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GOD ORTNAMNSSED

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet 
skall god ortnamnssed iakttas. Detta inne
bär att:

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan 
starka skäl,

- ortnamn i övrigt stavas enligt veder
tagna regler för språkriktighet, om inte 
hävdvunna stavningsformer talar för 
annat,

- påverkan på hävdvunna namn beaktas 
vid nybildning av ortnamn, och

- svenska, samiska och finska namn så 
långt möjligt används samtidigt på kar
tor samt vid skyltning och övrig utmärk- 
ning i flerspråkiga områden.

Namn som godkänts för offentlig kartpro
duktion skall även i andra sammanhang 
användas i sin godkända form.

1 kap. kulturminneslagen
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FÖRORD

O
rtnamn är inte bara namn på platser, de är också viktiga bärare av his
torisk information. Ortnamnen är de språkliga uttryck vi använder 
i dag för att kunna tala om enskilda platser och särskilja dessa från 

varandra. Ortnamnen är starkt kopplade till traditioner och är för många 
en naturlig, integrerad del av deras identitet och rötter.

Som historiska källor bevarar och förmedlar namnen glimtar av äldre 
tiders natur och kultur. De berättar om sin tillkomsttid, om hur platser 
och naturtillgångar har utnyttjats, om det livsrum som genom sekler har 
betraktats, påverkats och formats av människan. Alla de episoder, skeen
den, tillstånd, intryck, tankar och känslor som fångats i ortnamnen gör 
dem till ett ovärderligt immateriellt kulturarv - ett kulturarv värt att vårda 
och utforska.

Ett sätt att bidra till att god ortnamnssed i kulturminneslagens anda 
sprids och efterlevs inom så vida kretsar som möjligt är att öka kunskaper, 
insikter och förståelse hos dem som beslutar om namn och hos dem som 
använder namn. Ortnamnen är ju inte bara många. De är också väldigt 
olika när det gäller ålder, budskap och funktioner. De är språkligt, psy
kologiskt och kulturhistoriskt värdefulla samtidigt som de ofta fyller en 
rent praktisk funktion i dagens samhälle, kanske en helt annan än när de 
kom till. Hantering av ortnamnsfrågor är således en grannlaga uppgift där 
många skilda hänsyn måste tas.

Redan zooi gav Riksantikvarieämbetet ut skriften »Ortnamnen och 
kulturminneslagen. Om tolkning och tillämpning av begreppet god ort
namnssed«, som en direkt kommentar till lagtexten. Den följs här av 
»Smånamn och andra ortnamn«, en skrift där fokus ligger på de tiotu



sentals lokala namn, framför allt på landsbygden, som föddes i det gamla 
bondesamhället och som i dag ofta - men långtifrån alltid - finns bevarade 
i våra ortnamnsarkiv. Deras mångskiftande innehåll, deras berättelser, är 
ännu av stort värde i olika sammanhang: som källor, som beslutsunderlag, 
som inspiration.

Inger Liliequist 
Riksantikvarie
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INLEDNING

»Men varför hette det lilla berget Femtåberget? Hade det, 

från något visst håll sett, kanske någon avlägsen likhet 

med en fot med fem tår? Inte alls. Hade det sitt namn 

efter ån, Femtån, som rann utför dess västra sluttning ner 

i Klarälven? Inte kan väl ett berg få namn efter en å som 

rinner upp i någon liten källa på berget. Tvärtom skulle 

det vara. Ett namn kan säga så mycket, och så litet.«

Ur »Den allvarsamma leken« av Hjalmar Söderberg

O
rtnamn är ett gemensamt ord för alla typer av namn på geografiska 
objekt och områden, stora och små, kända och okända, gamla och 
unga. Ortnamn är namn på världsdelar, länder, städer, byar, gårdar 

och torp, på gator, broar, torg, parker och andra allmänna platser, på 
åkrar, ängar och hagar, på sjöar, åar, berg, dalar, vägar, stigar, stängsel, 
grindar, diken, stenar och mycket annat. Morfars udde, Röda grinden och 
Stationsgatan är alltså ortnamn i lika hög grad som Afrika, Göteborg,
Hälsingland, Mälaren och Åreskutan.

Det här är en bok om ortnamn, närmare bestämt om smånamn, som de 
ibland kallas. Precis som till exempel sjönamn, ånamn och gatunamn så är 
smånamn en särskild sorts ortnamn. Skillnaden är bara den, att medan or
den sjönamn, ånamn och gatunamn talar om vad namnen syftar på - sjöar, 
åar och gator - så säger ordet smånamn i sig ingenting om vad det är som 
bär namnen och heller ingenting om hur platserna eller själva namnen ser 
ut. Det som är smått i ett smånamn är nämligen vare sig platsen eller nam
net som sådant utan den grupp av människor som använder namnet. Man Klarälven Foto- Pål 

brukar kalla en sådan grupp av namnanvändare för en namnbrukarkrets. Nils Nilsson/RM.
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Smånamn har en liten namnbmkarkrets till skillnad från sådana ortnamn 
som är mer kända och nyttjade på kartor och skyltar, som ses och som 
används i dagligt tal av större grupper av människor.

Det säger sig självt att med en sådan definition kan man inte dra någon 
knivskarp gräns mellan smånamn och andra ortnamn. Man kan inte ange 
exakt hur stor en namnbrukarkrets behöver bli för att ett namns karaktär 
av smånamn ska upphöra. I själva verket är det nog så, att väldigt många 
av våra vanliga ortnamn har börjat sitt liv som smånamn en gång för länge 
sedan. I princip har ju någon vid något tillfälle skapat varje enskilt namn 
och först använt det i ett mer privat eller lokalt sammanhang. Sedan har 
historien och samhällets utveckling i vissa fall lett till att namnen fått allt 
fler uppgifter, blivit allt mer kända och därmed lämnat stadiet av smånamn 
och blivit etablerade ortnamn. Två av Stockholms sydliga stadsdelar heter 
Bredäng och Hägersten. Det finns ingenting i de namnen som antyder 
bebyggelse, trafik, tätortsmiljö och annat som vi i dag förknippar med 
platserna. En gång var Bredäng och Hägersten säkert också smånamn 
som pekade ut den breda ängen bland andra ängar och som berättade var 
man sett hägern sitta. Att just de här två namnen finns kvar än i dag beror 
på att namnbrukarkretsarna har vuxit i takt med att platserna som bär 
namnen har ändrat karaktär. Men otaliga smånamn måste också ha fötts, 
fungerat en tid i lokalsamhället och sedan dött och tagit sitt budskap med 
sig in i glömskan.

Bristen på klar och tydlig definition av ett smånamn är nog också ett av 
skälen till att ordet inte har använts särskilt mycket av de professionella 
namnforskarna. Visst har man diskuterat även den här sortens namn av 
olika skäl, men man har då kallat dem för något annat. Däremot har små
namn blivit ett normalt ord inom hembygdsrörelsen, där ju intresset för de 
här namnen är stort. När först Jan Paul Strid i ett par artiklar i hembygds
förbundets tidskrift Bygd och Natur (nr 3/1982. och 6/1982) och senare 
jag själv i nr 4/1986 pläderade för att fler namn av den här typen skulle 
samlas in och bevaras, som den kulturskatt de är, så var just smånamn 
det ord vi brukade. Vi kunde ha kallat dem lokala namn, folkliga namn 
eller något annat, för mer precist än så är knappast smånamn heller, men
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vi valde ändå denna term. - Den här boken ska alltså handla om lokala, 
folkliga smånamn i första hand, men då och då kan det hända att jag går 
över gränsen till de mer etablerade ortnamnen, om det som namnet har att 
berätta är tillräckligt intressant.

När ordet smånamn dök upp i olika sammanhang för ett par decennier 
sedan var det emellertid inte nytt. Det hade använts långt tidigare utan 
att få något riktigt genomslag. I en berömd artikel kallad Stadnamni i ei 
fjellbygd från 192.1 skisserade den norske forskaren Gustav Indrebø hur 
insamlingen av ortnamn i en bygd borde gå till, och han betonade särskilt 
att man inte skulle glömma att ta med »smaanamn«. Han förklarade 
också varför sådana smånamn är viktiga att samla in och bevara. Skälen 
nu är visserligen fler än de som Indrebø anförde men hans resonemang i 
övrigt håller än i dag. Så här skrev han (i min översättning):

»Men de allra flesta smånamn går inte så långt tillbaka som till sagati
den, och ännu mindre till den tid som ligger före det. De hör till perioder 
som är mycket yngre, och det de kastar ljus över är bygdens och allmogens 
liv under århundradet innan den moderna civilisationen bröt in med vägar, 
post, ordnad skola, tidningar, turism, järnvägar och mycket annat. Över 
detta bygdens liv kastar de - tillsammans med bebyggelsenamnen - ett 
intimare ljus än vad bebyggelsenamnen ensamma kan göra. De minner 
om livsvillkor från förr, om gammal odling och gamla odlingssätt, om 
nyröjning, om händelser som har skakat människorna, om kampen för 
att värja sig mot naturens makter och mot vilda djur, om färdvägar i äldre 
tid, om gamla förbindelser mellan bygder och bygdelag, om tro, seder och 
samhällsliv.«

I Sverige har systematisk uppteckning av ortnamn (inklusive smånamn) 
bedrivits sedan slutet av 1800-talet och resultaten, uppteckningarna, har 
samlats i våra ortnamnsarkiv. Samma tankar som Gustav Indrebø formu
lerade har också genomsyrat mycket av det svenska arbetet, och resultatet 
har blivit att tusentals, ja hundratusentals smånamn redan finns insam
lade och arkiverade till eftervärldens bruk och glädje. Varje sådant namn 
är en text, en liten berättelse, som i ett kort och pregnant uttryck fångar 
någonting från en svunnen tid, kanske något av det som Indrebø nämnde,



kanske något annat. Detta är ett viktigt skäl för oss att i dag arbeta med 
smånamnen, att tolka dem, analysera dem och sätta in dem i sitt geogra
fiska, kulturella och tidsmässiga sammanhang, och att samla in ännu fler.

Ett annat viktigt skäl är att smånamnen, liksom andra ortnamn, fortfa
rande kan fylla en praktisk funktion och emellanåt ges nya uppgifter när 
gamla bebyggelsemönster, kommunikationsvägar och strukturer i sam
hället förändras, när tätorter växer ut över tidigare landsbygd, när olika 
system för post- och belägenhetsadresser ska skapas eller revideras, när 
registrering av fastigheter kontinuerligt ska hållas ajour, när allmänna kar
tor ska göras och därigenom nya behov av namnsättning uppstår. Det na
turliga för myndigheter och handläggare i många sådana sammanhang är 
att vända sig till ortnamnsarkivens samlingar för att hitta fakta, underlag, 
uppslag, idéer. Ju fler, fylligare och tillförlitligare uppgifter som då finns 
att tillgå där desto bättre. I dag är det så att åtskilliga smånamn från hela 
landet ännu är oupptecknade och helt okända utanför sina lokala sam
manhang. Det finns alltså många berättelser och många historiska upplys
ningar som saknas i arkiven. Och dessutom är huvuddelen av de befintliga 
uppteckningarna vid det här laget tämligen omoderna. Förvisso finns både 
äldre och yngre uppteckningar, men tyngdpunkten i samlingarna ligger på 
1930- och 1940-talen, och uppteckningarna redovisar därmed det som 
var aktuellt för 60-70 år sedan eller ännu tidigare. Sådana uppteckningar 
är naturligtvis ytterst värdefulla och fungerar utmärkt i många samman
hang men sett från ett samhällsplaneringens perspektiv skulle de behöva 
kompletteras. Behovet av nya uppteckningar är också det främsta skälet 
till att den här boken avslutas med en utförlig, praktisk instruktion till 
hur ortnamnsuppteckning går till, vad som ska tecknas upp, vilka upp
gifter som ska tas med och vart uppteckningarna ska levereras. Kapitlen 
före det, som lyfter fram smånamn från olika sfärer av äldre kultur och 
samhällsliv och som mynnar ut i de praktiska anvisningarna, är snarast 
en inspirerande exempelsamling där namnens innehållsliga mångfald och 
rikedom står i fokus.

Bokens många exempel är helt och hållet hämtade från Språk- och folk- 
minnesinstitutets (sofi) samlingar i Uppsala, där det största av landets
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fyra ornamnsarkiv finns (adresser m.m. finns i samband med anvisning
arna i bokens slut). Oftast anges i texten vem som gjort uppteckningen 
och när den gjordes, exempelvis »Från Dagsnäs i Bjärka i Västergötland 
har Lars Manfred Svennungsson (1944) upptecknat Fiskarestättan« eller 
»Men Middagsbacken i Tuna i Uppland har en annan upprinnelse. Där åt 
man ofta sin medhavda matsäck, berättar Gösta Glad år 1936«. De namn
givna platsernas läge anges genomgående med socken och landskap, inget 
annat. Närmare preciseringar skulle tynga texten alltför mycket. Den som 
vill ha sådan information kan vända sig direkt till arkivet i Uppsala.

Jag har inte på något sätt jämfört det som står att läsa i uppteckningarna 
med dagens förhållanden. Det betyder förstås att uppgifter om att ett visst 
namn finns eller att en viss plats kallas något eller ser ut på ett visst sätt, 
med säkerhet endast gäller för den tidpunkt då uppteckningen gjordes 
- detta är viktigt att ha i åtanke när man läser boken. Det är en stor och 
angelägen uppgift att kontrollera vilka av arkivens namn som lever kvar 
än i dag och vilka som har gått ur bruk, liksom att kontrollera huruvida 
de namn som ännu lever faktiskt används på samma sätt, om samma sak, 
som de gjorde i de äldre uppteckningarna. Och det är naturligtvis en stor 
och angelägen uppgift att fånga in både de namn som slank igenom tidi
gare upptecknares fångstnät och de yngre namn som har tillkommit efter 
den tiden. Det finns således oerhört mycket värdefullt och stimulerande 
uppteckningsarbete kvar att uträtta för den hågade. Vad man möjligen 
kan hitta om man sätter i gång visar de många exemplen i den här boken. 
Namnen må kallas små, men nöjet att arbeta med dem är stort.
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MARKENS GRÖDOR

»Karl Oskar visade sin höstråg, som stod frodig och snart 

skulle axa sig, vårrågen som han nyss hade sått och landet 

där han skulle planta potäter i vår. I höst ämnade han för 

första gången beså ett åkerstycke med vete, den nya sortens 

brödsäd, som amerikanerna bärgade så stora grödor av.«

Ur »Nybyggarna« av Vilhelm Moberg

K
arl Oskar och Kristina från Ljuders socken i Småland lämnade år 
1850 en fattig, slitsam och eländig tillvaro för att söka sig ett bättre 
liv i främmande land. Så gjorde även tiotusentals andra svenskar.

Visst fanns det människor i Sverige även då, som levde under helt andra 
förhållanden - i städer, i bruksmiljöer och på gods - och som ibland hade 
det bättre. Men för majoriteten av befolkningen var det ännu till ett liv på 
landsbygden man föddes, med dess stränga, nyckfulla, ofta knappa villkor.
För generation efter generation har detta varit den enda vardag och verk
lighet man känt till. Det intensiva nyttjandet av naturens egna tillgångar, 
grödorna och de tämjda djuren har visserligen förändrats och förfinats 
genom århundradena men själva detta levnadssätt har först i modern tid 
kommit att överflyglas av andra. När Karl Oskar äntligen kom till Ame
rika var det ingen väsensskild tillvaro han strävade efter. Nej, han drömde 
om nya åkrar och nya skördar - fast bättre.

Med detta som bakgrund är det logiskt att inleda en bok om smånamn i 
Sverige med ett par avsnitt om jordbruket och boskapen. Vad åt man, vad Foto. på|_Ni|s 
odlade man, vilka husdjur hade man? Namn som berättar om detta finns Nilsson/RAÄ.
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i väldiga mängder över hela landet. Många är genomskinliga, lätta att 
begripa, men ändå talande. Många upprepas från gård till gård och från 
socken till socken. Men vart och ett av dem har ett budskap och vart och 
ett har fyllt en funktion när det användes. Namnen fanns just där som fasta 
punkter i tillvaron, för att peka ut och lokalisera varje plats för sig och de 
knöt människorna till bygden och till varandra. De som delade ortnamn 
delade också mycket annat.

Vi börjar med de fyra sädesslagen. Råggärdet är en åker i Malingsbo i 
Dalarna och Råglyckan är en tidigare odlad åkerlycka i Kungslena i Väs
tergötland. På en sved, alltså en »avbränd röjning« i Leksand i Dalarna 
har man ursprungligen sått råg. Platsen heter därför Rågsveden. Även 
Rågsvedjan finns på många håll. Ett skogsskifte i Söderbärke i Dalarna 
kallas Rågfallssnedden. Det är en snedd, alltså en sluttning, där man hade 
ett rågfall, ett svedjefall med råg. På små och oländiga åkrar var rågen 
den brödsäd som var lättast att driva upp, men även det kunde misslyckas 
ibland. Råglösa är en åker i Leksand i Dalarna. »Man fick ingen råg där«, 
säger Bror Lindén (1935).

Man fick heller ingen skörd på Vetelösan i Västra Husby i Östergöt
land. »Namnet är givet för omkring 30 år sedan. Då såddes en gång vete 
på åkern, men ingenting kom opp«, meddelar Karin Franson (1935). 
Tvärtom var det med Vetgärdet, som en åker i Österlövsta i Uppland 
kallas. »Hård jord där. Därför växer vete bra där«, skriver upptecknaren 
Ingegärd Isaksson (1936). I samma socken hittar vi också en åker med 
namnet Vetlandet. Vetebålet är en »vik« av Långgärdet i Film i Uppland. 
»Man har odlat vete på den viken«, meddelar Hans Tillman (1937). Vete
lyckan är en liten åker i Åtvids socken i Östergötland.

