att följa expansionsfaser 
hos bebyggelsen. Undersökningsområdet gränsar till 
Mälaren i dess västra del. Welinder delar först in ortnam
nen i tre grupper efter deras äldsta uppteckningar - inte 
efter huvudledskronologin - och konstaterar då att den 
yngsta gruppen, -boda och -sätra, bör ha tillkommit 
efter 1350. Därefter gör han en jämförelse mellan namns 
utbredning och områden med dels både äldre och yngre 
järnåldersgravfält, dels bara yngre järnåldersgravfält 
och dels områden utan gravfält alls. Utifrån detta ser 
han att namngruppen 4, den med sena namn, samman
faller med områden utan gravfält, d.v.s. sent bebyggda 
områden. Namngrupperna 2 och 3, -berga, och -inge 
respektive -by och -sta, sammanfaller däremot både med 
områden med förhistoriska gravfält och med sådana
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utan. Grupp två verkar dock yngre än grupp tre. Den 
fjärde namngruppen, -löt, -löv och -vi, diskuteras inte 
närmare. Slutsatsen blir att de norra delarna av under
sökningsområdet har unga namn och saknar gravfält. 
Det tolkas som att där varit en expansion först efter 
förhistorisk tid, delvis även efter 1350 (s. 183 ff.).

Welinder utnyttjar varken namnens betydelseinne
håll eller datering. Hans metod baseras på tidpunkt för 
äldsta belägg, utbredning och ytmässig jämförelse med 
gravfält. I en kommentar till ortnamnsmaterialet po
ängteras också att arbetet inte är filologiskt (s. 181).

En fördel med att behandla ortnamnen så arkeolo
giskt är, att man inte riskerar att hamna i någon cirkel
diskussion vad det gäller dateringarna. En nackdel, å 
andra sidan, med att inte ta till vara ortnamnsforskning- 
ens kunnande är, att man inte får med någon diskus
sion om namnens innehåll. Då kunde man funderat på 
om vissa namn typer kan stå för utmarksaktiviteter och 
således inte ska ha någon koppling till gravfält, t.ex. 
utmarksodlingar eller betesmarker. Det skulle ha kunnat 
förklara både läget i de norra delarna och den sena upp
teckningen.

Syftet i Åke Hyenstrands Centralbygd - randbygd. 
Strukturella, ekonomiska och administrativa huvud
linjer i mellansvensk yngre järnålder är att presentera 
en översiktlig bild av bebyggelseutveckling, näringsmäs- 
sig struktur och territoriell organisation i mälarlandska
pen under senare delen av järnålder (1974:10). Ort
namnen används i första hand i samband med den ter
ritoriella indelningen, i sökande efter centrala platser 
i tolfter och socknar. Arbetet presenteras därför i av
delningen Territoriell indelning och gränser.

1980 och framåt - rumslig spridning 
och namninnehåll
Ystad II en omlandsstudie (Tesch 1983) ingår i projektet 
Medeltidsstaden och är nr 45 i serien med samma namn. 
Författare är Sten Tesch. Arbetets syfte är ”att beskriva 
och analysera själva urbaniseringsprocessen, dess för
utsättningar och orsaker; att se på stadens framväxt, 
åtminstone till en del, som en produkt av den förhisto

riska agrara centralbygd, som sedan blir stadens om
land” (s. 9). Ortnamnen har fått två roller i studien. 
Där diskuteras dels bebyggelser med -husa-namn och 
dessas betydelse i den senvikingatida bebyggelseexpan
sionen, dels -köpinge-orternas plats i historien om stä
dernas framväxt.

De skånska -husa-namnen jämförs med Husabyar
na i fråga om vad dessa namngrupper signalerar till sin 
omgivning (s. 64 ff.) d.v.s. en koppling till kungamak
ten. I det framväxande, mer organiserade vägsystemet 
under vikingatid kan de skånska gårdarna med -husa- 
namn också ha fungerat som militära gränsposteringar 
och övernattningsplatser i obygden för kungen och hans 
följe. En av husabyarna har en annan typ av placering 
och kan ha fungerat som hamn för ledungsflottan och 
som plats för övervakning av infarten till en köpinge- 
ort i närheten (s. 68 f.).

Tesch slutsats angående bebyggelseexpansionen i det 
Sydskånska backlandskapet i sen järnålder är, att den 
inte beror på befolkningstryck eller ny jordbruksteknik 
utan att drivkraften är kungamaktens och stormännens 
makthunger och behov av ekonomiskt överskott. Går
darna med -hus-namn har då haft sin roll i kontrollen 
av landskapet och i skatteuppbörden (s. 69).

Köpmge-orterna i Skåne diskuteras såsom ett steg 
i utvecklingen mot stadsbildningar. Det är dock inte dessa 
orter som blivit städer, utan städer har vuxit upp all
deles i deras närhet. Däremot har de varit handelsplatser 
(s. 73 ff.).

Teschs arbete med ortnamnen, särskilt -husa-nam
nen, är intressant eftersom hans utgångspunkt inte är 
den vanliga där namnets datering och gårdens läge i 
landskapet är det viktigaste. Här diskuteras en funk
tion som är kopplad till en maktstruktur och som har 
betydelse för bebyggelsens utveckling.

I Leifh Stenholms arbete Ränderna går aldrig ur - 
en bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid 
(1986) är ortnamnen också ett av flera material och 
Stenholm redogör för namnen i ett eget kapitel (s. 61 
ff.). Där diskuterar han Blekinges äldsta namnskick till 
vilket -inge-namn, -stad-namn och -by-namn hör. Namn
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typerna markeras på karta och deras utbredningsom
råden jämförs med utbredningen av brons- och järnål
derns fornlämningar, till största delen gravar och grav
fält. Jämförelsen visar ungefär samma utbredningsom
råden för både äldre ortnamn och fornlämningar. Där
efter beskriver Stenholm utvecklingen härad för härad. 
Ortnamn finns också med i kapitlet om militär orga
nisation (s. 72 ff.).

Ett påpekande som bör göras är att överensstäm
melsen mellan de äldre namnen och fornlämningarna 
kan innehålla ett cirkelbevis, eftersom de äldre namn
typerna är daterade på grundval av rumslig koppling 
till främst gravar men också till boplatser eller utifrån 
en bebyggelseutveckling, som i sin tur bygger på gra
var (Lönn 1992a).

Utöver de äldsta huvudlederna tar Stenholm liksom 
Sten Tesch fasta på husabyar och köpingeorter. För båda 
redogörs för innehåll, utbredning och sannolik kopp
ling till de framväxande rikena och kungamakten un
der sen järnålder och tidig medeltid. Husaby har där
vid en roll som sveakungens förlängda arm medan kö- 
pmge-orterna är handelsplatser med viss anknytning 
till kungamakten. Mot bakgrund av dessa namn ser Sten
holm två övergripande centralortsområden i Blekinge. 
Den ena runt en husaby, Hosaby, och den andra runt 
en köpingeort, Köpingegården. I detta menar han sig 
också se att de äldre, mindre hövdingadömena inord
nas i de framväxande rikena under sen järnålder och 
tidig medeltid. För Blekinges del blir det en kamp mellan 
svear och daner (s. 61 ff.).

Anne Carlies avhandling På arkeologins bakgård 
(1994) har underrubriken En bebyggelsebistorisk un
dersökning i norra Skånes inland baserad på synliga 
gravar. Att Carlie på detta sätt betonar att materialet 
är de synliga gravarna är intressant. Det visar att detta 
inte är självklart på samma sätt som för de tidiga be
byggelsehistoriska undersökningarna. Carlie understry
ker också det faktum att hennes material, i motsats till 
den i övrigt så boplatsbundna bebyggelsearkeologin i 
Skåne, i huvudsak är gravar hämtade ur fornminnes
inventeringen.

Carlie använder ortnamnen för ”att ytterligare bi
draga till bebyggelsens rumsliga spridning under tiden 
före vikingatid” (s. 167). Här åsyftas folkvandrings- 
tid och vendeltid. Hon jämför utbredningen av huvud
lederna -inge, -hem, -sta, -löv och -lösa med den rumsliga 
spridningen av folkvandringstida och vendeltida fynd. 
Carlie gör också en jämförelse mellan huvudlederna 
-by och -toft och arkeologiskt material från vikinga
tid. Det resultat hon får fram är en relativt god öve
rensstämmelse mellan namn och fornlämningar för tiden 
före vikingatid, men en dålig sådan för de vikingatida 
namnen och fornlämningarna. Vid bedömningen av 
bebyggelseområden i vikingatid har Carlie också tagit 
med de äldre namntyperna eftersom de också kan dölja 
en vikingatida bebyggelse (167ff, 173 ff.).

Liksom hos Stenholm finns en jämförelse mellan 
gravar och äldre ortnamnen, vilket som tidigare nämnts 
kan innebära ett cirkelbevis eftersom dessa ortnamn 
är daterade med hjälp av just gravar (Lönn 1992a).

Framme vid 1990-talet har jag bl.a. valt boken Iron- 
Age Societies. From Tribe to State in Northern Europe, 
500 BC to AD 700 av Lotte Hedeager (1992). Den 
behandlar järnålderssamhällets organisatoriska utveck
ling ur religiös och social synvinkel såväl som ekono
misk. Huvudmaterialen är dels desamma som i de mer 
ekonomiskt inriktade diskussionerna kring bebyggelse
utvecklingen ovan, nämligen bebyggelse och gravar och 
deras innehåll och utbredning, dels skatt- och offerfynd.

Hedeager tar upp -lev-namnen i samband med arv 
och ägande. Hon konstaterar till att börja med att det 
arkeologiska materialet visar på en förändring i sen 
romersk järnålder med både sociala och militära under
toner. En ny elit etableras vars makt baseras på ägande 
och/eller kontroll av marken. I och med rätten att äga 
mark kan marken också ärvas och i det sammanhanget 
kommer -lev-namnen in. Hedeager menar att nyetab- 
lerade ätter grundar -lev-bosättningarna och härifrån 
kontrollerar omgivningen, kanske arrenderar ut mark, 
tar emot tribut och annat. Innehållet i huvudleden -lev 
har med arv att göra och indikerar att den ifrågava
rande marken är ägd och kan ärvas eller har ärvts. Själva
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bruket att namnge mark efter sig själv var vanligt bland 
romarna och kan därifrån ha spridits till Danmark och 
Sydsverige (Hedeager 1992:231 ff.).

Hedeager nämner möjligheten att byar med -lev- 
namn kan ha haft en speciell ställning i fråga om reli
giösa, juridiska eller administrativa funktioner. Ur den 
aspekten kan de jämföras med Husaby-namnen och då 
finns möjligheten att diskutera en konnotativ betydelse 
för dessa namn också. Även om -lev-byarna inte haft 
någon formell religiös eller annan funktion, bör deras 
maktställning och ägandeförhållande tala för att namnet 
signalerar något speciellt till omgivningen, något som 
kan jämföras med appellativ som riksdagshuset, po
lishuset, tullen eller liknande. Att vi inte uppfattar denna 
eventuella funktion i -lev-namn eller husaby-namn beror 
på att funktionen inte finns kvar längre. Namnen sig
nalerar alltså ingenting.

Tvärvetenskapliga projekt
Ett försök till tvärvetenskap, som väckt en del uppmärk
samhet inom arkeologi, kommer 1964 då den ortnamns- 
intresserade ocn språkutbildade rektorn Tryggve Bakka 
och arkeologen Odmund Mollerup lägger fram arbe
tet Stedsnavn og arkeologi i Rogaland (Bakka & Molle
rup 1964). De försöker med hjälp av ortnamn och forn- 
lämningar belysa bebyggelsens utveckling i Rogaland. 
Arbetet har dock mer karaktär av mångvetenskap än 
av integrerad tvärvetenskap.

Författarna skriver var sin del av vilka Mollerups är 
den klart större. Bakka skriver allmänt om ortnamn; om 
denotationsändringar från vägens namn och tegnamn 
(marknamn) till bebyggelsenamn, något om namns 
funktion och betydelseinnehåll och om namnkronologi 
(del 1:16-32). I den senare tar Bakka fram tre grupper 
som han anser vara de äldsta: dels namn som slutar på 
-a som Sola, Madia och andra, dels osammansatta, 
oböjda naturnamn och dels naturnamn med dativän- 
delse. Därtill diskuteras namn med huvudlederna -vin, 
-land, -stad, -heim, -pveit och -sel. Mollerup (del 11:33— 
75) jämför dessa namngrupper med fornlämningar och 
fornsaker men tar även hjälp av naturförhållanden,

namngivning på Island och läge i bygden för att få fram 
en mer absolut kronologi.

Resultatet av undersökningen blir att Mollerup re
dovisar en bebyggelseutveckling där den äldsta bygden 
och de äldsta namnen stammar från bronsålder och de 
yngsta namnen från medeltid. Konkret diskuterar han 
gårdar, namn, fornlämningar och terrängförhållanden 
inom olika delar av Rogaland och får på så sätt fram 
bebyggelsens utveckling i området. Det är i första hand 
bebyggelsens läge, kronologi och fornlämningar som 
behandlas, men här finns också några kommentarer om 
namnens innehåll. Till exempel kopplar Mollerup ihop 
boskapsskötsel och -vin-namn och och nämner också 
att -vin, -pveit och -land ursprungligen varit ägonamn, 
som först i ett senare skede blivit bebyggelsenamn.

Ska man se kritiskt på själva samarbetet, finns det 
ett par saker som kan poängteras. Trots att utgångspunk
ten är tvärvetenskap är artiklarna tydligt skrivna var 
för sig och något närmare samarbete har det inte bli
vit. Diskussionerna omkring -heim och -vin löper t.ex. 
var för sig och man ser sällan några kopplingar (s. 2Iff 
resp. 38 ff.). Mollerup hänvisar oftare till olika arbe
ten av Magnus Olsen än till Bakka.

Under 1970- och 1980-talen har arkeologin har varit 
mycket dominerad av ett naturvetenskapligt tänkande. 
Detta fortlever även något under början av 1990-ta- 
let. Det s.k. Ystads-projektet, vars egentliga benämning 
är Kulturlandskapet under 6000 är. En tvärvetenskaplig 
studie av människan och landskapet i en sydskånsk bygd, 
är ett exempel på denna typ av arkeologi och disciplin
sammansättningen lutar åt det naturvetenskapliga hållet.

Projektet har redovisats i tre arbeten: dels en artikel
samling med medeltid som gemensam nämnare By, 
huvudgård och kyrka. Studier i Ystadsområdets med
eltid (1989), dels avslutningen av den förhistoriska delen 
av projektet där Björn E. Berglund varit redaktör, The 
cultural landscape during 6000 years in Southern Sweden 
- the Ystad project (1991) och dels en speciell publi
kation The Archaeology of the cultural landscape. Field 
work and research in a south Swedish rural region 
(1992).
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I den förstnämnda studien omkring medeltid finns 
bland 17 artiklar bara någon enstaka hänvisning till 
ortnamn. I den gemensamma litteraturlistan har Thor
sten Anderssons Svenska häradsnamn från 1965 och 
densammes artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 4 
Hund, hundare och härad från språklig synpunkt från 
1982 tagits med. Som medarbetare i projektet finns 
representanter från paleobotanik, historia och kultur
geografi, men inte från ortnamnsforskning.

I den förhistoriska delen (The Cultural Landscape 
during 6000 Years in Southern Sweden. 1991) har heller 
ingen ortnamnsforskare deltagit och ortnamn nämns 
inte bland materialen. Där finns bara några få hänvis
ningar till ortnamn, t.ex. i någon av Sten Teschs artik
lar. Han har bl.a. en kommentar angående -köpinge- 
namnen (se ovan). I litteraturlistan har jag heller inte 
kunnat upptäcka någon ortnamnslitteratur.

Publikationen från 1992 innehåller 15 artiklar, de 
flesta arkeologiska, tre med botanisk inriktning och två 
med kulturgeografisk, men inte heller här någon som 
behandlar ortnamn. I en av artiklarna, Sten Teschs The 
long-term development of a settlement region on the 
coastal plain - the Köpinge area, firms dock en diskussion 
omkring -husa-namn (s. 180 ff.). Projektets hela upp
läggning är mångvetenskaplig och publikationerna är 
antologier.

Ett projekt i motsatt ända av Sverige är Luleälvs- 
projektet. Även det har pågått under 1980-tal och 1990- 
tal. Syftet har varit att klarlägga resursutnyttjande och 
samhällsutveckling växelspelat i Lule älvdal, Övre Norr
land och att studera förändringarnas orsaker över 2000 
år. Projektet har resulterat i ett mycket stort antal skrifter 
i skiftande ämnen. I Luleälvsprojektet har sju discipliner 
medverkat: arkeologi, ekologisk botanik och skoglig 
ekologi, ekonomisk historia, etnologi, historia, kultur
geografi och nordiska språk. Publiceringen har skett 
ämnesvis och oftast av enskilda författare och en bib
liografi har sammanställts. (Luleälvsbibliografi 1993). 
En första presentation av projektet finns i Luleälvssym- 
posiet 1-3 juni 1981 (1981) och en syntes i boken Att 
leva vid älven (Baudou et al. 1996). Ett slags tidig ut

värdering finns också i artikeln Det svåra tricket (Åker
man 1987).

Luleälvsproj ektet har engagerat fler discipliner än 
Ystads-projketet och har inte samma poängtering av 
det naturvetenskapliga. I Luleälvsbibliografin finns över 
200 titlar listade, varibland det finns allt från korta 
artiklar till doktorsavhandlingar. Sex av skrifterna be
handlar allmänna uppgifter omkring projektet bl.a. 
presentationer vid andra projekts möten. 15 skrifter 
behandlar arkeologi, 27 ekologisk botanik och skog
lig ekologi, 16 ekonomisk historia, 15 etnologi, 54 
historia, 27 kulturgeografi och 22 nordiska språk. Även 
Luleälvsproj ektet är i huvudsak mångvetenskapligt till 
sin uppläggning och resultaten har presenterats främst 
enligt antologi-modellen även om en syntes också har 
publicerats. Även denna, d.v.s. boken Att leva vid äl
ven, får en antologi-prägel i och med att varje disciplins 
resultat presenteras i var sitt kapitel. I en recension skriver 
Ulf Sporrong (1998) att Luleälvsproj ektet betytt mycket 
för att höja kunskapsnivån om övre Norrland, men han 
är samtidigt kritisk till att man inte arbetat mer tvär
vetenskapligt. Emellertid anser Sporrong att det ligger 
en vinst i att forskare kommit i kontakt med varandra 
inom projektet och kan fortsätta med mer integrerade 
tvärvetenskapliga projekt framöver.

Territoriell indelning 
och gränser

Även inom forskningsfältet Territoriell indelning och 
gränser finns ett långvarigt samarbete. Både ortnamns
forskare och arkeologer arbetar t.ex. med häradsin- 
delning, skeppsredeindelning och hundareindelning där 
båda materialen utnyttjas. Det äldsta arkeologiska exem
plet jag kunnat hitta är Hans Hildebrands Svenska folket 
under hednatiden (1866). Följande citat är hämtat däri
från ”Om hundarets folkliga beskaffenhet- [...]-vitna 
äfven några av häradets namn.. .Dyliga namn äro t.ex. 
inom Uppland Saemingjahundare, Belling, Naerding- 
jahundare, Arlenda eller Arlenningiahundare ? Vallenda- 
hundare, Sollendahundare.” (s. 135). Hildebrand för
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söker med hjälp av namnen förstå hundarets art och 
ursprung. Han diskuterar möjligheten att namnen hör 
ihop med den släktgrupp, som från början slog sig ner 
på platsen. Hundaresystemet och hundarenamnen är 
fortfarande ett aktuellt forskningsfält och relativt ofta 
är ortnamn med som ett material i den arkeologiska 
forskningen.

Hildebrand tar upp det som senare blir det vanli
gaste forskningsfältet inom territoriell indelning under 
senare delen av järnåldern. Hundaressystemet är ett cent
ralt problemområde och det diskuteras oftast i samband 
med ledungen. Även häradet och dess ursprung är en 
del i denna forskning. Ortnamnsforskning står här för 
en viktig del av forskningen (Hyenstrand 1974:33f och 
där cit. litt.). Även andra typer av territorieindelningar 
har behandlats t.ex. socknar och skeppsredor. Hundaren, 
skeppsredor och socknar är administrativa indelningar, 
liksom häraderna under medeltid och senare tid. De 
senare kan dock ha ett naturvuxet ursprung (se kapi
tel 6 och där cit. litt.). Naturliga bygder och områden 
såsom catchment areas och liknande har diskuterats 
av arkeologer för alla kronologiska perioder. Jag kommer 
dock inte att fördjupa mig i denna forskning eftersom 
den till största delen behandlar perioder som inte är 
intressanta här och dessutom sällan har med ortnamn.

I Arthur Nordens Östergötlands järnålder, del II, 
(1938/1943) finns ortnamn med som ett material i avdel
ning VIII Bygdeindelningen. Dels beskrivs häradernas 
och fjärdingarnas namn och tingstäder (s. 123 ff.), dels 
diskuteras tuna-gods, kungsgårdar (s. 155 ff.) och bos
gårdar (s. 179 f.).

Åke Hyenstrand (1974) drar in ortnamn i diskus
sionen kring den territoriella indelningen i Mellansve
rige genom att leta efter s.k. centralnamn i socknar och 
hypotetiska tolfter. Sådana är Berga-Berghy, Tuna och 
Lunda-Lundby. Analysen är översiktlig och några säkra 
resultat framkommer inte. Emellertid verkar det inte 
finnas några klara centralnamn i bygderna. Däremot 
konstateras att Berga och Lunda ofta förekommer i 
strategiska lägen med mycket fornlämningar. Tuna skiljer 
sig genom att ha ett lägre fornlämningstal. I s.k. dubbel

socknar finns en svag antydan till att namnparet Berga 
och Tuna representerar varsin del. Även Husby-nam
nen ingår i analysen och Hyenstrand menar att både 
-tuna-namnen och Husby-namnen hör ihop med hunda- 
resindelningen och båda har koppling till den centrala 
kungamakten. Husby är emellertid yngre än -tuna och 
har lagts ovanpå hundaresorganisationen, medan -tuna 
ingår i densamma (s. 93 ff.).

I Kungshögar och sockenbildning (Wijkander 1983) 
behandlas Södermanlands administrativa indelning 
under vikingatid och tidig medeltid. Keith Wijkander 
fortsätter diskussionen omkring namnen Tuna, Husby, 
Berga, Lunda och Lundby. Dessutom lägger han till 
huvudleden -vi och namn med teofora bestämningsled 
och de ovan nämnda namntyperna som huvudled. Syftet 
är att söka efter upprepningar av vissa mönster för att 
rekonstruera hundaren. Förutom ortnamnen ingår stor
högar och gravfält från 1000-talet i rekonstruktionen. 
Wijkander konstaterar att kombinationer av bebyggelser 
med -tunanamn och Berga eller Lundby, s.k. central- 
namnhierarkier, har en jämn fördelning över de hypote
tiska hunden (s. 41 ff.). Han anser också att byarna med 
namnet Husaby kronologiskt hör till 1100-talet och ska 
ses som bebyggelser knutna till skatteuppbörden i den 
yngre hundaresindelningen (s. 136, 138).

Den speciella funktion inom hundaresystemet som 
Husaby och -tuna eventuellt står för har diskuterats av 
både ortnamnsforskare och arkeologer. Förutom av de 
båda arkeologerna Hyenstrand (1974,1983) och Keith 
Wijkander (1983) har dessa problem på senare tid främst 
dryftats av ortnamnsforskarna K. A. Holmberg (1969), 
Thorsten Andersson (1970), Ingemar Olsson (1976) och 
Lennart Elmevik (1996b).

Territoriell indelning har behandlats i ett nummer 
av Bebyggelsehistorisk tidskrift (Äldre territoriell in
delning i Sverige 1982), där ortnamnsforskare, kultur
geografer, historiker, teologer och arkeologer finns med. 
Det är de administrativa indelningarna som behand
las, världsliga såväl som kyrkliga. En värdefull detalj i 
tidskriften är en ruta i slutet av varje artikel, där förfat
taren presenteras. I all typ av tvärvetenskap är det viktigt
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att veta vilken disciplin varje artikelförfattare eller del
tagare hör hemma i.

Handel och kommunikation
Handel är ett omfattande forskningsfält inom arkeo
login. Det undersöks på många olika sätt och med många 
olika utgångspunkter beroende på vilken tidsperiod 
forskningen behandlar. I den mån ortnamn finns med 
i arkeologisk forskning kring handel under järnålder 
och tidig medeltid, har det handlat om att genom nam
nen få indikationer på marknads- och handelsplatser, 
hamnar, medeltida båttyper och annat som kan kny
tas till handel och färdvägar. Även om båda discipliner 
arbetar med handel, har jag kunnat upptäcka få exempel 
på samarbete. Som ett undantag kan man möjligen se 
Ingemar Olssons undersökningar av snäck-namn på 
Gotland och Dan Carlssons arbeten med hamnplatser 
där (Olsson 1979,1985, Carlsson 1987). De har dock 
inte arbetat tillsammans.

I kapitel nio i boken Gotländsk natur och historia 
speglade i ortnamnen beskriver Ingemar Olsson (1979: 
99 ff.) snäck-namn och kopplar dem till hamnplatser, 
tingsområden och i förlängningen ledungen. I en senare 
artikel i Fornvännen (Olsson 1985:179 ff.) diskuterar 
han problemet med att äldre hamnplatser förstörs ge
nom hårt exploateringstryck och nyttjande av kusterna. 
I artikeln behandlas hamnar på Gotland, men samma 
sak gäller också för fastlandskusten. Olsson föreslår att 
man ska skydda hamnplatserna genom att göra en riktad 
fornminnesinventering, där man är noga med att be
stämma hamnplatsernas utbredning. En sådan inven
teringen bör då göras i samarbete mellan en arkeolog 
och en ortnamnsforskare, för att man ska kunna an
vända sig av ortnamn som indikerat hamnplatser.

I Dan Carlssons (1987:6 ff.) svar på Olssons arti
kel beskrivs både undersökningar och fosfatkarteringar 
av hamnplatser och hamnplatslägen. Carlsson håller 
med Olsson om att dessa hamnplatser riskerar att för
störas och att en riktad inventering bör göras. Enligt 
Carlsson är det dock inte bara fråga om ett kulturmin- 
nesvårdsproblem utan också ett vetenskapligt. Man vet

alltför lite om hamnplatsernas antal, belägenhet och 
funktion. Många är dessutom svåra att upptäcka efter
som de varken indikeras av ortnamn eller av konkreta 
spår i terrängen.

Ortnamnsforskare har skrivit om handelsplatser med 
namnen Birka eller Björkö och de speciella lagar för 
handelsmännen som kan ha förekommit på dessa (björ- 
körätt, se kapitel 3). Christer Westerdahl nämner före
teelsen i sin bok Norrlandsleden I (1989) och nämner 
också några platser med namnet Björkö i samband 
därmed. Boken är emellertid närmast en handbok för 
inventering av det maritima kulturlandskapet. Den pekar 
på många möjligheter, men innehåller inte så mycket 
av tillämpningar eller undersökningsresultat. Här finns 
dock ett mycket rikt material av ortnamn som kan sägas 
tillhöra det maritima kulturlandskapet.

Handelsvägar och andra färdvägar till lands och till 
havs är arkeologiskt intressanta och representerar ett 
forskningsfält, som kan utvecklas i samarbete med ort- 
namnsforskningen. Här kommer dock sannolikt en del 
problem att tillstöta, inte minst med kronologin. De 
namn som oftast kommer ifråga är förmodligen språkligt 
svårdaterade naturnamn och i en tvärvetenskaplig situ
ation är det nödvändigt att vara försiktig med att da
tera med hjälp av närhet till fornlämningar.

Religion

Ytterligare en kontaktyta mellan arkeologi och ort- 
namnsforskning är religion. Både arkeologer och ort
namnsforskare studerar nordisk hedendom och över
gången till kristendom. Anders Kaliff (1997:7 ff.) beskri
ver utvecklingen av religionsforskningen inom arkeo
logi så att det har funnits ett intresse för sådana frå
gor under 1900-talet första halva, men att detta när
mast försvann under åren efter andra världskriget. Det 
är först under senare tid, i samband med att den kontex- 
tuella och post-processuella arkeologin utvecklas, som 
intresset återuppväcks.

Man kan se olika sätt att närma sig den förhisto
riska religionen. Ett sätt är att arbeta med fysiska platser
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som t.ex. hedniska kultplatser av olika slag och kyrk- 
platser. Ett annat är att studera religionen i sig, d.v.s. 
religiösa/ideologiska värderingar, uppfattningar om livet 
efter döden, ritual, gravskick och liknande. I den se
nare typen är gravar naturligt nog det främsta mate
rialet (Kaliff 1997:8 och där cit. litt.). Kaliff själv be
handlar kulten utifrån religionsvetenskap och arkeo
logiskt gravmaterial och med en poängterad vetenskaps- 
teoretisk inriktning. En snabb genomgång av den där 
citerade skandinaviska litteraturen visar att ortnamn 
finns med i någon grad i den äldre litteraturen och då 
i koppling till fysiska platser. I den yngre litteraturen 
är ortnamn ännu mer sällsynt. Mycket av den forsk
ning Kaliff hänvisar till behandlar dock bronsålderns 
religion, vilket också kan en anledning till att ortnamn 
inte är aktuellt som material.

I boken Religion från stenålder till medeltid (1996) 
hänvisas mycket kort till ortnamnsforskning i en arti
kel, Fornskandinavisk kult-finns det skriftliga källor? 
(Hultgård 1996) och i tre andra hänvisas till litteratur 
skriven av ortnamnsforskare. Ortnamn har alltså en 
mycket undanskymd plats i diskussionen.

Den typ av religionsforskning, som arbetar med fy
siska platser som på något sätt är knutna till religio
nen, har dragit mer nytta av ortnamn. Ett mycket ti
digt exempel har jag hämtat från Oskar Monte!i us' Om 
lifvet i Sverige under hednatiden (1873). Han skriver: 
”Vi kunna ännu idag, äfven om vi ej vilja lyssna till tra
ditionen, uppräkna en stor mängd ställen, der våra 
förfäder en gång blotade åt åsagudarne. Sådana är de 
i många landskap förekommande ställen med namnet 
Hof, Harg eller Vi” (1873:106).

Arthur Norden (1938/1943) diskuterar olika sakrala 
namnleder i samband med att han försöker återskapa 
en förkristen bygdekrets (s. 147 ff.). Här tas ord som 
lund, al, vi, hof, gård, ring och harg upp. Även denna 
typ av religionsforskning lades nästan helt ner både inom 
ortnamnsforskningen och arkeologin under en ganska 
lång period efter andra världskriget. Från ortnamns- 
forskningens sida riktade Jöran Sahlgren skarp kritik 
mot sådana tolkningar i uppsatsen Hednisk gudalära

och nordiska ortnamn. Kritiska inlägg (1951). Hans 
kritik bör ha fått följdverkningar även för användan
det av teofora namn i arkeologi. Ett ungefär lika kri
tiskt arbete inom arkeologin är Olaf Olsens avhand
lingen Hørg, Hof og Kirke (1966). Där beskrivs och 
kritiseras ett antal arkeologiska undersökningar, vars 
material tolkats som rester efter tempel.

Att denna forskningsinriktning återkommit visas bl.a. 
av två arbeten av Charlotte Fabech, Samfundsorgani
sation, religøse ceremonier og regional variation (1991) 
och Sakrale pladser i sydskandinavisk jernalder. En 
evaluering (1992). Båda behandlar offerfynd och kult
platser och där finns sakrala ortnamn med i diskussionen. 
Det har sitt intresse att den senare artikeln är ett före
drag hållet vid ett symposium för namnforskning, näm
ligen NORNA-symposiet om sakrala namn 1990. Fa
bech diskuterar här bl.a. sambandet mellan kultplatser 
och sakrala namn och hon kommer till slutsatsen att 
endast ett fåtal av äldre järnålderns kultplatser har ett 
sakralt namn. En förklaring, menar hon, kan vara namn
död beroende på att dessa kultplatser överges i folkvand- 
ringstid (s. 144 ff.). Yngre järnålderns kultplatser dä
remot har i betydligt större grad sakrala namn (s. 152 
ff.). Fabech menar att de skiljer sig från de äldre på flera 
sätt. De är knutna till en bebyggelse, hör till en annan 
slags samhällsorganisation, har kontinuitet in i med
eltiden och de första kyrkorna byggs på samma plats 
(s. 156).

En tvärvetenskaplig kongress omkring religion ska 
också nämnas, även om artiklarna i publikationen var 
för sig inte är tvärvetenskapliga och de arkeologiska 
inte innehåller något ortnamnsanvändande. Det är Old 
Norse and Finnish Religions and Cultic Place-Names 
(1990) och deltagarna representerar ämnena arkeologi, 
religionsvetenskap och ortnamnsforskning. Kongres
sen kan ses som en nystart för forskningen kring för
historisk religion och teofora namn och för tvärveten
skap omkring detta.

Det tvärvetenskapliga projektet Sveriges kristnande 
startar 1990 och pågår under fem år. Arbetet har fort
löpande redovisats i fem projektmeddelanden. Projektets
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underrubrik är Kultur och mentaliteter under vikingatid 
och medeltid och man har poängterat ett mentalitets- 
historiskt perspektiv. Deltagande discipliner har varit 
arkeologi, historia, konsthistoria, nordiska språk, ort- 
namnsforskning, religionshistoria, teologi, missions- 
vetenskap, kyrko- och samfundshistoria och kyrkohis
toria. Huvuduppgifterna har dels varit metodologiska 
och källkritiska granskningar, dels forskning inom pro
blemområdena döden, äktenskapet/familj en och kul
ten. Projektet har varit värd för ett flertal seminarier 
och symposier och inom projektet har försiggått mycket 
diskussioner. Projektarbetena presenteras i fem voly
mer: Kontinuitet i kult och tro från vikingatid till med
eltid (1992), Möres kristnande (1993), Kvinnor, män 
och barn på medeltida begravningsplatser (Nilsson 
1994), Jämtlands kristnande (1996) och Kristnandet i 
Sverige (1996). Kvinnor, män och barn på medeltida 
begravningsplatser är en monografi, de övriga är sam
manställningar av artiklar där varje volym avslutas med 
sammanfattande synpunkter eller en syntes där de olika 
materialen och resultaten sammanvävs. Just dessa synte
ser gör att projektet verkligen blir tvärvetenskapligt och 
inte stannar vid mångvetenskap.

Hur har arkeologer 
utnyttjat ortnamn?
Jag ska än en gång påpeka att genomgången inte på 
något sätt är fullständig utan omnämnda arbeten ska 
ses som exempel. Trots denna ofullständighet anser jag 
mig kunna dra ett antal slutsatser.

Generellt utgår användande av ortnamn i arkeologi 
ifrån en lägesbestämning av ortnamnet. Innehållet ut
nyttjas till viss grad framför allt inom forskningsfälten 
religion, territoriell indelning och handel och kommu
nikation. Till exempel diskuteras namn vars innehåll 
indikerar handelsplatser, hamnar, kultplatser och hela 
territorier. Inom bebyggelsehistoria är det sämre ställt. 
Där har i första hand ortnamn använts till att disku
tera bebyggelsens utveckling och kontinuitet/diskon
tinuitet. Det är slående att frågan om kontinuitet i såväl

bebyggelse som namn har varit en knäckfråga ända se
dan Hansen och Stjerna skrev sina verk 1904 respek
tive 1905.1 den äldre forskningen under 1900-talets 
början används namnen också till att identifiera folk
slag och stammar och placera in dem geografiskt. Detta 
innebär att man hämtar kunskap ur ortnamnen och 
lägger den till den arkeologiska utan att utnyttja forn- 
lämningar. I senare tid har namn kopplats till stads- 
bildningar och även utnyttjats i diskussioner om sociala 
strukturer. Här närmar man sig tanken att arbeta med 
namnens innehåll.

Det är emellertid inte bara förståeligt utan även nöd
vändigt att se till namnens proveniens med tanke på 
hur arkeologer arbetar och på hur viktig proveniensen 
är för det arkeologiska materialet. Däremot är det inte 
nödvändigt att begränsa utnyttjandet av ortnamn till 
detta. Man kan vidareutveckla arbetet med att kombi
nera läge och innehåll och försöka hitta vägar att sätta 
innehållet i relation till kulturhistorien utan att hänga 
upp det på så exakta lägen eller på lägen alls. En sådan 
inriktning kräver ett större mått av samarbete med ort- 
namnsforskningen, eftersom tolkningen av namnens 
innehåll kräver en språklig analys.

När man arbetar med fornlämningar och ortnamn 
är arbetsmetoden för det mesta den att man kopplar 
materialen genom att söka efter geografiska samband. 
Det sker på flera nivåer. Oftast är det fråga om områ
den med vissa fornlämningstyper som jämförs med ort- 
namnstyper. Det kan också vara fråga om mer detal
jerade nivåer där enstaka namn kopplas till en forn- 
lämning. Innan namndateringen var utvecklad konstate
rades rumsliga samband och därifrån diskuterades bl.a. 
namnens datering mot bakgrund av fornlämningarnas. 
Efter det att namnkronologin etablerats, utnyttjas nam
nens datering för att visa samband mellan dessa och 
närliggande gravfält eller boplatser.

Att arbeta utifrån geografisk koppling mellan forn- 
lämning och namn är ofta nödvändigt, men det finns 
en del svagheter bakom denna metod. Att ett namn och 
en fornlämning sammanfaller geografiskt betyder i 
grunden ingenting annat än att just detta namn och
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denna fornlämning ligger på samma plats. För att kon
statera samband krävs både att namnet och fornläm- 
ningen har sammanfallande dateringar (och är date
rade oberoende av varandra) och att de flesta namn av 
en viss typ kan kopplas till en bestämd fornlämnings- 
typ och att denna inte lika ofta förekommer i kombi
nation med andra namntyper.

Möjligen möts två olika vetenskapssyner här. Ett 
namn kan tolkas och förstås genom en koppling till 
närliggande fornlämningar, men det går inte att vända 
på resonemanget och generellt koppla en fornlämning 
till namnet på platsen. Den plats fornlämningen ligger 
på kan ha använts i många omgångar, i flera olika 
perioder och av helt skilda grupper av människor. Många 
boplatser har ett kronologiskt blandat material, gra
var anläggs ibland ovanpå bebyggelser och tvärtom. 
Äldre järnålderns boplatser påträffas ofta inom samma 
områden som medeltida bebyggelser. Det finns fler lik
nande exempel. Att en fornlämning och ett namn finns 
på samma plats betyder alltså inte att de hör ihop el
ler ens hör till samma användningsperiod. Inte ens om 
flera gårdar med en viss namntyp visar sig ha samma 
typ av fornlämning på sina marker, kan man säga nå
got om ett generellt samband. Det behövs således en 
ingående källkritik, innan man kan drista sig till att 
konstatera samband. En grundläggande orsak till pro
blemet är att fornlämningar per definition är övergivna 
medan ortnamn i de flesta fall fortfarande är levande.

Generellt sett används ortnamn ändå ganska lite i 
den arkeologiska forskningen. Namnen har varit mest 
använda under första delen av 1900-talet i samband 
med de stora landskapsundersökningarna. Därefter har 
det varit fråga om enstaka utnyttjanden av några in
tresserade arkeologer.

Det är svårt att se något inomvetenskapligt para- 
digmskifte i fråga om arkeologers sätt att använda ort
namn. Möjligen kan säga att etableringen av namn
kronologin kom att betyda ett sådant skifte. Innan dess 
har man även från arkeologins sida arbetat med namn
dateringar, efteråt har man istället använt namnen som 
kronologiska hållpunkter eller vid materialsamman

ställningar inom kronologiska perioder. Utnyttjandet 
av namnens innehåll har funnits med i liten grad hela 
tiden och således varken övergivits eller utvecklats.

Disciplinernas samarbete över tid
Någon gemensam utveckling ser ämnena inte ut att ha 
haft, knappast ens någon kontinuerlig kontakt. Jag kan 
inte se någon påverkan från det ena till det andra hel
ler. Det ser ut som om arkeologi och ortnamnsforsk- 
ning har existerat i varandras närhet, av och till utnyttjat 
varandras material och haft en del begränsat samar
bete, men egentligen inte påverkat varandra eller ut
vecklats tillsammans. Att ortnamnsforskning i grun
den är en språklig disciplin och arkeologi en kulturhis
torisk, gör sannolikt att klyftan mellan dem blir för stor 
för en kontinuerlig, gemensam utveckling.

En fara med att ämnena utvecklas så skilda ifrån 
varandra och ändå ständigt möts är att risken för cir
kelbevis ökar. Resultat passerar fram och tillbaka över 
ämnesgränsen, men man tappar kontrollen över vari
från den ena eller andra uppgifter ursprungligen kom
mer. Fornlämningarnas roll i dateringen av äldre namn
typer innebär t.ex. en risk för cirkelbevis. Eftersom 
arkeologer gärna använder ortnamn just för bebyggelse
utveckling, riskerar man att datera bebyggelser och grav
fält efter namn som i sin tur är daterade utifrån när
het till dessa fornlämningskategorier.

Allmänt sett är arkeologi en naturligare del av ort
namnsforskning än tvärtom. Det beror antagligen på 
att arkeologi ingår som en del i saktolkningen, medan 
motsvarande naturlig eller vardaglig användning av 
ortnamn inte finns inom arkeologin. Den arkeologi som 
används i ortnamnsforskning är dock bara en liten del 
av disciplinen arkeologi. Framför allt finns en krono
logisk begränsning till de förhistoriens yngre delar, sten- 
och bronsålder faller nästan helt utanför.

Sammanfattningsvis kan man säga att integrerad 
tvärvetenskap är ovanlig. Det är svårt att vara tillräckligt 
inläst i ett annat ämne och ännu svårare att ta till sig 
andras metoder och tänkande, d.v.s. gällande paradigm.
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Båda disciplinerna håller sig strikt till sina egna frågor 
och infallsvinklar.

Det jag själv anser vara nödvändigt för en fortsätt
ning och en utveckling av samarbetet mellan arkeologi 
och ortnamnsforskning är forskning om vad som händer 
när man flyttar in ett material i ett främmande para
digm. Hur kommer man att se materialet i den nya 
situationen? Vilka källkritiska frågor ställer man till det? 
Kommer det nya materialet att påverka disciplinens tän
kande och frågeställningar? Det är t.ex. en stor brist 
att man sällan principiellt diskuterar vad som händer 
med ortnamn i ett långtidsperspektiv och dessutom prö
var detta i undersökningar. Hur fungerar namnmaterialet 
i förhållande till det historiska skeendet, till förändringar 
på olika plan? I grunden är detta en fråga om namns 
representativitet och vilken bärighet de har för olika 
perioder och olika frågeställningar.

En annan svaghet är att sättet att använda ortnamn

i arkeologi är väldigt enkelspårigt. Generellt sett fort
sätter man som man alltid gjort med kartöversikter, 
jämförelser med närliggande fornlämningar, letande efter 
mönster och efter funktioner. Även omkring detta saknar 
jag principiella, källkritiska diskussioner om namn
materialets bärighet. Till exempel är kanske ortnamns- 
materialet inget bra material att leta efter funktioner 
i, eftersom man inte är tvungen att benämna platser 
efter vad de används till. En kultplats kan heta vad som 
helst så länge människor vet att det är en kultplats. En 
yxa eller ett keramikkärl måste däremot se ut på ett 
visst sätt för att vara användbara.

Hittills i avhandlingen finns en genomgående kri
tik mot att ortnamnens innehåll inte utnyttjas så mycket. 
Detta är naturligtvis ett forskningsfält som borde ut
vecklas. Jag skulle vilja se mer prövande av idéer som 
tar fasta på just namninnehållet och kopplar det till den 
kunskap vi har om förhistoriska samhällen.
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5. Namndöd och namns representativitet

Bakgrund

När man använder ortnamn i arkeologisk forskning 
förflyttar man ett till största delen fortfarande levande 
material minst 700-800 år tillbaka i tiden, kanske t.o.m. 
tusen år eller mer. Man inte bara flyttar sig till perio
der med en helt annan kultur, näring, religion o.s.v. utan 
också förbi hela det historiska skeendet mellan järn
ålder eller tidig medeltid och fram till idag. Vad har hänt 
med ortnamnsmaterialet under hela denna tid? Hur har 
det som hänt påverkat namnen? Den här undersök
ningen försöker svara på dessa frågor och den hand
lar således om ortnamns representativitet och bärighet 
för förhistorisk forskning.

I kapitel två Arkeologins och ortnamnsforskning- 
ens paradigm i delen Forskningsinriktning, Idéer om 
resultat finns två figurer som visar hur olika bebyggelse
utvecklingen kan se ut beroende på vilket material som 
ligger till grund, boplatser eller ortnamn. Bakom dessa 
olika bilder finns också skillnader i sättet att se mate
rial, i synen på källkritik, framför allt hur man ser på 
representativitet. De problem som emanerar ur de olika 
bilderna - bebyggelsekontinuitet, namnkontinuitet och 
kopplingen mellan förhistoriska bebyggelser och namn 
- behandlas också utifrån disciplinernas skilda synsätt. 
Detta har skapat en debatt, som tydligt kom till synes 
vid det tvärvetenskapliga symposiet Bebyggelsers og 
bebyggelsesnavnes alder (1984). Bland annat pekade 
ett flertal föredragshållare från arkeologi, historia och 
kulturgeografi på en dålig överensstämmelse mellan be
byggelser och namn och problemen med att använda 
ortnamn som dateringsindikatorer för bebyggelsen (se 
artiklar av Björn Teitsson, Torben Grøngaard-Jeppe- 
sen, Berta Stjernquist, Niels Lund och Sölve Görans
son). Debatten har fortsatt även senare bl.a. i ett an

dra symposium, Namn og eldre busetnad (1990). Ut
anför dessa symposier har Stefan Brink (1988b:23 ff.) 
velat förklara den dåliga överensstämmelsen med an
dra avgränsningar av bebyggelsen i äldre tid, kontinuitet 
på olika nivåer och denotationsförändringar. Enbart 
sådana förändringar förklarar emellertid inte de olika 
bilderna och det faktum att namnets ålder i flera fall 
inte överensstämmer med bebyggelsens ålder.

Ett steg längre i diskussionen har man kanske kommit 
i och med att vissa perioder kan pekas ut som särskilt 
problematiska. En sådan ser ut att vara övergången mel
lan äldre och yngre järnålder, en känd och omdiskute
rad förändringsperiod. I en tidigare undersökning har 
jag arbetat med att jämföra arkeologiskt undersökta 
boplatser med ortnamnen i deras närhet. Det visar sig 
att överensstämmelsen var dålig för boplatserna från 
äldre järnåldern. Det finns inga äldre namn som kan 
knytas till dessa boplatser. Däremot stämmmer de få 
yngre järnåldersboplatserna tidsmässigt bra överens med 
platsens eller närområdets namn (Lönn 1991). I kapi
tel 4 i detta arbete nämns en undersökning av kultplatser 
och kultnamn, som får samma resultat. Yngre järn
ålderns lämningar har en god överensstämmelse med 
namn, men äldre järnålderns har det inte (Fabech 1992). 
I båda arbetena har namndöd föreslagits som förkla
ring.

Diskussionen leder fram till ett antal frågor: Vad de- 
noterar ortnamn i olika perioder och hur jämför man 
ortnamn och fornlämningar ? Hur reagerar ortnamn på 
historiska förändringar? Är namndöd ett så vanligt feno
men att det påverkar namnmaterialets representativi
tet? De första problemen kommer jag att lämna där
hän, men de båda senare behandlas nedan.

Det finns anledning att särskilt tänka över namns 
överlevnadsförmåga över tid och namns representati-
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vitet i äldre perioder om namnmaterialet ska använ
das i arkeologisk forskning. Inom ortnamnsforskningen 
har diskussionen främst gällt vilken typ av namn som 
är stabilast, t.ex. att bebyggelsenamn är stabilare än 
marknamn. Stabiliteten bedöms framför allt utifrån 
namnbrukarkretsens storlek, men andra kriterier som 
namnets art och eventuella denotationsförändringar 
spelar också in. Däremot diskuteras sällan kopplingen 
till den historiska kontexten och till förändringar i den 
historiska utvecklingen.

Nedanstående arbete gjordes 1983-1985 i samband 
med den ovan nämnda undersökningen om samband 
mellan boplatser och ortnamn (Lönn 1991). När den 
nu sent om sider färdigställs har texten putsats och i 
några avseenden kortats, dispositionen ändrats, en del 
litteratur lagts till och diskussionen om resultatet utö
kats. Själva undersökningen är dock väsentligen den
samma.

Syfte, teori, metod och material

Syftet med undersökningen är att principiellt förstå 
namns förutsättningar för överlevnad i förhållande till 
den kulturhistoriska utvecklingen och att därigenom 
få en uppfattning om namnmaterialets representativi
tet under äldre perioder. Undersökningen tar fasta på 
frågor om namndöd och representativitet just i förhål
lande till förändringssituationer i historien.

Teoretiskt arbetar jag utifrån parallellitet och gene- 
ralitet. Jag drar paralleller mellan två olika typer av namn 
och jag förutsätter att det finns en principiell koppling 
mellan namn och kulturhistorisk kontext och i förläng
ningen förändringar hos denna kontext.

Arbetet har gjorts i två steg. I den första delen un
dersöks namndöd bland namn på små lokaler med en 
liten brukarkrets d.v.s. de namn som förekommer inom 
en gård och som brukas av gårdens invånare. Denna 
del förväntas ge en tydlig bild av orsak och verkan dels 
genom att det kulturhistoriska skeendet inträffar i sen 
tid och är betydligt bättre känt än förhistoriska eller 
medeltida, dels genom att namnmaterialet är stort och

tydligt och relativt lätt att koppla till speciella föränd
ringar. Mot bakgrund av resultaten i den första delen 
och en principiell diskussion omkring dessa, undersöks 
i den andra delen namndöd bland namn på byar och 
(ensam)gårdar. Meningen är att försöka få fram var
för, när och i vilken omfattning namndöd inträffar hos 
denna namntyp och slutligen ställa det i relation till den 
historiska utvecklingen. Arbetssättet kan jämföras med 
bruket av etnografiska paralleller för att förstå ett arke
ologiskt material. Här diskuteras istället parallellitet 
mellan två olika typer av namnmaterial.

Representativitet är något som ständigt diskuteras 
i fråga om det arkeologiska materialet. För ortnamn 
är det inte lika självklart, beroende på att det inte be
hövs för den språkliga tolkningen. Däremot är diskus
sionen oundviklig när ortnamn används i arkeologisk 
eller historisk forskning.

För att följa ett namns livscykel krävs ett material 
där sådant kan förväntas bli synligt och där orsakerna 
till namndöden är möjlig att förstå. Därför har namn 
inom en gård valts ut och genom att intervjua flera 
generationer av boende och studera äldre kartmaterial 
har ett händelseförlopp kunnat följas. Detta ger en 
geografisk avgränsning istället för en avgränsning till 
namntyp och därför finns både marknamn och bebyg
gelsenamn med i undersökningen (se definitioner strax 
nedan).

Namn på lokaler inom en gård, vilka nästan bara 
brukas av gårdens invånare, kan förväntas vara bety
delsemässigt genomskinliga och känsliga för föränd
ringar. Detta gör dem lämpliga som testmaterial, efter
som förändringar hos dem kan ske inte bara över kort 
tid utan också i nutid, nästan direkt framför ögonen. 
Resultaten blir därför både synliga och tydliga. Tan
ken har varit att följa kända förändringssituationer som 
skiftena och jordbrukets strukturomvandling efter andra 
världskriget, för att se vilka konsekvenser de får för 
namnen. De svar jag får bildar sedan utgångspunkt för 
att ställa mer generella frågor omkring namndöd.

De flesta namnen i den första delen kan föras till 
den speciellt inom dansk, men även i sydsvensk namn

60 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning...



forskning, ofta använda termen marknamn. Termen är 
en sammanfattande benämning på såväl av människan 
bearbetad mark, åkrar och ängar, som på olika slag av 
naturlokaliteter t.ex. mindre höjder och dalar, mossar 
och kärr o.s.v. (Pamp 1987:7). Vibeke Christensen (Dal
berg) och John Kousgård Sørensen beskriver marknamn 
som namn på uppodlade arealer, men skriver också att 
termen ofta fått ett utvidgat användningsområde i och 
med att man däri kommit att också räkna in namn på 
naturforekomster (Christensen & Kousgård Sørensen 
1972:26). De jämför med termerna ägonamn och teg
namn och konstaterar att ingen av dem används enty
digt för enbart åkrar, ängar och annan odlingsmark.

De namn, som är intressanta här, är de som finns 
och används inom en gård. Det är således gårdens om
råde och dess namnbrukarkrets, som bestämmer vilka 
namn och namntyper som kommer med. Det får till följd 
att denna del främst omfattar namn på åkrar och ängar 
och mindre naturlokaliteter och därför passar termen 
marknamn med Pamps definition bäst. Emellertid har 
också ett antal bebyggelsenamn, framför allt torpnamn, 
och ett vägnamn framkommit i intervjuer. Jag kommer 
att redovisa även dessa namn, men ändå hålla isär dem 
från marknamnen.

Den andra delen av undersökningen behandlar by- 
och gårdnamn som hör till gruppen bebyggelsenamn. 
Pamps definition på den gruppen är ”alla slags bebyg
gelser och administrativa områden, från länder och 
landskap ner till socknar, byar, gårdar och hus” (Pamp 
1987:7).

De båda undersökningarna skiljer sig åt inte bara i 
fråga om vilka typer av namn som tas upp utan också 
i fråga om vilken metod som används. I den första under
sökningen har materialet samlats in dels genom inter
vjuer, dels genom analys av äldre kartmaterial. I den 
andra undersökningen hämtas namn på byar och (en- 
samjgårdar från det i serien Ortnamnen i Göteborgs 
och Bohus län redovisade materialet och består av en 
genomgång av försvunna by- och gårdnamn i delarna 
V. Inlands Södra härad, Kungälv, Marstrand, VI. Inlands 
Nordre härad, X. Inlands Torpe härad och XI. Inlands

Fräkne härad, d.v.s. de härader som tillsammans bil
dar Bohus Inland.

Tvärvetenskap
Undersökningen kan närmast klassificeras som en tvär
vetenskapligt källkritisk undersökning. Den görs för att 
bestämma namns representativitet historiskt sett och 
i förlängningen för att kunna bedöma namns potenti
al för arkeologisk och historisk forskning. Arbetet fo
kuserar på representativitet, vilket är helt grundläggande 
för det arkeologiska materialet. I den här undersök
ningen prövas emellertid inget arkeologiskt material utan 
ortnamn.

Teori och metod är också blandade. De praktiska 
arbetsmetoderna, intervjuer och analys av skriftligt ma
terial, är hämtade från ortnamnsforskning, medan den 
teoretiska bakgrunden är mer arkeologisk. Intervjume
tod är bekant för ortnamnsforskare, men inte för arkeo
loger. De tankar om generalitet, som finns i bakgrun
den i arbetets andra del, innebär problem så till vida 
att sådana diskussioner inte är vanliga inom ortnamns- 
forskningen. Detsamma gäller metoden att arbeta med 
paralleller.

Ett annat, betydligt större problem är att arkeologi 
och ortnamnsforskning har olika förväntningar på nam
nens förmåga att fortleva. Att se namnen som stabila 
och ibland mycket gamla företeelser är grunden till att 
ortnamnsforskare kan bidra till diskussionen om för
historiska samhällen. Den möjligheten begränsas om 
namndöd i större skala accepteras och namn ses som 
instabila. För arkeologer kan namndöd istället vara ett 
sätt att förklara ett annars oförståeligt resultat inom 
arkeologisk forskning. Denna undersökning kommer 
inte att kunna undanröja problemet med olika förvänt
ningar. Jag arbetar som arkeolog, har arkeologiska vär
deringar och är mest intresserad av den nytta namn kan 
ha för arkeologin. Att klarlägga begränsningar i namn
ens överlevnadsförmåga är för mig detsamma som att 
få en ökad kunskap om namnen. Det betyder att man 
med större säkerhet kan utnyttja dem i historisk och 
arkeologisk forskning.
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Denna blandning av arkeologiskt synsätt och arbets
sätt och ortnamnsforskningens material och metod ger 
möjlighet att arbeta integrerat tvärvetenskapligt, men 
skapar också paradigmatiska problem. Dessa hänger 
samman med arkeologers och ortnamnsforskares olika 
vetenskapssyner, d.v.s. uppfattningen om vad som är 
god forskning och vad man kan eller inte kan göra.

Mark- och bebyggelsenamn 
inom en gård
Vad är namn?

Ortnamns funktion beskrivs av Thorsten Andersson 
som: ”Ortnamnens huvudsyfte är att fungera som kogni
tivt kommunikationsmedel, nämligen att identifiera och 
individualisera lokaliteter som vi behöver som referens
punkter för vår orientering” (Andersson 1994:8). En 
liknande beskrivning harjan Paul Strid. ”Ortnamnens 
uppgift i språksystemet är att fylla människans primära 
behov av att kunna orientera sig i landskapet” (Strid 
1993:11). Strid skriver vidare att utan ortnamn skulle 
varje vägbeskrivning och varje lägesangivelse bli oer
hört komplicerade. Det är emellertid inte alltid lätt att 
skilja en lägesangivelse från ett ortnamn. Speciellt i 
samband med marknamn kan det ibland vara svårt att 
avgöra vad som är appellativ och vad som är ett namn. 
Många av de namn, som förekommer i undersökning
arna, skulle kunna betecknas som gränsfall, t.ex. Kalv
hagen och Fredriks i Sund. Är Det långa stycket vid 
Sundsgränsen ett namn eller ett förstadium till Sunds- 
stycket eller något liknande? En del bebyggelsenamn 
kan vid ett skärskådande också te sig tveksamma, t.ex. 
Björkhagen eller Skäret. Ett kriterium för att skilja namn 
från beskrivningar är att namnen ska ha använts av flera 
personer vid ett flertal tillfällen och ändå inte ändrats 
till sin form. Enligt Benson (1976:45) skulle det räcka 
med att två personer vid upprepade tillfällen använ
der en benämning på en bestämd plats för att benäm
ningen ska räknas som ortnamn. Ett annat sätt att skilja 
mellan namn och appellativ är; att ta fasta på att namnet

i motsats till appellativet är monoreferentiellt, d.v.s. det 
syftar på en enda ort, individ eller något annat (An
dersson 1988:33, Falck-Kjällqvist 1988:21, Strid 1993: 
11). De ovan nämnda kriterierna har i möjligaste mån 
varit utslagsgivande. I vissa fall har dock sådant före
kommit, som inte är kontrollerbart och jag har då fått 
lita till vad som kan tänkas vara rimligt av samman
hanget att döma. Ibland har det av en text framgått 
vad som är vad och jag har också tagit hänsyn till om 
den intervjuade personen själv uppfattat en benämning 
som namn eller inte.

Forskning kring marknamnsdöd

Principiella aspekter på ortnamnsdöd har bl.a. behand
lats i en rapport från NORNA:s symposium 1975 Ort
namn och samhälle. Aspekter. Begrepp. Metoder. (1976). 
Ortnamnsbyte och ortnamnsdöd är ett av temana i rap
porten. Aino Naert tar upp samma tema i en uppsats 
i Uppsalastudier i namnforskning (1979:70ff).

Marknamn har undersökts av bl.a. Kristian Hald 
(1948-49) och han anser, att namnen har stor förmåga 
till överlevnad. Även om en viss namndöd förekommit, 
så finns, menar han, en grupp ägonamn i de danska by
arna, som är ungefär jämngammal med byn själv. Halds 
slutsats bygger på att ägonamn i de områden i England, 
där danskar slog sig ner under vikingatid, har dansk- 
språkligt inslag. Gillian Fellows-Jensen redovisar en 
annan tolkning av dessa namn. Hon menar, att det skan
dinaviska inslaget i ägonamnen inte beror på namnens 
höga ålder, utan på att vissa engelska dialekter har dansk 
påverkan (Fellows-Jensen 1974). 1951, d.v.s. långt innan 
Fellows-Jensen gjort sin kommentar till Halds hypo
tes, hänvisar Bertil Ej der till Halds arbete i samband 
med en undersökning av vissa marknamns innehåll. 
Ejder (1951) anser, liksom Hald, att marknamn kan vara 
av avsevärd ålder. En annan forskare med en liknande 
åsikt är Bent Jørgensen, som undersökt marknamns ålder 
genom en kronologisk analys av personnamn (Jørgensen 
1984). Det namnmaterial Jørgensen därigenom date
rar är marknamn med personnamn i bestämningleder
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från Sjælland, Lolland, Falster och Skåne. Mot bak
grund av denna undersökning drar Jørgensen slutsat
sen, att marknamn i huvudsak tillkommit under senare 
delen av medeltiden. Han pekar också på dessa namns 
betydelse som källa till kunskap om medeltida förhål
landen.

Kontinuitet hos marknamn mot bakgrund av skif
tena har diskuterats av en rad forskare. Bertil Wedmark 
(1960) stöder delvis Halds antagande, att vissa mark
namn kan vara från vikingatid eller medeltid, men beto
nar att marknamnen framför allt är knutna till skiftes
reformen. Så länge ägodelningen är oförändrad lever 
namnen. Ett skifte medför däremot en nästan total 
namndöd. John Kousgård Sørensen (1963) går emot 
Wedmarks uppfattning om skiftenas betydelse för mark
namnen. Han menar dels att skiften inte behöver slå 
ut marknamnen, dels att namn dör även då skiften inte 
är inblandade. Christian Lisses undersökning av mark
namnens överlevnadsförmåga understryker dock skift
enas betydelse (Lisse 1960). Lisse menar att marknam
nen är instabila och att bara en mindre del bevarats över 
“udskiftningtiden”. Den troliga orsaken till detta an
ser han vara förändringar i själva markuppdelningen. 
Hugo Karlsson (1985) menar, att skiftena bör ha inne
burit ett kraftigt brott i namntraderingen och därmed 
orsakat omfattande namndöd. Ett arbete, som är mycket 
likt det jag kommer att redovisa nedan, är Staffan Wik- 
lunds undersökning om ägonamn vid Luleälven (1986). 
Wiklund har undersökt marknamnens kontinuitet i 
Svartlå by i Norrbotten mot bakgrund av byns histo
riska utveckling från 1700-talet och fram till idag. Mate
rialet består av lantmäterihandlingar och namnuppgifter 
hämtade från ortsbefolkningen. Undersökningen visar, 
att majoriteten av marknamnen försvunnit. Bara 1/5 
av de äldsta namnen finns kvar idag och bara ca 1/3 
av 1850-talets. Orsaken till denna namndöd ser Wik
lund i de strukturförändringar som jordbruket genom
gått i slutet av 1700-talet, i mitten av 1800-talet och i 
vår egen tid.

Ytterligare undersökningar av liknande slag är bl.a. 
en där Bente Holmberg (1976) undersökt marknamns-

kontinuitet under tiden 1682 och framåt. Resultatet 
visar, att en relativt liten del (ca 11 %) av namnen dött 
och av dessa är en majoritet små och/eller perifert be
lägna. Att läget i förhållande till byarnas centrala de
lar skulle vara av betydelse, påpekar även Lars-Erik 
Edlund (1981). Marknamn som betecknar naturlokaler 
har också, menar Edlund, en relativt stor möjlighet att 
överleva, medan andra typer av marknamn lättare för
svinner. Detta påpekas även av t.ex. Hald (1948-49) 
och Wiklund (1986). Gunilla Harling (1973) har un
dersökt odlingsnamnens utveckling, d.v.s. enbart namn 
på åkrar och ängar och hon tar bl.a. upp kontinuitets- 
frågan. I hennes undersökning av både skriftligt ma
terial och “tillvaratagen muntlig tradition” (s. 55) vi
sas en överlevnad på i genomsnitt 60 %. David Palm 
(1978), slutligen, redovisar i inledningen till OGB 12:2 
(s. XXXI) en undersökning av naturnamn främst häm
tade från 1700- och 1800-talets lantmäterihandlingar. 
Av cirka 1 100 namn är 55 % kända endast genom 
skriftlig dokumentation, d.v.s. namnen representerar 
ingen levande kunskap idag. Av 270 namn från 1700- 
talsakterna är 65 (25 %) i bruk idag och av 488 namn 
från 1800-talets handlingar används 114 (23,4 %) fort
farande. En markant namnförlust har alltså skett un
der de senare 200-250 åren.

Dateringen av ägonamnen, vilket hänger intimt sam
man deras överlevnad, är följaktligen också mycket svår. 
De stora åldersskillnaderna gör det närmast omöjligt 
att utarbeta allmängiltiga dateringsmetoder (Fellows- 
Jensen 1997:161 ff.).

En annorlunda, mer källkritisk, undersökning har 
Eva Villarsen gjort, då hon undersökt marknamnens 
skriftliga källmaterial (Villarsen 1964). Resultatet vi
sar, att vissa källor inte har med så många namn som 
andra, även om möjligheten förmodligen har funnits.

I ovanstående genomgång har jag inte tagit med 
forskning kring bebyggelsenamnsdöd. Det är trots allt 
så få bebyggelsenamn med i denna undersökningsdel 
att jag inte ansett det meningsfullt. En motsvarande 
genomgång av forskning kring bebyggelsenamnsdöd 
presenteras istället i början av den andra delen.
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Intervjuer

Intervjuerna har gjorts i syfte att kartlägga olika ge
nerationers namnkunskap och på så sätt se om namn 
försvunnit från en generation till nästa. Hela arbetet 
utgår ifrån antagandet, att namnen inte är ett obero
ende material, utan ska ses som påverkbara och förän
derliga och avhängiga av olika händelser. Ortnamnen 
förutsätts följa utvecklingen i övrigt utan att varken 
kunna påverka den eller vara isolerade ifrån den. I inter
vjuerna kan man följa ett känt bebyggelsehistoriskt ske
ende och se dess påverkan på namnen. Samma tanke 
ligger också bakom undersökningen av skiftesmaterial.

För att kunna få svar på frågor om namnkontinuitet, 
behövs en situation där flera generationer bor och verkar 
inom samma gård. Gården ska helst ha en brukarkonti- 
nuitet, som går tillbaka minst en generation före den 
äldsta informanten. Dessutom måste namnkunskapen 
vara naturlig, d.v.s. inte inläst eller införskaffad på annat 
sätt än genom muntlig tradition inom gården. Allt detta 
uppfylls på tre av Röd Norgårds fyra hemmansdelar.