Redan nu kan vi se vilken oerhörd ordrikedom som finns i alla dessa 
namn. Åkrar, gärden och små tegar kunde benämnas på mängd olika sätt, 
beroende på hur de såg ut och var de låg: åker, gärde, lycka, land, teg. Den 
dialektala variationen var förr häpnadsväckande, och i namnen bevaras 
något av denna språkliga mångfald även om dialekterna i övrigt slätas ut. 
Vi fortsätter med kornet och ännu fler namn och ord.

Korngölet är en bit avsvedjad mark i Västra Vingåker i Södermanland.
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Ett göle är ett svedjeland, fast uttryckt på ett sätt som bara görs i delar av 
Södermanland, Östergötland och Närke. I gölena sådde man oftast råg, 
men i det här fallet alltså korn. I namnet Kornborvan i Ringarums socken 
ingår ordet horva som är vanligt i Östergötland, där Ringarum ligger. 
Kornlappen hittar vi i Åker i Södermanland liksom Kornplogen. Plog är 
främst ett sörmländskt ord med betydelsen »plöjt åkerstycke«. På andra 
håll kunde det heta ploga, ploge, plogland, plöje, plöja, plöjning eller plöj- 
sel. Om Kornjorden, ett åkerområde i Tengene i Västergötland, som var 
markerat som åker på en karta redan 1704, gör upptecknaren Folke Jöns
son (1954) en lite längre kommentar. »Tidigt odlad åkerjord. Sådan jord 
har mycket gammal hävd och ansågs följdriktigt vid laga skifte vara den 
mest värdefulla. Begreppet kornjord /.../ sättes ofta i motsats till havre
jord, belägen längre bort från bebyggelsen och i en mycket sämre hävd«.

Östgötskt jordbruks
landskap. I bak
grunden Kättilstads 
kyrka. Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.
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Foto: Gunnar Lundh, 
Nordiska museets 
arkiv.

Av havre ser vi inte fullt så många spår 
i namnen, men visst finns de. Havresve
den heter en äga i Stora Skedvi i Dalarna. 
Havertån är en fägata i Mora, också det 
i Dalarna. En fägata var en inhägnad väg 
som kreaturen följde från byns inägor till 
betet på utmarkerna. Andra ord för en 
sådan fägata är kogata, tä och tå, som vi 
ser i Havertån. Tån gick antagligen förbi 
havreåkern. Havrefläckarna är ett gärde 
i Ringarum i Östergötland. »Tidigare 
växte det mycket dåligt här, och det bru
kade bara bli en fläck havre här och där«, 
säger Karin Franson (1935). Havregär
det är en åker nära Arboga. Uppteck
naren Sigbrit Flænge Jacobsson gör här 
en intressant kommentar: »Detta gärde 
kallas Havregärdet oavsett vad för slags 
säd som odlas på det«, skriver hon. Och 
med det illustrerar hon en viktig egen
skap hos ortnamnen. Ett namn fångar 
ju den verklighet som råder när namnet 
bildas. Havregärdet fick sitt namn för att 
det då - i namngivningsögonblicket - var 

havre på det. Men när ett namn väl har fastnat i människors medvetande, 
så fortsätter det i regel att användas även om den namngivna platsen 
förändras väldigt mycket och även om var och en mycket väl inser att 
den ursprungliga innebörden i namnet inte längre stämmer överens med 
verkligheten. Ja, visst är det så! Om inte, så skulle vi alltför ofta fundera 
över vart bagaren och mossen i Bagarmossen finns eller var i Rågsved man 
hittar svedjan med råg, för att ta namnen på två av Stockholms stadsdelar 
som exempel.

Så över till några andra matnyttigheter. Ännu ett exempel på namnens
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inneboende »tröghet« möter vi i åkernamnet Potatislandet i Näshulta i 
Södermanland. »Här odlas ofta potatis, men namnet används frånsett 
vad som odlas här«, skriver upptecknaren Kjell Asplund (1974). Det 
är ett talande fall. Namnet Potatebacken i Norra Vånga i Västergötland 
tillkommer en mindre åker där man förr odlade potatis i liten skala. I 
Potatisgrop sbacken i sörmländska Gåsinge-Dillnäs brukade man förvara 
potatis i gropar, enligt Artur Olsson (1944). Detsamma gäller vid Potatis- 
gröp la i Grangärde i Dalarna som enligt upptecknaren Otto Blixt (1935) 
är »gröpler grävda för förvaring av potatis under vintern«. Potatis kallas 
i folkmun ofta päron (pära, pärer) eller jordpäron, vilket en rad exempel 
från Östergötland kan få illustrera. Päronlyckan är ett litet gärde i Vist. 
»Nästan varje år odlas det potatis där«, sägs det i en uppteckning från 
1948. Intill vägbacken Päronliden i Värna ligger en potatisåker, enligt 
Maja Nordlund (1945). Jordpäronlyckan upptecknades i Hällestad 1931. 
Men riktigt säker på vad päron avser kan man inte vara, vilket Päronhagen 
i Vist visar. Namnet lär vara en förkortad form av Päronträdsbagen. Ett 
päronträd skall enligt uppgift ha stått i hagen, meddelar Natan Lindqvist 
år 1926. Potatisgärdet är en åker på Enskede ägor i Stockholms utkant, 
där man enligt Carl Ivar Stähle (1936) odlade omväxlande tobak och po
tatis. Åkern kallades även Tobaksgärdet.

När det gäller namn på Tobak-, som det faktiskt finns en del av i Syd- 
och Mellansverige, så är ganska många knutna till historier om exempelvis 
kvarglömda tobakspungar, om personer som stannat på platsen för att 
röka, om båtar som kapsejsat med tobakslast. Tobakshällarna, Tobaks- 
halet och Tobaksrullen hör hit. Om det finns någon grund för sådana 
påstådda episoder och vanor måste nog prövas från fall till fall. Här och 
där finns det å andra sidan säkra spår efter den tobaksproduktion i större 
skala som startades i Sverige på 1720-talet efter ett kungligt påbud. Den 
sista odlingen (i Skåne) lades ner så sent som 1964. På Tobakslandet i 
västgötska Öglunda har det varit tobaksodling i gammal tid, enligt Lars 
Manfred Svennungsson (1946). Tobakslanden heter ett åkerskifte i Ryt
terne i Västmanland. Namnet Tobaksåkern bärs av en åker i Börje socken 
i Uppland, där man förr odlade tobak, säger Stina Sallander (1937) och
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ett sådant namn är känt också från västgötska Ugglum, även om det är ur 
bruk redan 1927, när Ivar Lundahl noterar det.

Till basfödan i många hem hörde länge rovor. Rovhorvan är en bit 
ägomark i Hulterstad i Östergötland och detta namn finns också i Södra 
Sandby på Öland. Rovlyckan i Morup i Halland är nu en åker, skriver 
Göran Hallberg i en uppteckning 1964, men tidigare var det en permanent 
rovåker. Från äldre kartor över Kisa i Östergötland harjan Sterner (1958) 
noterat namnen Rovsveden och Rovkätten. På en sved sådde man första 
året råg, andra året rovor, kommenterar han. En kätte är en liten, ofta 
inhägnad, åker. På Rovgölet i Stigtomta i Södermanland har man någon 
gång odlat rovor på den gölade »svedjade« marken.
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Kålgården är ett odlat område i Örsta i Norrby socken i Västmanland. 
»Namnet är en föråldrad benämning på partiet närmast byn«, skriver 
Bernt Johansson (1947). »Namnet torde förekomma vid flera byar«. Och 
så är det. Kålgården heter exempelvis en gemensam köksträdgård i Ullvi i 
Leksand i Dalarna. »Där finns byns bästa jord och där har varje gård sitt 
trädgårdsland med köksväxter«, meddelar Erik M. Carlsson (1935). Pep- 
parrotslandet är en odling i Tegelsmora i Uppland, för att nämna en annan 
nyttoväxt. Kryddgården är namn på en åker i By i Dalarna, upptecknat av 
Lars-Olof Lindmark (1957) medan Kryddlådan avser en liten åker i Östra 
Ryd i Östergötland. »En person som bodde i lägenheten Grindstugan intill 
här, odlade allehanda köksväxter å åkern«, uppger Karin Franson (1933). 
Kryddalen i Åre i Jämtland verkar däremot vara ett mer poetiskt än verk
ligt, kryddbaserat namn. Det är en dal med »vinbär, hägg samt för övrigt 
rik vegetation«, enligt Carl Lindberg (1931).

Hummelgården, Hummelgärdet och Hummelmyran är rätt vanliga 
namn. De vittnar normalt om förekomst av humle - odlad eller vild. Vil- 
ketdera är inte alltid så lätt att avgöra, om man inte råkar känna till bak
grunden. Om namnet Hummelforsen i Singsån i Ragunda i Jämtland, som 
får avsluta det här avsnittet om markens grödor, skriver Bertil Flemström 
(1939) att det »växer eller har åtminstone vuxit humle på platsen. Troli
gen är den inte ursprungligen vild. Gamla meddelare uppge att humlen 
planterats av en bryggare som under järnvägsbygget på 1880-talet slagit 
sig ner vid forsen«.
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»Det var alltid ett halvdunkel i ladugården. Här stod uppställda 

fem till åtta kor, beroende på om det var goda eller dåliga år. 

Dåliga år såldes eller slaktades några kor. Några kvigor och ett 

par kalvar fanns alltid på tillväxt. I svinkätten fanns en eller två 

grisar. Ibland en sugga med smågrisar. Om smågrisarna kom 

vintertid tog vi in dom och hade dom i köket i varma lådor.«

Ur »Min barndom« av Henning Sjöström

H
usdjuren, kanske särskilt korna, kunde förr vara avgörande för män

niskornas livsvillkor. Krasst uttryckt var varje djur en investering.

I dem låg förhoppningar om framtida avkastning och återbäring.
En oväntad förlust av en ko kunde därför vara mycket kännbar. Det är 
ingen slump att ordet fä i äldre tid betydde såväl ’kreatur, boskap’ som 
’egendom, gods, dyrbarhet’. Och det är heller ingen slump att så många 
smånamn berättar om husdjur som gått ner sig, drunknat eller förolyck
ats på andra sätt. En sådan olycka var inte bara en dramatisk händelse i 
sig, värre var att den kunde få konsekvenser för människornas dagliga liv 
under lång tid framöver. I exemplen som följer här ska vi därför möta dels 
namn som visar det normala, det vardagliga, i form av betesmarker och 
andra platser där djuren vistats eller passerat, dels namn som knyts till det 
mer spektakulära, till episoder och öden kring enskilda djur.

Kalvkullen är en kullig kalvhage i Tjärstad i Östergötland. I Kalvhägna-
den i Kyrkås i Jämtland släpptes kalvarna på sommarbete. Vid Kosvältan 
. „ , , , . , . , , , Kor på bete i Knivsta,
i I engene i Västergötland var betet dåligt för korna. Kotråden är en plats uppland Foto- Pål-

i Vemdalen i Härjedalen där det förr fanns en inhägnad, enligt Johan An- Nils Nilsson/RAÄ.
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dersson (1935). En kreaturshandlare på sina färder brukade låta djuren 
övernatta där. Kotrång är en trång passage på vägen i Himmetä i Västman
land, där en ko »körde fast« en gång, enligt Birgitta Nurbo (1973). Genom 
Kotrumman i socknarna Skörstorp och Valstad i Västergötland (två olika) 
har betesdjuren kunnat passera säkert under vägen. Mindre säkert var det 
uppenbarligen vid Kotjärnen i Storsjö i Härjedalen, där någon ko enligt 
uppteckningen tros ha drunknat.

Så till tre namn från Västergötland. Ett gärde i Våmb heter Kvigan. Det 
är antagligen en sammandragning av ett längre namn, kanske Kvighagen. 
En meddelare säger »Di har haft ungnöt där« till upptecknaren Gunnar 
Linde (1946). I den lilla tjärnen Kvigegöljen i Gustav Adolfs socken ska en 
kviga ha gått ner sig. Kvigeball är ett litet berg i Floby. »Sägnen berättar att 
en kviga sprungit uppför berget och i farten ej kunnat stanna utan störtat 
utför ett stup och slagit ihjäl sig«, rapporterar Erik Ljungblom (1938).

Tjurhagen är en skogsbacke i Över-Enhörna i Södermanland, där tjurar 
släpptes ut på vall. Tjurabåset kallas en vik av Vättern, i Undenäs på väst- 
götasidan. Varför är oklart, men kanske är förklaringen den samma som 
till namnet Tjurns hål, buret av ett sumpigt strandparti vid sjön Yngaren i 
Björkvik i Södermanland. »Där har en gång en tjur drunknat«, meddelar 
Karin Bergström (1936). Om höjden Tjuradöden i Utvängstorp i Väster
götland berättar Ivar Lundahl (1948) att där »hittade man för ca 30 år 
sedan en tjur död«. Tjurberget är en udde i sjön Asplången i Västra Husby 
i Östergötland. Udden kallas också Tjurholmen, då den brukar vara kring
fluten vid högvatten. »Orsaken till namnet är att en tjur ramlat ner i sjön 
utför bergets tvärbranta sida«, skriver Karin Franson (1935).

I Stuthagen i Årdala i Södermanland hade man stutar förr. Vid Stut- 
berget i Frustuna i samma landskap lär en oxe ha slagit ihjäl sig. Oxdike 
var förr en mycket sank myr i Orsa i Dalarna. Det påstås, skriver Benkt 
Granholm (1946), att en tjur har drunknat där. En grotta vid Omberg på 
Vatternstranden heter Oxbåset. Namnet är upptecknat av Robert Petters
son (1928), Gösta Franzén (1935) och senast av Per-Erik Fredriksson 
(1946) med följande kommentar: »1568, den 11 nov. drog danskarna 
förbi Omberg, den 15 nov. stacks Vadstena i brand, men slottet var oin-
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tagligt. På vägen Alvastra-Vadstena brände de ett 50-tal gårdar förutom 
Alvastra klosterkyrka. Ortsbefolkningen gömde då sina förråd av livs
medel och dyrbarheter på svårtillgängliga platser. - Samma förklaring ges 
för Fläskhålet.«

I och med namnet Fläskbälet eller Fläskbålorna (några andra grottor vid 
Vättern) har vi bytt djur. Svinberget är ett berg i en hage i Konungssund 
och Svinemon är en skog i Kristberg - bägge i Östergötland — där svinen 
brukade gå på somrarna. Namnet Svinfarstun är upptecknat två gånger i 
västmanländska Berg. År 1962 kommenteras det så här: »Förr var här väl 
inhägnat mot landsvägen som gick fram här. Grisarna fick gå efter lands
vägen och beta. När de kom till denna punkt /.../ vände de och gick hem 
igen«. I Ytterhogdal i Hälsingland inträffade en gång en skogsbrand. En 
gris lyckades rädda sig undan elden till en holme, som efter detta fick nam
net Grisholmen. En myr i Lillhärdal i Härjedalen heter Grismossakälen. 
Niss Hjalmar Matsson (1938) berättar att namnet »kommer sig därav att 
på denna myr funnits mycket s.k. grismossa, ett visst slags mossa eller lav, 
som brukat kokas åt svinen, varvid den blandades med litet dåligt mjöl«. 
Om Galtegatan, som var en gammal väg i Vreta kloster, berättar Gustaf E.

Till vänster: Tåsjö i 
Ångermanland. Foto: 
Pål-Nils Nilsson/RAÄ. 
Till höger: Grisar på 
bete vid Skabersjö i 
Skåne. Foto: Nordiska 
museets arkiv.
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Säters socken, Da
larna 1947. Foto: 
Nordiska museets 
arkiv.

Olsson (1936) att på »den vägen fingo byns svin gå upp till sin betesplats 
Hasselängen. Det var givetvis gärdesgård på ömse sidor av vägen, och svi
nen voro ringade i näsorne«. Ett längre ord för galt ’hansvin’ är ju fargalt. 
Vid Fargaltsbacken i Nysätra i Uppland hade de fullt av grisar förr, enligt 
Carl Ivar Stähle (1946). Angående Galtberget i samma socken återger han 
en av sina meddelares ord. »Dom hade svin där förr ... och så kom vargen 
och tog likesta galtn«, alltså den bästa, finaste galten.

Svinhonor kallas ju sugga eller so. Suggholmen i sörmländska Ardala är 
»en ekbacke där svin drivits på bete«, enligt Gösta Harne (1933) eller som 
Svante Strandberg formulerar det nästan 30 år senare: »Suggor gick där 
på somrarna förr«. En meddelare från Brunflo i Jämtland berättar för Carl 
Lindberg (1931) apropå namnet Suggflon att man i hans barndom hade 
svinen gående i skogen och var som helst. »Kanske de hittat igen någon 
sugga där«, spekulerar Lindberg. Namnen Sohålan, Sohälet och Sogölen 
förklaras alla genom att lösgående grisar har drunknat eller förolyckats 
på snarlikt sätt.

Fårbacken och Fårbetet finns på flera håll. De upplysningar som ges
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går helt enkelt ut på att får har betat på dessa platser förr i tiden. Lite 
ovanligare är Fårföjset, namn på ett tak på pålar, ett regnskydd för fåren, i 
Gustafs i Dalarna. Föjs är en dialektal variant av det vanligare fähus. Även 
på andra platser har man erbjudit skydd åt fåren. Namnet Fårkojabacken 
i Stora Malm i Södermanland, som nu bärs av en åkerholme, visar att det 
där har funnits en fårkoja någon gång. På Gotland, där alla får benämns 
lamm, kallas fårhusen lammgift eller lambgift.