Metodiskt sett har intervjuerna den svagheten, att 
jag som intervjuare haft möjlighet att påverka resul
tatet. I avsikt att minimera risken har jag försökt låta 
informanterna i möjligaste mån styra intervjun och 
naturligtvis dominera talandet. Utgångspunkten har 
varit, att jag frågat efter vilka namn var och en känner 
till inom gården eller i dess närhet. Jag har speciellt frå
gat efter namn på åkrar, ängar och liknande för att in
tervjuundersökningen ska kunna jämföras med skif
tesundersökningen. För att motverka att situationen 
skulle kännas alltför främmande för informanterna och 
därav få ett dåligt resultatet, har intervjuerna gjorts 
hemma hos respektive informant och jag som person 
är inte heller okänd för dem. Några av informanterna 
har jag känt sedan före intervjutillfället och, eftersom 
jag bott i närheten av de intervjuade familjerna, har de 
andra åtminstone ytligt känt till mig. Intervjuerna har 
gjorts familjevis och min uppfattning är att informante
rna varit positivt inställda. De har också haft stöd av 
varandra eftersom de vid intervjutillfället varit samlade.

Strömstad

Forshälla
socken

Uddevalla

J (Hjärtum)

\ (Västerlanda)

Kungälv O'

Göteborg

Fig. 6. Göteborgs och Bohus län med Forshälla
socken. A.O.
Fig. 6. The county of Göteborg and Bohuslän with 
Forshälla parish. A.O.

I redovisningen anges om en informant intervjuats ensam 
eller tillsammans med andra. Resultatet har genomgå
ende blivit bättre, d.v.s. fler namn har framkommit, när 
informanterna haft möjlighet att diskutera sinsemel
lan. Jag är medveten om de speciella problem det innebär 
att intervjua en grupp. Emellertid har främst medlem
mar i den yngre generationen känt sig osäkra inför 
intervjuerna och då har jag haft att välja mellan att flera
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Fig. 7. Röd, Forshälla socken, Bohuslän. Ur ekonomiska kartan blad nr 08143. A. O.
Fig. 7. The farm Röd, Forshälla parish, Bohuslän. From the economic map, part no. 08143. A.O.

personer intervjuades samtidigt eller att inte få svar alls. 
Valet har då blivit det förra, vilket givit en del inter
vjuer en prägel av samtal inom familjen där jag bara 
s.a.s. råkat sitta med. Den påverkan personer haft på 
varandra har, enligt vad jag kunnat bedöma, endast varit

att påminna varandra om namn. Jag har inte upplevt 
att någon dominerat så starkt, att han eller hon häm
mat de andra. Det finns ingen anledning att tro, att 
resultatet i väsentliga stycken inte skulle motsvara den 
verkliga kunskapen om gårdarnas ägonamn. Resulta
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tet kan som en form av kontroll jämföras med under
sökningen av skiftesmaterial, där jag inte haft någon 
möjlighet att påverka.

Intervjuerna har gjorts med hjälp av bandspelare 
under ett par veckor våren 1983. De intervjuade bor 
eller har bott på Röd Norgård, Forshälla socken i Bohus
län. Idag ingår Röd i Uddevalla kommun. Byn är de
lad i två hemman, där det ena är den s.k. Kronogården 
eller Röd Sörgård, (Röd 1:1). Den ägs av Domänverket 
och arrenderas till brukaren. Det andra hemmanet består 
av fyra hemmansdelar, som tillsammans kallas Röd 
Norgård. På ekonomiska kartan har hemmansdelarna 
beteckningarna Röd 2:4 (Stjärnekullen), 2:5, 2:6 och 
2:7. Intervjuerna har gjorts på 2:4, 2:5 och 2:7. Röd 
nämns i Røde Bog 1388 (Biskop Eysteins jordebog) och 
skrivs där j Rudi och a Rudi. I De la Gard. (De la Gar- 
dieska archivet) skrivs det ruth 1528 och i NRJ (Nor
ske Regnskaber och Jordebøger fra det 16de Aarhund
rede) nämns byn ca 1528 som Rud. Därefter finns upp
teckningar från jorderegister, Rudt 1544 och Röd 1568, 
1650 och 1777. (Uppgifterna är hämtade ur Ortnamnen 
i Göteborgs och Bohus län XI:19, Ekenvall 1951.)

På hemmansdelen 2:4 (Stjärnekullen) intervjuas f.d. 
brukaren, numera pensionären, Anders, hans dotter 
Gerd och Gerds söner Henrik och Richard. Gerd och 
hennes söner bor inte på gården utan på en avstyck
ning från granngården Ammenäs, men de har ändå nära 
kontakt med Anders. Både Anders och Gerd är födda 
på 2:4. På 2:5 intervjuas Jenny, hennes son John och 
barnbarnet Håkan. Alla tre bor på gården. Jenny är född 
på granngården hemmansdelen 2:7 och är faster till 
brukaren där. John och Håkan är födda på 2:5. På 2:7 
intervjuas Arne och hans hustru Gun samt barnen Thore, 
Sven och Agneta. Arne är ungefär jämngammal med 
John och Gerd. Han liksom barnen är födda på går
den, medan Gun kommer ifrån Rollsbo i Ytter by socken 
i Bohuslän.

Bland de intervjuade är den äldsta generationen - 
Anders och Jenny (gen. 1) - född strax efter sekelskif
tet, mellangenerationen - Gerd, John, Arne och Gun, 
(gen. 2) — född på 1930- och 1940-talen och den yngre

generationen (gen. 3) på 1960- och 1970-talen. 1983, 
när intervjuerna görs, är personerna i generation 1 runt 
80 år, i generation 2 ca 45-50 år och i generation 3 ca 
15-20 år.

På hemmansdelen 2:6 bor Erik med familj. De har 
inte intervjuats eftersom Erik av eget intresse forskat i 
gårdens historia bl.a. genom att titta på skifteskartor. 
Detta skapar sannolikt en falsk bild av hans naturliga 
namnförråd och skulle ge en felaktig bild av namnens 
förmåga att överleva förändringar. Vid en liknande 
intervju på gården Bråten, Skredsviks socken, har jag 
intervjuat delar av familjen, fadern och en son. Sonen, 
som studerat skifteskartor och handlingar, använde laga 
skiftets namnförråd medan faderns fortfarande var det 
helt annorlunda moderna namnförrådet. På grund av 
erfarenheten av den intervjun har familjen på Röd 2:6 
uteslutits.

På Röd 2:7 finns en brukarkontinuitet tillbaka till 
åtminstone laga skiftets tid. Jenny, som är född där men 
flyttat till granngården Röd 2:5, har del av den konti
nuiteten. På Stjärnekullen (Röd 2:4) finns brukarkonti
nuitet tillbaka till 1860-talet, då den dåvarande arrenda- 
torn på kronogården Röd 1:1 köpte gården Röd 2:4.

Intervjuerna har gjorts i ordningen 2:4, 2:7 och sist 
2:5. Jag har också gått tillbaka och frågat om, när något 
varit oklart. Vid den andra intervjuomgången märk
tes att några av informanterna diskuterat namn med 
varandra och efter mitt andra besök tog diskussionerna 
än mer fart. Jag har därför inte kunnat återkomma yt
terligare gånger även om det i något fall behövts, efter
som de svaren då sannolikt inte skulle spegla den verkliga 
bilden av respektive generations namnförråd.

Genom att jag byggt upp en egen namnkunskap från 
och med den första intervjun, har jag också kunnat fråga 
efter namn vid de båda senare intervjutillfällena. Det 
har gjort, att jag fått fram både en aktiv och en passiv 
kunskap, vilket redovisas i tabellen. Den aktiva kunska
pen består alltså i att man direkt kan säga namnet på 
en plats. Passiv kunskap betyder att man inte använ
der namnen och inte kan säga det direkt, men vid på
minnelse minns man.
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Fig. 8. Sältera. Foto M. Lönn.
Fig. 8. The meadow Sältera. Photo M. Lönn.

Intervjuerna presenteras nedan i den ordning de gjor
des och sammanfattas i tabeller och korta kommen
tarer.

Intervju på Röd 2:4
Vid besöket på 2:4 intervjuas Anders och Gerd var för 
sig, Henrik och Richard tillsammans. Detta intervju
sätt har senare ändrats, men har gjort att jag fått fram 
färre namn på Röd 2:4 än i övriga gårdar, eftersom 
informanterna inte kunnat diskutera och påminna var
andra om namn.

Totalt har tio namn framkommit. Generation 1 har 
aktiv kunskap om sju, generation 2 om fyra och pas
siv kunskap om ett, generation 3 har aktiv kunskap om

två (se tabell 1 och 2 nedan). Anders (gen. 1) uppger 
Sjöbackama eller Sältema om strandängarna. Gerd (gen. 
2) uppger Maden om detsamma men minns Sältema 
vid direkt fråga. Pojkarna (gen. 3) har inget namn på 
dessa ängar. Anders nämner åkern Yxan (till gård 2:6) 
och delar också in den i Hammaren och Skaftet. Gerd 
nämner Yxan som beteckning för hela åkerpartiet, me
dan pojkarna inte känner till något av namnen. För
klaringen till namnen finns, enligt Anders, i ägofiguren. 
Brödtegen nämns av Anders som namn på en åker till
hörande granngården Ammenäs. Den ligger alldeles 
invid gränsen till 2:4 och namnet ska ha kommit av att 
åkern bytts mot bröd.
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Gerd nämner namnet Bostället för Röd 1:1. Går
den har tidigare varit korpralsboställe. Pojkarna har 
en del egna namn på omgivningarna, t.ex. Piggsille- 
bäcken. Namnet kommer sig av att där finns småfisk, 
som pojkarna fiskar med håv. Benämningar som skid
backen och liknande har inte tagits med.

Intervju på Röd 2:7
Under intervjun på 2:7 talar jag först med Arne (gen.
2) , sedan med Arne och Gun (gen. 2) tillsammans och 
sist med hela familjen. Intervjun inriktas på att få fram 
så många namn som möjligt, dock med ständiga frå
gor om vem som känner till vilka namn. Barnen (gen.
3) intervjuas också vid ett senare tillfälle, vilket dock 
inte förändrar bilden.

Här har inalles tolv namn framkommit. Eftersom 
det inte finns någon representant för generation 1 un
der denna intervju, är generation 2 den äldsta. Den 
känner till tio namn, alla aktivt. De tre representanterna 
för generation 3 har aktiv kunskap om fyra namn (se 
tabell 1 och 2).

När jag frågar efter ett namn på den åker, som lig
ger på Ammenäs mark och gränsar till Stjärnekullen, 
får jag av Arne svaret Veteflaten. Han känner sedan 
igen namnet Brödtegen och ändrar sig, då han hör det. 
Fjärdingen är det enda namn Arne kan tänka sig på den 
egna åkern. Åkern är delad i fjärdedelar för växtföljdens 
skull och man kan därför identifiera delarna som fjärd
ingen närmast o.s.v. Brunas torp känner Arne väl till 
men inte de andra. Arne har själv minnen av Bruna, 
d.v.s. fru Brun, till vilken han som barn gått ärenden. 
Barnen har ingen kunskap om namnet även om de 
känner till torpet. Timanstorpet är ett torp som tidi
gare stått på Erik Niklassons mark (2:6) men flyttats 
in till Uddevalla. Det står nu på en plats som heter Ti
manstorpet. Brohålan är den plats där landsvägen gick 
över Röds bäck. Bäckfåran är ganska djup och förr har 
vägen gått ner i bäckravinen och via en mindre bro över 
själva bäcken. Numera går en bro över hela bäckravinen. 
Mellanpojken Sven, som är jämngammal med Gerds 
båda pojkar, känner till namnet Piggsillebäcken. Namnet

Brännebergen har meddelats mig per telefon efter inter
vjutillfället. Namnet refererar till berget utmed lands
vägen. Vita berget har också meddelats på telefon efteråt. 
Det är barnens namn på en plats i Brännebergen. Var
ken Arne eller Gun känner till detta namn.

Intervju på Röd 2:5
Intervjun på Röd 2:5 är sådan, att man börjar med att 
säga att man inget vet, men känner sedan igen nästan 
alla namn jag frågar om. Därefter kommer också egna 
hågkomster fram. Mycket kunskap är alltså passiv.

På 2:5 hålls intervjuerna med Jenny (gen. 1) och John 
(gen. 2) var för sig medan Håkan (gen. 3) intervjuas 
tillsammans med John. I en andra omgång intervjuas 
även Johns hustru Gun och två andra söner, Magnus 
och Thomas. Inga nya namn framkommer då, men väl 
en del förklaringar till tidigare nämnda.

34 namn nämns: 23 av generation 1,22 av genera
tion 2 och fyra av generation 3.15 namn är aktiv kun
skap och åtta passiv hos generation 1. Hos generation 
2 är 13 aktiva och 9 passiva och hos generation 3 är 
två aktiva och två passiva (se tabell 1 och 2).

Skoglänsflaten har sin egen historia, där -läns- är 
bildat till länsa ‘länsa, ta bort’ och flaten betyder ‘åker, 
plant stycke’. Från början har skog vuxit på platsen, 
men Jennys man har röjt för att få åker, d.v.s. han har 
tagit bort skogen. Stycket har sedan odlats som åker 
ända till för ett tiotal år sedan då matjorden tagits bort 
och skog planterats igen. Alla generationer har på något 
sätt varit med om eller hört om detta, vilket sannolikt 
är anledningen till att namnet är känt i alla generatio
nerna. Yxan känner som vanligt de flesta till, men det 
är bara John som nämner Skaftet och Hammaren.

Stjärnekulleflaten är en åker som hört till 2:7. Om
rådet är fortfarande åker under 2:7 men med andra grän
ser. Jennys förklaring till namnet är att åkern legat när
mast Stjärnekullen. Per telefon har senare meddelats 
namn på ytterligare två likadana åkrar, Källareflaten 
och Norrgärdet. Sjöbackarnas läge diskuteras och om 
namnet betecknar samma område som Sälterna eller 
en bestämd del av det. Myren är ett ställe där man förr
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tagit vall och där det stått en hölada. Det torp, som andra 
kallat Timanstorpet, kallar Jenny Altorp. Jennys namn 
passar bra in på omgivningarna, eftersom torpet legat 
vid Alekärret. Torpet finns emellertid inte kvar på sin 
ursprungliga plats utan har flyttats in till platsen Timans
torpet i Uddevalla. Om Jenny kommer ihåg rätt har 
torpet ursprungligen hetat Altorp men bytt namn i sam
band med flytten till Uddevalla. Det som idag är Sunds 
herrgård har förr varit Stora Sund och Lilla Sund. Ett 
av de gamla boningshusen finns kvar vid undersök
ningen, men har senare flyttats bort. Flera i mellangene- 
rationen känner till gårdarna, men bara Jenny meddelar 
några namn. De gårdar hon nämner är Börjes i Sund 
och Fredriks i Sund. Namnen hänför sig troligen till de 
sista brukarna. Brohålan har kommenterast tidigare 
liksom de flesta av naturnamnen. John och Jenny känner 
till det förstnämnda och Håkan känner som väntat till 
Piggsillebäcken och Vita Berget. Angående Bränne- 
bergen råder stor osäkerhet om vilket eller vilka berg 
det rör sig om. Slutligen enas man om hela bergsked
jan som går längs landsvägen och in mot Östergärdena.

Torpnamns stabilitet
Ett par frågor angående torpen har dykt upp under inter- 
vjuernas gång. En är hur ofta ett torp har fler än ett 
namn och en annan om torpen ändrar namn med en 
ny arrendator. Svärdetorpets sista arrendator har inte 
hetat Svärd, vilket bör tyda på att åtminstone det namnet 
varit stabilt genom ett brukarskifte. Torpet Brunas har 
minst tre namn. Lite äldre människor i trakten kallar 
det Brunas. Bruna själv och hennes barn och barnbarn 
kallar det Liden och på ekonomiska kartan står Peters
burg. Ytterligare namn hos de omkringboende är Bemts- 
sons, Margits och Torpet. Olika brukarkretsar har olika 
namn, men det är oklart hur pass stabila vart och ett 
av namnen är.

Sammanfattning av intervjuerna
Totalt omfattar undersökningen 37 namn, vilket gör 
det till en liten undersökning. Generation 1 känner till 
26 namn. Generation 2 känner till 16 av dessa 26 och

har dessutom lagt till tio. Nio av de tio verkar vara namn 
som ärvts från den äldre generationen, även om de inte 
finns med i intervjuerna. Ett namn är en nybildning näm
ligen Fjärdingen. I den tredje generationen har sju namn 
återgivits varav fem är ärvda och två är nybildningar. De 
båda nya är Piggsillebäcken och Vita Berget. Hur många 
namn som överlevt från generation till generation kan 
ses i följande tabell.

Tabell 1. Sammanställning av marknamn inom Röd Norgård

Typ av 
lokal

Namn Informanter

Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3
Åker och 
äng

Brödtegen a P

Det långa stycket 
vid Sundsgränsen

a

Fjärdingen a
Hammaren a a

Källareflaten a
Lyckan a

Mellangärdet a
Norrgärdet a

Skaftet a a
Skoglänsflaten a a a
Stjärnekulleflaten a

Vallen a p
Yxan a a a
Östergärdena a/p alp a

Natur
lokaler

Alekärr a a

Brännebergen a
Maden a
Myren a
Piggsillebäcken alp
Pilbäcken a
Sjöbackarna a/p p
Sälterna a p
Vita Berget a/p

Vägar Brohålan p alp

a = aktiv kunskap om namnet 
p = passiv kunskap om namnet
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Tabell 2. Sammanställning av bebyggelsenamn 
inom Röd Norgård

Gårdar Bostället a a a
Börjes i Sund a

Fredriks i Sund a
Torp Altorp a

Annelund a
Brunas p a/p
Johanneslund a
Kollkind a a
Nordhem a
Sjölyckan a a/p a
Svärds/Svärdtorpet a a
Timanstorpet p a/p
Angetorpet a

a = aktiv kunskap om namnet 
p = passiv kunskap om namnet

Man kan se att både marknamnen och bebyggelse
namnen inom en gård går ur bruk. Tredje generatio
nens informanter har inte samma namnförråd som gene
ration 2 och denna har inte detsamma som generation 
1. Namn som inte används förs bara undantagsvis vi
dare till nästa generation. Namnbeståndet minskar 
dessutom för varje generation även om några namn 
nyskapas.

Försvinnandets förlopp ser ut att gå successivt från 
aktiv användning till passivt minne och till slut till glöm
ska. Detta förlopp märks t.ex. hos namnen Sjöbackama, 
Sälterna, Brödtegen och Vallen. Namnen är kända hos 
första generationens representanter och vid förfrågan 
kommer andra generationen ihåg dem. Tredje genera
tionen har däremot ingen kunskap om dem alls. Vid 
den tredje intervjun (Röd 2:5) känner både första och 
andra generationen igen namn vid påminnelse, men inte 
den tredje. Vid ett tillfälle är det andra generationen 
som påminner den första om ett namn, Vallen. Även 
om det finns skillnader mellan första och andra gene
rationen tycks dessa ha betydligt mer överensstämmande 
kunskap i fråga om namnbeståndet. Tredje generatio
nen skiljer sig klart från de två tidigare. Också där lär

anledningen ligga i att den kontext namnen är knutna 
till hör till en äldre tid och den tredje generationen har 
aldrig varit delaktig i den.

Det finns ett intressant undantag till det slentrian
mässiga försvinnandet av namn. Skoglänsflatan har en 
historia knuten till sig och den har berättats vidare till 
nästa generation. På så sätt har namnet bevarats. Det 
kan finnas andra anledningar till att enstaka namn 
överlever. I en annan undersökning finns ett namn på 
en åker, Rinnunlandet, i en stor by i Norrbotten. Detta 
namn har levt kvar dels beroende på att lokalen ligger 
centralt i en mycket stor by och därför är välkänt för 
alla inom byn, dels beroende på att byn har en stor 
namnbrukarkrets (Edlund 1981:100 f.).

I undersökningen på Röd förekommer även nybild
ning av namn, Fjärdingen, Piggsillebäcken och Vita 
Berget är sådana. Samtliga tycks dock vara mycket svaga 
som namn. Piggsillebäcken och Vita Berget används 
enbart inom en mycket liten brukarkrets, nämligen en 
grupp barn och namnen är knutna till deras lekar. Fjärd
ingen har också en mycket liten brukarkets, egentligen 
bara brukaren på Röd 2:7 och några få till. Eftersom 
brukaren oftast arbetar ensam, finns det inget behov 
av närmare identifikationer av åkerns delar.

Namn i skifteshandlingar

Skiftena i form av storskifte, enskifte och laga skifte 
under 1700- och 1800-talen har varit förändringstill- 
fällen, som främst betytt omläggningar av marken inom 
en gård, d.v.s. liknande förändringar som 1900-talets 
strukturomvandling av jordbruket. I följande undersök
ning behandlas namn som nedtecknats i samband med 
storskifte, enskifte och laga skifte och inom samma 
hemman som i intervjuundersökningen, nämligen Röd 
Norgård. Röd Sörgård, Kronogården, behandlas i de 
fall den nämns i skiftena. Kartor och handlingar har 
studerats i syfte att få fram ett så stort antal namn som 
möjligt. Naturligtvis är det tillfälligheter som avgör hur 
många och vilka namn, som skrivs ner i en skifteshand
ling. Ändå ger en undersökning av det här slaget en
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Fig. 9. Storskifteskarta från 1779 över Röds by.
Fig. 9. Map of ‘storskifte’ (Swedish land allocation reform) from 1779 at Röd.

fingervisning om ägonamnens stabilitet genom att man 
ser om namn genomgående försvinner eller bevaras.

Röds by har skiftats vid fem tillfällen. 1779 skiftas 
inägorna enligt storskiftet, 1796 utmarken, d.v.s. tomter, 
äng och beteshagar samt skog och 1818 ytterligare en 
del av hemmanet, också enligt storskifte. 1822 genom
förs enskifte på inägorna och 1830 laga skifte på både 
inägor och utmark.

Storskifte 1779 på Röd Norgård
Hela byns inägor, d.v.s. åker och äng, skiftas år 1779. 
Vid tiden för skiftet är Norgårds och Sörgårds inägor 
blandade medan utmarken är åtskild. Endast tre namn 
finns med i handlingarna från detta skifte. Det är Bo- 
ställshemmanet (=Bostället), Rusthållshemmanet och 
Skogskullarna, d.v.s. två bebyggelsenamn och ett mark
namn (se tabell 3).

5. Namndöd och namns representativitet 71



Fig. 10. Storskifteskarta från 1796 över utmarken till Röd Norgård.
Fig. 10. Map of ‘storskifte’ (Swedish land allocation reform) from 1796 showing outlying land at Röd Norgård.

Storskifte 1796 på Röd Norgård
Skiftet 1796 gäller Röd Norgårds utmark samt tom
ter. I handlingarna står ”tomter, svinevallar, betesmark 
och skog” medan det på kartan står ”tomter, äng och 
beteshagar samt skog”. Detta skifte har givit betydligt 
fler namn än föregående, men några av namnen lik
nar mer beskrivningar än namn. Jag har tagit bort be
nämningar som lidorna vid Hageberget och liten bråte 
vid Bråtevägen men ansett Kalfhagen och Ängbagen 
vara namn och därför inkluderat dem i undersökningen. 
På kartan finns benämningen Saltsjön där ägorna går 
ut i vattnet, men den är snarast att se som en allmän 
beteckning för havet och tas därför inte med.

Handlingarna innehåller inalles 37 namn. Fördel
ningen är 30 marknamn varav 16 naturnamn, 13 od- 
lingsnamn, ett vägnamn, ett gårdnamn och sex namn 
som jag inte kan kategorisera (se tabell 3). Av dessa 37 
möjliga namn återkommer tre i intervjuerna: Alekärret,

Brändebergen och Bostället. Namnförlusten är alltså 
mycket stor.

De namn jag inte kan tolka och därför heller inte 
kategorisera är Furugren?, Kreken, Skabbet, Spröte, Stal
len och Utlägget. Det senare skulle kunna vara en sent 
upptagen odling, men osäkerheten gör att det får stå 
kvar som oklart.

Skifte av tomter betyder åtminstone i ett par fall att 
manhus och ladugård flyttas. Enligt kartorna har också 
förändringar skett på byplatsen, men varken på dessa 
kartor eller i handlingar finns uppgifter om namn. By
platsen har därför lämnats åt sidan i denna undersök
ning.

Storskifte 1818 på Röd Norgård
År 1818 görs ännu en omläggning enligt storskifte men 
då bara på vissa delar av odlingsmarken. Det gäller en 
gräns justering för två av byborna och i en gradering-
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Fig. 11. Stor skifteskarta från 1818 över delar av Röd Norgård.
Fig. 11. Map of ‘storskifte’ (Swedish land allocation reform) from 1818 showing parts of Röd Norgård.

slängd finns tio namn på åker och äng och ett natur
namn (se tabell 3).

Av dessa namn återkommer två, ahle buskarne och 
Utängen, i enskiftet 1822. Däremot har inget funnits 
med i tidigare skiften.

Enskifte 1822 på Röd Norgård
Enskiftet år 1822 gäller inägorna för hela Röds by och 
det kan jämföras med 1779 års storskifte. I den mån 
enskiftet får någon effekt samlas Sörgårdens ägor till 
en enhet i den södra delen av byn. Norgårds fyra de-
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Fig. 12. Ens kiftes karta från 1822 över Röds by.
Fig. 12. Map of ‘enskifte’ (Swedish land allocation reform) from 1822 at Röd.

lar får också sina ägor samlade, men byplatsen förblir 
intakt.

Totalt kan 11 namn konstateras, varav tio mark
namn fördelade på fem namn på åkrar och ängar och 
fem på naturlokaler. Därutöver finns ett namn, Fläcka, 
som jag inte kunnat tolka. Sjöbacken (-backarna) är 
det enda som återkommer i intervjuerna (se tabell 3).

Laga skifte 1830 på Röd Norgård
Laga skiftet påbörjas 1827, d.v.s. endast fem år efter 
att enskiftet avslutats. Som tidigare nämnts är det osäkert 
om enskiftets uppdelning förverkligas. I laga skiftets 
handlingar står bl.a. att vissa anmärkningar framlagts 
mot 1822 års karta. Tvivlet förstärks av att ägogränserna 
från 1779 års skifte fortfarande ser ut att gälla.

1796 års utmarksskifte läggs till grund för det nya 
utmarksskiftet. Man kan dessutom notera att de skogs-
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Fig. 13. Laga skifteskarta från 1830 över Röds by.
Fig. 13. Map of ‘laga skifte’ (Swedish land allocation reform) from 1830 at Röd.

5. Namndöd och namns representativitet 75



lotter, som redan då var fastlagda, fortfarande ska gälla. 
1830 års skifte gäller både in- och utmark för hela Röds 
by. Sörgården är fortfarande en enhet medan Norgården 
består av fem delar. Detta skifte innebär märkbara skill
nader gentemot det förra bl.a. genom att delar av den 
tidigare utmarken blir odlingsmark för två av hemmans- 
delarna. Den tidigare inmarken får också en ny indel
ning. Bytomten förändras i och med att manhus och 
ekonomibyggnader flyttas till respektive hemmansdels 
ägor.

Handlingarna innehåller totalt 14 namn, nio mark
namn och fem bebyggelsenamn. Marknamnen förde
lar sig på sex namn på åkrar och ängar och tre naturnamn 
och bebyggelsenamnen på ett gårdnamn och fyra torp
namn. Av dessa finns Bostället, Alekärret och Botten 
(Bottnarna) kvar från storskiftet 1796 och Bostället och 
Alekärret återkommer i intervjuerna (se tabell 3).

Kommentar till genomgången 
av skifteshandlingar
I undersökningen har totalt 75 namn framkommit varav 
tre från storskifte 1779, 37 från storskifte 1796, elva 
från storskifte 1818, tolv från enskifte 1822 och tolv 
från laga skifte 1830. Inget namn finns med i alla käl
lor och bara ett fåtal uppträder i mer än en. Det är Bo- 
ställshemmanet (Bostället) som finns med i tre källor 
och Alekärret, Bottnane, Utängen och Ahlebuskarne 
som är med i två. Utängen och Ahlebuskarne är med 
i samma källor, annars är det olika. Det går alltså inte 
att peka ut källor som står varann närmare än andra, 
men det kan också bero på att de återkommande namnen 
är så få.

Totalt från samtliga skiften har 63 marknamn fram
kommit varav 32 namn på åkrar och ängar, 23 natur
namn, ett vägnamn och 7 osäkra namn. Vidare finns 
två bebyggelsenamn, båda gårdnamn. Det ena, Boställs- 
hemmanet, är således det mest stabila namnet i under
sökningen. Trots att namnen på åkrar och ängar är i 
klar majoritet, är det tre naturnamn som förekommer 
i mer än en källa och bara ett odlingsnamn.

Namndöd
Nedan sammanfattas både det skriftliga materialet och 
intervjumaterialet i en tabell. Vertikalt längst till vän
ster har namnen ordnats kronologiskt efter det första 
tillfälle då det påträffats i skrift eller i intervjuer. Inom 
varje skifte eller intervju redovisas namnen enligt samma 
gruppering som tidigare d.v.s. i bokstavsordning efter 
sin typ. Horisontalt i tabellen avläses vilka namn som 
återkommer vid senare tillfällen och vilka som försvinner.

Enligt tabellen har ett namnbestånd försvunnit för 
varje skifte och varje generation. Alla typer av namn 
har drabbats, även de vars lokal inte direkt påverkats 
av markomläggningar, t.ex. namn på berg. Det är ändå 
inom gruppen naturnamn, som de få överlevande nam
nen finns. Det är Alekärret, Brändebergen och Sjö
backarna. Därutöver har bara bebyggelsenamnet Bo- 
ställshemmanet (Bostället) överlevt genom skiftena och 
fram till informanterna i intervjuundersökningen.

Man kan naturligtvis inte räkna med att något av 
namnbestånden är fullständigt redovisat. Sannolikt har 
varken lantmäterihandlingar eller intervjuer givit mer 
än en del av den ursprungliga namnskatten. Det kan 
betyda att några av de namn, som förekommer i ett be
stånd, även har funnits i ett tidigare eller ett senare, trots 
att detta inte syns i materialet. Å andra sidan borde ett 
stabilt namn visa sig i något av de efterföljande be
stånden, framför allt i intervjuerna.

Det är överraskande att så många namn försvun
nit. Med erfarenhet av de undersökningar som gjorts 
inom ortnamnsforskningen av liknande namn har en 
viss namnförlust varit väntad, men inte en så total 
namndöd som undersökningen på Röd visar. Källkritiskt 
kan man skylla en del på att skiftesmaterialet kanske 
inte visar den totala namnbilden. Det kan ha funnits 
namn, som inte blev nedtecknade i handlingarna. In
tervjuerna visar dock också på en näst intill total namn
död och den bilden bör vara den verkliga minnesbilden 
eftersom informanterna verkligen inte kunde komma 
ihåg mer.

Jag har försökt att värdera brukarkretsens stabili
tet genom skiftena genom att ställa samman namnen
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Tabell 3. Sammanställning av marknamn inom Röd Norgård, Forshälla socken, Bohuslän, hämtade ur 
skifteshandlingar och från intervjuer

1779 1796 1818 1822 1830 Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3

1779 års skifte Naturlokaler

Skogskullarna X

1796 års skifte Odlingsmark

Bottnebråten X

Grinnelyckan X

Hagen X

Högebråten X

Kalfhagen X

Kohagen X

Kålgården X

Kålgärdet X

Kålhagen X

Smedjekålgården X

Stenbråten X

Ängbråten X

Änghagen -arna X

Naturlokaler
Alekärret X X X

Bottnane (Botten) X X

Bratteskalan X

Brändebergen X X

Grinnebacken X

Gåsekullen X

Gåsekullemarken X

Hageberget X

Hallebråtebergen X

Hästhagsgiljan X

Kastebergen X

Kålneliden X

Källorne X

Rävhytteberget X

Rävhyttegiljan X

Smedjekulien X

Vägar

Bråtevägen X

Oklara
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1779 1796 1818 1822 1830 Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3
1796 års skifte (forts.) Furugren? X

Kreken X

Skabbet X

Sprote X

Stallen X

Utlägget X

1818 års skifte Odlingsmark

fläckåkrarne X

fyrkanten X

Hafrelyckan X

Långkroken X

Rytteråkrarne X

1818 års skifte Odlingsmark

Utängen X X

Ängen wasskjerr X

Naturlokaler
Ahle buskarne X X

1822 års skifte Odlingsmark

Becketegen (-ane) X

Hemgerdet X

Intagan X

Långjola X

Naturlokaler
Hästekullen X

Lunnekullen X

Sj öbacken (-arna) X X X

Vasskierret X

Oklara
Fläcka X

1830 års skifte Odlingsmark
beteshagen X

Gärdet X

Kasen X

Lyckorna X

Ängen X

Änghagarna X

Naturlokaler
Bratteskjär X
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1779 1796 1818 1822 1830 Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3

Intervjuer Odlingsmark

Brödtegen X X X

Det långa stycket vid 
Sundsgränsen

X

Fjärdingen X

Hammaren X X

Källareflaten X

Lyckan X

Mellangärdet X

Norrgärdet X

Skaftet X X

Skoglänsflaten X X X

Stjärnekulleflaten X

Vallen X X

Yxan X X X

Östergärdena X X X

Naturlokaler

Maden X

Myren X

Piggsillebäcken X

Pilbäcken X

Sälterna X X

Vita Berget X

Vägar

Intervjuer Sexåkrarne X

trekanten X

Brohålan X X

x = namnet finns i skifteshandlingar alternativt är känt av informant

Tabell 4. Sammanställning av bebyggelsenamn inom Röd Notgård, Forshälla socken, Bohuslän, hämtade 
ur skifteshandlingar och från intervjuer

1779 1796 1818 1822 1830 Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3

Boställshemmanet (Bostället) X X X X X X

Rusthållshemmanet X

Dragontorpet X

Nordskogen X

Soldattorpet X

Torpet X
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1779 1796 1818 1822 1830 Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3
Altorp X

Annelund X

Brunas X X

Johanneslund X

Kollkind X X

Nordhem X

Sjölyckan X X X

Svärds/Svärdetorpet X X

Timanstorpet X X

Ängetorpet X

x = namnet finns i skifteshandlingar alternativt är känt av informant.

på markägare, för att se om samma personer återkom
mer eller om man på grund av namnen kan ana släkt
skapsförhållanden mellan ägarna. Ett par udda namn 
dyker upp, men i övrigt återkommer samma namn eller 
namn som via sitt patronymikon kan kopplas till en 
tidigare nämnd person. Det ser då ut som om brukar- 
kretsen håller sig relativt stabil genom skiftena och namn
döden bör således inte bero på ägarbyte. Däremot är 
brukarkretsen delvis av en annan art vid intervjuerna. 
Fram till dess att laga skiftet var genomfört var nam
nen åtminstone till största delen hela hemmanets an
gelägenhet. Efter ägouppdelningen fick varje hemmans- 
del sin egen mark och därmed egna namn. Invånarna 
i den enskilda hemmansdelen blev den huvudsakliga 
namnbrukarkretsen såsom de är vid intervjuundersök
ningen. Det betyder att den undersökningens namn har 
mindre brukarkretsar. I det här fallet verkar dock inte 
denna skillnad ha betytt något för namnöverlevnaden.

Orsaker till namndöden
Det som skiljer undersökningen på Röd ifrån de flesta 
andra undersökningar inom ortnamnsforskning är po
ängteringen av historiska förändringsskeden. Jag har 
prövat namnens överlevnadsförmåga precis i sådana 
skeden. Resultatet skiljer sig också från andra under
sökningar i det att jag fått fram en nästan total namn
död. Jag finner det troligt, att just kopplingen till för

ändringsskeden ligger bakom resultatskillnaden och att 
bakgrunden till den omfattande namndöden i under
sökningen är den historiska kontexten, i dessa fall skift
enas och strukturomvandlingens inverkan på marknamn 
och mindre bebyggelsenamn.

Skiftena, d.v.s. Storskiftet, Enskiftet och Laga Skiftet, 
är något som beslutats på högre ort och de fick stora 
konsekvenser för den enskilda byn eller gården. Det 
gemensamma brukandet upphörde och istället bildas 
nya, enskilda, från varandra avgränsade brukningsen- 
heter. Röd Norgård har från och med 1779 och fram 
till åren närmast efter 1830 på grund av dessa skiften 
genomgått mycket genomgripande förändringar till 
nästan alla sina delar. Ut- och inmark har skiftats och 
nya ägobilder har skapats. Hemmansdelarnas tomter 
och hus har flyttats. Det enda som finns kvar i oför
ändrat skick är bergsområden, kärr, bäckar och grän
ser till omgivande hemman. Allt skedde inte i ett slag, 
men 50 år efter det första storskiftet är hela omvand
lingen genomförd. Denna omfördelning av mark med 
nya ägoförhållanden som resultat ser jag som den vik
tigaste orsaken till namndöden.

Drygt 100 år efter skiftena börjar en ny förändrings- 
tid, strukturomvandlingen efter andra världskriget. Ny 
teknik och ett nytt ekonomiskt tänkande förändrar 
jordbruket under 1950- och 1960-talen. Stordrift, nya 
maskiner, täckdikning, konstgödsel och minskad eller
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t.o.m. nerlagd djurhållning ändrar ägornas utseende och 
funktion. På Röd har många små åkrar slagits ihop till 
några få stora, sankmarker har dikats och betesmark 
håller på att växa igen eller har blivit åker. När ingen 
extra arbetskraft längre behövs på gården är de små 
torpställena inte längre bärkraftiga och många av hu
sen hyrs ut eller har styckats av till sommarstugor. Dess
utom har delar av utmarken styckats av för att bli som
marstugor eller hus för året runt boende. Hemmanets 
yttre gräns har också ändrats i och med att granngården 
Sund köpt en del av Röd Norgård. Ytterligare en för
ändring består i att jordbruket inte längre drivs på heltid 
utan sköts vid sidan av andra arbeten. Det moderna 
jordbruket är annorlunda och har andra behov även i 
fråga om namn. Allt detta tillsammans bör vara bak
grunden till den förändring av namnbeståndet som 
kommer till synes i intervjuerna. Namnen ser ut att följa 
med i samhällets övriga förändringar. Bara i undantags
fall överlever de genom medveten tradering såsom t.ex. 
Skoglänsflaten. Några denotationsbyten har inte kunnat 
upptäckas, men undersökningen har heller inte varit 
inriktad på sådana.

Skiftena och omstruktureringen av jordbruket är de 
historiska kontexter vari namndöden skett. De direkta 
orsakerna till de försvunna mark- och bebyggelsenamnen 
på Röd är de praktiska konsekvenserna av förändrings- 
skedena. En av dessa konsekvenser är omläggningen 
av mark. Bland namnen på åkrar och ängar finns flera 
exempel på att den denoterade lokalen förändras, så 
att namnet inte längre kan identifiera samma avgrän
sade område. Detta inträffar t.ex. när flera små åkrar 
slås ihop till en stor. Arnes åker kunde delas in i fjärdingar 
med var sitt särskiljande led, men som helhet kallades 
den bara Åkern. Jenny har tre namn från förr på olika 
delar av denna åkeryta, Stjärnekulleflaten, Källareflaten 
och Norrgärdet. Sammanläggningen av åkrar och an
dra delar av odlingsmarken bör ha varit den viktigaste 
orsaken till att de gamla namnen försvunnit. Samma 
typ av orsak finns bakom namndöden vid skiftena då 
hela ägobilden nyskapades.

En verksamhetsförändring kan också orsaka att 
namn försvinner även om den denoterade lokalen finns 
kvar, t.ex. om nedlagd djurhållning resulterar i att vissa 
platser inte längre används. Det saknas marknamn i 
utmarken och dessa kan ha försvunnit på grund av att 
behovet av att tala om dessa platser försvunnit.

Förändring av kontexten i sig kan också ge namn
död. Bland torpen kan man se att bebyggelsenamn dör 
när torpen förlorar sin funktion som en integrerad del 
i hemmanet och försvinner ur namnbrukarens verksam
het, d.v.s. ur kontexten. Torpet Brunas har en gång varit 
en del av Röds kontext. Idag är torpet en sommarstuga 
och ägarna har mycket lite kontakt med omgivande 
gårdar. Följden har blivit att torpets namn är borta hos 
tredje generationens informanter. Man har inga ären
den dit längre och ingen anledning att särskilja plat
sen.

En annan orsak till namndöd bland bebyggelsenamn 
är att den denoterade lokalen tas bort. Torpet Altorp 
är ett sådant exempel. Jenny kallar det Altorp, men alla 
andra har sagt Timanstorpet. Namnet ändras troligen 
i samband med att torpet flyttas till Uddevalla och 
platsen Timanstorpet.

Här finns således flera typer av orsaker till namn
död. I alla ovanstående fall är det slående hur snabbt 
namnet blir glömt. Det tar inte mer än två generatio
ner för att ett namn ska gå från allmänt känt och an
vänt till glömt. Detta att namnen används i vardagen 
ser ut att vara a och o för deras överlevnad. Under under
sökningens gång har flera gånger framkommit att namn 
ses som nyttoting, vardagsting och att man inte vilje- 
mässigt för dem vidare genom att pränta in dem i bar
nen. Man kan jämföra med sagor eller böner som också 
lever genom språket. Berättelser som traderas har emel
lertid en betydelse i sig, ett egenvärde, som dessa namn 
inte verkar ha. De intervjuade är helt på det klara med 
att de gamla namnen försvinner, ändå gör man inget 
för att bevara dem. Man konstaterar att namn glöms 
och tycker att det är lite tråkigt, men accepterar det som 
något som inte kan ändras.

5. Namndöd och namns representativitet 81



By- och gårdnamn
Principiell diskussion om namns stabilitet

Namns stabilitet har sagts vara beroende av främst två 
faktorer. Den ena är namnbrukarkretsens storlek och 
stabilitet och det andra den denoterade lokalens art, 
d.v.s. om det är en bebyggelse, en naturlokal, en åker 
eller annat. Intervjuundersökningen och undersökningen 
av kartmaterial på Röd har omfattat marknamn och 
namn på mindre bebyggelser såsom hemmansdelar och 
torp. De namntyperna kan sägas höra till närmiljön, 
ett slags mikronivå bland namn. Deras namnbrukar- 
krets är gårdens invånare eller liknande små grupper. 
En annan namnnivå är by- och gårdnamn och namn 
på något större naturlokaler. De hör till en högre nivå, 
en mellan- eller mesonivå. Brukarkretsen kan t.ex. vara 
invånarna i en socken. Ytterligare en nivå, en makro
nivå, är namn på landskap, län, skeppssredor, länder, 
riktigt stora eller mycket välkända naturlokaler o.s.v. 
Mikronivåns namn är mindre stabila än de andra nivå
ernas framför allt beroende på den mindre brukar
kretsen, men också på att denna typ av namn denoterar 
lokaler som lättare ändras eller försvinner. Vissa större 
naturlokaler t.ex. stora öar och vattendrag är kända 
av många människor och förändrar sig dessutom inte. 
I princip blir namnen allt mer stabila ju högre upp i 
nivåerna de befinner sig.

Ofta sammanfaller faktorerna stor brukarkrets och 
stor lokal, men inte alltid. Även en liten lokal kan vara 
känd av många, om den har någon speciell betydelse 
eller funktion. Det kan vara en plats där en omtalad 
händelse skett eller en plats där man vid bestämda till
fällen möts, t.ex. för att handla.

En ytterligare faktor att ta hänsyn till i fråga om 
namns stabilitet är den historiska kontexten. Denna 
faktor har visat sig ha stor betydelse i undersökning
arna inom gården Röd. Skiftena under 1700- och 1800- 
talen och strukturrationaliseringen av jordbruket un
der 1950- och 1960-talen ligger bakom den närmast 
totala namndöden. Dessa båda historiska skeden på
verkar namn inom närmiljön, mikronivån, eftersom de

praktiska konsekvenserna av dem betyder att marken 
inom byn omstrukturerats, vilket förorsakat namndöd.

Om nu blicken lyfts från namnen i mikronivån till 
högre nivåer, måste man principiellt kunna diskutera 
om inte historiska förändringar av andra slag bör kunna 
drabba namn på andra nivåer. I de båda undersökning
arna ovan har fyra direkta orsaker till namndöd utkris
talliserats. Dessa orsaker är de praktiska konsekven
serna av det historiska skeendet.

En orsak till namndöd inom gården är omläggningen 
av mark. Den omfattar dels en genomgripande omdis
ponering av marken såsom vid skiftena, dels samman
slagning av åkrar såsom vid strukturomvandlingen. Det
ta skulle kunna motsvaras av en omstrukturering av 
marken inom socknen eller annan motsvarande enhet 
och av sammanslagningar av flera gårdsenheter till en. 
Ödeläggelse kan ligga bakom sådana sammanslagningar 
och bör drabba namn i mellannivån d.v.s. by- och gård
namn. Vi vet att en omstrukturering av Europas karta 
till följd av nationella krig har drabbat namn ur makro
nivån.

En verksamhetsförändring som nedläggning av djur
hållning inom jordbruket kan motsvaras av att en del 
av eller möjligen en hel näring överges. I Bohuslän bör 
nedläggningen av stenhuggerierna under 1900-tal el
ler sillsalterier och trankokerier vid slutet av den senaste 
sillperioden kunna vara sådana tillfällen.

En förändring av kontexten i sig exemplifieras inom 
gården av bl.a. mekanisering av arbetet, som gjort att 
det inte längre finns samma behov av arbetskraft. Tor
pens funktion ändras därmed och deras namn försvinner 
ur gårdens namnbestånd. Samverkande är industrins 
tillväxt. En motsvarighet skulle kunna vara en ekono
misk förändring i samhället i stort, t.ex. industrialise
ringen.

En denoterad lokal som försvinner är svårare att hitta 
någon motsvarighet till på den högre nivån. Torp och 
andra hus kan flyttas, men marken i sig blir kvar utom 
i de få fall där t.ex. ras eller andra naturkatastrofer före
kommit.
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De namn som oftast används i historisk och arkeolo
gisk forskning är by- och gårdnamn, d.v.s. mellannivån. 
Därför är jag också mest intresserad av att undersöka 
om även dessa namn påverkas av den historiska kon
texten och i så fall när och hur. En typ av förändring 
som skulle kunna påverka by- och gårdnamn är den 
förstnämnda, omläggning av mark, eventuellt till följd 
av ödeläggelse. Ett historiskt skede, som innehåller en 
ödeläggelse som får omläggning av mark som konse
kvens, är den medeltida agrarkrisen. Perioden är också 
möjlig att titta närmare på eftersom det i Bohuslän finns 
ett historiskt material att arbeta med, Biskop Eysteins 
Jordebog 1388-1400. Det är också en period som är 
intressant ur arkeologisk synvinkel.

Över hela Norden märks en regressionsfas hos be
byggelsen under perioden 1300-1500, den s.k. agrar
krisen. Mellan 1500 och 1600 förbyts denna i en expan
sion. Regressionen märks framför allt genom en öde
läggelse av gårdar och byar. Ödeläggelsens omfattningen 
varierar i olika delar av Norden, men finns generellt 
överallt. I Norge är den särskilt tydlig och likaså i vissa 
andra områden bl.a. det gammalnorska Bohuslän (Gissel 
et al. 1981:230 ff.).

Två undersökningar av agrarkrisen har gjorts i Väst
sverige (Skarin 1979, Framme 1985) och de visar att 
ödeläggelsens omfattning varit varierande i olika de
lar av regionen. I norra Bohuslän, Vätte härad, har den 
varit som störst, ca 50 % (Framme 1985:174). I södra 
Bohuslän beräknar Skarin ödeläggelsen till ca 40 % 
(Skarin 1979:111), i norra Halland antagligen något 
mindre (Skarin 1979:112) och i västra Västergötland 
ca 10 % (Skarin 1979:97). I båda undersökningarna 
ingår försvunna ortnamn som en av flera indikationer 
på ödeläggelse. Om detta namnmaterial tas bort, kom
mer ödeläggelsens omfattning att verka mindre, men 
man kan fortfarande konstatera att ödeläggelse före
kommit.

Mitt undersökningsområde Bohus Inland i södra 
Bohuslän har således enligt Skarin drabbats av ödeläg
gelse på ca 40 %. Nästan hälften av alla de gårdar som 
finns i tidig medeltid har ödelagts. I Vätte härad åter

uppstår ungefär en tredjedel av de ödelagda gårdarna 
som självständiga enheter, varav några även behåller 
sina namn. Två tredjedelar antingen inlemmas i andra 
enheter eller kommer att ingå i nybildade enheter med 
två eller flera ödegårdar (Framme 1985:167 ff.). Det 
är inte utrett om samma förhållande även gäller för södra 
Bohuslän. Framme har i sin bok Jordrannsakning och 
skattläggning i Bohuslän 1662—1666 (1999) genom ett 
antal namn på ödelagda gårdar visat att argrarkrisen 
drabbat hela Bohuslän. I denna bok har han dock inte 
gått närmare in på agrarkrisen i sig. Sannolikt har dock 
också där några namn överlevt genom att den denote- 
rade gården återuppstått som en självständig enhet, me
dan andra namn helt försvunnit.

Med erfarenhet från de tidigare undersökningarna 
kan en tänkbar händelseutveckling för ödeläggelse och 
namn skisseras. I ett skede som agrarkrisen, då många 
gårdar ödeläggs och förblir öde under en period, bör 
ödelagda gårdar och gårdar i bruk existera samtidigt. 
Detta fortgår så länge krisen pågår och medan situa
tionen stabiliseras fram till dess att bebyggelsen åter 
börjar expandera. De ödelagda gårdarnas namn har all 
möjlighet att leva kvar så länge gårdarna finns kvar och 
det finns människor som känner till namnen. Gårdarna 
ingår då fortfarande i bygden och man kan behöva tala 
om dem. I ett senare återuppodlingsskede bör emellertid 
en förändring ske. De ödegårdar, som inte återuppodlas 
i sig själva utan införlivas i andra fastigheter eller slås 
samman med andra gårdar, förlorar sin självständig
het och därmed sannolikt också sitt namn. Det finns 
exempel på att sådana namn lever kvar som ägonamn 
(Strid 1983), men de flesta ser ut att försvinna. Sannolikt 
sker försvinnandet en ganska lång tid efter ödeläggelsen. 
Först ska alltså krisen vara överstånden och därefter 
ska en nyuppodling komma igång. När ödegården väl 
är borta kan namnet leva i minnet ett par generatio
ner innan det försvinner.

Ödeläggelse kan också resultera i namnbyte från det 
ursprungliga namnet till namn som beskriver en öde
lagd gård t.ex. Ödegården, Ödsmål eller annat.
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Den kontext nedanstående undersökning tar sikte 
på är alltså den medeltida agrarkrisen där faktorerna 
ödeläggelse och omfördelning av mark bör resultera i 
namndöd bland bebyggelsenamn. Försvunna namn har 
av de ovan nämnda historikerna förutsatts stå för öde
läggelse. I min undersökning prövar jag om detta är 
en rimlig slutsats.

Forskning kring namndöd bland 
by- och gårdnamn

Söker man sig tillbaka i litteraturen finner man att tanken 
på namndöd bland by- och gårdnamn ingalunda är ny. 
Oluf Rygh (1898) skriver i ett kapitel kallat Hvorledes 
gamle Gaardnavne forsvinde (s. 4-7) att ”Spørger man, 
hvor mange der endnu lever i Bygderne af de Gaard
navne, som fandtes i Landet paa et givet Punkt i den 
fjernere Fortid, f. Ex. ved Udgangen af den hedenske 
Tid, maa Svaret blive, at der ikke kan være nogen Tvivl 
om, at en meget stor Del av disse er gaaet tilgrunde, 
uagtet det er lige saa utvivlsomt, at Gaardenes samlede 
Tal nu er meget større.”

Rygh anger i samma kapitel också ett antal orsa
ker till namndöd: att en gård läggs samman med en an
nan; att en gård delas upp och blir flera gårdar; att ett 
nytt namn förtränger det gamla; att historiska förhål
landen förändrar namnet; att gården får ny ägare och 
att gården ödeläggs genom “naturbegivenheder” t.ex. 
jordskred.

Joh. Litleskare (1925) hänvisar till dessa uttalanden 
av Rygh i början av sin undersökning kring glömda 
namn i Nordhordland. Litleskare letar i jordeböcker 
efter belägg för sådana namn och finner dem också. 
Att namn försvinner anser han höra ihop med ödeläg
gelse och som orsak till denna föreslås framför allt pest 
under 1300-talets mitt, men också indragning av kyrko- 
och klostergods efter reformationen 1536 och en öde
läggelse av skog (“skogsøydingi”, s. 7) också under 
1500-talet (s. 6 ff.).

Magnus Olsen (1926) räknar också med namndöd 
när han skriver, att dödligheten bör ha varit stor bland

de namn som tillkommit under perioden 400-600 e.Kr. 
i Vest-Agder. Namndöden har då sin orsak i en ned
gångsperiod hos bebyggelsen under de efterföljande 
århundradena (s. 94 ff.).

Exempel på modernare forskning kring och diskus
sion om namndöd är Christian Lisses undersökning av 
by- och gårdnamns förmåga att överleva (Lisse 1974). 
Han redovisar exempel på namnbyte, d.v.s. fall där 
bebyggelsen är kontinuerlig, medan namnet helt eller 
partiellt bytts ut. I en undersökning av kontinuitet hos 
bynamn visar Gunilla Harling-Kranck (1976), att 79 % 
av namnen i 1500-tals urkunderna finns kvar idag. 13 % 
har bytts ut och 8 % har försvunnit. Svend Gissel (1978) 
menar, att namnet Gammelby betyder “tidigare bebyg
gelse”, “icke längre existerande bebyggelse”. Detta namn 
ersätter då förmodligen ett äldre, numera försvunnet 
namn.

By- och gårdnamnens stabilitet diskuteras alltså inom 
ortnamnsforskningen och flera åsikter kommer till synes. 
Jan Paul Strid tar i en artikel i Bebyggelsehistorisk tid
skrift mycket starkt ställning till förmån för namnsta
bilitet (Strid 1986). Han skriver: “Ett landskap kan ge
nomgå de mest dramatiska omvandlingar utan att namn
skicket behöver förändras. Ortnamnen är i motsats till 
andra kulturlandskapselement inte funktionellt bundna 
till en viss tid, en viss kultur eller en viss form av mark
utnyttjande. I många fall kan de faktiskt sägas utgöra 
konstanter i kulturlandskapet.” (s. 187). I ett senare ar
bete verkar han dock ha modifierat sin uppfattning och 
skriver: "Att det totala antalet ortnamn som genom 
tiderna existerat i en viss given bygd vida överstiger det 
faktiska antalet namn idag är ett postulat, som knap
past kan ifrågasättas.”(1993:46).

Stefan Brink (1984) lägger fram ett antal hypote
tiska modeller för by- och gårdnamns kontinuitet res
pektive diskontinuitet. Brink uppfattar här by- och gård
namnen som mycket stabila.

Jan Paul Strid har i två skrifter (1986,1993) disku
terat namnöverlevnad för mycket långa perioder, för 
naturnamn från så långt tillbaka som stenålder och för 
by- och gårdnamn (om än med annan denotation) från

84 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning...



början av järnåldern. Strid (1993) vill koppla namn till 
vissa näringsfång som förekommit i förhistorisk tid bl.a. 
jakt, svedjebruk och extensivt jordbruk. Diskussion går 
ut på att namn skapas i förhållande till dessa näringar 
och därför i princip kan vara lika gamla som näringen 
i sig. Det är således dateringen av näringen som ger nam
nets möjliga produktionstid. Jakt har bedrivits från sten
ålder och fram till idag och denna tidsperiod är där
med en möjlig produktionstid för namn som har med 
jakt att göra. Likadant är det då med svedjebruk. Det 
har bedrivits från neolitikum och in i sen tid i vårt land, 
vilket ger en lång möjlig produktionstid för namn med 
sådant innehåll.

Början på det bofasta jordbruket förlägger Strid till 
övergångsskedet mellan bronsålder och järnålder och 
menar att ”Gården som vi känner den från historisk 
tid uppstår senast vid denna tid.”(s. 77) och därmed 
anser Strids att de äldsta by- och gårdnamnen kan ha 
sitt ursprung i början av förromersk järnålder.

Det Strid anför som det viktigaste kriteriet för namn
överlevnad är brukarkontinuitet. Men det finns svag
heter i resonemanget. Han framhåller nämligen: ”Vi 
ser att ortnamnens livskraft står i proportion till namn- 
brukarkretsarnas karaktär och storlek och att dessa är 
beroende av samhällets karaktär och struktur” (Strid 
1993: 116 f., min kurs.).

Som genomgången visat finns olika åsikter bland 
ortnamnsforskarna angående ortnamns stabilitet. Några 
anser dem vara stabila nog att överleva kraftiga för
ändringar hos bebyggelsen, medan andra menar att by- 
och gårdnamn dör under vissa förutsättningar. Man 
diskuterar då vilka dessa förutsättningar är, liksom hur 
vanlig namndöd är och vad förändringar som t.ex. 
ödeläggelse betytt.

Försvunna by- och gårdnamn i 
Bohus Inland

Namnmaterialet till denna undersökning är hämtat från 
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) delarna 
V, VI: 1, X och XI och undersökningen består av en

Inlands Fräkne härad

—— Inlands Torpe härad

Inlands Nordre härad

—tt— Inlands Södra härad

Fig. 14. Göteborgs och Bohus län med Inlands Södra,
Inlands Nordre, Inlands Fräkne och Inlands Torpe 
härader, d.v.s. Bohus Inland. A.O.
Fig. 14. The county of Göteborg and Bohus with the 
‘härad’ districts of Inlands Södra, Inlands Nordre, In
lands Fräkne and Inlands Torpe, i.e. Bohus Inland. A.O.

genomgång av namn i de fyra häraderna i Bohus In
land: Inlands Södra (Janzén 1939), Inlands Nordre 
(Janzén 1972), Inlands Torpe (Janzén 1942) och Inlands 
Fräkne (Ekenvall 1951) härader. (Inlands Torpe ingår 
sedan 1971 inte längre i Göteborgs och Bohus län, utan 
i Älvs borgs län.)
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Fig. 15. Socknarna i Bobus Inland. A.O.
Fig. 15. The parishes in Bohus Inland. A.O.

I OGB, efter genomgången av varje sockens bebyg
gelsenamn, finns ett avsnitt som i delarna V och X kallas 
Försvunna namn (alla kanske icke bebyggelsenamn). 
I del XI kallas detta avsnitt I äldre handlingar upptagna, 
nu försvunna namn och i del VI I äldre handlingar 
upptagna, ej identifierade namn (alla kanske inte bebyg
gelsenamn). I avsnittet redovisas alla namn utan när
mare proveniens än till socken. Att namnen överhuvud
taget är kända beror på att de vid något tillfälle ned

tecknats. Källorna är Biskop Eysteins Jordebog (Røde 
Bog). Fortegnelsen over det geistlige Gods i Oslo Bispe
døme omkring Aar 1400 (RB) från slutet av 1300-ta- 
let, d.v.s. den jordebok där Oslo stifts egendomar upp
tecknats, Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de 
Aarbundrede (NRJ), Diplomatarium Norvegicum (DN) 
samt några mer udda källor. Namn från yngre källor 
har inte tagits med, utan bara namn på byar eller går
dar, som bör ha varit i bruk under medeltiden och kanske 
tidigare.

Det finns inga uppgifter om vilken typ av bebyggelse 
de försvunna namnen refererar till och heller inga ad
ministrativa eller andra uppgifter. Med tanke på att fler
talet angivna namn upptecknats i jordeböcker från 
medeltid eller slutet av 1500-tal, bör det vara fråga om 
skattelagda gårdar eller byar. Några av de försvunna 
namnen kan dock misstänkas vara hemmansdelar el
ler hemman inom en by, kvarnar, trankokerier eller an
nat. Andra kan mer eller mindre säkert identifieras som 
gårdar i andra socknar. Även om inte stort mer än miss
tanken funnits, har jag för säkerhets skull sorterat bort 
namn som varit tveksamma ur dessa aspekter. Tydliga 
exempel på sådana namn är i Hålta socken Bresten, som 
sannolikt syftar på Bresten i Ytter by och j bola Andbiar- 
nar som är en hemmansdel i Vävra och i Norums socken 
Danefly salteri som bör syfta på ett sillsalteri. Namn 
som med rimlig säkerhet denoterat gårdar och byar redo
visas i nedanstående tabell härads- och sockenvis. Mate
rialet har även kontrollerats mot Frammes genomgång 
i Jordrannsakning och skattläggning i Bohuslän 1662- 
1666(1999).

Totalt finns 111 namn med i listan över försvunna 
by- och gårdnamn. 90 av dessa finns med i Røde Bog. 
I denna källa upptecknas bara de gårdar där Oslo Bispe
døme hade ägor, inte områdets alla byar och gårdar. 
Hur stor andel av den totala bebyggelsen namnen i Røde 
Bog representerar, är inte möjligt att bestämma efter
som bebyggelsens omfattning i denna tid är okänd. Som 
ett slags jämförelse kan dock sägas att OGB redovisar 
233 byar och gårdar i bruk i Bohus Inland i mitten av 
1900-talet. Om Røde Bog bara visar en del av bygdens
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Tabell 5. Försvunna bebyggelsenamn i Bohus Inland

Härad/Socken Biskop Eysteins Jordebog 
(Røde Bog)

Norske Regnskaber og 
Jordebøger

Diplomatarium
Norvegicum

Andra källor

Inlands Södra Härad

Harestad Birghisgarde, 1388 Kostad, ca 1528 Bardarbol, 1354

Flaugheime, 1388

Hoskols rudi, 1388
j Kollsrudi, 1388
j Sælsslætto, 1388

Kareby Budardale, 1388
j (odra) Nitiu Porpe, 1388

Lycke Bærgzbolene, sen hand Rönning, 1528

Krakobole, sen hand

Romelanda Åkarna Brækko, 1388 Marcker, 1528 Grindarudi, 1354

j nædra Akarnavik, 1388

Aso rudi, 1388
Bole Gunners, 1388
Bonnorudhi, 1388

Torsby Amundagarde, 1388 Thorue, 1528

Bakkum, 1388

j Basse boole, 1388
I Diupa dale,1388
Grunda rudi, 1388
Kiæreimj, 1388
Vndir Ramfnaase, 1388

Rannabø, 1388
a Røyirback, 1388
Simona lyggio,1396

Præla Porpe, 1388
Æindrida rudi, 1388

Ytterby Kælhæidi, 1388 Wulffrud, 1528 at Munklifi Eirs- 
pennill, F. Jönsson 
uppl.

I Lunda, 1388 Solbjargir, Cod Fris 
1135

Sildar rudi, 1388

Sænto rudhi, sen hand

Tabraekko, 1388
j Yttru Puæit, 1388

Pores brytia bøle, 1388
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Härad/Socken Biskop Eysteins Jordebog 
(Røde Bog)

Norske Regnskaber og 
Jordebøger

Diplomatarium
Norvegicum

Andra källor

Inlands Nordre härad

Hålta j Skamhællu, 1388 j Aggesthorp, 1500
Skoro, 1388

Jörlanda j Garpenom, 1388 Jorsuen, 1528
Raudz torpe, 1388
Smørhællu, 1388

Staeinsplætt, 1388
Norum Hagha, 1388

Klæfunni, 1388
Mada rudi, 1388

Solberga Backa, 1388
Gunnulfs jiorpc, 1388

ij Haallz frorpe, 1388

Swidænde, 1388
Vlfs torpe, 1388

Ödsmål j Bæk, 1388
Dalenom, 1399
Gartabole, 1388

j øystre Halla riodre, 1388
j sy dra Klaeff, 1388
Mialkarudi, 1388
Mula torpe, 1388

Siæluikom, 1388
j Akre, 1388

Inlands Torpe härad
Hjärtum Bindatuftum, 1388 Elifs tuft, 1467

Brotæid, sen hand Eysem, 1472
I yttra Laergharudi, 1388 j odræ Tom, 1476

Västerlanda Gunbiornamdi, 1388 Torskabudum, 1354 vid torskabacka,
Cod Fris,
Flateyjarbok

Kakkum, 1388
Inlands Fräkne härad

Forshälla Broks rudi, 1388 Osby, 1528 Odelsbo, 1528 hurth bölithberg,
1528 De la Gard.

Bryniulfs tuft, ca 1400

Bøkker boleno, 1388
Gilmo, ca 1400
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Härad/Socken Biskop Eysteins Jordebog 
(Røde Bog)

Norske Regnskaber og 
Jordebøger

Diplomatarium
Norvegicum

Andra källor

Gislinga rudhi, sen hand

Haukariodre, ca 1400
Kalklæpshædi, ca 1400
Kseldaug(h)um, 1388

Langa riodre, 1388
Pakka rudi, 1388
Siunda rudi, 1388
Snækko vik, 1388

j Stodænna, 1388
Timbraskiarre, 1388
Piorfs vik, 1388

Vpsalom, 1396
Ængiar, 1388
Olrekærre, 1388

Grinneröd Basenom, 1388 Lynerud, ca 1528

Polfs rudi, 1388
Vndir Aase, 1388

Ljung Bols Hæitu, 1388 Itrem Frackaræ, 1519

Dorgarz rudi, 1388

Resteröd Barka gato, 1388

Faghra bærgi, 1388
Klaufua holte, 1388
Pila stofuonne, 1388

Inlands Fräkne härad

Resteröd Ragnars riodre, 1388
Slætta holte, 1388

by- och gårdnamn, visar den sannolikt också bara en 
del av dess försvunna namn. De bör alltså ha varit fler 
än 90.

I Norske Regnskaber och Jordebøger, som är en 
betydligt mer fullständig källa, finns sju försvunna namn. 
Ett är från 1519, fem från 1528 och ett från ca 1528. 
I Diplomatariet och andra källor är det tillfälligheter 
som avgör vilka namn som finns med. Dessa kan där
för endast användas som exempel på försvunna namn.

De 14 namnen från dessa källor spänner tidsmässigt 
från 1135 till 1528.

Hur ska då dessa försvunna namn tolkas? Vid en 
jämförelse av källorna märks att det finns ett relativt 
litet antal försvunna namn i den yngre, mest kompletta 
källan d.v.s. NRJ och ett stort antal försvunna namn i 
den äldre, mindre kompletta källan, Røde Bog. De namn 
som finns med i Røde Bog och inte i NRJ bör ha för
svunnit i perioden mellan källornas tillkomst. Den stora 
skillnaden i fråga om antal försvunna namn tyder då
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på, att det förekommit en omfattande namndöd bland 
medeltida och äldre namn mellan slutet av 1300-talet 
och början av 1500-talet. Däremot sker en betydligt 
mindre namnförlust efter 1528. Resultatet ska sättas 
samman med agrarkrisen under 1300-1500 och den 
efterföljande återhämtningsperioden 1500-1600.

Bland försvunna namn i övriga källor har två tred
jedelar upptecknats före 1528 och en tredjedel 1528. 
Dessa källor visar också att ingen av de båda andra är 
komplett.

De 90 upptecknade och ett okänt antal icke uppteck
nade namn i Røde Bog samt tio namn från andra käl
lor representerar tillsammans en stor del av bygdens 
namnskatt och bör kunna förklaras som namndöd be
roende på den medeltida agrarkrisen. En konsekvens 
av krisen är ödeläggelse av gårdar och omdisponering 
av marken, vilket är precis en sådan typ av förändring 
som kan tänkas resultera i försvunna by- och gårdnamn.

Namndöd och den 
historiska kontexten
Frågan huruvida namn dör under vissa förutsättningar 
kan besvaras med ett enkelt ja. Marknamn och andra 
namn på lokaler inom en gård har försvunnit och likaså 
by- och gårdnamn.

Bakom namndöden finns den historiska kontexten: 
skiften, strukturrationalisering, tekniska och ekono
miska förändringar, krig, sjukdom, missväxt, utarm
ning, nya odlingsmetoder o.s.v. Under den medeltida 
agrarkrisen ödeläggs gårdar och i undersökningen har 
konstaterats, att ett stort antal namn försvunnit i samma 
period. Ungefär samma sak ser ut att upprepas under 
senare tider, men då med andra bakgrundsorsaker. När 
industrin behöver arbetskraft i slutet av 1800-talet flyttar 
många människor från landet in till städerna med all
män avfolkning av jordbruksbygden och ödelagda går
dar och torp som resultat. Både agrarkrisen och indu
strins utveckling är övergripande förändringar som drab
bar byar och gårdar och därmed deras namn. På samma 
sätt drabbar skiftena och strukturrationaliseringen mind

re lokaler och deras namn inom en gård. Orsakerna 
skiljer sig och namntyperna skiljer sig, men principen 
är densamma.

De principiella händelseförloppen kan beskrivas och 
jämföras som i följande schema.

Bakom- Resultat av Typ av lokal Typ av namn
liggande förändring som drabbas som betecknar
förändring drabbad lokal

Sammanslagning
Marknamnav åkrar

Struktur-
rationali- Nedläggning

Torpsering efter av torp Bebyggelsenamn
andra världs-
kriget Nedläggning 

av djurhållning
* Betesmark — Marknamn

Skiften :■»
Åkrar 1

Ägoomläggning
betesmark - Marknamn

Medeltida Ödeläggelse,
Byar, ] 
gårdar f

agrarkrisen^ omläggning av Bebyggelsenamn

Fig. 16. Schema över förändringar och deras tänkbara 
följdverkan på lokaler och namn.
Fig. 16. Diagram of changes and the possible conse
quences for locations and names.

Namns stabilitet har inom ortnamnsforskningen i 
första hand diskuterats utifrån brukarkretsarna och 
slutsatsen att namn med stora brukarkretsar lever längre 
än namn med små är sannolikt helt riktig. Det bety
der emellertid inte att namn med stora brukarkretsar 
inte kan försvinna. Min undersökning har syftat till att 
ställa namnen i relation till den kulturhistoriska kon
texten och försöka förstå hur denna påverkar namnen, 
framför allt när den orsakar namndöd och hur omfat
tande denna namndöd då är. Om namnmaterialet i en 
bestämd tidsperiod ska uppfattas som fullständigt, näs
tan fullständigt eller som en rest är avgörande för vilka 
slutsatser som kan dras utifrån det.

Ett exempel är namnbilden med få namn från äldre 
järnåldern, fler från yngre och många fler från medel
tid. Detta kan tolkas som en bebyggelseutveckling med 
ett litet antal ursprungsgårdar och en allt större expan
sion utåt i bygden och även inåt genom en uppdelning
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av tidigare större enheter. Det visar en bild av en stän
digt expanderande bebyggelse som börjar i äldre järn
ålder. Om denna bild inte är ett resultat av en bebyggelse
utveckling utan är skapad av namndöd i perioderna folk- 
vandringstid/vendeltid, 1200-tal och 1300-1500 blir 
tolkningen helt fel. Då är det rester av äldre namnbestånd 
vi ser, inte hela eller större delen av namnbeståndet. I 
just detta fall har ortnamnsforskningen och arkeologin 
oförenliga bilder av utvecklingen, vilket har diskute
rats tidigare. Jag menar att namndöd kan förklara skill
naden.

Konsekvenserna av att acceptera namndöd av större 
mått blir att också acceptera att ortnamnsmaterialet 
är långt ifrån fullständigt, när man arbetar med det i 
arkeologisk, historisk eller liknande forskning. Det blir 
också allt mindre komplett ju längre bak i tiden man 
kommer. Slutsatser omkring det medeltida eller förhis
toriska samhället måste föregås av funderingar omkring 
det kvarblivna materialet. Kan man anta att det ger en 
representativ bild av en förhistorisk period eller har vi 
med ett antal undantag att göra? Vad betyder de even
tuella luckor man kan se i ett mönster? Det behöver 
inte vara negativt för forskningen att se ett bortfall av 
namn, det kan tvärtom ge förklaringar till otydliga 
mönster.

De troligaste orsakerna till att bebyggelsenamn för
svinner är nedläggning och sammanslagningar. Det är 
naturligtvis mycket svårt, i äldre perioder helt omöj
ligt, att i reella tal uppskatta hur många by- och gård
namn som dött. Allt beror också på från vilken tid man 
ska börja räkna. Med tanke på att namnmaterialet till 
största delen är idag levande namn, är det rimligt att 
utgå ifrån dagens situation och gå tillbaka period för 
period för att se vilka förändringar som varit och hur 
de kunnat påverka by- och gårdnamn. Nedan följer en 
kortfattad resumé av den bohuslänska utvecklingen bak
länges.

Den tid vi lever i idag präglas av ett extremt tätorts- 
boende. Landsbygden avfolkas, speciellt inom vissa delar 
av landskapet. Namnen på de gårdar som läggs ner idag 
eller slås samman finns i alla fall kvar i skrift. Namn

som ändå riskerar att försvinna är de som inte är så 
officiella t.ex. namn på s.k. egnahem. Man kan också 
undra om backstugorna och strandsittarboställena har 
haft namn och i så fall vilka. Torpen har haft namn och 
de som hamnat på kartor och i skrift finns kvar. Många 
har dock försvunnit ur folkmun sedan torpen omvand
lats till sommarstugor och fått postlåda med gatuadress.

I många delar av landet har näringar blomstrat under 
en kort tid. Boställen och t.o.m. samhällen, som byggts 
för utövarna av dessa näringar, bör ha kallats någon
ting. I Bohuslän finns framför allt sillfiskeperioderna 
och stenhuggeriet. Vid sillfiskena byggdes små samhällen 
upp och det finns lämningar efter dessa längs kusten, 
men mycket få namn (Lönn 1989).

Ovannämnda exempel gäller namn utanför de mark-, 
by- och gårdnamn undersökningarna handlat om. Jag 
har tagit med dem för att betona hur många bebyggelser 
och namn det måste ha funnits, men som idag är borta. 
Tidsmässigt har jag gått tillbaka till ca 1600- och 1700- 
tal. Ännu längre tillbaka befinner man sig i en tid då 
Bohusläns bebyggelse håller på att återhämta sig efter 
agrarkrisen. Tiden mellan 1500 och 1600 är en uppbygg- 
nadstid då namn generellt bör ha tillkommit. Mellan 
1300 och 1500 sker en omfattande ödeläggelse som ett 
resultat av agrarkrisen (Gissel et al. 1981, Framme 1985, 
1999). Då har också en omfattande namndöd skett.

Det verkar som om ytterligare en förändring, som 
påverkat bebyggelsen, inträffat under medeltid, näm
ligen i 1200-tal. Eventuellt utvecklas sockenbildningen 
vid den tiden (Anglert 1995) och det kan i så fall ha 
betytt att namn ändrats för att anpassas till dessa nya 
enheter. Det kan ha resulterat i administrativt grundade 
namnförändringar, kanske nya namn, kanske särskil
jande tillägg om flera likadana namn hamnat i samma 
socken.

Riksbildningen bör ha fått konsekvenser för de högre 
nivåerna i samhället, men har sannolikt inte påverkat 
by- och gårdnamn. Förändringarna, om än mycket om
fattande, sker på en annan samhällsnivå.

Runt 1000-talet ser den bohuslänska bebyggelsen 
ut att expandera. Denna utveckling börjar i vendeltid-
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vikingatid och fortsätter i början av medeltid (Lönn 
1991). Även det är en period då namnbeståndet bör 
växa till.

Den förändringsperiod i Bohuslän, som däremot 
verkligen bör ha påverkat bebyggelse och namn i en 
negativ riktning, är den som inträffar i folkvandrings- 
tid. Exakt vad som sker och varför är oklart, men en 
markant nedgång i boplatsantalet är synlig. Orsakerna 
kan vara många: omorganisation, omförflyttning, öde- 
läggelse o.s.v. som i sin tur kan bero på ny samhälls
organisation, klimatförsämring, nya jordbruksmetoder, 
pest eller annat. Vad det än är, har det betytt att bosätt
ningar och namn försvunnit. Antalet är naturligtvis inte 
möjligt att beräkna, men det ser ut att vara en omfat
tande namndöd. Denna syns genom att ingen av de 30- 
tal boplatser från äldre järnålder som var kända 1991 
kan kopplas till ett namn från samma period eller äldre. 
Däremot har de fyra kända boplatserna från yngre 
järnålder och tidig medeltid alla namn med en passande 
datering (Lönn 1991). Stämmer denna bild finns bara 
rester av äldre järnålderns namnbestånd kvar. Vilka 
namn som i så fall har bevarats och varför är också en 
fråga om spekulation.

I Danmark sker stora förändringar i yngre romersk 
järnålder. Byarna omorganiseras, odlingssystemen läggs 
om och en politisk centralmakt uppträder. Detta nya 
system vidareutvecklas i efterföljande perioder och är 
grunden till det vikingatida och medeltida samhälls
systemet (Hedeager 1990:201). Om det något senare 
skeendet i Bohuslän har samband med denna danska

förändring, kan jag inte säga. Med tanke på den geogra
fiska närheten är det ändå rimligt att tänka sig att Bo
huslän påverkats. Där finns dock vissa skillnader. Bo
huslän är t.ex. idag ett ensamgårdsområde och det finns 
inga tecken på att man skulle ha organiserat sig i byar 
i äldre järnålder.

Vi befinner oss nu så långt tillbaka och bakom så 
många förändringar och forandringsperioder, att det 
verkar meningslöst att ens spekulera i vad som hän
der med namnen. Genom alla dessa förändringar bör 
hela tiden antalet försvunna namn öka och nya tillkom
ma allteftersom. Möjligheten att det ska finnas by- eller 
gårdnamn kvar från förromersk järnålder eller till och 
med bronsålder är mycket liten. Alltför grundläggande 
förändringar i både näring och organisation har skett 
sedan dess.

Utgångspunkten för denna exposé har varit dagens 
namnbestånd sett bakåt i historien. Med omvänt per
spektiv kronologiskt sett har vi istället en ständig om
bildning av namnbeståndet. Landskapet har aldrig varit 
namnlöst och järnålderns bebyggelsenamn har inte 
bildats i ett vakuum. Det arkeologiska materialet ty
der mest av allt på en långsam men ständig förändring. 
Det kan mycket väl ha varit detsamma för namnen.

Genomgången kan verka mycket negativ för ort
namnen, men är i mina arkeologiska ögon inte det. Den 
betyder istället en ökad kunskap om hur namn reage
rar i förhållande till den kulturhistoriska kontexten. Det 
förbättrar möjligheterna till ett säkrare bruk av ortnamn 
i arkeologiska och historiska sammanhang.
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6. Crössbacka skeppsreda

Bakgrund

Ämnet för det andra tvärvetenskapliga exemplet är valt 
med tanke på att territoriell indelning är ett gemensamt 
intresseområde för arkeologi och ortnamnsforskning. 
Arbetet behandlar förhistorisk och medeltida territo
riell indelning med utgångspunkt i ledungen och nam
net Grössbacka skeppsreda.

Territoriell indelning är ett av de större kulturhisto
riskt inriktade forskningsområdena inom ortnamns- 
forskningen. Det har närmare beskrivits i kapitlet Ort- 
namnsforskningens kulturhistoriska hjälpvetenskaper 
i den del som heter Territoriell indelning och gränser. 
I kapitlet Arkeologi med ortnamn nämns också en del 
arkeologisk forskning inom temat. Eftersom båda disci
plinerna arbetat med forskningsområdet finns det en 
hel del kunskap att hämta hos varandra. För detta arbete 
kommer Thorsten Anderssons bok Västsverige för tusen 
år sedan. Gammal territoriell indelning i ortnamns- 
belysning (1984) väl till pass. Där behandlas bl.a. skepps- 
redors och häraders namn i Bohuslän och diskussio
nen och resultaten bildar grunden för min undersök
ning.

Ett nyckelproblem i Anderssons arbete är skillna
den mellan primära häradsnamn och namn på natur
vuxna bygder. De primära häradsnamnen har elementet 
härad som en fast komponent i namnet och har ska
pats för att identifiera (nybildade) häradsdistrikt. I 
Halland finns en klar skillnad i detta hänseende mel
lan den södra och den norra delen av landskapet. I den 
södra verkar en bygd ha delats in i flera häradsdistrikt, 
som då fått primära häradsnamn. Dessa är Tönnersjö, 
Halmstads, Årstads, Faurås och Höks härader. De fyra 
första har namn efter en by och Andersson menar att 
denna by också varit häradets samlingsplats. I den norra

finns flera gamla bygdenamn som fått elementet hä
rad tillagt, när de införlivats i häradssystemet. Det gäller 
Himle, Fjäre och Viskar dal. Himle och Fjäre är omnämn
da hos Jordanes som stamområden och samtliga härader 
finns med i den s.k. Hallandslistan i Valdemars jorde- 
bok. Anderssons slutsats (s. 7) av detta är att härads
systemet bör ha införts i Halland mellan Jordanes (500- 
tal) och Valdemars jordebok (år 1231).

Även i Västergötland finns den principiella skillna
den mellan artificiella häradsdistrikt och naturvuxna 
bygder. Hur det ser ut i Bohuslän är mer osäkert och 
det är den frågan som behandlas i Anderssons under
sökning. Enligt Andersson bör en eventuell gammal 
häradsindelning motsvaras av de medeltida skeppsre- 
dorna och därför är det skeppsredenamnen som analy
seras. I Bohus Inland, d.v.s. fastlandet i den södra halvan 
av Bohuslän, finns fyra härader varav ett har ett gam
malt bygdenamn, Fräkne härad. Det har ursprungli
gen bara hetat Fräkne ((i) Friknum). De andra är Gröss
backa skeppsreda (Grøtsbakka skipredha), idag Inlands 
Nordre härad, Faxe härad (Foxahaeradh(s) skipredha), 
idag Inlands Södra härad och Torpe härad (Thorpa 
haeradh). Andersson menar att dessa tre fått namn efter 
en samlingsplats och att de är att betrakta som härads
distrikt med primära häradsnamn. Faxe härad är ett 
primärt häradsnamn, som senare blivit skeppsreda. 
Namnet Grössbacka skeppsreda är sannolikt en ellips 
(förkortning) för Grössbacka härads skeppsreda.

Syfte

Grössbacka skeppsreda har enligt Anderssons resone
mang ett härad som föregångare och detta härad är ett 
artificiellt distrikt skapat i sen järnålder eller tidig medel
tid. Med det som utgångspunkt kommer jag att ana-
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lysera det arkeologiska materialet och även ortnamns- 
materialet, för att se om jag få fram belägg för en för
historisk territoriell indelning som motsvarar skepps- 
redan och häradet. Enkelt uttryckt är syftet med un
dersökningen att pröva om häradet har förhistoriska 
rötter eller om det är en yngre konstruktion. Jag kom
mer också att bli tvungen att se närmare på skeppsrede- 
organisationen och ledungen för att förstå hur dessa 
hänger ihop med häraderna.

Material

Diskussionen förs utifrån ortnamn, fornlämningar och 
historiskt material. Det historiska materialet används 
i huvudsak för att beskriva skeppsredors och häraders 
historia och kontext. Själva analysen av den territori
ella indelningen bygger på några utvalda ortnamn och 
några likaledes utvalda fornlämningar, främst gravfält.

Mitt ämnesval innebär problem såtillvida att ma
terialen bara delvis är samtida. Häraders ålder är oklar 
men skeppsredor fungerar i huvudsak under medeltid, 
enligt somliga forskare också i vikingatid (se nedan). 
De gravfält jag arbetar med är som yngst vikingatid. 
Man kan emellertid arbeta utifrån det faktum att mate
rialen kronologiskt närmar sig varandra i perioden 
vikingatid/tidig medeltid. Namnmaterialet når tillbaka 
till medeltid och kanske något tidigare och fornlämning- 
arna når fram till och med vikingatid.

Undersökningsområde

Namnet Grössbacka skeppsreda denoterar (syftar på) 
ett geografiskt område i Bohuslän, som vid olika till
fällen varit ett härad eller en skeppsreda. Detta namn 
har fått bestämma undersökningsområdet, men det har 
valts ut bland flera tänkbara skeppsredor utifrån and
ra kriterier. Kravet på ett bra undersökningsområde är 
att det ska ha ett analyserat och publicerat ortnamns- 
material och samtidigt vara arkeologiskt inventerat och 
välundersökt. Arbetena ska också vara så moderna som 
möjligt. Tolv av Bohusläns 17 härader har publicerats

Vätte

Tanum Bullaren

Sotenäs

Lane

Stångenäs q1
Inlands
Fräkne

Orust 
Östra, Inlands

Torpe
Orust
Västra

Inlands
Nordre

Inlands
Södra

Västra Hising

10 km

Fig. 17. Bohusläns härader (efter Cullberg 1993:33). 
Fig. 17. ‘Flärad’ districts in Bohuslän (after Cullberg 
1993:33).

i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, varav 
fem är tryckta från 1960 och framåt, Inlands Nordre 
härad, Tjörns härad, Orusts Västra härad, Lane härad 
och Sörbygdens härad. Inlands Nordre härad är det 
arkeologiskt bäst kända av dem. En ytterligare fördel 
med Inlands Nordre härad är att det ligger mitt i Bo
husläns södra halva där samtliga härader har publice-
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Metod

Vätte

IX O,
Luder-

Bullaren

bygden

Sotenäs

Stångenäs q1
Fräkne

Orust

Gröss-
backa

10 km

Fig. 18. Bohusläns medeltida skeppsredor (efter Cullberg 
1993:32).
Fig. 18. Medieval ‘skeppsredor’, i.e. districts connected to 
the levy (after Cullberg 1993:32).

rade ortnamnsmaterial och åtminstone häradet närmast 
norröver, Inlands Fräkne härad, är relativt välundersökt. 
Hela Bohuslän är både grundinventerat och revidering- 
sinventerat. Det finns således goda möjligheter att göra 
kompletterande undersökningar närmast utanför Gröss- 
backas gränser.

Den arkeologiska analysen har gjorts med hjälp av 
geografiskt infomationssystem (GIS) i programmet Map- 
info. Kartan över undersökningsområdet har digitali
serats och alla punkter, linjer och ytor är inlagda i ri
kets nät. Berg, åar, sjöar och andra naturföreteelser är 
förenklade. Man kan således inte återfinna några de
taljer där. GIS-miljön har emellertid varit en förutsättning 
för de analyser jag har gjort och jag har därför accepterat 
den stiliserade kartbilden.

Ortnamnsanalysen bygger på de etymologiska ana
lyser som Assar Janzén gjort i Ortnamnen i Göteborgs 
och Bohuslän Vhl-2. Diskussionen från min sida rör 
enbart saktolkningen och jag har då utgått utifrån en 
arkeologisk eller historisk kontext och därifrån sökt vissa 
typer av namn.

Tvärvetenskap

Tanken bakom arbetet är mycket enkel. Genom att jäm
föra det område namnet Grössbacka skeppsreda deno- 
terar med en arkeologisk territoriell indelning kan jag 
se om områdena stämmer överens. Tvärvetenskapligt 
är detta mycket okontroversiellt och bygger i huvud
sak bara på en sammanställning av material. Vad som 
möjligen komplicerar arbetet är att den kulturhistoriska 
kontexten delvis hämtas ifrån en tredje disciplin, his
toria. Ledungen och diskussionerna omkring denna bil
dar bakgrunden till jämförelserna och slutsatserna.

Grössbackas och 
Älvsyssels historia
Undersökningsområdet är Inlands Nordre härad i Bo
huslän eller Grössbacka skeppsreda som det kallats tidi
gare. Idag är dess norra del Stenungsunds kommun och 
dess södra en del av Kungälvs kommun. Området har 
således först (kanske) varit ett härad, sedan blivit en 
skeppsreda, därefter ett härad igen och är nu uppde
lat på två kommuner.
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Området ligger i det som kallas Bohus Inland och 
vars äldre namn är Älvsyssel. Sett i ett större perspek
tiv har Älvsyssel ingått i det norska området Viken, som 
förutom Älvsyssel också har omfattat Ranrike, Östfold 
och Vestfold. Det är oklart hur Älvsyssel och Ranrike 
förhåller sig till varandra. Möjligen har Ranrike un
der ett tidigare skede inrymt även det område som senare 
kom att bli Älvsyssel. Förändringar i namn såväl som 
politisk tillhörighet är signifikativ för denna del av Sve
rige och för dess historia. De signalerar också hur den 
politiska organisationen växer fram i området. Efter
som skeppsredor och härader har samband med led
ungen och denna i sin tur (sannolikt) med riksbildningen 
och den politiska historien under vikingatid och med
eltid, ska jag kort beskriva Grössbackes och Älvsyssels 
historia under denna tid.

Första gången Grössbacke skeppsreda dyker upp i 
det historiska materialet är 1430. Namnet förekom
mer då i diplom dels i Riksarkivets otryckta pergaments
brev (RAP), dels i Diplomatarium Norvegicum (DN). 
Ännu ett diplom i DN, där namnet finns med, är date
rat 1465. Det finns också med 1594 i Biskop Jens Nilsons 
Visitatsboger og Reiseoptegnelser 1574-97 (JN).

Älvsyssel (Elfarsysla) nämns i historiskt material från 
och med 1200-tal (Steinnes 1981, sp. 233). Bohus fäst
ning började byggas 1308 och till fästningen skapades 
ett län, Bohuslän. Namnet Bohuslän finns i historiska 
källor från 1400-talet. Från början omfattade länet bara 
Älvsyssel, d.v.s. den södra halvan av dagens Bohuslän. 
Landskapets norra del, Ranerike eller Ranrikesyssel, 
kom först senare att ingå i länet. Jag har inte kunnat 
få fram huruvida öarna Orust och Tjörn ingick i Älv
syssel. Rent geografiskt ligger de i södra Bohuslän, men 
de nämns inte som delar av Älvsyssel.

Juridiskt sett har Älvsyssel från 1200-talet varit en 
del av Borgartingslagen. Övriga delar har varit Ranri
kesyssel, Borgarsyssel, Oslo-syssel, Tunsbergs-syssel och 
Skiens-syssel. Ordet syssel har med syssla, verksamhet 
att göra. I Jylland, Island, Norge och de norska väster- 
havsöarna betecknar ordet också ett administrativt om
råde (Sveaas Andersen 1982, sp. 645). I Johan Fritz-

(Sverige )

( Norge )

Ranrike

( Danmark)

Fig. 19. Ranrike och Älvsyssel i Södra Skandinavien. A.A. 
Fig. 19. Ranrike and Älvsyssel in south Scandinavia. A.A.

ners Ordbog over Det gamle norske Sprog anges be
tydelsen ’gärning’, ’arbete’, ’förrättning’ (Fritzner 1954, 
sp. 635). Enligt Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
medeltid (Sveaas Andersen 1982, del 3:646) kan ordet 
ha använts redan i sen vikingatid som namn på det 
ombud eller den verksamhet kungen lagt som special
uppdrag på vissa personer. Senare, möjligen på 1100- 
talet, har syssel kommit att beteckna ett område.

I den begynnande riksbildningens tid och i det dansk
norska och någon gång också svenska område Älvsyssel 
varit, har det påverkats och styrts från olika håll. Vad 
den politiska tillhörigheten egentligen betytt är dock 
oklart. Om det finns något som kan kallas en naturlig 
kulturtillhörighet till ett område, bör det för Älvsyssels 
del snarast vara området runt Skagerack och Kattegatt. 
Dit hör i så fall också Jylland och sydöstra Norge.

Det är osäkert när man har att räkna med verkliga 
nordiska riken och när det är fråga om områden som
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tillfälligt behärskats av en kung. Ur den synvinkeln kan 
man inte tala om Älvsyssel som ingående i det ena el
ler andra riket, utan snarare som del av kungars intres
sesfär. Älvsyssels politiska historia under sen järnålder 
och medeltid är således den att området, som geogra
fiskt befunnit sig mitt emellan olika intressesfärer, om
växlande ingått i norska, danska och svenska kungars 
domäner. Enligt en traditionell uppfattning kan histo
rien översiktligt beskrivas enligt följande:

I sent 800-tal verkar Älvsyssel liksom resten av den 
svenska västkusten ha ingått i det danska området, men 
är under drygt första halvan av 900-tal, under Harald 
Hårfager och hans söners tid, en del av Viken och det 
norska området. Runt 960 får den danske kungen Ha
rald Blåtand makt över Viken och senare över hela Nor
ge. När Sven Tveskägg övertar kunganamnet efter sin 
far Harald Blåtand, sätter han den norske Håkon Jarl 
att regera Norge under sig. Håkon Jarl blir emellertid 
stark nog att besegra Sven Tveskägg och övertar själv 
makten i Norge. Älvsyssel blir således åter norskt först 
under Håkon Jarl och efter honom under Olav Trygg- 
vason.

I det omtalade slaget vid Svolder ca år 1000 möter 
Olav Tryggvason sina motståndare Sven Tveskägg och 
den svenske kungen Olof Skötkonung och blir slagen. 
Olof Skötkonung övertar herraväldet över området 
mellan Idefjorden och Göta Älv, bl.a. Älvsyssel. Här 
infaller således en kort svensk period.

I början av 1000-talet hamnar Älvsyssel inom Norge 
igen, nu under Olav Haraldsson. Efter dennes död vid 
Stiklastad ca 1030 kommer Älvsyssel att ingå i den 
danske kungen Knut den Stores omfattande Nordsjö- 
rike. I detta rike, som grundlagts av fadern Sven Tve
skägg, ingår förutom Danmark även delar av Norge, 
England och Sverige. Också efter Knut den Stores död 
stannar Älvsyssel inom danskt område fram till mit
ten av 1000-talet, då den norske Harald Hårdråde 
övertar herraväldet. Därefter kan man säga att Älvsyssels 
politiska historia har följt Norges framtill 1658, då hela 
Bohuslän blir svenskt. Det betyder att Älvsyssel, som 
en del av Norge, har regerats av den svenske kungen

Magnus Eriksson i en period under första halvan av 
1300-tal, att det ingått i den nordiska unionen från sent 
1300-tal till början på 1500-talet och att det på samma 
sätt efter unionen stått under dansk överhöghet fram 
till freden i Roskilde 1658.

Sammanfattningsvis kan man säga att makten över 
Älvsyssel växlat mycket och fort. Det är naturligtvis 
osäkert hur mycket Älvsyssel påverkats av detta och 
hur stor möjlighet kungarna haft att verkligen utöva 
makt. Riksbildningens förlopp, kronologi, kungens 
maktbefogenheter, administration, kungarnas inflytande 
utöver sina kärnområden o.s.v. står under diskussion 
(Brøndsted 1966, Christensen A. E. 1969, Sveaas An
dersen 1977, Randsborg 1980, Sawyer 1988,1991b, 
Birkenes 1993, Gullberg 1993, Helle 1995).

Man kan alltså se hur Älvsyssel flyttats från den ena 
maktsfären till den andra. Området verkar dock inte 
ha varit det man egentligen slagits om, utan har sna
rare hamnat i den politiska turbulensen på grund av 
sitt läge. Även i fråga om forskning och forsknings
tradition faller Älvsyssel emellan norska, danska och 
svenska intressen. Att skriva Älvsyssels historia är att 
hämta bitar ur forskningen från alla dessa länder, främst 
dock från Norge och Danmark. Den svenska forsk
ningen kring riksbildningen är omfattande, men på 
grund av Bohusläns kulturella och under medeltid natio
nella tillhörighet har jag nästan helt lämnat den åt si
dan. För en sammanfattning och litteraturgenomgång, 
där inte bara svensk forskning är med, hänvisar jag till 
de inledande kapitlen i Åke Hyenstrands Lejonet, draken 
och korset. Sverige 500-1000 (1996).

Ledungen
Definition

I Kulturhistoriskt lexikon över nordisk medeltid defi
nieras ledungen som en sjömilitär forsvarsordning. Den 
bygger dels på ett slags värnplikt för folket genom att 
det skulle hålla med manskap till skeppen, dels på ett 
slags naturabeskattning genom att befolkningen även 
måste hålla med skepp samt mat och utrustning för
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besättningen. Kommandot över ledungsflottan tillkom
mer kungen. Ledungen, fortfarande enligt Kulturhis
toriskt lexikon, övergår under 1100- och 1200-talet till 
att bli en fast, årlig skatt, som då behåller benämningen 
ledung (Bjørkvik 1981a, sp. 432 f.). Möjligen har ledungs- 
organisationen till en början byggt på en ganska lös 
indelning.

I definitionen finns flera punkter som står under 
diskussion. En är huruvida ledungen primärt varit en 
organisation för skatt eller för krigstjänst. En annan 
gäller den eventuella krigstjänstens d.v.s. krigsledung- 
ens huvudsakliga syfte. Dessutom diskuteras tidpunkten 
för införandet av ledungen, huruvida detta varit sam
tidigt i de tre skandinaviska länderna samt om den 
utvecklats på samma sätt överallt.

Här och var i texterna framkommer vissa skillna
der gällande definitionen av ledungen som också får 
konsekvenser för dateringen. Den norske historikern 
Per Sveaas Andersen (1977:264 f.) menar att åtmins
tone den tidiga ledungen var ett försvarssystem som 
byggt på ett avtal mellan bönderna och rikskungen. Det 
har således inte varit något tvång, utan befolkningen i 
kustlandet har varit med därför att de själva haft be
hov av att försvara sin kust. Vikingatida härtåg och 
rövande har drabbat även nordiska kuster och i Gula
tingslagen finns paragrafer för hur man ska bete sig vid 
sådana händelser (s. 72 ff.). Även denna något mer 
frivilliga pakt kallas dock ledung. Andra, t.ex. den 
danske historikern Niels Lund (1996:286 ff.) bygger 
sin dateringsdiskussion på den uppfattningen, att kungen 
inte förrän fram emot 1200-talet har haft tillräcklig makt 
för att utöva sådan administration och kontroll som 
ett ledungssystem kräver. Det betyder att Lund definierar 
ledungen som ett ovanifrån pålagt, helt kungakontrol- 
lerat system, medan Sveaas Andersen också ser möj
ligheten till fria överenskommelser inom systemet. Även 
Lund tar upp möjligheten till att samla en flotta med 
hjälp av överenskommelser mellan kung och hövdingar, 
men det kallar han inte ledung.

Alla olika aspekter på ledungen kommer inte att 
relateras här, eftersom allt inte är av intresse för min

undersökning. Min litteraturgenomgång koncentreras 
på att fånga upp olika åsikter kring ledungens funk
tion, ålder och organisation.

Källor
Ledungen finns beskriven i landskapslagar och lands
lagar, som är nedskrivna från 1100-talet och fram till 
1300-talet. Den finns dessutom nämnd i skaldekvad, 
kunga- och ättesagor, diplom och kamerala källor som 
t.ex. kung Valdemars jordebok (Bjørkvik 1981a, sp. 
433).

Skatt eller krigstjänst

I Kulturhistoriskt lexikon företräds uppfattningen att 
ledungen inneburit en krigstjänst. Det är även Sveaas 
Andersens mening (1977:265). Krigstjänsten har i första 
hand varit kopplad till försvar av den egna kusten, men 
utvecklats till att bli längre fälttåg tillsammans med 
kungen (s.271 f.). Enligt Halvard Bjørkvik (1981a, sp. 
438 ff.) har led ungsplikten först i ett senare skede ut
vecklats till att bli en pekuniär skatt. Thomas Lindkvists 
(1995:56 ff.) talar i en analys av den feodala statens 
framväxt om ledungen som en från början militär or
ganisation, men inte en som är knuten till en rikskung 
eller ett bestämt territorium. Ledungen kopplas istäl
let till en period av plundring (yttre tillägnelse) som 
föregår den organiserade feodala staten där ekonomin 
bygger på skatteuppbörd (intern exploatering).

En representant för motsatt åsikt är Lund (1996:185f, 
289 f., 299), som menar att ledungen från början be
står av en pekuniär skatt. Lund har en viktig poäng när 
ha säger att ordet ledung i sig inte är avgörande, utan 
vad det står för. Ordet kan också ha betytt personlig 
hird/härskara eller pekuniär skatt. Det gör att ordet 
ledung i sig i de äldre källorna inte bevisar en krigs- 
ledung. Ordet är heller inte daterande för ledungen i 
vilken form den sen förekommit.

Björn Varenius (1998) företräder också åsikten att 
ledungen varit en ren skatteorganisation. Han ser skep
pen, besättningen och ledungsplikten som en metafor 
för en territoriell indelning och taxering. Enligt detta
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har krigsledungen aldrig existerat annat än som en bild 
för kungens överhöghet över ett område och hans rätt 
att ta ut skatt. Skeppet med dess organisation och regler 
har varit välkänt för befolkningen och därför praktiskt 
att använda som bild för eller förklaring av något nytt 
och okänt (s. 88 f.).

I övrigt är krigsledungen oftast en självklar utgångs
punkt för den arkeologiska forskningen, möjligen be
roende på det arkeologiska materialets beskaffenhet. 
Det är nästan omöjligt att påvisa en skatteorganisation, 
vare sig i natura eller i pengar, utifrån fysiska lämningar. 
I det historiska materialet däremot är skatt och skat- 
teuppbörd centralt, i vissa fall t.o.m. bakgrunden till 
materialet i sig.

Bjørn Myhre (1985) har t.ex. diskuterat den territo
riella indelningen i ledungen genom att koppla ihop 
skeppsredan och dess centrum med ledungsskeppets 
båthus. Detta förutsätter ett faktiskt skepp och ett båthus 
och därmed en krigsledung. Mats G. Larsson (1987) 
har samma utgångspunkt i sitt arbete omkring ledungens 
organisation och ålder i Mälarlandskapen och det har 
även Björn Ambrosiani (1983) i en undersökning av 
hundare och skeppslag inom samma område.

Ålder
Ledungens ålder är kanske det mest diskuterade och 
åsikterna om den är färgade av hur man uppfattar led
ungens funktion och kungens makt. Några forskare 
menar att ledungen uppstår i sen vikingatid (bl.a. Chris
tensen, C.A. 1981, sp. 443ff och Malmros 1986). I Norge 
har ledungens införande åtminstone i den äldre forsk
ningen kopplats till Håkon den Gode (Adelsteinsfostre) 
och 900-talet beroende på att detta står omtalat i Snorres 
Heimskringla och Fagrskinna (Bjørkvik 1981a, sp. 434). 
Rikke Malmros (1986) drar utifrån skaldediktningen 
slutsaten att ledungen är känd på 900-talet i Norge och 
väl bevittnad på 1000-talet. För Danmarks del menar 
hon att ledungen finns vid Sven Tveskäggs död (ca 1014) 
och att den bör ha existerat då han erövrade England.

Sveaas Andersen tror på en primitiv, förhistorisk 
härorganisation, men talar främst om en ledung som i

första halvan av 1100-talet helt klart styrs av kungen 
och hans ombudsmän. Påståendet bygger på en 1100- 
talsredaktion av landskapslagarna. Ledungen finns 
omtalad i Gulatings- och Frostatingslagarna och frag
mentariskt också i Borgartingslagen (1977:262 f.).

Två av de arkeologiska arbeten som nämnts, Myhre 
(1985) och M. G. Larsson (1987), uppfattar ledungen 
som tillkommen i sen järnålder. I Larssons undersök
ning kan man se en utveckling där de äldsta skepps
lagen bildas på 900-tal, medan andra kommer först i 
medeltid. Ambrosiani (1983), räknar med 1000-talet 
som tidpunkten för en äldsta indelningsnivå.

Lund (1996:286f, 295) gör skillnad mellan en fri
villig härorganisation och ledungen. Han diskuterar 
utifrån frågan om huruvida Knut den Stores nordsjö- 
rike skapats med hjälp av ledungen eller om de stridande 
härarna varit kungens och hans förtrognas personliga 
hirder. Själv är han förespråkare för den senare tolk
ningen. Lund menar att den danske kungen inte haft 
tillräckliga maktbefogenheter för att styra hela landet 
förrän på 1200-talet och enligt hans uppfattning har 
det heller inte funnits någon egentlig ledung innan dess. 
Argumentationen baseras på att Knut den Helige ska
par en ny skatt, när han i slutet av 1000-talet med tvång 
försöker sammankalla ledungen. Denne får sota för sitt 
tilltag och blir mördad.

Ledungens organisation
Organisatoriskt har ledungsystemet varit uppbyggt på 
områden (skeppsreda i Norge, skiben i Danmark, skepps
lag i Sverige) som vart och ett har hållit ett skepp. Om
rådet har i sin tur varit indelat i mindre enheter (mann- 
gjerd i Norge, lid i Bohuslän, havner i Danmark, hamnor 
i Sverige) som hållit med en man, hans utrustning samt 
styresmannens utrustning.

Skeppsredor
En skeppsreda ska alltså hålla ett skepp till ledungs- 
flottan. Enligt Bjørkvik (1982, sp. 546), som i sin tur 
hänvisar till Edvard Bull, finns ursprunget till skepps
redan i Gulatingslag på det norska Vestlandet. På tolv
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hundratalet ska hela Norge ha varit indelat i skeppsredor 
och i Viken ska skeppsredorna ha avlöst den gamla hä- 
radsindelningen. I de områden av Norge, som haft plikt 
att fullgöra ledung, är skeppsredeindelningen också 
densamma som den vanliga administrativa indelningen. 
Skeppsredans ting har således fungerat även som van
ligt ting.

När skeppsredorna först bildas är oklart. Vad man 
vet är att de finns omnämnda i Gulatingslagen och Bor- 
gartingslagen på 1100-talet. Eftersom skeppsredorna 
hör ihop med ledungen och ledungens tillkomst står 
under diskussion, gäller det samma för skeppsredorna.

Skillnaden mellan ledungens indelningar och andra 
eventuellt naturvuxna indelningar är att skeppsredan 
ska vara lagom stor för att hålla ett skepp alternativt 
betala en viss mängd skatt. Det gör att skeppsredorna 
blir ungefär jämnstora. Enheter som skapas på andra 
grunder än ett sådant tvång kan vara helt annorlunda 
till storlek och sinsemellan också mycket olika. Ändå 
är skeppsredans storlek svår att få grepp om. Det finns 
många olika uppgifter och många sätt att räkna. Skepp- 
redorna ser dessutom ut att ha förändrats över tid. I 
Norge har fylkena varit indelade i fjärdingar, som va
rit indelade i skeppsredor, som i sin tur indelats i mann- 
gjerd. I Danmark har ett härad omfattat mellan ett och 
fyra skibener. I hela Bohuslän har det under medeltid 
funnits först 16 skeppsredor, senare 17 när Orust de
las i Östra och Västra (Andersson 1984:13).

Det tycks inträffa en förändring i skeppsredesystemet 
mellan 1100-tal och mitten på 1200-tal, vilket märks 
genom att antalet skepp i ett område blir färre. I Vi
ken minskas antalet från de 60 20-sessor som omtalas 
i Gulatingslagen till 48 i Magnus Lagabötes testamente 
från 1277. (En 20-sessa har 20 par åror, en 25-sessa 
25 par o.s.v.) Detta kan sättas samman med att det i 
Gulatingslagen talas om hur en sammanslagning av 
skeppsredor skall göras (Bjørkvik 1982, sp. 546). Det 
har spekulerats över bakgrunden till minskningen av 
antalet skepp och skeppsredor. En övergång från 20- 
sessor till 25-sessor är en möjlig orsak. C. A. Christensen 
(1981, sp. 443) nämner en annan för Danmarks del,

nämligen att jord övergår från skatte till frälse vilket 
försämrar underlaget för uttaxeringen.

Lid
Grundbetydelsen för lid är enligt Kulturhistorisk lexi
kon för nordisk medeltid ’man’, ’följesven’, men är också 
en benämning på den krets av gårdar som tillsammans 
ska hålla och utrusta en man till ledungsflottan. I den 
betydelsen är ordet bara känt från östra delen av Borgar- 
tingslag d.v.s. Elvarsyssla (Älvsyssel), Ranrikesyssla och 
Borgarsyssla (Björkvik 1981b, sp.534). Lid finns en
ligt Gammeldansk Ordbog belagt i Valdemars jorde- 
bok ca 1300, men det är oklart om det där ett appella
tiv eller (del av) ett namn (uppgift från Merete K. Jør
gensen, Gammeldansk Ordbog). Ordbog over Det gamle 
norske Sprog anger flera belägg från sagamaterialet och 
medeltidslagarna samt i Diplomatarium Norvegicum 
(Fritzner 1954, del 2:505).

Lid ser ut att ha varit ett begrepp i östra Borgarting- 
slagen innan skeppsredeindelningen genomförs. Det är 
bakgrunden till att man kan tänka sig att ledungen i 
Viken är införd under danskt herradöme (Bjørkvik 
1981b, sp. 536).

Även lidens storlek är oklar och det finns olika upp
gifter, men det rör sig om storleksordningen fyra fulla 
gårdar (Bjørkvik 1981b, sp. 536).

Härader
Thorsten Andersson anser att ordet härad är ett exklusivt 
nordiskt ord som betyder bygd och att det har bygdebe- 
greppet som grund (Andersson 1984:2). I Kulturhisto
riskt lexikon anges att ordet härads ursprung är oklart, 
men att det kan vara sammansatt av här i betydelsen 
skara och ett ord som är besläktat med rida. I så fall 
skulle härad ha med en beriden skara att göra, antingen 
en militär enhet eller en skara som rider till samma ställe 
och har gemensam samlingsplats (tingsplats). Motsva
righeter till beteckningen härad finns, enligt Kulturhis
toriskt lexikon, också i Tyskland. Häradet bör ursprung
ligen ha varit en indelningsenhet med en gemensam 
samlingsplats, sannolikt för kult och rättskipning (Ras-
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müssen 1981, sp. 488). John Kousgård Sørensen (1978) 
anser att härad är ett nordiskt ord, men påpekar att 
häradssystemet i sig ändå kan vara ett lån utifrån.

Den nordiska häradsindelningen ser ut att ha sitt 
ursprung i Danmark. Argumentet för denna slutsats är 
att Danmark sedan tidigt varit indelat i rättsområden 
som kallats härader. I Sverige och Norge har bara om
rådena närmast Danmark tidigt haft en sådan indel
ning, däribland Viken (Bauge Sogner 1981, sp. 493 med 
hänvisning till Tunberg 1911, Jörgensen 1980:38). I 
Norge i övrigt har häradet antingen betydelsen juridiskt 
område eller bygd i allmänhet.

Det äldsta skriftliga omnämnandet är från 1085 på 
danskt område och den äldsta förteckningen av hära
der finns i den s.k. Hallandslistan i kung Valdemars 
jordebok från år 1231. Flera av de härader som nämns 
där har senare fått sina gränser ändrade eller blivit 
uppdelade i två eller tre härader.

Anders Andrén (1983) ställer frågan om huruvida 
den delvis bristande överensstämmelsen mellan enskilda 
kungalev och härader i östra Danmark beror på att 
kungaleven varit avpassade efter en äldre administra
tiv indelning grundat på bygder och att den historiskt 
kända häradsindelningen inte är mycket äldre än det 
äldsta belägget 1085. Peter Sawyer (1991a) menar att 
det medeltida häradssystemet i Danmark är en anpass
ning till ett äldre häradssystem. Det senare har ursprung
ligen bestått av lokala grupper av bosättningar, som ofta 
bildat naturliga bygder.

Förutom de kulturhistoriska argumenten finns ett 
onomastiskt, som talar för en datering av häradet till 
vikingatid. Bent Jørgensen (1980:38) nämner att man 
velat datera härader i Danmark till vikingatid eller ti
digare, på grund av att de bebyggelser enskilda hära
der har namn efter så gott som alltid har förvikingatida 
namntyper.

Åtminstone i Danmark bör häradet ha varit den ur
sprungliga indelningsenheten i ledungen. Danska hära
der är indelade i mellan en och fyra skiben. Eftersom ski- 
ben-indelningen är mycket mer likartad storleksmässigt 
än häradsindelningen, anses den senare vara äldre.

Sammanfattningsvis kan man säga att häradets ur
sprung är oklart. Det har varit knutet till en annan kon
text än ledungen, men vilken är okänt. Möjligen har 
häraderna ursprungligen varit ett system av naturliga 
bygder. Deras funktion har antagligen varit att samla 
människor inom ett geografiskt område till gemensam 
kultutövning och rättsskipning. Kronologiskt är de äldre 
än skeppsredorna, skiben och ledungen, men när de till
kommit är osäkert. Äldre kan betyda så sent som 1100- 
tal och så tidigt som vikingatid.

Arkeologisk territoriell 
indelning
De frågor jag ställer till det arkeologiska materialet har 
sin utgångspunkt i Grössbacka skeppsredas, senare 
Inlands Nordre härads, territoriella utbredning. Jag ska 
försöka hitta förhistoriska territorier eller bygder som 
motsvarar eller inte motsvarar den kända skeppsred- 
ans territorium. Däremot kommer inte organisations
formerna för dessa att diskuteras, inte heller andra fak
torer som kan ha med det sociala eller politiska systemet 
att göra.

Territorier kan vara synliga genom sina gränser och 
genom centra av något slag, men framför allt genom 
att bebyggelsen koncentreras till vissa områden. För att 
kunna se något av detta har jag inriktat mig på att få 
en översikt över fornlämningsmaterialet. Jag behöver 
känna till lämningarnas spridning över hela undersök
ningsområdet för att kunna identifiera såväl gränser 
som koncentrationer och centrala platser.

Undersökningsnivån ligger således på att översikt
ligt plan. Jag kommer inte att diskutera detaljer som 
t.ex. artefaktmaterialet på boplatser eller gravars kon
struktion i annat fall än om det ger lämningen en spe
ciell betydelse för territoriet eller en viss datering.

Tidigare forskning

Forskningsfältet territoriell indelning omfattar inom 
arkeologin flera olika typer och nivåer från riksbild-
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ningar och större kulturområden till små bygder och 
s.k. catchment areas. I den mening som brukas här har 
den territoriella indelningen någon form av övergripande 
organisation och administration bakom sig. Exempel 
på sådan forskning för järnålderns senare delar är Per 
Ramqvists diskussion om s.k. folkland i Mellannorrland 
under folkvandringstid (Ramqvist 1991), Björn Myhres 
analys av territorier i Sydnorge under samma tid (Myhre 
1987) och historikern Thomas Lindqvists analys av 
framväxten av stater och av den politiska kulturen under 
sen järnålder och tidig medeltid (Lindkvist 1997). Åke 
Hyenstrands (1984) allmänna översikt över svenska 
regioner utifrån det inventerade fornlämningsmaterialet 
bör också nämnas. Dessa undersökningar berör huvud
sakligen stora områden såsom delar av Sverige eller 
Norden. Mitt undersökningsområde motsvarar storleks- 
mässigt ett sentida härad, vilket gör att diskussionen 
runt indelningen blir annorlunda.

Tidigare undersökningar omkring sådant i eller nära 
mitt undersökningsområde är dels Ingegärd Särlviks 
Paths towards a stratified society (1982) och Carl Löf
vings Administration i Västsverige för tusen år sedan f 
(1987).

Särlvik (1982) tittar närmare på samhällsförhållan
den i sydvästra Sverige under romersk järnålder och 
folkvandringstid. Södra Bohuslän är ett av jämförelse
områdena. Enligt undersökningen finns tecken på yrkes- 
specialisering, dock enbart för intern bruk (s. 115). En 
viss stratifiering tycker sig Särlvik se framför allt i cen
trala Västergötland, men även i norra Bohuslän och i 
Halland. Däremot visar södra Bohuslän inga tecken på 
stratifiering av samhället under denna tid (s. 123 ff.).

Carl Löfving (1987:48), vars undersökningsområde 
är Orust, finner inga tecken på någon form av admi
nistration under yngre järnålder. Orsaken är framför 
allt att bebyggelsen i området är gles och utspridd och 
därmed svår att ha kontroll över. Befolkningen lever i 
familjeenheter, vilka dock kan ha ingått i någon hövdings 
intresseområde. Vid sidan av detta jordbrukarsamhälle 
finns ett piratsamhälle, som lever av handel och plund
ring över stora områden. Enligt Löfving är det först i

och med den kyrkliga administrationen som Bohuslän 
har kunnat organiseras i varaktiga enheter.

Fornlämningsbilden 
i Grössbacka

I fornlämningsmaterialet har jag skilt på undersökta 
och inventerade fornlämningar. Distinktionen är vik
tig att göra av källkritiska skäl. Fornlämningsinvente- 
ringen registrerar lämningar som syns i markytan el
ler indikeras via föremål i markytan. Vissa typer, t.ex. 
gravfält, är relativt tydliga och säkra till sin art om än 
inte till sitt omfång och sin datering. Undersökningar 
kan dock ibland visa att inventeringens tolkning varit 
fel. En grav har t.ex. någon gång blivit en husgrund och 
en husgrund en grav. Andra fornlämningskategorier är 
dåligt eller inte alls representerade t.ex. boplatser från 
brons- och järnålder. Erfarenheten av arkeologiska 
utredningar är vanligen att det finns minst lika många 
i markytan osynliga fornlämningar som synliga och 
registrerade (Lönn & Schaller Åhrberg 1994).

Det inventerade materialet är således, liksom allt 
annat arkeologiskt material, ofullständigt. Det skulle 
då naturligtvis vara säkrare att arbeta med undersökt 
material. Det är å andra sidan sämre lämpat för över
sikter, eftersom det är en konsekvens av exploaterings- 
trycket. Om inte det område man vill undersöka är helt 
eller åtminstone jämnt exploaterat, visar en översikts
bild inte den förhistoriska situationen utan mer var 
nutida exploateringar gjorts.

Av den anledningen är det undersökta materialet 
olämpligt för en översikt över Grössbacka. I de norra 
delarna, speciellt runt Stenungsund, har exploatering
arna varit många och därmed också olika typer av arkeo
logiska undersökningar. Exploateringarna har rört bo
stadsområden, industriområden, golfbanor och vägar. 
Eé har byggts ut till motorväg genom undersöknings
området från gränsen mellan Kareby socken i Inlands 
Södra härad och Solberga socken i Inlands Nordre till 
områdets norra gräns i Ödsmåls socken. Den första 
delen, fram till Stora Höga utanför Stenungsund, är gjord
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i mitten av 1970-talet och den andra, från Stora Höga 
och norrut, i slutet av 1980-talet. Tidsskillnaden med
för också skillnader i undersökningsmetod, daterings
metoder och val av analyser.

Områdena utanför E6 och Stenungsunds tätort har 
ett lågt exploateringstryck, på sina ställen inget alls. En 
del arkeologiska arbeten har gjorts inför golfbanor eller 
vägar, men inget av någon större omfattning. Under 
1900-talets första hälft har en del platser undersökts 
av Göteborgs Arkeologiska Museum i rent forsknings
syfte. Dit hör t.ex. Ytter Restad-gravfältet i Hålta socken.

Sålunda bildar ändå de inventerade fornlämningarna 
det bästa översiktsmaterialet och blir därmed huvud
materialet. Undersökt material finns dock med i ett par 
fall, antingen som kontroll av dateringar av gravfält 
eller som indikation på en centralplats (Norum 164, 
Hallerna).

Hela undersökningsområdet är likvärdigt invente
rat i flera omgångar. Den så kallade Göteborgsinven- 
teringen från 1923 är en tidig och mycket tillförlitlig 
inventering. Riksantikvarieämbetets fornminnesinvente
ring är ifrån mitten av 1970-talet och revideringsinvente
ringen från slutet av 1980-talet. Den senare är ingen 
komplett inventering utan har tagit fasta på vissa forn- 
lämningskategorier, t.ex. tomtningar. Här kommer i 
första hand järnålderns gravar att användas. Dateringen 
är given eftersom utgångspunkten är häraders och skepps- 
redors eventuella föregångare. Även fornborgar och kyr
kor finns med i undersökningen.

Enskilda fornlämningstyper 
och den bild de ger

Som nämnts ovan kan territorier vara synliga på flera 
sätt, dels genom koncentrationer i fornlämningsmate- 
rialet som kan visa på centrala respektive perifera om
råden, dels genom lämningar som av annan anledning 
ligger vid gränser, dels genom platser med speciell be
tydelse för territoriet t.ex. centralplatser eller samlings
platser. I texten nedan kommer ett antal ortnamn att 
användas för att beskriva platser och områden. För att

Ödsmåls
socken

Ödsmålsdalen

Stenungsund

socken

Spekeröds
socken

;a socken

Hålta
socken

Fig. 20. Inlands Nordre härad/Grössbacka skeppsreda.
Fig. 20. The ‘härad’ district and ‘skeppsreda’ Gröss- 
backa.

läsaren ska kunna hitta rätt har jag sammanställt dessa 
namn på en karta över undersökningsområdet (fig. 20).

Koncentrationer
Boplatser
Boplatser är det primära materialet för tolkning av järn
ålderns bebyggelse. Som vi emellertid sett i källkriti
ken ovan, finns ingen möjlighet att få en generell över
blick över områdets boplatser. Det man emellertid kan 
få ut av boplatser är vissa egenheter, som kan tyda på 
att några har en speciell betydelse. De egenheter jag tän
ker på är hus med ovanlig storlek eller med ett arte
faktmaterial, som kan indikera en centralplats. Sådana
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boplatser behandlas nedan under rubriken platser med 
speciell betydelse.

Gravar

Traditionellt har gravar, i första hand i form av grav
fält, fått ersätta boplatserna när det gällt att identifiera 
bosättningar. Bakom detta finns tanken att gravfälten 
ligger där bebyggelsen ligger och man talar om by- och 
gårdsgravfält åtminstone för senare delar av järnåldern. 
Emellertid hittar man inte alltid kombinationen boplats/ 
gravfält och det kan ha flera orsaker, t.ex. kan gravfältet 
eller boplatsen ha förstörts. Det kan också vara så, att 
de inte alltid hör ihop. Om man emellertid inte gran
skar varje enskilt fall utan ser mer generellt, kan man 
säga att det finns ett enkelt samband mellan bosättningar 
och gravfält genom att båda bör finnas inom (större) 
områden där människor bor, en bygd. En koncentra
tion av gravar inom ett område bör då tyda på en mot
svarande koncentration hos bebyggelsen.

Om man istället tänker sig att gravar placeras i land
skapet av kommunikativa, kultiska eller andra skäl, visar 
en koncentration ändå ett centrum, vare sig det är vägen 
dit, ett kultiskt centrum eller kanske gränser runt ett 
centrum. Detta är värt att hålla i minnet även om jag 
ansluter mig till tanken att den enkla kopplingen mel
lan mängden gravar och mängden människor i ett om
råde generellt gäller.

Bortodling är en faktor att beakta vid översikter. 
Redan i Göteborgsinventeringen finns anteckningar om 
borttagna och bortodlade gravar och sådant har med 
all säkerhet fortgått fram till idag. Odlingsintensiteten 
har varit ungefär likadan över hela området och man 
bör därför också kunna förvänta sig en likartad bort
odling. Ser man till spridningen av gravar över under
sökningsområdet, kan man konstatera att det finns 
gravar i hela den odlade bygden, vilket förstärker in
trycket att bortodling inte drabbat något område mer 
än något annat. I Bohuslän har man också fördelen av 
Göteborgsinventeringen, som har gjorts i ett nästan 
skoglöst landskap och innan alltför mycket plöjts bort. 
Dessutom har det fortfarande funnits minnen av redan

då bortodlade lämningar. Även dessa har registrerats 
med kommentaren ’bortodlat’, ’bortfört’ o.s.v. Det kvar
varande gravmaterialet i undersökningsområdet är inte 
fullständigt och hur representativt det är i förhållande 
till ett tänkt, fullständigt material är oklart. Däremot 
är materialet jämförbart inom undersökningsområdets 
olika delar förutsatt att dessa är lika naturgeografiskt 
sett. Analysen går heller inte ut på att söka olika kulturellt 
skilda samhällen, utan är enbart en kvantitativ analys 
av gravarnas fördelning i landskapet.

I Bohuslän är det generellt inte möjligt att okulärt 
datera alla gravfält till äldre eller yngre järnålder. Vissa 
gravfält har sådana karaktäristika att de kan dateras, 
men de flesta är alltför anonyma för en sådan bedöm
ning (Winberg 1980, Lönn 1987). Den enda möjliga 
dateringsmetoden vid sidan av en okulär bedömning, 
enstaka karaktäristiska element eller undersökning är 
att datera utifrån strandlinjen. I södra delen av Bohuslän 
ligger strandlinjen vid Kristi födelse ungefär runt 8 meter, 
vid 500 e.Kr. på ungefär 5 meter och i sen vikingatid 
vid ca 2 meter (Fredén 1987, Påsse 1996:36 ff.). Svaghe
ten i dateringsmetoden är dels att strandlinjen i de se
nare perioderna oftast är extrapolerad, dels att strand
linjekurvan i Bohuslän är mycket skiftande både geogra
fiskt och kronologiskt. Speciellt kan transgressioner- 
na medföra skillnader på bara några mils avstånd. Det 
senare gäller dock mest de äldre perioderna. Som grov 
datering duger ändå de angivna värdena.

Inventeringen redovisar för Inlands Nordre härad 
ett stort antal lokaler med gravar av olika slag. De kate
gorier, som hör till järnålder och tidig medeltid är sten- 
sättningar (oftast oregelbundna), flatmarksgravar och 
flatmarksgravfält, ensamliggande högar, domarringar 
och resta stenar samt gravfält. Därutöver finns lerkärl 
med brända ben och en ödekyrkogård angivna i inven
teringen. Av dessa kommer jag inte att vidare behandla 
stensättningar och flatmarksgravfält, i första hand på 
grund av deras dateringar. Ensamliggande stensättning- 
arna sträcker sig dateringsmässigt från sen bronsålder 
till äldre järnålder och flatmarksgravfälten håller sig i 
huvudsak i förromersk järnålder. Båda hör alltså till
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järnåldern, men blir ändå för tidiga för ett arbete, som 
främst handlar om yngre järnåldern och tidig medel
tid. Flatmarksgravfälten är dessutom en fornlämnings- 
kategori, som inte är synlig ovan mark och därför inte 
är inventerbar. Fyndplats för lerkärl tas heller inte med 
eftersom det är oklart vad den egentligen står för.

De flesta undersökta gravfält i Inlands Nordre hä
rad har daterats till äldre järnålder. Om detta är en repre
sentativ bild är omöjligt att säga. Bland boplatser är 
dock äldre järnålder helt dominerande och det är inte 
otroligt att samma sak gäller gravfälten. Emellertid har 
ett yngre gravfält framkommit vid avbaning i samband 
med en undersökning i Norum 1991. De enda resterna 
är mörkfärgningar och kantrännor, resten är bortodlat. 
Gravfältet har daterats till yngre järnålder (muntlig upp
gift, Roger Nyqvist, Bohusläns museum). Flär kan alltså 
finnas en möjlighet att yngre järnålderns gravfält har 
ett annat läge och ett annat jordinnehåll än äldre järn
ålderns högar. De kan därigenom vara mer utsatta för 
bortodling, vilket skapar obalans i representativiteten. 
Detta är dock än så länge oklart och jag kan inte för
utsätta ett visst antal osynliga yngre järnåldersgravfält. 
Därför lämnas problemet därhän med bara denna kom
mentar.

Hela gravmaterialet. I undersökningsområdet finns 51 
ensamliggande gravar, oftast högar, 40 gravgrupper och 
84 gravfält, varav 12 har helt okänd omfattning efter
som de förstörts tidigt (se bilaga 2.). Det största grav
fältet (Jordhammar, Ödsmål 24) innehåller ca 100 gra
var, det näst största (Solberga 35) innehåller 70.1 båda 
fallen är det fråga om högar och stensättningar. Sju grav
fält innehåller 50 eller fler gravar och medeltalet lig
ger på ca 17. Gravtyperna på gravfälten är oftast (runda) 
högar och stensättningar, men där finns också domar
ringar, resta stenar, en skeppssättning och ett röse.

I gravarnas spridningsbild kan man skymta två om
råden; ett i norr omfattande socknarna Ödsmål, Ucklum, 
Norum och Spekeröd och ett i söder omfattande sock
narna Solberga och Hålta. Gränsen mellan de båda, d.v.s. 
ett område med få gravar, går i Jörlanda socken.

Fig. 21. Fördelning av gravar; gravgrupper och gravfält 
i undersökningsområdet. (De minsta prickarna markerar 
ensamliggande gravar och de större punkterna grav
grupper och gravfält efter storlek.)
Fig. 21. The distribution of graves, groups of graves 
(up to four graves) and cemeteries in the research area. 
(The smallest dots mark single graves and the larger 
points groups of graves and cemeteries. The size of each 
point reflects the size of the groups of graves or ceme
teries.)

Enbart gravfält. För att förtydliga spridningsbilden har 
jag tagit bort de ensamliggande gravarna och gravgrup
perna med tanken att gravfälten bättre kan visa de mest 
och under längst tid befolkade områdena. Gravfälten 
är då ansamlingar av gravar från fem och uppåt enligt 
inventeringens principer.
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Fig. 22. Grav fält, markeringar efter storlek.
Fig. 22. Cemeteries. Different sizes of the markings 
reflect different sizes of the cemeteries.

På figur 22 syns delningen mellan norr och söder 
något tydligare. Dessutom kan en delning av den norra 
delen i två områden diskuteras, ett runt Ödsmålsdalen 
mellan kusten och Hällungen och ett runt Anråse å/Lerån 
upp mot Ucklums inre. De båda områdena ligger dock 
för nära varann för att man tydligt ska kunna skilja 
dem åt.

I och med att uppdelningen i områden bygger på 
koncentrationer och dessutom koncentrationer där en
samliggande gravar och gravgrupper är bortsorterade, 
är det inte gränserna som syns utan de mer befolknings- 
täta områdena alternativt centra av något slag. Det öv
riga landskapet är heller inte tomt på gravar. Ser man

till hela gravmaterialet och dessutom lägger till det kända 
boplatsmaterialet visar de en bild, som tyder på att hela 
området varit utnyttjat om än olika intensivt. De streck
ade linjer, som lagts in på kartorna, ska alltså inte ses 
som klara gränslinjer, utan som ungefärliga gränser mel
lan områden. Båda har lagts längs åar eftersom det 
stämmer med gravmaterialets utbredning. Den norra 
följer två vattendrag som kommer ifrån bergen norr 
om Norum och rinner ut tillsammans strax norr om 
Stenungsund. Den södra följer ån i Jörlanda socken från 
undersökningsområdets östra gräns ut till havet.

Kronologisk separering. Nästa steg är att kronologisk 
försöka separera gravfälten. De möjligheter som då står 
till buds är dels strandlinjeförskjutningen, dels vissa 
karaktäristiska gravformer. Gravfält som ligger på nivåer 
under fem meter över dagens havsnivå bör vara till
komna under yngre järnålder. Indikationen är dock 
trubbig eftersom kartans ekvidistans är fem meter och 
gravfälten är inmätta på 0-5 m, 5 m och 5- m ö.h. De 
grupper jag kan få fram, är de vars högsta höjd är 5 
m ö.h. samt de vars lägsta höjd är 5 m ö.h. men som 
också går högre. Den förra gruppen kan ha börjat an
läggas under äldre järnålderns allra sista del och den 
senare gruppen kan ha äldre järnåldersdelar inom sig.

Yngre järnålder. Det finns totalt 20 lokaler med en lägsta 
höjd på noll till fem meter. Av dessa har en lokal, grav
fältet Ödsmål 24 (Jordhammar) en högsta höjd på 15 
meter, alla de övriga har sin högsta höjd på fem meter. 
Lokalerna består av 15 gravfält, två gravgrupper och 
tre ensamliggande gravar.

Bilden, figur 23, visar vilka områden som bör ha 
nyetablerats i yngre järnålder. Den geografiska fördel
ningen stämmer bättre med en uppdeling i tre områ
den än i två. Det norra området ska i så fall delas i två. 
Det är värt att notera att de fem stora gravfälten vid 
kusten hör till undersökningsområdets största gravfält. 
Endast två gravfält med äldre järnålder skaraktär och 
läge är något så när lika i storlek. Det är Ödsmål 87 
(Talbo) och Hålta 32 (Båröd, Vävra). Att just de lågt

106 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning. ..



Tabell 6. Lokaler med en lägsta höjd över havet på fem meter och därunder

Foml. nr Fastighet Art Antal M. ö. h. Rapport/Kommentar

Hålta 29 Vävra Gravfält 10 5 m

Hålta 32 Båröd, Vävra Gravfält 60 0-5 m

Hålta 33 Vävra ? Gravfält 20 0-5 m

Jörlanda 58 Anrås Gravfält 50 0-5 m 1 hög 18 m i diameter

Jörlanda 59 Anrås Gravgrupp 2 0-5 m

Jörlanda 79 Anrås Gravfält - 0-5 m Plats för

Jörlanda 123 Anrås Gravfält 5 0-5 m 2 resta stenar

Jörlanda 128 Bråland, Stora Höga Gravfält - 5 m Plats för

Jörlanda 277 Anrås Gravfält 6 5 m Bortodlat

Solberga 15 Årsnäs Gravfält 8 5 m 5 domarringar, 1 skeppssättning

Solberga 35 Skår, Vitsten, Holmen Gravfält 70 5 m Delundersökt, dokumentation i
Göteborgs stadsmuseums arkiv

Solberga 37 Vitsten, Holmen Gravfält 11 5 m

Solberga 40 Vitsten, Holmen Gravfält 11 5 m Bortodlat

Solberga 41 Vitsten Grav 1 5 m Bortförd

Solberga 43 Skår, Lid Grav 1 5 m 18 m i diameter

Solberga 49 Vallby Gravfält 10 5 m Bortodlat

Solberga 109 Åseby Gravfält 60 5 m Delundersökt 1918-1919, Göteborgs 
museum. Årstryck 1920

Ödsmål 24 Jordhammar Gravfält 100 5-15 m

Ödsmål 98 Starrkärr Grav 1 5 m

Ödsmål 115 Lillhammar Gravgrupp 2 5 m En domarring, en rest sten

liggande gravfälten är så stora kan tyda på en nedflytt- 
ning och koncentration av bygden i yngre järnålder (jfr 
bl.a. Furingsten 1985 och Callmer 1998). Ytterligare 
en iakttagelse är att alla de stora gravfälten vid kusten 
ligger vid åmynningar (jfr Ramqvist 1999).