Kring Getbäcken i Mora i Dalarna är det mycket buskigt. »Getterna 
från Axi torde ha gått där. Särskilt begärligt för dem är löv av halvselda 
eller halvseldsbuske«, skriver Bror Lindén (1939). Om Getplåten i Sura 
i Västmanland får man veta att det förr var en liten odling. Ordet plåt 
är känt från flera syd- och mellansvenska landskap med betydelsen ’litet 
åkerstycke; litet svedjeland’. En skogsbacke i Leksand kallas Getdöden. 
Där ska en flock getter ha tagits av vargar, ett ännu värre öde än att hamna 
på Getpinan, en holme i Ringarum i Östergötland. Där finns inget bete, 
endast en martall, enligt Karin Franson (1938). Getter och killingar blev 
ju ofta anvisade till de kargaste och sämsta markerna, på grund av sin 
enastående förmåga att överleva. Därav kommer också en rad namn Kil- 
lingpinan (Killingapin) på olika håll i landet.

Killingön är dock en rätt stor holme väster om Sollerön i Siljan. Man 
har sommartid släppt ut killingar på denna holme, och när roddbåtar farit 
förbi, har killingarna brukat komma ned till stranden (Bror Lindén, 1928). 
Killingvät är en sankmark i Hejde på Gotland, där man ser det gotländska 
ordet vät ’liten vattensamling’. En slåttermark i Leksand heter Killingsved. 
Där huserade förr ett troll, Killingsvedsdunken, enligt Erik M. Carlsson
(1936).

Bockakällan vid gården Stora Höga i Dimbo i Västergötland har en 
märklig förklaring knuten till sig. Erik Sandberg har upptecknat namnet 
två gånger. Är 1963 säger han att en »bock eller kanske bagge säges en 
gång ha drunknat i denna källa, varav namnet«, men två år senare har 
han fått andra besked av Henry Joelson, som är uppvuxen på Stora Höga: 
»Källan säges ha fått sitt namn därav att man brukat lägga ner köttet av 
råbockar och -getter i källan, för att det [vattnet] skulle få bättre smak«.
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Foto: Mårten 
Sjöbeck/RAÄ.

Jag lämnar alla fjäderfän och gnagare utanför den här exemplifieringen 
av husdjur och smånamn, men hästen kan man naturligtvis inte gå förbi. 
Namn som har med hästar att göra är - populärt uttryckt - hur många 
som helst. Hästgölet är ett äldre göle ’en svedjemark’, nu ett skogsparti i 
Lerbo i Södermanland. Där betade hästar förr, enligt Svante Strandberg 
(1969). Hästgölen är däremot en göl, egentligen en utvidgning i Storån, 
i Drothem i Östergötland. Karin Franson skriver (1934) att »di bruke 
synje hästa där«, alltså låta hästarna bada. Ordet synje (synja, sömja) be
tyder ’tvätta, bada’ och används framför allt i Östergötland och Småland.
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Längre upp i landet och i Finland kunde man säga »att simma hästarna«, 
när man menade ’att tvätta’ dem. Hästkroken är nu en täppa i Gryt i Öst
ergötland, men upptecknaren antar att namnet först burits av en liten vik 
öster därom. Krok i betydelsen ’vik’ är ganska vanligt i traktens namn. 
Hästklyftorna är några klyftor i berget i Gällinge i Halland, där man förr 
lade ut hästkadaver.

I Fölbagen i Stora Skedvi i Dalarna släppte man ut föl. Hästar lär också 
ha betat i Fålahagen i Öglunda i Västergötland, i Stohagen i Västerås- 
Barkarö i Västmanland och i Hingsthagen och Hingstbetena i Skörstorp 
i Västergötland. Fölungeberget är ett mindre berg som stupar brant ner i 
sjön Bjän i Östergötland. »En fölunge ramlade i sjön här«, skriver Gus
taf E. Olsson (1931). Fölkärrstackaslättet och Märrastackslättet är två 
stackslätt, alltså två slåtterområden i Frostviken i Jämtland. Vid det ena 
drunknade för länge sedan ett föl i en källa, vid det andra fölade en märr 
på bete en gång, enligt Levi Johansson (1949).

Märraladan är en lada i Hallen i Jämtland, där gårdsmärren hade sitt 
nattillhåll, enligt Håkan Roos (1979). Märradråpet är en myr i Älvsby 
i Norrbotten och Märradöden är namn på korsvägen mellan två vä
gar i Mölltorp i Västergötland. En backe på gamla landsvägen i Åtvid 
i Östergötland kallades Märrsprängan. I namnens budskap kan man 
bokstavligen se hästarna ta ut sig och stupa. Samma sak återkommer i 
Märrsprängadrågen, ett dråg ’en dalgång’ i Karlskoga i Värmland och i 
Märrsprängaliden i västgötska Lyrestad. Märradret ’märrskit’ är en sump
mark i Ore i Dalarna; en sur och smutsig plats, skriver Thure Tannerhagen 
(1948). När Harry Ståhl behandlar namnet i en uppsats långt senare ger 
han det formen Märodrit. Ett särskilt smickrande namn är väl inte heller 
Märrafittbäcken, buret av en bäck i Hede kronopark i Jämtland, som får 
avsluta det här kapitlet. Kommentaren från upptecknaren Carl Lindberg 
(1931) är bara »styggt förbaskat där«.
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VARGGROP, RÄVLÄM OCH LOBÅS

»Dejan, som var träikvinnornas förestyre och bar nycklarna till 

skämman, ville också säga något, men hon tvekade. Först då 

hon märkte, att han enkom vände sig till henne, sade hon: 
- Ända hit kan du själv se, att grankvistarna som äro lagda 

över varggropen, blivit rubbade. I dag får du byte.«

Ur »Folke Filbyter« av Verner von Fleidenstam

V
argen - även kallad ulven, gråben, kusen eller tuss - fångades förr lik

som älg, vildren och ibland också björn och räv i djupa och väl dolda 
fångstgropar. Tusentals sådana gropar har grävts och gillrats av våra 
förfäder över hela landet, från äldre stenålder och fram till åtminstone 

18oo-talet. Fångstgroparna - eller gravarna som de också kunde kallas på 
vissa håll - förbjöds år 18 64, men säkert fanns en del av dem kvar i lönnligt 
bruk även efter det. Något lämpligt villebråd kunde ju »råka« falla ner i 
hålet. Många gropar är synliga än i dag, även om de nu är hoprasade och 
igenfyllda, andra är helt enkelt försvunna. Men äldre kartor visar inte säl
lan var de fanns och ortnamnsskicket ger många goda ledtrådar till den 
som letar efter fångstgropar eller andra jaktplatser. Och om vi ser utöver 
jakten, till blotta förekomsten av olika djur, så är den vilda faunans spår i 
namnen nästan oräkneliga.

I Varggrop sbacken i Lits socken i Jämtland fanns en varggrop med pålar.
Upptecknaren Arvid Gudmundsson skriver 1936 att rester ännu syns. Och
Varggropen »lär vara den sista varggrop som grävts i denna del av Orsa«, Foto. y|f claesson/

meddelar en annan uppteckning från ett skogsområde i Dalarna. »Den Windh.
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Vargjakt i Västergöt
land. Målning av Fritz 
von Dardel 1849. 
Foto: Nordiska 
Museets arkiv.

grävdes av soldaten Ast som dog 1919. Någon varg blev aldrig fångad 
i den« (Benkt Granholm, 1946). Vargagraven är namn på varggropar i 
både Norra Vånga och i Mularp i Västergötland. Den i Mularp beskrivs 
av upptecknaren Erik Sandberg (1965) som en djup fyrkantig håla med 
murade väggar, ca zoo meter söder om kyrkan. Vid Varggraven, som är 
en varggrop vid Jaktplatsen i Lugnås socken i Västergötland »jagades 
varg förr med fångstdrev«, enligt Lars Madsén (1932). Ulvagropen finns 
i Skillingmarks socken i Värmland och platser som heter Ulvagrav hittar 
vi exempelvis i Getinge i Halland och i Asa i Småland. Vargbrunnen är en 
fångstgrop i Vårkumla i Västergötland.

Men vargen har satt spår i namnskicket också på andra sätt än genom 
fångstgropar. Vargbotten är en kolbotten i Film i Uppland. Upptecknaren 
Hans Tillman meddelar 1937 att äldre personer där ännu mindes hur 
vargen förr fanns i skogen och ibland anföll även människor. I Kumla i 
Västmanland ligger Vargkulan. Det är en stor grotta där man senast 1868 
lär ha skjutit en varg och tagit vargungarna. Och Varggroparna i Gagnef i 
Dalarna är inte några vanliga, grävda fångstgropar utan en äng. »Platsen 
har förr varit begravningsplats för hästar, varför vargarna brukade riva
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Varggrop i Rumskulla 
socken i Småland. 
Foto: Bosse Jönsson/ 
RM.

upp marken för att finna hästliken«, berättar Carl Ivar Stähle (1935).
Döda djur var alltså lockande för vargen. Människorna utnyttjade detta 

genom att gillra fångstgroparna med djurkadaver, en åtel som det också 
kallas. Ludergraven är en sedan länge hoprasad varggrop i Öttum i Väs
tergötland. Inte långt därifrån - i socknarna Råda, Lugnås och Kyrketorp 
- ligger Luderbacken, Luderbergen respektive Luderhålan, det sista en 
plats där man grävde ner döda hästar. Alla fyra namnen innehåller ett ord 
luder som betyder just ’åtel’, alltså ’kropp, kadaver av djur som används 
som lockbete’. Det vanligaste sättet att bedriva åteljakt innebar att man 
ludrade, alltså lade ut lockbeten - vanligen döda så kallade luderhästar, 
ibland förgiftade, mindre djurlik - för att locka vargen in i varggården eller 
räven till att äta sig själv till döds. »Om räven går och tar från oss hönsen 
/.../ så undrar jag, om man icke gör rätt, då man ludrar för räven«, skri
ver August Strindberg i Svenska folkets öden och äventyr. När vargen väl 
hade lockats in i varggården förde man oväsen, ropade och larmade och 
drev på så sätt djuret mot utgången där skyttarna tog emot det. Ett annat 
tillvägagångssätt var att gillra en luderbössa, alltså en bössa där skottet 
gick av så fort djuret rörde vid den utlagda åteln. Huruvida den tekniken
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användes vid Rävskottet är oklart. Men så heter i alla fall ett stenröse i 
Kärrbo i Västmanland. »En räv har blivit skjuten där«, meddelar Per-Olof 
Kohls helt kort år 1969.

Även björnens existens går att följa i ortnamnen, om än inte med lika 
tydlig inriktning på jakt. Björngropen är en dalsänka i Gagnef i Dalarna 
och en grop på norra stranden av Djursjön i Leksand. »Här sköts den sista 
björnen i skogarna västerut i Leksand«, skriver Erik M. Carlsson i sin 
uppteckning 1936. Björngrav är namn på en dalgång i Älvdalen i Dalarna. 
Men grav är ju ett ord som inte bara kan användas om fångstgropar utan 
även om större, grävda diken och naturliga fördjupningar i marken av 
olika slag. Så vad det dalska Björngrav eller de tre Älggraven som finns 
som namn på en bäck i Jokkmokk i Lappland, en dalgång i Ytterlännäs i 
Ångermanland och ett terrängstycke i Norrbotten egentligen berättar för 
oss är inte lätt att säga med säkerhet.

År 1971 upptecknar Lena Jonsson Älggropan i Huddunge i Uppland 
och meddelar att det »finns ett älgpass där. Även kallad Älgpussarna«. 
Om Älggropen, ett kärr på Öknaskogen i Stenkvista i Södermanland rap-

Hällristning på 
Laxön i Nämforsen, 
Ångermanland. 

Foto: Gabriel 
Hildebrand/RAÄ.
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porterar Gun Nilsson (1950): »Långt och alldeles som urgröpat, enligt 
sagesmannen«. Älgstockakärret i Torsås i Småland och i Stora Malm i 
Södermanland vittnar bägge om jakt med älgstock. Jakt med älgstock 
är väl känt sedan medeltiden och har säkert förekommit även dessförin
nan. Troligen handlade det oftast om en trampfälla, som fjättrade älgen 
vid stocken, som antingen satt fast eller var så tung att det arma djuret 
inte orkade släpa den från platsen. Även grova, tunga fallstockar kunde 
förekomma. Att detta var farliga och effektiva fällor förstår man av ett 
stadgande i Yngre Västgötalagen från 1300-talet, där följande (i nusvensk 
översättning) föreskrivs: »Går någon på älgstock och får sin bane därav, 
böte den tre marker därför, som äger den«.

Rävagrav är en dalsänka i Älvdalen i Dalarna. Flera Rävagraven nämns 
på västgötska kartor från 1700- och 1800-talen och uppgiftslämnaren 
Lars Manfred Svennungsson (1946) anser det sannolikt att det varit 
fångstgropar för räv där förr. Erik M. Carlsson meddelar om Rävgrop, att 
den »ligger inne i skogen, och där skall man ha fångat rävar« (1936).

Lämmarna kallas en åker i Vadsbro socken i Södermanland. Enligt en 
meddelare är det utmärkt jaktmark där, berättar upptecknaren Svante 
Strandberg (1972). Troligen är det ordet läm ’stock, lucka’ som döljer sig 
i namnet, men i den utvecklade betydelsen ’uppgillrad stock eller lucka av 
stockar eller plankor’, alltså ännu ett av äldre tiders fångstredskap. Lam
men, eller flaken som den kallades på vissa håll, var huvudsakligen till för 
skogsfåglar och mindre däggdjur, men rätt konstruerad och med tillräcklig 
tyngd kunde den användas även för ganska kraftiga dj ur. Rävelämmen är 
namn på en udde i sjön Lelången i Värmland och Göpelämmen är en myr i 
Järnskog i samma landskap. Säkert har där funnits lämmar för djurfångst. 
Göpe är ett västsvenskt ord för ’lo’. Göpeberget ligger på riksgränsen i 
Nössemark, Göpedalen är en djup och trång dal i Ärtemark och Göptjärn 
är en liten sjö i Trankil. Alla exemplen är värmländska. - Om bytet var 
dött eller om det på annat sätt var »dött«, alltså öde och fångstlöst, vid den 
plats som heter Dödlämmen i Brunskog i Värmland kan jag inte avgöra.

En utveckling av fångstlämmen är båset. Ett varg-, björn-, räv- eller lo
bås hade kraftiga sidor, byggda av stockar eller plank och ett tungt uppgill-
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rat tak. Den fjärde sidan var öppen. När bytet gick in i båset gillrades taket 
av och föll ner på djuret som antingen slogs ihjäl eller stängdes in. Om vi 
återvänder till medeltiden så kan vi läsa följande i Hälsingelagens byalags- 
balk: »Går någon i annans skog med hund eller båge, skall han böta två 
örar. Gör han bås i skogen, skall han böta fyra örar. Gör han giller, skall 
han böta åtta örar/.../ Om fågelgiller och bävergiller skall vara samma lag 
som om annat giller.« I lagen kan vi se att såväl jaktmetoderna som själva 
orden bås och giller var väl etablerade redan under 1300-talet.

Vargbåsen kallas ett naturområde i Arnäs i Ångermanland. Namnet 
Rävabåsen bärs av två små åkerlyckor i Mölltorp i Västergötland, av en 
vik av sjön Lelång i Trankil i Värmland och av en åker i Gagnef i Dalarna. 
Hjortakobåset är en »terräng« i Vetlanda i Småland. En hjortko är det
samma som en ’hind’. Lobåset är en plats i skogen i Huddunge i Uppland. 
Lobåshäll kan vi läsa på en 1700-talskarta från Västra Vingåker i Söder
manland, som Carl Ivar Stähle återger i sin bok om socknens ortnamn 
(1954). »’Lobåshäll’, där man gillrat ett ’lobås’, det vill säga en fälla för 
lodjur, som voro en ständig fara för de /.../ betande kreaturen.«

Så något om det giller som Hälsingelagen nämner. Gillret förefaller vara 
den enklaste jaktkonstruktionen med antingen någon form av uppgillrad 
tyngd, som faller ner på djuret och dödar det eller klämmer fast det, eller 
helt enkelt en gillrad snara. Järvgilleråsen är en höjd i Idre i Dalarna, där 
man har jagat järv med giller. Namn som vittnar om järven är annars inte 
så vanliga, och det gäller förstås att kunna skilja dessa från namn i framför 
allt norra Sverige och i finnmarkerna som innehåller det finska järvi ’sjö’. 
I en bäck med namnet Gillerbäcken i jämtländska Ragunda han man förr 
gillrat utter och möjligen bäver, enligt Bertil Flemström (1936). Vanligen 
gillrade man väl annars snaror för mindre däggdjur och fåglar, såsom på 
Gillermyrorna i Leksand, enligt Erik M. Carlsson (1935). Harsnaran kal
las ett stycke terräng i Törnsfall i Småland. Snaran kort och gott är namnet 
på ett gärde i Forshem i Västergötland. Kanske har man snarat byten där. 
Snareviken i Frostviken i Jämtland är en liten vik på norra stranden av 
Övre Stråckvattnet. »Inne i viken förekommer en del strandpartier med 
medelgrovt grus av den sort, som tjäder och orre på höstarna bruka plocka
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Grävlingsfälla. Foto: 
Sven Ekman, Nord
iska museets arkiv.

i sig för matsmältningen. Förmodligen har man fordom satt snaror på 
dessa platser. Så har skett annorstädes«, skriver Levi Johansson (1949).

Till sist vill jag nämna ännu ett av skogens djur som kanske inte jagas så 
mycket längre men som av alla ortnamn att döma har haft en given plats i 
människors bild av den svenska naturen, nämligen grävlingen. Namn som 
Grävlingsåsen och Grävlingsberget finns på många håll i landet. Lite an
norlunda är Grävlinghiet, ett terrängparti i Malung i Dalarna. Här fanns 
det förr ett grävlingide, skriver Mats Wahlberg (1975). Hie eller hide är 
äldre och nu dialektala former av det vanligare ide ’vinterbo för djur’. 
Dialektalt är också ordet grävsvin ’grävling’ som vi möter i Grävsvins- 
berget i Ramsta i Uppland. Platsen har varit ett tillhåll för grävsvin, dvs. 
grävlingar, enligt uppteckningen. Ännu mer dialektalt blir det när man 
tar hänsyn till det genuina uttalet /Grässvinsberget/ av Grävsvinsberget i 
Älvkarleby. »Grässvin är den inom socknen vanliga formen för grävsvin«, 
skriver Gösta Glad (1935). Samma ord och uttal finns i Grävsvmsolvet, en 
backe med stenrösen i. Ord olv betyder ’oländig, stenig, risig mark’. Där 
fanns det gott om grävsvin i de många gryten.
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UTAN STÄNGSEL INGEN ODLING

»Mor i Sutre satte sig på gamla råstenen vid 

gårdesgården. Hon lyfte käppen och drev ett duktigt 

slag i stättebrädan. Och se det skedde som hon tänkt 

sig: det murkna skarnet brast. Fattas bara att hon 

stigit på brädan och grenslat gärdesgården och blivit 

sittande till spe för ungarna! Som en so i en grind«.

Ur »Mor i Sutre« av Hjalmar Bergman

S
tängsel, hägnader och grindar hör intimt samman med odlingslandska

pet. Den välkände landskapsskildraren Mårten Sjöbeck hävdar i ett 
av sina arbeten att stängslet var det viktigaste kännetecknet för en od

ling. »Utan stängsel eller övervakning av betesdjuren fanns ingen odling, 
ingen kultur och icke heller natur, ty denna identifieras med öde«, skriver 
han. Stängslet utestänger de vilda djuren och håller inne de tama. Stängslet 
markerar gränser och revir. Stängslet förhindrar olyckor vid övergivna 
gruvhål, stenbrott, höga stup, vägar och mycket annat. Oerhört mycket 
mannatid måste ha lagts på att resa och underhålla stängsel och hägnader 
av allehanda slag, alltifrån stenmurar till elstängsel. Att själva stängslen 
liksom platserna och marken intill dem ibland har fått egna namn är där
för inte förvånande.

En före detta hägnad på gränsen mellan Tengene och Främmestad i 
Västergötland heter Eklanda gärdsgård. Gården Eklanda ligger på Tenge- 
nesidan. Dymossgärdsgården är en liten körväg som förbinder två större 
vägar i Ramnäs i Västmanland. Ursprungligen har namnet åsyftat själva 
gärdsgården. Åkern öster om vägen kallas Dymossen. 1 Medåker i Väst-

Grind och gärdsgård i 
Län na socken, Upp
land. Foto: Jörgen 
Runeby/RAÄ.
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manland finns en grind som kalias Gatgårdsgrind. »Vid den inhägnade 
bygatans södra ände. Gärdesgårdarna och grinden borttagna i början av 
1900-talet«, meddelar Ragnar Svedskog (1970). Här ser vi att ett annat 
ord - gatgård - ingår i namnet. Det betyder ’gärdsgård på båda sidor om 
en väg’ och verkar vara starkt lokaliserat just till Västmanland, även om 
enstaka belägg också finns på andra håll. I Östergötland har ett ord gat- 
hägn använts för att benämna en gärdsgård vid en fägata.

Inte hägn men hägnad ingår i många namn. Hitre hägnaden och Bortre 
hägnaden i Aspeboda i Dalarna ligger närmare respektive längre bort från 
ägaren, enligt Harry Ståhls uppteckning (1929). Anderses hägnad hittar vi 
i Nås i Dalarna, medan De nole hägnerna är den norra delen av området 
Hägnerna i Amnehärad i Västergötland. Kalvhägnaden är en kalvbetes
mark i Kyrkås i Jämtland och Långhägnaden är en åker i Ekeby i Uppland. 
Väst i hägnen kallas en åker i Ragunda i Jämtland. »Åkern är isolerat be
lägen i beteshägnaden ett kort stycke väster om gården. Namnet betyder ’i 
hägnaden där i väster’«, skriver Bertil Flemström (1937).

En hel del smånamn är också bildade till ordet hag, som betyder just 
’hägnad, stängsel’. Det heter ett hag och ordet ska alltså inte förväxlas med 
hage. Sekundärt har namn på -hag kommit att användas om det som finns 
omkring eller inuti hägnaden, men något av den äldre betydelsen lever 
kvar i namnet Haget, som bärs av en gärdsgård utefter norra och nord
västra randen av Varvsbergets diabasplatå i Kungslena i Västergötland. 
Upptecknaren Erik Sandberg skriver: »Ordet hag är eljest icke brukat så
som benämning på gärdesgård eller stängsel. Härmed förstås nu närmast 
själva platåranden eller gränsen mellan inägorna och bergskiftena även 
där intet stängsel finnes« (1962). Askjums hag är en bit mark och hägnad 
i Främmestad på gränsen mot gården Askjum i grannsocknen. Men Bal- 
jahaget var ett hag, ett extra tjockt stenhag, en stenmur, som gick genom 
Västerplana by och socken i Västergötland. »Haget, som nu mestadels 
är rivet, skiljde Stor- och Dagsgärdena åt«, skriver Lars Madsén (1929). 
Går vi till Mälardalen finner vi enbart innebörden ’skogsmark, hagmark’. 
I uppländska Alunda har Gösta Glad (1936) upptecknat bland annat 
Kvarnhaget, Myrhaget, Stenhaget och Svedhaget.
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Skånsk stenmur. 
Foto: Bengt A. 
Lundberg/RAÄ.
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Till ordet stänga har det bildats en grupp namn på små inhägnade om
råden. Stängningen, Nystängningen och Utstängningen är tre ägor i Dala- 
Bergslagsområdet, och i delar av Dalarna har ordet stängsel kommit att 
användas i ägonamn. Betydelsen hos stängsel tycks här vara ’övergiven, 
inhägnad gårdsplats; gammal gårdstomt’, enligt Carl Ivar Stähle. Stähle 
gjorde 1941 en grundlig genomgång av förhållandena i Mockfjärd och 
från honom kan vi låna några typiska namn. Annikas stängsel, Jonases 
stängsel och Jöns stängsel är nu namn på åkrar eller slåtterängen, bildade 
till de typiskt dalska gårdsnamnen Annikas, Jonases och Jöns. Vid Majas 
stängsel har en gång stått en gård, som hörde till släkten Majas. Ett par 
andra dalska exempel är ägonamnen By Annas stängsel och Bondpelles 
nya stängsel. Namn av det här slaget finns även utanför Dalarna fast de 
är inte många.

Så långt om stängsel och hägnader som höll djuren på rätt sida. Men 
människorna behövde kunna passera över eller genom stängslen, och det

Stätta och vinkelge
nomgång till forn- 
lämningsområde vid 
Kivik i Skåne. Foto: 
John-Eric Gustafsson.
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gjorde man via stättor, led och grindar. På en s tätt a eller stätt kunde man 
gå över dem. Från Dagsnås i Bjärka i Västergötland har Lars Manfred 
Svennungsson (1944) upptecknat Fiskarestättan. Det stora godsets två 
yrkesfiskare bodde förr i var sitt torp i närheten och hade väl stättan att 
kliva över när de lämnade fisk eller besökte »slottet«. Klyvstättan är en 
åker i Kärrbo i Västmanland. »Timmer har kluvits där med en klyv till 
kolarved«, meddelar Per-Olof Kohls (1969). Skvallerstättan är en skogs
backe i Över-Enhörna i Södermanland, där det förr fanns en stätta. »När 
gummor från Hammarby och Jursta möttes här skvallrades det en hel del«, 
om man får tro Göran Zetterberg (1937). Käringstättan är en genomfart 
till häradsallmänningen i Vilske-Kleva i Västergötland. Intill står en jät
testor gran kallad Käringagranen, enligt en uppteckning från 1929. En 
annan västgötsk stätta, i Västra Gerum, är känd under tre olika namn: 
Lövängsstättan, som verkar vara det äldsta namnet, Gyllingstättan, enligt 
sagesmannen ett oviktigt och senare namn samt Söderlinds stätt, ett namn 
där alltså den kortare och lite ovanligare formen stätt ingår.

Redan 1924 diskuterar Joh. Kalén namnet Hättestätt i sin bok »Hal
ländska gränsmärken«. Vi hittar namnet i Älvsereds socken i Västergöt
land, alldeles vid den gamla riksgränsen mot Halland. Det är när Kalén 
söker efter gränsmärket Hättesten (vilket nämns redan år 1554 som Het- 
testeen), som han också stöter på Hättestätt. Jag citerar här ur hans bok: 
»Vid mina första förfrågningar rörande detta märke var det ingen, som 
visste något om en sten med detta namn. Men en meddelare kände i stället 
en Hättestätt. När jag sedan personligen undersökte terrängen fann jag 
först utan svårighet Hättestätt, som nu visserligen inte är någon stätt ’ställe 
där man kan kliva över en gärdesgård’, utan en grind över den väg, som 
här korsar den gärdesgård, vilken är uppförd i sockengränsen (riksgrän
sen). Snart fann jag ock Hättesten, 3 m. från grinden«. Om anledningen 
till namnen berättas, enligt Kalén, att vägen förbi stenen och över stätten 
förr var kyrkväg för en stor del av Älvsereds socken. Innan kvinnorna kom 
fram till kyrkan brukade de stanna vid stättan vid Hättesten och ordna 
sin klädsel och sätta på sig den fina kyrkhättan. Under vägen dit bar man 
hättan invirad i en näsduk för att skydda den. En föreställning som nu
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Skyttel i Bunge 
socken på Gotland. 
Foto: Sune Ambro
siani, Nordiska muse
ets arkiv.

florerar i trakten, att Hättestätt är en förvanskning av ett äldre, förmodat 
namn Hättestället, förefaller inte ha någon grund alls.

Om Pukeskytteln skriver jag på annat ställe i den här boken (s. ioo). 
En skyttel är en stång som används för att tillfälligt stänga för en öppning 
i en gärdsgård, och som skjuts i sidled när man stänger och öppnar. Från 
Småland finns namnet Skytteln upptecknat på åtminstone tre olika platser. 
I Östergötland hittar vi Skyttlarne. I dessa fall handlar det om namn på 
ägo- eller skogsmarker. Men Lättaskytteln är ett ställe vid vägen i Lugnås 
i Västergötland som fått sitt namn efter en knekt som hette Lätt.

Butledet är namn på en öppning i en gärdsgård i Skedevi i Östergötland. 
En bute var en hästkörare vid ett bruk, enligt Gustav E. Olsson (1933). 
Samma ord led finns i namnet Gastaledet, som syftar på en grind över 
landsvägen i Tiarp i Västergötland. »Själva grinden har naturligtvis varit 
borta sedan ett 40-tal år, men platsen kallas ännu Gastaledet«, skriver 
Erik Sandberg (194z). »Det sägs ha spökat vid denna grind«, tillägger han 
några år senare. Gullstiga moled eller bara Moledet är en grind på sock
engränsen väster om gården Gullstigen i Baltak i Västergötland. Grinden 
ledde från Gullstigen in till Ottevadsmon (Mon), varav namnet. Ett annat
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märkligt namn är Andersaltarledet, som syftar på ett led i Sunnersberg i 
Västergötland. Platsen ligger nära Anders altare, en liten bergklint, där det 
enligt en sägen ska ha förrättats nöddop av ett barn som fick heta Anders. 
En annan variant av sägnen säger i stället att det handlade om två präster, 
varav den ena hette Anders. Han döpte inte »riktigt« utan här i det fria. 
» Beviset för att barnen voro rätt döpta var att hundar ej beto dem«, skriver 
Thorvald Jansson i sin uppteckning (1936). Majorsledet är ett led och ett 
jaktpass i Brandstorp i Västergötland. Det heter så »för det var en major 
som sköt en hare i det ledet«, enligt Birgit Falck-Kjällquist (1975). Det kal
las även Mittskogsledet. I en annan västgötsk socken, Dala, ligger Bomma- 
ledet, som bestod av en bom med en snedsträva, och en greve Silfverswärd 
- ovisst vem - brukade låta sin häst hoppa över denna bom. Västgöta- 
bonden Lars Larsson adlades omkring mitten av 1600-talet och tog sig då 
som den förste namnet Silfverswärd. Lurkaledet är en numera borttagen 
grind på gränsen mellan socknarna Nykyrka och Habo i Västergötland. 
Där blev vid mitten av 1800-talet en postiljon mördad av två bovar, enligt 
Ivar Lundahl (1948). Råhandle är ett led i Grangärde i Dalarna. Jan Petter 
Ersson i Pajsoborghar, enligt upptecknaren Otto Blixt (193 5) settråhanda

Väg och hägnader i 
Gårdsby, Småland 
på 1940-talet. Foto: 
Mårten Sjöbeck/RAÄ.
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Grind och stenmur 
på Öland. Foto: 
Bengt A. Lundberg/ 
RAÄ.

här, därav namnet. Råbanda, råanda, rånda är olika dialektala former av 
ordet rådande som syftar på något mytiskt väsen, ’den som är rådande’ 
eller kanske ’den ande som råder’.

Låt mig så avsluta med det vanligaste namnledet i det här samman
hanget, nämligen grind. Andersgrinden eller Andersiedet är enligt upp
teckningen ett »ledhål« i Järlåsa i Uppland. Ägaren till Anderslund intill 
hette Anders. Barnmordsgrinden var förr en grind över vägen i Västra 
Vingåker. Ett barnlik har hittats där, meddelar Mona Löfroth (1972.). Vid 
Brudgrinden i Ärentuna i Uppland ska en brud enligt Stina Holmströms 
uppteckning ha blivit skjuten av brudgummens rival (1935). Skogen runt 
Garvargrinden i Vänge i Uppland lär en gång ha ägts av en garvare. Död-
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grind är en före detta grind på åkern i Bonäs i Mora i Dalarna. »Skall ha 
namn av att någon dött där på väg nedåt sjön under Digerdöden. Man 
fraktade då de döda på flottar till Mora för begravning. Men folk började 
själva gå till sjön, när de kände döden nalkas«, skriver Bror Lindén (1935). 
Flickfängegrinden ligger alldeles i närheten av åkern Flickfånget i Gryt i 
Östergötland. Tyvärr har upptecknaren inte lämnat någon förklaring till 
namnen, så här får läsarens fantasi flöda fritt.

Grindens färg är ett vanligt motiv i namngivningen. Det har uppen
barligen varit ett bra sätt att skilja den ena grinden från den andra. Gråa 
grinden, Gröna grindarna, Röda grindarna, Svarta grinden och Vita grin
den förekommer på många håll. Kommentaren till Röda grind i Nysätra i 
Uppland är dock »fast den har varit både grå och vit«, och man kan undra 
om den har bytt namn varje gång den målades om eller om namnens väl
kända seghet gäller även grindnamn. Gnällgrinden (Gnällen) i Vaksala i 
Uppland är ett namn som säkert många kan relatera till och förstå utifrån 
egna erfarenheter, men Smällgrinden kan ges flera olika förklaringar. 
Smällgrinden i Ore i Dalarna kallades så »emedan den smällde igen av 
sig självt, så snart man öppnat den«, säger Thure Tannerhagen (1948). 
Smällgrinden på Eriksberg i Stora Malm i Södermanland var enligt Svante 
Strandberg (1968) den »första grinden med en ny typ av låsanordning 
utan hasp. Man slängde igen den«. Smällgrinden i Västra Vingåker i Sö
dermanland var förr en grind som »smällde då den stängdes«, enligt Mona 
Löfroth (1972). Och slutligen Smällgrinden i Nora i Västmanland, som 
»slog igen av sig själv genom låsanordningen, och det smällde när han slog 
igen«. När sagesmannen var barn brukade han stå där på söndagarna och 
ta upp ett- och tvåöringar. Han kunde få ihop ca 70-80 öre på en dag, sägs 
det i uppteckningen.
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FISKOCH FISKE

»Och på land stodo gistgårdar med strömmingsskötar, så 

stora som de största kyrkfönster, flundernät med maskor, 

som man kunde få armen i, aborrgarn, nybyggda och 

vita som de finaste slädnät/.../ och i noten blänkte 

kvarblivna strömmingsfjäll som rimfrost i spindelnät.«

Ur »Hemsöborna« av August Strindberg

F
iske har varit betydelsefullt för människor i alla tider, på vissa håll som 

basnäring, på andra som en extra resurs i hushållet. Många Fiskarbo, 
Fiskarstugan och Fiskartorpet, där det inte längre bor någon fiskare, 

vittnar brutalt om en yrkeskår som decimerats kraftigt i modern tid. I dag 
är det väl alltmer en hobby och ett fritidsnöje att fiska, särskilt i inlandet, 
men nu liksom förr erbjuds gott om tillfällen att tala om fiskebedrifter och 
fiskeställen, att beskriva platserna och karakterisera dem på olika sätt. 
Våra många fiskarter har genom åren avsatt talrika spår i namnskicket, 
liksom fiskemetoderna och redskapen. Ibland höll man platserna hemliga, 
värnade om dem och gav dem berömmande namn. Ibland beklagade man 
sig över dem. Då kunde en utebliven fångst i stället leda till det motsatta 
- ett förklenande, nedsättande namn.

Från en enda socken - Ornö i Stockholms skärgård, där förebilden 
för Strindbergs Hemsö finns - kan vi hämta en hel rad namn, som alla 
berättar om var man har funnit olika fiskarter: Flunderstenen, Sillkob
ben, Strömmingsholmen, Lekströmmingsbåden, Idkobben, Spiggviken, 
Skrabbmaren och Torskstenarna. Och namn som Gistviken, Skötkobben,

Garnhagen i skånskt 
fiskeläge. Foto: Pål- 
Nils Nilsson/RAÄ.
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Sumpkobben och Nätgrundet visar var man 
hade sina gistgårdar, skötläggen, fisksumpar, 
och var man lade ut sina nät. Av spiggen 
kokade man olja, som man använde till såpa 
och lampbränsle. Men skrabben var förr lik
som nu en skräpfisk.