Fyra av de 20 ovan nämnda lokalerna har gravar 
med typiska äldre järnåldersformer, domarringar och 
resta stenar (se ytterligare diskussion nedan). Solberga 
15 (Årsnäs) har fem domarringar förutom en hög, en 
stensättning och en skeppssättning. De fem domarring
arna bör tillsammans med skeppssättningen ha domi
nerat detta gravfält, som har både sin lägsta och högsta 
höjd vid fem meter. Skeppssättningen är den enda i sitt 
slag i Grössbacka. Gravformen kan med viss tvekan 
användas som indikator för yngre järnålder i Bohus

län, dock har mycket få undersökts. Årsnäsgravfältet 
har alltså indikationer på både äldre och yngre järn
ålder. En annan lågt liggande lokal med äldre järnålders
former är Jörlanda 123 (Anrås) som har två resta ste
nar och för övrigt tre stensättningar. Resta stenar är i 
huvudsak äldre järnålder, men kan förekomma på yngre 
järnåldersgravfält (Hyenstrand 1984:69). Detta är därför 
inte så anmärkningsvärt. Samma sak gäller Hålta 33 
(Vävra) med två resta stenar och 18 stensättningar. Båda 
gravfälten ligger på mellan noll och fem meter. Den tredje 
lokalen är en gravgrupp med en domarring och en rest 
sten (Ödsmål 115, Lillhammar), som ligger på fem meter 
över havet. Även här är det domarringen som antyder 
äldre järnålder.
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Fig. 23. Gravar med en lägsta höjd på fem meter och där
under, d.v.s. sannolikt med en yngre järnåldersdatering. 
Fig. 23. Graves situated in areas up to five metres above 
sea level, i.e. graves that probably can be dated to the late 
Iron Age.

Ett av gravfälten i Vitsten (Solberga 35, Prästbol) 
är undersökt. (Här kan föreligga en sammanblandning 
med det enligt inventeringen undersökta Solberga 32. 
Identifikationen av dessa gamla undersökningar är svår, 
eftersom de gjordes före alla inventeringar.) Fyndmate
rialet pekar mot vikingatid (muntlig uppgift, Berit Hall, 
Göteborgs Stadsmuseum). På gravfältet Solberga 109 
(även här är identifikationen något osäker) har nio av 
de 60 gravarna undersökts 1918-19 av Göteborgs Arke
ologiska Museum. Ingegärd Särlvik (1982) daterar ett 
gravfält från Åseby Sörgården till romersk järnålder på

grund av keramiken. Det bör vara samma gravfält som 
undersöktes 1918-19. Med tanke på höjden över ha
vet, lite över och lite under femmeterskurvan, är en date
ring till romersk järnålder tveksam. Gravfältet kan dock 
ha börjat anläggas tidigt och sedan använts in i yngre 
järnålder.

Äldre järnålder. De två mest karaktäristiska gravfor
merna från äldre järnålder är domarringar och resta 
stenar. Ingendera typ är dock enbart från äldre järnål
der. De resta stenarna kan också förekomma på yngre 
järnåldersgravfält (Hyenstrand 1984:69 f.), vilket skapar 
problem i just denna undersökning. Domarringar kan 
istället ha äldre dateringar, vilket inte är lika proble
matiskt här. En domarring, som nyligen undersökts på 
Sund nära Uddevalla, Bohuslän, gav t.ex. dateringar 
till yngre bronsålder och förromersk järnålder (Lind
holm 1998). Vissa gravfält har också mycket blandade 
former såsom Årsnäs-gravfältet ovan.

Gravfält eller gravgrupper med enbart resta stenar 
tycks höra till äldre järnålder i Bohuslän. Ett av land
skapets största gravfält med resta stenar, Greby grav
fält i Tanums socken, har undersökts och daterats till 
romersk järnålder. Samma datering har också gravfältet 
214, också med resta stenar, i Svarteborgs socken fått 
vid undersökningen 1979 (Jonsson &C Olsson 1984). 
Något osäkrare blir det söderut. Li-gravfältet i Fjärås 
socken i norra Halland består av resta stenar och hö
gar. En av högarna har daterats till vikingatid och de 
resta stenarna hör antagligen till samma period. An
dra delar av gravfältet är dock äldre (muntl. Gisela Ange- 
by, Riksantikvarieämbetet, UV Väst.)

På åsen Grössbacke finns ca 160 resta stenar för
delade på 40 lokaler, varav 18 gravfält, 14 gravgrupper 
och 8 ensamliggande gravar. Den största ansamlingen 
resta stenar finns på gravfältet Spekeröd 130 (Kännes
torp) med 30 stenar, därefter kommer Solberga 95 (Tol- 
leröd) med 20 klumpstenar. Möjligen har ändå grav
fältet vid Högenorum (Norum 92) varit det mest an
slående på grund av stenarnas storlek. Tyvärr är hela 
detta gravfält skövlat och stenarna ligger spridda bl.a.
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som avgränsningar i trädgårdsland och som tak i jord
källare. Det finns ingen möjlighet att få reda på hur stort 
gravfältet en gång varit eller hur det sett ut, bara att 
där funnits ett gravfält, var några av stenarna ligger 
idag och att dessa är ovanligt stora.

Domarringar verkar vara säkrare som indikatorer 
för äldre järnåldern (se Hyenstrand 1984:73 och där 
angiven litteratur). Totalt finns i undersökningsområdet 
51 domarringar fördelade på 29 lokaler. 18 ligger på 
gravfält, fem i gravgrupper och sex är ensamliggande.

Tabell 7. Undersökta gravar på nivåer mellan 15 och 120 m.ö.h.

Toml. nr Fastighet Art M.ö.h. Undersökt år Datering Rapport

Hålta 12 Restad Gravfält 30 m Delundersökt
1914-17

Romersk järnålder Göteborgs Stadsmuseums 
arkiv

Hålta 40 Gullbringa Rest sten 40 m 1975 Äldre järnålder Riksantikvarieämbetet, UV 
1980:34

Norum 159 Kyrkenorum Gravfält 35 m 1990 Yngre järnålder Bohusläns museum, rapport 
finns ej

Solberga 32 Prastbol Gravfält 15 m Delundersökt
1917

500-800 e. Kr. Göteborgs Stadsmuseums 
arkiv

Solberga 74 Hammar Domarring 30 m 1964 Ej angivet Riksantikvarieämbetet, stencil 
(I. Särlvik)

Solberga
onumr.

Klåvränna Hög 34 m 1966 Ej angivet Riksantikvarieämbetet, stencil 
(B. Frykman)

Spekeröd 3 Dyrtorp Gravfält 15 m 1988-89 Romersk järnålder
vikingatid

N. Johansson, Tre boplatser i 
Spekerödsdalen. Arkeologi 
längs väg E6 i Bohuslän. Del
3. Riksantikvarieämbetet, UV

Spekeröd 8 Dyrtorp Gravfält 15 m 1979 Romersk järnålder- 
folkvandringstid

L. Schiitzler, L. Wallin, 
Fornlämningar längs väg 651. 
Riksantikvarieämbetet UV 
1982:32

Ucklum 43 Grössby Gravfält 90 m Delundersökt
1980

Folkvandringstid-
vikingatid

M. Wickerts—Jensen, E.
Weiler, De resta stenarna i 
Grössby. Raä
Riksantikvarieämbetet rapport 
UV 1984:14

Ucklum 69 Sköllunga Gravfält 80 m Delundersökt
1963

Ej angivet Riksantikvarieämbetet stencil 
(H. Jaanusson)

Ucklum 105 Huveröd Gravgrupp 120 m 1971-73 (Yngre) romersk 
järnålder

M. Jonsäter, I Särlvik, 
Riksantikvarieämbetet UV
1975 B 28

Ödsmål 26 Gröteröd Gravfält 32-34 m 1965 Ej angivet Riksantikvarieämbetet, stencil 
(H. Holmqvist)

Odsmål 66 Jordhammar Gravfält 30 m 1976 Romersk järnålder- 
folkvandringstid

M. Jonsäter, Fornlämningar i 
Berol/Sanden-området. 
Riksantikvarieämbetet UV 
1983:37

Odsmål 146 Rinnela Gravfält 100 m 1957 Romersk järnål de r- 
folkvandringstid

Riksantikvarieämbetet, stencil 
(Bernt Einerstam?)
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Fig. 24. Domarringar (stjärna) och resta stenar (rund 
markering). Större markering anger fler gravar.
Fig. 24. Stone circles (stars) and standing stones (round 
markings). Larger markings reflect a larger number of 
such graves at the locality.

Som mest firms fem domarringar samlade och sådana 
grupper finns på fyra gravfält, Hålta 12 (Restad), Sol
berga 53 (Hegil), Solberga 15 (Årsnäs) och Ucklum 104 
(Huveröd).

Bilden, fig. 24, visar äldre järnålders bygdernas möj
liga spridning över landskapet. Fördelningen i ett nordligt 
och sydligt område syns här, däremot knappast upp
delningen av det norra området.

Utöver de båda ovan nämnda, undersökta gravfälten 
(Solberga 35 och 109) finns ytterligare 14 undersökta 
i Grössbacka, därtill kommer en gravgrupp, en domar-

ring, en rest sten och en hög. Alla dessa ligger på hö
gre nivåer, mellan 15 och 120 m ö.h.

Nio av de tio gravfälten har dateringar till äldre järn
ålder eller med början i äldre järnålder. Bara ett ver
kar vara enbart yngre järnålder. Gravgruppen är da
terad till romersk järnålder och den resta stenen till äldre 
järnålder. Det undersökta materialet stöder således 
hypotesen att de flesta högre och inåt land liggande 
gravfält har tillkommit i äldre järnålder.

Gränser
Fornborgar

Fornborgarnas funktion är omdiskuterad och därför 
är det också svårt att se hur de ska tolkas i en översikts-

f* 1

Fig. 25. Fornborgar inom undersökningsområdet. 
Fig. 25. Hill-forts in the research area.
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bild (se bl.a. Engström 1991, men framför allt Olaus
son 1995). Vad de än har använts till ser de dock ut 
att ligga i bygdens ytterkanter, i gränsen mellan odlings
mark och skogsmark. I så måtto kan man tolka deras 
spridningsbild som en bild av bygdens yttre gränser.

Fornborgar har traditionellt en datering till folk- 
vandringstid, men det förekommer dateringar från både 
äldre och yngre perioder, från bronsålder till medeltid 
(Lindman 1986, Olausson 1995). Inom undersökning
sområdet har bara en av de 10 fornborgarna undersökts 
(Ödsmål 38). Keramikmaterialet daterar borgen till äldre 
järnålder, men den enda 14C-dateringen gav 1000-790 
f. Kr. d.v.s. mitten av bronsålder (Nyqvist 1996).

Fornborgarna har en koncentration till Solbergas öst
ra del, där fyra ligger samlade. En ligger i det i övrigt 
nästan fornlämningstomma området i södra Jörlanda 
och två har speciella lägen vid Hällungens norra och 
västra utlopp. De övriga är spridda nästan i linje mel
lan bygd och obygd.

Samlingsplatser/centralplatser
En bygd kan identifieras genom ett centrum, en sam
lingsplats av något slag för t.ex. rättskipning eller kult. 
Bertil Helgesson (1998) diskuterar definitionen av be
greppet centralplats utifrån fyra företeelser, som han 
kallar fenomen, funktion, lokalisering och person. Dessa 
innehåller olika typer av centralplatser och hur sådana 
kan speglas i det arkeologiska materialet. Eftersom jag 
inte arbetar med fyndmaterial utan bara lokalen i sig, 
är inte allt detta användbart här. Det som sägs om själva 
lokalen är att den kan vara en plats, men också upp
delad på flera funktioner. En centralplats kan också vara 
en kung med hird som flyttar sig från plats till plats och 
s.a.s. för centralplatsfunktionen med sig. Centralplatser 
kan också ha olika karaktär t.ex. lokalt, regional eller 
överregionalt styre, kult/religion, rättsväsen och kom
munikation. En plats med tydlig central karaktär, menar 
Helgesson, är Uppåkra med sitt omfattande material 
med många dyrbara och ovanliga föremål och sin långa 
kronologiska spännvidd. I artikeln Handelscentre og 
centralpladser beskriver Stig Jensen och Magrethe Watt

(1993) platser med liknande material i Danmark, Gud- 
me/Lundeborg, Sorte Muld och Dankirke. Det svenska 
Helgö har också ställts under lupp och man har frågat 
sig om det är en centralplats, en vanlig gård, en tidig 
stad, en handelsplats eller en hantverksplats. Central
plats i förhållande till vad och dess omland har också 
diskuterats (Thirteen Studies on Helgö 1988 och de
battartikel/recension Ramqvist 1990).

I Västsverige har bl.a. Lars Lundqvist arbetat med 
centralplatser, framför allt Slöinge i Halland (1996, 
1998). Det är en centralplats med en något enklare 
karaktär. Om de ovannämnda kan ses som överregionala 
eller regionala är Slöinge, efter man kan se av materi
alet, mer lokal eller regional. I diskussionen runt Slö
inge och centralplatser skriver Lundqvists att vissa forn- 
lämningar, som t.ex. större gravmonument och grav
fält, runstenar och tidigmedeltida kungsgårdar, också 
är centralplatsindikerande (Lundqvist 1998).

Det finns ingen boplats i undersökningsområdet, som 
kan mäta sig med Uppåkra eller någon av de ovan 
nämnda danska platserna. Även Slöinge har ett betydligt 
rikare fyndmaterial än vad som framkommit någon
stans i Inlands Nordre härad. Den enda boplats som 
kan diskuteras i sammanhanget är Norum 164, Haller- 
na, där ett mycket stort hus påträffats (se nedan). Däre
mot kan man diskutera om vissa gravar och gravfält 
kan indikera en plats med speciell betydelse.

Åsen Grössbacke har idag inga kända centralplats- 
indikationer. Det enda som kan diskuteras ur en sådan 
synvinkel är gravfälten med resta stenar. Platsen kan 
då tolkas som samlingsplats som medvetet lagts bor
tanfor bygdens centrum eller möjligen på en central plats 
för flera bygder. En sådan samlingsplats kan ha haft 
en tings- eller kultfunktion för ett större område.

Gravar och gravfält
De största högarna. De största högarna i undersökning
sområdet är två högar med en diameter på 20 m. Båda 
ligger på gravfält, Solberga 54 (som ensam hög bland 
nio stensättningar, Hegil) och Norum 115 (som en av 
två högar bland åtta stensättningar, Strandnorum), d.v.s.
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Fig. 26. De största högarna, 18 och 20 m i diameter.
Fig. 26. The largest mounds, 18 to 20 metres in diameter.

en i det södra och en i det mellersta området. Därnäst 
följer storleksmässigt tre högar på 18 m i diameter, en 
på gravfältet Jörlanda 58 (Anrås) som innehåller yt
terligare sju högar och 42 stensättningar, en på grav
fältet Ödsmål 87 (Talbo) med totalt 24 högar, elva 
stensättningar, en domarrring och 13 resta stenar samt 
slutligen en ensamliggande hög (Solberga 43, Skår, Lid). 
Jörlanda 58 och Solberga 43 ligger på 5 m ö.h.

De tre högar, som ligger på högre nivåer, fördelar 
sig så att det ligger en i vart och ett av de tre områdena. 
Talbogravfältet bör vara från äldre järnålder, de båda 
andra är dateringsmässigt osäkra. Av de båda lågt lig
gande högarna finns en i det mellersta området och en 
i det södra.

Speciellt utmärkande gravfält. Vad som kan räknas som 
centralplatsindikerande bland gravfälten är sannolikt 
inte bara antalet gravar utan lika mycket typen av gravar, 
hur anslående gravfältet är. Mängden gravar bör ha mer 
med kontinuitet eller befolkningsstorleken att göra, men 
även det kan vara centralplatsindikerande. Flera av de 
kända centralplatserna har lång kontinuitet.

Stora högar, skeppssättningar, (stora) resta stenar 
och domarringar bör kunna ge ett imponerande intryck 
för sin samtid. De båda senare gravformerna är dock 
i första hand tänkbara på äldre järnåldersgravfält. De 
största gravfälten är, som vi tidigare sett, de yngre järn- 
åldersgravfälten nära kusten samt två gravfält inne i

Fig. 27. Anslående gr av fält, sannolikt äldre järnålder. 
Fig. 27. Impressive cemeteries, probably from the early 
Iron Age.
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Fig. 28. Anslående gravfält, yngre järnålder. 
Fig. 28. Impressive cemeteries, late Iron Age.

landet. De båda senare innehåller typiska äldre järnål- 
dersformer. Bland övriga gravfält kan ytterligare fyra 
anses vara anslående. Totalt finns således 14 gravfält, 
som kan räknas som uppseendeväckande utifrån kri
terier som storlek och speciella gravar/gravtyper. De 
största gravfälten är: Ödsmål 24 (Jorhammar) med 100 
gravar, Solberga 35 (Skår, Vitsten, Holmen) med 70, 
Solberga 109 (Åseby) och Hålta 32 (Båröd, Vävra) med 
60 vardera och Jörlanda 58 (Anrås) med 50 gravar. 
Samtliga innehåller enbart högar och stensättningar vars 
lägsta nivå ligger på 0-5 m ö.h. Jordhammar skiljer sig 
något genom att ha en högsta nivå på 15 m ö.h. Ett 
annorlunda gravfält på samma låga nivå är Solberga

15 (Årsnäs) med bara åtta gravar, men bland dessa finns 
en skeppssättning och fem domarringar.

Relativt stora är också gravfälten Solberga 53 (Hegil) 
och Ödsmål 87 (Talbo) båda med 50 gravar. Båda lig
ger på höga nivåer, 40 respektive 70 meter och inne
håller högar, stensättningar och domarringar. På Talbo- 
gravfältet finns dessutom resta stenar. I första hand grav
typerna, men också höjden över havet, ger en äldre järn- 
åldersdatering för dessa gravfält. Därnäst följer i stor
leksordning Solberga 95 (Tolleröd) med sammanlagt 
47 gravar, varav två högar, 25 stensättningar och 20 
resta stenar, Hålta 12 (Restad) med 40 gravar, varav 
18 högar, 16 stensättningar, fem domarringar och en rest 
sten samt Solberga 66, också med ca 40 gravar varav ca 
10 högar, 20 stensättningar och 11 resta stenar.

Bland äldre järnålderns gravfält finns ytterligare tre 
som jag uppfattar som anslående om än inte så omfat
tande till antalet. Det är Spekeröd 130 (Kännestorp) med 
30 resta stenar, Ucklum 25 (Huveröd) med 14 högar, 
sex stensättningar och fem domarringar samt Högeno- 
rums förstörda gravfält med resta stenar, Norum 92. 
Anledningen till att jag tar med detta trots att man inte 
känner till antalet gravar är de kända stenarnas storlek.

Med en kronologisk uppdelning enligt samma prin
ciper som tidigare får man två bilder. En, den äldre, där 
det södra områdets inre delar är kraftigt markerade och 
de båda nordliga mindre tydligt markerade (fig. 27). 
Bilden av den yngre järnåldern visar fyra lokaler i det 
södra området och en var i de båda andra (fig.28).

Boplatser
Fornlämning 164 i Norums socken (Hallerna) är en bo
plats som undersökts 1992. Den skiljer sig från andra 
boplatser genom att ett hus är ovanligt stort (51x8 m). 
Däremot har inga centralplatsindikerande fynd påträf
fats i huset utan enbart ordinär keramik och vävtyngder. 
Huset har daterats till romersk järnålder (muntl. Ro
ger Nyqvist, Bohusläns museum). Det är således enbart 
husets ovanliga storlek som vittnar om en särställning 
för boplatsen. Hallernaboplatsen ligger i det mellersta 
området på en platå med utsikt över dalgången ned-
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Fig. 29. Boplatsen Norum 164, Hallerna, i Norums 
socken.
Fig. 29. The settlement Norum 164, Hallerna, in 
Norum’s parish.

anför. Beroende på det ojämna exploateringstrycket 
känner vi inte till om det finns fler boplatser av Hallemas 
karaktär i undersökningsområdet.

Även om stora högar, anslående gravfält och eventuell 
centralboplats slås samman, går det inte att peka ut nå
gon odiskutabel centralplats i något av områdena.

Kyrkor
Kyrkor och socknar kommer in i diskussionen först i 
och med medeltid. De första stenkyrkorna i Bohuslän 
byggs på 1100-talet. Troligen har det funnits träkyrkor 
dessförinnan, men några dateringar på sådana finns inte

(Danielsson 1985). En närmare datering av den kyrk
liga, administrativa indelningen i socknar i Bohuslän 
finns heller inte, men de kan tänkas ha bildats runt 1100- 
och 1200-talen (Brink 1990:369f, Anglert 1995:184). 
Här kommer kyrkor och övergivna kyrkplatser bara 
att användas som markörer för medeltidens mötesplatser.

I undersökningsområdet har en numera övergiven 
kyrkplats registrerats i inventeringen. Det är platsen för 
Ucklums gamla kyrka. Även Ödsmåls kyrka har tidi
gare haft en annan placering något öster om den nu
varande. Idag finns där en begravningsplats och en 
markering av den gamla kyrkplatsen. Av de sju socken
kyrkorna har således fem kvar sitt ursprungliga läge, 
medan två, Ucklums och Ödsmåls kyrkor, har flyttats.

Fig. 30. Kyrkor och socknar. 
Fig. 30. Churches and parishes.
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Några tecken på att det kan ha existerat kyrkor eller 
socknar vid sidan av dessa sju finns inte.

Utifrån kyrkornas placering ser man ingen generell 
överensstämelse med de förhistoriska bygderna. I det 
södra området finns två kyrkor och socknar, Hålta och 
Solberga, och i det norra en (Ödsmål) möjligen två, be
roende på vart Ucklum räknas. Norum och Spekeröd 
ligger i det mellersta området liksom en del av Jörlanda 
socken. Jörlanda kyrka ligger i tomrummet mellan det 
mellersta och det södra området. I Knut Helles redovis
ning av Norge i vikingatid nämner han att den nya reli
gionen, d.v.s. kristendomen, kunde användas av de ti
diga rikskungarna för att bryta ner den gamla, hedniska 
organisationen. Så skedde tydligen i Trøndelag och Opp
landene (Helle 1995:29). Möjligen finns en sådan tanke 
bakom förändrade bygdegränser även i andra områ
den.

Den arkeologiska bilden av den 
territoriella indelningen
Ett resultat av analysen är att man inom det som i 
medeltid är Grössbacka skeppsreda ser tre bebyggelse- 
områden/bygder i äldre järnålder och i stora drag be
hålls dessa områden i yngre järnålder. Möjligen är upp
delningen inte lika klar i äldre järnålder som i yngre. 
Det ser ut att ske en förflyttning ner mot kusten i yngre 
järnålder. Slutsatsen bygger inte på att yngre järnålders- 
gravfälten ligger vid kusten (vilket skulle vara ett cirkel
resonemang) utan på att gravfälten där är de största i 
undersökningsområdet. Gränserna mellan områdena/ 
bygderna går dels strax söder om Ödsmålsdalen, dels 
i Jörlanda sockens södra del. Den sydliga gränsen är 
tydligast, den norra är mer oklar. Om bygderna har hört 
ihop i en övergripande struktur, är inte möjligt att säga 
utifrån gravmaterialet och varken från detta eller an
nat material har det gått att peka ut centralplatser i om
rådena. Man kan också konstatera att områdena/byg
derna inte korresponderar med de medeltida socknarna 
i området.

Fornborgarna markerar särskilt ett inre område i Sol
berga, vilket ytterligare understryker det områdets bety

delse. I övrigt ligger en i gränsområdet mellan det mel
lersta och det södra området, de andra i bygdens ytter
kanter.

Totalt sett verkar den medeltida enheten Grössbacka 
motsvara tre förhistoriska enheter/bygder. Detta ger fle
ra tolkningmöjligheter. En är att Grössbacka inte har 
några förhistoriska rötter. En annan är att de tre enhe
terna även i förhistorisk tid fungerat tillsammans på 
en övergripande nivå, som är osynlig i det arkeologiska 
materialet. Vad som talar emot detta är att tyngdpunkten 
arkeologiskt sett verkar ligga i den södra delen, medan 
namnet kommer från en plats längre norrut, i den mel
lersta enheten. Andersson (1984:19) menar att nam
net Grössbacka skeppsreda är givet utifrån en tings
plats, d.v.s. en samlingplats på Grössbacke. Det rim
mar dåligt med tanken att en samlingsplats ska ligga i 
enhetens mest betydelsefulla område. Grössbacke stäm
mer bättre, men inte riktigt bra, med tanken på en sam
lingsplats som har ett neutralt läge mellan olika centra 
eller bygder.

En tredje möjlighet är att bygderna korresponderar 
mot tre äldre skeppsredor, som senare slagits ihop. Så
dana sammanslagningar kan enligt viss historisk forsk
ning ha skett på 1200-talet (se ovan).

Det tycks således finnas skillnader mellan medeltida, 
åtminstone senare medeltida, och förhistoriska territo
riella indelningar. Om vissa villkor uppfylls, kan man 
dock få en viss överensstämmelse.

Namn i Grössbacka
Efter en kronologisk översikt med hjälp av fornläm- 
ningar kan en liknande analys utifrån ortnamnen tyckas 
självklar. Det kan emellertid betyda att man riskerar 
att fastna i ett cirkelresonemang. Bakom äldre järnålders- 
namnens dateringar döljer sig ett arkeologiskt grav- och 
boplatsmaterial (Lönn 1992a). Sålunda skulle ortnam
nen ge samma bild som den arkeologiska analysen givit 
på grund av att det egentligen är samma material man 
analyserar. Bara risken för ett cirkelbevis gör att jag läm
nar tanken på en sådan översikt. Det jag istället kom
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mer att fokusera på är namnens innehåll och vad det 
kan ge för ledtrådar till samhällets organisation.

De namn som kan vara intressanta för undersök
ningen är dels sådana som kan ha en anknytning till 
skeppsredan och ledungen, dels sådana som kan indi
kera annan territoriell indelning, mötesplatser eller annat 
som har med samhällets organisation att göra. Jag har 
gått igenom namnen i Assar Janzéns Ortnamnen i Göte
borgs och Bohus län (OGB) VI. Ortnamnen i Inlands 
Nordre härad. 1. Bebyggelsenamn (1972) och 2. Natur
namn (1975). Härur har jag hämtat 288 by- och gård
namn, ett skeppsredenamn, ett naturnamn som också 
finns upptaget som bebyggelsenamn, ett naturnamn som 
framkommit i intervjuer och 22 naturnamn hämtade 
från Jens Nilssøns reseuppteckningar från 1594 (se bilaga 
3). By- och gårdnamnen är till största delen idag levande 
namn, 53 är s.k. försvunna namn. Om naturnamnen 
fortfarande är levande eller inte är okänt.

Bland alla dessa namn finns ett litet fåtal, som kan 
ha intresse för analysen. Flera av dem har en mycket 
vag, om ens någon anknytning till en ledung eller an
nan territoriell indelning. Att de ändå finns med beror 
på en speciell skillnad mellan det arkeologiska mate
rialet och namnmaterialet. Fornlämningarnas funktion 
i det förhistoriska samhället är att vara just gravar, 
boplatser eller något annat och det är som sådana läm
ningar man arbetar med dem. Ortnamnens funktion 
är att identifiera en plats, men det jag arbetar med är 
hur man skapat den identifikationen. Det kan finnas 
många sätt att göra det och alla behöver inte vara tydliga. 
Man kan därför acceptera en ganska stor osäkerhets
marginal. Dessutom är inte bara namntolkningen - vad 
orden betyder - avgörande, utan också saktolkningen, 
d.v.s. i vilken kontext namnet hör hemma. Kopplingen 
mellan namnets innehåll och dess hypotetiska kontext 
kan vara mycket svår att bevisa. Ett namn som inne
håller ordet båthus kan, men måste inte, ha samband 
med skeppsredans båthus och ledungen. Omvänt måste 
inte ett namn på en mötesplats innehålla ett ord som 
betyder mötesplats. Det kan finnas många anledningar 
till att man inte förklarar en funktion i namnet. En redan

välbekant plats i en bygd eller en tydlig naturforma tion, 
som t.ex. Grössbacke, kan vara tillräckligt känd i sig 
själv och därför inte behöva något funktionsförklarande 
tillägg som t.ex. skeppsreda. På grund av dessa inbyggda 
osäkerheter har kraven på bevis varit mycket låga och 
jag har tagit med allt jag över huvud taget kunnat hitta. 
Det har dock blivit nödvändigt att ändå göra en gra
dering. De svagast underbyggda tolkningarna har bara 
omtalats i text, men inte tagits med på kartor. Några, 
något säkrare namn, har satts inom parentes på kar
tan.

En källkritisk aspekt är att det finns en viss tillfäl
lighet i vilka namn som kommit med i undersökningen. 
För bebyggelsenamnens del har man att räkna med en 
okänt stor namndöd. Alla kvarvarande namn har dock 
analyserats. I värderingen av den namnbild som fram
kommer ingår att den är fragmentarisk. Namnen ger 
ledtrådar till någonting, inte en fullständig bild.

Naturnamnen innebär ett större problem. Det finns 
uppskattningsvis mellan 7000 och 8000 namn upptagna 
i del 2. Naturnamn. De flesta denoterar små eller me
delstora lokaler. Namnen förekommer antingen mycket 
sent i skrift eller har framkommit vid intervjuer och de 
allra flesta är mycket unga. Några skulle dock kunna 
vara äldre, kanske t.o.m. medeltid eller tidigare, även 
om de upptecknats sent. Erfarenheten från det föregå
ende kapitlet gör det emellertid svårt att postulera något 
sådant. Istället blir bedömningen omvänd. Finns det inga 
starka argument för att ett namn är av högre ålder, förut
sätts det vara ungt. I fråga om äldre namn är detta mate
rial således än mer fragmentariskt än bebyggelsenamnen. 
Ett litet fåtal diskuteras nedan.

Territorier

Jag har inte hittat några andra territoriella namn än 
Grössbacka i materialet. Beteckningen lid ser inte ut 
att ha använts för att identifiera gårdar, vilket kan bero 
på att lidet omfattat flera gårdar eller byar och därför 
inte är naturligt som ett gårdnamn. Möjligen kan ett 
lid ha uppkallats efter en av gårdarna och fått lid som
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ett tillägg, men några sådana namn har i alla fall inte 
överlevt. Eftersom enheten lid inte varit i funktion på 
lång tid, är det heller inte att förvänta. I de namn i 
undersökningsområdet, som har huvudleden lid, ver
kar ordet ha betydelsen backe. (Lid i Solberga och Ekelöv 
(Akulid) i Hålta).

Crössbacka
Grössbacka skeppsreda och sedermera Inlands Nordre 
härad, betecknar samma geografiska område. Namnet 
Grössbacka skeppsreda har sina äldsta skriftliga be
lägg enligt följande: von Grindsbach 1406 Sdns (An
dersson 1984), i Grözbakka skipreidho 1465, i grøts- 
backa skipredho 1430 RAP, j Grøtsbacka skipredho 
1430 DN (Janzén 1972), Grøsbacke skiprede 1594 
(Lindroth 1918). Enligt ovanstående ser det ut som om 
skeppsredan kommit först och häradet senare. Thors
ten Andersson (1984) menar dock att namnet Gröss
backa skeppreda är en ellips (förkortning) för Gröss
backa härads skeppsreda som i likhet med Foxahae- 
radh(s) skipredha (Faxe härads skeppsreda) sekundärt 
fått skeppsredebeteckningen pålagd. Det så konstru
erade namnet har varit för ohanterligt och därför kortats 
(Andersson 1984:20).

Bestämningsleden i namnet Grössbacka innehåller 
ordet grjöt med betydelsen ’sten’, ’grus’, eventuellt ’sam
ling av mindre stenar’, ’stenrös’, ’stenig mark’, ’större 
(enstaka) stenar’ t.ex. bautastenar, ’flyttblock’. Huvud
leden är backe (Janzén 1972-.XXI ff.). Namnet disku
teras i OGB tillsammans med namnet på en relativt när
liggande by, Grössby i Ucklums socken. Det senare 
namnet skrivs i sin äldsta uppteckning j Gryote (1388 
RB). Först 1568 är huvudleden -by tillagd. Både Gröss
backa och Grössby kan ursprungligen ha kallats Grjöt 
och först senare fått särskiljande huvudleder. Namnen 
har diskuterats i samband med ett av de folknamn Jorda
nes' nämner i De origine actibusque Getarum, nämli
gen greotingi (Janzén 1972:XXIII f.). Enligt Janzén är 
det inte omöjligt att denna folkstam bott i det område 
som senare blivit Grössbacka skeppsreda och att dess 
tingsplats hetat Grjöt.

I detta arbete används namnen Grössbacka och Gröss- 
backe. Grössbacka är då namnet på skeppsredan och 
Grössbacke namnet på åsen.

Samlingsplatser/centralplatser

Grössbacke
Platsen Grössbacke, som givit skeppssredan dess namn 
och eventuellt också har varit dess tingsplats, är en grusås 
belägen där Norums, Spekeröds och Ucklums socknar 
möts. Gränsen till Ödsmåls socken är heller inte långt 
borta. Det finns traditioner som pekar ut platsen. Jo
han Oedman skriver 1746 att det finns bevarade dom
brev som utfärdats på Grössbacke (Andersson 1984:18), 
men några mer konkreta bevis finns inte. Platsen är be
lägen utanför själva odlingsbygderna, men ligger av- 
ståndsmässigt centralt i undersökningsområdets norra 
halva.

På åsen finns två gravfält om tillsammans mellan 
30 och 40 gravar, till största delen resta stenar. Där finns 
också ytterligare sex resta stenar samt en plats för en 
hög (Raä Spekeröd 124,125, 126, 127,128, 130 och 
131). Spekeröd 124 är en gravgrupp med två resta stenar, 
125 en rest sten, 126 också en gravgrupp med två resta 
stenar, 127 ytterligare en rest sten, 128 ett gravfält med 
två stensättningar och fyra resta stenar, 130 ett grav
fält med ca 30 resta stenar och 131 en hög. De resta 
stenarna är överlag inte särskilt höga, runt en meter 
är ett vanligt mått.

Idag syns inte mycket av de resta stenarna. Grustäkter 
och skogsbruk har farit hårt fram med fornlämning- 
arna. Vid Riksantikvarieämbetets första inventering 
1974 är 30 resta stenar synliga på gravfältet Spekeröd 
130, vid revideringsinventeringen 1990 ca 15 stenar. 
Idag kan man bara upptäcka ett fåtal. Vid Göteborgs- 
inventeringen 1923 omtalas dels en speciellt hög sten, 
1,8 m, dels två domarringar (nr 12 och 21). De båda 
senare verkar vara borta redan vid 1974 års invente
ring, medan den höga stenen tycks ha försvunnit mel
lan Riksantikvarieämbetets båda inventeringar. Gra
varna på Grössbacke bör höra till äldre järnålder.
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På ingen annan plats inom undersökningsområdet 
finns så många resta stenar samlade. Vanligtvis finns 
mellan en och fem på gravfält eller ensamma. Undan
tag är gravfältet i Talbo (Ödsmål 87) med totalt 50 
gravar varav 13 resta stenar och det förstörda gravfältet 
på Högenorum (Norum 92), där ett okänt antal, ovanligt 
höga resta stenar stått. Den stora ansamlingen av resta 
stenar märker ut platsen, men däri finns inga egentliga 
arkeologiska bevis för en tingsplats eller annan typ av 
mötesplats. De resta stenarna har dessutom en date
ring som är för tidig för att kunna knytas till en tings
plats för en skeppsreda. För det tidiga häradet finns å 
andra sidan inga dateringar. Eftersom skeppsredan har 
fått sitt namn av denna backe med ovanligt många resta 
stenar, bör platsen ändå ha varit central och viktig för 
befolkningen i vikingatid och tidig medeltid. Det måste 
finnas någon anledning till att platsen fått ge namn åt, 
d.v.s. identifiera skeppsredan.

Odensåker
Bland de numera försvunna namnen finns ett Odens
åker i Solberga. I brev från kung Hans i Danmark till 
Henrik Krummedike på Bohus 1502 (DN) står ”som 
kalles Odhensager oc Knarstade”. Någon närmare pla
cering i landskapet för Odensåker är inte möjlig att få 
fram eftersom både namn och gård är borta. Enligt 
Janzén kan gården emellertid ligga nära Knaverstad på 
grund av att texten kopplar ihop dem båda. Janzén 
påpekar också att namnet Odensåker förekommer på 
andra ställen och har tolkat det som ett kultnamn (Janzén 
1972:161).

Namnet Odensåker, är intressant även på grund av 
den diskussion som förs omkring kultplatser inom arkeo
login. Charlotte Fabech (1991:298 ff.) har, med hän
visning till några av Karl Haucks arbeten, bl.a. tagit 
med vissa sakrala ortnamn i sina försök att identifiera 
sådana platser. De namn Fabech framhåller som möjliga 
kultplatsnamn ska innehålla Odin, Gud, Vi, Hellig eller 
Al. Kultplatser är mötesplatser på samma sätt som tings
platser, möjligen också ett och detsamma. För en ge
nomgång av dessa namn från ortnamnsforskningens

sida hänvisas till Thorsten Anderssons artikel Kultplats
beteckningar i nordiska ortnamn (1992).

Viddesgärde
Ett i sammanhanget mycket osäkert namn är Viddes
gärde i Ödsmåls socken. Det äldsta skriftliga belägget 
är j Vitazgiof (1388 RB) och därefter Wedzgerd (c. 1528 
NRJ), Wetyssgierde (1544) och Widisgierd(e) (1568- 
1659). Janzén (1972:282 ff.) hänvisar till flera diskus
sioner omkring tolkningen av namnet. En är att bestäm- 
ningsleden är vita, ’övervaka’, ’säkra’ och huvudleden 
gjafi, ’en som ger’. Tolkningen skulle då bli ’en som ger 
det säkra’, och detta har i nästa steg föreslagits ha med 
Frey och fruktbarhet att göra. En annan möjlighet är 
att tolka namnet som Vitads gåva och i så fall behövs 
ingen koppling till Frey eller fruktbarhet.

Det finns alltså en liten möjlighet att Viddesgärde 
ursprungligen varit ett sakralt namn även om det är 
oklart vari det sakrala består (se dock diskussionen om 
sakrala namn ovan). Janzéns tolkning är mycket osä
ker och Frey ingår dessutom inte bland de namn Fabech 
(1991) tar fram som identifikation för en kultplats. Sam
manlagt är möjligheten att namnet denoterar en kult
plats mycket liten.

Båthusplatser
I en arkeologisk artikel av Björn Myhre, Boathouses 
as Indicators of Political Organization (1985), disku
teras båthus och deras koppling till skeppsredorna. Den
na artikel tillsammans med Perry Rolfsens bok Båtnaust 
på Jcerkysten (1974) har givit idén till att leta efter in
dikationer på båthus i ortnamnsmaterialet. Ordet naust 
betyder ’båthus’. Det behandlas av Nils Hallan i en ord- 
geografisk undersökning (1980), där han skriver att 
naust är ett västnorskt ord och att det finns efterlämnat 
i hundratals ortnamn i Väst- och Nordnorge samt på 
Island och i de andra nordiska ”utbygdene” (s. 89). På 
Østlandet och Sørlandet är det borta och där används 
istället ordet båthus. I en genomgång av området mel
lan Lindesnes och Göta Älv menar han sig bara ha funnit 
tre namn med ordet naust och alla tre ligger vid Drams-
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elva och Dramsfjorden (s. 89). Detta är uppenbarligen 
fel, eftersom det finns en handfull sådana namn i Bo
huslän. Om de är tillräckligt många för att förändra 
resultat i den ordgeografiska undersökningen, kan jag 
dock inte säga. Man kan möjligen dra slutstsen, att naust 
är mindre vanligt förekommande i Bohuslän och att 
det växlar med ordet båthus.

I Bohuslän har ännu inga båthus från förhistorisk 
tid eller medeltid undersökts. I Norge finns däremot 
ett relativt stort antal kända båthuslämningar och några 
är också undersökta. Mot bakgrund av båthusens längd 
och bredd kan de grupperas kronologiskt och datering
arna varierar mellan romersk järnålder och medeltid 
(Rolfsen 1974:105 ff.). Bjørn Myhre (1985) menar, bl.a. 
utifrån Rolfsens arbete, att båthusen har samband med 
den politiska organisationen. De medeltida båthusen 
kan vara kopplade till ledungsystemet på så sätt att varje 
skeppsreda haft ett båthus där ett eller flera ledungs- 
skepp förvarats. Hypotesen bygger på att de kända båt
husen från medeltid förekommer jämt fördelade längs 
kusten, ofta nära skeppsredans centrum. Rolfsen prö
var samma tanke i sitt arbete (1974:123 ff.), men hit
tar i sitt material inga båthus, som är stora nog eller 
genom andra kriterier kan knytas till ledungen.

Båthus från äldre järnålder har en annan spridnings- 
bild. De är koncentrerade i grupper och har, enligt 
Myhre, sannolikt samband med ett större område. Den 
politiska organisationen bakom dessa ser ut att vara 
en annan är skeppsredornas. Ungefär samma uppfatt
ning har också Rolfsen (s. 130).

I undersökningsområdet finns två bebyggelsenamn 
som innehåller ordet naust, Nösnäs i Norums socken 
och Nösteröd i Ödsmåls. De båda namnen kan mycket 
väl indikera båthus, men det är därmed inte säkert att dessa 
båthus haft med skeppsredan att göra. Några namn som 
innehåller ordet båthus har jag däremot inte hittat.

Nösteröd
Nösteröd i Ödsmåls socken är idag ett försvunnet namn. 
IOGB står det som Nösteröd och Lund, men båda dessa 
namn uppges vara okända av befolkningen (Janzén 1972:

268). Läget är inte känt, bara att enheten ingår i hem
manet Röd, som ligger vid kusten i Ödsmåls socken. 
De äldsta kända skriftliga beläggen av Nösteröd är Nus- 
teröd 1568, Nösterödt 1581, 1586, Nösteröd 1659. 
1748 anges Nösteröd vara obesuttet.

Huvudleden är -röd, röjning och bestämningsleden 
är Nöste-. Vid tolkningen av bestämningsleden har 
Janzén jämfört med ett tidigare tolkat namn, Nösteröd 
i Skee socken. Bestämningsleden i detta namn har tol
kats som ett mansbinamn Nusti eller Nosti. Janzén 
menar dock att bestämningsleden i Nösteröd i Ödsmåls 
socken istället borde tolkas som naust, ’båthus’, framför 
allt eftersom platsen ligger vid kusten. Janzén hänvi
sar till Nösnäs i Norum socken och allmänt till flera 
bohuslänska och norska ortnamn.

Dateringen av namnet Nösteröd måste bygga på 
huvudleden -röd. Denna huvudledstyp har främst va
rit produktiv under medeltid, möjligen också i vikingatid. 
Det sena äldsta skriftliga belägget talar för att nam
net hör till de yngre i sin grupp. Namnet daterar emel
lertid inte båthuset. Detta kan ha varit i funktion sam
tidigt som namnet, det kan också ha varit övergivet men 
fortfarande känt. En sannolik datering på ett båthus 
som (kan ha) givit gården sitt namn är medeltid.

Nösnäs
Nösnäs är det andra namnet som innehåller appelativet 
naust. De äldsta skriftliga beläggen är j Nausnese (2 
gånger, 1388 RB), Nøsnes (c. 1528 NRJ), Nöd(t)znes(s) 
(1544-1586), Rödstxbi (! 1568),0dtzness(! 1586) och 
Nödtsnahs, Nödtsnehs (1659). Bestämningsleden är 
Naus- och här är det knappast någon tvekan om att 
det står för naust, ’båthus’ eller ’båtskjul’. Huvudleden 
är ordet näs. Janzén skriver också om byggnadernas 
läge på en förhöjning som tidigare varit ett näs. Det är 
idag mycket svårt eller omöjligt att återfinna rester av 
ett eventuellt båthus vid Nösnäs. Stranden och områ
det närmast innanför är sönderbyggd av brofästen, vägai; 
campingplatser, sommarstugor och annat.

En datering av båthuset vid Nösnäs kan bygga på unge
fär samma typ av diskussion som för Nösteröd. Nam-
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net Nösnäs är i sig inte daterbart, men dess äldsta skrift
liga belägg visar att det har funnits före 1388. Här finns 
en möjlighet att båthuset kan vara äldre än medeltid.

I naturnamnsdelen av Ortnamnen i Inlands Nordre 
härad finns ytterligare namn, som man kan diskutera 
utifrån Rikke Malmros' nämnda ord för skepp (Malmros 
1986). Här finns t.ex. Snäckebäcken i Tegneby, Solberga 
och Skepparviken på Stenungsön utanför Stenungsund. 
Namnen verkar emellertid mycket unga och eftersom 
de saknar äldre belägg lämnas de åt sidan.

Hamnplatser

Kåkenäs
Kåkenäs har varit hamn- och färjeplats för överfart till 
Tjörn och under 1900-tal har timmer skeppats ut däri
från. Lokalen har också varit avrättningsplats under 
häxprocessernas tid. Under en tid har ett soldattorp legat 
där och under en tid har platsen varit bebodd av en båt
byggare. Kåkenäs är ingen bebyggelse av vanlig typ. 
Namnet finns ändå med i jorderegistret, kanske på grund 
av att näset varit hamn- och färjeplats, kanske på grund 
av soldattorpet.

Namnets äldsta skriftliga belägg är från 1610 och 
skrivs då Cogeness (Aktstykker til de norske stænder
moders historie 1548-1661). Därefter skrivs det Kåkenäs 
1749 och Kågenäs 1789. Bestämningsleden är kåg(e) 
av det holländska ’kog’, ’kogge’. IOGB anges en kogg 
vara ”en mindre odäckad fiskebåt av viss typ” (1972: 
110). I Svenska Akademiens Ordbok över svenska språ
ket (sp. K 1796) anges betydelsen ’brett, klumpigt trans
portfartyg’, ’brett fartyg med rundad för och akter’ och 
att ordet är en benämning på ett hanseatiskt fartyg krigs- 
sbruk och handelssjöfart. I Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid anges att en kogg var ett handelsfar
tyg som använts från 1200-tal i Norden (Yrwing 1981, 
KL 6, sp. 161).

Det relativt sena belägget kan tyda på att hamn
platsen är sent anlagd och att det bara är fiskebåtar av 
typen kogg och färjor som lagt till där. Emellertid har 
vi inte att göra med en bebyggelse av vanligt slag och

därför kan man inte förvänta sig något tidigt belägg. 
Det är därmed trots allt möjligt att hamnplatsen verk
ligen har ett medeltida ursprung.

Kåkenäs ligger inom gården Strandnorums ägor, 
granne med Nösnäs. Näset går ut i en smal del av Hake- 
fjorden och har Tjörn rakt i väster. Området vid kus
ten runt Nösnäs och Strandnorum har många förde
lar för sjöfarten och kan ha varit i bruk under lång tid. 
Med tanke på bl.a. landhöjningen kan man tänka sig 
en förflyttning av en hamnplats eller uppläggningsplats 
från något ställe, där ett vikingatida-medeltida båthus 
kan ha legat, till Kåkenäs.

Skeppsredebanken
På östsidan av ön Keholmen i Jörlanda socken finns 
en plats som har kallats Skeppsredebanken (Janzén 
1975:407). Detta namn bör ha kommit fram i inter
vjuer, eftersom inga hänvisningar till skrift eller lant- 
mäteriakt finns angivet. Intervjuer och uppteckningar 
för denna del av OGB har dels gjorts 1880-84, dels 
mellan 1926 och 1933. Det huvudsakliga arbetet har 
utförts under den senare perioden. Kompletterande 
intervjuer och uppteckningar har gjorts 1951,1960 och 
1962 (uppgift från Birgit Falck-Kjällquist, Dialekt-, ort
namns- och folkminnesarkivet i Göteborg). Vid en senare 
genomgång av marknamn på Ramsön och Keholmen 
(Lönn 1993) finns namnet Skeppsredebanken inte med.

Janzén redovisar tre möjliga betydelser för bestäm
ningsleden: ’skeppsredskap’, ’ett skepps inventarium’ 
och ’distrikt vars bönder tillsammans var pliktiga att 
hålla och utrusta ett ledungsskepp’ d.v.s. en skeppsreda. 
På banken finns enligt Janzén två svackor, där skepp 
kan ha stått under en utrustningstid. Platsen kan ha 
någon slags koppling till Grössbacka skeppsreda.

Det svåra med detta namn är att det inte finns med 
i det äldre historiska materialet och därför inte kan 
beläggas vid någon annan tidpunkt än intervjutillfällena. 
Om platsen haft speciell betydelse för skeppsredan finns 
dock möjligheten, att namnet levat under lång tid i munt
lig tradition. Det är dock glömt vid intervj un 1993. En 
annan möjlighet är att platsen haft samband med det
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trankokeri och sillsalteri, som funnits på den intillig
gande Ramsön under 1700- och 1800-talens sillperiod 
(Lönn 1993:19 f.). Även denna verksamhet har haft ett 
stort behov av skepp.

Ämbeten/personer

Det finns mycket få namn som innehåller någon hän
visning till ämbeten eller ämbetspersoner. Bole Asmun- 
dar konungs (1388 RB) i Granneby i Hålta (Janzén 1972: 
26) och Bole Hcelga hialz, (1388 RB) okänt läge i Hålta 
(Janzén 1972:27) kan vara sådana. Janzén anser dock 
att Konung har använts som binamn/öknamn och att 
Helgi hjaltr i första hand bör tolkas som Helge hjalt- 
länningen, d.v.s. en person från Shetlandsöarna. En tolk
ning till svärdfäste håller han inte för trolig. Det skulle 
sannolikt bli alltför stor övertolkning att ge dessa per
soner någon slags position i samhället.

Tegneby
Beteckningen tegn betyder enligt Kulturhistoriskt lexikon 
för nordisk medeltid ursprungligen ’fri man’, ’fri och 
självständig medlem av samfundet’, ’självägande bonde’, 
men den kan också ha det mer specialiserade innehål
let ’medlem av (kunglig) hird, kungens man’ (Hamre 
1982, sp. 373-376). I Gammeldansk Ordbog finns pegn 
i betydelsen ’(ung) man, tjänare’ (uppgift från Merete 
K. Jørgensen, Gammeldansk Ordbog) och i Ordbog over 
Det gamle norske Sprog anges betydelserna ’manperson, 
man’, ’en av de fria män som är skyldiga att tjäna sin 
kung eller drottning’ och ’tjänare’ (Fritzner 1954, del 
3:1012).

Hur högt i hierarkin en tegn står är således inte 
entydigt och inte heller hans koppling till kungen. Axel 
Christophersen (1982) menar dock att beteckningen tegn 
är en titel som står för kungens representant i lokal
samhället i övergången mellan vikingatid och medel
tid. Som sådan är tegnen en indirekt medlem av hirden. 
Just i fråga om tegnar diskuterar Christophersen uti
från bl.a. skånska runstenar och behandlar i första hand 
danska förhållanden under sen vikingatid och tidig

medeltid. Han påpekar dock att en ungefär motsvarande 
titel i Norge kan vara lendemann.

Carl Löfving har föreslagit att ortnamnen Tegneby 
har samband med det danska riket och bildats under 
900-talet. Tegnen har då från och med Gorm den gamle 
eller Harald Blåtand varit den danske kungens ombud 
i dennes försök att upprätthålla sitt inflytande i mer 
avlägsna områden. (Löfving 1987:32ff, se även Sawyer 
1991a ang. tegnar och Duczko 1995 ang. tegnar och 
danskt inflytande i Sverige).

Ortnamnsforskaren Lars Hellberg (1979:128) me
nar att tegnar, liksom rinkar, karlar och svenner i namn 
indikerar speciella krigargrupper, ett slags fasta garni
sonsförband i närheten av administrativa huvudorter. 
De senare har t.ex. namn som -tuna och Husby och ingår 
i det militära ledungssystemet.

Tegneby i Solberga socken skrivs Thegneby ca 1528 
(NRJ), Tegneby 1544 och Tegnebi 1568. Bestämnings- 
leden är tegn och huvudledet -byr, ’by’, ’gård’. Även 
om tegnens egentliga rang är under diskussion, kan det 
vara värt att uppmärksamma platsen såsom en möjlig 
indikation på en central funktion och en möjlig central- 
plats. En datering av namnet Tegneby kan på grund
val av huvudleden -by och bestämningsleden tegn be
stämmas till sen järnålder eller tidig medeltid.

Kommentar till genomgången

Totalt nio av ca 300 bebyggelsenamn och ett antal tusen 
naturnamn har tagits fram, varav bara ett säkert kan 
kopplas till ledungen, nämligen skeppsredans namn 
Grössbacka. Åsen Grössbacke har sannolikt varit en 
tingsplats, men den kan inte beläggas i vikingatid
medeltid. Två namn indikerar båthus som kan ha med 
ledungen att göra, men inte behöver ha det, Nösteröd 
och Nösnäs. Kåkenäs är snarast en plats som under
stryker Nösnäsområdets betydelse för sjöfarten och 
Skeppsredebanken är tveksam på grund av sin mycket 
svaga datering. Den kan lika gärna höra ihop med en 
sentida sillperiod. Tegneby kan ha med den danske 
kungens behov av kontroll att göra. Till sist Odensåker,
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som inte går att säkert placera i landskapet och som, 
liksom Viddesgärde, dessutom är hypotetiskt till sitt bety
delseinnehåll.

Sett så här är resultatet mycket nedslående, men ändå 
ger genomgången en liten uppfattning om vad man kan 
leta efter och vad som går att få fram. Den största svag
heten är att namnen bara ger en idé, en möjlighet. Den 
språkliga tolkningen kan vara klar och säker, men pro
blemet ligger i saktolkningen d.v.s. kopplingen till den 
kulturhistoriska kontexten. För en säkrare bedömning 
måste man dels se till andra möjliga saktolkningar, dels

Grössbacka
Skeppsreda

Grössbacke

(Skeppsredi
DankenfeW

Fig. 31. Namn som kan ha med skeppsredan och 
ledungen att göra.
Fig. 31. Names with a probable connection to the 
‘skeppsreda’ and the levy.

gå vidare med arkeologiska arbeten såsom inventering 
och undersökning.

Ett av namnen, Tegneby, kan dateras till sen vikinga
tid-tidig medeltid. Kågenäs kan vara medeltida, medan 
de övriga kan sägas vara åtminstone medeltid, kanske 
äldre.

Om de namn vi fått fram är säkra och har med led
ungen att göra, finns i undersökningsområdet två båthus 
som indikerat två skeppsredor i området. Nösteröd och 
Nösnäs ligger dock så nära varandra, att det är osä
kert om de representerar var sin skeppsreda. Placeringen 
av tegnen i Solberga understryker detta områdes vikt. 
Odensåker kan vara den södra skeppsredans samlings
plats och Viddesgärde den nordligaste skeppsredans. 
Namnet på den kända skeppsredan, Grössbacka, anty
der att åsen Grössbacke antingen ska ses som det mel
lersta områdets samlingsplats eller som en övergripande 
samlingsplats för undersökningsområdets norra halva 
eller för hela skeppsredan.

Det saknas många benämningar från ledungen bland 
häradets ortnamn. Ett exempel är styresman, vars äm
bete gick i arv och därför mycket väl kan kopplas till 
en speciell gård på samma sätt som det eventuella äm
betet tegn. Sådana namn finns enligt Lars Elellberg t.ex. 
i namnen Styrsö, Styrsholm, Styrsnäs och Styrsvik i 
Kalmarområdet. Ordet i bestämningslederna är styrir 
eller det yngre styrimaper med betydelsen ’skeppshöv- 
ding’ (Elellberg 1979:147 f.).

Slutligen skall understrykas att alla namn, utom 
Grössbacka, kan indikera precis det de beskriver utan 
att ha något samband med ledungen.

Grössbacka skeppsreda 
- tänkbara historier
Skeppsredans föregångare

Resultatet visar en mer komplicerad bild än vad den 
enkla frågan om skeppsredans och häradets förhisto
riska rötter antyder. Det kan bli både ett ja och ett nej. 
Den medeltida skeppsredan och det senare häradet har 
ingen förhistorisk motsvarighet. Om skeppsredan fö
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regåtts av ett äldre härad, såsom Andersson (1984) före
slår, har detta härad bildats i medeltid, vilket också var 
ett av Anderssons alternativ. Grössbacka skeppsreda 
kan också vara en sammanslagning av tre mindre, för
historiska bygder, eventuellt tidiga härader och även 
skeppsredor. Sammanslagningen av bygderna bör i så 
fall ha skett på 1100- eller 1200-talet. Andersson kan 
utifrån namnmaterialet i Halland se en uppdelning av 
ett gammalt härad i tre nya häradsdistrikt. I fallet Gröss
backa ser det ut att ha varit tvärtom, ett nytt häradsdist
rikt bildas av tre äldre bygder.

Diskussionen bakom slutsatsen

Det arkeologiska materialet pekar mot en territoriell 
indelning i tre områden/bygder inom det som senare 
blir Grössbacka skeppsreda och Inlands Nordre härad. 
De tre bygderna är tydligast synliga i det yngre järnål- 
dersmaterialet. Ortnamnens vittnesbörd, om än osä
ker, ser ut att stötta denna uppdelning i tre. Endast ett 
av namnen bör dock kunna dateras till vikingatid/medel- 
tid (Tegneby), de andra är åtminstone medeltid, eventu
ellt äldre.

Det nordligaste området omfattar Ödsmålsdalen och 
området runt den. Det består ungefär av Ödsmåls socken 
och delar av Ucklum. Det mellersta omfattar ån vid 
Norum och Anråse å/Lerån upp till Ucklum och om
rådena runt och mellan dessa. Där ingår socknarna 
Norum, delar av Spekeröd och delar av Jörlanda. Det 
södra området omfattar områdena runt åarna i sock
narna Solberga och Hålta. Den tydligaste skillnaden 
finns mellan det södra och det mellersta områdena ge
nom att södra delen av Jörlanda socken har jämförel
sevis glest med gravar. Gränsen mellan det mellersta 
och det norra området, som går i norra delen av Norum 
och södra delen av Ödsmål, är inte lika tydlig i det 
arkeologiska materialet. Man kan utifrån den fram
komna bilden diskutera i termer av många små del
bygder, där t.ex. Sköllungaområdet strax öster om Ball
ungen i Ucklum är en. Det faller dock utanför detta 
arbete.

Denna uppdelning i tre bygder verkar vara densamma 
i både perioden romersk järnålder-folkvandringstid och 
i yngre järnålder. De omfattande förändringar hos bebyg
gelsen som sker i folkvandringstid har således inte ändrat 
territorieindelningen i stort, däremot tycks bebyggelsens 
tyngdpunkt förskjutas mot kusten i yngre järnålder. Sam
lingsplatser för de tre områdena eller bygderna har inte 
gått att få fram i det arkeologiska materialet.

Namnmaterialet, om än osäkert, stöder de arkeolo
giska slutsatserna genom att man kan se grupperingar 
i tre områden, vilka sammanfaller med de arkeologiskt 
framtagna bygderna. Det namn som faller utanför ramen 
är skeppsredenamnet Grössbacka. Det antyder att denna 
skeppsreda inte har samband med de övriga namnen 
och deras gruppering.

Det norra området är det mest diffusa, både forn- 
lämningsmässigt och namnmässigt. Här finns båthus
namnet Nösteröd och det eventuellt kultiska namnet 
Viddesgärde, som kan tänkas vara en samlingsplats. Här 
finns också fornlämningar av stor dignitet, inte minst 
Jordhammar- och Talbogravfälten, men avgränsningen 
söderut är oklar.

I det mellersta området finns ett båthusnamn, ett 
hamnnamn samt skeppsredenamnet Grössbacka efter 
åsen Grössbacke. Grössbacke kan ses som en mer över
gripande samlingsplats för två eller tre bygder och här 
kan således dölja sig flera administrativa och/eller krono
logiska nivåer. Bland fornlämningarna är det gravfälten 
vid mynningen av Anråse å, Hallerna-boplatsen och den 
stora högen nära denna, som identifierar området. Dessa 
är på intet sätt tydligare än det norra områdets fornläm
ningar, men tillsammans med namnen ger de ett kla
rare eget område.

Det södra området har ingen klar mötesplats och 
inget skeppsredenamn. Däremot finns namnet Tegneby, 
som kan antyda en tidig kontakt med den danske kungen 
och som kan denotera en centralplats. Ett försvunnet 
gårdnamn, Odensäker, kan tänkas vara någon typ av 
samlingsplats, men dess lokalisering är okänd. Vikti
gast för bedömningen av området är dock de många, 
stora och anslående gravarna och gravfälten, betydligt
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fler än i norr. Ser man enbart till fornlämningarna är 
detta utan tvekan undersökningsområdets mest bety
delsefulla bygd under järnåldern. Om den danske kungen 
vill placera en tegn någonstans i området, är det helt 
logiskt att han väljer Solberga/Hålta.

Om de tre bygderna varit tidiga härader och kan
ske till och med skeppredor, har namnen på de södra 
och norra försvunnit. Med tanke på att det södra om
rådet arkeologiskt verkar vara det starkare, ser styrke
förhållandet ut att ha ändrats före sammanslagningen. 
Rimligen bör annars skeppsredans samlingsplats ha legat 
söderut. Även det faktum att tegnen varit placerad i 
Solberga tyder på att området fortfarande varit viktigt 
i sen järnålder.

Tänkbara historier

Med ovanstående svar är undersökningen egentligen 
avslutad. Frågor om ledungens art och datering har dock 
kommit att spela en stor roll i diskussionen och jag vill 
därför, så långt det är möjligt, följa upp dessa frågor. 
Det har emellertid inte varit min ambition att besvara 
frågor om huruvida ledungen ursprungligen varit en 
krigsledung eller en skatteuppbörd eller varifrån och 
när den infördes i Älvsyssel. Det insamlade materialet 
räcker heller inte till för detta. Det kan dock ha sitt in
tresse att analysera det material som finns och dra de 
slutsatser som är möjliga.

Det jag kan konstatera utifrån det begränsade mate
rial jag har är att Grössbackas historia i fråga om led
ungen kan skrivas på flera sätt. De jag presenterar nedan 
bygger på ett antal förutsättningar hämtade från ar
keologi, historia och ortnamnsforskning. Eftersom flera 
av variablerna i sig är osäkra, blir mina tolkningar inget 
annat än tänkbara historier.

Allmänna förutsättningar
* Härader är från början naturvuxna bygder.
* De danska häraderna är äldre än ledungen.
* Skeppsredesystemet är artificiellt och inrättat av en 

rikskung för att skapa förutsättningar för ledungen.

* Beteckningen härad kommer från Danmark och 
skeppsreda från Norge. I Viken finns båda dessa be
teckningar, vilket visar att påverkan kommit från 
både danskt och norskt håll. Häradssystemet, såsom 
ett från början naturvuxet system, kan ha kommit 
till Älvsyssel genom enbart kulturell påverkan. Be
teckningen lid finns bara i Bohuslän och Östfold. 
Den ser ut att ha funnits i dessa områden redan före 
skeppsredeindelningen.

* 1100- och 1200-talen är en förändringsperiod, då 
skeppsredor antingen bildas eller slås ihop för att 
bilda större enheter.

* Enligt en traditionell historiebeskrivning har Älv
syssel omväxlande varit inom de danska, norska och 
svenska intressesfärerna enligt följ ande ordning. (Jag 
behöver knappast påpeka att årtalen är ungefärliga.) 
Från någon gång i vikingatid till 960 - Norge, 
till 980 - Danmark,
till 1000 - Norge, 
en kort tid - Sverige, 
till 1030 - Norge, 
till 1050 — Danmark, 
fram till 1658 - Norge, 
därefter - Sverige.

Under perioden 1380 till början av 1500-talet har Bohus
län, som en del av Norge, ingått i Kalmarunionen och
därefter varit underlydande till Danmark fram till 1658.

Specifika förutsättningar för Grössbacka
* I vikingatid finns tre naturvuxna områden/bygder 

i undersökningsområdet. Dessa har kanske kallats 
härader.

* I vikingatid finns (kanske) en tegn utposterad av den 
danske kungen i Solberga i undersökningsområdet 
södra del.

* I medeltid finns ett antal namn som innehåller ord 
som kan kopplas till samlingsplatser, båthus och 
annat. Dessa kan ha en anknytning till ledungen. De 
grupperar sig i samma områden som de tre bygderna. 
Namnen kan vara äldre än medeltid.
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* Namnet Grössbackas äldsta kända, skriftliga belägg 
är från 1465 och häradets är ännu senare. Emeller
tid kan det ha funnits härader före skeppsredorna. 
Slutsatsen bygger på skrivningen Faxe härads skepps- 
reda och rimligen bör hela Bohus Inland ha varit 
indelat enligt samma system. Grössbacka skepps- 
reda kan då vara en förkortning av Grössbacka hä
rads skeppsreda.

* Grössbacka har fått sitt namn efter åsen Grössbacke 
i undersökningsområdet norra del.

Historier
De två första historierna utgår ifrån att kungar har haft 
makt nog att ha en ledung i form av ett slags allmän 
värnplikt. Historia nummer ett beskriver en ledung som 
införs från Norge och historia nummer två en som införs 
från Danmark. Den tredje historien beskriver en skatte- 
ledung. Ordningen har inget att göra med hur trovär
dig jag anser den ena eller andra historien är.

Historia nummer 1
Vid mitten av 900-tal blir Grössbacka en skeppreda i 
norsk ledung införd av Håkon Adelsteinfostre. Vid den 
tiden finns tre naturvuxna, självständiga bygder i under
sökningsområdet. Dessa kallas härader på grund av 
kulturkontakt med Jylland. Även indelningen i lid finns 
redan i området. De tre bygderna blir skeppsredor.

När Grössbacka kommer under danskt välde övertar 
den danske kungen skeppsredesystemet och placerar 
en tegn i Solberga. Beteckningen skeppsreda blir kvar.