Allra lättast att stöta på om man ser till 
hela Sverige är namn som Abborrbacken, 
Abborrberget och Abborrhällen, som finns 
på otaliga platser. Detsamma gäller Giidd- 
bäcken, Gäddtjärnen och Gäddsjön. Abbor
ren och gäddan är väl våra vanligaste och 
mest utnyttjade matfiskar. Ett Abborr-namn 
kan också få illustrera människans förmåga 
att efter behov skapa nya namn genom att 
utvidga dem som redan finns med ytterligare 
namnled. En sjö i Råneå socken i Norrbotten 
heter Abborrtjärnen. Intill sjön ligger ett berg 
med namnet Abborrtjärnberget. Intill berget 
i sin tur hittar man en hed, ett stycke terräng, 

med det konsekventa men inte helt smidiga namnet Abborrtjärnbergshe- 
den. Ett utmärkande drag för dialekterna i Norrbotten och i andra delar av 
Norrland är just egenheten att skapa långa ord genom sammansättningar 
i stället för att använda en fras med flera separata ord, som man hellre gör 
längre söderut. På en inspelning i Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarki- 
vet i Umeå kan man höra en äldre man från Vilhelmina i Lappland berätta 
om sina fiskeäventyr på isen. Lätt exalterad förtäljer han, att när han låg 
där framstupa och tittade ner i hålet så kom där plötsligt »två gammstor- 
sakransharra« på en gång - alltså två gamla, stora, sakramentskade har
rar. Att harren varit ett eftertraktat byte även förr kan man lätt förstå av 
alla Harrbäcken, Harrsjön, Harrån m.m. som uppstått där harren finns 
eller har funnits.

Andra fiskarter som fångats i namnen är lax, simpa, ruda, röding och

Pimpelfiske på isen. 
Foto Ö. Törnblom 
1930-60. Nordiska 
museets arkiv.
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braxen. Laxbrusen kallas några stenar i havet i Hamringe socken i Gäst
rikland. Laxbukten är en vik i Misterhult i Småland. Laxagylet är en liten 
sjö i Åryd i Blekinge. Laxbäcken är en bäck i närheten av Skinnskatteberg 

i Västmanland. Om Laxbäcken kan man läsa i Karl Björkmans uppteck
ning från 1929: »I bäcken fångas laxöring«. Men man kan också läsa att 
bäckens olika delar bär olika namn: »Kallas i sitt mellersta lopp Spik
bäcken och längst upp Kutbäcken«, står det. Den som söker efter namnen 
på en modern karta kommer att finna att Kutbäcken norrifrån mynnar ut 
i Laxbäcken. Av namnet Spikbäcken finns däremot inga spår.

Redan av medeltida dokument framgår att man här och var anlade dam
mar för odling av rudor. Man lät rudorna växa och sedan släppte man ut 
dem i källor och vattendrag för att hålla dessa fria från bl.a. mygglarver. 
I en uppteckning av namnet Rudkärret från sörmländska Selaön i Mä-

Uppdragna båtar i 
Laxvik vid Hallands
kusten. Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.
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laren skriver Karin Bergström år 1937: »Här har man en gång planterat 
in rudor«. Ruddammen är ett ganska vanligt namn, även på platser där 
dammen sedan länge är borta. I norra Stockholm fanns en gång i tiden 
ruddammar på ägorna till den nu försvunna gården Ingemarshof. Dam
marna lär ha varit förfallna redan när Ingemar Frodbom köpte egendomen 
år 1710 och gav den sitt namn. Huruvida Ruddammen faktiskt använ
des som namn redan då är svårt att veta säkert, men så småningom fick 
dammarna i alla fall ge namn åt kvarteret Ruddammen och år 1940 åt 
Ruddammsvägen. I dag är Ruddammen ett välkänt namn på ett livaktigt 
bostadsområde, en hemtrakt för hundratals personer. Se där vad några 
rudor i en skogsdamm kan leda till!

Rödingar tillhör laxfiskarna. Det finns ett stort antal olika rödingarter, 
varav tre lever naturligt i svenska vatten, framför allt i fjällen men även i 
en del större sjöar längre söderut. Dessutom finns det ett par amerikanska 
arter inplanterade i Sverige. Vätternrödingen är ju välkänd och har stort 
värde än idag, ekonomiskt och inte minst kulinariskt. Men vilken röding 
som döljer sig i alla Röding-namn får nog avgöras från fall till fall. Här är 
några att bita i. Rödingsträsket är en sjö i Edefors socken i Norrbotten. 
Rödingsberget kallas en liten holme i sjön Unden i Finnerödja socken i 
Västergötland, där man enligt en uppteckning från 1931 förr fiskat röding. 
Rödingsbolmen är en holme i sjön Sömmen i Malexander i Östergötland. 
På en lantmäterikarta från 1802 heter den Rödings Ön.

Simphålet är i dag en bebyggelse i fiskeläget Hårte i Hälsingland. Tidi
gare var det ett namn på en del av den havsvik som bebyggelsen ligger vid. 
Simpan kallades ett notvarp i Söderåkra socken vid Smålandskusten inte 
så långt från det mer kända Simpevarp, från början även det ett notvarp. 
Ordet varp är besläktat med värpa i ordets äldre betydelse ’kasta’, vilket 
säger en del om hur notdragningen gick till. På de här platserna har man 
alltså fångat simpa. Egentligen är simpa ett samlingsnamn för en rad olika 
fiskarter som finns i svenska vatten, men simpa är det gemensamma ord 
som har använts i ortnamnen. Förr ansågs simpan vara en delikatess. 
Simpviken heter en vik i Singö socken. I Singö upptecknade för övrigt 
Rickard Norman år 1932 en fin serie med namn på fiskeplatser. Singö
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Notfiske i Bråviken. 
Foto: Gunnar Lundh, 
Nordiska museets 
arkiv.
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är ju en av de större skärgårdsöarna utanför Upplands nordöstra kust, 
så förutsättningarna för sådana namn är goda. Norman nämner bland 
annat Fördärvet, en farlig plats att ligga på, Gammelstället, en plats som 
man antagligen övergivit till förmån för någon annan och bättre, Him
melriket, en plats där man låg tryggt i lä för den nordliga stormen och 
Per-Mattsörsbålet, en fiskeplats och ett sund mellan de två kobbarna Per- 

Sik på halstring. Foto: Mattsörn och Kolskäret. Notdragning kunde ibland också ge upphov till
Pål-Nils Nilsson/RAÄ. namn på Drag- eller -draget, såsom Breadraget i Blekinge skärgård. Vid

detta »breda drag« har man enligt uppgift 
dragit många hundra drag om året. För 
säkerhets skull ska väl tilläggas att det 
också finns andra sätt att förklara namn 
som innehåller ordet drag, till exempel att 
man dragit båtar på platsen.

Annsjön är en tämligen stor sjö i norra 
Östergötland, ett par mil nordväst om 
Finspång. »I den sjön bor det en sjöorm, 
enligt sägnen«, kan man läsa i Gustaf E. 
Olssons uppteckning från 1924. Gustaf 
Olsson låter oss ta del av en mängd namn 
på olika platser i och runt sjön, bl.a. plat
ser där man fiskade med not. I samband 
med uppteckningen av Braxenbergsvar- 
pet, ett notvarp vid Braxenberget, skriver 
Olsson så här: »Min meddelare kunde 
räkna upp 22 notvarp i Ansjön, alla med 
särskilda namn«. Just det här varpet låg 
intill en udde kallad Braxenberget ute på 
Storön, den största av öarna i sjön. På 
södra sidan om denna udde ligger Brax- 
enviken och inne i den viken fanns Brax- 
envikevarpet. »Min meddelare var med 
om, när de fingo 900 kilo braxen där i ett
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enda varp 1915 eller 16«, skriver Olsson vidare. Detta visar väl med all 
tydlighet att även braxen då var en rikligt förekommande och uppskattad 
matfisk. Några andra av de varp som Gustaf Olsson upptecknat är Abor
revarpet, Bergvarpet, Humpevarpet med namn efter bebyggelsen Humpen 
på sjöns norra sida, samt Jölpan och Fisklösan. Jölpa är ett dialektord som 
betyder ungefär ’håla (i sjö eller å)’. Fisklösan är namn på en vik på en 
annan av sjöns öar, Lillön, liksom på ett notvarp där. Namnet ska »tyda 
på att det ej finns fiskar där«, skriver Gustaf Olsson och fortsätter: »Men 
min meddelare har dock fått duktigt med fisk även där«. Att det inte alltid 
gick lika lätt att få napp i alla sjöar med namnet Fisklösen och liknande 
kan man nog ändå utgå från. Namnet var ju ett sätt att markera och med
dela att här inte finns mycket att hämta. Men om man ändå försökte och 
försökte utan framgång så kunde till sist ett föga hoppingivande namn 
som Jämmer dalen uppstå. Så heter till exempel ett underva ttensgrund i 
Huvudskärs skärgård alldeles i det yttersta havsbandet.

Vid somliga fiskeplatser kunde i stället tillgången på fisk vara erkänt 
god och den som fiskade där kunde vara säker på att få en riklig fångst. 
Biksdaler grundet och Tusenriksdalerbåden utanför Ornö i Stockholms 
skärgård brukar förklaras på så sätt. Andra sådana berömmande namn i 
närheten av Ornö bärs av skären Lilla och Stora Penningskär och av un- 
dervattensgrundet Guldtunnan. Kanske ska man också räkna Farfarslun
sen hit, eftersom ordet luns i de här delarna av landet kunde användas om 
en ovanligt stor strömmingsfångst, men troligare är nog ändå att luns bara 
är ett terrängbetecknande ord med innebörden ’klump, knöl’ och med 
syftning på en bergudde.
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ÄLGA-JONAS, KARL NILSSON OCH MORMOR

»Dagligdags ger man mig emellanåt ett smeknamn, eller 

om man så vill ett öknamn, som jag inte kan undgå att 

nämna i fortsättningen. Man kaliar mig Sulan. Jag kan 

inte påstå att jag känner mig speciellt smickrad av det 

heller. Men det har förföljt mig och det har spritt sig i min 

bekantskapskrets. Det är inte så mycket jag kan göra åt det.«

Ur »Fallet Lillemor Holm« av Per Gunnar Evander

B
osastycket (eller Lottestycket) är en ca 250 meter lång åker i Skörstorp 

i Västergötland. Mitt emot åkern stod en gång Bosa-Lottas stuga. 
Christina Charlotta Andersson, som Bosa-Lotta egentligen hette, var 

född i gården Bosebacken i närheten, därav namnet. När Erik Sandberg 
på 1960-talet upptecknade namn i trakten fanns vare sig Bosa-Lotta eller 
hennes stuga kvar, men en åker omkring stugan bar ännu namnet Bosa- 
Lottesgärdet. Lite norr därom växte Bosa-Lottas oxel, ett stort oxelträd 
som hade planterats av Gamle Älgen eller Älga-Jonas, som han också kal
lades. Han hade ett torp där i närheten. När Jonas hade planterat oxeln 
lär han ha sagt till sina barn: »När den oxla har vuxet upp, barn, då får ni 
äta så möe oxlebär i veil«. Älga-Jonas dotter Anna-Lisa bodde senare i en 
backstuga där intill, kallad Älga-Lisas stuga.

Den här boken ger ju redan i kapitlen före detta (liksom i dem som 
kommer efter) många exempel på smånamn som innehåller personbe
teckningar och personnamn av olika slag. Sådana namn är synnerligen 
frekventa och skälet till att en person fastnar i ett ortnamn kan vara högst 
varierande: ägande och tillhörighet, regelbunden vistelse på platsen, hän-

Jonas Nilsson Älg 
(1820-1902), Älga- 
Jonas kallad, var 
den siste torparen 
på dagsverkstorpet 
Älga-Jonas torp. Med 
sin hustru Maria 
Jonsdotter fick han 
åtta barn under 
åren 1844-1863.
Ur Skörstorpsboken 
(2001) av Ingrid 
Johansson. Fotogra
fen okänd.
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Till vänster: Utsnitt ur 
karta över Skörstorp 
med äldre torp och 
backstugor. Till höger: 
Anna-Lisa Jonsdotter 
Älg (1847-1928), 
Älga-Lisa kallad, var 
sömmerska och drev 
en liten diversehan
del i ett skjul vid sin 
stuga. Fotografen 
okänd. Ur Skörstorps- 
boken (2001) av 
Ingrid Johansson.

delser och episoder och mycket annat. Det är verkligen inte lätt att avgöra 
vilket namnmotiv som är för handen i varje enskilt fall. Men det är en rolig 
och spännande uppgift för den lokal- och personhistoriskt intresserade att 
försöka identifiera alla de människor som dyker upp i bygdens smånamn, 
och också att försöka förstå varför just de dyker upp just där. Smånamn 
bildade till personer är som sagt mycket frekventa, och jag ger här bara 
några smakprov på hur olika smeknamn samt vanliga för- och efternamn 
har kommit till användning. Dessutom visar jag på en lång rad namn grun
dade på olika släktskapsord.

Jag börjar med förnamnen och tar då lite på måfå kvinnonamnet Stina, 
som var mycket populärt i äldre tid. Stinagretahålet kallas ett bärställe i 
Ragunda i Jämtland. Stina Kajsas fall är ett fall, ett skogsparti, i Grangärde 
i Dalarna med namn efter Stina Kajsa, som när »karin hennes drunkna 
/.../ fick lära sig ta hand om kolningen själv«. Det meddelar Otto Blixt i en 
uppteckning från 1934. Stinas hål är en vik av sjön Upprämmen i Malung i
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Dalarna och namnet kommer sig av att en gumma vid namn Stina »meren
dels brukade ha sina fiskredskap utlagda där för fångst av röding«, enligt 
Niss Hjalmar Matsson (1935). Stinas vrå är ett åkerområde i Tengene i 
Västergötland. Namnet brukas av de äldre, enligt Folke Jönsson (1954) 
och syftar på en liten åker, isolerad från gårdens övriga. Omkring 1890 
togs den ut som undantag för en änka vid namn Stina. Stinas i hagen är en 
betesmark i Hultsjö i Småland och Stinas äng slutligen är ett ängsområde i 
Dala i Västergötland, som kan knytas till en äldre ägare, Lotta Andersson, 
som bebodde hemmansdelen i början av 1900-talet. Hon kallades Stina- 
Lotta efter sin moder, varför namnet på ängen troligen är efter denna. Den 
kallas även Lottängen. Motiven för att namnsätta något efter Stina skiftar 
som synes rejält.

Förnamn, efternamn, smeknamn eller hela namnet? Allt är möjligt, 
vilket framgår av några namn som jag har valt att hämta från Björnlunda 
i Södermanland och som på många sätt är typiska. De upptecknades av 
Artur Olsson (1943). Karl-Erikshagen har fått namn efter en ägare av 
brukningsdelen som hette Karl-Erik. Lexellsängen ligger i ett område som 
en gång ägdes av en person som hette Lexell, medan åkrarna Lundsplogen 
och Mälskärret är döpta efter lantbrukaren Lund och soldaten Mäl, sägs 
det. Karl Nilssonsbrunnen är en brunn namngiven efter ladugårdskarlen 
Karl Nilsson. I Furuby i Småland ligger Göransmärtebäcken, som enligt 
Erik Johannesson (1935) minner om en gumma som kallades Görans- 
Märta.

Ibland är upplysningarna om de upptecknade namnen och platserna 
mycket kortfattade eller nästan obefintliga, ibland är de utförliga. Upp- 
tecknarna har haft olika ambitionsnivåer i sitt arbete och olika mycket att 
berätta. För att anknyta till personnamnen kan vi hämta några exempel 
från Erik Sandberg som verkade i Västergötland och oftast var mycket 
noggrann och utförlig. I Skörstorps socken upptecknar han till exempel 
namnet Klockaregården med en mängd olika uppgifter, och han upplyser 
samtidigt om att husbonden på gården kallas Klocken och att invånarna 
kollektivt kallas Klockarna. Just sådana speciella personbenämningar, 
efter platsen där man bodde, finns på många håll i landet. Sandberg har
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samlat och ordnat sina i en särskild uppteckningsserie som han lämnat 
till arkivet. Under uppslagsformen Klocken får man veta att detta är en 
benämning på ägaren till Skörstorp Klockaregården 12:1 och att familjen 
där kallas Klockes och hustrun Klockesa. Sedan hittar man bland andra 
uppteckningar Klockes backe, som är en sluttning i terrängen, och Klockes 
källa, också kallad Botkällan.

På liknande sätt knyter Sandberg ihop Fimsgården (dvs. Skörstorp nr 
7; namnet uttalas ungefär Femsgårn) med ägaren Femsen, dennes familj 
Femses och hustrun Femsa eller exempelvis Femsa-Magda (om hustrun 
hette Magda). Vi får vidare veta att det över en väg i socknen fanns en 
grind som hette Pockaledet. Två små åkrar i närheten kallades Nerarste 
Pockalyckan och Upparste Pockalyckan eller med ett gemensamt namn 
Pockalyekorna. I hörnet på en av dessa åkrar invid landsvägen stod ti
digare en stuga, bebodd av en man kallad Pockern eller Pockeln, som 
naturligtvis hörde ihop med dessa Pocka-namn på något sätt. Stugan var 
borta redan före 1880.

I samma socken, Skörstorp, finns en vägkorsning kallad Snurrum. Om 
Snurrum skriver Sandberg: »I nordvästra vägvinkeln låg tidigare en back
stuga, som också kallades Snurrum el. Snurrars stuga. Mularpsvägen och 
Skörstorpsvägen härifrån västerut var tidigare den vanliga färdevägen 
till Falköping från socknarna Mularp, Åsle, Tiarp och Varv, innan vägen 

Åsle-Falköping öppnades 1904. Man fick då liksom ’snurra om’ den 
lilla stugan vid den nästan rätvinkliga vägkorsningen.« Under Snurrarn 
meddelar han att det var en »benämning på äldre man, som bodde i en 
backstuga NV korsvägen Snurrum« och att denne också kallades Snurren. 
Det intima sambandet mellan platser, personer och namn blir väldigt upp
enbart i fall som dessa.

Vi går nu över till familjen och de allra närmaste som - förutom med sina 
smeknamn, öknamn eller egentliga namn - kunde tilltalas och omtalas 
med ett släktskapsord. Oftast förekommer den äldre generationen i ort
namnen, alltså mor- och farföräldrar, men det finns också exempel på att 
mostrar, fastrar, styvfäder etc. döljer sig i smånamn av olika anledningar. 
Morfar är en stor tall i Skinnskatteberg i Västmanland med en diameter
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Gullmorssten i Ba
ven, Södermanland. 
Enligt Svante Strand
bergs uppteckning 
(1971) ska en flicka 
med namnet Gull- 
mor ha drunknat där. 
Namnet Gullemor 
dyker upp första 
gången i Sverige år 
1933. Endasten 
person bär år 2003 
detta namn medan 
fyra heter Gullmor, 
alltså utan -e- Foto: 
Staffan Nyström.

på ca zo tum, enligt Allan Rostvik (1964). I närheten ligger Morfarsbot- 
ten, en kolbotten, där sannolikt någon morfar har kolat, menar Rostvik. 
Enligt hans sagesman är namnet på tallen ungt och sannolikt givet efter 
kolbottnen. Alldeles i närheten finns Morfarskällan. I samma socken finns 
också en annan kolbotten med ett likalydande namn Morfar sbotten. Karl 
Björkman (19Z9) uppger att denne »morfar« ska ha bott i Främshyttan i 
närheten vid mitten av 1800-talet, men när Allan Rostvik kommer dit 35 
år efter Björkman måste han uppge att »ingen vet nu vem platsen namn
givits efter«.

Morfarseken är en ek i Vaksala i Uppland, i vilken en äldre man hängt 
sig, enligt en meddelare till Ragnar Eriksson (1936) och genom detta givit 
upphov till ekens namn liksom till de näraliggande Morfarskärret och 
Morf ar skyrkan, buret av en stor spetsig sten bredvid eken. Morfars förstu 
heter en sten nära vägen i Garpenberg i Dalarna, enligt Karin Hessling 
(1930). Under stenen har en björn kallad »morfar« haft sitt ide. Omkring 
stenen ligger Morfarsförstubacken. Morfars kammare är en klyfta i sko
gen i Husby i Dalarna. Klyftan är stor som ett rum, läser man i uppteck
ningen. Morfarslyckan i östgötska Stjärnorp upptecknades 1936 av Gus-
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Farfars udde skjuter 
ut i sjön Norra Yngern 
i Södermanland och 
upptas i dag mest av 
sommarstugor. De 
små vägarna inom 
området har fått of
ficiella gatunamn och 
skyltar. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

taf E. Olsson. Han tillägger: »Den lilla åkerlyckan nordöst om Gransäter 
norr om vägen mot Ragnstorp. Den hade de nuvarande ägarnas morfader 
till undantag«.

Så till mormor. Mormoraberg är en bergknalle vid Kärrtorp i Härianda 
i Västergötland. En dotter till förre ägaren av Kärrtorp, Frans Krantz, be
rättar för Nils Håkansson (1941): »På detta berg brukade vi alltid först se 
mormor när hon kom och skulle hälsa på oss«. Mormorsdalen är en dal i 
Kolsva i Västmanland. Några sagesman hävdar dock bestämt att den heter 
Farmorsdalen. Förmodligen var mormor och farmor här samma person, 
tror upptecknaren, och släktskapsförhållandet till henne avgjorde vilken 
benämning man hade på stället ifråga. Mormors bitar eller Mormorsbi- 
tarna är några åkerstycken i Balingsta i Uppland, men meddelarna var inte 
riktigt överens om till vilken gård de hörde. Enligt en av dem handlade det 
om några åkerstycken på herrgården Vik, som ska ha kristnats av solda
ten Bonin en gång för länge sedan. Men Benins son ville placera dem på 
Granngården Frövi. Om han hade rätt eller inte ska jag inte gå in på här 
men hans namnfantasi i övrigt var det inget fel på. Han hade till exempel 
namn på var och en av Mormorsbitarna. Mormors arsel hette en och Far
fars pick hette en annan. »Det fanns fler fula namn därborta enligt Bonin«, 
skriver upptecknaren Karl Herman Tapper (1946).
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Vi sticker emellan med några andra släktingar i all korthet. Morbror 
är ett terrängavsnitt i Marby i Jämtland. »En elak gubbe bodde där långt 
tillbaka, och han var ’morbror’ åt hela byn«, citerar Håkan Roos (1970) 
en av sina sagesman. Farbrorslåttern och Farbroråkern finns i Ragunda 
i samma landskap liksom Morbrorlägdan. Om de två förstnämnda nam
nens bakgrund vet upptecknaren Bertil Flemström inget, men lägdan upp
odlades för länge sedan av en morbror i gården, meddelar han (1935-37). 
En lägda är en gräsbärande åkerteg uttryckt med ett vanligt, norrländskt 
dialektord. Mosters sved är en äga i Husby i Dalarna och en åkerlycka i 
Åtvid i Östergötland. Moster Stinas myrar ligger i Sundborn i Dalarna, 

Lillebrorsåker ligger i Sandhem i Västergötland och Farbrorklabbshällan 
hittar vi i Gryt i Östergötland helt nära Lilla och Stora Farbrorklabben. 
Styvfarslyckan är en ägomark i Östra Ed i Östergötland och Styvfaders- 
tjärnen är en liten sjö i uppländska Älvkarleby. Fasters bal kallas några 
klippor vid en bro över Grytbäcken i Sura i Västmanland, där en »faster« 
brände brännvin. Sot syns ännu, enligt Daniel Nordfors (1936). Så vill jag 
gärna nämna ett lustigt namn på en liten holme i Nämdö i Stockholms 
skärgård, nämligen Morbrorsgubbens kubb.

Till sist tillbaka till de äldre, till dem som satt flest spår i namnskicket 
av släktens alla medlemmar. Farmorstäppan heter en liten åker i Bettna 
i Södermanland. Numera är det skog på åkern, säger Svante Strandberg 
(1972). Meddelarens fars farmor hade denna åker som undantagstäppa. 
Farfars björk finns i Gåsinge-Dillnäs i Södermanland. »Farfar bad en 
gång att denna björk skulle skonas«, meddelar Artur Olsson (1944). Om 
Farfars backe, som en skogsbacke i Ramnäs i Västmanland heter, skriver 
Daniel Nordfors (1934): »Malt på Vikmuren, som givit namn åt Malthol
men, kom med sin far från Värmland. Vid vackert väder kunde man vara 
säker på att få se den gamle vila på denna plats, som ligger öppet mot sjön. 
Han kom ju från ett sjörikt land, och vid Vikmuren är det litet instängt«. 
Och med detta går jag över till att illustrera vad man kunde syssla med när 
det inte var dags att vila.
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HANTVERKARE OCH YRKESMÄN

»Nu tutade det samtidigt från två håll, från B-fabriken i 

sydväst, och, litet längre bort, från A-fabriken. Arbetarna 

släpptes fria, två åar av tapetserare, snickare, maskinarbetare, 

polerare, lärlingar och springpojkar, som efter hand 

grenade upp sig i bäckar efter sidogatorna: Handelsvägen, 

Köpmangatan, Hantverkaregatan, Stationsgatan.«

Ur »Vingklippt« av Sven-Olof Lorenzen

S
tädernas gatunamn är kanske den namnkategori som mest av alla har 

fångat in olika hantverkare och andra yrkesutövare. Namn som Borg
mästaregatan, Murarevägen, Målargränd och Snickarbacken åter

kommer i många, många tätorter runt om i Sverige. Och faktum är att två 
av de allra äldsta gatunamn vi känner till i landet är just av den här typen.
Köpmangatan i Gamla Stan i Stockholm omnämns på fornsvenska redan 
år 1323 som »køpmannagatu« och Skomakargatan i närheten skrivs 1337 
i en latinsk form »in vico sutorum« det vill säga ’på skomakarnas gata’.
Men gatunamn är ju ganska långt från smånamnen, som den här boken 
handlar om, så vi lämnar dem därhän i fortsättningen och ger oss ut i 
landskapet, först med häst och vagn.

Kuskahagen är en hage i Ova i Västergötland, där förr vagnsstallet stod, 
enligt Lars Madsén (1930). Kuskagummornas är namn på en bit terräng i 
Tibro i Västergötland och Kuskalyckan i Dala i samma landskap är en åker 
som enligt Erik Sandbergs uppteckning (1966) har fått sitt namn efter en 
torpare där kallad Kuska-Gustav. Om Kuskabacken i Dala meddelar Korgförsäljare Foto- 

Sandberg (1964) att hela åkerområdet tidigare innehades »av en man vid Carl Curman/RAÄ.
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Lergodstillverk
ning i Höganäs, 
Skåne. Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.

namn Johannes som förut varit kusk /.../ Hans stuga och ladugård stod i 
åkerns nordöstra hörn, och stugan, då backstuga, beboddes sist av hans 
dotter Kuska-Johanna. Även sluttningen i landsvägen norr om åkern kal
las nu Kuskabacken, stundom även Johannesbacken«. I Över-Enhörna 
i Södermanland ligger åkern Kusk-Lasses teg och i Visnum i Värmland 
ligger Kusk-Ottos vall. Så bör också nämnas det dramatiska namnet 
Kuskstjälpen, som bärs av en landsvägskurva i Tunaberg i Södermanland. 
»Besvärlig kurva nära Tuddetorp där en kusk säges ha stjälpt med herr
skapet«, enligt Stig Johansson (1935).

Den olycklige kusken fick efter den malören säkert anledning att be
söka vagnmakaren och kanske också sadelmakaren. Vagnmakar lyckan 
i Morup i Halland är enligt Göran Hallberg (196z) en åker som vetter

mot granngården där en vagnmakare 
förr bott medan Vagnmakarns är ett före 
detta vagnmakeri i Huddunge i Uppland. 
Sadelmakarhagen i Film i Uppland har 
regelbundet slagits av en sadelmakare vid 
bruket, säger Hans Tillman (1937), och i 
stugan ute på Sundholmen i Fittja i Söder
manland har en sadelmakare bott, enligt 
flera av Karl Herman Tappers meddelare 
(1946). Den kallas därför med ett annat 
namn Sadelmakarholmen.

Andra yrkesmän som verkligen var 
hantverkare, det vill säga arbetade med 
händerna, var exempelvis korgmakarna, 
krukmakarna och stenhuggarna. I Vård
näs i Östergötland finns en åker vid namn 
Kärret. Svante Lagman (1982) upplyser 
om att det är en utdikad kärrmark, som 
förr vanligen kallades Korgmakarkärret, 
då det bodde en korgmakare i en stuga in
till. I Älvsby i Norrbotten ligger en liten sjö
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som heter Korgmakartjärnen. I samma Älvsby, i Borgfors kronopark, hit
tar vi också Krukmakarberget liksom Krukmakar fallet, Krukmakarforsen 
och Krukmakarheden. Krukmakarbäcken finns i Tännäs i Härjedalen, 
men orsaken till namnet är obekant, enligt Samuel Åsander (1920). Det
samma gäller Krukmakarängen i Rinna i Östergötland, som upptecknades 
av Erik Alm (1930), fast på något sätt har givetvis alla dessa namn med 
en eller flera krukmakare att göra. Stenhuggarmon kallas ett skogsparti 
i Åker i Södermanland. Ett kärr i Åsbo i Östergötland heter Stenbuggar- 

kärret. Stenhuggarvägskälet är ett vägskäl i Ramnäs i Västmanland strax
söder om Stenhuggartorpet. Men Stenhuggeriet slutligen är inte vad man 
1 -ri» Stenhuggare i Väster-
kan tro utan ett gärde som var stenigt och »de många stenarna slöa lien då götland Foto- Pål-Nils

man under slattern hugger den emot dem«, förklarar Lars Manfred Sven- Nilsson/RAÄ.

nungsson (1944).
Bland de kvinnliga yrkesutövarna var 

barnmorskan en central gestalt i mångas 
liv. En holme i Floda i Dalarna heter Barn
morskans holme och ett grund i Hallen i 
Jämtland vid namn Barnmorskegrundet 
har uppkallats efter en barnmorska i Lug
net. Barnmorskekläppen är en skogshöjd 
i Jörn i Västerbotten, men bakgrunden 
till namnet känner jag tyvärr inte till.
Barnmorskehålet, en liten pöl i Oviken i 
Jämtland, ska däremot ha fått sitt namn 
av att en barnmorska ramlade ner i denna 
vattensamling när hennes häst snavade.
Det meddelar Johan Andersson (1932).
Från barnmorskan till apoteket är steget 
mte långt. Apotekaremyran är en myr mel
lan två gator i Hedemora stad, enligt Karin 
Hessling (1935). Den ägs delvis av Apote
ket som ligger där invid. Apotekarbacken 
är en skogsbacke i Tillinge i Uppland. »Det
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finns rara växter där som man använt till mediciner«, säger Per-Olof Kohls 
(1975). Apotekargärdet finns i både Horn i Östergötland och Björnlunda 
i Södermanland. Apotekarbacken är en landsvägsbacke i Gryttjom i Tierp 
i Uppland med många namn. Ibland kallas den Gryttjombacken, ibland 
Handlarebacken efter sitt läge, meddelar Ingegärd Isaksson (1934). Hand
larns uret är en odling i Björskog i Västmanland och Handlarns berg är 
ett berg i Kolsva i samma landskap. Handlare Odelberg sprängde efter 
fältspat på detta berg, enligt Laila Ly (197z).

Vad handlarna sålde kunde väl variera, men bagarens bröd, slaktarens 
köttprodukter och bryggarens öl och andra drycker tillhörde basvarorna. 
Bagar hamnen heter en liten vik vid Gränöfjärden i Tyresö i Södermanland. 
Den lär också ha kallats Bagarsäckarna, enligt Karin Grafström (1946) för 
att ett par mjölsäckar en gång ska ha stått där. Hur det verkligen var med 
den saken är svårt att säga, men mjölet »från Uddby kvarn har fraktats 
med båt här förbi«, meddelar hon också. Kvarnen brann ner redan i slutet 
av 1800-talet men viken söder om den bar ännu på 1940-talet namnet 
Mjölnarviken. Ett skogsparti i Huddunge i Uppland, som förr var ett 
hallonfall, heter Bagarplätten, meddelar Lena Jonsson (1971). En bagare 
bodde i närheten. Mer ödesdigert än så är Bagareberget i Ödeshög i Öster
götland. I berget ligger nämligen Bagarns grotta, där en bagare har skjutit 
sig, enligt Stig Stjärne (1936) och Thorsten Andersson (1953).

Om Slaktareudden i Skedevi i Östergötland meddelar Gustaf E. Ols
son (1931) att det är den lilla udden sydost om Talludden som förut hette 
Talludden längst bort. En slaktare drunknade där omkring 1910, varefter 
den bytte namn. Slaktarkärret är ett kärr vid Hägersta i Munktorp i Väst
manland, där förr en slaktare på Hägerstalund bodde. Och Slaktarviken 
är en vik i sjön Stora Nådden i Ramnäs i Västmanland, som har namngi
vits efter en person kallad Slaktar-Riken eller Pölsa (Slaktar Johansson), 
enligt Daniel Nordfors uppteckning (1933). I Kolsva i Västmanland ligger 
Guttsta bryggeri. Bryggargärdet gränsar till detta. Bryggarberget slutligen 
är en kulle i Norrbärke i Dalarna, namngiven efter en gård som heter 
Bryggarns.

Att för hand gräva diken var en tung och slitsam, men ofta nödvändig
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syssla förr i tiden i jakten på mer och bättre åkermark. Ulfsbagen eller Di
karens heter en gård i Stenkvista socken i Södermanland. Omkring gården 
finns en rad smånamn som Dikarbacken, Dikarens fårhage och Dikarens 
ängsbacke. Om Dikarens skriver Gun Nilsson (1947): »Namnet tycks 
vara gammalt. Någon ägare har kanske skaffat sig en biförtjänst genom 
dikning i den sanka slättmarken i socknens mitt«.

Så i all korthet några exempel på namn efter andra hantverkare och 
yrkesmän av varierande slag. Garvarbron över Sagån i Sala stad har fått 
sitt namn av att garvare en gång i tiden sköljt sina hudar där, enligt Gunnar 
Qvarnström (1943). Vid Garvaregärdet i Brandstorp i Västergötland har 
det en gång legat ett garveri. Vid Garvargärdet i östgötska Mogata har en 
garvare bott och vid Garvarebagen i Tjällmo, också i Östergötland, har en 
garvare hängt sig, enligt Gustaf E. Olsson (1930).

Hattmakare, hjulmakare, laggare och tunnbindare stöter vi på i en del 
namn. Hattmakarvreten är en åker i Simtuna som har brukats av en hatt
makare. Hjulmakartäkten och Hjulmakarudden ligger bägge i Aspeboda i 
Dalarna, medan myren Tunnbindarmyran finns i Los i Hälsingland, åkern 
Tunnbindartäppan i Axberg i Närke och viken Tunnbindarviken i Blad
åker i Uppland. I Laggars i Stora Skedvi i Dalarna bodde ett par decennier 
in på 1900-talet en laggare som försåg traktens invånare med laggkärl, 
säger Olle Hillner (1936). I anslutning till bebyggelsen hittar vi bland 
annat Laggarhagen och Laggartomten. I Skinnskatteberg i Västmanland 
finns en liten odling som heter Laggartäppan. Där i närheten har, enligt 
Karl Björkman (1929), en laggare bott. Intill finns också Laggarbotten, en 
kolbotten med en stuga, vari bott en tillverkare och reparatör av laggkärl.
Och även vid åkern Laggarlyckan i östgötasocknen Ödeshög har det bott 
en laggare, enligt Thorsten Anderssons uppteckning (1954).