Senare på 1100- eller 1200-tal befinns skeppsredorna 
vara för små för att klara de större kraven som större 
skepp ställer. Då slås de tre skeppsredorna samman och 
får namnet Grössbacka skeppsreda.

Historia nummer 2
I vikingatid finns tre bygder i undersökningsområdet. 
Den sydligaste, Solberga/Hålta, är den rikaste och star
kaste av dem.

På 900-tal errövrar Harald Blåtand området och han 
eller hans son, Sven Tveskägg, inför ett ledungssystem

som bygger på de gamla bygderna. Bygderna har se
dan gammalt kallats härader och de indelas, också sedan 
gammalt, i lid. Varje härad ska hålla med ett skepp och 
varje lid med en man. Samtidigt placeras en tegn i Sol
berga. Han ska tillförsäkra den danske kungen en viss 
kontroll över Solberga/Hålta och angränsande områ
den.

När den norske kungen Olav Haraldsson övertar 
makten över området på 1000-talet, övertar han också 
ledungssystemet. Häraderna får den norska beteck
ningen skeppsreda, men beteckningen lid blir kvar.

Systemet står sig fram till 1100- eller 1200-talet, då 
de tre skeppsredorna slås ihop till en. Eftersom Solberga/ 
Haita vid den här tiden inte längre framstår som vik
tigast, får den nya skeppsredan namnet Grössbacka 
skeppsreda.

Historia nummer 3
I vikingatid och in i medeltid finns tre bygder i under
sökningsområdet. De kallas härader på grund av det 
kulturella sambandet runt Skagerack och Kattegatt. De 
tre bygderna är självstyrande och har var sina mötes
platser och kultplatser. Ledande personer/hövdingar har 
ett egna följen och de ansluter sig med sitt följe efter 
eget val till olika vikingatåg, kanske t.o.m. den danske 
eller norske kungens flotta. I detta syfte byggs extra stora 
skepp och båthus.

När de nordiska rikena bildas ingår Grössbacka och 
Älvsyssel i det norska riket. På 1200-tal, när ledungen 
organiseras som ett system att ta upp skatt, indelas om
rådet i skeppsredor enligt det norska mönstret. De tre 
häraderna slås ihop till en, som får namnet Grössbacka 
skeppsreda. Skillnader i betydelse mellan de förhisto
riska bygderna har då suddats ut.

Avslutning
Alla tre historierna är möjliga tolkningar utifrån de 
resultat jag fått fram. Det finns dessutom ytterligare 
ett antal varianter, som också skulle kunna vara rikti
ga. Faktamässigt kan jag inte sätta någon framför de
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andra. Den tredje, den som beskriver ren en skatteledung, 
har dock fördelen av att enklast kunna förklara sam
manhangen. Det är därför mest lockande att sätta den 
tolkningen före de båda andra.

Älvsyssel är ett område vars kulturella sammanhang 
är annorlunda än något av de kommande rikenas och 
det växlar dessutom i tillhörighet mellan dessa riken. 
Det ger en rörig situation, men också fler faktorer att 
arbeta med. Områden av det här slaget kan därför ge 
information annat slag än den som t.ex. de unga rik
enas kärnområden ger. De kan t.o.m. ge nycklar till 
förståelse av de större sammanhangen.

Efter att en undersökning avslutats uppstår vanligtvis 
nya frågor, så även här. Framför allt ser jag två pro
blem som kan lösas med en fortsättning och en utvidg
ning av arbetet. Det ena gäller de förhistoriska bygderna 
i relation till områden utanför undersökningsområdet 
och det andra gäller en arkeologisk verifiering av de 
indikationer ortnamnen gett.

Utgångspunkten för arbetet har varit namnet Gröss- 
backa skeppsreda. Därmed har också en geografisk 
begränsning gjorts till just skeppsredans utbredning. I 
ljus av resultaten hindrar den begränsningen en vidare 
förståelse av de förhistoriska områdenas/bygdernas plats 
i ett större system. Ett större undersökningsområde, t.ex. 
hela Bohus Inland, kan tänkas ge en klarare bild.

Ortnamnen fungerar som indikationer på möjliga 
båthus och annat. Även om den språkliga tolkningen 
är klar, finns frågetecken kring saktolkningen. Ett ord 
kan ofta sättas in i flera olika sammanhang och där
med komma att få helt olika innebörd. En önskvärd 
fortsättning på arbetet är därför arkeologiska inven
teringar och undersökningar för att pröva saktolkning
arna av namnen. Man kan också vända på arbetsgången 
och göra en namnanalys inom arkeologiskt undersökta 
områden. Till exempel skulle det vara intressant att leta 
efter naust-namn i de områden där Rolfsen arbetat med 
båthus.
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7. Fragment av samtal

Bakgrund

Människor har i alla tider talat med varandra. Man kan 
förmoda att deras samtal innehållit allt från de enk
laste hälsningsfraser till komplicerade berättelser. Man 
har talat om vädret, om veden, om barnafödsel, om att 
bygga hus, om folk som bor en bit bort, om landska
pet, om sina odlingar o.s.v. I dessa samtal har också 
då och då ingått ett ortnamn. Nästa allt av alla dessa 
samtal, som förts under förhistorien och även senare, 
är borta idag, bara några små fragment återstår, näm
ligen ortnamn och i viss mån runinskrifter.

Ortnamn är både markeringar utan innehåll och 
innehållsrika lämningar av människors kommunika
tion sinsemellan. Mitt mål är att förstå mer av den 
kvarblivna kommunikationen i ortnamnen och jag tror 
mig kunna göra det genom att analysera innehållet i 
de delar, namnelement, namnen är uppbyggda av. I 
denna tredje undersökning fokuseras därför på namn
elementen och deras innehåll. Det är ett försök att närma 
mig människors tankar och samtal med hjälp av de 
fragment, som ortnamnen utgör. Genom att utgå ifrån 
namnens innehåll och sätta det i relation till den arkeo
logiska kunskapen försöker jag uppfatta något av sam
hällets mentala sida. Jag försöker också se om nam
nen kan komplettera det arkeologiska materialet t.ex. 
i frågor om näring eller mentala aspekter på fornläm- 
ningar.

Ur tvärvetenskaplig synvinkel är det intressant att 
se var det arkeologiska materialet och namnmaterialet 
ger motsägande resultat och då försöka förstå varför. 
Undersökningen syftar framför allt till att pröva arbets
sättet i sig, för att se vad analyser av detta slag kan ge. 
Sålunda är också undersökningen i sig fragmentarisk.

Undersökningens teoretiska fundament ligger i att

se bortom ortnamnen som egennamn och istället foku
sera på namnelementens innehåll och se dessa som be
skrivningar. Namngivare har medvetet valt vissa namn
element för att beskriva och identifiera en plats. Sät
tet att beskriva platsen återspeglar förhållanden, refe
rensramar, ord- och namnförråd, tro och sed från den 
tid då namnet tillkommit. Namnen skapas i en kon
text, som är gemensam för både namngivare och dem 
han eller hon meddelar sig med. Detta har jag satt som 
min utgångspunkt väl medveten om att det även finns 
annan typ av namngivning, t.ex. analogiskt givna namn 
(se mer om detta under Namnmaterialet).

Andra delar i fundamentet är att namn är utsatta 
för förändringar på samma sätt som samhället i övrigt, 
somliga försvinner, somliga ändras, några blir kvar (se 
kap. 5). De namn jag arbetar med är således de som 
råkat bli kvar. Jag uppfattar också namngivningen som 
naturvuxen även om undantag finns. Namn givna av 
en högre nivå i samhället under järnålder och tidig 
medeltid har förekommit, men är inte många. Ändå är 
namngivningen inte oordnad. Där finns en tradition i 
fråga om valet av namnelement och det finns också be
stämda behov av att meddela vissa saker o.s.v.

Namnmaterialets språkliga innehåll har en mycket 
stor potential och det skulle bli ett alltför stort åtagande 
att analysera och diskutera alla tänkbara aspekter. Jag 
har därför valt att främst analysera hur ortnamnen be
skriver naturlandskapet och vad det säger om männis
kors syn på landskapet. Undersökningen har i så måtto 
drag av en kognitiv beskrivning. Jag har också tittat 
närmare på några aspekter av det kulturhistoriska ut
nyttjandet av detta landskap.

Arbetsmetoden går ut på att analysera och sortera 
namnelementen och utifrån det både göra allmänna 
beskrivningar av landskapet och ta fram och diskutera
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några mer speciella områden. Tvärvetenskapen domi
neras här av ortnamnsforskningens språkliga sida. De 
etymologiska utredningarna utgör basen. Med dessa 
språkliga glasögon tittar jag på förhistorien och på de 
arkeologiska resultaten. Den arkeologiska delen i tvär
vetenskapen består främst i att bistå med bakgrundskun
skapen, men också i jämförelser mellan arkeologiska 
resultat och namndiskussioner.

Tidigare forskning

En inriktning som denna är inte så vanlig, men förekom
mer. Det mest djupgående arbetet av det slaget, som 
jag stött på, är W. H. Pearsalls Place-names as Clues 
in the persuit of Ecological History i Namn och bygd 
1961 (Pearsall 1961). Pearsall gör först en genomgång 
av landskapet och jordarterna i The Lake District, där
efter en analys av tidiga växt- och djurnamns utbred
ning. Han konstaterar att det är skillnader mellan skan
dinaviska och engelska (anglian) namn. De förra finns 
företrädesvis i områden som domineras av torrare betes
marker och de senare i områden med bättre odlings
mark. Utifrån detta diskuterar Pearsall några namn typer 
och hur olika områden tagits i besittning av i huvud
sak boskapsskötande skandinaver respektive av mer 
jordbrukande engelsmän.

Jan Paul Strids Kulturlandskapets språkliga dimen
sion. Ortnamnen (1993) innehåller i sin första del lik
nande tankar och har många exempel på namninnehåll, 
som ger idéer till fortsatta undersökningar. Utöver dessa 
båda arbeten finns sådana som behandlar kulturhisto
riska problem genom att analysera ortnamns innehåll 
och ställa samman det med kulturhistorien. Ett exem
pel är Stefan Brinks tvärvetenskapliga arbete Socken
bildning och sockennamn (1990).

Undersökningsområde

Undersökningsområdet är Inlands Nordre härad i södra 
delen av Bohuslän, detsamma och valt av samma orsaker 
som i föregående undersökning. Det är naturligtvis en

fördel att arbeta med ett område som redan är genomlyst 
ur andra, men liknande synvinklar. Det ger totalt sett 
en djupare analys och möjlighet till jämförelser. Anled
ningen till att jag håller fast vid den gamla häradsin- 
delningen är att både ortnamn och fornlämningar är 
ordnade i socknar och härader och inte i de moderna 
kommunerna.

Tidsperiod

Den lämpligaste perioden att arbeta med är yngre järn
ålder och tidig medeltid, eftersom mycket talar för, att 
de flesta namnen i undersökningen härstammar från 
den perioden. Bedömningen bygger bl.a. på resultaten 
av undersökningen i kap. 5, där den historiska utveck
lingen visades ha stor betydelse för namns överlevnad 
och därmed för materialets representativitet. Ortnamns
forskningens datering av vissa namntyper och de skrift
liga beläggens ålder har också betydelse för min bedöm
ning.

Traditionellt har de äldsta nordiska ortnamnen för
knippats med järnåldern. Namndateringar till brons
ålder och t.o.m. tidigare har diskuterats, men sådana 
har mest setts som undantag och har dessutom varit 
omdiskuterade. Även den äldre järnåldern är en proble
matisk period för mitt syfte, framför allt på grund av 
att så få namn med någon säkerhet kan föras dit. Till 
detta kommer att romersk järnålder och framför allt 
folkvandringstid har inneburit stora förändringar för 
bebyggelsen, vilket sannolikt resulterat i en omfattande 
namndöd.

Den efterföljande tiden däremot, sen järnålder och 
tidig medeltid, är en expansionsperiod då många namn 
tillkommer. Från den tiden ser det också ut att vara 
möjligt att följa bebyggelser fram till idag. Agrarkrisen 
har sannolikt betytt att gårdar och deras namn försvun
nit, men en del av dem finns ändå nedtecknade. Det 
skriftliga materialet växer från och med slutet av 1300- 
tal, vilket avsevärt förbättrar möjligheten att både förstå 
och datera namn. Slutligen har de namn jag valt för 
denna undersökning äldsta skriftliga belägg som är från
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1500-tal eller tidigare. Namnen har således bevisligen 
funnits då. Perioden sen järnålder-tidig medeltid är emel
lertid en lång period i sig och ett namn kan ha tillkommit 
både alldeles i början och alldeles i slutet. Åldersskill
naden mellan de äldsta och de yngsta kan alltså vara 
uppåt 800 år.

Källor och källkritik

Min källa i fråga om namn har varit Ortnamnen i In
lands Nordre härad VI, 1. Bebyggelsenamn (Janzén 
1972) och 2. Naturnamn (Janzén 1975). Källmaterialen 
till dessa båda arbeten är i sin tur allehanda skriftligt 
material från äldre tid som innehåller namn, framför 
allt diplom, jordeböcker och skattelängder. I någon mån 
har namn hämtats från de isländska sagorna. I förarbe
tena till serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 
(OGB) ingår också ett mycket omfattande intervju- och 
uppteckningsarbete.

Diplomen finns samlade i Diplomatarium Norve- 
gicum (DN) och de äldsta är från 1100-talet. Bland jorde- 
böckerna är Biskop Eisteins jordebog (Røde Bog, RB) 
den äldsta. Den förtecknar Oslo Bispedømes ägor och 
är författad mellan 1388 och 1401.1 Norske Regnskaber 
og Jordebøger från 1519 och ca 1528 (något enstaka 
senare årtal finns) upptecknas de gårdar som betalat 
gengärden, en tillfällig skatt som togs upp för att be
kosta kungens och hans mäns uppehälle under deras 
resor i området. I detta material saknas frälsegårdar 
och biskopsgårdar och eventuellt också några av krono- 
och skattegårdarna. Bohusläns och Vikens jordebok från 
1573 är den första kompletta redovisningen av gårdar 
i Inlands Nordre härad. Jordeböcker finns också för 
åren 1544 och 1568, men där upptecknas varken fräl- 
segods eller biskopsgårdar och de är således inte komp
letta.

Att jordeböcker och jorderegister är de viktigaste 
källorna till bebyggelsenamnen får vissa konsekvenser. 
Dessa källor har haft syftet att registrera de skattepliktiga 
gårdarna. Eftersom man i medeltid i huvudsak bara be
talar skatt på jordegendom, registreras inte bosättningar

på ofri grund t.ex. strandsittare och heller inte sådant 
som är knutet till verksamheter som inte baseras på 
jordägande. Hit hör t.ex. kustbebyggelsen under Bo
husläns olika sillperioder. Tomtningarna längs bohus
kusten hör sannolikt till gruppen skattemässigt icke 
intressant bebyggelse och finns därför inte med i jorde- 
böckerna. Att hitta ursprungliga namn till dessa är 
nästan omöjligt (Lönn 1989). Det finns emellertid ett 
par undantag från regeln. Ett är Biskop Jens Nilsøns 
Visitatsbøger og Rejseoptegnelser 1574-97 vari även 
kvarnar upptecknats. Därmed kommer andra typer av 
namn med och det ger en delvis annan bild av innehållet 
i landskapet.

Eftersom jag nästan uteslutande arbetar med by- och 
gårdnamn, blir en konsekvens att områden som inte 
varit lämpliga för bosättning heller inte avspeglas i mitt 
namnmaterial. Möjligen skulle idag levande naturnamn 
kunna fylla ut kunskapsluckan, men problemet är då 
dateringen. Naturnamnen har en stor kronologisk sprid
ning, men är oerhört svåra att datera var för sig (Fellows- 
Jensen 1997:161 ff.). Äldre skriftliga belägg och inne
hållet kan dock i några fall ge ledtrådar.

De uppgifter om bebyggelsenamn som finns i OGB 
VI har omvandlats till en tabell (Bilaga 3.) och därige
nom har det mesta av diskussionen kring tolkningen 
av varje namn, påpekanden om osäkra tolkningar, oklar
heter i de äldsta skrivningarna och annat försvunnit. 
Tabellen ger intryck av större klarhet och säkerhet än 
vad som är sant. För djupare studier av tolkningarna 
hänvisar jag till OGB VI del 1 och 2 (Janzén 1972 och 
1975).

Namnmaterialet

Ortnamn är egennamn och deras primära funktion är 
att benämna, d.v.s. identifiera enskilda platser. Ortnamn 
har emellertid uppkommit ur beskrivande uttryck och 
det är dessa som analyseras vid den språkliga namntolk
ningen. Därför kan ortnamn förstås och rekonstrueras 
med den förutsättningen att man utgår ifrån namngiv- 
ningssituationen (Zilliacus 1966:39 ff.). I min under
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sökning har namngivningssituationen förutsatts äga rum 
i sen järnålder och tidig medeltid. Innehållet speglar då 
den verklighetsuppfattning som var rådande i namn- 
givningsögonblicket.

Namnens innehåll tolkas inte enbart utifrån inne
hållet i namnelementen, utan också utifrån deras syn
taktiska betydelse. De flesta namn är uppbyggda med 
två leder, huvudled och bestämningsled. I namnet Gröss- 
backa är -backa huvudled och Gross- bestämningsled. 
Några namn består av bara en led och ett fåtal av fler 
än två leder. Huvudleden är den artgivande leden, den 
som talar om vad är viss lokal är för något, en gård, 
en odling, ett berg o.s.v. Vissa gårdnamn har dock ett 
naturbetecknande huvudled, t.ex. Solberg. Mycket för
enklat kan man säga att ett sådant gårdnamn kan ha 
varit primärt och haft betydelsen ’gården vid ett visst 
berg’ eller varit sekundärt som gårdnamn och alltså 
ursprungligen ett naturnamn. I de fall namn bara har 
en led är detta vanligtvis den artgivande huvudleden, 
t.ex. Dal. Bestämningsleden innehåller en speciell om
ständighet, något typiskt för platsen, som särskiljer en 
lokal av en viss art från andra lokaler av samma art. 
Det typiska behöver dock inte vara det mest förekom
mande eller tydligaste. I en lövskog är t.ex. en ensam 
tall särskiljande just för att den inte representerar den 
typiska vegetationen. Huvud- respektive bestämnings
leden förmedlar således olika saker även om namn
elementen är desamma. (Analys av namnstruktur och 
definitioner är hämtade från Zilliacus 1966:49, 64 ff., 
71 f, Falck-Kjällqvist 1973:19 ff.).

Sannolikt är dock inte alla namn individuellt ska
pade. Här finns vad som kallas analogi i namngivning 
att ta hänsyn till (se framför allt Analogi i namngiv- 
ning 1991). Sådan namngivning innebär att man ska
par namn i analogi med andra. En lokal av viss typ 
namnges efter en annan lokal av samma typ. Ett exempel 
på sådan namngivning kan vara värt att nämna, efter
som det har med arkeologi att göra. Det gäller berg med 
namn som Borrås och liknande. Alla dessa så kallade 
fornborgsnamn syftar inte på berg med fornborgar 
(Lönn 1992b). En del branta berg kan ha fått sådana

namn i analogi med namn på andra branta berg, där 
det råkar finnas en fornborg eller som bara är borglik- 
nande.

En annan typ av analog namngivning är när ett redan 
befintligt namn ändras i analogi med ett annat. Då kan 
innehållet förändras och så att säga bli fel i relation till 
den åsyftade lokalen. I mitt material finns ett namn som 
kan vara ett exempel på sådan namnändring, nämli
gen ett Apleröd (Ödsmåls socken) som i sitt äldsta belägg 
heter Apelsäter. Detta kan ha påverkats av ett annat 
Apleröd i det närliggande Spekeröds socken.

En liknande namngivningsprincip har de s.k. upp- 
kallelsenamnen. De beskriver inte en plats utan är upp
kallad efter en annan, specifik plats. Torpet Petersburg 
är t.ex. uppkallat ett staden S:t Petersburg.

Omfattningen av analog eller liknande namngivning, 
där den denoterade lokalen inte är den primärt be
skrivna, är oklar. Det kan gälla enstaka namn, det kan 
vara betydligt mer. Jag har ingen möjlighet att komma 
längre än till att konstatera detta och ha det i åtanke. 
Enstaka fall av analogisk namngivning gör ingen skillnad 
i ett stort material som detta. Skulle omfånget vara 
mycket stort får det naturligtvis konsekvenser, speci
ellt för diskussioner kring enskilda lokaler.

I serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), 
i vilken arbetena om Inlands Nordre härads namn in
går, används uttrycken förled och efterled. Detta är en 
äldre indelning, men används fortfarande. Förleden är 
oftast en bestämningsled i tvåledade namn och efter- 
leden oftast en huvudled. Det är dock viktigt att poäng
tera att benämningarna inte är kongruenta. Framför 
allt är de definierade utifrån olika utgångspunkter, förled/ 
efterled efter sin plats i namnet och huvudled/bestäm- 
ningsled efter sin funktion. Eftersom OGB använder 
indelningen i för- och efterled, är listan över namn i 
Bilaga 3 uppställd enligt samma princip. Det har gjorts 
för att läsaren lätt ska kunna hitta tillbaka till namn
analyserna i OGB.

Materialet i denna undersökning består i huvudsak 
av by- och gårdnamn i Inlands Nordre härad. Drygt 
300 namn ingår, vilket är alla namn i undersöknings-
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Tabell 8. Namngrupper och antal namnelement i varje grupp

Namngrupper Antal namnelement

Bestämnings-
leder

Huvud
leder

Samman
lagt

Natur Kust, vatten och vattendrag Fjordar 0 2 2

Längs stränder 2 13 15

Sjöar och våtmarker 3 12 15

Vattendrag 13 9 22

Öar och holmar 3 4 7

(Summa) (21) (40) 61

Inlandet Dalar och andra fördjupningar 4 15 19

Ffällar, stenar och jordart 16 4 20

Höjder och sluttningar 17 52 69

Slätter 4 2 6

(Summa) (41) (73) (114)

Naturresurser 2 1 3

(Summa) (2) (1) (3)

Flora och fauna Skogar och lundar 2 9 11

Vilda växter 14 0 14

Vilda djur 8 0 8

Fåglar 5 0 5

Fiskar 2 0 2

(Summa) (31) (9) 40

Övrig natur 3 0 3

Summa natur 98 123 (221)

Kultur Jordbruksmarken Röjningar och andra nyodlingar 0 71 71

Åkrar, ängar, gärden och hagar 4 24 28

(Summa) (4) (95) (99)

Bebyggelsen Bodar och andra byggnader 5 8 13

Gårdar 8 77 85

Trakter, områden och platser 0 5 5

(Summa) (13) (90) (103)

Befolkningen Personnamn 99 0 99

Religion 6 0 6

Seder och bruk 4 0 4

Yrken och näringar 8 1 9

(Summa) (117) (1) (118)
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Namngrupper Antal namnelement

Bestäm- 
ningsleder

Huvudleder Sammanlagt

Kultur Flora och fauna Odlade växter 3 0 3
Tamdjur 8 0 8
(Summa) (11) (0) (11)

Övrig kultur 28 9 37
(Summa) (28) (9) (37)

Färdvägar på land 6 4 10
(Summa) (6) (4) (10)

Summa kultur 179 199 378

Övrigt 13 2 15
Summa övrgit 13 2 15

Summa för
leder/e fterleder

290 324 614

området som är skriftligt belagda under 1500-tal och 
tidigare. Jag har alltså inte gjort något annat urval än 
att jag sorterat bort alla namn med äldsta belägg från 
år 1600 och senare. Bakgrunden till denna utsortering 
är att namnen med senare belägg sannolikt också till
kommit under bebyggelsens senare expansioner. Namn 
med äldre belägg, framför allt från Biskop Eisteins jor- 
debog och Norske Regnskabs- og Jordbøger, har med 
viss sannolikhet bildats under sen järnålder och tidig 
medeltid, vilket är den period jag har velat belysa. De 
relativt sena beläggen från Jens Nilsøns Visitats- og Rej
seoptegnelser (1594) har tagits med därför att de ger 
en inblick i en namnskatt som annars sällan bevaras, 
nämligen namn på mindre naturlokaler.

Bakom undersökningen finns totalt drygt 600 be
skrivande namnelement som tänkts och yttrats i sen 
järnålder och/eller tidig medeltid och som sedan resul
terat i ett namn som traderats. Namnelementen har sor
terats in i olika grupper efter sitt innehåll och därvid 
har en skillnad gjorts mellan natur och kultur. I nästa 
steg har ytterligare undergrupper bildats enligt nedan. 
I tre grupper, Flora och fauna, Färdvägar på land och 
Övrigt, finns både natur- och kulturaspekter represen

terade. Varje grupp innehåller både bestämnings- och 
huvudleder. Hela materialet finns presenterat i bilaga 3.

Gruppindelningen är naturligtvis subjektiv. Jag har 
utgått ifrån mitt intresse av att läsa landskapet genom 
namnen och har därför tagit fram grupper som kan visa 
hur landskapet sett ut. Därvid har jag också formerat 
grupper som gör det möjligt att skilja mellan kust och 
inland. Vad gäller bebyggelsen har jag skilt ut olika delar 
av odlingsmarken och fört gårdarna i sig till en egen 
grupp. Däremot har jag inte skapat några grupper som 
kan belysa bebyggelseutvecklingen. Jag har också för
sökt att lyfta fram befolkningen genom att se till per
sonnamn och yrken. Vill man poängtera andra frågor, 
kan andra grupper skapas. Det går naturligtvis också 
att hämta namn här och var i mina grupper och på så 
sätt ställa samman precis de kombinationer man vill 
ha.

Totalt finns 221 namnelement med naturinnehåll, 
378 med kulturellt innehåll och 15 med övrigt, vilket 
tillsammans blir 614 namnelement. De som beskriver 
kulturlandskapet, i huvudsak jordbruket, dominerar 
alltså över dem som beskriver naturlandskapets. Det 
bör tyda på att odling och boställen varit viktiga att
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poängtera och att man synliggjort dem i ett naturland
skap. Att skilja ut odlingsmarken och bostäderna från 
naturen har drag av markering av utnyttjande- eller 
äganderätt. Namn kan ha fungerat som markörer för 
ett besittningstagande av bestämda områden i ett bara 
lite uppodlat landskap. Tydligast märks detta i person
namnen i nyröjningarnas bestämningsleder, där de san
nolikt fungerat som en markering av ägande eller bruk- 
anderätt (Lönn 1997).

Namnelement som beskriver natur är således i mind
retal. Bland dem som finns, är sådana som beskriver 
inlandets natur mer än dubbelt så många som de som 
beskriver kustens och vattendragens tillsammans. Detta 
är anmärkningsvärt eftersom kusten i Bohuslän varit 
ett mycket viktigt område för såväl näringar som handel 
och boende. Framför allt har naturligtvis fisket varit 
betydande, inte minst sillfiskeperioderna som efterlämnat 
en hel del fysiska lämningar från skilda perioder, men 
ytterst få namn (Lönn 1989).

Det största antalet natursyftande namnelement be
skriver berg och höjder och olika delar av dem. Benäm
ningar för vikar, kilar, halvöar, öar, strandängar, tilläggs
platser o.s.v. ingår betydligt mer sällan i bebyggelse
namn än företeelser i inlandet, sådana som bönder kan 
tänkas vara mer intresserade av. Förklaringar till denna 
skillnad är sannolikt dels vem namngivaren är, dels vilka 
namn som upptecknats. De namn vi har, har sannolikt 
givits av bönder. Det är deras namn som sedan uppteck
nats i jordeböcker och jorderegister och som därför be
varats. Här finns alltså en lucka i namnmaterialet, som 
gör att näringar, näringsidkare och boende på kusten 
inte syns. Arkeologiskt kan vi däremot se något av dem, 
bl.a. genom tomtningar.

Magnus Olsen (1926:16 ff.) menar att vissa namn 
har givits av handelsmän de s.k. vägens namn. Mot detta 
har Ola Stemshaug (1997) argumenterat och menar, 
att handelsmän i alla fall inte i någon högre grad på
verkat det allmänna namnförrådet. En liknande åsikt 
har Lars-Erik Edlund (1989). Han menar att namn kan 
ha givits och åtminstone till en början traderats av 
färdmän, men att den huvudsakliga traderingen faller

på lokalbefolkningen. De senare uppfattningarna stäm
mer bra med namnen i Inlands Nordre härad.

Följande fyra teman utgör mindre fördjupningar 
inom några utvalda områden. De har sinsemellan ingen 
gemensam inriktning eller likartat innehåll och har inte 
valts för att följa någon utvecklingslinje eller annat. 
Temana är helt och hållet sprungna ur reflektioner jag 
gjort vid den innehållsmässiga analysen av namnen. En 
reflektion var därvid att vissa naturtyper var överrepre
senterade bland namnen jämfört med hur landskapet 
ser ut. Reflektionen utvecklades till temat Namnens 
landskap. Det andra temat, Saknad skog, har en lik
nande bakgrund, nämligen att jag saknade beteckningar 
för skog bland namnelementen. Sådana borde finnas 
eftersom det har funnits skog i området under vikinga
tid-medeltid, när så många namn bildats. Bakgrunden 
till fördjupningen inom det näringsmässiga området är 
upptäckten av namnelement för några tänkbara men 
annorlunda resurser, nämligen betesväxter och lera. 
Detta kopplades till möjligheten att nå fram till män
niskorna i namnmaterialet och ur kombinationen växte 
temat Näringar, resurser och yrken fram. Idén till det 
sista temat, Åar, har kommit ur funderingar omkring 
gamla ånamn i bebyggelsenamns bestämningsleder, 
framför allt ur det att de tycks spegla en annorlunda 
syn på landskapet. Detta har kombinerats med en gam
mal idé om att pröva att med hjälp av namnen se ge
nom de namngivande människornas ögon och s.a.s. be
skriva vad de uppfattat från sin plats på marken någon
stans i området.

Namnens landskap
Naturlandskapet

Inlands Nordre härad har en lång kust i väster. De norra 
delarna ligger väl skyddade innanför Orust och Tjörn 
och i söder utanför Solberga och Hålta socknar finns 
en skärgård.

Naturlandskapet är ett sönderbrutet, småskaligt 
landskap där den odlingsbara marken finns i större och
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Erratum

Figur 32 (s. 134) 
visar inte heia 
undersöknings
området. Det ser i 
stället ut som i 
figuren till vänster.
Figure 32 (p. 134) 
does not show the 
entire research area, 
It should look like 
in the figure to the 
left.

_____ [ Sjö, hav, vattendrag

H Öppen mark

Skog- och myrmark

Fig. 32. Karta över 
undersöknings
området.
Fig. 32. Map over the 
research area.



Fig. 32. Topografisk karta över undersökningsområdet. 
Fig. 32. Topographic map over the research area.

mindre dalgångar i bergsområdena i inlandets östra del 
och i de låglänta områdena i strandzonen. Jordbruksmar
ken splittras av bergknallar och ingenstans ser man några 
större, sammanhållna slätter. De små bergknallarna, 
impedimenten, i odlingsmarken och bergen i kustom
rådet har oftast mycket lite eller inget jordtäcke. I hära
dets norra och östra delar ligger de mest höglänta och 
skogiga områdena, bl.a. Svartedalen. Detta är, nam
net till trots, ett s.k. bohuslänskt fjällområde, d.v.s. ett 
höglänt, skogbevuxet, lite kargt bergsområde. De västra 
strandnära områdena är bitvis bergiga, bitvis flacka och 
låglänta.

Inom häradet förekommer ett flertal olika landskaps
element: fjordar, vikar, näs, öar, saltängar, betesängar 
längs bäckar, odlad ler- och sandmark, bergknallar i 
åkermark, större bergsmassiv, skogsmark, sjöar, mos
sar o.s.v.

Strandlinjen under sen järnålder och tidig medeltid 
ligger strax under fem meter över dagens nivå. Det 
betyder att de lägst liggande områdena vid kusten stod 
under vatten vid den tiden. Speciellt märks skillnaden 
längs åarna och vid åmynningarna.

Inlandet

I inlandet speglar de många namnelement som beskri
ver berg, höjder, backar och åsar just ett sådant små- 
brutet landskap som undersökningsområdets västra och 
mittersta del representerar. Bilden förstarks av namn
element som beskriver dalar och fördjupningar av andra 
slag. Det finns också många olika beteckningar för berg 
och backar: berg, bringa, fjäll, hammar, hög, jadarr, 
kläpp, klätt, kopper, sten, ås, backe, lid, bräcka. Ser man 
mer i detalj på bergens utseende, verkar mindre höj
der och sluttningar vara vanligast, medan en brant bergs
formation, t.ex. hammar, är iögonfallande även om den 
inte alltid ar så hög. Det mer dramatiska landskapet 
vid Hallungen och fjällområdet i oster märks däremot 
inte på samma sätt utom möjligen just i sjonamnet Bal
lungen. Där bör de branta bergssidorna runt sjön ha 
gett namnet.
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Namnen innehåller också flera typer av eller åtmins
tone flera namnelement för slätter: hed, mo, slätt och 
vall. Denna landskapstyp är dock inte särskilt vanlig.

Markens utseende och jordmån beskrivs med beteck
ningar som stenhäll, stenblock, sten, grus, sand och lera. 
Det steniga tycks överväga med allt från block till grus, 
men det kan också vara så att denna jordmån uppmärk
sammas särskilt. Naturresurser som järn och koppar 
finns också med bland namnelementen. I vad mån man 
sett och namngivit efter resurser diskuteras vidare i delen 
Resurser, näringar och yrken.

Skogen saknas nästan helt, vilket inte stämmer med 
den kunskap vi har om perioden. Bara ett namn innehål
ler en beteckning för skog, fyri„ en bestämningsled som 
beskriver en tallskog (Furufjäll, Norum socken). Löv- 
trädsdungar med bl.a. alm, ask och kanske bok finns 
däremot. I delen Saknad skog nedan analyseras denna 
motsägelse närmare.

De flesta sjönamnen kommer från Jens Nilsøns upp
teckningar och är naturnamn. Bland bebyggelsenamnen 
framträder sjöarna bara som bestämningsleder. Däre
mot har man karaktäriserat flera kärr och en tjärn. Sjö
arna ser således inte ut att vara något man uppmärksam
mat, trots att området innehåller både stora och små 
sådana. De flesta ligger dock i fjällområdet där bebyg
gelserna är färre.

Idag har de flesta vattendrag namn efter bebyggelser, 
t.ex. Anråse å, Jörlandaån och Granneby å. I några be
byggelsenamns bestämningsleder göms emellertid ett 
äldre namn på det vattendrag där bebyggelsen ligger. 
Detta speglar en namngivning som tar utgångspunkt i 
vattendraget och inte i bebyggelsen, som sedan blir fallet. 
Här har alltså skett en förändring i hur man uppfattar 
landskapet. Tidigare har vattendragen varit det primära, 
senare övertar bebyggelsen den rollen. Detta är intressant 
eftersom det ger anledning till att spekulera i bebyg
gelsens utveckling mellan dessa båda tidpunkter.

En annan sida av saken är att vattendragsnamnen 
i bestämninglederna ser lite annorlunda ut och skulle 
kunna spegla ett annat och äldre sätt att se landska
pet. Där beskrivs åar som rinner, slingrar, glittrar, for

sar, gurglar, svämmar över och förgrenar sig. De kan 
också beskrivas som vitaktiga, kalla eller vattenrika. 
Svagt kan man ana en något annan syn på landskapet 
än den rent näringsmässiga, en syn som istället ser och 
hör naturen. Denna representerar i så fall ett äldre sätt 
att se. Detta utvecklas mer i delen Åar.

I det beskrivna landskapet finns bäver, björn, hare, 
orm, räv, korp, svala, and och ål, men där bör ha fun
nits ännu fler arter. Framför allt saknas t.ex. hjortdjur 
och annan fisk än ål. Letar man istället bland naturnam
nen i den andra delen av Ortnamnen i Inlands Nordre 
härad (Janzén 1975), hittar man en stor variation av 
arter. Visserligen är dessa naturnamn generellt yngre, 
men det finns ingen anledning att tro att faunan änd
rat sig radikalt sedan medeltid. Snarare är det så att djur 
är vanligare som bestämningsled i naturnamn än i be
byggelsenamn och att det är tillfälligheter som gör att 
några djur ändå finns med i bebyggelsenamnen.

Hur man transporterade sig på land kommer till synes 
i de namn som beskriver stigar och trånga passager och 
i en bro, en grind och en korsning. Där finns också två 
gator som antingen kan stå för vägar eller fägator. De 
flesta vägarna hör sannolikt ihop med små färdvägar 
mellan gårdar. Bron och korsningen skulle dock möj
ligen kunna kopplas till någon sorts större led. Det äldsta 
kända vägnätet i Bohuslän är från 1600-talet och i det 
passerar kustvägen mellan Jörlanda och Ödsmål förbi 
bron i Bråland. Vägen norrut fortsätter sedan även förbi 
Korsgård, men någon korsväg är inte markerad. Vä
gen över till Orust vid Svanesund/Kolhättan bör dock 
möta alldeles i närheten. Hur gamla rötter detta väg
nät har, är naturligtvis oklart (se Vägar i Bohuslän 1981: 
27 ff.).

Som en kontrast till den ovan beskrivna, fragmen
tariska bilden av naturen i inlandet står det väl omvitt
nade kulturlandskapet med åkrar, ängar, gärden, hagar, 
röjningar, nyuppodlade områden, alla gårdar och dess
utom olika slags bodar.
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Längs kusten finns ett antal öar, holmar och näs, d.v.s. 
en åtminstone delvis ojämn kustlinje med en mindre 
skärgård. I undersökningsområdet finns också några 
insjöar som är tillräckligt stora för att innehålla vikar 
och bankar, som i sin tur är stora nog för att ge namn 
åt en bebyggelse. Mindre sjöar har istället fått sitt namn 
av en närliggande gård.

De båda fjordnamnen är unga och frågan är om de 
haft föregångare. Om namngivningen är lokal, kan havet 
och dess delar nära kusten ses som ett enda vatten och 
man kan tala om det som vattnet eller sjön. Det behö
ver inte identifieras närmare, eftersom det bara finns 
ett hav just här. Behovet att särskilja de stora vattnet 
och dess delar kommer inte förrän man ger sig ut på 
dem eller har fler att välja emellan. Återigen slår i så 
fall de landbundna människornas syn på landskapet 
igenom, sjöfararnas landskap förblir osynligt.

Kommentar
De namngivande människornas syn på landskapet kom
mer fram i inlandets och jordbrukets dominans. Namn
element som beskriver naturen är färre än de som be
skriver odling och bebyggelse. Det kan tolkas som att 
den vikingatida och medeltida människans största in
tresse har varit hur man utnyttjar landskapet, inte land
skapet i sig. I hur stor grad källmaterialets begränsning 
skapat den bilden är oklart. En annan icke näringsmässig 
syn på landskapet märks framför allt i vissa åars fors
ande, gurglande eller kalla vatten.

Saknad skog
I namnmaterialet beskrivs de flesta grundläggande natur
typer, berg och dal, sjöar och vattendrag, jordbruksmar
ken och kustlinjen. Däremot saknas skog trots att så
dan enligt pollendiagrammen bör ha funnits i sen järn
ålder. Här framträder alltså ett motsatsförhållande mel
lan ortnamnsforskning och arkeologi/geologi genom att 
deras material ger olika bilder av naturen i sen järn
ålder/tidig medeltid.

Kusten

Det är svårt att bedöma hur vanligt det över huvud taget 
är med beteckningar för skog i ortnamn. Forskningen 
kring sådana namn är relativt liten. I sin översikt över 
litteratur om ortnamnen i Sverige redovisar Bengt Pamp 
inga speciella arbeten kring detta tema (Pamp 1987:100 
och 116 ff.). Den senaste och mest djupgående genom
gången av sådana namn är Birgit Falck-Kjällquists Inled
ning i Ortnamnen i Värmlands län (1984b). Angående 
namn på -skog hänvisar hon till två relativt gamla ar
beten, en artikel av Erik Noreen i Namn och bygd från 
1922 och del 1 av Ortnamnen i Älvsborgs län från 1948 
(Falck-Kjällquist 1984b:126). Att bebyggelsenamn med 
detta innehåll finns är dock klart. I det skogrika Värm
land med sina 14 härader finns t.ex. 85 sådana bebyg
gelsenamn varav 14 är sockennamn (Falck-Kjällquist 
1984b:126). Dessutom finns i Värmland namn med 
liknande betydelse t.ex. mark som från början haft 
betydelsen ’gräns’, vilket via ’gränsmark’, ’gränsskog’ 
utvecklats till ’skog’ (Pamp 1987:59, Ståhl 1970:98 f., 
se också Falck-Kjällquist 1984a och 1984b:116). An
dra namn med innehållet skog i Värmland är ris, ’busk- 
skog’, ’småskog’, trakt, som i värmländsk dialekt står 
för ’skogstrakt’, ’skogsområde’, utskog, ’från bygden 
avlägset liggande skog’, samt värmlandsfinska beteck
ningar som mannicke, ’tallskog’, ’tallbacke’ och vida, 
’ungskog av lövträd’ (Falck-Kjällquist 1984b:116,122, 
137,138 och 140). Bohusläns natur skiljer sig mycket 
från Värmlands, men skog har funnits i båda områdena 
och några skogsbetecknande namn bör man kunna 
förvänta sig även i Bohuslän.

Bland ortnamnen i Inlands Nordre härad finns ingen 
huvudled och bara en bestämningsled med betydelsen 
skog. Bestämningsleden är fyri,’furuskog’, i namnet 
Furufjäll, Norum socken. Däremot finns nio huvudle
der med bolt och lundar och en med lund som bestäm
ningsled. Holt betyder ’mindre skog (av lövträd)’, ’dun
ge’, ’samling (löv)träd el. stora buskar, gärna på sank
mark’. Möjligen kan holt ha ersatt skog, men deras inne
håll är inte detsamma och ett sådant byte skulle i så

Beteckningar för skog
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fall betyda en omvärdering av beteckningen skog. Även 
beteckningen kärr har i Bohuslän, åtminstone i den södra 
delen, kommit att beteckna ’småskog’ eller ’buskage 
där det under vissa tider kan var vått och surt’. Tre löv- 
trädsslag nämns i bestämningsleder, alm, ask och bok.

Man kan tänka sig att hela undersökningsområdet 
varit skogklätt och att beteckningen skog därför inte 
varit användbar för identifiering av platser. Det mot
sägs dock av kärr, holt och lund, som förutsätter en 
någorlunda skoglös omgivning. Dessutom förekommer 
alltså skogbetecknande namn i det skogrika Värmland 
och även t.ex. i det lika skogrika Ångermanland (Bucht 
1955,1965,1967,1972).

Skog i järnålder och medeltid

Att Bohuslän varit ett skoglöst och mycket kalt land
skap under speciellt 1700- och 1800-talen är känt. Även 
under århundradena dessförinnan har stora områden 
varit skoglösa. Senare delen av järnåldern och tidig me
deltid har däremot inte setts som någon skoglös period 
och pollendiagrammen talar heller inte för det.

Det finns två pollenprovslokaler i undersökningsom
rådet, där uppgifter om sen järnålder-tidig medeltid kan 
utläsas. Den ena är Smedseröds mosse på gränsen mellan 
Norums och Ucklums socknar (Ekman 1996) och den 
andra Granvattnet i Ödsmål socken (Ekman & Lennart- 
zon 1993). Båda ligger i bergsområden, vilket tyvärr 
gör att inget speglar detaljerna i låglandets utveckling.

Resultaten av pollenproven visar en relativt stor upp- 
odlingsgrad under romersk järnålder i båda undersök
ningarna, vilket hör ihop med den äldre järnålderns stora 
bebyggelseexpansion. I undersökningen från Smedseröds 
mosse ökar skogen igen i sen romersk järnålder och 
motsvarande skeende finns ca hundra år senare i pro
vet från Granvattnet. Den tillväxande skogen hänger 
samman med minskad kulturpåverkan genom minskad 
odling och bete. Skogen är till stor del en ädellövskog, 
men granen ökar och där finns även tall. Enligt dia
grammet från Granvattnet pågår denna odlingsmässiga 
tillbakagång under folkvandringstid och efterföljs av

pollenprov slokalerna inprickade.
Fig. 33. Map of the research area showing Munkeröd and 
where the samples for pollen analysis were taken.

en successiv återuppodling från och med vendeltid. I 
vikingatid och början av medeltid ökar uppodlingen 
kraftigt. I Smedseröds mosse börjar återuppodlingen 
inte förrän i slutet av vikingatid. Denna uppodling 
minskar tillfälligt i tidig medeltid, men tar snabbt fart 
igen.

Arkeologisk undersökning av svedjor
Pollenprovet i Smedseröds mosse togs bl.a. för att ge 
en bakgrund till bebyggelsen i området runt Järnklätt,
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Munkeröd och Hammar i Norums socken där flera 
undersökningar gjorts mellan 1987 och 1991 i samband 
med utbyggnaden av E6. Den undersökning, som är 
mest intressant att ställa samman med pollendiagrammet 
och med odlingsmarkens utveckling, är den av fornläm- 
ning 217 i Munkeröd med sina lager av svedj elämningar 
(Lindman 1993). Dessa lager har genom 14C daterats till 
olika perioder mellan neolitikum och medeltid. Bland 
dateringarna faller en grupp inom perioden bronsål- 
der-förromersk järnålder och en inom perioden ven- 
deltid-tidig medeltid. Däremot har inte en enda date
ring fallit inom en nästan 700 år lång period i romersk 
j ärnålder-folk vandringstid.

Denna avsaknad av 14C-dateringar är anmärknings
värd ur två aspekter. För det första är den äldre järnål
dern den boplatstätaste perioden under brons- och järn
ålder i Bohuslän. För det andra finns ett keramikmaterial 
med en datering till romersk järnålder inom undersök- 
ningsytan på Munkeröd. En möjlig förklaring till feno
menet är att området inte svedjebrukats utan odlats och 
gödslats och/eller använts som bete i äldre järnålder.

Om röjningssekvenserna inte studeras ur odlings- 
teknisk synvinkel utan bara som nödvändig svedjning 
för att röja skog inför odling, kan man diskutera om
rådets odlingsutveckling enligt följande. Under de ti
diga perioderna, neolitikum-bronsålder förutsätts be
byggelsen vara relativt gles och odlingen i motsvarande 
grad sparsam. Från och med yngre bronsålder expan
derar bygden och i äldre järnålder, särskilt mot slutet 
av perioden, intensifieras odlingen. Skogen hinner då 
inte växa upp mellan odlingstillfällena, varför heller inga 
svedjningar av skog behöver göras. Däremot kan bus
kar och liknande ha svedjats, men det kanske inte ger 
samma spår. En övergång till en extensiv jordbruks
teknik, eventuellt med gödsling kan också ha skett. I 
folkvandringstid förändras situationen, bebyggelser läggs 
ner och odlingar växer igen. Det finns en dokumente
rad regression hos bebyggelsen i vendeltid i detta om
råde. Den visar sig i skillnaden mellan den stora mängden 
äldre järnåldersboplatser spridda över hela landskapet 
och det lilla antalet yngre järnåldersboplatser (Fönn
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Fig. 34. Kulturmarksdiagram från Smedseröds mosse 
(Ekman 1996:137).
Fig. 34. Diagram of pollen analysis from the peat bog 
at Smedseröd showing cultivation of land (Ekman 
1996:137).

1991). Vid senare nyodlingsbehov i sen järnålder och 
tidig medeltid behöver den nu uppvuxna skogen återigen 
svedjas för att skapa åkrar. Denna tolkning stämmer 
också bra med pollendiagrammet från den närliggande 
Smedseröds mosse.

Med en sådan tolkningen hör svedjefasema ihop med 
ett glest befolkat landskap och ett mer primitivt jord
bruk och med nyröj ningsperioder, medan faserna utan 
röjning hör ihop med ödeläggelseperioder och, para
doxalt nog, med ett mer tätbefolkat landskap och en 
intensivare odling.

En sammanställning av genomgången ovan ger att 
romersk järnålder och kanske folkvandringstid karak
täriseras av lite skog och mycket bebyggelse, d.v.s. om
rådet är ordentligt bebyggt och uppodlat. Under en
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Fig. 35. Översikt över samtliga 14C-dateringar i 
Munkeröd (Lindman 1993:64).
Fig. 35. All the ,4C-datings at Munkeröd 
(Lindman 1993:64).

period från folkvandringstid och en tid därefter är bebyg
gelse och odling av mindre omfattning. Däremot har 
skogen expanderat. I mitten av vikingatid, möjligen 
tidigare, ökar bebyggelsen igen, vilket resulterar i mins
kad skog på grund av den omfattande nyröjningen.

Skog, odling och namn
De namn, som kan kopplas ihop med ovannämnda ut
veckling och som verkligen visar att skog av någon sort

eller i alla fall stora dungar eller buskage har funnits, 
är röjningarna. Ett mycket stort antal sådana har ska
pats i framför allt medeltid. Det bör då alltså ha fun
nits tillräckligt med skog för att möjliggöra alla dessa 
röjningar. Röjningarna ligger inte bara i bygdens ytter
kanter eller uppe i de östra bergsområdena, utan också 
nere på odlingsmarken och vid kusten.

Det synbara motsatsförhållandet mellan namnens 
vittnesbörd och arkeologins/geologins kan därmed få 
sin förklaring. Avsaknaden av namn med innehållet skog 
kan man förstå på följande sätt: I folkvandringstid och 
strax därefter, då skogen är som mest omfattande, be
finner sig bebyggelsen i en nedgångsperiod. Inga nya 
gårdar skapas och därmed heller inga nya namn. När 
bygden åter expanderar i vikingatid-medeltid röjs sko
gen för att skapa odlingar och nya gårdar bildas. Många 
av dessa kommer att få namn med betydelsen ’röjning’, 
d.v.s. framför allt -röd. Den skog man röjer bort är då, 
naturligt nog, inte namngivande. Det är istället den od
lingsmark, d.v.s. röjningen, som skapas. Namn på -röd 
har en datering till (sen) vikingatid och medeltid (Ej- 
der 1979:405 ff., jfr även namn på -ryd Fridell 1992: 
210), vilket sammanfaller med en expansionsfas hos 
odlingen. Den yngsta fasen av fornlämning 217 repre
senterar en sådan nyröjning och den har fått namnet 
Munkeröd. Vilka namn, som förekommit under de äldre 
odlingsfaserna, vet vi inte. Även om de befinner på sam
ma plats, behöver de inte ha haft kontinuitet vare sig 
i bebyggelse, odling eller namn.

Att namn med betydelsen skog finns kvar i Värm
land trots röjningar, bör kunna förklaras med att sko
gen haft och har en betydligt större omfattning där. Det 
finns plats för både röjningar och skog, vilket då inte 
är fallet i undersökningsområdet.

Näringar, resurser och yrken
Inom arkeologin läggs mycket arbete ner på att utröna 
hur människor i olika perioder skaffat sig mat och hus
rum, vilka resurser man utnyttjat och vilka kunskaper 
man haft. Samma saker beskrivs i ortnamnen, men skill-
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nåden gentemot det arkeologiska materialet är fram
för allt att i namnen kommer människornas egna be
skrivningar av sina näringar och sitt resursutnyttjande 
till synes. I det arkeologiska materialet kan man ibland 
ana enskilda människor, i ortnamnen möter man dem 
oftare. I bestämningslederna finns t.ex. närmare 100 
namngivna personer, som levt i undersökningsområdet 
i vikingatid eller tidig medeltid.

I denna del har jag försökt ta fram hur näringarna 
speglas i namnen, vilka naturresurser man varit intres
serad av och även vilka s.a.s. specialistkunskaper hos 
människor som omnämns.

Jordbruk
Jordbruk är den helt dominerande näringen i namnen. 
Den absolut största andelen namnelement i materia
let syftar på gårdar, odlingar och röjningar. Själva går
darna består av vad som kallas avgränsade områden, 
bostäder, gårdar, möjligen byar, torp, ödegårdar och 
(ödelagda) tomter. Jordbruksmarken innehåller enligt 
namnen åkrar, ängar, gärden, hagar, lyckor, mader och 
betesmarker. Dessutom finns beskrivningar av nyod
lingar i form av intagor, röjningar, nyodlingar, områ
den som röjts på tidigare obrukad mark, röjda ängar i 
utmarken och av fägator.

Till jordbruksmarken kan också räknas bestämnings
lederna till två av kärren, Starrkärr och Stripplekärr 
båda i Ödsmåls socken. Både starr och strippel är växter 
som kan användas till djurfoder och denna resurs har 
alltså varit tillräckligt intressant för att bli namnbildande. 
Maj- med betydelsen ’majgräs’i bestämningsleden av 
Majkärr i Jörlanda socken kan också höra hit.

Vad man odlat finns däremot sällan med i namnen. 
Det enda exemplet är kål (Kårtvet, Jörlanda socken), 
såvida inte de båda omnämnandena av äpple ska räk
nas (Apleröd, Spekeröds socken och Apleröd, Ödsmåls 
socken). De tamdjur som nämns är bagge, bock, galt, 
get, hund, katt och tjur (Baggehög, Hunsbo och Katte- 
röd, Jörlanda socken, *Baggelycke och Giedestien, Spe
keröds socken, Buxeröd, Galtekleff och Tjur backen, 
Ucklums socken).

I den gamla bondehushållningen, sannolikt även i 
järnålder och medeltid, är träslagens egenskaper vik
tiga att hålla reda på, eftersom olika trä utnyttjas till 
olika typer av träarbeten. De träslag som nämns i namn
materialet är ask, tall, alm och eventuellt bok. Beto
nas en näringsmässig syn på landskapet kan omnäm
nandet av dessa betyda, att det finnas en nyttoaspekt 
bakom trädnamnen.

Om jakt och fiske varit binäringar märks detta inte 
särskilt i namnen. And och ål är de enda som nämns, 
som är lämpliga för jakt eller fiske (Anvik, Ålebacka 
och Ålevattnet, alla i Spekeröds socken).

Järn, järnhantering och smeder

Ytterligare en liten men intressant namngrupp är de som 
syftar på naturresurser. Järn och möjligen koppar nämns, 
båda är material som kan utgöra grunden för binäringar 
(Järnblästen, Ödsmåls socken, Järnklätt och Kopper i 
Norums socken). I denna grupp finns också en annor
lunda hänvisning till krukor, pottor, som leder tankarna 
till lera för tillverkning av keramik vid Presstorp, tidi
gare Pottebacken, i Ucklums socken.

Namnet Järnblästen är en kombination av järn och 
blästerugn. Gården ligger i Ödsmåls sockens sydöstra 
del. Drygt två kilometer söder om Järnblästen ligger 
gården Järnklätt, Norums socken. Mellan dessa båda 
har ett antal kolningsgropar med dateringar till perio
den mellan slutet av 900-tal till slutet av 1200-tal under
sökts. Där finns också kolningsgropar med senare date
ringar (Streiffert & Nyqvist 1996). Kolningsgroparna 
kan ha med järnhantering att göra, men någon klar 
koppling finns inte, eftersom inga andra lämningar av 
järnhantering har påträffats.

Enligt brukaren på Järnklätt är marken runt gårds- 
platsen starkt järnhaltig och speciellt mycket järn finns 
i en numera utdikad myr strax öster om gårdstomten. 
Några tester i mark eller myr har dock inte gjorts.

Namnen tyder alltså på någon slags järnutvinning 
i området, men det arkeologiska materialet är svagt i 
fråga om detta. Samma sak gäller för smide. I namnma-

140 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning...



* Kolningsgropar

Fig. 36. Järn-namn och kolgropar.
Fig. 36. Charcoal pits and names connected to iron.

terialet nämns smeder i två bestämningsleder (Smed- 
seröd i Jörlanda socken och Smedseröd i Ucklums sock
en) och detta är ett bland mycket få yrken som nämns. 
Smed kan både vara tillnamn och yrkesbeteckning (Ekbo 
1947:283). Under förutsättning att en person med till
namnet Smed också arbetar med smide, spelar skillnaden 
ingen roll här. De båda smederna omnämns i samband 
med röjningar. Genom att detta namnelement är kopplat 
till odlingsmark, kan man tänka sig att personerna inte 
varit enbart smeder utan även jordbrukare. Däremot 
är det inte möjligt att avgöra vilket som i så fall varit bi
sysslan. Med hjälp av dateringen av huvudlederna -röd

kan smederna i Inlands Nordre härad placeras in i medel
tid eller sen järnålder.

Lera till keramik?
Lerkrukebacken, Pottebacken, senare ändrat till Press
torp, i Ucklums socken, erbjuder två tolkningsmöjlig
heter. En är att namnet ska kopplas till tillverkning av 
keramikkrukor, en annan är att området fått namn efter 
fynd av lerkrukor, kanske från ett flatmarksgravfält. 
Inget sådant gravfält är känt, men eftersom de inte är 
synliga i markytan, är de svåra att upptäcka. För den 
förstnämnda tolkningen talar att det enligt Kulturmin- 
nesvårdsprogram för Stenungsunds kommun (1988:34) 
troligen förekommit tegelbränning bl.a. på gården Potte
backen under medeltid. Dessutom har ett tegelbruk legat 
på platsen under modern tid. Det lades ner först 1960 
(Olsson L.-E. 1987:196). Om detta är en fortsättning 
på den medeltida tegelbränningen eller en nyetablering 
framgår inte av texten. Däremot framgår att leran till 
de taktegel och rör som tillverkats har hämtats från 
platsen. Spår av lertagen ska ännu finnas kvar.

Namnet Pottebacken finns nedtecknat redan 1388 
och är således inte nyskapat för att passa denna yngre 
verksamhet. Om den eventuella medeltida tegelbränn
ingen är orsak till namnet, kan man undra varför går
den heter Potte-backen och inte något som syftar på 
tegel. En fråga som också inställer sig är om leran på 
platsen utnyttjats till keramik eller annat under förhis
torisk tid.

Området runt Pottebacken har varit utsatt för få 
exploateringar och därmed också få arkeologiska in
satser. Det fornlämningsmaterial, som kan ge en upp
fattning om platsens betydelse, är därför det invente
rade materialet, framför allt gravarna. Om leran varit 
en betydelsefull resurs kan utnyttjandet av denna ha 
lämnat spår i form av gravar, antingen som markeringar 
eller som lämningar efter en mer stadigvarande bosätt
ning. Precis vid Pottebacken finns inga gravar, men i 
området närmast ligger fyra ensamliggande gravar, två 
gravgrupper och fyra gravfält. Ett av de senare är det 
stora gravfältet Spekeröd 130 med 30 resta stenar.
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Tabell 9. Gravar i närheten av Pottebacken
Socken Fnr Typ Antal Hög Hög

diameter
Sten-
sättning

Domar-
ring

Rest
sten

Fastighet

Norum 83 Gravfält 6 0 - 2 1 3 Furufjäll
Spekeröd 124 Gravgrupp 2 0 - 0 0 2 Kännestorp
Spekeröd 125 Grav 0 - 0 0 1 Kännestorp
Spekeröd 126 Gravgrupp 2 0 - 0 0 2 Kännestorp
Spekeröd 127 Grav 0 - 0 0 1 Kännestorp
Spekeröd 128 Gravfält 6 0 - 0 0 6 Kännestorp
Spekeröd 130 Gravfält 30 0 - 0 0 30 Kännestorp
Ucklum 5 Gravfält 10 2 15 8 0 0 Smedseröd, Tollseröd
Ucklum 7 Grav 1 4 0 0 0 Tollseröd
Ucklum 19 Grav 1 10 0 0 0 Dal

Fig. 37. Pottebacken med omgivande gravar.
Fig. 37. Pottebacken and surrounding graves.

Att koppla ihop koncentrationen av resta stenar uppe 
på Grössbacke (Spekeröd 124-130) med en lerresurs 
nedanför backen är alltför osäkert. Det är rimligare att 
de resta stenarna hör ihop med någon annan mer be
tydande företeelse. Däremot kan de båda gravhögarna 
Ucklum 5 och 7 ses i samband med en resurs av detta 
slag. De är dock anonyma till sin typ och kan därför 
inte ge någon datering.

Bland de andra inventerade fornlämningarna i om
rådet finns stensättningar, skålgropar, väghållningsstenar, 
gårdstomter, en par fyndplatser för flinta som kan date
ras till stenålder, ett par platser med odaterbar flinta 
och en fyndplats för en brynsten. Inget av detta ger några 
ledtrådar till en lertäkt. Lämningarna visar bara att män
niskor varit i området och sannolikt finns där boplat
ser från senare perioder än stenålder.

Någon koppling mellan fornlämningar och en tänk
bar lerresurs går alltså inte att få beroende på fornläm- 
ningarnas osäkra dateringar och på att det är oklart 
hur långt före år 1388 leran varit en känd resurs. Ana
lysen måste således sluta här. Det finns ändå ett värde 
i att uppmärksamma ett namn som Pottebacken, dels
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för att det ger en indikation på en resurs och eventu
ellt en näring, dels för att pröva om resurser av detta 
slag kan vara grund för namngivning.

Andra resurser och yrken

Beteckningen koppar, som i Kopper, Norums socken, 
har tre alternativa tolkningar. En är metallen ’koppar’, 
en är ’topp’, ’spets på ett berg’ och en är ’köpman’. De 
båda senare förkastas emellertid av Janzén (1972:93) 
och därmed kvarstår bara tolkningen till metallen ’kop
par’.

Bi- eller huvudsysslor kan anas genom beteckningar 
för yrken. Någon har varit tegn och någon skald (Teg- 
neby och Skålldal, båda i Solberga socken) .Tolkningen 
av beteckningen skald är lite tveksam. Det kan också 
vara ett personnamn. Om därmed menas en verklig skald 
kan denna ha haft en relativt betydande ställning i det 
vikingatida samhället. I ännu högre grad gäller det 
tegnen. Han har eventuellt varit en högt uppsatt man 
och den danske kungens förlängda arm utanför det 
danska kärnriket (se föregående kapitel). Det har också 
funnits präster och kanske en munk. Beteckningen präst 
ingår i tre namn (Prästegärde i Ucklums socken och två 
Prästbol, ett i Solberga socken och ett (Træstbolet) i 
Ucklums socken) och betekningen munk i ett (Munkeröd 
i Norums socken). Den senare beteckningen kan dock 
även ha en annan tolkning.

Sammanfattning

Den näring, som tydligast märks i namnmaterialet är 
jordbruk, vilket inte är särskilt förvånande. Även järn
hantering finns med och därtill smederna. Bland om
nämnda resurser finns sådana som varit av intresse för 
jordbruket samt ett fåtal andra. Jag har bl.a. granskat 
en eventuell lerresurs närmare. De yrken eller bisyss
lor som nämns är, förutom smederna, en skald?, en tegn, 
präster och en munk? Bönder omtalas däremot inte, 
sannolikt för att de är normen och därför inget att iden
tifiera platser med.

Problemet är som alltid att koppla ihop namnen och 
det arkeologiska materialet. Riktade arkeologiska under
sökningar kan kanske komma längre, men än så länge 
är namnen bara indikationer på möjligheter.

Åar
Bortglömda vattendragsnamn

De flesta av dagens vattendragsnamn är unga och ofta 
bildade till närliggande bebyggelse. Detta är ett gene
rellt fenomen och inte något speciellt för undersöknings
området (Ståhl 1970, Pamp 1987). Det ser dessutom 
ut som om nästan alla större vattendrag i häradet har 
bytt namn. Idag heter åarna Lerån, Jörlandaån, Anråse 
å o.s.v. Ett namn från Jens Nilsons visitatsböcker vi
sar klart på en namnändring, nämligen Bogstabeck som 
idag heter Porsån.

I bestämningsleden till några av bebyggelsenamnen 
eller i form av enkla eller sammansatta bebyggelsenamn 
har äldre vattendragsnamn bevarats. Dessa är intres
santa ur flera aspekter. Dels utgör de en rest av en äldre, 
bortglömd namnskatt, dels representerar de en namn
givning med en annorlunda utgångspunkt än senare 
namn, dels är de till sin karaktär lite annorlunda än öv
riga namn.

De gamla ånamnen ser ut att sakna artbeskrivande 
huvudleder och består enbart av bestämningsleden Dessa 
är dessutom mer beskrivande än de flesta andra bestäm- 
ningsleder. De tar upp upplevelsemässiga utseenden, ljud 
och egenskaper istället för näringsaspekter, ägoaspekter 
och de ganska enkla beskrivningar som präglar andra 
namn, även de yngre ånamnen. De gamla ånamnen visar 
också att åarnas identifierande egenskaper är mycket 
olika. De har bl.a. beskrivits som kalla, vitfärgade, sling
rande, forsande och sådana som lätt svämmade över. 
Denna typ av namnbildning är ett generellt fenomen 
och kan liknas vid binamn, vilka beskriver en männis
kas egenskaper (Edlund 1987).

Några av de nya ånamnen är tautologier. Namnet 
Jörlandaån innehåller först ånamnet Jora som ingår i
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Tabell 10. Äldre vattendragsnamn i förleden till bebyggelsenamn.
Förled Förledens betydelse Socken Namn Äldsta belägg Kommentar
Dingla (alt.l) Ånamn, ’den dinglande,

slingrande’
Solberga Dinglebo Dingelbo(e) 1568- 

1811
Garta Ånamn, bet? Ödsmål ”Gartabole Gartabole RB 1388
Gro Ånamn *Groa av gro(dh), ’växa

(översvämma)’
Spekeröd Groland Graaland c. 1528 NRJ

Gøys Å- eller forsnamn, ’spruta, välla,
strömma fram, en framvällande 
ström’

Spekeröd Gössby j (adrum) Gøyrsbø
1388 RB

Jora Ånamn Jora, ’vattnet, den
vattenrika’

Jörlanda Jordal j Oradal 1388 RB

Joro Ånamn Jora, ’vattnet, den
vattenrika’

Jörlanda Jörland Jorolanda kirkia, 
Iorlanda kirkia 1388
RB

Knavre Forsnamn, ’den långsamma’ Solberga Kna verstad j Knafrastadum 1388 
RB

Lang-a Ånamn, ’den långa ån’ Solberga Långeland J Lang ulande 1388 RB Ligger enl. JN vid 
Langelandz aa

Miałka Ånamn bildat till mjölk, ’vitaktig’ Ödsmål ”Mialkarudi Mialkarudi RB 1388
Qln Ånamn av ala, ’alstra, föda, växa’

- ’den växande, lätt 
översvämmande’

Jörlanda Anrås a Anoroos 1399 RB å

Tund, Tundr Ånamn, ’brinna, glöda’ Ucklum Tönneröd j Tunda rudi 1388 RB

Tabell 11. Äldre vattendragsnamn som enkla bebyggelsenamn
Namn Betydelse Socken Namn Äldsta belägg Kommentar
Garp Ljudhärmande namn på 

fors eller vattenfall
Jörlanda ‘Garpenom j Garpenom RB 1388 Garpr, ’tysk’ är inte 

troligt, eftersom enkla 
personbeteckningar inte 
bildar ortnamn

Garto Vattendragsnamn syftande 
på ett pladdrande eller 
gurglande ljud

Jörlanda Garete Gaard 1568, Garitt
1573

Hrefna Gammalt å namn bildat till 
hrafn, ’korp’

Jörlanda Rämma Rennerioe c. 1528 NRJ, 
Remundt 1544, 
Rem(m)en(n) 1568,
1581

Sv(i)dende Forsnamn, ’den svidande 
kalla’

Ucklum ‘Swdænde Swdænde RB 1388

Vafra Bildat till ånamn, Töra sig 
hit och dit utan mål, sväva, 
fara fram och tillbaka, 
vibrera’

Hålta Vävra j Vefrini 1388 RB

Tabell 12. Bebyggelsenamn baserade på delar awattendrag
Sammansättningar Betydelse Socken Namn Äldsta belägg Kommentar
(ar)greinn Ågren, förgrening Ödsmål Åregren j Argræini 1388 RB
bekkjar huarue Bäck-krök Hålta Bäckevarv j Bæckiar huarue 1388 RB
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Fig. 38. De gamla ånamnen. 
Fig. 38. Old stream-names.

bebyggelsenamnet Jörlanda. Till detta namn har det nya 
ånamnet bildats genom ett tillägg av huvudleden -ån. 
Namnet Anråse å är samma typ av bildning. Bestäm- 
ningsleden i Amås är ånamnet O/m och huvudledet os 
med betydelsen ’åmynning’. (Namnet Oln skrivs egent
ligen med ett s.k. o med hake som inledningsvokal. Här 
har jag normaliserat denna till ett o.)