Till de skrivande yrkesmannen förr måste man räkna bokhållaren och 
- åtminstone ibland - borgmästaren. Helt nära Bokbållarmossen i Me
delplana i Västergötland ska en bokhållare en gång ha bott, enligt Lars 
Madsén (1929). Bokhållarebotten är en kolbotten i skogen i närheten 
av Sonstorps bruk i östgötska Hällestad. Bokhållarrödjan är en odling i 
Stadsskogen i Strängnäs stad. »För länge sedan lär en stadsbokhållare ha
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Eliassons Läder i 
Malung, Dalarna. 
Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.

förskingrat. Han fick såsom straff att röja upp och odla där«, upplyser 
oss Göran Zetterberg (1938). Borgmästareviken kallas en vik i Otterstad 
i Västergötland, vars stränder har ägts av en borgmästare. Borgmästar- 
kärret är ett gärde i Mogata i Östergötland, men orsaken till namnet är inte 
känd. Gärdet kallas också Gubbrännan, för en gubbe höll på och »basade 
vidjor« där, meddelar Karin Franson (1935), och baselden råkade fatta 
tag i hans kläder så att han blev ihjälbränd. Att basa vidjor innebär att 
värma dem så att de blir mjuka och böjliga och kan användas till att göra
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hägnader och annat av. Det lite ovanliga namnet Borgmästarian bärs av ett 
flyttbart laxfiske i Lagan som tillhörde borgmästaren i Laholm.

Låt mig så runda av med piparna, musikanterna, och några av deras 
bidrag till namnskatten. Piparboklacken är den högsta toppen på Kvis
taberget invid Piparbo i Stora Skedvi i Dalarna. I Piparbo har en pipare 
bott, dvs. en flöjtspelare (eller utövare av något liknande biåsinstrument). 
I Västlands socken i Uppland hittar vi ett annat Piparbo och där intill lig
ger Piparbokällan som aldrig sinar, enligt Ansgar Olofsson (1951). Jag 
avslutar med en annan gammal bebyggelse i Dalarna, nämligen Piparns 
i Grangärde socken. När Otto Blixt upptecknar namnet 1934 är det en 
övergiven tomtplats, men han upplyser om att stället var bebott ca 30 år 
tidigare. Ungefär en kilometer norr om Piparns efter Abborrbäcken ligger 
kvarntomten Piparkvarn. Enligt sägnen, skriver Blixt, »skall det någon
stans mellan Piparns tomt och Thorsberg by finnas en silvergruva. Det var 
två bröder vid Piparns som ägde och nyttjade gruvan. Dom lära ha burit 
hem stora silvertackor rent silver, men endast tordas avyttra obetydligt 
då dom var rädda att annars mista gruvan. En vacker dag bröt kriget ut 
och dom måste ställa sig land och konung till förfogande för att försvara 
landet. Innan dom drog iväg ut i kriget täckte dom nu noga över gruvhålet. 
Ingen av bröderna kom emellertid tillbaka från kriget. På ett eller annat 
sätt lär dock hemligheten om deras silvergruva ha kommit till eftervärl
dens kännedom. Det troliga är att den sista av dem döende för någon 
krigskamrat yppat hemligheten och noga beskrivit gruvans plats och läge. 
Denne har klarat livet, kriget igenom, och efter krigets slut uppsökt den av 
krigsbrodern omtalade platsen. Men trots ivrigt letande både av honom 
själv och av personer han tagit till hjälp kunde gruvan inte återfinnas. 
Många människor ha sedan dess sökt och letat efter gruvan. Ja, än idag 
finns folk som leta efter den, men den har hitintills inte anträffats«.
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»SANT OCH SANT, MEN DET SÄGS ATT...«

»Packatorp börjar svartna av ålder, och lilla Pepinitti har inte 

något namn alls för Elias, han känner inte till det, de flesta 

sagor, sägner och historier, som en gång varit levande här 
kring varje liten stuga vid vägkanten, äro döda för honom, den 

gamla tiden har vuxit igen och kvar finnes bara enstaka små 

ställen med besynnerliga namn och fattigt, slitet utseende.«

Ur »Guds vackra värld« av Martin Koch

N
amnet Kusens backe tillkommer i dag ett stort och höglänt skogsparti 

i Södertälje stad, på östra sidan om kanalen, och dess historia går 
tillbaka till 18zo-talet. Vid den tiden fanns en vallonättad smedsmäs

tare i staden vid namn Lars Peter Couse, till vardags kallad Kusen. Kusen 
var en duktig smed men affärerna gick uselt, eftersom han inte kunde hålla 
sig borta från spriten. Till slut blev han tvungen att sälja hela sin rörelse 
till en ung konkurrent. Detta ångrade han sannolikt senare, för han blev 
dyster och inåtvänd. En sommardag 1825 rann sinnet över helt, och från 
ett fönster i sin bostad sköt han ett bösskott mot den arme köparen, som 
träffades och sårad föll till marken. Kusen var övertygad om att skottet 
var dödligt, varför han tog en pistol, satte den i sin egen mun och tryckte 
av. Han avled direkt. Rådhusrätten beslöt efter detta infernaliska dåd att 
skarprättaren skulle föra Kusens kropp till skogs och gräva ner den där 
i ovigd jord. Så skedde och Kusens backe blev det spontana namnet på 
självmördarens sista vilorum.

Kusens backe är numera knappast ett smånamn, men i princip skiljer det 
sig annars inte från många, många namn som tillkommit på grund av nå-

Små stugor vid 
vägkanten i Åsle by, 

Västergötland. Foto: 
Pål-Nils Nilsson/RAÄ.
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I bakgrunden Kusens 
backe i Söder
tälje. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

gon enskild, spektakulär händelse. Det här kapitlet ger en liten provkarta 
på vad namnen kan ha att bidraga med när det gäller att bevara minnet av 
episoder, vanor eller återkommande händelser av något slag.

I Ledgårds mosse i Skörstorp i Västergötland sägs enligt Erik Sandberg 
(1964) att det tidigare fanns tjugo källor, men sedan den dikats ut finns 
bara en kvar. Man minns dock namnen på två av de försvunna: Ärtekällan 
och Kabbalåkekällan. Den som ännu finns kvar heter Karetehöljen och har 
en särskild historia knuten till sig. Enligt den ska ett herrskap på gården 
Orreholmen, som färdades i en karet på väg till Skörstorps kyrka, här ha 
kört ned genom isen och hamnat i den djupa källan. När detta skulle ha 
hänt är det dock ingen som vet. Meddelaren berättar, efter uppgifter från 
sin mor, att kareten skulle vara en slags bredaxlad tvåhjulig kärra, försedd

72 »SANT OCH SANT, MEN DET SÄGS ATT...«



med spjälhäck, »håva« och dragstång. Med denna kärra forslades det 
nyslagna höet från den sanka mossmarken upp på torrare marker invid 
mossarna, där det breddes ut till torkning. »Vi fick dra med kareten«, 
berättade hon.

Ordet brink ’sluttning’ ingår i följande två namn som bägge har med 
färdleder och olyckor att göra. Brinkhanken är namn på en åker vid 
Grindstugan i Ardala i Södermanland, upptecknat av Svante Strandberg 
(1971). När man på vintrarna körde med släde i vägbacken där måste man 
använda en brinkhank, alltså en kedja som sattes omkring slädmeden för 
att minska farten i nedförsbacke och därmed undvika olyckor. Tummels
brinken är en brant sluttning i Svärta i Södermanland som genomskärs av 
landsvägen. Under arbetet med att sänka vägen sägs en arbetare ha fått 
tummen bortsprängd, alltså egentligen Tumlösbrinken, skriver Herbert 
Eriksson i sin uppteckning (1935) och tillägger att andra »mena åter att 
här varit slagsmål, så att några tumlat ned«. En misslyckad sprängning 
sägs också ligga bakom namnet Knektfördärvet, som samme upptecknare 
noterat på ett gruvhål i Förola gruva i Svärta. En knekt lär ha omkommit 
genom denna olyckshändelse.

Ett annat återkommande motiv är att någon har kört fast på land eller 
till sjöss. Om vi fortsätter att hämta namn från Svärta socken kan vi nämna 
Svinsens häll och L’ Aiglesgrundet. Svinsens häll är en berghäll i sjön 
Ången, som torparen från Svinsäter i Tystberga körde fast på. Han kalla

des för Svinsen. Det andra namnet åsyftar även det en holme och namnet 
har genom sin ovanliga form som väntat orsakat många uttalsvarianter. 
Herbert Eriksson har i sin uppteckning 1935 registrerat fyra olika sätt att 
säga namnet. Egentligen kommer det av att en båt med det franska namnet 
L’Aigles en gång grundstötte på platsen och gav den namnet. Franskkun
skaperna i Svärta omkring 1935 var kanske inget att skryta med.

Andra olyckshändelser och misstag omvittnar Åskelden i Stjärnorp i 
Östergötland, som är namn på den södra delen av Dödsfallsbergen. Varför 
bergen heter så framgår inte av Gustaf E. Olssons uppteckning (1936) men 
vid Åskelden slog åskan ned och tände på skogen för ett 30-tal år sedan, 
sägs det. Pickus bränner kallas en skogbevuxen bergås i Svärta. En tjuv-
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skytt som kallades Pickus eller Picka räv, åstadkom här »skogseld genom 
skjutning«, säger Herbert Eriksson (1935). Skogsens lommar är några 
små berggrund i den nämnda sjön Ängen. Vid högt vattenstånd syns de 
knappast. Det berättas att en torpare vid Skogstorp, kallad Skogsens, en 
gång jagade sjöfågel och sköt på de små uppstickande klabbarna i tron att 
de var lommar. Vad namnet Olycksens skott i Bälinge i Södermanland kan 
komma av är inte klarlagt, men säkert ska förklaringen även här sökas hos 
någon skytt som inte sköt som han borde.

En hel del namn berättar om fynd av olika slag. Åttingsstyvrarna i 
Skörstorp i Västergötland är ett namn som användes i början av 1900-ta- 
let på det som nuvarande ägare kallar Hästamarken, enligt Erik Sandberg 
(1966). Där ska en gång ett 8-styversmynt ha hittats. Silverfyndet kallas 
en pinnmobacke i Börje socken i Uppland. I backen mot skogen finns ett 
grustag där en bybonde hittade ett fynd av ringar och halsband som han 
pillrade ner i gruset. »De lärde tror att det var en gömd skatt«, kan man 
läsa i uppteckningen (1970), som också meddelar att fyndet lämnades till 
ett museum.

Så över till ett axplock av verkliga händelser eller konstruerade skrönor. 
Pigans plågsten är en hög sten i Fjällmossen i Kila socken i Södermanland. 
»Enligt en sägen skall en piga ha blivit ihjälplågad av rovdjur därstädes. 
Enligt en annan blev hon på den tiden, då Fjällmossen ännu var en sjö, 
rodd ut till stenen och landsatt där, varefter hon lämnades att omkomma 
av hunger och törst«, skriver Alf Karlsson (1935). Andersjös-morfars 
predikstol är ett så pass märkligt namn att det till och med är svårt att 
veta hur det ska skrivas. Som ovan ser det ut i upptecknaren Gunnar Tide- 
ströms egen uppslagsform (1930-talet), och antagligen har namnet skrivits 
mycket sällan både före och efter det. Namnet är efter en gubbe som från 
bergstoppen grälade på några fäbodjäntor, vilka lät krittren beta på fel 
ställe, berättar Tideström.

Ja, inte är det lätt att förstå varför vissa namn ser ut som de gör. Man 
måste helt enkelt känna till historien bakom dem. Fläsklådan exempelvis 
är en skidbacke på Frösön i Jämtland där några pojkar fick tag i en fläsk
låda som de gjorde ett hopp av »för ca 2.5 år sedan«, enligt Carl Lindbergs
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Pigans plågsten vid 
kanten av Fjällmos
sen i Söderman
land. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

uppteckning (1937). På en gård i Kolsva i Västmanland slogs tre hästar en 
gång. Hästarna skiljdes åt i lika många hagar, och den värsta slagskäm
pen av dem sattes på bestraffning i Arresten, den stenigaste och magraste 
hagen, säger Laila Ly (1972). Fylltratten är en liten holme i Hjälmaren 
nära Arboga. Den heter så för att några gubbar åkte ut dit och söp vid 
ett tillfälle, meddelar Sigbrit Flænge Jansson (1943). Och Mössan, som 
är namn på en åker i Furuby i Småland, kommer sig av att prästen en
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söndagsmorgon glömde att det var söndag och befann sig på åkern när 
det ringde första gången. »Då sprang han så han tappade mössan«, enligt 
Erik Johannesson (1935).

Att enskilda träd har namn har jag redan gett flera exempel på i den här 
boken. Ytterligare ett sådant träd växer i Malung i Dalarna, inte långt från 
Malungsråbergets fäbod nära gränsen mot Lima. Det är en gran som kal
las Amerikagranen. Under denna gran, som är mycket tät och vid nere vid 
marken, berättar Niss Hjalmar Matsson (1938), låg en natt åtta kvinnor 
från Forsbyarna gömda, sedan de rymt från sina hem. De var på väg för att 
uppsöka sektbildaren Erik Jansson i Hälsingland för att sedermera följa 
denne och den skara han lyckades samla omkring sig över till Amerika. 
Denna rymning ägde rum något år på 1840-talet.

Religiös verksamhet kan vi också se spår av i Mormonviken, Auktions
kammaren, Domkyrkan och Munkens trappor. Mormonviken är en vik i 
Stocksjön i Simonstorp i Östergötland. »För 60-70 år sedan blevo några 
personer i trakten döpta till mormoner härstädes«, meddelar Alf Karlsson 
(1933). Auktionskammaren i Nora i Västmanland är en plats i skogen med 
slät, hn ungskog, där man har haft missionsauktioner. Domkyrkan är en 
äng vid Härjån i Lillhärdal i Härjedalen. Ängen sägs ha fått sitt namn av 
att den under den tid då Lillhärdal hörde till Norge skulle ha varit guds
tjänstplats, där prästerna mötte bygdens folk. På ängen ska ett stort träd 
ha funnits vari skåror huggits in för att prästen skulle kunna lägga ifrån sig 
sina böcker i dem, enligt Niss Hjalmar Matsson (1938). Munkens trappor 
är ett pass mellan två berg där man enligt Herbert Eriksson (1935) med 
god fantasi kan se liksom trappsteg i berget, där passet sträcker sig fram. 
Enligt sägnen har munkar från ett kloster i Husby utvandrat därifrån och 
grundat ett nytt kloster vid Hedvigsfors. Då skulle de ha vandrat genom 
detta pass.

Den sista avrättningen i Björnlunda i Södermanland ägde rum på Av- 
rättsplatsen på 1850-eller 1860-talet, skriver Artur Olsson (1943). Från 
vissa hemman kallades folk dit för att bilda spjutgård. »Några personer, 
som ledo av epileptiska anfall, drucko av den avrättades ännu varma blod, 
och påstås ha blivit botade. En del åskådare, som klättrat upp i träden för
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att se bättre, säges ha ramlat ned, då avrättningen skedde«. Platsen kallas 
också Huvudskalleplatsen.

Säkerligen gick också många människor åt då namnet Fäktahål (i andra 
källor kallad Fäktarhålan) fick sin upprinnelse. Det bärs av en dalgång 
i Ödeshög i Östergötland. Till detta namn har senare Fäktabacken eller 
Fäktaliden bildats som namn på en backe på Gamla Grännavägen. Vid 
Fäktahål stod år 145z, enligt traditionen, en strid mellan danskar och 
svenskar, den strid som det berättas om i Karlskrönikan. »Till minne av 
den striden, Narbäcksslaget, har Ödeshögs kommun låtit kommunalhe
raldiska institutet i Stockholm utarbeta ett kommunvapen, som på fält av 
guld visar ett trehövdat rött berg och ovanför detta två korslagda röda 
pålyxor«. Detta meddelar Thorsten Andersson i sin uppteckning (1954).

Kerstinkrita allra sist är ett egendomligt namn på ett ganska högt berg 
i skogen i Norrby socken i Västmanland. Enligt traditionen syftar nam
net på drottning Kristina, som besökte silvergruvan i Sala och då sägs 
ha bestigit Kerstinkrita och ristat sitt namn där. »Man lär ha haft en bra 
utsikt från platsen förr, men nu skyms den till stor del av vegetationen«, 
skriver Bernt Johansson (194t). En ridväg ska ha lett dit från en före detta 
frälsegård. Namnet är svårt att förklara. Det verkar inte finnas någonting 
kritliknande på platsen som gör att man kan anknyta namnet till det van
liga ordet krita. Troligen syftar namnet på att drottningen har varit där 
och kritat på berghällen, antar Johansson. »Nu går det dock inte att finna 
några spår efter detta«. Elur gammalt namnet är vet man heller inte, men 
det finns med på en karta från 1778 i formen Cherstinskritan.
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FRAMAT I VATT OCH TORRT

»På andra stranden fanns gärdsgårdsrester, och 

marken där var sank. När han tittade efter låg där en 

murken kavelbro. Här hade varit ett vadställe och en 

väg - körvägen hade fortsatt här, och fortsatt och 

lett någonstans - men nu var den full av buskar och 

unga träd, hela sluttningen var täckt av ungskog.«

Ur »Främlingsstjärna« av Irmelin Sandman-Lilius

G
enom litteratur och andra historiska källor och genom spår i terrängen 

vet vi i dag en hel del om de viktigaste forntida färdlederna, om 
de stora stråken mellan regioner och huvudbygder i landet. Namn 

som Lagastigen, Nissastigen, Norrstigen, Redväg ’ridvägen’, Tjuvstigen 
»folkvägen« och Ätrastigen är åldriga motsvarigheter till dagens numre
rade läns-, riks- och Europavägar, och namnen visar att ordet stig, som 
hör ihop med steg, tidigare hade en mer allmän betydelse ’färdled’ än det 
har i dag. Men vid sidan av dessa gamla huvudvägar fanns det också förr 
ett omfattande nät av lokala vägar och stigar med spänger, vadställen, 
överfarter, broar och annat, på vilka man tog sig fram till fots, till häst 
eller med dragare och kärra för att nå granngården, utmarkernas slätter 
och timmer, marknaden eller någon annan central plats i bygden. Det är 
sådana, mindre kända färd- och transportleder och deras namn som det 
här kapitlet ska ge prov på.