Enligt kartan har flera åar haft mer än ett namn. 
Det behöver inte vara fel, utan kan härstamma från en 
annan syn på vattendragen och en annan typ av namn- 
givning. Åarna uppfattas inte som en helhet, som ett 
enda långt vattendrag som rinner genom landskapet. 
Utgångspunkten är istället lokala egenskaper, något att

lägga märke till bara på en viss plats. Dels speglar det 
en mycket lokal namngivning, dels visar det på bety
delsen av att känna till vattendragens egenskaper på 
olika ställen (jfr Sandred 1984).

En relevant fråga är hur man kan veta att dessa 
bestämningsleder är äldre ånamn. I ett namn som Anrås, 
där huvudleden är os (åmynning) verkar det klart att 
bestämningsleden specificerar vilken ås mynning man 
talar om, men övriga namn är oklarare. Svaret finns 
inom hydronymiforskningen, alltså namn på vatten av 
olika slag. I fråga om just vattendrag och hur deras namn 
ser ut är verket Norske elvenamn grundläggande (Hovda 
1966, se även där citerad litteratur). En yngre genom
gång av norska älvnamn finns i Norsk stadnamnleks- 
ikon (1980:33 ff.). I Norske elvenamn finns ett stort 
material av vattendragsnamn, utifrån vilket man kan 
dra slutsatser om hur vattendrag benämns och har be
nämnts i äldre tid. Man vet således att namnen gärna 
innehåller beskrivningar av vattendragens form, färg, 
ljud, vattenmängd och andra identifierande egenheter 
(Pamp 1987). Senare undersökningar visar samma bild 
(Edlund 1987). På grund av tidigare erfarenheter finns 
en beredskap för att leta efter gamla ånamn i bebyg
gelsenamns bestämningsleder.

Varför har då åarna bytt namn? Möjligen har de äldre 
namnens karaktärisering av ån blivit oklar och ett nytt 
klargörande behövts. Möjligen har människors förhål
lande till åarna förändrats så att de lokala egenheterna 
inte längre är gångbara. Man vill istället ha ett enhet
ligt namn på ån och en artbestämning. Så kan man förstå 
ett namn som Anråse å, men inte ett som Jörlandaån. 
I det senare finns hela bebyggelsenamnet med, inte bara 
ånamnet. Vissa ånamn måste ha fallit i glömska och 
nya bildats helt oberoende av de äldre.

En slutsats att dra av namnändringama och ånamnen 
i bebyggelsenamnens bestämningsleder är att vatten
dragen i äldre tid varit utgångspunkten för namngiv- 
ningen av bebyggelsenamn och inte tvärtom som idag. 
Det stämmer också med det vi vet, nämligen att åarna 
varit mer betydelsefulla som leder och kännemärken i 
landskapet när gårdnamnen gavs än senare.
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Bebyggelsenamnen med gamla ånamn i bestämnings- 
lederna eller som enkla namn eller sammansättningar 
är: Dinglebo, *Garta bole, Groland, Gössby, Jordal, Jör- 
land, Knaverstad, Långeland, *Mialkarudi, Anrås, Tön- 
neröd, Vävra, *Garpenont, G arete, Rämma och *Swdcen- 
de. De båda namnen Åregren, Ödsmåls socken och 
Bäckevarv, Hålta socken lämnas åt sidan. Namnen är 
visserligen skapade efter delar av åar, men inte efter något 
äldre ånamn.

Bland de andra namnen finns två med huvudleden 
-land(a). Namnets betydelsen är ’terräng’, ’mark’, ’strand
mark’, ’åbrädd’, ’strandsluttning’ eller ’mark anslagen 
åt kult’. Betydelsen strandsluttning motiveras, enligt 
Ståhl (1970) bl.a. av att flera -land-namn har ånamn 
som bestämningsled. Som exempel anges tre bohuslän
ska sockennamn, Jörlanda, Västerlanda och Lomelanda. 
Anledningen till att jag nämner detta särskilt är möj
ligheten att hamna i en cirkeldiskussion. Om en namntyp 
ofta har ånamn i bestämningsleden, är det lätt att i det 
enskilda fallet anta att bestämningsleden är ett sådant, 
även om denna tolkning är tveksam. Ånamnet Jora i 
Jörlanda kan dock beläggas från ännu ett håll, Jordal 
och ånamnet Gro(a) i Groland finns belagt i flera gård
namn i Bohuslän (Ekenvall 1951:8) och även i norska 
sjö- och vattendragsnamn. Namnet Långeland är mer 
tveksamt. Det kan också stå för ’långsträckt (öppen) 
terräng’ (Janzén 1940:8).

Några av de bebyggelsenamn, som har ånamn som 
bestämningsled, kan dateras på grund av sina huvud
leder. Sålunda ingår -vin i Vävra (Vavru-vin), -land(a) 
i Groland, Jörland och Långeland, -stad i Knaverstad 
och -by i Gössby. Dessa namn har bildats senast i sen 
järnålder och flera kan vara från äldre järnålder. Dingle
bo, *Garta bole, *Mialkarudi och Tönneröd är, också 
enligt huvudlederna, medeltida eller senare. Anrås, Jor
dal, *Garpenom, G arete, Rämma och *Swdænde kan 
inte dateras. Utifrån de framkomna dateringarna kan 
man dra slutsatsen att i medeltid och i sen järnålder, 
möjligen även tidigare, har människor givit bebyggelser 
namn med utgångspunkt från åarna Groa, Jora och 
Vavra, från forsen Knavre och från ån eller forsen Gøysa.

Vattendragsnamnen måste ha varit i bruk när bebyg
gelsenamnen bildas och bör själva ha bildats före dessa. 
Ånamnen är alltså mycket gamla, men någon annan 
datering än denna relativa är inte möjlig att bestämma. 
Stefan Brink anger i en studie över gamla naturnamn 
längs Norrlands kust att ånamnen är de äldsta (Brink 
1989b). Därmed menar han förhistorisk tid, men mer 
precis datering kan inte heller han ge. Det kan däre
mot Lars-Erik Edlund för namnet Täfteå i Sävars socken 
i Västerbotten. Det är sannolikt ett namn på en vik och 
namnets tillkomst kan med hjälp av strandlinjeför
skjutningen sättas till ca 500 e.Kr. (Edlund 1989).

Den förändring i synen på åarna, som märks i det 
att de först skapar bebyggelsenamn men senare själva 
får namn efter bebyggelser, bör spegla en förändring i 
samhället. Fram till medeltid har åarna givit namn och 
så länge alltså haft stor betydelse, i fråga om kommu
nikation antagligen störst betydelse. Någon gång där
efter har deras betydelse minskat, medan kommunika
tionerna på land ökat i betydelse. De senare har dock 
också en lång historia. Just i mitt undersökningsom
råde kan en fast och möjligen större transportled på 
land ha funnits så tidigt som i senare delen av äldre järn
ålder. Slutsatsen bygger på namnet Bråland med inne
hållet ’bro’ och ’strandmark’. Huvudleden -land hör 
till de äldre och namnet bör ha skapats runt folkvand- 
ringstid (Ståhl 1970:81 ff.). Förutsatt att både huvud
led och bestämningsled tillkommit samtidigt ser vi här 
ett möte mellan en vattenled och en led på land och 
den senare kan vara en föregångare till 1600-talets lands
väg längs bohuskusten (Vägar i Bohuslän 1981:27 ff.).

Jag ska också snudda vid en diskussion, som kan 
föras utifrån det faktum att bebyggelser får ånamn som 
bestämningsled. För det första måste dessa ånamn ha 
varit i bruk vid bebyggelsens tillkomst. För det andra 
bör åarna ha varit särskiljande faktorer för bebyggel
serna, d.v.s. bebyggelsen ses i förhållande till ån. För 
det tredje är det inte fråga om någon enda stor och väl
känd å utan många åar, somliga tämligen små. Det be
tyder att bebyggelser runt om i hela landskapet relate
ras till åar. Tillsammans ger detta en aning om att man
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under järnåldern kan ha använt åar som markeringar 
i landskapet, som ett slags utgångspunkter för orien
tering. I en förlängning av detta kan man diskutera loka
lisering av bosättningar, markuppdelning och annat.

Förändringen i landskapsuppfattningen kan bero på 
att vattendragens betydelse som kommunikationsled 
minskar, men också på att bebyggelser i äldre tider haft 
en annan struktur. Boplatser kan ha varit mer kortli- 
vade och odling kan ha skett mer utspritt över land
skapet.

När kan då förändringen i landskapsuppfattning ha 
ägt rum? Bebyggelser kan ha fått namn efter åar i (se
nare delen av) äldre järnålder, har säkert fått det i yngre 
järnålder och medeltid. Denna tradition i namngivning 
har då varit i bruk under hela denna tid och bryts inte 
förrän i medeltid. Under samma period sker stora för
ändringar i fråga om markuppdelning, äganderätt och 
social struktur som har samband med såväl förändringar 
i den lokala strukturen som i hela den process som före
går riksbildningen. Ånamnen hamnar här i ett mycket 
omfattande forskningsfält, som tyvärr inte ryms i denna 
undersökning.

Att följa en å
Med utgångspunkten att se ortnamn som rester av sam
tal, ligger det nära till hands att se hur namnen beskri
ver en utvald del av landskapet. Eftersom åarna varit 
viktiga leder i landskapet under sen järnålder och ti
dig medeltid, är ett lämpligt val av område en ådal från 
havet och så långt in i landet som ån går. Att följa en 
å innebär att man följer samma led som den tidens 
människor gjorde och kanske kan uppfatta något av 
vad de såg. Gravar spelar en viktig roll i beskrivningen, 
eftersom de bör ha varit tydliga. Jag har också valt att 
följa ån genom någon, som tänks komma resande. För
söket går ut på att se hur namnen beskriver landska
pet, vilka fornlämningar man möter och vad de kan 
betyda. Att detta är en mycket subjektiv betraktelse 
behöver knappast påpekas.

Tidsmässigt tänker jag mig yngre järnåldern. I det 
landskapet finns ännu inga medeltida gårdar. Rester av

äldre järnålderns bostäder finns, men syns antagligen 
inte. Gravar från äldre järnålder och tidigare är däre
mot en del av yngre järnålderns landskap och på så sätt 
blir beskrivningen anakronistisk. Äldre järnålderns 
övergivna gårdar och gravar kan ha varit mer eller 
mindre osynliga eller upplevts som något ödelagt, kanske 
också främmande eller skrämmande. I de fall gravarna 
ser ungefär likadana ut är det troligt att de uppfattats 
på samma sätt som nyanlagda gravar. Att gravfält i- 
bland har begravningar från både äldre och yngre järn
ålder talar också för detta.

På kartan har höj dkurvan för fem meter markerats. 
Den motsvarar tidsmässigt ungefär folkvandringstid (fig. 
39).

De gravar, som kan synas från ån redovisas i tabell 
13 nedan.

Längs ån
På väg mot Oln (Anråse å) från sydväst utifrån havet 
passerar man söder om Tjörn, går förbi ett antal öar 
och in i Hakefjorden med Tjörn i väster och fastlan
det i öster. På norra sidan av den största av de tre öarna 
alldeles utanför Olns breda åmynning (Anrås) syns ett 
litet gravfält med tre stensättningar och två resta ste
nar (J 123). Här viker man av rakt in mot kusten och 
siktar mot ett par stora gravhögar som syns på några 
bergsknallar på den norra stranden av åmynningen. Mer 
skyddat bakom bergsknallarna kan man skymta ett stort 
gravfält (J 58 och 59). Högarna och gravfältet fung
erar både som kännemärke och som markering för att 
området innanför är betydande och tätbefolkat. På den 
södra stranden av åmynningen ligger också två grav
fält, men dessa är mindre (J 277 och 278). Både norrut 
och söderut längs kusten ligger gårdar som dock inte 
syns från ån (Bärby, Källsby, Halleby, Kyrkeby/Jörlanda).

På väg in i landet smalnar Oln och slingrar mot nord
ost mot en plats som kallas gården i Vik (Gåre). På båda 
sidor längs ån finns först strandängar och sedan låglänta 
betes- eller odlingsmarker (Bråland, Groland) med mind
re bergsklackar. Ytterligare två gravfält ligger i åns yt
tersta del alldeles intill vattnet (J 232 och 128). På av
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stånd märks ännu ett gravfält och flera andra gravar 
(J 78,79 och 235). Tillsammans förstärker de intrycket 
av en betydande bygd. I norr, bortanför strandmarkerna, 
syns branta berg (Höga, Berg) och i söder ett mäktigt, 
sammanhållet bergsområde (Håberg, Hög). Däruppe 
ligger också en gammal befästning (Sp 45/Jö 135).

Halvvägs till gården i Vik passeras bron där land
vägen korsar ån (Bråland). Nästan framme vid gården 
ligger återigen gravar på båda sidor om ån. På södra 
sidan finns flera grupper med bl.a. ganska stora högar 
(Sp 25, 27 och 29). På den norra sidan ligger ett grav

fält som är lika stort som det vid åmynningen, bred
vid det två mindre och längre bort två till (J 74/Sp 21, 
Sp 20, 30, 3 och 8). De flesta gravarna är låga, men 
där finns också några ganska stora högar och en rest 
sten skiljer ut sig. Det ligger alltså ovanligt många gravar 
i detta område invid ån. Betydelsen kan knappast miss
förstås.

En bit efter gravfälten och gården byter ån namn 
och kallas istället Groa (Groland), eftersom den här biten 
av ån ofta svämmar över. Orsaken är de tre vattendrag, 
som kommer uppifrån bergen och möts i Groas östra

Fig. 39. Gamla ånamn och bebyggelsenamn längs nuvarande Anråse ä, Lerån och bißöden. Kustlinjen är fem m.ö.h. A.A. 
Fig. 39. Old stream-names and settlement names along present day streams Anråse å, Lerån and tributaries. The coastel 
line is five metres above sea level. A.A.
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ända. När vattenflödet är rikligt, svämmar Groa över. 
Vid åmötet ligger ett gravfält (Sp 46).

Hur långt upp i ån det går att ta en båt är osäkert. 
Om man ändå fortsätter, med båt eller gående, passe
rar man förbi gården Lundby och upp mot den stora 
forsen Gøysa (Gössby). Lundby är en (vikingatida) gård, 
men gravarna strax norr om är äldre. Bland högarna 
och stensättningarna finns en domarring och en rest sten. 
En av högarna är större än de andra. (Sp 103,104,106 
och 109). Alldeles nedanför forsen ligger ännu en (vi
kingatida) gård, Gössby, och i dess närhet ännu en 
domarring tillsammans med en hög (Sp 116). I fors
ens överkant ligger två ganska stora gravfält med 20 
respektive 35 gravar varav två resta stenar, i övrigt högar 
och stensättningar. Ett par högar är lite större än de 
övriga (Sp 51 och 53). Gravfälten hör sannolikt till äldre 
bosättningar än Gössby. Att de ligger så runt forsen bör 
betyda att denna haft någon slags särställning.

Ovanför forsen rinner ån i en bred dalgång i ett 
kuperat landskap (Harås, Berg, Backa, Dal, Hamra) 
och i dalens södra del ligger gården Mällby. Nästan uppe 
vid åns början finns ett litet gravfält med en riktigt stor 
hög, en av de största i hela området (U 73). Bara den 
största högen vid åmynningen är lika stor. Gravfältet 
överst i åns lopp visar att också detta område hör till 
bygden längs ån. Marken längst norrut i dalen hävdas 
för jakt och svedjeodling även om ingen bor just där. 
Norr därom når man bygderna runt Hällungen.

Kommunikativa gravfält
Att följa Anråse å och försöka beskriva vattendrag och 
omgivningen så långt det går utifrån namn, ger själv
klart ingen fullständig beskrivning av landskapet, snarare 
ett antal inblickar i namngivarnas syn på det. Ofull
ständig eller inte har beskrivningen tvingat fram ett per
spektiv, som innebär en förflyttning från kartans över
gripande bild till markbundna människors upplevelse 
av ett begränsat område. Det perspektivet tar fram och 
förstärker gravars och gravfälts roll som kommunikativa 
företeelser, som territoriemarkeringar, sjömärken, so
ciala markeringar eller annat. Dessutom antyds signaler

av mer mental art, sådana som beskriver bygdens om
fattning, styrka, livaktighet och kanske också om spe
cifik information som kan ges genom former på gra
varna. Hur meddelandet ska uppfattas beror på den 
tillresandes avsikter. En stor bygd är en försvarsmässigt 
stark bygd, men också en god potentiell handelspart
ner. I ovanstående beskrivning har gårdarnas betydelse 
fått stå tillbaka för områdets. Till exempel tänks grav
fältet i åns mynning markera bygden innanför och inte 
en gård vid kusten.

Att gravar i åmynningar har en kommunikativ funk
tion är tydligt. Anråse å är inte ensam om att ha stora 
gravfält vid sitt utlopp. I undersökningsområdets kust
linje ligger 27 gravlokaler, de flesta i åmynningar (ta
bell 14). Med hjälp av strandlinjen kan också nästan 
alla placeras i sen järnålder eller i övergången till denna. 
Tittar man närmare på gravarna och gravfälten är få 
anonyma. Undersökningsområdets fem största grav
fält ligger i åmynningar, liksom de tre största högarna 
och den enda skeppssättningen. Den senare ligger vid 
Årsnäs i Solberga utanför en av de största gravkoncen
trationerna i området. Stora gravfält i åmynningen bör 
korrespondera mot befolkningstäta områden längs ån 
och små gravfält i åmynningen mot en mindre välbe
folkad åsträcka t.ex. Jörlandaån (jfr Ramqvist 1999 för 
älvarnas speciella betydelse under järnåldern i Mellan- 
norrland och Callmer 1998 för kustanknuten bebyg
gelse i sen järnålder).

Kommentar
Analysen av åama och deras äldre namn har visat antyd
ningar till ett förändrat sätt att se och kanske också att 
beskriva naturen. Denna förändring ser ut att ha skett 
i medeltid och innebär att en mer näringsbetonad syn 
på landskapet tar över. De bortglömda ånamnen visar 
också att namngivningen av åarna tidigare skett uti
från vattendragen och inte utifrån bebyggelsen som i 
senare tider. Det understryker det redan kända faktum 
att vatten av olika slag haft stor betydelse och att även 
små åar, näst intill bäckar, uppmärksammats i järnålder 
och tidig medeltid. Vatten och vattendrag bör också haft
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Tabell 13. Gravar längs Anräse å / Leran
Socken Fnr Typ Antal Hög Hög

diam
Sten-
sätt-
ning

Do
mar-
ring

Rest
sten

H.ö.h. Fastighet Kommentar

Jörlanda 58 Gravfält 50 8 18 42 0 0 0-5 Anrås
Jörlanda 59 Gravgrupp 2 1 15 1 0 0 0-5 Anrås
Jörlanda 68 Grav 1 1 6 0 0 0 10 Anrås Osäker
Jörlanda 74 Gravfält 30 7 13 23 0 0 10 Bråland, Stora 

Skår
Hör ihop med
Spekeröd 21, 
tillsammans 50 gravar

Jörlanda 78 Gravgrupp 2 0 - 0 0 2 40 Bråland 1 borttagen
Jörlanda 79 Gravfält 0-5 Anrås Plats för
Jörlanda 123 Gravfält 5 0 - 3 0 2 0-5 Anrås
Jörlanda 128 Gravfält - - - - - 5 Bråland, Stora 

Höga
Plats för

Jörlanda 232 Gravgrupp 3 3 12 0 0 0 10 Anrås
Jörlanda 235 Grav 1 1 - 0 0 0 40 Bråland
Jörlanda 277 Gravfält 6 6 - 0 0 0 5 Anrås Bort odlat
Jörlanda 278 Gravgrupp 4 4 - 0 0 0 20 Kyrkeby Bortodlat
Spekeröd 3 Gravfält 23 0 - 23 0 0 15-20 Dyrtorp Undersökt 1988-89, 

romersk jäå-vikingatid
Spekeröd 8 Gravfält 21 4 12 17 0 0 15 Dyrtorp Undersökt 1978-79, 

romersk jäå- 
folkvandringstid

Spekeröd 18 Gravfält 9 2 14 7 0 0 35-45 Kännestorp
Spekeröd 20 Gravfält 7 0 - 7 0 0 15-20 Kännestorp
Spekeröd 21 Gravfält 20 7 9 12 0 1 10-15 Kännestorp Hör ihop med Jörlanda 

74, tillsammans
50 gravar

Spekeröd 25 Grav 1 1 11 0 0 0 10 Smundstorp
Spekeröd 27 Grav 1 1 14 0 0 0 15 Smundstorp
Spekeröd 29 Gravgrupp 2 2 5 0 0 0 15 Smundstorp Osäkra
Spekeröd 30 Grav 5 1 13 0 0 0 15-20 Kännestorp Plats för
Spekeröd 37 Grav 1 0 - 0 0 1 25 Gåre
Spekeröd 46 Gravfält - - - - - - 15-20 Bräcketorp Plats för
Spekeröd 51 Gravfält 20 13 15 5 0 2 40-50 Tveten, Torp
Spekeröd 53 Gravfält 35 20 15 15 0 0 35—45 Torp + boplats med flinta 

+ en skålgrop
Spekeröd 101 Gravfält 12 7 11 5 0 0 20 Gåre
Spekeröd 103 Gravfält 6 3 16 3 0 0 45-55 Åketorp
Spekeröd 104 Grav 1 1 - 0 0 0 40-45 Åketorp + fossil åkermark
Spekeröd 106 Grav 1 0 - 0 0 1 25 Åketorp Osäker
Spekeröd 109 Gravfält 11 5 10 5 1 0 30 Spekeröd

prästgård
Spekeröd 116 Gravgrupp 2 1 - 0 1 0 60-65 Gössby
Spekeröd 156 Grav 1 1 7 0 0 0 60 Göss by + fossil åkermark
Ucklum 73 Gravfält 10 7 17 3 0 0 100 Backa, Ucklum

150 Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforskning...



.Nells «viis

Fig. 40. Åmynningar och gravar längs kusten.
Fig. 40. River-mouths and graves along the coast.

rollen som sammanbindande faktor och som centrum 
i bygder, men kan också ha fungerat som gräns. Till 
exempel kan Jörlandaån och åarna i Ödsmålsdalen och 
bergen norr om denna vara gränser mellan bygder (se 
även föregående kapitel).

I förlängningen av denna namnanalys har en beskriv
ning av en resa längs en å gjorts, en å som är central i 
en bygd. Därvid har det nära landskapet och gravarnas 
synlighet och kommunkativa funktion poängterats. 
Särskilt markerade är gravmiljöerna runt vissa gårdar 
och i åmynningen. Det senare har uppmärksammats 
särskilt och resulterat i en jämförelse av gravar längs

hela kusten i undersökningsområdet. Det visar sig att 
de flesta av de största och mest anslående gravfälten 
ligger vid åars utlopp. Dessa gravfält finns dock inte i 
alla åmynningar, utan endast där bygden innanför ser 
ut att hålla en stor befolkning. Jörlandaån, som mest 
ser ut att vara en gränså, har t.ex. bara ett par gravar 
i åmynningen.

Kunskapsfragment
Ordet fragment är ett nyckelord i detta kapitel. Det syftar 
på materialens beskaffenhet, på det urval av frågor som 
undersökts och på den kunskap man får fram. De kvar
varande namnen är bara en del av den ursprungliga 
mängden namn och de ca 600 namnelement i under
sökningen förmår inte beskriva allt, inte ens allt av 
intresse i naturlandskapet. Jag har heller inte försökt 
analysera namnelementen ur mer än några få aspek
ter. Det finns mycket mer att göra t.ex. omkring jordbru
ket, boendet eller synen på ägande av mark. Sådana 
undersökningar kräver dock mer utrymme än vad som 
är möjligt här. Min ambition har varit att pröva att ar
beta med namnens innehåll, namnelementen, och jag 
har valt ett par aspekter som exempel.

Det namngivarna lagt märke till i landskapet om
kring sig har främst varit nyttobetonat, vare sig det gäller 
jordbruk eller andra resurser. Där finns dock spår av 
ett annat, äldre perspektiv på naturen i de gamla vatten- 
dragsnamnen. Man kan också konstatera att inlandet 
förutom fjället är betydligt mer synligt än kusten och 
kustens näringar är osynliga. Om man bortser från 
källkritiska aspekter angående vad som har nedtecknats 
och bevarats kan man i detta se något om människor
nas förhållningssätt till naturen. Kusten och skogen är 
underordnad den odlade bygden. Bergen omtalas när 
de förekommer som impediment i odlingsmarken, mer 
sällan som stora bergsmassiv och sjöarna i de stora 
bergsområdena omnämns inte.

En lärdom att dra av de saknade skognamnen är att 
den inbördes relationen mellan natur, samhälle och 
namngivning inte alltid är så enkel. Det kan behövas
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Tabell 14. Gravar längs kusten, framför allt i åmynningar
Socken Fnr Antal Hög Hög

diam.
Sten-
sättning

Domar-
ring

Resta
stenar

Annat H.ö.b Fastighet Kommentar

Hålta 29 10 0 0 10 0 0 5 Väv ra
Hålta 30 4 1 8 3 0 0 15 Vävra?
Hålta 32 60 9 12 50 0 0 0-5 Båröd, Vävra
Hålta 33 20 0 0 18 0 2 0-5 Vävra?
Jörlanda 58 50 8 18 42 0 0 0-5 Anrås
Jörlanda 59 2 1 15 1 0 0 0-5 Anrås
Jörlanda 123 5 0 0 2 0 2 0-5 Anrås
Jörlanda 137 5 0 0 0 0 0 } 10 Sävelycke Plats för
Jörlanda 277 6 6 0 0 0 0 5 Anrås Bortodlat
Norum 7 1 1 10 0 0 0 35 Nösnäs
Norum 10 5 0 0 0 0 5 10-15 Nösnäs
Norum 19 1 0 0 0 1 0 10 Stenung
Norum 53 2 0 0 0 0 2 15 Holm
Norum 113 2 0 0 0 0 2 20 Strandnorum
Norum 114 1 0 0 0 1 0 15 Strandnorum
Norum 115 10 2 20 8 0 0 30-35 Strandnorum
Solberga 15 8 1 0 1 5 0 1 skepps- 

sättning
5 Årsnäs

Solberga 24 10 0 0 10 0 0 10 Knaverstad
Solberga 25 2 1 9 1 0 0 15 Knaverstad
Solberga 42 2 2 0 0 0 0 25 Lid, Skår
Solberga 43 1 1 18 0 0 0 5 Skår, Lid
Solberga 109 60 10 12 50 0 0 5 Åseby Delundersökt

1918-1920
Solberga 204 1 1 0 0 0 0 15 Lid
Ödsmål 24 100 27 11 73 0 0 5-15 Jordhammar
Ödsmål 98 1 1 6 0 0 0 5 Starrkärr
Ödsmål 115 2 0 0 0 1 1 5 Lillhammar
Ödsmål 126 5 0 0 5 0 0 15 Korsgård

detaljstudier för att förstå varför en namntyp finns eller 
inte finns. En annan lärdom är svårigheten att koppla 
namn till ett arkeologiskt material. Vissa företeelser i 
namn avsätter inte heller synliga arkeologiska lämningar.

Den kognitiva inriktningen i namnanalysen har s.a.s.

smittat av sig på analysen av gravar, vilket givit upp
slaget att fundera på deras immateriella, kommunikativa 
funktioner. Sådana effekter av en ämnesblandning är 
början till integrerad tvärvetenskap och därför mycket 
viktiga att ta vara på och vidareutveckla.
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8. Tvärvetenskaplig konklusion

Syftet med denna avhandling har dels varit att försöka 
skapa en bas för ett tvärvetenskapligt arbete med disci
plinerna arkeologi och ortnamnsforskning, dels att kon
kret pröva ett tvärvetenskapligt arbetssätt i enlighet 
därmed. Med de målen i sikte har jag först försökt förstå 
tvärvetenskap och dess problem i sig och sedan analy
serat disciplinerna och en del av deras arbeten utifrån 
ett tvärvetenskapligt synsätt. Med den erfarenheten har 
jag försökt genomföra några konkreta undersökningar. 
Det är då dags att fråga sig om detta arbetssätt varit 
fruktbart och om arbetet kan vara till nytta för fort
satta tvärvetenskapliga undersökningar.

Resultat av ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt
Det tvärvetenskapliga arbetssättet i de konkreta under
sökningarna har resulterat i ny kunskap av olika slag. 
Hur namndöd påverkar namns representativitet histo
riskt sett är ett av dem. Resultatet visar att historiska 
skeenden mycket konkret påverkar namnen och att en 
stor del av dem försvunnit i förändringsperioder som 
t.ex. den medeltida agrarkrisen och sannolikt också un
der folkvandringstid. Detta konstaterande betyder att 
det är nödvändigt för historiska undersökningar som 
involverar namn att innehålla en källkritisk analys av 
förändringar och eventuell namndöd under och efter 
den period man undersöker.

I undersökningen av Grössbacka skeppsreda har om
rådets territoriella indelningar i sen järnålder och tidig 
medeltid blivit belysta tvärvetenskapligt. Undersök
ningen visar att skeppsredan inte bygger på någon mot
svarande förhistorisk enhet, däremot kan tre förhisto
riska bygder ha slagits samman till en skeppsreda. En 
annan ganska självklar erfarenhet av undersökningen

är att det tvärvetenskapliga angreppssättet ger fler fak
torer att lägga pussel med.

Den tredje undersökningen har givit en bild av vad 
för slags information som kan hämtas ur namnen. Ge
mensamt för all denna information är att den är av im
materiell art. Bland annat visas att de namngivande män
niskorna uppmärksammat odling och bebyggelse mer 
än naturen. Man kan också ana ett äldre synsätt i namn
skicket där naturen haft en mer framträdande roll. Även 
de namngivande människorna själva är synliga i form 
av yrkesbeteckningar och personnamn.

Principiella lärdomar som kan dras är framför allt 
att kopplingen mellan namn och fornlämningar är svår 
att göra och att det ibland är oklart vad som speglas i 
namnen och vad som inte gör det. Dessutom är namn
materialet på samma sätt som fornlämningsmaterialet 
fragmentariskt och måste bedömas i förhållande till sin 
kulturhistoriska kontext och i relation till vad som skett 
historiskt sett efter namngivningen.

Olika typer av integration
Den ideala integrationen består av många delar och 
omfattar teoretisk och metodisk integration, material
integration och kunskapsintegration. En långt utvecklad 
tvärvetenskap innehåller allt detta. Så långt har inte detta 
arbete kommit, men flera typer av integration förekom
mer i arbetet. Analysen av namndöd är en källkritisk 
undersökning som tillkommit på grund av ett arkeolo
giskt behov av att bestämma ortnamns representativitet. 
Arbetsmetoderna kommer både från arkeologi och ort
namnsforskning, teorin är huvudsakligen arkeologisk 
och materialet är ortnamn. Integrationen omfattar såle
des såväl teori och metod som material. Ett tydligare 
exempel på materialintegration finns i undersökningen
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av Grössbacka skeppsreda, där namnen och fornläm- 
ningarna tillsammans skapar en bild av en förhistorisk 
territorieindelning. Eftersom utgångspunkten för under
sökningen var det gemensamma intresset av territori
ell indelning, omfattar den delen också en kunskaps- 
integration. Den kognitiva namnanalysen i den tredje 
undersökningen omfattar en teori- och metodintegra
tion. Den utgår ifrån ett språkligt arbets- och tänke
sätt och ett språkligt material, men får konsekvenser 
för den arkeologiska kunskapen om sen järnålder och 
tidig medeltid. Bland annat ger perspektivbytet från kar
tan till en kognitiv beskrivning en annorlunda syn på 
gravarnas kommunikativa funktioner och identifika
tionen av en äldre typ av namnskick ger idéer om ett 
annorlunda förhistoriskt synsätt i fråga om orientering 
och boendestruktur. Sammantaget finns således alla 
typerna av integration med i undersökningarna, däre
mot inte i var och en av dem.

Bas för fortsatt samarbete
I avhandlingens andra kapitel har disciplinernas para
digm analyserats. Därvid har det framkommit att arkeo
logi och ortnamnsforskning har olika verklighetsupp
fattningar, eftersom de representerar olika kunskaper 
och kunskapstraditioner. Ortnamnsforskning är en språk
lig disciplin som behandlar ett immateriellt material, 
arbetar med en kortare tidsperiod än arkeologi och kom
mer i kontakt med kulturhistoriska discipliner bara 
genom en sida av sin forskning. Arkeologi är en kultur
historisk disciplin där man inriktar sig på människors 
samhällen och villkor, arbetar med ett materiellt, plats- 
bundet material och har ett mycket långt tidsperspek
tiv. Artskillnader hos materialen är viktiga att förstå 
och arbeta vidare med utifrån frågor som: Vilken bä
righet har de olika materialen? Vilken typ av frågor går 
att ställa till det ena, men inte till det andra materia
let?

Disciplinernas vetenskapssyn, framför allt typ av 
källkritik, är också olika. A och O inom ortnamnsforsk- 
ningen är naturligtvis den språkliga källkritiken, medan

den arkeologiska bl.a. riktar in sig på representativi
tet. Som gemensamt problem har man cirkelresonemang 
som uppkommit genom att resultat lånats över disciplin
gränsen. Den vetenskapsteoretiska sidan i arkeologi har 
ingen motsvarighet i ortnamnsforskning, vilket är ett 
problem i sig.

I fråga om forskningsinriktning måste åter igen ort- 
namnsforskningens språkliga inriktning betonas och 
ställas mot den arkeologiska. Disciplinerna har ofta haft 
olika syften med sin forskning även om man arbetat 
inom samma forskningsområde. De förväntningar man 
haft om resultat kan skilja sig ganska mycket beroende 
på respektive disciplins tidigare forskning. Ett för den 
ena disciplinen självklart resultat kan vara kontrover
siellt i den andra.

Uppfattningarna om forskarrollen, slutligen, skil
jer sig åt på grund av forskarnas olika bakgrundskun
skaper och man har också olika framställningssätt. Ter
mer och deras definitioner är ett gemensamt problem.

Med dessa skillnader är det nästan oundvikligt med 
paradigmkonflikter. Bara det faktum att disciplinerna 
representerar så olika kunskap innebär ett problem. 
Oftast går det dock att hitta lösningar bara man kän
ner till problemen. Den bästa lösningen är att bygga 
upp en stadig tvärvetenskaplig verksamhet med ort
namnsforskning och arkeologi. I en sådan kan man 
också bättre utveckla gemensamma intresseområden. 
Tätt samarbete mellan personer från var sin disciplin 
eller en person med dubbel kompetens kan fungera som 
förmedlande länk.

Cirkelbevis, oklara termer och olika framställnings- 
vanor är relativt enkelt att komma till rätta med, efter
som de är konkreta och tydliga. Hur man inom ort- 
namnsforskningen väljer att ställa sig i förhållande till 
en vetenskapsteoretisk utveckling inom ämnet får fram
tiden utvisa.

I avhandlingens fyra första kapitel har jag försökt 
skapa en bas för mina egna tvärvetenskapliga undersök
ningar. Denna bas hör också till den kunskap som fram
kommit. Allt går dock att utveckla vidare och många 
fler undersökningar och kombinationer går att göra.
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Mitt mål har varit att förstå problemen, skapa en grund 
för samarbete samt att pröva några av vägarna. Min 
konklusion av detta arbete är att det intellektuella steget 
är längre och svårare att ta än att göra de konkreta under
sökningarna.

Tvärvetenskap får ofta en mer generell prägel bl.a. 
beroende på att man väljer ett tvärvetenskapligt arbets
sätt för att nå fram till översiktliga synteser. Tvärve
tenskap uppfattas därför ibland som ytligt och man har 
gjort skillnad mellan tvärvetenskapens generalister och 
de enskilda disciplinernas specialister (Jungen 1983:25, 
34 ff.). På sätt och vis är detta sant. Blandningar av 
material och ett mer övergripande arbetssätt ger inte 
så djupgående resultat som undersökningar av enstaka 
materialgrupper eller mycket begränsade problemom

råden. Dock ger tvärvetenskap djup specialistkunskap 
på andra sätt, i tvärvetenskap i sig, i kunskapen om kom
binationer av bestämda ämnen och framför allt i den 
specialkunskap som alstras i integrerade kombinatio
ner. Sådana kombinationer ger ibland även upphov till 
fusioner, d.v.s. i praktiken en ny disciplin där en egen 
specialistkunskap utvecklas. Flera existerande universi
tetsdiscipliner är i grunden ett slags fusioner, t.ex. medel- 
tidsarkeologi eller historisk arkeologi. Det finns också 
principiella likheter mellan kombinationen av arkeo
logi och ortnamnsforskning, såsom jag arbetar med den, 
och historisk arkeologi i det att båda har arkeologin 
som bas och försöker nå fram till ett förhållningssätt 
till ett annat material. De representerar dock mycket 
olika nivåer av integration.
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9. Summary
Fragments of conversation. Interdisciplinary work involving archaeology and place-name research

1. Introduction

For approximately a century archaeology and place- 
name research have existed side by side. Sometimes they 
have been engaged in interdisciplinary work, sometimes 
made use of each other’s materials and results, but most 
of the time they have just co-existed. In this paper I try 
to analyse the disciplines in order to understand the 
nature of their co-existence and form a basis for inter
disciplinary work. I also present three studies, each of 
different interdisciplinary character. I have chosen to 
present my work as a methodological study. Possibilities 
as well as problems are discussed, but most of all I try 
to understand why problems occur and how to deal with 
them.

I have been involved in interdisciplinary work trying 
to connect archaeology and place-name research for a 
long time and in this paper I make use of my own prac
tical experience. Theoretically I have drawn upon the 
works of Thomas Kuhn and the concept of paradigms. 
Håkan Törnebohm has discussed this concept and adjus
ted it to suit interdisciplinary work.

Interdisciplinary work is defined as the transgres
sion of borders of both knowledge and organisation. 
There are different types of interdisciplinary work. Pene
tration is at hand when an extra-disciplinary field of 
research permanently influences a discipline. Integra
tion means that several fields of research join theory, 
method and knowledge. When there is a fusion two or 
more fields of research are mixed together and form a 
new field of knowledge. Multidisciplinary research im
plies that several disciplines co-operate without any form 
of integration.

To understand the nature of interdisciplinary work 
as well as its problems it is necessary to analyse the

scientific paradigms of the disciplines involved. Such 
paradigms exist in all disciplines and create a unique 
set of standards in each discipline. These standards are 
implicit and consist of invisible and unspoken values 
shared by all those who work within the discipline and 
these values are steadily forwarded to younger gene
rations. The paradigm can be divided into four parts: 
conception of reality, conception of science, expectations 
in the scholar and direction of research. In interdisci
plinary work different paradigms are confronted, which 
may well cause problems unless the paradigms are made 
visible.

In this paper the paradigms of place-name research 
and archaeology are analysed and the differences espe
cially are emphasised. I also show which social histo
rical disciplines place-name researchers come across and 
how archaeologists use place-names. Together these 
parts form the first half of the paper and their purpose 
is to create a good basis for integrated interdisciplinary 
work. The second part of the paper consists of three 
actual interdisciplinary studies.

2. The paradigms of archaeology 
and place-name research

The analysis of the paradigms of archaeology and place- 
name research is done to make the paradigms visible. 
Thereby one can understand what is different and what 
is similar and foresee both problems and possibilities. 
For example the content of the words in names are 
seldom used in archaeological research, more often their 
location and age. This chapter is organised after the 
four parts of the paradigm and the terminology is bor
rowed from theory of science and research.
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The conception of reality is determined by scientific and 
general values and these draw upon both facts and 
unproven assumptions. The conception of reality is 
dependent upon the general aims of the discipline and 
upon the field of knowledge regarding time, place and 
material.

There is a relatively marked difference between the 
way archaeologists comprehend of their reality to that 
of scholars within place-name research. This is dependent 
upon the fact that place-name research is a linguistic 
discipline and archaeology a historical one. The disci
plines represent different kinds of knowledge and dif
ferent scholastic traditions. The differences are empha
sised because of the fact that place-name scholars usually 
are trained only in linguistics and archaeologists usually 
only in social history.

Also the materials are of different character. The 
archaeological material consists of (deserted) physical 
and geographically fixed remains. Place-names are (most 
often living) immaterial expressions. Moreover archaeo
logical research is very much distinguished by the vast 
prehistoric period of time and by the consequences this 
has on the way archaeologists look upon their mate
rial. Place-name researchers also work historically, but 
time-perspective in place-name research is shorter mostly 
because of the character of its sources.

Still there are fields of common interest. Both disci
plines deal with Iron Age, Middle Age and onwards since 
archaeological studies nowadays are performed also for 
those latter periods. Because of the interpretation of the 
social historical context to which the names belong, 
place-name research also has a historical side to it. 
Geographically both disciplines work anywhere where 
there are or have been human beings.

Conception of reality

How scholars look upon their field of knowledge de
pends on how they gain their knowledge and on their 
valuation of methods (ideal of discipline), their attitude 
towards certain models of explanation and basic theories 
(ideal of integration) and their evaluation ofresults (ideal 
of relevance).

In all of these ideals there are differences between 
archaeology and place-name research. The retrospective 
method is fairly usual in place-name research, especially 
when it comes to understanding the historical context 
of the names. The method is less usual in archaeology. 
Archaeologists use other methods such as comparing 
the archaeological material with ethnographic. When 
it comes to source-criticism it is an important fact that 
archaeologists deal with deserted remains that slowly 
vanish. Preservation and representativity are therefore 
always to be considered. In place-name research those 
issues are not of the same immediate interest.

In addition to the usual source criticism a special, 
interdisciplinary kind of source criticism is needed in 
interdisciplinary work. It should concentrate on earlier 
co-operation in order to detect and avoid circular rea
soning. Finally interdisciplinary work with archaeology 
and place-name research is sometimes difficult because 
discussions about theory of science and research is al
most non-existent in place-name research while it is 
common in archaeology.

Direction of research

The linguistic understanding of the names and the in
terpretation of them are the principal task in place-name 
research. Second is the understanding of the historical 
context of the name. The main purpose in archaeology 
is the understanding of human societies and living con
ditions historically emphasised on material culture. 
Archaeology has its basis in the landscape and the map 
and in finds with a fixed location, physical form and 
cultural context.

Conception of science
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In spite of these differences there are several common 
fields of research, for example settlement development, 
cult and historical territories. The two disciplines may 
still have different expectations of the results depending 
on divergences in earlier research. Lastly the archaeolo
gical methods differ from those place-name researchers 
use; still scholars seem to accept each other’s methods.

Demands on the scientist

A place-name researcher should be able to conduct an 
etymological analysis and interpret names, produce lin
guistically first-rate presentations and so on. An archaeo
logist should be able to interpret what is left of the phy
sical remains, be master of the theory involved and the 
kind of source-criticism that is connected to the time- 
perspective. The demands on the scientists do differ and 
this is due to differences in knowledge and education. 
In interdisciplinary work scientists are sometimes faced 
with overwhelming expectations of total knowledge in 
both disciplines, expectations that are not easy to live 
up to.

The written language and how to make best use of 
it, is essential to a place-name researcher. To archaeo
logists the habit of drawing plans and profiles at exca
vations is more conspicuous as is the habit to present 
ideas and explanations in the form of models and dia
grams.

Scientific terms are necessary, but could turn out to 
be a problem in interdisciplinary work since they some
times have different or at least slightly different defi
nitions. Archaeologists are the greatest users of scientific 
terms, several of which are borrowed from other disci
plines or languages. In doing this archaeologists seldom 
consider the possibility that there might be a change 
in the sense of the term when it is transferred from one 
discipline to another or from one language to another.

Conclusion

The question as to why linguistically comprehensive 
place-names are reduced to dots on a map when transfer
red to archaeology can be explained in two ways. Firstly, 
archaeologists do not see the different paradigm in place- 
name research, but treat place-names as archaeological 
material. Thereby the linguistic content of the names 
is lost. Secondly, while passing from place-name research 
to archaeology important information about the ori
ginal context of the name may not be gained and hence 
not forwarded. An interdisciplinary field of knowledge 
including place-name research and archaeology would 
probably get more information out of the original con
text, since it would have the ability to gain both linguistic 
and historical information.

The statements above are not scientifically verifiable 
since they are not built upon measurable units but on 
my own very personal knowledge, experiences and 
reflections. Also they shall not be perceived as something 
that is either/or, but rather as more or less. For example, 
place-name researchers do consider representativity, but 
not at all as much as archaeologists. Still, I do believe 
there is at least a core of truth in my description of the 
paradigms and the differences between them.

3. Social historical contacts in 
place-name research
The periodical Namn och bygd

When interpreting place-names, firstly a linguistic ana
lysis is done, then what may be called a contextual ana
lysis. The latter implies that the linguistic interpreta
tion is related to a social historical context. Due to this 
procedure place-name researchers need historical know
ledge and in order to find this they turn to social his
torical disciplines. My search for social historical articles 
and reviews in the periodical Namn och bygd is expected 
to show in what fields of research place-name researchers 
work and with what historical disciplines they keep in
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contact. Namn och bygd is presumed to give an accurate 
picture of place-name research and its interests for its 
social historical neighbours.

Investigation and results

In Namn och bygd a relatively large number of social 
historical articles have been published. From a total of 
1061 articles between the years 1913 and 1995 216, 
i.e. one fifth, can be labelled as social historical. The 
relation between linguistic/social historical articles has 
changed over the years, but on the whole it is relatively 
even. Only two volumes contain more than the usual 
amount of social historical articles, 1914 and 1936. This 
is probably just a coincidence.

The selected articles have been grouped in 17 subject 
groups, some of which are divided into subgroups. Nine 
of the subject groups are based on the contents of the 
article: Archaeology generally, Settlement history, Trade 
and communication, History generally, Names in multi
lingual areas, Names in alien linguistic milieus, Indu
stries, Religion and folklore, Territories and borders and 
Others. Six subject groups are based on the material 
used in the article: Diplomas, legal codes and registers, 
*Jordeböcker, Coins, Runes, Sagas and Geographical 
chronicles. Lastly there is a group called Theory and 
method.

The academic disciplines behind these subject groups 
are archaeology, medieval history, history, ethnology, 
science of religion, cultural geography and Nordic lan
guages. There is also one single article in zoology.

The largest group is Territories and borders and the 
second largest are Runes and Religion and folklore. The 
smallest groups are Coins and the single-article sub
groups collected in the group called Other. In some sub
ject groups one researcher dominates very much, al
most to the extent where he is the sole writer within a 
group or subgroup.

Certain changes can be seen over time. The subgroup 
Birka and Björkö-law and Eriksgatan (a Swedish kings 
tour of the country) within Trade and communication

belong to the oldest parts of the periodical while Theory 
and method belongs to the later parts. Several subject 
groups have their articles evenly spread all through the 
time-span of the periodical for example Settlement his
tory, Industry, Diplomas, legal codes and registers and 
Territories and borders. However, it may be of interest 
to note that a popular group like Territories and borders 
does not hold any article published after 1987 and that 
even though Settlement history does have articles pub
lished during the whole time-span, most of them are 
published from 1960 and onwards.

Reviews have also been analysed and grouped ac
cording to what discipline the reviewed book belongs 
to. These groups of disciplines correspond almost com
pletely with the disciplines behind the subject groups 
and none of the disciplines is any surprise. They picture 
well what one can expect to be useful for contextual 
interpretation of place-names.

What is written today, then? During the nineties 
articles within the subject groups Settlement history, 
History generally, Trade and communication, Names 
in alien linguistic milieus, Diplomas, legal codes and 
registers, Runes and Theory and method have been 
published. Consequently it looks about the same as ear
lier. The only thing that can be seen as a new trend is 
the start of a new subject group, Theory and method.

Finally, what is missing? What can be further deve
loped? I think that the co-operation between place-name 
research and social historical disciplines should be in
creased and also more continuous, at least in certain 
fields of research. If the contextual interpretation is to 
be developed, a more far-reaching co-operation is nee
ded.

Settlement history is a huge field of research, but there 
are also other nearby fields that could be developed. 
Farming in itself and everything around it is one such 
field. Others are industries connected to certain groups 
of immigrants that may have left alien words or names, 
for example mining and stonemasonry. There is already 
relatively extensive research done about names from 
the Viking settlements in England, which could be of
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more use historically. Trade is also a field of research 
that would benefit from more co-operations.

In both place-name research and archaeology re
search about pre-historic cult and religion almost va
nished during the decades following the Second World 
War. In place-name research Jöran Sahlgren played a 
central roll in this course of development, which leads 
one to consider how important a roll a specific individual 
can have for the general development of research.

The two articles in the subgroup Political history 
shows above all how much research is influenced by 
society and politics. This demonstrates the need for at 
least some theory of science and research in order to 
help a discipline to understand itself. In place-name 
research such theory is almost totally lacking today, but 
ought to be further developed especially if co-opera
tion with social historical disciplines is increased.

4. Archaeology with place-names
To answer the questions how and for what purpose 
archaeologists use place-names, I have selected some 
examples from archaeological research. The demon
stration is not complete in any way; instead the selection 
of papers should be looked upon as a collection of 
samples demonstrating a chronological development.

Archaeologists use of place-names

Settlement history, Territories and borders, Trade and 
communication and Religion are fields of research in 
both archaeology and place-name research and some
times this has caused co-operation. In several occasions, 
though, archaeologists and place-name researchers have 
worked within the same field without seeing each other’s 
work or material. Other fields of research should be 
developed to become contact areas, for example Names 
in multilingual areas, Names in alien linguistic milieus 
and Industry.

The one field of research where archaeologists use 
place-names most frequent is settlement history. Pri

marily they have been interested in revealing the deve
lopment of settlement and study continuity and discon
tinuity. To do this the chronology of certain types of 
names have been used in combination with their distri
bution. Before the chronology of place-names was esta
blished archaeology was used for dating of names. After 
establishing the chronology of place-names, the names 
have instead become a tool for dating settlement de
velopment. This change did not take place at a certain 
year. Different types of names have been analysed and 
dated during the first half of the century and during 
this period of time a chronology of names has slowly 
been established. Therefore it has been introduced into 
archaeology slowly and step by step.

In older research some place-names are considered 
to be as old as Stone Age. This is connected to a discus
sion about the names of the first resident, farming people. 
Later the use of place-names has been restricted to iron 
age.

Continuity and discontinuity have been the main 
problems within settlement research as it is now. Also 
the distribution of names in the landscape has always 
been of great importance. In the sixties this interest in
creases even more, probably as a result of the invento
rying of ancient monuments in Sweden. Chorological 
studies together with chronology and ancient monu
ments are made the basis for discussions about settle
ment development. The linguistic content of the names 
was also utilised, but only to a very limited extent. Among 
the more familiar examples are the Husaby- and the 
Köpinge-names, which are considered, being connected 
to the early royal power.

In the earlier history of the disciplines the linguistic 
content of the names also has been used for identifying 
names of ancient peoples and tribes. Later the linguistic 
content has been discussed in connection with social 
structures and ownership, for instance -lev-names.

When it comes to the other contact-areas, Territoria
lity and borders, Trade and communication and Reli
gion the archaeological usage of the names has been more 
directed towards the linguistic content. For example they

9. Summary 161



have been used in the search for earlier land-organisa
tion in which case the hundare-names and the names 
of the medieval naval territories (skeppslag) have played 
an important part. The names have also been used as 
tools for finding early harbours and trading posts as 
well as places of prehistoric cult. Still the distribution 
of the names in the landscape is fundamental.

The method when working with settlement history 
has almost always been to find a geographical correlation 
between ancient monuments and place-names. This 
correlation is found on different levels. More often cer
tain types of monuments are related to certain types 
of names within an area. Sometimes there is a lower 
level whereas a single monument can be found to relate 
to one name. As a whole, place-names function mostly 
as indicators of something and in that sense they can 
be seen as a supplementary material to the rather in
complete archaeological one.

Co-operation between archaeology 
and place-name research

The two disciplines do not seem to have had mutual 
developments, hardly even any contact. The disciplines 
do not seem to have influenced each other either Instead 
it looks as if archaeology and place-name research only 
have existed close to each other. They have made use 
of each other’s material and have had some limited 
amount of co-operation but not really influenced each 
other. The disparate theoretical developments of the 
disciplines also to add to the difference or maybe it is 
a result of the difference.

Since the disciplines develop apart from each other 
and still steadily meet, the risk for circular reasoning 
increases. Results pass back and forth over the discipline 
border and after a while nobody knows from where 
certain data originates. The earlier types of names are 
for example dated with the help of ancient monuments, 
mostly graves but also settlement remains. To verify a 
chronological relation between names and graves could 
well be circular reasoning.

To sum this up one can say that integrated interdis
ciplinary work is unusual. Both disciplines stick to their 
own questions and their own angles of approach.

5. Loss of names and 
representativity of names
Background

When one is engaged in research about the Iron Age 
one moves back to a period of time with a quite diffe
rent culture, another way living and surviving, another 
religion and so on. On the way one also passes through 
all that has happened since the Iron Age. What has 
happened to the place-names during this time? In what 
way have events in history affected place-names? This 
study is trying to answer those questions.

The study concerning loss of names and representativ
ity of names emanates from the different ways archaeo
logists and place-name researchers look at settlement 
development. In place-name research one mostly per
ceives of the development as continuous and expanding, 
while archaeologists speak about periods of change and 
regression in addition to those of expansion. The diffe
rence is partly due to the different materials, partly due 
to different ways of looking at source-criticism, above 
all representativity.

The problems emanating from diverting interpre
tations of settlement continuity, name continuity and 
the connection between prehistoric settlements and 
names are also attended to in different ways. This has 
created a debate. Place-name researchers have chosen 
to explain the opposite opinions in terms of different 
kinds of continuity, while archaeologists have proposed 
loss of names as a solution. For example, the transition 
between early and late Iron Age has been put forth as 
a period of change that could cause a loss of place-names.

This discussion raises some questions. What do names 
in different periods denote and how can one connect 
place-names to ancient monuments? How do place- 
names react to historical change? Is loss of names usual
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enough to affect the representativity of names? This 
study is focused on the two latter questions.

A name’s ability to survive over time and the repre
sentativity of names in earlier periods are basic problems 
that must be discussed if place-names are to be used 
in archaeological research. In place-name research the 
relative stability of different types of names has been 
discussed, just as the size of the group of people using 
a certain name, the type of the name and possible changes 
in denotation. The relation to the historical context and 
consequences in connection with changes in history, 
however, has rarely been taken into account. This study 
focuses on loss of names and representativity of names 
in relation to historical changes. The main task is to 
understand the conditions for survival of names in con
nection to the social historical development.

The material in the first part of the study contains 
field-names and other names within a farm and in the 
second part farm-names in Bohus Inland, i.e. the south
ern part of the county of Bohuslän except the islands 
Orust and Tjörn.

Theoretically I work with parallels and generality. 
I draw a parallel between different types of names and 
I anticipate a principal connection between name and 
the context and furthermore to changes in this context. 
Interviews are used as a method, to which place-name 
researchers are well acquainted but not archaeologists. 
Otherwise I apply analysis of written sources as a me
thod.

In view of interdisciplinary work this is a study regar
ding source-criticism. It is performed in order to establish 
the representativity of names historically. The interdis
ciplinarity of the study is noticeable simply by the choice 
of subject, representativity. This is fundamental to the 
archaeological material; in this study this is applied to 
place-names. The practical methods, interviews and 
analyses of historical materials, mainly derive from place- 
name research, while the theoretical background derives 
from archaeology. There is a fundamental paradigmatic 
problem involved since archaeologists and place-name 
researchers have different expectations as to names’ abi

lity to survive. Archaeologists more readily accept that 
names can be lost than do place-name researchers.

Loss of field-names and other names 
within the premises of farms

In order to study loss of names I have chosen to ana
lyse a relatively plain set of names and in combination 
with familiar historical changes in modern times. The 
set of names chosen is field-names, names of nature 
localities and settlement names on a farm. Those have 
been put in connection with two periods of change, firstly 
the reorganisation of farmland in the late eighteenth 
century and the beginning of the nineteenth century 
(skiftena), secondly, the structural transformation of 
farming after the Second World War. The intention is 
to find principal and general connections between death 
of names and its cause.

Concerning loss of names in connection with reor
ganisation of farmland I have studied maps and docu
ments from five such events and concerning the later 
structural transformation of farming three generations 
of inhabitants at the farm Röd at Forshälla parish in 
Bohuslän have been interviewed. The result shows that 
most field-names and other kind of names within the 
farm have disappeared, one set for each reorganisation 
as well as for the structural transformation. All types 
of names have been lost even those not directly affected 
by the changes. Only four out of a total of close to a hund
red names have survived from one of the reorganisations 
between 1779 and 1830 and is still known by inhabitants 
of the farm today.

A total loss of names like this is surprising. Partly 
the result may be due to the defective material from 
the maps and documents. The interviews on the other 
hand, present all the names the inhabitants remember 
and also this study puts forth an almost total loss of 
names. The loss of names cannot be due to an exchange 
of inhabitant families either.

The Swedish government decided on these reorga
nisations and their consequences for the farms are con
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siderable. The joint farming ceased, out- and in-land 
were divided which created new properties. Furthermore 
the farmyards were shifted and houses were moved. The 
only things that were left the same were the hills, the 
marshes, the brooks and the boundaries to other farms. 
About 50 years after the first reorganisation in 1779 
the whole transformation was completed. This reorgani
sation of farmland is in my view the main reason to 
the almost total loss of names.

A new economic way of thinking, a structural trans
formation of farming during the 1950th and the 1960th, 
has resulted in the same kind of changes. Large-scale 
farming, new machinery, pipe draining, artificial manure, 
partly or totally relinquished animal stock have changed 
the appearance and usage of the grounds. At Röd many 
small fields have been put together to form a few big 
ones, marches have been drained and the grazing land 
becomes forests or fields. No extra manpower is needed, 
which changes the conditions for crofters. Parts of the 
outlying land have been parcelled out and become habi
tats for the summer or the whole year. The development 
of the society as a whole has resulted in another economy 
and other ways to live. This is the setting behind the 
loss of names that was demonstrated in the interviews.

The reorganisation of farmland and the structural 
transmission of farming are the historical contexts. The 
direct reasons for the loss of names within the farm are 
the practical consequences of those changes. Four types 
of consequences have been identified. They are reor
ganisation of land, industrious changes, changes as to 
the context of the name and removal of the denoted 
locality. In no cases did it require more than two gene
rations for a generally known and used name to fall 
into oblivion.

Farm-names
In place-name research the stability of names has been 
said to depend upon two factors, the size and stability 
of the group of people using the name and the kind of 
locality that is denoted. The two studies presented above 
concern field-names, names of hills, brooks and the like

and names of smaller settlements such as parts of the 
farm and crofters cottages. Such names belong to a close 
milieu, a kind of a micro-level among names. The people 
using these are the inhabitants of a farm and other small 
groups. Another level among names is the names of farms 
and hamlets and names of bigger nature locality. They 
belong to a middle or meso-level and are used by the 
inhabitants in a parish. The next level is still larger. It 
is the macro-level with names for counties, countries 
and very large or commonly known nature localities.

The names of the micro-level are less solid than names 
of the other levels, mostly dependent upon the lesser 
amount of people using the name, but also because these 
names denote places that change easier or even disappear. 
Some large nature localities like big islands and streams 
are known by a lot of people and furthermore they do 
not change. Principally the names grow more solid the 
higher level they belong to.

This study proposes that still another factor is vital 
in regard to the stability of names, i.e. the historical 
context. This factor has been shown to be a very impor
tant reason for the loss of names at the farm Röd.

If the perspective is changed from the names of the 
micro-level to a higher one, one must be able to princi
pally discuss whether other kinds of historical changes 
can have influence on names in other levels, i.e. that 
the historical context is vital to all levels. Four direct 
reasons for loss of names have been determined for the 
micro-level. These reasons are practical consequences 
of the historical process.

One reason for loss of names has been reorganisa
tion of land. At the meso-level this may correspond to 
a reorganisation of land in a parish or the equivalent 
and by merger of several farms to one. Desolation of 
farms is one reason for such mergers and it should affect 
names in the meso-level, for example farm-names.

An industrial change like a relinquished animal stock 
in farming may correspond to abandoning of part of 
or of a whole industry. In Bohuslän the abandonment 
of stone-masonry in the 20th century and the herring 
industry in 19th centuries may be seen as such occasions.
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A change as to the context of the name may correlate 
to an economic change in society as a whole, for example 
the industrialism.

It is harder to find a comparison to a removal of the 
denoted locality at a higher level. Crofter’s cottages and 
other houses can be moved, but the land itself is still 
there.

In archaeological and historical research farm-names 
are the most employed kind, i.e. the meso-level. The 
first mentioned type of change, reorganisation of land, 
should be able to affect these names. In the 14th century 
this occurred as a consequence of the desertion of farms 
and farmland.

All over Scandinavia regression in settlement is noti
ceable during the period between the 14th and the 15th. 
Between 16th and the 17th this is turned into expansion. 
The regression is above all noticeable by the desertion 
of farms. The extent of the regression varies in diffe
rent parts of Scandinavia, but occurs everywhere. In 
Norway it is particularly distinct and the same applies 
to the former Norwegian areas such as Bohuslän, to
day a part of Sweden. My investigation area, Bohus In
land, may have had a desertion rate of as much as 40 %.

Hence, the context in this study is the Middle Age 
settlement crisis. The factors desertion of farms and as 
a consequence reorganisation of land should result in 
loss of farm-names.

There are a total of 111 recorded but nowadays for
gotten farm-names. 90 of those are recorded between 
1380 and 1400 (Biskup Eisteins jordebog). This source 
only accounts for farms where the diocese of Oslo owned 
parts, not all the farms in the area. Hence, it only records 
part of the farms and farm-names and therefore also 
probably only part of the lost names. So, they should 
have been more than 90.

A considerably more complete source, Norske Regn
skaber og Jordebøger from the beginning of the 16th 
century, contains seven lost names. Diplomatarium 
Norwegicum and other sources record 14 names from 
between 1135 to 1528. In those sources the mentioning 
of names is coincidental.

The result shows that a relatively large amount of 
names has disappeared between late 14th century and 
early 16th century. A considerably more limited loss of 
names occurs after 1528. These results must be con
nected to the regression during the period 1300-1500 
and to the following period of recovery during 1500- 
1600. A consequence of the regression was a desertion 
of farms and thereby a reorganisation of land and, as 
shown in this study, loss of names.

Loss of names and the 
historical context

A conclusion of the studies above is that names disappear 
due to certain circumstances. Behind the loss of names 
are historical contexts. Principally, changes in a context 
leads to certain practical consequences, which in turn 
sometimes result in loss of names.

The stability of names has usually been discussed 
in relation to the amount of people using a name. In 
my studies I have put the names in correlation to the 
social historical context and I have tried to understand 
how this affects the names. If a set of names is to be re
garded as complete, almost complete or a remainder 
is crucial for what conclusions that might be drawn from 
the material.

The consequences of accepting death of names at a 
larger scale leads to accepting that the place-name mate
rial is far from complete when used in historical studies. 
However it becomes lesser and lesser complete the fur
ther back in time one works. Before drawing conclusions 
about the medieval or prehistoric society one must con
template on the representativity of the remaining ma
terial.

What historical changes may have affected farm- 
names? Below I describe the development in Bohuslän 
from today and back in time in a very short summary. 
Reality has of course been much more complicated.

Today we live in extremely densely populated areas. 
The countryside has been depopulated during the 19th 
and 20th centuries. This implies a great risk for loss of
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names. Still, most farm-names are preserved in diffe
rent kinds of written sources. Names of crofter’s cottages 
and the like run a greater risk of being lost. In Bohuslän 
industries like stone-masonry and the herring industry 
have bloomed, died and left very few names.

I have gone back in time to somewhere around the 
17* and 18* centuries. Further back, during the period 
between 1500 and 1600, Bohuslän is recovering from 
the medieval regression. This is a time when names gene
rally should be created since new land is cultivated or 
re-cultivated and new farms created. Earlier yet, there 
is an extensive desertion of farms and a successive loss 
of names between 14* and 16*. Another critical pe
riod during medieval times seems to be the end of the 
12* century and the 13* century. The forming of pari
shes, for example, may have caused names to be changed 
in order to adjust them to new unit. The creation of 
the Scandinavian kingdoms must have affected the soci
ety, but at a level that would not directly affect farm- 
names.

During late Iron Age and early Middle Age the sett
lement in Bohuslän seems to expand, which provides 
yet another period of time when the number of names 
should increase. A period of change in Bohuslän that 
really ought to have affected farm-names negatively is 
a period around 500 AD. For whatever reason, a lot 
of settlements have been deserted and a great amount 
of names seems to have been lost. If this is true, there 
are only a few remaining names from earlier periods. 
In Denmark important changes also occur in late Ro
man Iron Age. Considering the geographical nearness, 
it is likely that something also happened in Bohuslän 
at this time.

We are now so far back in time and behind so many 
changes that it seems senseless even to speculate as to 
what might have happened to the names. Through all 
those changes, the number of lost names should increase 
while new ones are created all along. The point of depar
ture has been the set of names known today. From a 
chronologically opposite view, we presumably look at 
a steady transformation of the name-stock.

This going through seems very negative for the place- 
names, but from my archaeological point of view, this 
is not the case. Instead it provides an extended know
ledge on how names function in relation to the social 
historical context. This improves the use of place-names 
in archaeological and historical research.

6. Grössbacka skeppsreda
Territorial division is a field of research that is studied 
by both archaeologists and place-name researchers. The 
subject for this study, Grössbacka skeppsreda, has been 
chosen because of this. It deals with prehistoric and me
dieval territories connected to the levy and the name 
Grössbacka skeppsreda. In this study I try to find out 
whether a territory called skeppsreda and its possible 
predecessor, a territory called härad, are basically pre
historic or if they are younger constructions.

The material consists of place-names, ancient monu
ments and historical material. The latter is primarily 
used to describe and discuss the levy as a background 
for the skeppsreda territory. The area of research is the 
geographical space in southern Bohuslän that is called 
Grössbacka skeppsreda, later Inlands Nordre härad.

The archaeological analysis has been done with the 
help of Geographic Information System (GIS). Place- 
name researchers have done the etymological analyses 
of the names. As a piece of interdisciplinary work this 
is rather uncontroversial, since it principally only puts 
two kinds of material together.

The history of Grössbacka and Älvsyssel

The research area is situated in what was earlier called 
Älvsyssel, a part of the Norwegian Viken. The politi
cal history of Älvsyssel is rather turbulent because of 
its position in between three future Scandinavian count
ries, Norway, Denmark and Sweden. From the time 
when these countries started to form until the 16* cen
tury Älvsyssel has alternately belonged to Norway or 
Denmark and for some short time also Sweden. Judicially
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Älvsyssel has been a part of the Borgartingslag since 
the 13th century. Culturally Älvsyssel belongs to the 
Skagerack-Kattegat area.

Älvsyssel does not, however, seem to have been the 
area everybody has been fighting about. Rather it has 
got into the political turbulence only because of its 
geographical localisation. In research it falls between 
the three countries too, but is best described in Nor
wegian and Danish research.

The levy

The levy is described in the medieval provincial laws 
and in national laws from the 12th century until the 14* 
century and also in poems, sagas, diplomas and some 
fiscal sources. Either, it has functioned as a levy for naval 
warfare and than later on become a yearly taxation or 
it was an organisation to administrate taxes all from 
the start. In both cases the king was the highest com
mander. The earliest proposed dating is the 10* century 
and the latest the 13* century. A crucial factor for the 
dating is partly dependent on its earliest function and 
partly dependent on the means the king would have 
to really govern his land. Those who regard the levy 
as older than the 13* century, discuss a change at that 
time. A consequence of that change would have been 
that some skeppsreda territories were put together and 
that the ships became fewer but bigger.

The levy system was organised as a unit with many 
districts (skeppsreda in Norway, skiben in Denmark and 
skeppslag in Sweden). Each of these districts was sup
posed to build and hold a ship. The districts were in 
turn divided into smaller areas (manngjerd in Norway, 
lid in Bohuslän, bavner in Denmark and bamnor in 
Sweden) which would contribute with a man, his equip
ment and with the leader’s equipment or with an equal 
amount in tax.

In Denmark the härad seems to have been the ori
ginal unit for the levy. The basic function of the härad 
organisation in Scandinavia is unknown as well as its 
age. It looks though as if it has its origin in Denmark.

Possibly it has been a system of naturally delimited 
districts.

The territorial division

The archaeological analysis of territories in the research 
area is primarily based on inventoried graves. To this 
indications of central places, churches and parish-borders 
have been added. Names that in some way can be con
nected to the levy have been picked out and compared 
to the archaeological material.

The archaeological evidence points to a division into 
three districts in the area that later becomes Grössbacka 
skeppsreda and Inlands Nordre härad. The three districts 
are most distinct in Late Iron Age. This division into 
three districts seems to be the same in both Roman Iron 
Age and the Migration period as in Late Iron Age. The 
changes in settlement that takes place around 500 AD 
does not seem to have affected the territorial division 
as a whole. The settlement seems to be drawn closer 
to the coast, though, in late Iron Age. I have not been 
able to detect any central places in the districts. Judging 
only from the graves, the southernmost area, Solberga/ 
Haita, is without comparison the most significant dis
trict in Iron Age.

The name-material supports the archaeological evi
dence. Groupings of names can be seen that coincide 
with the archaeologically detected districts. One name, 
however, does not fit the scheme - the name of the 
skeppsreda territory Grössbacka. This suggests that this 
skeppreda territory does not have any connection with 
the other names and their groupings. Only one name 
(Tegneby) can, however, with some certainty be dated 
to the Viking Age, the others are medieval or possibly 
even later.

If those districts have been early härad territories 
or maybe even skeppsreda territories, the names of the 
southernmost and northernmost have disappeared. The 
name Grössbacka comes from a ridge in the northern 
part of the central district and this locality has been con
sidered to be the meeting place in the skeppreda territory.
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Considering that the southernmost district seems to have 
been the most significant one during Iron Age, it looks 
as if the balance of power has been changed before the 
unification into Grössbacka skeppsreda. Otherwise one 
would have expected the meeting place to be situated 
further south. Also the fact that the tegn (Tegneby) with 
a possible connection to the Danish king were placed 
in Solberga suggests that this district was still important 
in late Iron Age or even early Middle Age.

The result shows that the medieval skeppreda terri
tory and the later härad territory had no prehistoric equi
valence. Grössbacka skeppsreda may be the unification 
of three prehistoric districts though and in that case the 
time of the unification should be 12th or 13th century.

This answer at hand the study is really completed. 
However, the kind and chronology of the levy has played 
an important part in the discussion and I have wanted 
to follow up on these questions as well. Unfortunately, 
whether the levy originally was a levy of naval warfare 
or an organisation for taxation can not be determined 
from this material, neither from where or when the levy 
was introduced to Alvsyssel.

Possible interpretations

The history of Grössbacka regarding the levy and the 
skeppsreda territory can be interpreted in more than 
one way. I am going to put forth three interpretations, 
all based on some general presumptions and some speci
fic ones for Grössbacka.

The general presumptions are:
* The härad territories are originally naturally formed 

districts.
* The Danish härad territories are older the levy.
* The skeppsreda organisation is artificial and esta

blished by a state’s king in order to be able to create 
the levy.

* The term härad derives form Denmark and the term 
skeppsreda from Norway. Both terms exist in Alv
syssel, which shows that the area was under the

influence of both Denmark and Norway. Since the 
härad system is considered a naturally formed sys
tem, it may have come to Alvsyssel through cultural 
influence only. The term ltd does only exist in Bohus
län and Östfold. It seems to have existed in these 
parts even before the levy.

* The 12th and the 13th centuries were a time of change 
when skeppsreda territories were either created or 
united to form larger districts.

* According to the traditional history Alvsyssel has 
alternately been a part of the Danish, Norwegian 
and Swedish spheres of interest in the following order. 
(Naturally the years are approximate.) From some 
time during the Viking Age until 960 AD - Norway, 
until 980 Denmark, until 1000 - Norway, for a short 
period of time - Sweden, until 1030 - Norway, until 
1050-Denmark, until 1658 -Norway and thereafter 
Sweden.

During the period 1380 until the beginning of the 16*
century Bohuslän has like the rest of Norway been part
of what is called the Kalmar union and after that sub
ordinate to Denmark until 1658.

The specific presumptions are:
* In the Viking Age there are three naturally formed 

districts in the research area. These may later have 
been called härad territories

* In the Viking Age the Danish king may have placed 
a tegn in Solberga in the southern part of the research 
area.

* In the Middle Age there are certain names that de
scribe meeting places, boat houses and other things 
that may have had a connection with the levy. These 
names are grouped in the same areas as the three 
districts. The names may be older than Middle Age.

* The oldest known, written example of the name 
Grössbacka is from 1465. The name of the härad 
is even younger. Still, there might have been härad 
territories before the skeppsreda territories. This con
clusion is based on the form Faxe härads skeppsre-
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da, which suggests that the härad territory were 
formed before the skeppsreda territory. It seems likely 
that all of Bohus Inland should be organised in the 
same way. The name Grössbacka skeppsreda may 
then be an abbreviation of Grössbacka härads skepps
reda.

* The Grössbacka skeppsreda has its name from the 
ridge Grössbacke in the northern part of the research 
area.

The three possible interpretations of the introduction 
of the levy in Grössbacka are presented below. The two 
first are based on the presumption that the levy was 
an organisation for naval warfare. The third interpreta
tion describes a levy as a tax-organisation.

No 1
In the beginning of the 10th century Grössbacka becomes 
a skeppsreda territory in the Norwegian levy introduced 
by Håkon Adelsteinsfostre. At this time there were three 
naturally formed districts in the research area. These 
are called härad territories because of cultural contacts 
with Jylland, Denmark. The härad territories now be
come skeppsreda territories.

When Grössbacka becomes a part of Denmark the 
Danish king takes over the skeppsreda organisation and 
places a tegn in Solberga.

Later in the 12th and the 13th centuries the skepps
reda territories are found to be too small to produce 
big enough ships. Then the three skeppsreda territories 
are united and becomes one with the name Grössbacka 
skeppsreda.

No 2
In the Viking Age there are three districts in the research 
area. The southernmost, Solberga/Hålta, is the richest 
and most significant of the three.

In the 10* century Harald Bluetooth concurs the area 
and he or his son, Svein Forkbeard, introduce the levy 
organisation. It is based on the old districts and on a 
newly formed system of lid. The districts are now called

härad territories. Each härad territory must provide a 
ship and each lid a man. At the same time a tegn is placed 
in Solberga. His is supposed too secure of the control 
over the area for the Danish king.

When the Norwegian king Olav Haraldsson seizes 
power over the area in the 11th century he also takes 
charge of the levy system. The härad territories are called 
by the Norwegian word skeppsreda.

This situation continues until the 12* or the 13* cen
tury, when the three small skeppsreda territories are 
united. At this time Solberga/Hålta is no longer is the 
most predominant part of the area. Therefore the new 
skeppsreda territory is called Grössbacka after the ridge 
further north.

No 3
In Viking Age and in Middle Ages there are three districts 
in the research area. They are called härad territories 
because of the cultural connection with Jylland, Den
mark and the whole area around Skagerack and Katte
gat. These districts are self-governed and each has its 
own meeting-places and cultic places. Persons in a lea
ding position/chiefs have their own escort. These chiefs 
join together with their escort Viking expeditions of their 
own choice. It may even be the fleet of the Danish or 
Norwegian king. Big ships and boathouses are built for 
this purpose.

When the Scandinavian kingdoms were formed Gröss
backa and Alvsyssel becomes part of Norway. In the 
13* century, when the levy is organised as a system for 
taxation, the area is divided into skeppsreda territories 
as in Norway. The three härad territories are unified 
and the new territory is called Grössbacka skeppsreda. 
By then the differences between the prehistoric districts 
are gone.

Conclusions
All three interpretations are possible in view of my 
results. I cannot put one before the other, even though 
the last one seems to be the simplest and thus most 
agreeable solution.
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The cultural context of Alvsyssel is different from 
all the growing Scandinavian kingdoms. Also it alter
nates between them. This creates a chaotic situation, 
yet it provides more factors to work with. Areas like 
this are therefore able to give information of a diffe
rent kind than the heartland of the young kingdoms. 
They may even render clues as to the understanding 
of greater contexts.

The place-names function as indications of possible 
boathouses and other things. Still there might be some 
uncertainty as to the historical interpretation and context 
even though the linguistic interpretation is clear. A word 
can often be connected to different contexts and hence 
achieve quite different meanings. To continue the study 
archaeological inventories and excavations are needed 
in order to test the social historical context of the names. 
There is also the possibility to change the order of work 
and have a name-analysis done to archaeological tho
roughly investigated areas.

7. Fragments of conversation
This third study centres on the content of the name- 
elements, i.e. the linguistic contents of the names. It is 
an attempt to come closer to the prehistoric and med
ieval person’s thoughts and conversations through the 
fragments that are left as place-names. By looking at 
the content of the names and relating it to the archaeo
logical knowledge I hope to perceive of at least some
thing of the mental side of the society. I also try to find 
out if the place-names can function as a complement 
to the archaeological material for example for resources 
or mental aspects of ancient monuments. The main 
purpose of the study is to test a way of working to find 
out what analyses like these are worth. Because of this 
the study in itself is fragmentary.

The theoretical basis is to conceive of the names as 
descriptions. From this point of view the names con
sist of words consciously chosen by someone to describe 
and identify a place. Other persons understand the words 
at that time and they have also accepted them as accurate

descriptions of certain places. These descriptions are 
what I call fragments of conversation. I see them as a 
message from one person to another. The way to describe 
a place reflects the conditions, the way of thinking, words 
and names in use, customs and religious beliefs at the 
time when the name was given. The names are created 
in a context shared by the giver of the name and those 
who he or she speaks to.

Names are not totally individually formed though. 
Analogy must be considered as well. For the most part 
analogy applies to naming a certain kind of locality in 
analogy to other localities of the same kind. The name 
still describes the place even though the description is 
the same as other descriptions.

Another part of the theoretical basis is that names 
are exposed to changes just like most other things in 
society, some disappear, some change and some remain. 
The names I work with are evidently among those that 
remain. With a few exceptions the names are naturally 
formed and thus not given by any higher level in so
ciety. Still, the forming of names is not disorderly. There 
are certain traditions as to the choice of words and 
certain needs as to inform of things and so on. Lastly, 
the forming of names is affected by for instance the kind 
of economy in question, social organisation and view 
of ownership. Such phenomena produce certain types 
of names at certain periods of time.

My method of working comprises analysing the 
names to sort out name-elements and from these make 
general descriptions of the natural landscape and also 
take out and discuss some specific subjects. It is impor
tant to remember that this is only a small part of the 
potential hidden in the linguistic content of the names.

The research area is Inlands Nordre härad in the 
southern part of Bohuslän. The best period of time to 
work with is late Iron Age and early Middle Age above 
all because it seems that most names were formed during 
that time.

The material consists in the main of farm-names from 
Inlands Nordre härad, but there are also some nature 
names. Totally just about 300 names are analysed, which
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are all the names in the research area with written evi
dence from the 16th century and earlier. These 300 names 
represent slightly more than 600 descriptive name- 
elements that were thought and said in late Iron Age 
and/or in early Middle Age. They have since become 
names and have been forwarded as such. The name- 
elements have been grouped according to their content.

The landscape of names

The natural landscape in Inlands Nordre härad is a bro
ken up, small-scaled landscape with a sheltered coast 
in the west and highlands in the east. The arable land 
is found in larger or smaller valleys in the inland moun
tain areas in the eastern parts and in the low-lying areas 
near the seashore in the western parts. Bare hillocks are 
shattered over the farmland and continuous cultivated 
flat land is not to be seen anywhere. Many different 
kinds of landscape can be found within the territory: 
bays, creeks, promontories, islands, salty meadows at 
the seashore, pastureland along brooks, clayey or sandy 
fields, bare hillocks in the middle of fields, bigger moun
tainsides, forests, lakes, marshes and so on.

In the inland many names describing mountains, 
rocks, hills, ridges and such reflect just a broken up 
landscape like this. Looking at details, small hillocks 
and rocks seem to be more common, while something 
steep seems to draw attention even when it is not very 
big. The more dramatic landscape at the see Hällungen 
and in the mountainside in the east is not reflected in 
the same way.

The appearance of the ground and the soil is described 
with words like rock, stone, gravel, sand and clay. The 
forest is almost totally lacking in the names, which does 
not correspond to what we know about the period. The 
lakes do not seem to draw attention even though there 
are many lakes of all sizes in the area. However most 
of them are situated in the mountainside where there 
are fewer settlements.

Most streams are named after settlements, on the 
other hand some settlements seem to be named after

old stream names. This reflects a different way to form 
of names, one where the streams are the basic things 
not the settlements. Moreover these old stream names 
are different from younger ones since they describe the 
characters of the brooks in words like glittering, gurg
ling and flooding.

In this described landscape beaver bear, hare, snake, 
raven, swallow, wild duck and eel live. There should 
have been more species though. Foremost for instance 
the deer and other fish than eel are missing.

Communication on land is reflected in tracks, a bridge 
and lanes and the cultural landscape is represented by 
words for farmland, farmhouses and sheds.

A small archipelago and an uneven coastline are seen 
in some islands, islets and promontories. Along the coast 
are to names of fjords, but they are young. As a whole, 
the view the persons who name places take on their 
countryside is shown in the domination of the inland 
and of the farming. Words describing the nature are 
fewer than those describing farming or settlements are. 
This view may be caused by the source-material, though, 
since it only records the farms and farmland.

Missing forest

Among the name-elements words for forest are missing 
even though there should have existed such in the late 
Iron Age. Pollen diagrams tell us so. In other areas there 
are names with such words and why they are lacking 
in Inlands Nordre härad is something of a mystery.

Analyses of two pollen samples from the area shows 
that the forest increases in the Migration Period as a 
result of diminished cultivation. In Viking Age, possibly 
a little earlier and in the beginning of the Middle Age 
the cultivation increases vigorously and hence the for
est diminishes. An excavation of burned woodland in 
the area can be connected to the results of the analysis 
of the pollen samples. During the Roman Iron Age and 
Migration Period there is no evidence of burn-beating, 
while there are several from the Viking Age and Middle 
Age. Together this suggests that the Roman Iron Age
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be characterised by little forest and many settlements. 
Quite the contrary is at hand in the Migration period. 
Somewhere around the middle of the Viking Age the 
settlement expands again, which results in less forest 
dependent on the extensive new colonisation and clea
rance of woodland.

From this development the missing words for for
est, as elements in the names can be understood. In the 
Migration Period and shortly thereafter, when the forest 
is the most extensive, the settlement is in regression. 
No new farms are created and hence no new names. 
When the settlement expands anew in the Viking Age 
and Middle Age the forest is cleared to make room for 
new fields and pastures and new farms are established. 
Many of these get names describing the burning of 
woodland. The clearances generate names, not the forest 
that is taken away.

That words meaning forest remain in names in other 
parts of Sweden may depend upon the fact that the forest 
there was and still is of considerably larger proportions. 
There would be room enough for both clearances and 
forest.

Industries, resources and professions
In archaeology lots of work is put in to the question 
as to how people in different times make their living, 
what resources they exploit and what skills they have. 
The same things are described in the place-names, but 
here the persons’ own descriptions of industries and use 
of resources appear. In the place-name also the persons 
themselves appear. Among the names in Inlands Nordre 
härad almost 100 persons are presented by their first 
name. Those persons lived in the area in Viking Age 
and early Middle Age.

Farming is the dominating industry in the names. 
The largest group of name-elements denotes farms, 
cultivated land and clearings. The farms themselves 
consist of what is called delimited spaces, dwellings, 
farms, possibly hamlets, crofters cottages, deserted farms 
and (deserted) building sites. Also there are other kinds 
of buildings such as boathouses and sheds. The farm

land consists according to the names of arable land, 
fields, meadows, pastures and enclosed pastures, open 
spaces and bog-meadows. There are also descriptions 
of cattle paths, reclaimed land, clearances and several 
words for new clearances in different parts of the farm. 
However, what is cultivated is seldom mentioned. A 
little more is said about what animals that were raised. 
Subsidiary industries are almost not at all reflected in 
the names.

The names suggest some sort of iron extraction and 
work in the area and probably there were smiths. The 
archaeological material is not able to confirm this, 
though. Another possible resource is suggested in a name, 
i.e. clay for ceramics. In this matter the archaeological 
material is not of any help, though.

Other kinds of primary or subsidiary work can be 
anticipated in words for professions of sorts. Someone 
has been a tegn, someone a poet and of course there 
have been priests and also a monk.

Streams

Almost all streams in the research area have changed 
their names. Old stream names have been preserved, 
however, in some of the settlement names. These pre
served names represent a rest of a lost set of names and 
they are somewhat different from most other names. 
They are more of a describing and experiencing character 
and demonstrate how streams look and sound and 
whatever other qualities they have instead of aspects 
of economy or ownership.

Several streams have more than one name. This 
corresponds to another way of perceiving of the water
courses and of another custom for naming places. The 
streams are not seen as a whole, as a long watercourse 
floating through the landscape. The basis for naming 
places is instead local qualities, something to take notice 
of only at a certain place.

A conclusion to be drawn from the changes of names 
and from the stream names preserved in settlement 
names are that the streams were the basis for naming
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of settlements and not the other way around as today. 
This corresponds to what we know about the streams 
being a lot more important as waterways and signs in 
the landscape when these farms were built than they 
are later on.

Seeing place-names as remains of conversations and 
descriptions makes it possible to follow a stream to see 
how the names describe the countryside around it. Also 
one can see what ancient monuments that can be obser
ved from the stream and what information they may 
give. The time at hand is late Iron Age. In this lands
cape still no medieval farms are built. There are remains 
of early Iron Age settlements, but probably these can 
not be detected. However, graves from early Iron Age 
and earlier are a part of the late Iron Age landscape. 
Therefore this description is anachronistic. The coastline 
is about five metres above today’s sea level. The follo
wing reflection is naturally very subjective.

“On ones way from south-west over the sea towards 
the river Oln one passes south of the island Tjörn, goes 
past a few islands into the fjord Hakefjorden with Tjörn 
in the west and the mainland in the east. On the north 
side of the biggest island, right outside the broad mouth 
of Oln, a small cemetery can be seen. This is where one 
turns onto the coast and sights toward a couple of big 
mounds lying on the rocky north shore of the river 
mouth. More protected behind some rocks one can catch 
a glimpse of a great cemetery. It functions as both a 
landmark and as a sign telling that the area behind is 
important and densely populated. There are two other 
cemeteries on the south shore of the river mouth, but 
these are smaller. Both north and south along the coast 
are farms. These can not be seen from the river, though.

On the way into the mainland Oln narrows and 
winds in a north-easterly direction to a place called the 
farm at Vik. On both sides along the river there are 
pastureland and some low-lying arable land. Still two 
cemeteries are situated in the outer part of the river quite 
near the water. In the distance still another cemetery 
can be detected and also more graves. Together they 
enhance the impression of an important district. In the

north behind the shores steep mountains can be seen 
and in the south there is a big mountainside in which 
lies an old fortress.

Halfway to the Farm at Vik a bridge is past where 
a road crosses the river. Then, when almost there, again 
one passes graves lying on both sides of the now rather 
narrow river. On the south side are several groups with 
fairly huge mounds. On the north side is a cemetery 
just as big as the one at the river mouth, beside it two 
smaller and further away still two more. Some of the 
grave-mounds are quite big. There are, evidently, an 
unusually great amount of graves in this area near by 
the river. The significance of this can hardly be misun
derstood.

A while after the cemeteries and the farm the now 
small river changes its name and becomes Groa. The 
name is referring to its habit to flood. The reason for 
this is three other streams coming down from the moun
tains. They all meet at the eastern part of Groa and when 
the flow of water is unusually profuse, Groa is flooded. 
At the place where the streams meet a cemetery is situ
ated.

It is uncertain how far up the river it is possible to 
go by boat. Yet, if one goes on, by boat or by foot, one 
passes the farm Lundby and continues toward the tor
rent called Gøysa. The graves shortly north of Lundby 
are of more ancient date. Right below the torrent is 
another farm, Gössby and in the vicinity are still other 
graves. Also in the upper part of the torrent are two 
rather big cemeteries, presumably remnants of older 
settlements. All those graves gathered around the tor
rent suggest that this earlier held an exceptional posi
tion.

Above the torrent the stream runs in a broad valley 
in a hilly landscape and in the southern part of this valley 
is the farm Mällby. Almost at the beginning of the stream 
there is a small cemetery with one really huge mound. 
This mound is one of the biggest in the area, only com
parable to one at the river mouth. This cemetery in the 
upper reaches of the river shows that also this area 
belongs to the district along the river. The land further
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north in the valley is used for hunting and some small 
areas are cultivated by burn beating. Still, nobody lives 
right there. To the north are the districts around the 
lake Hällungen.”

This reflection has forced me to look upon the land
scape from another perspective. It has changed from 
the perspective of a map to one of people stuck to the 
ground. The reflection represents their experiences within 
a limited area. That perspective takes out and strengthens 
the roll of graves as communicative phenomena. By this 
the discussions about graves as markers of territories, 
sea-marks, social markings and so on has arisen. Also 
signals of a more mental kind are suggested, such as 
the description of the extent of the district as well as 
its strength and vigour and perhaps they also give specific 
information through the forms of the graves. How these 
messages are to be interpreted depends on the intentions 
of the recipient. A strong district probably has a strong 
defence, but is also a good trading partner.

It is clear that the graves in the river mouth have a 
communicative function. This river is also not the only 
one with a cemetery at its mouth. On the coastline of 
in research area there are 27 localities with graves, most 
of them situated at river mouths. By the way of shore 
displacement almost all of these graves can be dated 
to late Iron Age or to the transition between early Iron 
Age and late Iron Age. Moreover, the five biggest ceme
teries in the research area are situated at river mouths. 
Hence, big cemeteries at a river mouth could very well 
correspond to densely populated areas further up the 
river and small ones to a less densely populated area.

Fragments of knowledge

The word fragment is a keyword in this chapter. It 
denotes the quality of the materials as well as the selec
tion of problems that has been studied and the know
ledge that has been derived from the studies. The re
maining names represent only a part of all the names 
that ones was and the 600 name-elements in this study 
are not capable of describing everything, not even every

thing of importance in the landscape. I have not analysed 
everything either, merely selected a few subjects.

8. Interdisciplinary conclusions
It is time to consider whether this interdisciplinary way 
of working has been fruitful and if this may be of use 
to further interdisciplinary studies. The answer is yes. 
The concrete use of interdisciplinary methods has resul
ted in new pieces of knowledge of different sorts. They 
are for instance the reasons for loss of names, the fact 
that the territory Grössbacka skeppsreda does not have 
a prehistoric origin but may be a unity if three older 
districts and what kind of immaterial information that 
can be recollected from place-names.

What may be principally learned from this study is 
first and foremost that the combination of place-names 
and the archaeological material is very difficult to carry 
into effect. It is also very difficult to understand what 
is reflected in the place-names and what is not. Further
more the name material is as fragmentary as the archaeo
logical material. It must therefore be judged in connec
tion to its social historical context and in relation to 
what has happened after the construction of the names.

The paradigms of the disciplines have been analy
sed and this has produced knowledge about their diffe
rences and what may cause problems when they are 
put together. The going through of earlier studies has 
indicated common fields of research and also where there 
is a risk for circular reasoning.

What has been learned about interdisciplinary work 
is that the integration includes many parts. There are 
integration of theory and method, materials and know
ledge. In a totally developed interdisciplinary work all 
this is integrated. This work has not come that far but 
the three studies together contain all of those parts.

Interdisciplinary work is most often of a general 
character and has therefore been considered shallow. 
A distinction is made between generalists and specialists. 
In a way this is true. A mixture of materials and a broader 
view taken on a subject can never produce as profound
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a knowledge as specialised research about a certain piece 
of material or about a very distinct subject. Interdisci
plinary work does produce a profound knowledge,

though, of such work in itself, of specific combinations 
of selected disciplines and above all of whatever new 
knowledge this combination produces.
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gången tid.
16-39

Övrigt: Politisk historia
Årgång Författare Titel Sidor
1920 Wiklund, K.B. Ett par ord i frågan om Finlandssvenskarnas härkomst. 138-145
1933 Vasmer, Max Germanen und Slaven in Ostdeutschland in alter Zeit. 113-137

Övrigt: Regional beskrivning
Årgång Författare Titel Sidor
1917 Kål und, Kr En beretning om Island. Nedsk. 1741. 9-14

Övrigt: Statsskick
Årgång Författare Titel Sidor
1929 Hjärne, Erland Vederlag och sjöväsen Ett bidrag till det danska statsskickets äldre his

toria.
83-116

Diplom, lagtexter och register
Årgång Författare Titel Sidor
1914 Sandström, Josef En gille-urkund från medeltidens slut. 187-194
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Årgång Författare Titel Sidor

1946 Sahlgren, Jöran Corpus codium Suecicorum medii arvi. I. Lex communis regni sueciæ 
vetustior. V. Lex Gotlandise. VI. Lex Vetrogothica recentior. Lex urbica 
antiquior. København 1943—46.

191-192

1949 Palme, S. U. Råmärken kring Kind. 107-111

1962 Granlund, Åke Nylandsdelen av danska itinerariet. 135-162

1965 Otterbjörk, Roland Det äldsta originalbrevet på svenska. 122-133

1969 Fellows-Jensen, Gillian The scribe of the Lindsey Survey. 58-74

1977 Nylund Torstensson, Eivor 1553 års fiskeregister för Torneå och Kalix storsocknar.
Med kommentar.

71-86

1994 Liedgren, Jan Om Sibbarydh och andra namn i nyfunna östgötska medeltidsbrev. 51-54

1994 Göransson, Solve Ett medeltida ” bolags ”-kontrakt från Öland. 57-71

Jordeböcker
Årgång Författare Titel Sidor

1938 Kökenitz, Helge Notes on the Pre-Conquest Personal names of the Domesday Book. 25-41

1948 Ståhie, Carl Ivar Om vår äldsta jordbok. (Vårfruberga klosters godsförteckning.) 81-140

1965 Ljung, Sven Till dateringen av den äldsta längden över socknarna i Strängnäs stift. 26-32

1966 Sandklef, Albert Några geografiska misstag i Kung Valdemars jordebok. 23-30

1967 Ronge, Hans H. En medeltida jordbok från östra Småland. 46-63

1968 Ekbom, C.A. Till dateringen av den äldsta längden över socknarna i Strängnäs stift. 33-43

1969 Runquist, Kjell Halländska ortnamn i Kung Valdemars jordebok. En översikt. 83-101

Mynt
Årgång Författare Titel Sidor

1918 Läffler, L Fr Ortnamnsforskningen och några Olof Skötkonungsmynt. 129-155

Runor: Ortnamn
Årgång Författare Titel Sidor

1914 von Friesen Otto Gursten. En runsten och ett gårdsnamn. 1-17

1930 von Friesen, Otto Bynamn på de uppländska runstenarna. 87-109

1934 Lindquist, Ivar & Ljunggren, 
Karl Gustav

En skånsk runsten - ett skånskt ortnamn. 1-21

1957 Ekholm, Gunnar Var låg Rökstenens Hreidgotaland? 164-169

1974 Öberg, Anders AUR GÆRA - ett runstensfynd och några ortnamn. 24-38

Runor: Personnamn
Årgång Författare Titel Sidor

1933 Jacobsen, Lis & Moltke, Erik Karlevi-stenen. Bidrag til runeindskriftens navnetolkning. 71-87

1935 Jacobsen Lis, & Moltke, Erik Nyt navnestof i gamle runeindskrifter. 181-191
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Årgång Författare Titel Sidor

1936 Jungner, Hugo Källby Hallar. Några namnfrågor i samband med ett västgötskt run
minnesmärke.

215-224

I960 Salberger, Evert Trakmal. Ett runsvenskt mansnamn. 9-20

1965 Salberger, Evert Tverkil. Ett mansnamn i runsvenskan. 144-151

1966 Salberger, Evert Syktrykr. Kring ett mansnamn på Rotsunda-stenen. 62-69

1972 Salberger, Evert Hont och Anhuit. Två runsvenska namnstudier. 110-126

1974 Salberger, Evert En otydd runföljd med ett personnamn. 44-56

1978 Quak, Arend Om några runsvenska personnamn. 21-26

1978 Salberger, Evert Burnia. Ett rungutniskt kvinnonamn. 18-20

1980 Salberger, Evert Alti, Altaijpr, Altulfs. Tre runsvenska mansnamn. 93-101

1980 Westlund, Börje Namntolkning i runinskrifter. 128-140

1983 Petersen, Lena Ett mansnamn i runinskriften på det gotländska Timansbrynet. 115-124

1983 Salberger, Evert Hulmfas- och Inkikiar. Två runsvenska kasusformer av personnamn. 17-39

Runor: Allmän tolkning
Årgång Författare Titel Sidor

1952 Lindblad, Gustaf Lindholmsamulettens runinskrift. 29-46

1956 Andersen, Harry Lindholmen amuletten endnu en gang. 182-193

1960 Salberger, Evert Fålebro-stenen och Oddrunargratr. 169-172

1988 Gustavson, Helmer 8c Selinge, 
Klas-Göran

Jarlabanke och hundaret. Ett arkeologiskt/runologiskt bidrag till lös
ningen av ett historiskt forskningsproblem.

19-85

1992 Åneman, Claes Runbelägget til sihtunum. 71-75

Runor: Datering
Årgång Författare Titel Sidor

1914 Almgren, Oskar Det runristade guldhornets datering. 217-225

Runor: Övrigt
Årgång Författare Titel Sidor

1914 von Grienberger, Th. Topisches aus den urnordischen inschriften. 63-68

1989 Diiwel, Klaus Runenritzende Frauen. 47-54

Äldre diktning
Årgång Författare Titel Sidor

1914 Cederschiöld, Gustaf Var brändes Olof Trätälja enligt Ynglingatal? 29-35

1924 von Sydow, C.W. Scyld Scefing. 63-95

1928 Sahlgren, Jöran Sagan om Frö och Gerd. 1-19

1930 Andersson, Ingvar En version av Trojasagan i Sverige under medeltiden. 112-115

1943 Edqvist, Torgny De geografiska problemen i Sigvat Tordssons Austrfararvisur. 62-71

1945 Kuhn, Hans Und hvera lundi. 171-195
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Årgång Författare Titel Sidor

1952 Hjärne, Erland Svethiudh. En kommentar till Snorres skildring av Sverige. 91-183

1959 Langenfelt, Gösta Studies on Widsith. 70-111

1961 Sahlgren, Jöran Væta ogur, Arsvätan och Ballblötan. 1-8

1962 Sahlgren, Jöran Lunden Barre i Skfrnismål. 193-203

1966 Elmevik, Lennart Fsv *lytir (łLytir). Ett etymologiskt och religionshistorisk! bidrag. 47-61

Geografiska beskrivningar
Årgang Författare Titel Sidor

1917 Hjärne, Erland Vagi fluvius och Vatu. En historisk ortnamnsstudie. 53-89

1917 Svensson, J.V. De nordiska folknamnen hos Jordanes. 109-157

1917 Wadstein, EUs Jordanes' Vagi fluvius och Vaxholm. 15-18

1919 Svensson, J.V. Ptolemæus' redogörelse för folken på ön Skandia. 1-16

1919 Wadstein, Elis Vaghensön vid Stockholm. 21-24

1921 Svensson, J.V. Plinius den äldres uppgifter om Norden. Bidrag till tolkning av Natura
lis Historia 4:96-97.

59-99

1922 Svensson, J.V. Pytheas' bärnstensö. 71-85

1923 Nordenstreng, Rolf Beimuni och beimarna. 25-32

1924 Härje, K.A. Två folknamn hos Jordanes. ”Dehinc mixi, evagre, otingis.” 177-179

1925 Svensson, J.V. Jordanes' liothida 25-29

1931 Ekblom, R Idrisi und die Ortsnamen der Ostseeländer. 1-84

1941 Kuhn, Hans Hadbaden und Hadraumer. 84-116

1970 Janzén, Assar Grössbacke, Grössby och Jordanes' greotingi. 5-19

Teori och metod
Årgang Författare Titel Sidor

1914 Tunberg, Sven Svenska medeltidskällor och ortnamnsforskningen. 98-104

1978 Dalberg, Vibeke Nogle kriterier i forbindelse med samfundshistoriske udnyttelse af sted
navnestof.

136-146

1978 Muri, Alv G Nordal Er der analogi mellom framvoksteren av eit sanfunn og framvoksteren 
av stednamna i dette samfunnet?

154-161

1978 Sandnes, Jörn Stadnamn og samfunn i eldre tid. Noen synspunkter på avgrensning, 
arbeidsopgaver og problemstillinger för undersøkelser.

113-126

1989 Brink, Stefan Ett bidrag till onomastisk teori. Bosättningsonomastik. 23-32

1990 Rydving, Håkan Ortnamn som religionshistoriskt källmaterial. 167-158

1991 Nicolaison, WEH Place-Name Maps - How reliable are they? 43-50
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Bilaga 2. Gravar i Inlands Nordre härad

Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
böjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Haita 12 Gravfält 40 18 15 16 5 1 30 30 Restad Delunder- 
sökt 1914— 
1917.

Haita 14 Gravgrupp 2 1 10 0 1 0 50 50 Restad

Haita 19 Gravgrupp 3 0 0 0 0 3 25 25 Risby

Haita 22 Grav 1 0 0 0 0 1 15 15 Hålta

Haita 29 Gravfält 10 0 0 10 0 0 5 5 Vävra

Haita 30 Gravgrupp 4 1 8 3 0 0 15 15 Vävra

Haita 31 Grav 1 1 11 0 0 0 15 15 Vävra

Haita 32 Gravfält 60 9 12 50 0 0 0 5 Båröd,
Vävra

Haita 33 Gravfält 20 0 0 18 0 2 0 5 Vävra?
Haita 40 Gravfält 5 0 0 2 2 1 40 40 Gullbringa Undersökt

1975.
Haita 52 Grav 1 0 0 0 1 0 45 45 Gullbringa
Haita 53 Grav 1 1 9 0 0 0 40 40 Gullbringa

Jörlanda 44 Gravfält X 0 0 0 0 0 65 65 Brehålt Plats för

Jörlanda 54 Gravfält 6 0 0 6 0 0 20 20 Källsby

Jörlanda 58 Gravfält 50 8 18 42 0 0 0 5 Anrås
Jörlanda 59 Gravgrupp 2 1 15 1 0 0 0 5 Anrås

Jörlanda 68 Grav 1 1 6 0 0 0 10 10 Anrås Osäker.
Jörlanda 74 Gravfält 30 7 13 23 0 0 10 10 Bråland, 

Stora Skår
Hör ihop 
med Speke- 
röd 21, till
sammans
50 gravar.

Jörlanda 78 Gravgrupp 2 0 0 0 2 0 40 40 Bråland 1 borttagen
Jörlanda 79 Gravfält X 0 0 0 0 0 0 5 Anrås Plats för.
Jörlanda 123 Gravfält 5 0 0 2 0 2 0 5 Anrås
Jörlanda 128 Gravfält X 0 0 0 0 0 5 5 Bråland, 

Stora Höga
Plats för.

Jörlanda 137 Gravfält X 0 0 0 0 0 10 10 Sävelycke Plats för.
Jörlanda 201 Gravfält 5 0 0 5 0 0 30 30 Kollekärr

Jörlanda 232 Gravgrupp 3 3 12 0 0 0 10 10 Anrås

Jörlanda 235 Grav 1 1 0 0 0 0 40 40 Bråland Bortodlad?

Jörlanda 277 Gravfält 6 6 0 0 0 0 5 5 Anrås Bortodlat.

Jörlanda 278 Gravgrupp 4 4 0 0 0 0 20 20 Kyrkeby Bortodlat.

Norum 7 Grav 1 1 10 0 0 0 35 35 Nösnäs
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Norum 10 Gravfält 5 0 0 0 0 5 10 15 Nösnäs

Norum 19 Grav 1 0 0 0 1 0 10 10 Stenung

Norum 29 Gravfält 10 2 9 4 1 1 1 rose,
1 rän
na?

45 50 Doteröd

Norum 30 Gravgrupp 3 0 0 0 0 3 45 45 Doteröd

Norum 38 Grav 1 1 0 0 0 0 45 45 Gategård

Norum 39 Grav 1 1 13 0 0 0 45 45 Gategård

Norum 41 Gravgrupp 2 1 7 1 0 0 55 60 Åker

Norum 43 Grav 1 1 7 0 0 0 65 65 Gategård

Norum 44 Gravgrupp 3 0 0 0 0 3 35 35 Holm Ursprunglig
plats?

Norum 45 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 40 40 Holm

Norum 47 Gravgrupp 2 2 6 0 0 0 45 45 Holm

Norum 53 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 15 15 Holm

Norum 67 Grav 1 1 0 0 0 0 85 85 Gategård Plats för, 
hög/domar- 
ring ?

Norum 76 Grav 1 1 9 0 0 0 45 45 Hällebäck

Norum 83 Gravfält 6 0 0 2 1 3 85 85 Furufjäll

Norum 92 Gravfält X 0 0 0 0 X 30 30 Högeno-
rum

Förstört, 
bestod av 
höga, resta 
stenar.

Norum 113 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 20 20 Strandno-
rum

Norum 114 Grav 1 0 0 0 1 0 15 15 Strandno-
rum

Norum 115 Gravfält 10 2 20 8 0 0 30 35 Strandno-
rum

Norum 125 Gravgrupp 4 2 9 1 0 1 35 40 Inlag Undersökt
1990.

Norum 139 Grav 1 1 7 0 0 0 60 60 Kyrkeno-
rum

Norum 140 Gravrupp 2 2 16 0 0 0 50 50 Kyrkeno-
rum

Norum 141 Grav 1 0 0 0 1 0 55 55 Kyrkeno-
rum

Norum 146 Grav 1 1 7 0 0 0 45 45 Kopper

Norum 159 Gravfält X X 0 0 0 0 35 35 Kyrkeno-
rum

159-160,
undersökt
1990.

Norum 162 Gravfält 5 5 7 0 0 0 35 35 Kyrkeno-
rum
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Norum 174 Gravgrupp 2 2 6 0 0 0 30 30 Strandno-
rum

Norum 187 Grav 1 1 10 0 0 0 25 25 Inlag
Norum 190 Grav 1 1 4 0 0 0 45 45 Hällebäck Plats för.
Solberga 5 Gravfält 7 0 0 1 2 4 30 30 Lid
Solberga 8 Gravfält 10 10 0 0 0 0 30 30 Vinnings-

torp
Solberga 15 Gravfält 8 1 0 1 5 0 1

skepps-
sätt-
ning

5 5 Årsnäs

Solberga 24 Gravfält 10 0 0 10 0 0 10 10 Knaverstad
Solberga 25 Gravgrupp 2 1 9 1 0 0 15 15 Knaverstad
Solberga 31 Gravfält 5 0 0 5 0 0 10 10 Prästbol
Solberga 32 Gravfält 10 1 15 9 0 0 15 15 Prästbol Delunder- 

sökt 1917.
Solberga 35 Gravfält 70 1 0 63 0 0 5 5 Skår, Vit

sten, Hol
men

Ca 50 högar 
bortkörda?, 
delunder- 
sökt 1917.

Solberga 36 Gravfält 6 0 0 6 0 0 10 10 Vitsten,
Holmen

Bortodlat.

Solberga 37 Gravfält 11 0 0 11 0 0 5 5 Vitsten,
Holmen

Solberga 38 Gravgrupp 3 3 0 0 0 0 10 10 Vitsten Bortodlade
Solberga 39 Grav 1 1 0 0 0 0 10 10 Vitsten,

Holmen
Förstörd.

Solberga 40 Gravfält 11 11 0 0 0 0 5 5 Vitsten,
Holmen

Bortodlat.

Solberga 41 Grav 1 1 0 0 0 0 5 5 Vitsten Bortförd.
Solberga 42 Gravgrupp 2 2 0 0 0 0 25 25 Lid, Skår
Solberga 43 Grav 1 1 18 0 0 0 5 5 Skår, Lid
Solberga 45 Gravfält 6 0 0 6 0 0 10 10 Vallby
Solberga 47 Gravgrupp 2 1 0 1 0 0 10 10 Solberg Bortodlade.
Solberga 49 Gravfält 10 10 0 0 0 0 5 5 Vallby Bortodlat.
Solberga 53 Gravfält 50 20 0 25 5 0 40 40 Hegil
Solberga 54 Gravfält 10 1 20 9 0 0 35 35 Hegil
Solberga 66 Gravfält 40 10 0 20 0 11 45 45 Ingetorp
Solberga 74 Grav 1 0 0 0 1 0 30 30 Hammar Undersökt

1964.
Solberga 85 Gravfält 1 1 4 0 0 0 40 40 Hammar Undersökt

1964.
Solberga 88 Gravfält 5 0 0 5 0 0 40 40 Släbo
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Solberga 93 Gravfält 10 2 0 3 3 0 45 45 Skålldal

Solberga 95 Gravfält 47 2 0 25 0 0 20
klump
stenar

45 45 Tolleröd

Solberga 96 Gravfält 10 0 0 10 0 0 55 55 Skålldal

Solberga 97 Gravgrupp 2 0 0 1 1 0 55 55 Skålldal

Solberga 103 Grav 1 1 12 0 0 0 30 30 Solberg

Solberga 107 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 15 15 Långeland

Solberga 109 Gravfält 60 10 12 50 0 0 5 5 Åseby Delunder- 
sökt 1918- 
1919.

Solberga 126 Gravfält 10 1 7 9 0 0 30 30 Åseby

Solberga 132 Grav 1 1 10 0 0 0 40 40 Åseby

Solberga 138 Gravgrupp 2 2 14 0 0 0 50 50 Tegneby

Solberga 152 Gravfält 5 0 0 5 0 0 70 75 Björröd

Solberga 204 Grav 1 1 0 0 0 0 15 15 Lid

Solberga 226 Grav 1 0 0 0 0 1 25 25 Halltorp

Spekeröd 3 Gravfält X 0 0 0 0 0 P 15 20 Dyrtorp 3-4, under
sökt 1988- 
1989.

Spekeröd 8 Gravfält 21 4 12 17 0 0 15 15 Dyrtorp Undersökt
1979

Spekeröd 18 Gravfält 9 2 14 7 0 0 35 45 Kännestorp

Spekeröd 20 Gravfält 7 0 0 7 0 0 15 20 Kännestorp

Spekeröd 21 Gravfält 20 7 9 12 0 1 10 15 Kännestorp Hör ihop 
med Jörlan- 
da 74, till
sammans 50 
gravar.

Spekeröd 25 Grav 1 1 11 0 0 0 10 10 Smund-
storp

Spekeröd 27 Grav 1 1 14 0 0 0 15 15 Smund-
storp

Spekeröd 29 Gravgrupp 2 2 5 0 0 0 15 15 Smund-
storp

Ev.forn- 
lämnings- 
liknande 
lämningar.

Spekeröd 30 Grav 1 1 13 0 0 0 15 20 Kännestorp Plats för

Spekeröd 37 Grav 1 0 0 0 0 1 25 25 Gåre

Spekeröd 46 Gravfält X 0 0 0 0 0 15 20 Bräcketorp Plats för, 
högar ?

Spekeröd 51 Gravfält 20 13 15 0 0 7 40 50 Tveten,
Torp

Spekeröd 53 Gravfält 35 20 15 15 0 0 35 45 Torp
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Spekeröd 101 Gravfält 12 7 11 5 0 0 20 20 Gåre
Spekeröd 103 Gravfält 6 3 16 3 0 0 45 55 Åketorp
Spekeröd 104 Grav 1 1 0 0 0 0 40 45 Åketorp
Spekeröd 106 Grav 1 0 0 0 0 1 25 25 Åketorp Ev. grind- 

sten till 
gärdesgård.

Spekeröd 109 Gravfält 11 5 10 5 1 0 30 30 Spekeröd
prästgård

Spekeröd 116 Gravgrupp 2 1 0 0 1 0 60 65 Gössby
Spekeröd 124 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 95 95 Kännestorp
Spekeröd 125 Grav 1 0 0 0 0 1 95 95 Kännestorp
Spekeröd 126 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 95 95 Kännestorp
Spekeröd 127 Grav 1 0 0 0 0 1 95 95 Kännestorp
Spekeröd 128 Gravfält 6 0 0 0 0 6 95 95 Kännestorp
Spekeröd 130 Gravfält 30 0 0 0 0 30 95 100 Kännestorp
Spekeröd 131 Grav 1 1 6 0 0 0 85 90 Kännestorp Plats för.
Spekeröd 156 Grav 1 1 7 0 0 0 60 60 Gössby
Spekeröd 160 Grav 1 1 4 0 0 0 35 35 Apleröd
Ucklum 5 Gravfält 10 2 15 8 0 0 80 80 Smedseröd,

Tollseröd
Ucklum 7 Grav 1 1 4 0 0 0 75 75 Tollseröd
Ucklum 19 Grav 1 1 10 0 0 0 75 75 Dal
Ucklum 26 Gravfält 11 5 13 6 0 0 85 85 Prästgärde
Ucklum 35 Gravfält 11 11 14 0 0 0 95 95 Huveröd
Ucklum 36 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 70 70 Grössby
Ucklum 42 Gravfält X 0 0 5 0 0 65 65 Grössby Osäkert.
Ucklum 43 Gravfält 22 6 15 16 0 0 90 90 Grössby Delunder- 

sökt 1980.
Ucklum 45 Grav 1 0 0 0 0 1 60 60 Grössby
Ucklum 66 Gravfält 20 14 16 6 0 0 115 115 Sköllunga
Ucklum 67 Gravgrupp 3 3 13 0 0 0 100 100 Sköllunga
Ucklum 68 Gravfält 12 6 14 6 0 0 110 110 Sköllunga
Ucklum 69 Gravfält 6 3 5 2 1 0 80 80 Sköllunga Delvis för

stört, har 
varit större, 
delunder- 
sökt 1963.

Ucklum 71 Grav 1 1 10 0 0 0 115 115 Tåsteröd
Ucklum 73 Gravfält 10 7 17 3 0 0 100 100 Backa,

Ucklum
Ucklum 77 Grav 1 1 10 0 0 0 80 80 Grössby Borttagen.
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Ucklum 86 Gravfält 6 0 0 0 0 0 } 0 0 Sågen

Ucklum 96 Gravfält 1 0 0 0 0 0 } 50 55 Härgusse-
röd

Ev. natur
bildningar.

Ucklum 104 Gravfält 25 14 15 6 5 0 120 120 Huveröd

Ucklum 105 Gravgrupp 3 3 0 0 0 0 120 120 Huveröd Undersökt
1971-73.

Ucklum 135 Grav 1 0 0 0 0 1 75 75 Huveröd

Ucklum 172 Grav 1 1 10 0 0 0 45 45 Sågen

Ödsmål 2 Gravfält 10 2 12 7 1 0 30 40 Sanden

Ödsmål 4 Gravgrupp 4 0 0 1 0 3 30 30 Sanden

Ödsmål 8 Gravfält 12 9 12 0 1 2 60 70 Kläpp

Ödsmål 17 Gravfält 25 8 14 14 2 0 25 35 Sanden

Ödsmål 18 Grav 1 1 11 0 0 0 30 35 Sanden

Ödsmål 24 Gravfält 100 27 11 73 0 0 5 15 Jordham
mar

Ödsmål 26 Gravfält 9 8 0 0 1 0 30 30 Gröteröd Undersökt
1965.

Ödsmål 32 Grav 1 0 0 0 1 0 60 60 Hog Förstörd vid 
exploate
ring.

Ödsmål 55 Gravgrupp 2 1 6 1 0 0 45 50 Röra

Ödsmål 59 Gravfält 15 0 0 13 1 0 1 rose 60 65 Berg

Ödsmål 64 Gravgrupp 4 4 0 0 0 0 45 45 Berg Uppgift om.

Ödsmål 66 Gravfält 8 1 10 7 0 0 30 35 Jordham
mar

Undersökt
1976.

Ödsmål 87 Gravfält 50 24 18 11 1 13 70 80 Talbo

Ödsmål 89 Gravgrupp 4 4 16 0 0 0 65 70 Talbo Plats för.

Ödsmål 90 Grav 1 1 0 0 0 0 50 50 Talbo Uppgift om.

Ödsmål 98 Grav 1 1 6 0 0 0 5 5 Starrkärr

Ödsmål 101 Gravgrupp 4 2 12 2 0 0 25 30 Starrkärr

Ödsmål 105 Gravfält 5 3 16 2 0 0 20 25 Gamleberg

Ödsmål 115 Gravgrupp 2 0 0 0 1 1 5 5 Lillhammar

Ödsmål 126 Gravfält 5 0 0 5 0 0 15 15 Korsgård

Ödsmål 133 Gravgrupp 2 0 0 0 0 2 15 15 Röd

Ödsmål 141 Gravgrupp 3 3 8 0 0 0 75 80 Tegen

Ödsmål 146 Gravfält 20 9 0 9 1 1 95 100 Rinnela Undersökt
1957.

Ödsmål 147 Grav 1 1 10 0 0 0 95 95 Rinnela

Ödsmål 153 Gravfält 18 3 16 15 0 0 40 45 Apleröd

Ödsmål 161 Gravgrupp 2 2 0 0 0 0 70 75 Åregren Uppgift om.
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Socken Fnr Typ Antal Hög Diam. Sten-
sättn.

Domar-
ring

Rest
sten

Övr. Lägsta
höjd

Högsta
höjd

Fastighet Kommentar

Ödsmål 174 Gravfält 10 6 17 4 0 0 70 70 Åregren
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Bilaga nr 3. Namn med skriftliga belägg från 1500-tal 
eller tidigare i Inlands Nordre härad
Uppgifterna är hämtade från Ortnamnen i Inlands 
Nordre härad, del 1. Bebyggelsenamn och del 2.
Naturnamn (Janzén 1972, 1975). För närmare dis
kussion om enskilda namn, se dessa. Namnen har 
kontrollerats i det s.k. etymologiregistret dels på i 
Ortnamnsarkivet i Uppsala och på Dialekt- och ort
namnsarkivet i Lund samt i Namn och bygd och

Namn på byar och gårdar
Socken Namn Sida Äldsta

belägg
Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter
lodens
betydelse

Namn-
gmpp,
efterled

Kommentar

Hålta 1 Buffe-
röd

1 Bufferöt
1568

Buffe el
ler Buffa

Person
namn, 
man/ 
kvinna

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Kvillerud (1986: 
176) ställer frå
gan om -röd varit 
ett levande namn
bildningselement 
under medeltid 
eller om det fun
gerat som ett 
slags prefix.

Hålta 2 Båröd 2 j Bardhar 
rudi 1388 
RB

Barör Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered, Hålta 
socken.

Hålta 3 Bäcke-
varv

2f j Bæckiar 
huarue 
1388 RB

bekkr ’bäck’ Vatten
drag

varv ’krök’ av
hverfa,
’vända’

Övrig
kultur

Hålta 4 Ekelöv 3f j Akulid 
1388 RB

av aka, 
’åka’

’åkning,
körning’

Övrig
kultur

ud ’lid, backe’ Höjder 
och slutt
ningar.

’Backen där man 
åker eller kan 
åka.’

Hålta 5 Gate-
gården

4 j Gauta 
garde
1388 RB

gata ’gata,
fägata,
väg’

Färdvägar 
på land

gård ’gård’ Gårdar

Hålta 6a Gran
neby

4f j Gran- 
nabø
1388 RB

Granne
(=alt.l)

Person
namn,
man

bør ’gård’ Gårdar

Hålta 6a Gran
neby

4f j Gran- 
nabø
1388 RB

granne
(=alt.2)

’granne’ Övrig
kultur

bør ’gård’ Gårdar

Hålta 7 Gull-
bringa

6ff a Gul- 
bryngo 
1366 DN

gull ’gul, guld’ Övrig
kultur

bringa ’bringa,
förhöj
ning,
framskju
tande
berg,
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar

NORNA-rapporter efter 1991. Om ett namn be
handlats efter 1972 och om en åsikt som avviker 
mot Janzéns eller om något som bidrar till en dis
kussion har presenterats, redovisas detta i kolumnen 
Kommentar.

(* = konstruerat ord eller namn)
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupp*
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Haita 8a Harke-
röd

9ff Herku- 
sind c. 
1528
NRJ,
Hug(s)röt
1568,
Hergutz-
rödt
1573-
1586

Hergautr
(-alt. 1)

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd, Hålta 
socken.

Halta 8b Harke-
röd

9ff Herku- 
sind c. 
1528
NRJ,
Hug(s)röt
1568,
Hergutz-
rödt
1573-
1586

harka
(=alt.2)

’kratta, 
räfsa, att 
kratta ned 
rågen på 
svedje
land; slita, 
anstränga 
sig utan 
större re
sultat’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Haita 9 Hede llf J Haeidi 
1388 RB

hed ’ett större,
slätt,
skoglöst,
magert
gräs- eller
ljung-
bevuxet
område’

Slätter

Haita 10 Haita
Annex,
vanl.
kallat
Prästgår
den

12 Holta 
kirkia 
1388 RB

hålt ’mindre 
skog (av 
lövträd), 
dunge - 
samling 
(löv)träd 
el. stora 
buskar, 
gärna på 
sankmark’

Skogar 
och lunder
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Halta 11 Löke-
berg

13f Leikbergi 
nær c.
1155 Ei-
narr
Skulason,
Run-
henda,
{>ar heitir 
Leikberg 
Cod. Fris, 
j Lanka 
bærgi, 
a Lauka- 
bærgi
1388 RB

laukr lök, (vild) 
lökväxt

Vilda väx
ter

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Förleden i Löke- 
berg i Foss socken 
kopplas till 
’gräslök’ (Droug- 
ge 1980a:168).
Ordet berg har ett 
större bety
delseomfång som 
ortnamnselement 
än som appelativ 
(Strid 1993:40). 
Samma åsikt har 
också Nyström 
(1987:61).

Hålta 12 Mällgär-
de

15 Melgerdt 
c. 1528 
NRJ

mell- mellersta,.
mellan
liggande

Övrigt gärde ’gärde’ Åkrar,
ängar,
gärden
och
hagar

Halta 13 Polen
kallas
Mörk
gärdet

16 Polle
1568

pöl ’pöl, va- 
tetnsam- 
ling’?

Sjöar och 
våtmar
ker?

Hålta 14 Restad 17ff i Ræid-
stadhum
øfsto
1388 RB, 
j Midræis- 
tadum 
1388 RB, 
j ytzstu 
Ræidhsta 
dum
1388 RB

Hreiöarr Person
namn,
man

stad ’område, 
plats, bo
stad, gård’

Trakter, 
områden 
och platser

-sta(d) har flera 
möjliga betydel
ser: a) uppehålls- 
plats, boställe, b) 
samlingsplats för 
kreatur, säter eller 
mjölkningsplats c) 
tomt för bebyg
gelse d) areal 
(område?) e) plats 
för hässja, slåt- 
teräng f) stängsel 
inhägnad g) ställe, 
plats för något 
(Pamp 1987 
s.38ff).

Hålta 15 Risby 18f Riisby c. 
1528

ris ’risig vege
tation’

Vilda
växter

by, bør ’by, gård’ Gårdar Ståhl (1982, sp 
344) föreslår be
tydelserna ’små
skog’, ’buskskog’, 
lågväxt, snårig 
skog’, ’lågväxt, 
snårig skog’, ’litet 
skogsområde’ för 
just namn som 
Risby.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Haita 16 Ränte-
röd

19 Renterött
1568

rente ’ränta, ar
rende, 
skatt’

Seder och 
bruk

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Haita 17 Rävo 20 a Ræfaug- 
hum
1388 RB

räv ’räv’ Vilda djur haugr ’hög, höjd’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Haita 18a Vene-
röd

20f i Huæna 
rodte
1354
DN,
J ytzsta 
Huæina 
riodre 
1388 RB

Vena
(=alt.l)

namnet 
bildat till 
granngård 
Vena.

Gårdar,
bebyggel-
senamn

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Haita 18b Vene-
röd

20f i Huæna 
rodre
1354
DN, J 
ytzsta 
Huæina 
riodre 
1388 RB

ven
(=alt.2)

’tunt gräs
strå, plats 
där sådant 
gräs växer’

Vilda
växter

Haita 19 Vävra 21ff j Vefrini 
1388 RB

vafra bildat till 
ånamn 
’röra sig 
hit och dit 
utan mål, 
sväva, fara 
fram och 
tillbaka, 
vibrera’

Vatten
drag

vin ’äng, be
tesmark’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Jör-
landa

20 Anrås 28f a Ano-
roos
1399 RB

»Ob bildat till 
ånamn, av 
stam ala, 
’alstra, fö
da, växa - 
den väx
ande, lätt 
över
svämman
de’

Vatten
drag

os ’åmyn
ning’

Vatten
drag

Jör-
landa

21a Bagge
hög

30f Bagge-
högh
1528
NRJ

bagge ’bagge’ Tamdjur hög ’hög, höjd’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

21b Bagge
hög

3 Of Bagge-
högh
1528
NRJ

bagge ’norrman’ Övrig
kultur

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP>
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

22 Berg 31f Berg
1544 Jr

berg ’berg,
bergknal
le’

Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

23 Brehålt 32f Bredholt 
c 1528 
NRJ

bred ’det breda 
(stora)’

Övrigt holt, hålt, 
hult

’mindre 
skog (av 
lövträd), 
dunge’

Skogar 
och lunder

Jör-
landa

24 Bråland 33f Broland c 
1528
NRJ

bro ’bro’ Färdvägar 
på land

land
(=alt.l)

’(odlat)
mark
stycke’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Betydelsen av - 
land är omtvistad. 
Följande har dis
kuterats: ’ter
räng’, ’mark’, 
’strandmark’, 
åbrädd’, ’strand
sluttning’ och 
’mark anslagen åt 
guds kult’ (Ståhl 
1970:81). Bråland 
i Foss socken har 
tolkats som ’bro’ 
och ’strandmark’, 
’strand’ (Drougge 
1980a:154f).

Jör-
landa

24 Bråland 33f Broland c 
1528
NRJ

land
(=alt.2)

’land vid
vatten,
åstrand’

Längs
stränder

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Jör-
landa

25a Bärby 35 Bergby(e) 
c 1528 
NRJ

Berg
(=alt.l)

’berg’ Höjder 
och slutt
ningar.

by (=alt.l) ’by’ Gårdar Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

25b Bärby 35 Bergby(e) 
c 1528 
NRJ

Berg
(=alt.2)

Gårdar,
bebyggel
senamn

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

25c Bärby 35 Bergby(e) 
c 1528 
NRJ

bod (enl.
uttal)
(=alt.2)

’bod’ Bodar och
andra
byggnader

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

26 Dyfjäll 36f Giffael
1568

gjuv
(djuv)
(=alt.l)

’fördjup
ning i 
marken, 
klyfta’

Dalar 
och andra 
fördjup
ningar

fel(d),
feldt

} P

Jör-
landa

26 Dyfjäll 36f Giffael
1568

gygr
(=alt.2)

’jättekvin
na’ (med 
hänvisning 
till omgi
vande 
höga berg)

Seder och 
bruk

Bilaga 3. Namn med skriftliga tillägg... 209



Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestdm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP>
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

27 Gårete 37f Gaard
1568,
Garitt
1573

*Garto Vatten- 
drags- 
namn bil
dat av gar
ta, ’skäm
ta’, besläk
tat med 
garma, 
’prata, 
skvallra’, 
garpa,
’stoj a,
skvallra,
rapa’
egentligen
syftande
på ett
pladdran-
de eller
gurglande
ljud

Vatten
drag

Jör-
landa

28 Gilltorp 38f Gil(l)et(h) 
orp 1544, 
1568

Geilaug Person
namn,
kvinna

torp ’torp’ Gårdar Hugo Karlsson 
anger betydelsen 
’nybygge’, ’utflyt- 
targård’ (1991:
38) och skriver 
också att i land
skapslagarna 
ställs torpet som 
j uridisk-kameral 
term i motsats till 
byn (1984:35).

Jör-
landa

29 Haga 39 j Hagha 
1388 RB

hage ’inhägnad 
åker-, 
ängs- eller 
betesmark’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Jör-
landa

30 Hake-
bol

39f Hage-
boell
C.1528
NRJ

Hake Person
namn,
man

bol ’gård, ny
bygge’

Gårdar

Jör-
landa

31a Halleby 40f Holleby 
c. 1528 
NRJ

Halle
(=alt.l)

Person
namn,
man

byr, by, 
bør

’gård’ Gårdar

Jör-
landa

31b Halleby 40f Holleby 
c. 1528 
NRJ

holl
(=alt.2)

’sluttning’ Höjder 
och slutt
ningar.

Jör-
landa

31c Halleby 40f Holleby 
c. 1528 
NRJ

hall
(=alt. 3)

’brant
berg’

Höjder 
och slutt
ningar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupP,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

32a Hunsbo 41f Hun(n)dt
zbo(e)
1568-
1586

Hund
(=alt.l)

Person
namn,
man

bo
(altl)

’bostad’ Gårdar

Jör-
landa

32b Hunsbo 41f Hun(n)dt
zbo(e)
1568-
1586

hund
(=alt.2)

’hund’ Tamdjur bod
(=alt.2)

’bod’ Bodar och
andra
byggnader

Jör-
landa

32c Hunsbo 41f Hun(n)dt
zbo(e)
1568-
1586

hund
(=alt.3)

nedsättan
de prefix

Övrig kul
tur

Jör-
landa

33 Håberg 42f Ho(u)ffbe 
rig 1544

■'hå av 
hir till 
adj haugr

’hög’ (adj) Övrigt berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar.

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.
Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

34a Håby 43f i Haugby 
1388 RB

haugr
(=alt.l)

’hög’
(subst)

Höjder 
och slutt
ningar.

byr, by, 
bær

’gård’ Gårdar Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

34b Håby 43f i Haugby 
1388 RB

haugr
(=alt.2)

’hög’ (adj) Övrigt Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

35 Höga 44f Hoffwe
1544

hög ’hög(ar),
höjd(er)’

Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

36 Högen 45 j Hauge- 
nom c 
1400 RB

hög ’hög, höjd’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Jör-
landa

37 Inlag 45f Inlauff
1568

inlaga ’ett till
odling
”inlagt”
stycke av
utmarken,
intaga’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Jör-
landa

38 Jordal 46f j Oradal 
1388 RB

Jora ånamn, 
’vattnet, 
den vat
tenrika’

Vatten
drag

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Jör-
landa

39a Jörland 47f Jorolanda 
kirkia, 
Iorlanda 
kirkia 
1388 RB

Jora ånamn, 
’vattnet, 
den vat
tenrika’

Vatten
drag

land ’(odlat)
mark
stycke’

Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestätn-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP>
efterled

Kommentar

Jör-
landa

39b Jörland 47f Jorolanda
kirkia,
Iorlanda
kirkia
1388 RB

land ’land vid
vatten,
åstrand’

Längs
stränder

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Jör-
landa

40 Kolle
kärr,
hette
tidigare
Katte-
röd

48 Katheröt
1568

katt ’katt’, ev. 
nedsättan
de benäm
ning

Tamdjur
(?)

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Jör-
landa

41 Kyrke-
by

49f j Kirkiu- 
bø c.
1400 RB

kyrka ’kyrka’ Religion bør ’gård’ Gårdar Anses sannolikt 
ha hetat Jörland 
tidigare

Jör-
landa

42 Kårtvet 51 j Kall- 
buæit 
1388,
j Kal- 
buæit c.
1400 RB

kål ’kål’ Odlade
växter

tvet ’uppröjd 
äng i ut
marken’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Jör-
landa

43 Källsby 51f Keel(s)by 
c. 1528 
NRJ

Käll, Ke- 
till

Person
namn,
man

byr, bør ’by, gård’ Gårdar

Jör-
landa

44a Maj kärr 54f Maikiar
1568

Maja
(=alt.l)

Person
namn,
kvinna

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Jör-
landa

44b Maj kärr 54f Maikiar
1568

Maj-
(=alt.2)

växt t.ex. 
Majgräs, 
Maj nyck
lar

Vilda väx
ter

Jör-
landa

44c Maj kärr 54f Maikiar
1568

maja
(=alt.3)

’löva’ Seder och 
bruk

Jör-
landa

44d Majkärr 54f Maikiar
1568

Mad
(=alt.4)

’sank äng’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Jör-
landa

45 Rams
dalen

55 Ramsdal
1568

ramn
(hrapn)

’korp’ Fåglar dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupp>
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP>
efterled

Kommentar

Jör-
landa

46a Ranebo 56f Raffn(n)e 
bo(o) c. 
1528
NRJ

rafn
(stämmer 
dock ej 
med ut
tal)
(=alt.l)

’korp’ Fåglar bo, bu 
(=alt.l)

’bod’ Bodar och
andra
byggnader

Jör-
landa

46b Ranebo 56f Raffn(n)e 
bo(o) c. 
1528
NRJ

Rane,
Ragne
(=alt.2)

Person
namn,
man

bo
(=alt.2)

’bostad’ Gårdar

Jör-
landa

47 Ranne-
kärr

57f paa Rag- 
neildeker
c. 1528 
NRJ

Ragnhild Person
namn,
kvinna

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Jör-
landa

48 Raröd 58f j Rana- 
rwdh
1430 DN

Rane Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Jör-
landa

49a Rämma 59ff Renne- 
rioe c. 
1528
NRJ,
Remundt
1544,
Rem(m)-
en(n)
1568,
1581

* Hr ef na ånamn 
bildat till 
hrafn, 
’korp’

Vatten
drag,
ånamn

Jör-
landa

49b Rämma 59ff Renne- 
rioe c. 
1528
NRJ,
Remundt
1544,
Rem(m)-
en(n)
1568,
1581

”Rämma ’fuktig
mark’

Sjöar och 
våtmarker

Jör-
landa

50 Röd 63 Rud(t)
1528
NRJ

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
grupP,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

51 Saxeröd 63 Saxse-
rödt(t)
1568,
1573

Saxe Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Jör-
landa

52 Skår 63f Skod c. 
1528
NRJ (se
nare
Skor)

skår, skor ’inskär
ning (skå
ra)’

Höjder 
och slutt
ningar

Jör-
landa

53 Smedse-
röd

64 Smitzrör 
(sista r-et 
osäkert) 
1568,
Smetz-
rödt(t)
1573,
1586

smed ’smed’ Yrken och 
näringar

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Jör-
landa

54 Stenfla-
ten

64 j Stæinflot 
vider 
Iorlanda 
kirkia 
1388 RB

sten ’sten’ Hällar, 
sten och 
jordart

flat(en) ’flat yta 
(odlings
mark)’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Jör-
landa

55 Stubb-
hålt

65 Stub-
holt(t)
1568,
1573

stubbe ’stubbe,
stubbar’

Vilda väx
ter

holt, hult ’mindre 
skog (av 
lövträd), 
dunge’

Skogar 
och lunder

Jör-
landa

56a Svale-
berg

65f Sualberig
1568

svala
MU)

’svala’ Fåglar berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

56b Svale-
berg

65f Sualberig
1568

sval
(=alt.2)

’svål, gräs- 
svål,
gräsmatta’

Vilda väx
ter

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Jör-
landa

57 Säve-
lycke

66ff j Sioar 
lykkiu 
1388 RB

sjö ’sjö’ Sjöar och 
våtmarker

lycka Tycka, of
ta mindre, 
inhägnad 
åker eller 
äng’ (OGB 
VI:2
S.445)

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Jör-
landa

58 Torp 68 j borpe 
1388 RB

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Jör-
landa

59 Tortorp 69 j Tolo- 
jx>rpe 
1359 DN

Tola Person
namn,
kvinna

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Jör-
landa

60 Toröd 70 j borda 
rudi 1388 
RB

Tord Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP> 
efterled

Kommentar

Jör-
landa

61a Trålle-
röd

70f Trollerud 
c. 1528 
NRJ

Trolli Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Jör-
landa

61b Trålle-
röd

71ff Trollerud 
c. 1528 
NRJ

troll ’troll’ Seder och 
bruk

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Jör-
landa

62a Törreby 71ff Thorreby, 
Thyrreby 
c. 1528 
NRJ

Thyr(w)i Person
namn,
kvinna

byr, bør ’by, gård’ Gårdar

Jör-
landa

62b Törreby 71ff Thorreby, 
Thyrreby 
c. 1528 
NRJ

tyr(v)i, 
tore, tyre

’kådig
furuved’

Vilda
växter

byr, bør ’by, gård’ Gårdar

Jör-
landa

63 Vulse-
röd

73 j Viglæiks 
rudi 1388 
RB

Vigleikr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Jör-
landa

64 Åker 73 J Akre 
1388 RB

aker ’åker’ Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Norum 65 Askerön 78ff j Askerøy
1388 RB

ask ’ask’ Vilda väx
ter

Ö ’ö’ öar och 
holmar

Norum 66 Berg 82 j Bærgi 
1388 RB

berg ’berg’ Plöj der 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Norum 67 Blixe-
röd

82f i Bliighs- 
rude
1347 DN

Bligr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Norum 68 Doteröd 83ff Dotheröt, 
Dotels- 
mdt 1568

Dota,
Dote

Person
namn, 
man/ 
kvinna

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Norum 69 Frås-
torp

86 Fros- 
torp(h) c. 
1528
NRJ

Froste Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Norum 70 Furu
fjäll

87 (j) Firi- 
fiaslli, a 
Firifielli 
1388 RB

fyri furuskog Skogar 
och lunder

fjäll ’(i Bohus
län) nor
malt ett 
(högt), 
vidsträckt, 
mer eller 
mindre 
kalt bergs
område, 
gärna av
lägset från 
den cent
rala byg
den’ (OGB 
VI:2,
S.345)

Höjder 
och slutt
ningar.

Norum 71a Gate-
gård

87f Gade
gard(t),
Gade-
gordt
1568

gata
Mt.l)

’gata, väg 
omgärdad 
på båda 
sidor’

Färdvägar 
på land

gård ’gård’ Gårdar

Norum 71b Gate-
gård

87f Gade
gardt,
Gade-
gordt
1568

gata
(=alt.2)

’fägata’ Färdvägar 
på land

Norum 72 Ham
mar

88f Ham(m)e 
r1568- 
1586

hammar ’framskju
tande
bergsparti’

Höjder 
och slutt
ningar.

Norum 73 Holm 89 j Holme 
1388 RB

holmr ’holme’ 
även s.k. 
bäckholme 
dvs. ’land
tunga om
fluten av 
bäck på 
tre sidor’

Längs
stränder

’Upphöjning’ är 
närmare ordet 
holms ursprungli
ga betydelse än 
’liten ö’ (Hellberg 
1967:50). Harry 
Ståhl däremot an
ser att betydelsen 
’en terrängbild
ning, kulle el. dyl. 
som höjer sig över 
omgivande ter
räng (holme i en 
åker, i en mosse 
el. dyl.)’ är sekun
där (Ståhl 1981, 
sp. 648).

Norum 74 Hälle-
bäck

89f j Hial- 
lubsek 
1388 RB

hälla ’stenhäll’ Hällar, 
stenar och 
jordart

bäck ’bäck’ Vatten
drag
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP>
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
efterled

Kommentar

Norum 75 Höge-
norum

90f a Høgo 
Noræime 
1399 RB

hög ’hög, höjd’ Höjder 
och slutt
ningar.

norum Norum Gårdar,
bebyggel-
senamn

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Norum 76 Inlag 91 Inlaug
1568

inlaga ’ett till
odling
”inlagt”
stycke av
utmarken,
intaga’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Norum 77a Järn-
klätt

92 Jarnklit
1568

Järn
(=alt.l)

’järn’ Naturre
surser

klätt ’bergs
klint, hög
sta toppen
av ett 
berg’(O GB 
VI:2, 
s.550)

Höjder 
och slutt
ningar

Norum 77b Järn-
klätt

92 Jarnklit
1568

Hjarni
(=alt.2)

’hjässa,
topp’

Höjder 
och slutt
ningar.

Norum 78 Kopper 93f y Koppe 
1568

kopper
(=alt.l)

’koppar’ Natur
resurser

Norum 79 Kostorp 
(del av 
Munke- 
röd)

97 I Koolls- 
borpe 
1347 DN

Kollr,
Kolfr

Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ingår numera i 
Munkeröd.
Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Norum 80 Kyrke-
norum

94f Kircke-
noren c.
1528
NRJ

kyrka ’kyrka’ Religion norum Norum Gårdar,
bebyggel
senamn

Norum 81 Kål-
lunge-
röd

95 Kol-
ling(s)röt
1568

Kollungr, 
Koli unge

’ättling av 
Kollr el. 
Kolli’

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Norum 82 Kärr 95f j Kiærre 
1347 DN

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Norum 83 Lusse-
röd

96 Lusseröd
1568

lus nedsättan
de ord, 
öknamn

Övrig
kultur

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Norum 84 Löv
hammar 
(del av 
Munke- 
röd)

97 J Lauf- 
hamre 
1388 RB

löv ’löv’ Vilda
växter

hammar ’framskju
tande
bergsparti’

Höjder 
och slutt
ningar

Ingår numera 
i Munkeröd

Norum 85a Munke- 
röd 
(med 
Löv
hammar 
och Kos
torp)

97f Muncke- 
röt 1568

munk
(=alt.l)

’munk, 
person 
från klos
ter’

Religion röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Norum 85b Munke- 
röd 
(med 
Löv
hammar 
och Kos
torp)

97f Muncke- 
röt 1568

munk
(=alt.2)

’lerklump, 
rund sten’ 
(OGB
VL2,
S.550,
319)

Hällar, 
sten och 
jordart

Norum 86 Måröd 98 Mo(o)-
rödt
1568-
1586

mo ’ett större, 
slätt, 
skoglöst, 
magert 
gräs- eller 
ljungbe- 
vuxet om
råde’

Slätter röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Norum 87 Norum 77f Noraeima 
kirkia,J 
Noræi- 
ma, j 
Noræime 
1388 RB

nor ’trång pas
sage vanli
gen men 
inte nöd
vändigtvis 
i vatten, 
trång pas
sage mel
lan berg 
inne på 
land’

Övrig na
tur

hem ’trakt,
gård’

Trakter, 
områden 
och platser

Norum 88 Nösnäs 98ff j Naus- 
nese
1388 RB

naust ’båtskjul,
båthus’

Bodar och
andra
byggnader

näs ’näs’ Längs
stränder

Norum 89 Sme-
deröd

lOlf Smita
rudi
1388 RB

* Smiti Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Norum 90 Stenung 102
ff

j Staei- 
nungum 
1388 RB

sten sten, sten
klumpen, 
stenkullen, 
stenmas
sivet

Hällar, 
sten och 
jordmån

(Sten)ung avledning, 
inbyggar- 
beteck- 
ning, 
’stenbor- 
nas (om
råde eller 
by/gård)’

Trakter, 
områden 
och platser

Norum 91 Sten-
ungsön

107f Stæinung 
øy 1388 
RB

Stenung Gårdar,
bebyggel-
senamn

ö ’ö’ Öar och 
holmar

Norum 92 Strand
kärr

102f Strand-
akser
1430 DN

Strand ’strand’ Längs
stränder

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Norum 93a Sö-
backen

111 Seffue-
ba(i)ck
1568

Sjö
(=alt.l)

’sjö’ Sjöar och 
våtmarker

backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Norum 93b Sö-
backen

111 Seffue-
ba(i)ck
1568

säv
(=alt.2)

’säv’ Vilda väx
ter

Norum 94a Sörgård 
(och Äg- 
gestorp)

lllf Sög(o)rdt
1568

sjö
(=alt.l)

’sjö’ Sjöar och 
våtmarker

gård ’gård’ Gårdar

Norum 94b Sörgård 
(och Äg- 
gestorp)

lllf Sög(o)rdt
1568

söder
(=alt,2)

’söder’ Övrig kul
tur

Norum 94c (Sör
gård 
och) Äg- 
gestorp

lllf j Algseirs 
jrorpe
1388 RB 
Sögård

Alfgeirr,
Algeirr

Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

95 Aröd 115f Arwerudt 
c. 1528 
NRJ

Arne Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efierled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Sol
berga

96a Björfjäll 116f Biörn-
fe(i)ld
1568,
1573

Björn
(=alt.l)

Person
namn,
man

fjäll ’(i Bohus
län) nor
malt ett 
(högt), 
vidsträckt, 
mer eller 
mindre 
kalt bergs
område, 
gärna av
lägset från 
den cent
rala byg
den’ (OGB 
VI:2,
S.345)

Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

96b Björfjäll 116f Biörn-
fe(i)ld
1568,
1573

björn
(=alt.2)

’björn’ Vilda djur

Sol
berga

97 Björröd 117f Biørudt c. 
1528
NRJ

Björn
=alt.l)

Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Sol
berga

98 Björröd 117f Biørudt c. 
1528
NRJ

björn
(=alt.2)

’björn’ Vilda djur Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Sol
berga

99 Bräcke 119 Brecke c. 
1528

bräcka ’bred
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar

Betydelsen ’brant 
backe’ (fvn) 
’bräcka’, ’brink’
(sv dial) anges av 
Falck-Kjällquist 
(1984b:81) och 
’brink’, ’backe’, 
’brant, bred slutt
ning’ av Ståhl 
(1980, sp. 219) 
för Bohuslän, 
Dalsland, Värm
land och Väster
götland.

Sol
berga

100 Bu-
deröd

120f Buderödt
1568-
1586

Bute Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Sol
berga

101
a

Dingle-
bo

121 Dingel-
bo(e)
1568-
1811

"■Dingla
(=alt.l)

ånamn,
’den
dinglande,
slingrande’

Vatten
drag

bo
(=alt.l)

’bostad’ Gårdar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
grupp*
efterled

Kommentar

Sol
berga

101
b

Dingle-
bo

121 Dingel-
bo(e)
1568-
1811

* Dingle,
* Dingla 
(=alt.2)

Person
namn,
man/
kvinna

bod
(=alt.2)

’bod’ Bodar och
andra
byggnader

Sol
berga

102 Dotters-
röd

121f Dothels- 
rött 1568

* Dytti 11 
av Dyttr

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hål ta socken.

Sol
berga

103 Flögen 121f Fløen(n) 
c. 1528 
NRJ

flög ’vindflöjel’ Övrig
kultur

Sol
berga

104 Gun-
torp

123 J Gunno- 
j)orpe
1388 RB

Gunna Person
namn,
kvinna

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

105 Hall-
torp

123f j Hallo- 
jjorpe
1388 RB

Halla Person
namn,
kvinna

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

106 Ham
mar

124 a Hamre 
1388 RB

hammar ’framskju
tande
bergparti’

Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

107 Hede 124 a Hæidi 
1388 RB

hed ’större, 
slätt, 
skoglöst, 
magert 
gräs- eller 
ljungbe- 
vuxet om
råde’

Slätter

Sol
berga

108
a

Hegil 125 J Hæidars 
gili 1388 
RB, j
Hæidagili
1399

heiör ’hed’ Slätter gU ’bergsklyf
ta, trång 
dalgång’

Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

108
b

Hegil 125 J Hæidars 
gili 1388 
RB, j 
Hæidagili 
1399

Heidarr Person
namn,
man

Sol
berga

109 Hälje-
röd

125f j Hælg- 
horudt 
1388 RB

Helga Person
namn,
kvinna

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Sol
berga

110 Inge-
torp

127 j Ingo 
jrorpe 
1388 RB

Inga Person
namn,
kvinna

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Sol
berga

111 Jäger 128 j Jaöre 
1320 DN

jadarr ’kant, 
rand, kant 
på väv - i 
ortnamn — 
(kanten 
på)en (lång 
sträckt) 
bergås’

Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

112 Klå-
ränna

128f j Klof- 
rændum
1388 RB

klof ’kluven
het, nå
gonting 
kluvet, 
klyfta, 
berg
skreva’

Höjder 
och slutt
ningar

ränna ’ränna’ Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

113
a

Knaver-
stad

129
ff

j Knafra- 
stadum 
1388 RB

Knafri
(=alt.l)

Person
namn,
man

stadir ’plats, bo
stad, gård’

Trakter, 
områden 
och platser

Ang. -sta(d) 
se Restad,
Hålta socken.

Sol
berga

113
b

Knaver-
stad

129
ff

j Knafra- 
stadum 
1388 RB

* Knavre 
(=alt.2)

forsnamn Vatten
drag

Sol
berga

114 Kode 131 j Kotom 
1388 RB

kota kota eller 
trissa

Övrig
kultur

Betydelsen ’htet 
rum’, litet hus’, 
’kåta’ föreslås av 
Wadström 
(1983:78) och be
tydelsen ’knöl’, 
’klump’, ’utväxt’ 
föreslås av Elme- 
vik (1997:96).

Sol
berga

115 Kvarn-
dalen

132 Quarndal
1568

kvarn ’kvarn’ Bodar och
andra
byggnader

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

116
a

Kålle-
röd

132 Kollerödt
1568

Kolle
(=alt.l)

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Sol
berga

116
b

Kille
röd

132 Kollerödt
1568

kulle
(=alt.2)

’kulle’ Höjder 
och slutt
ningar.

Sol
berga

117 Kåröd 133f j kararudi 
1377
RAP, j 
Karari- 
od(re) 
1388 RB

Kåre Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Sol
berga

118 Lid 134 Liid c. 
1528
NRJ

lid ’lid,
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
gP*pp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP<
efterled

Kommentar

Sol
berga

119 Lunna 134f Lwnde 
1485 DN

lund ’lund’ Skogar 
och lunder

Sol
berga

120
a

Lange
land

136 J Langu
lande
1388 RB

lång
(=alt.l)

’lång’ Övrigt land
(=alt.l)

’(odlat)
mark
stycke’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ang. -land 
se Bråland, 
Jörlanda socken.

Sol
berga

120
b

Lange
land

136 J Langu
lande
1388 RB

Lang-a ånamn,
’den långa 
ån’

Vatten
drag

land
(=alt.2)

’land vid
vatten,
åstrand’

Längs
stränder

Ang. -land 
se Bråland, 
Jörlanda socken.

Sol
berga

121 Lövön 136f Løwe c. 
1528
NRJ

löv ’löv’ Vilda
växter

ö ’ö’ Öar och 
holmar

Sol
berga

122 Nolby 138 Nordbi
1568

nord ’norr’ Övrig
kultur

by ’by, gård’ Gårdar

Sol
berga

123 Prästbol 138f Prestbol- 
lit 1568

präst ’präst’ Yrken och 
näringar

bol ’boställe’ Gårdar

Sol
berga

124 Kön
ning

139f aff Rud- 
hningi 
1354 DN

rudning ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Sol
berga

125
a

Skålldal 140
ff

j Skaldall, 
j Skal- 
dalæ
1388 RB

Skal di 
(=alt.l)

Person
namn.
man

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

125
b

Skålldal 140
ff

j Skaldall, 
j Skal- 
dalæ
1388 RB

Skald
(=alt.2)

’skald,
diktare’

Yrken och 
näringar

Sol
berga

126 Skår 142 Skaa(i)r 
c. 1528

skår ’skåra, in
skärning, 
nedskär
ning i ter
rängen’

Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

127 Skåra 142f j Skoro 
1388 RB

skår ’skåra, 
nedskär
ning i ter
rängen’

Dalar och 
andra för
djupningar

Sol
berga

128 Skäggs
torp

143f j Skiægs- 
Jjorppe 
1388 RB

Skeggr,
Skegg

Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

129 Siä bo 144f a Slet- 
budum 
1388 RB

slätt ’slätt’ Slätter bod ’bod’ Bodar och
andra
byggnader
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Sol
berga

130 Solberg 145
ff

j Sol-
bærgha
sokn
1320 DN

sol ’sol’ Övrig
natur

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

’Den (starkt) sol
belysta höjden.’ 
Kultisk betydelse 
har diskuterats 
för denna namn
typ, vilket avfär
das av t.ex. Hell
berg. (se diskus
sion 1967:194). 
Hald (1980, KL
1, sp 653) anger 
att namnet ofta 
satts i samband 
med gammal sol
dyrkan, men me
nar att betydelsen 
’det solbelysta 
berget’ eller ’ber
get, som är sär
skilt utsatt för 
solen’ är det van
ligaste.

Sol
berga

131 Tegne-
by

147f Thegneby 
c. 1528 
NRJ

tegn ’fri, obe
roende 
man (i 
tjänst hos 
furstar) 
riddare’

Yrken och 
näringar

by ’by, gård’ Gårdar

Sol
berga

132 Tolle
röd

149 J Poralfs 
rudi 1388 
RB

Póralfr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Sol
berga

133 Torp 149f Torpp c. 
1528
NRJ

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

134 Tunge 150f Thunge c. 
1528
NRJ

tunge ’tunga,
landtunga’

Längs
stränder

Sol
berga

135 Törres-
rod

151f j Porgiuls 
rudhi
1388 RB

Porguils Person
namn,
namn

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Sol
berga

136 Vale-
berg

152 War-
ber(i)g
1568,
1573

varde,
vale

’virdkas,
kummel,
rose’

Övrig
kultur

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp>
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Sol
berga

137 Vallby 153 a Valium 
1388 RB

vall ’slät mark, 
fält’

Slätter by (senare 
tillägg)

’by’ Gårdar Sammansättning
ar med stamform 
såsom Vallby an
ses av Hellberg 
(1967:251) vara 
vanliga bland jär- 
nåldersbygdens 
namn på -by.

Sol
berga

138 Vin
nings
torp

153f j Vidhins- 
|>orpe
1388 RB

Viö-
(v)indr

Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

139 Vitsten 154f Huide 
steen c. 
1528
NRJ

vit ’vit’ Övrigt sten ’sten’ Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

140 Vämne-
röd

155f Wem- 
mennde- 
rudh c. 
1528
NRJ

Vémundr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Sol
berga

141
a

Årsnäs 156f j Orms 
nese, (j) J 
Ormsnese 
1388 RB

Orm
(=alt.l)

Person
namn,
man

näs ’näs’ Längs
stränder

Sol
berga

141
a

Årsnäs 156f j Orms 
nese, (j) J 
Ormsnese 
1388 RB

orm
(=alt.2)

’orm’ Vilda djur

Sol
berga

142 Åseby 157f Otzeby c. 
1528
NRJ

Åsa, Åsi Person
namn,
man/
kvinna

by ’by, gård’ Gårdar

Sol
berga

142 Åseby 157f Otzeby c. 
1528
NRJ

ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

143
a

Ödsmål 159f j Auz- 
malum 
1388 RB

"■auönsmal
(=alt.l)

’avgränsat
område,
som röjts
upp på
förut
obrukad
mark’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Sammansatt ord

Sol
berga

143
b

Ödsmål 159f j Auz- 
malum 
1388 RB

*auönsmål
(=alt.2)

’ödesmål
(ödegård)’

Gårdar Sammansatt ord

Speke-
röd

144 Anvik 162f Andvig c. 
1528
NRJ

and ’and’ Fåglar vik ’vik’ Längs
stränder
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupP,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Speke-
röd

145 Apleröd 163f j Appalla- 
riodre 
1388 RB

apel ’äpple’ Vilda väx
ter

riodre ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Se Apleröd, 
Ödsmål

Speke-
röd

146 Berg 164f j Bærgi 
1388 RB

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Speke-
röd

147 Bräcke-
torp

165f Bracka 
tårp 1519 
NRJ

bräcka ’bred
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.
Ang. ordet bräcka 
se Bräcke,
Solberga socken.

Speke-
röd

148 Båts-
lycke

166f Bones- 
licke c. 
1528
NRJ

Bardr Person
namn,
man

lycka ’lycka, ot
ta mindre, 
inhägnad 
åker eller 
äng ’(OGB 
VI:2
S.445)

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Förledens associa
tion med båt tinns 
endast i skritt

Speke-
röd

149 Dyrtorp 167f Dyr- 
tt(h)orp 
c. 1528 
NRJ

Dyre Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

150 Grins-
torp

168f Grinds- 
torp, 
Gestorpp 
c. 1528 
NRJ

Grimr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

151
a

Groland 169f Graaland 
c. 1528 
NRJ

*Groa ånamn av 
gro(dh), 
’växa 
(över
svämma)’

Vatten
drag

land ’(odlat)
mark
stycke’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

151
b

Groland 1691 Graaland 
c. 1528 
NRJ

land ’land vid
vatten,
åstrand’

Längs
stränder

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

151
c

Groland 1691 Graaland 
c. 1528 
NRJ

”groland ’äng med 
rik gräs
växt’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Speke-
röd

152 Gåre 171 Garde i 
Vik 1354 
DN

gård ’gård.’ Gårdar Observera tilläg
get i skrivningen 
Garde i Vik.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Speke-
röd

153 Gössby 172
ff

j (adrum) 
Gøyrsbø 
1388 RB

‘Gøys å- eller 
forsnamn, 
’spruta, 
välla, 
strömma 
fram, en 
framväl
lande 
ström’

Vatten
drag

byr, bør ’by, gård’ Gårdar

Speke-
röd

154 Harås 175f j Harase 
1388 RB

har hare Vilda djur ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Speke-
röd

155 Hålt 176 j Holte 
1388 RB

holt ’mindre 
skog (av 
lövträd), 
dunge - 
samling 
(löv)träd 
el. stora 
buskar, 
gärna på 
sankmark’

Skogar 
och lunder

Speke-
röd

156 Hög 170f j Haugi 
1388 RB

hög ’hög’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Speke-
röd

157 Kleva 177 undir 
Klæfum- 
ne, af 
Klæfunni 
1388 RB

klev ’brant stig 
eller väg i 
bergster
räng’

Färdvägar 
på land

Speke-
röd

158
a

Kroks-
lycke

178 Kro(i)gs-
löck(e)
1568

Krok
(=alt.l)

Person
namn,
man

lycka ’lycka, of
ta mindre, 
inhägnad 
åker eller 
äng’ (OGB 
VI:2
S.445)

Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Speke-
röd

158
b

Kroks-
lycke

178 Kro(i)gs-
löck(e)
1568

Krok
(=alt.2)

’krok, 
krök, av
krok’

Övrig
kultur

Speke-
röd

159 Kännes
torp

178
ff

Kennes
torp c. 
1528
NRJ

Kinadr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

160
a

Labol 180f Laffbord
1544

lada ’lada’ Bodar och
andra
byggnader

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Speke-
röd

160
b

Labol 180f Laffbord
1544

lada ’lada, las
ta’

Yrken och 
näringar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
efterled

Kommentar

Speke-
röd

161 Lundby 182
ff

Lundby 
1388 RB

lund ’lund’ Skogar 
och lunder

byr ’by, gård’ Gårdar

Speke-
röd

162 Mällby 185f Melby(e) 
c. 1528

medal ’melierst, 
i mitten’

Övrigt byr, bør ’by, gård’ Gårdar Tom Schmidt 
(1987:336) skri
ver att det inte 
finns belägg för 
att någon av 36 
exempel av Me- 
dalby i Norge 
skulle ha varit del 
i en ursprunglig 
större gård. 
Namnet förklaras 
lika gärna som 
’gården mellan 
två andra’.

Speke-
röd

163 Röd 186f Röd 1568 röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Speke-
röd

164 Röra 187f i Riodhro 
1441 
SMRnr 
1401 (av
skrift)

rjöör ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Speke-
röd

165 S mund
storp

188f Smugens- 
torp c. 
1528
NRJ

Asmund Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

166
a

Speke-
röds
präst
gård

189
ff

Spikka- 
riodærs 
kirkia 
1388 RB

speke
(=alt.l)

blålera Hällar, 
sten och 
jordart

riodr ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Speke- 
röd

166
b

Speke-
röds
präst
gård

189
ff

Spikka- 
riodærs 
kirkia 
1388 RB

spik
(=alt.2)

torr, ma
ger

Övrigt

Speke-
röd

167 Stötten 193 Stöthenn
Stöttin
1568

stytt, stutt ’kort’, 
substanti
verat ad
jektiv, 
’något 
kort’ ev. 
ellips av 
Kortåkern 
el.dyl.

Övrigt

Speke-
röd

168 Torp 194f Torp
1485 DN

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled')

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp, 
efterled

Kommentar

Speke-
röd

169 Tveten 195f T(h)ue-
denn
1568-
1586

tvet ’genom 
röjning 
åstad
kommen 
äng i ut
marken’
(OGB VI:2 
S.552)

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Speke-
röd

170 Åketorp 196
ff

J Aka- 
Jjorpe 
1388 RB

Åke Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

171
a

Åle-
backa

198 Aal(e)- 
backe c. 
1528
NRJ

ål
(=alt.l)

’ål’ Fiskar backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Speke-
röd

171
b

Åle-
backa

198 Aal(e)- 
backe c. 
1528
NRJ

ål
(=alt.2)

lång
sträckt 
höjd, ås
rygg

Höjder 
och slutt
ningar.

Ucklum 172 Amdal 201f Anndall
1568,
Am-
1586

aim ’alm’ Vilda
växter

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Ucklum 173 Backa 202 a, j Bakka 
1388 RB

backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Ucklum 174 Berg 203 j Bærgi
1388 RB

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Ucklum 175 Bjurhålt 203f Biörholtt
1573

biur ’bäver’ Vilda djur holt ’mindre 
skog (av 
lövträd), 
dunge - 
samling 
(löv)träd 
el. stora 
buskar, 
gärna på 
sankmark’

Skogar 
och lunder

Ucklum 176
a

Buxe-
röd

204f Bugsröt
1568

Bukkr
(=alt.l)

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.

Ucklum 176
b

Buxe-
röd

204f Bugsröt
1568

bock
(=alt.2)

’bock’ Tamdjur

Ucklum 177 Daffin-
seröd

205 ] Dagh- 
finzrudi 
1388 RB

Dagfinnr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Buffered,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ucklum 178 Dal 205f j Daale 
1388 RB

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Ucklum 179 Grössby 207
ff

j Gryote 
1388 RB

grjót ’sten,
grus’, dels
’samling
av mindre
stenar,
stenrös,
stenig
mark’ dels
’större
(enstaka)
stenar
t.ex. bau-
tastenar,
flyttblock’

Hällar, 
sten och 
jordart

by (senare 
tillägg)

’by’ Gårdar

Ucklum 180 Huve-
röd

212f j Haug- 
hariodre 
1388 RB

haugr ’hög’ Höjder 
och slutt
ningar.

riodr ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.
Strid (1986:195) 
påpekar att nam
net Huveröd ska
pats efter det att 
den bebyggelse, 
som varit knuten 
gravhögarna, 
övergivits.

Ucklum 181
a

Hålke - 
kärr

213f Hulcke- 
kiar 1568

holk
(=alt.l)

’holk
källa’

Övrig
kultur

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Ucklum 181
b

Hålke-
kärr

213f Hulcke- 
kiar 1568

holk
(=alt.2)

’något ur
holkat, 
urholkad 
terräng, 
nedskuren 
dal’

Dalar 
och andra 
fördjup
ningar

Ucklum 182 Här-
gusse-
röd

214
ff

j Hær- 
gaute 
riodre 
1388 RB

Hergautr Person
namn,
man

riodre ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
grupP,
efterled

Kommentar

Ucklum 183
a

Kompe-
röd

215f Kompe- 
rud(t) c. 
1528
NRJ

kompe
(=alt.l)

’halvklot
formig 
förhöj
ning, knöl’

Höjder 
och slutt
ningar.

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Ucklum 183
b

Kompe-
röd

215f Kompe- 
rud(t) c. 
1528
NRJ

Kumpi
(=alt.2)

Person
namn,
man

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Ucklum 184 Press-
torp,
äldre
Potte
backen

218 j Patto
bakka
1388 RB,
Potte-
bachen
1659

pottr,
potta

’lerkruka’ Övrig
kultur

backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Ucklum 185 Präste-
gärde

218f Preste- 
gerdet c. 
1528
NRJ

präst ’präst’ Yrken och 
näringar

gärde ’gärde’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ucklums gamla 
kyrka låg på den
na gårds mark 
och den nuvaran
de kyrkogården 
gör det.

Ucklum 186 Röd 219f j Rudi 
1388 RB

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se Buf
feröd, Hålta 
socken.

Ucklum 187 Sköll-
unga

220
ff

j Skial- 
dungum 
1388 RB

skjold bildat till 
sköld, 
’runda 
bergknal
lar (ev. 
gravhö
gar)’

Övrig
kultur

(Sköll)-
unga

avledning,
inbyggar-
beteck-
ning,
’Sköll-
bornas
(område
eller
by/gård)’

Trakter, 
områden 
och platser

Ucklum 188 Smedse-
röd

223f Smidtz
rö(d)t
1568-
1586

smed ’smed’ Yrken och 
näringar

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.

Ucklum 189 Svens-
högen

225f Swenshog 
c. 1528 
NRJ

Sven Person
namn,
man

hög ’hög’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. bög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Ucklum 190 Tjur
backen

227f Tiurrback
1568

tjur ’tjur’ Tamdjur backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Ucklum 191 Tålse-
röd

228f j Polfs 
rudi 1388 
RB

Pólfr Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ang. -röd se 
Bufferöd,
Hålta socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ucklum 192 Tåste-
röd

229f j Postæins 
riodre 
1388 RB

Torsten Person
namn,
man

riodre ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Drougge 
(1980b:384) har 
tolkat förleden i 
ett Tåsteröd i 
Valbo-Ryr, Tunge 
härad, Bohuslän 
som mansnamnet 
Tåste.

Ucklum 193 Tönne-
röd

230f j Tunda 
rudi 1388 
RB

Tund,
Tundr

Ånamn,
’brinna,
glöda’

Vatten
drag

rud ’röjning’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ucklum 194 Törne-
röd

231f Toronna- 
rud (öde) 
1465 DN

Porunnr
(Torun)

Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ucklum 195
a

Ucklum 232
ff

Auklanda
kirkia
1388 RB

auke,
auka

’(kilfor- 
mig) bank 
som skju
ter ut i 
vattnet’

Längs
stränder

land
(=alt.l)

’(odlat)
mark
stycke’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Ucklum 195
b

Ucklum 232
ff

Auklanda 
kirkia 
1388 RB

land
(=alt.2)

’land vid
vatten,
åstrand’

Längs
stränder

Ang. -land se 
Bråland,
Jörlanda socken.

Ucklum 195
b

Ucklum 232
ff

Auklanda 
kirkia 
1388 RB

aukland
(=alt.3)

’ökat eller 
tillfogat 
land, ny
odling’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 196
a

Apleröd 236f Abbællær
szætther
1519
NRJ, 
Abelrud 
c. 1528

apel ’äpple’ Vilda
växter

säter ’fäbod’ Bodar och
andra
byggnader

Ödsmål 196
a

Apleröd 236f Abbællær
szætther
1519
NRJ, 
Abelrud 
c. 1528

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 197 Berg 237
ff

Berger c. 
1528
NRJ

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Ödsmål 198 Bräcke 240f ), a,
Brækko 
1399, 
Brecke c. 
1528
NRJ

bräcka ’bred
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar

Ang. bräcka se 
Bräcke,
Solberga socken.
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn- 
grupp, 
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ödsmål 199 Bua 241 f i Buffue 
1568

bod ’bodar,
fiske
bodar,
fäbodar’

Bodar och
andra
byggnader

Ödsmål 200 Byn 242
ff

Bøee c. 
1528
NRJ Sten- 
ninge, 
Nørdsten 
unge c. 
1528

bør ’by, gård’ Gårdar Var tidigare en 
del av Stenung, 
Norums socken.

Ödsmål 201
a

Börs
gärde

244f Birgis-
gierd(e)
1568

Birger
(=alt.l)

Person
namn,
man

gärde ’gärde’ Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Ödsmål 201
b

Börs
gärde

244f Birgis-
gierd(e)
1568

byrgi
(=alt.2)

’borg,
skans’

Bodar och
andra
byggnader

Ödsmål 202 Dram-
mersröd

245f Dram(it)z
rö(d)t
1568

Drambr Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 203
a

Dälene 246f Dallen
1568,
Dellen
1573

dal ’dal’ Dalar 
och andra 
fördjup
ningar

vin ’äng, be
tesmark’

Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Janzén 
(1972:246f) 
förkastar denna 
tolkning.

Ödsmål 203
b

Dälene 246f Dallen
1568,
Dellen
1573

dæl, dada ’(liten) dal, 
ränna’

Dalar och 
andra för
djupningar

Ödsmål 204 Evenås 247f öffnend c 
1528
NRJ, Ef- 
fuin(n)dtz 
Aas 1568

Eyvindr Person
namn,
man

ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 205 Gamle
berg

248f Ber(ri)g c. 
1528
NRJ

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Tillägget gamle 
kommer mellan 
1586 och 1659.
Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Ödsmål 206
a

Grin-
nerås

249f Grin(n)d-
aa(i)s
1568-
1586

grind
(=alt.l)

’grind’ Färdvägar 
på land

ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 206
b

Grin-
nerås

249f Grin(n)d-
aa(i)s
1568-
1586

grind
(=alt.2)

’grus’ Hällar, 
sten och 
jordart
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ödsmål 207 Gröte-
röd

250f Groderud 
c 1528 
NRJ

grjót ’stenjram- 
mel), ev. 
resta ste
nar, grav
stenar’

Hällar, 
sten och 
jordart

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 208 Ham
mar

252f j Litla 
Hamre 
1388 RB

hammar ’framskju
tande
bergås’

Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 209 Hog 253f ffor Ho- 
ffwe
1544

hög ’hög, höjd’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. hög och 
höga se Rävo, 
Hålta socken.

Ödsmål 210 Hälle 256 j Hællu 
1388 RB

hälla ’hälla, slät 
berghäll’

Hällar, 
sten och 
jordart

Ödsmål 211 Jord
hammar

257f j Jorha- 
mer 1523 
DN

jord ’jord’ Hällar, 
sten och 
jordart

hammar ’framskju
tande
bergås’

Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 212 Järn-
blästen

25 8f Jer(n)- 
blesten c. 
1528
NRJ

järn ’järn’ Naturre
surser

bläster ’bläs-
terugn,
smältugn
för
osmund-
smide’

Yrken och 
näringar

Ödsmål 213 Kläpp 259f j Klæpp 
1388 RB

kläpp ’klump’, i 
ortnamn 
ibland an
vänt om 
bergknal
lar och 
runda 
höjder

Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 214
a

Kors-
gården

260f Kortz-
g(aa)rd
1568

kors
(=alt.l)

’andakts
kors’

Religion gård ’gård’ Gårdar

Ödsmål 214
b

Kors-
gården

260f Kortz-
g(aa)rd
1568

kors
(=alt.2)

förkort
ning av 
”Korsbröd 
ragård

Religion

Ödsmål 214
c

Kors-
gården

260f Kortz-
g(aa)rd
1568

kors
(=alt.3)

’vägkors
ning’

Färdvägar 
på land

Ödsmål 215 Krok 261 Kro-
g(g)enn
1568-
1586

krok ’vägkrök, 
åkrok, av
krok’

Övrig
kultur

Ödsmål 216
a

Kron-
tofta

261f Kruntufft
1568

Kron gården har
tillhört
kronan

övrig
kultur

toft ’hustomt’ Gårdar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupP>
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ödsmål 216
b

Kron-
tofta

261f Krun tufft 
1568

Krunta,
*krum(f)-
ta

P Övrigt

Ödsmål 217 Kyck-
linge-
dalen

262f Kolling-
dal(l)
1568,
1586

Kylling ’liten
kulle’

Höjder 
och slutt
ningar.

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Ödsmål 218 Käde-
röd

263
ff

K(i)ede- 
rudt c. 
1528
NRJ

Ketill Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 219 Lass
hammar

265f Las(s)-
ham(m)er
1568-
1675

Lasse Person
namn,
man

hammar ’framskju
tande
bergås’

Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 220 Lunna 266 j Lunda 
1388 RB

lund ’lund’ Skogar 
och lunder

Ödsmål 221 Näs 267f a Nesi 
1399 RB

näs ’näs’, ett 
framskju
tande 
bergsparti, 
numera en 
bit inne på 
land, tidi
gare om
flutet

Längs
stränder

Ödsmål 222
a

Nöste-
röd
(och
Lund)

268 Nusteröd
1568

naust
(=alt.l)

’båthus’ Bodar och
andra
byggnader

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 222
b

Nöste-
röd
(och
Lund)

268 Nusteröd
1568

Nusti, 
Nosti 
(=alt. 2)

Person
namn,
man

Ödsmål 223 (Nöste-
röd
och)
Lund

268 Lund
1568

lund ’lund’ Skogar 
och lunder

Ödsmål 224
a

Panne-
röd

268f Pan(n)de-
rö(d)t
1568-
1586

panna
(=alt.l)

’panna’ Övrig
kultur

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 224
b

Panne-
röd

268f Pan(n)de-
rö(d)t
1568-
1586

panna
(=alt.2)

’pannlik-
nande
bergsfor
mation’

Höjder 
och slutt
ningar.

Ödsmål 225
a

Pjöke-
röd

269f Pöckeröt
1568

*pjöck
(=alt.l)

’liten hög, 
stack, liten 
kulle’

Höjder 
och slutt
ningar

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ödsmål 225
b

Pjöke-
röd

269f Pöckeröt
1568

*Pjöck
(=alt.2)

Person
namn,
man

Ödsmål 226 Röd 271
ff

Rud c. 
1528
NRJ

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 227 Röra 274 j øfra 
Riodre 
1388 RB

riodre ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 228 Sanden 275f Sanden c. 
1568

sand ’sand
mark’

Hällar, 
sten och 
jordart

Namnet Sanden 
kan också betyda 
’sandstrand’ 
(Drougge 
1980a:154).

Ödsmål 229
a

Skräpp-
ås

276 Skrep Aas 
1568

skräppa
(=alt.l)

’matask,
ryggsäck,
ränsel’

Övrig
kultur

ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Ödsmål 229
b

Skräpp-
ås

276 Skrep Aas 
1568

skräppa
(=alt.2)

’knalla, 
smälla, 
dåna, fal
la, störta, 
rassla’

Övrigt

Ödsmål 230 Skröpe-
röd

277 Skröbe- 
rudt 1544

Skröpe Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 231 Skår 278f Skaar c. 
1528
NRJ

skår ’skåra, 
nedskär
ning i 
berg’

Dalar och 
andra för
djupningar

Ödsmål 232 Starr
kärr

279f j Stær- 
kiaerre 
1388 RB

starr ’starr’ Vilda
växter

kärr ’småskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VI:2,
S.418)

Skogar 
och lunder
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestdm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ödsmål 233 Stripp-
lekärr

281 Stribbel-
kiard
1568

strippel ’fräken-
växt’

Vilda
växter

kärr ’måskog 
eller bus
kage, där 
det åt
minstone 
under vis
sa tider är 
vått och 
surt’
(OGB
VL2,
S.418)

Skogar 
och lunder

Ödsmål 234 Talbo 281f Talboo c. 
1528
NRJ

taflborö ’brädspel,
spelbräde’

Övrig
kultur

Sammansatt ord

Ödsmål 235 Viddes-
gärde

282
ff

j Vitas- 
giof 1388 
RB

""Vitaör Person
namn,
man

giof ’gåva’, ev. 
noanamn 
för Freys- 
åker, en 
åker som 
ger god 
skörd

Övrig
kultur

Halvorsen (1982, 
sp 200) menar att 
ett liknande ort
namn Vitazgjafi 
betyder ’den som 
ger det som är sä
kert, fastsatt’.
Han menar också 
att Viddesgärde i 
Ödsmål har den
na betydelse.

Ödsmål 236 Åregren 285f j Ar- 
græini 
1388 RB

(år)greinn ’ågren,
åförgre
ning’

Vatten
drag

Sammansatt ord

Ödsmål 237
a

Öds-
måls
präst
gård

287f Auzmala 
kirkia 
1388 RB

'auönsmal
(=alt.l)

’avgränsat
område,
som röjts
upp på
förut
obrukad
mark’

Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Samamnsatt ord
Se Ödsmål.
Sölberg socken

Ödsmål 237
b

Öds-
måls
präst
gård

287f Auzmala 
kirkia 
1388 RB

*auönsmal
(=alt.2)

’ödesmål
(ödegård)’

Gårdar Sammansatt ord
Se Ödsmål.
Sölberg socken

Ödsmål 238
a

Öröd 288 Örö(d)t
1568-
1586

Audi
(=alt.l)

Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 238
b

Öröd 288 Örö(d)t
1568-
1586

ør, a urr 
(=alt.2)

’grus’ Hällar, 
sten och 
jordart

Ödsmål 238
c

Öröd 288 Örö(d)t
1568-
1586

ö
(=alt.3)

’ö, kulle i 
åkermark’

Höjder 
och slutt
ningar.
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Ej identifierade bebyggelsenamn/försvunna namn (några är hemmansdelar)

Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
grupP>
efterled

Kommentar

Hålta 239 Agges-
torp

24 j Agges- 
thorp. 
1500 DN

Alfgeirr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Hålta 240 Holme
bole

24f Holme 
Bole RB 
sen hand

holme
(=alt.l)

’holme’ Öar och 
holmar

bol ’bostad,
gård’

Gårdar Ang. holm se 
Holm, Norums 
socken.

Hålta 240 Holme
bole

24f Holme 
Bole RB 
sen hand

Holme
(=alt.2)

’upphöj
ning över 
lågt lig
gande 
sank 
mark’

Höjder 
och slutt
ningar

Ang. holm se
Holm, Norums 
socken.

Hålta 241 Hællo-
bole

25 Hsello- 
bole 1388 
RB

hälla ’berg- eller 
stenhäll’

Hällar, 
stenar och 
jordart

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Hålta 242
a

Jute
kroken

25 Judekro- 
gen 1568

jute ’dansk’ Övrig
kultur

krok
Mt.i)

’krok, 
krök, av
krok’

Övrig
kultur

Hålta 242
b

Jute
kroken

25 Judekro- 
gen 1568

krok
(=alt.2)

’bygd,
gränd’

Övrig
kultur

Hålta 243
a

Skam
hälla?

25 j Skam- 
hællu
1388 RB

skammr
(=alt.l)

’kort’ Övrigt hälla ’hälla,
stenhälla’

Hällar, 
stenar och 
jordart

Hålta 243
b

Skam
hälla?

25 j Skam- 
hællu
1388 RB

skarn
(=alt.2)

’smuts, dy, 
dynga’

Övrig
kultur

Hålta 244 Skoro 25 Skoro
1388 RB

skor ’skåra, in
skärning i 
berg’

Dalar och 
andra för
djupningar

Hålta 245 Skoro-
bole

25 Skoro- 
bole 1388 
RB

skåra 'inskär
ning,
skåra’

Dalar 
och andra 
fördjup
ningar

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Hålta 246 Suanka 
(Suæn- 
ka) fior- 
donge

26 j Granne
by j Su
anka fior- 
donge RB 
1388

Sveinki Person
namn,
man

fiordong ’fjärdedel’ Övrig
kultur

Hålta 247 bole
And-
biarnar

26 j bole 
Andbiar- 
nar RB 
1388

Arnbjörn Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Hålta 248 bole
Arne
krabba

26 j bole Ar
ne krabba 
RB 1388

Arne
krabba

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Haita 249 bole
Arna
Ræidar-
syni

26 j bole Ar
na Ræi- 
darsyni
RB 1388

Arne
Hreiöars-
sonr

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 250 bole
Asbior-
nar

26 j bole As- 
biornar
RB 1388

Asbiorn Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 251 bole 
Asmun- 
da rauz

26 j bole 
Asmunda 
rauz RB 
1388

Asmundr
rauör

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 252 bole 
Asmun- 
dar ko- 
nunghs

26 j bole 
Asmun- 
dar ko- 
nunghs
RB 1388

Asmundr
konungr

’konung’
sannolikt
öknamn

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 253 bole
Gautars
Andres
sonar

26 j bole 
Gautars 
Andres
sonar RB 
1388

Gautarr
Anré-
s(ar)sonr

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 254 bøle
Gubba
Svæins

26 j bøle
Gubba
Svæins
RB 1388

Gubbe
Sveinn

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 255
a

bole
Hæl ga 
hialz

27 j bole 
Hælga 
hialz RB 
1388

Helgi
hjaltr
(=alt.l)

’hjaltlän- 
ning’, 
’person 
från Shet
landsöar
na’

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 255
b

bole
Hælga
hialz

27 j bole 
Hælga 
hialz RB 
1388

Helgi
hjaltr
(=alt.2)

’hjalt’,
’svärdfäs
te’

Person
namn,
man

Haita 256 bøle
Neiridz
Amun-
da

27 j bøle 
Neiridz 
Amunda 
sonar RB 
1388

Neriör
Ämun-
darsonr

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 257 bøle
bordar
kallz

27 j bøle 
bordar 
kallz RB 
1388

borör
kari

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Haita 258 bøle
bores

27 j bøle 
bores RB 
1388

bórir Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled 
(oftast 
bestäm- 
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
g™PP,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
gtupp,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

259 * Gar
pen

74 j Gar- 
penom
RB 1388

garpa å- eller 
forsnamn, 
’den bul
lersamma, 
den som 
gör ovä
sen’

Vatten
drag

Jör-
landa

260 *Jord
stugan?

74 Jorsuen 
1528 DN

jordstuga ’jordstuga’ Bodar och
andra
byggnader

Sammansatt ord

Jör-
landa

261 Raudz-
Jjorpe

75 Raudz- 
J>orpe RB 
3188

Rauör Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Jör-
landa

262 Smør-
hsellu

75 Smør- 
hællu RB 
1388

smör ’smör* Övrig
kultur

hälla ’hälla’ Hällar, 
sten och 
jordart

Smör som förled 
i ortnamn är om
diskuterat och 
kan ha flera be
tydelser. Bland 
förslagen finns: 
någon form av 
förhistorisk kult- 
handling, ett be
römmande noa- 
namn, ett allmänt 
berömmande ord, 
att något smör- 
liknade funnits på 
platsen t.ex. gula 
blommor och att 
någon form med 
anknytning till 
smör givit namnet 
t.ex. smörask 
(Ståhl 1982b sp. 
317ff).

Jör-
landa

263 Stæins-
plætt

75 Stæins- 
plætt RB 
1388

sten ’sten’ Hällar, 
sten och 
jordart

plätt ’plätt,
fläck’

Övrigt

Norum 264 Hagha 113 Hagha
RB 1388

hage ’hage’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Norum 265
a

Hjälms
äng

113 Hielms
Enngh
1586

Hjalmr
(=alt.l)

Person
namn,
man

äng ’äng’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Norum 265
b

Hjälms
äng

113 Hielms
Enngh
1586

Hjalmr
(=alt.2)

’hjälm’ Övrig
kultur
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupP,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Norum 266 Klæ-
funni

114 Klæfunni
RB 1388

klev ’trång och 
brant pas
sage upp
för ett 
berg’

Färdvägar 
på land

Norum 267 Mada
rudi

114 Mada 
rudi RB 
1388

mad ’sank äng, 
sankt om
råde’

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Norum 268 ‘Röd 114 Rudt
1544, For 
iiij øritz- 
boll Jord 
Kronens 
Kallis
Rodt
1586

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Sol
berga

269 Backa 160 Backa 
1388 RB

backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

270 Odens
åker

161 ”som
kalles
Odhenss-
ager oc
Knar-
stade”
1502 DN

Oden gudanamn Religion ager ’åker’ Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Sol
berga

271 Rörås 161 Röraais
1581

rör ’stenrör,
råmärke’

Hällar, 
sten och 
jordart

ås ’ås’ Höjder 
och slutt
ningar

Speke-
röd

272 Bagge-
lycke

199 Bagelycke
1544

bagge ’bagge’ Tamdjur lycka Tycka, of
ta mindre, 
inhägnad 
åker eller 
äng’ (OGB 
VI:2
S.445)

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Speke-
röd

273 Gun-
nulfs-
jaorpe

199 Gunnulfs- 
Jaorpe RB 
1388

Gunnulfr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Speke-
röd

274 Hall
storp

199 j Haallz 
jrorpc RB 
1388

Hallr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Ucklum 275 ‘Lyse-
lund

234 Liusse-
lund
1581

lius ’ljus’ Övrigt lund Tund’ Skogar 
och lunder

Ucklum 276 Præst
bolet

234 Præst
bolet RB 
1388

präst ’präst’ Yrken och 
näringar

bol ’bostad,
gård’

Gårdar
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupp,
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

lifter
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Ucklum 277 Swidæn
de

234 Swi-
dænde
RB 1388

sv(i)dende forsnamn, 
’den svi
dande 
kalla’

Vatten
drag

Ucklum 279 *Ulfs-
torp

235 j Vlfs 
Jporpe RB 
1388

Ulfr Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Ödsmål 280 »Bäck 288 j Bæk RB 
1388

bäck ’bäck’ Vatten
drag

Ödsmil 281 Dale
nom

288 Dalenom 
RB 1399

dal ’dal’ Dalar och 
andra för
djupningar

Ödsmål 282
a

Garta-
bole

289 Garta bole 
RB 1388

Garti
(=alt.l)

Person
namn,
man

bol ’bostad,
gård’

Gårdar

Ödsmål 282
b

Garta-
bole

289 Gartabole 
RB 1388

Garta
(=alt.2)

ånamn Vatten
drag

Ödsmål 283
a

Halle-
röd

289 j øystre 
Halla ri- 
odre RB 
1388

Halle
(=alt.l)

Person
namn,
man

riodr ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 283
b

Halle-
röd

289 j øystre 
Halla ri- 
odre RB 
1388

Hall
(=alt.2)

’stenhäll’ Hällar, 
sten och 
jordart

Ödsmål 284 Mial-
karudi

290 Mial-
karudi
RB 1388

miałka ånamn, 
bildat till 
mjölk, 
’vitaktig’

Vatten
drag

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Ödsmål 286 Mula
t>orpe

290 Mula 
]>orpe RB 
1388

Muli Person
namn,
man

torp ’torp’ Gårdar Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Ödsmål 287 Åker 291 j Akre åker ’åker’ Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar

Ortnamnsele- 
mentet åker kan 
ha en kultisk in
nebörd (Brink 
1988a, 1990:50 
och 357 samt not 
115, Hyenstrand 
1988).
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Ägonamn som kan vara ursprungliga bebyggelsenamn
(numera så kallade kronoängar eller liknande under annan bebyggelse)

Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast 
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Hålta 288 Näres-
röd
(under
Ytter-
Restad)

500f Naeredz- 
rudt 1544

Neriör Person
namn,
man

rud ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Hålta 289 Öresröd
(under
Ytter-
Restad)

500f Orridtz- 
rödt 1586

øris (bol) ’jord för 
vilken 
urspr. ett 
öre avla
des i av
rad’
(skatt)

Övrig
kultur

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Sol
berga

290 Trätte-
backen
(under
Kålls-
torp)

498 Trette-
baick
1581

trätte ’trätt,
tvistat,
omtvistat’

Övrig
kultur

backe ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Sol
berga

291 Vene-
röd
(under
Kålls-
torp)

498 Hunnrödt
1586

Hune Person
namn,
man

röd ’röjning’ Röjningar 
och andra 
nyodlingar

Bilaga 3. Namn med skriftliga tillägg... 243



Naturnamn hämtade från Jens Nilssøns reseuppteckningar 1594 samt någon annan källa

Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn-
grupp,
förled

Efterled 
(oftast hu
vudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Jör-
landa

292 Bärby
holme

326 Bareby 
holme JN 
1594

Bärby Gårdar,
bebyggel-
senamn

holme ’holme’ öar och 
holmar

Ang. holm se 
Holm, Norums 
socken.
Ang. Bärby se 
Bärby, Jörlanda 
socken

Jör- 
landa + 
Norum

293 Hake
fjorden

305f Hakefi- 
orden, JN 
1594

hake ’hake’ Övrig
kultur

fjord ’fjord’ Fjordar För förledens in
nehåll se Hakenä
set, OGB VIF197 
(Ekenvall 1992)

Jör- 
landa + 
Speke- 
röd

294 Långe
vatten

308 Lange 
vand, JN 
1594

lång ’lång’ Övrigt vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Norum 
+ Öds- 
mål

295 Askerö- 
fj orden

304 Askercpds 
fiord, JN 
1594

Askerö Öar och 
holmar, 
önamn

fjord ’fjord’ Fjordar

Norum 
+ Spe- 
keröd + 
Ucklum

296 Gröss-
backe

XXI Grøts-
backa
skipredo,
RAP
1430

grjót sten, grus, 
samling 
med mind
re stenar, 
stenrös, 
stenig 
mark

Hällar, 
sten och 
jordart

backe. ’backe’ Höjder 
och slutt
ningar

Backen/åsen har 
givit namn åt 
Grössbacka 
skeppsreda

Sol
berga

297 Inge
torps
vatten

306 Engetorps 
vand IN 
1594

Ingetorp Gårdar,
bebyggel
senamn

vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Ang. -torp se 
Gilltorp,
Jörlanda socken.

Sol
berga

298 Skrede-
berget

408 Skede
berg, 
Skrede- 
berg(it), 
Skre- 
bergit JN 
1594

skred ’jord- eller 
bergskred’

Övrig
natur

berg ’berg’ Höjder 
och slutt
ningar

Ang. berg se 
Lökeberg,
Hålta socken.

Speke-
röd

299 Anvige
vand
(numera
Hålte-
sjön)

303 Anvige 
vand, JN 
1594

Anvik Gårdar,
bebyggel
senamn

vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Speke-
röd

300
a

Bogsta-
beck
(numera
Porsån)

325 Bogsta-
beck,
1594JN

bustadr
(=alt.l)

’bostad’ Gårdar bäck ’bäck’ Vatten
drag

Speke-
röd

300
b

Bogsta-
beck
(numera
Porsån)

325 Bogsta-
beck,
1594JN

*Bók-
stad(ir)
(=alt.2)

betesmark 
för svin?

Åkrar, 
ängar, 
gärden 
och hagar, 
ägonamn
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Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

För
ledens
betydelse

Namn
grupp,
förled

Efterled 
(oftast hu
vudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn-
grupp,
efterled

Kommentar

Speke-
röd

301 Get
stigen

337 Giede- 
stien, JN 
1594

get ’get’ Tamdjur stig ’stig’ Färdvägar 
på land

Speke-
röd

302 Åle-
vattnet

312 Aale
vand,
Aale-
vandit,
JN 1594

ål ’ål’ Fiskar vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Speke- 
röd + 
Ödsmål

303 Holme-
vattnet

306 Holme 
vand, IN 
1594

holme ’holme’ Öar och 
holmar

vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Ucklum 306 Are-
vattnet

303 Are
vand(it), 
JN 1594

ar(n) ’örn’ Fåglar vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Ucklum 307 Bjure-
vatten

313 Björe 
vand, JN 
1594

biur ’bäver’ Vilda djur vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Ucklum 308
a

Galte-
klev

336,
342

Galte- 
kleff, JN 
1594 (en 
kleff kal
dis Galte- 
kleff)

galt ’galt’ Tamdjur klev
(=alt.l)

’gärdes- 
gårdsstät- 
ta, öpp
ning i gär- 
desgård’

Åkrar,
ängar, 
gärden 
och hagar

Ucklum 308
b

Galte-
klev

342 Galte- 
kleff, JN 
1594 (en 
kleff kal
dis Galte- 
kleff)

klev
(=alt.2)

brant stig Färdvägar 
på land

Ucklum 309 Kuore
tiern
(numera
Kiste-
mossen)

318 Kuore 
tiern JN 
1594

kuore P ? tjärn ’tjärn’ Sjöar och 
våtmarker

Ucklum 310 Kä-
ringe-
bräckan

398 Kierlinge-
brecke,
JN 1594

käring Nedsät
tande
uttryck?

Övrig kul
tur

bräcka ’bred
sluttning’

Höjder 
och slutt
ningar

Ang. bräcka se 
Bräcke, Solberga, 
socken.

Ucklum 311 Lille
vatten

308 Lillie
vatten,
JN 1594

lilla ’lilla’ Övrig kul
tur

vatten ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker

Ucklum 
+ Öds
mål

312 Häl-
lungen

306 Heilung
en JN, 
1594

hällar ’(branta)
berghällar’

Hällar, 
sten och 
jordart

(Halt
ungen

suffix -ing, (-ung) är ett 
vanligt ordbild
ningselement i 
sjönamn (Pamp 
1987:84)

Ödsmål 313 Käde-
röds
vatten

307 Kiederøds 
vand, JN 
1594

Käderöd Gårdar,
bebyggel
senamn

vand ’vatten,
sjö’

Sjöar och 
våtmarker
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Övriga namn

Socken Namn Sida Äldsta
belägg

Förled
(oftast
bestäm-
ningsled)

Förledens
betydelse

Namn-
g™pp>
förled

Efterled
(oftast
huvudled)

Efter-
ledens
betydelse

Namn
grupp,
efterled

Kommentar

Hålta,
Jör-
landa,
Norum,
Sol
berga,
Speke-
röd,
Ucklum,
Ödsmål

314
a

Gröss-
backa

XXI
ff

I grøts- 
backa 
skipredo 
1430
RAP, j 
Grøts- 
backa 
skipredhe 
1430 DN

grjot ’sten’,
’grus’,
’samling
av mindre
stenar’,
’stenrös’,
’stening
mark’,
’större
(enstaka)
stenar,
t.ex. bau-
tastenar,
flyttblock
o.d.’

Hällar, 
stenar och 
jordart

backa backe Höjder 
och slutt
ningar

Skeppsredan
namn

Norum 315 Kåke-
näs

110 Cogeness
1610
Akt,
Kåkenäs
1749

Kåg(e) kogg Övrig
kultur

näs näs Längs
stränder

Jör-
landa

316
a

Skepps-
rede-
banken

407 Skepps-
rede

’skepps- 
redskap’, 
’ett skepps 
inventa
rium’

Övrig
kultur

bank strand
bank

Längs
stränder

Jör-
landa

316
b

Skepps-
rede-
banken

407 Skepps-
reda

’skepps-
reda’

Övrig
kultur
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Tidigare utgivning av skriftserierna
Riksantikvarieämbetet 
Arkeologiska underrsökningar 
Skrifter

1. Forntida svedjebruk. Om möjligheterna att spåra 
forntidens svedjebruk. G. Lindman. 1991.

2. Rescue and Research. Reflections of Society in Swe
den 700-1700 A.D. Eds. L. Ersgård, M. Holmström 
och K. Lamm. 1992.

3. Svedjebruket i Munkeröd. Ett exempel på periodiskt 
svedjebruk från yngre stenålder till medeltid i södra 
Bohuslän. G. Lindman. 1993.

4. Arkeologi i Attundaland. G. Andersson, A. Broberg, 
A. Ericsson, J. Hedlund 8c Ö.Hermodsson. 1994.

5. Stenskepp och Storhög. Rituell tradition och social 
organisation speglad i skeppssättningar från brons
ålder och storhögar från järnålder. T. Artelius,
R. Hernek 8c G. Ängeby. 1994.

6. Landscape of the monuments. A study of the passage 
tombs in the Cuil Irra region. S. Bergh. 1995.

7. Kring Stång. En kulturgeografisk utvärdering byggd 
på äldre lantmäteriakter och historiska kartöverlägg. 
H. Borna Ahlqvist 8c C. Toliin. 1994.

8. Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i 
Södermanland. A. Eriksson och J. Runcis. 1994.

9. Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, 
fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 
1300 f Kr till Kristi födelse. M. Olausson. 1995.

10. Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd 
med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket 
i Tingstäde träsk på Gotland. J. Rönnby. 1995.

11. Samhällsstruktur och förändring under bronsåldern. 
Rapport från ett seminarium 29-30 september 1994 
på Norrköpings Stadsmuseum i samarbete med Riks
antikvarieämbetet, UV Linköping. Red. M. Larsson 

och A. Toll. 1995.
12. Om brunnar. Arkeologiska och botaniska studier på 

Håbolandet. I. Ullén, H. Ranheden, T. Eriksson 8c 
R. Engelmark. 1995.

13. Hus 8c Gård i det förurbana samhället - rapport

från ett sektorsforskningsprojekt vid Riksantikvarie
ämbetet. Katalog. Red. O. Kyhlberg 8c A. Vinberg. 
1996.

14. Hus 8c Gård. Boplatser från mesolitikum till 
medeltid. Artikeldel. Hus och gård i det förurbana 
samhället. Red. O. Kyhlberg 8c A.Vinberg. 1996.

15. Medeltida landsbygd. En arkeologisk utvärdering 
- Forskningsöversikt, problemområden, katalog.
L. Ersgård 8c A-M. Hållans. 1996.

16. Living by the sea. Human responses to Shore 
Displacement in Eastern Middle Sweden during 
the Stone Age. A. Åkerlund. 1996.

17. Långfärd och återkomst - skeppet i bronsålderns 
gravar. T. Artelius. 1996.

18. Slöinge och Borg. Stormansgårdar i öst och väst. K. 
Lindeblad, L. Lundqvist, A-L. Nielsen. 6c L. Ersgård. 
1996.

19. Religion från stenålder till medeltid. Artiklar base
rade på Religionsarkeologiska nätverksgruppens 
konferens Lövstadbruk den 1-3 december 1995.
Red. K. Engdahl 8c A. Kaliff. 1996.
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Fragment av samtal
Arbetet är en doktorsavhandling i arkeologi, som be
handlar tvärvetenskap med arkeologi och ortnamns- 
forskning såväl teoretiskt, metodiskt som praktiskt. 
Utgångspunkten är en teoretisk diskussion om tvär
vetenskap och paradigm och mot bakgrund av den 
diskussionen analyseras och jämförs arkeologi och 
ortnam nsforskning.

I arbetet presenteras också tre konkreta, tvärveten
skapliga undersökningar, var och en ett exempel på 
olika typer av tvärvetenskap. Den första handlar om 
ortnamns representativitet, den andra behandlar terri
toriell indelning och tar upp frågan om huruvida en 
medeltida skeppsreda har någon förhistorisk motsva
righet och i den tredje presenteras ett försök att se 
landskapet kognitivt utifrån ortnamnen.

Detta försök till tvärvetenskap har givit ny kunskap 
dels om perioden sen järnålder-tidig medeltid, dels 
om tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforsk- 
ning i sig.
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