En del vägar och stigar hade alldeles unika namn som fångade deras »per
sonlighet«, så att säga. Kila slinken kallades landsvägen mellan Kängsbo 
och Kila kyrka i Västmanland, enligt August Isaacsson (1965) för att den

Lerhamn i Skåne. 
Foto: Bengt A. 
Lundberg/RAÄ.
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Vintervägarna var 
mycket viktiga för 
äldre tiders samfärd
sel. Utsnitt ur 1700- 
talskarta över sätes
gården Stenhammar 
i Flens socken, 
Södermanland.

var så krokig och besvärlig att köra på med sneda gropar, »snedskor«, så 
att slädarna slank hit och dit. Kröcklingespiralen är en väg från Hälle till 
Kröcklinge i Björskog och Kolsva i Västmanland. Den sägs vara så krokig 
att den nästan går i spiral. Stöttasten är en annan slingrande väg över sko
gen i Flen i Södermanland, döpt så av det enkla skälet att den var grymt 
stötig och stenig att fara på. Men i de flesta färdledsnamn ingick då som nu 
något ord som berättar vad namnet syftar på: bro, spång, stig, väg etc.

Vintervägen i Istrum i Västergötland var en väg över mossar och andra 
»omarker«, som endast var farbar och använd vintertid, därav namnet. 
Den nyttjades av alla boende i Valle härad som ägde skog på samfällighe- 
ten Klyftarmon. Både Vintervägen och Sommarvägen har upptecknats av 
Ansgar Olofsson (1951) i Västlands socken i Uppland. Vintervägar fanns 
på många, många platser i landet, men långtifrån alla bar Vintervägen 
som namn.

Platser som många regelbundet tog sig till, året runt och i alla väder, var
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kyrkan, skolan och - längre tillbaka - tinget. Det är därför inte oväntat att 
namnen bär talrika spår av var människorna då drog fram. Kyrkvägen, 
som enligt uppteckningen av Inge Kvist (1957) är mer gångstig än väg, 
går till kyrkan vid Grängshammar i Silvbergs socken i Dalarna. Kyrkvä
gen är också en väg mellan Ava och Stormyra i Tyresö i Södermanland. 
»När Åvaborna skulle till kyrkan gick de först över Kyrkgärdet och slog 

så in på Kyrkvägen«, skriver Karin Grafström (1946). Skolevägen kallas 
vägen från Stommen, Östra Tunhem i Västergötland till grannsocknen 
Ugglum. Namnet kom til! sedan socknarna fått gemensam folkskola, 
belägen i Haketorp i Ugglum. Skolvägen i Dunker i Södermanland gick 
från Mora till Björndammen, där det tidigare fanns skola. Tingsvägen är 
en gammal benämning på en väg som ledde norrut in i Hällestads socken 
i Östergötland och till tingsstället där. Oftast uttrycks dock inte målet så 
tydligt i namnet utan snarare vägens karaktär eller egenskaper. Ett sådant 
exempel är Gamla genvägen eller Gamla Dockmyrvägen som ett vägparti 
i Stugun i Jämtland kallas. Någon »ny genväg« finns det inte, skriver Bertil 
Flemström (1953) utan namnet åsyftar bara en genare väg till byn från 
gårdarna vid Sättån, som dock inte brukas som landsväg. Det betyder ’den 
gamla, gena vägen’.

Även stig kunde alltså ganska långt fram i tiden användas om dåtidens 
vanliga vägar, och naturligtvis om det vi i dag menar med en stig, alltså en 
smal gångväg. Sådana namn vittnar exempelvis om händelser och perso
ner knutna till vägen, om vart vägen ledde eller om hur den utnyttjades. 
Präststigen är landsvägen mellan Lids och Ripsa kyrkor i Södermanland. 
En präst lär har blivit mördad på denna väg. Bernhards jaktstig är en stig i 
By i Dalarna. Jakobs Bernhard, som var en ökänd tjuvskytt, har gett namn 
åt stigen, enligt Lars-Olof Lindmark (1957). Gabrielstigen i Mattmar i 
Jämtland är döpt efter Gabriel Olsson i Ytterocke, död ^13, som rodde 
över Ockesjön och gick denna genväg genom Mattmarskogen till stationen 
för att hämta Amerikabrev från sina tre söner. »Djäknar kallades enligt 
uppgift studenter som gingo omkring och tiggde«, skriver Karin Franson 
(1934). På sin väg mellan Söderköping och Norrköping i Östergötland, 
brukade de gå genom en hage i Drothem, som därför heter Djäknestigen.
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På ett stort flyttblock 
intill Kyrkstigen i 
Upplands-Väsby har 
Ragnvald ristat runor. 
Den forntida stigen 
leder än i dag förbi 
stenen. Foto: Bengt 
A. Lundberg/RM.

Baggbostigen är en skogsväg i Nora 
i Västmanland som endast delvis 
finns kvar, enligt uppteckningen av 
Lena Andersson (1975). »Man hade 
hästar och körde där förr«, säger en 
av hennes sagesman. Stigen gick mel
lan Bro och Baggbo och kallas även 
Kyrkstigen och Gammelstigen. Den 
fortsatte sedan från Baggbo till Hede i 
Hedesunda och kallades därför i vissa 
delar Hedestigen. Kärleksstigen till 
sist är ett namn som finns på många 
platser, också i dagens städer. En stig 

genom en hage i Brevik i Västergötland heter så. »Nyttjas väl än idag av 
unga älskade«, menar Bengt Brodow (1952).

Gång är ett annat ord som utnyttjats i namn på olika slags färdleder. 
Gröna gången är en gammal landsväg i Ragunda i Jämtland, belägen vid 
Indalsälvens strand. Landsvägen var den första som anlades i byn efter 
Ragundasjöns tömning 1796, men den var ej synlig på kartan, när Bertil 
Flemström upptecknade namnet 1943. När en ny väg hade byggts blev 
den mycket lummiga Gröna gången samlingsplats för byns ungdom. Bå- 
tagången var en äldre led för båtar mellan två sjöar i Sandhem i Väster
götland. År 1936 upptecknar Harry Johansson namnet och säger att det 

syftar på en »nu fullständigt igenvuxen ränna från Ekesjön, där fraktbåtar 
gingo«. Drygt trettio år senare (1969) kommer Erik Sandberg till platsen 
och kommenterar saken så här: »De båda sjöarna säges förr ha haft en 
gemensam vattenyta och Båtagången har varit en uppgrävd djupränna 
mellan dem. Den säges ännu kunna urskiljas i mossen mellan de båda 
sjöarna«.

Inte sällan fanns svåra hinder att forcera för de vägfarande i form av vat
tendrag eller sank- och våtmarker, åtminstone då vintervägarna inte kunde 
användas. Man konstruerade allehanda »broningar«, alltså brokonstruk
tioner, spänger och utfyllnader och man sökte upp och kanske förbättrade
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de lämpligaste ställena att vada eller köra över med djur och fordon. Även 
namnen på dessa lokaler berättar om vad som fanns på platsen, hur kon
struktionen var gjord och om personer och händelser som den av någon 
anledning förknippas med.

Fattigstubron eller Gillesbron går över ån nära kyrkan i Västra Vingåker 
i Södermanland. Omedelbart väster om bron låg den gamla fattigstugan. 
Namnet Gillesbron har enligt uppgift rötter i ett S:t Eriksgille som lär ha 
haft sitt hus vid bron. Vid Hålldammsbron i östgötska Risinge fanns förr 
en viktig hålldamm för vattenregleringen till Lotorps bruk. Jordbroarna 
- ibland Myrbroarna - är ett parti av landsvägen i Enviken i Dalarna, som 
går över ett sankt område. Allan Rostvik (1953) berättar att vägen här

Gammal stenvalvs- 
bro över Viskan, 
Seglora socken i 
Västergötland. Foto: 
Pål-Nils Nilsson/RAÄ.
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förr underhölls och förstärktes av Dådrans bruk som använde den för 
järntransporter. Man byggde då gärdsgårdar på båda sidorna av vägen, 
vilka sedan lades omkull mot varandra och jord östes ovanpå. Därigenom 
fick man en mycket hållbar väg över sankmarken. Rester av Jordbroarna 
kan påträffas än i dag om man gräver i vägbanan, jordbron är också namn 
på en del av en landsväg över låglänt mad och gammal sankmark i Spat
iösa och Flakeberg i Västergötland, skriver Lars Manfred Svennungsson 
(1939), liksom på en bro av stockar och jord över en mosshals i Stjärnorp 
i Östergötland. Kavelbroarna är ett ställe på Gamla Långtallbovägen från 
Knutmors vilsten i väster och 500 meter österut, skriver Daniel Nordfors 
(1935). »Tvärkubbar ligga ännu kvar här på kärrvägen«. Om Risbro i 
Gåsinge-Dillnäs i Södermanland berättar Karl-Elis Nystedt (1936) att 
innan man fick en ordentlig bro här, fanns bara ris och sten. Risbro är 
också ett sund i havet mellan Brännskär och Hästskärsudden i Hållnäs i 
Uppland, som man lagt en bro av ris och sten över. Men man hade klokt 
nog sparat en ränna åt fisken att gå i. På så sätt fick man ett gott fiskeställe 
där, berättar Ingegärd Isaksson (19 3 5). En kavelbro i Grangärde i Dalarna 
kallas]ankens bro. Den ligger utefter »Jankens kärrväg som går från Liss- 
låbron till Hetjärn«, skriver Otto Blixt (1935). Han säger dock inget om 
vem Janken var.

Namnet Olycksbron har använts på flera håll, bland annat om två olika 
broar i Friggeråker i Västergötland, enligt Erik Sandberg (1963). Den ena 
är en bro på Skaravägen över bäcken Sketdricken. Anledningen till namnet 
är okänd, men det användes redan under senare delen av 1800-talet. Den 
andra är belägen mellan Stora och Lille Tresnippen och har fått namn av 
att »en gubbe från Lidköping, som brukade resa omkring på marknaderna 
och sälja siktar och därför kallades Siktus, en dag i början av 1900-talet 
här träffats av hjärnblödning, blivit liggande och dött«.

Finnbron är ett annat bronamn som finns på flera ställen. Om Finnbron 
i Ytterhogdal i Hälsingland berättas, enligt Nils Erik Eriksson (193 z), att 
en finne i Fårsjö och en annan finne i Gåssjö var oense om fisket. När de till 
slut ändå blev sams byggde de i vänskap en bro mellan byarna. Finnbron 
är också ett vadställe i Huddunge i Uppland, som enligt fadern till en av
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Ulunda vad i Upp
land. Foto: Bengt A. 
Lundberg/RAÄ.

sagesmannen ska ha satts av finska krigsfångar. Det är nu helt torrlagt och 
bevuxet med skog, skriver Lena Jonsson (197z).

Om ingen bro fanns fick man vada. Frögärdsvadetvid Frögärde i Björk- 
sta, Västmanland, är ett vad i Lillan. Där har funnits ett körvad, alltså ett 
vad där man kunde köra över med vagn. Stenvadet är ett övergångsställe 
över Kälbroån i Stenkvista i Södermanland. Numera är där sprängt men 
förr fanns stenar på vilka man bekvämt kunde gå över ån, meddelar Gun 
Nilsson (1947). Trave vad i Vreta kloster i Östergötland är ett gammalt 
vadställe över Svartån nära Svartafors kraftstation. »Man kunde rida över 
men knappast köra med vagn. Det var det för djupt vatten till«, säger 
Gustaf E. Olsson (1937). »Man har dock knappast ridit över här i vår 
meddelares tid (f. 1857)«, fortsätter han och säger sedan att nu för tiden 
nyttjas aldrig detta vad, då man ju har bron vid kraftstationen strax väster 
om vadstället.

Med dagens gigantiska och högteknologiska konstruktioner på nät
hinnan framstår många äldre »broar« snarare som spänger eller utfyllda 
vägbanker, vilket de också i många fall var. Och skillnaden mellan en äldre 
bro och en spång är verkligen inte alltid särskilt tydlig heller. Spängerna
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Spång över myren 
vid Ruvallen i Härje
dalen. Foto: Bengt A. 
Lundberg/RAÄ.
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var alltid någon form av långsmal träkonstruktion - Långa spången, 
Långspången etc. finns det ganska många av - men i övrigt kunde de, 
precis som broarna, se rätt olika ut. Vid Brännerispången i Stjärnorp i 
Östergötland sägs det ha varit skogsbrand och efter detta lade man brända 
träd i spången. Namnet Spängerna i samma socken åsyftade slanor ut
lagda över en hals av Gälmossen. »Denna väg synes ej vara med å ek [dvs. 
på ekonomiska kartan] och av spängerna är det nog inget kvar«, skriver 
upptecknaren (1937). En öppen plats i Brandstorp i Västergötland, där det 
förr låg en vit spång över en bäck, bär fortfarande namnet Vitaspången, 
säger Birgit Falck-Kjällquist (1975). I Märtaspänget, som är en myrspång 
i Ragunda i Jämtland, kan man också lägga märke till att den dialektala 
och lite ovanligare varianten spänge ’spång’ har använts. Det heter då ett 
spänge, två spången. En Märta Hansson lär en gång ha lagt en spång av 
stockar på platsen, upplyser oss Bertil Flemström (1938).

Låt mig runda av med ett par namn på Gull- som visar på en av de 
många svårigheter en uttolkare av namn stöter på, nämligen mångtydiga 
ord. Gullspång var förr en spång över Stackfjällen i Gåsinge-Dillnäs i 
Södermanland. Där växer ett slags gräs, som man kallar gullgräs, enligt 
Karl-Elis Nystedt (1936). Enkelt och sakligt. Gullstigen är en stig i Sibbo 
i Film i Uppland. Men upptecknaren Hans Tillman (1937) nämner här 
ingenting om gullgräs, utan ger ett par andra mer eller mindre sannolika 
förklaringar till namnet. Bägge har med gull ’guld’ att göra. Bland annat 
citerar han en sagesman som säger att stigen innebar en »så stor genväg 
till Tegelsmora att den var guld värd«, och en annan berättar följande his
toria: »En gumma från Tegelsmora socken som skulle avrättas vid Bålet 
(avrättningsplatsen) därför att hon hade haft ihjäl sin gubbe, sade då hon 
leddes utefter Gullstigen till stupstocken att hon var så nöjd att dö att hon 
bara såg gull (guld) på vägen«. Rimligen har väl namnet här skapat dessa 
förklaringssägner, men vad som egentligen ligger bakom det är inte lätt 
att säga.
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DAGENS TIDER OCH MALTIDER

»Från alla håll hördes ljud och stämmor. På ängen råmade 

korna, en lie vässades, tuppen gol, en trast ropade och 

lockade, en vagn kom rullande förbi på landsvägen. Det var 

dagen som vaknat. Den blanka skinande dagen, som bredde 

ut sin väldiga blomkalk att fyllas med glittrande solljus.«

Ur »Den blå rullgardinen« av Agnes von Krusenstjerna

J
a, så målande skildrades den tidiga morgontimman av Agnes von Kru
senstjerna för mer än sjuttio år sedan. I dag är det säkert många som inte 
ser sina morgnar i riktigt samma idylliska ljus. Det är visserligen sant att 

den värld vi vaknar till inte är densamma som då, men mycket är sig nog 
ändå rätt likt. Arbete, krav, tider att passa, klockslag som styr och sätter 
gränser har »alltid« funnits, och så har också våra behov och vanor att äta 
med jämna mellanrum. Dagens tider och måltider ligger som stationer på 
sträckan från morgon till kväll och de låg där även förr, fastän de ibland 
benämndes på annat sätt. Som så ofta har ortnamnen en del att berätta.

Vi börjar medan det fortfarande är lite mörkt. På många platser gick 
kreaturen ute på nattbete under delar av året, som i Natthagen i Rasbo 
i Uppland och i Bjärka i Västergötland. Människorna sov på natten, åt
minstone de flesta. Vid Nattlägertjärnen i Bodsjö i Jämtland pågick dock 
aktiviteter i det tysta då man spanade på tjäder. En meddelare därifrån
berättar år 1931 att han själv var med om detta i sin ungdom. Man lär ha Mjölkkusken med

. sin vagn pa Hallands-
sett tjädrarna bäst i gryningen. Just så - Gryningen - heter för övrigt en bit åsen Foto; M§rten 
ägomark i Hults socken i Småland. Sjöbeck/RAÄ.
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Så morgon. Morgonbrändan kallas en kolbotten i Gagnef i Dalarna. I 
närheten brukade fäbodkullorna släppa korna på morgnarna. Detsamma 
gällde vid Morgonfloarna i Sundsjö i Jämtland. Där var det gott bete. Carl 
Lindberg skriver 1931 att de förde korna dit från fäboden på morgonen. 
Ordet flo betyder ’öppen, sank mark’ eller ’mossbevuxen myr’. Ibland 
hittar man namnpar, såsom Morgonflon och Aftonflon i Nyhems socken 
i Jämtland. Namnen syftar på kornas betesgång vid olika tider under da
gen. Men inte bara korna behövde näras på morgonen utan även deras 
herrar. Att morgonmål har ätits omvittnar nog Morgonmålstjärnen, Mor- 
gonmålsmoren och Morgonmälsmyran i Västerbotten. Uppteckningarna 
ger inga säkra besked, men mycket talar för att det är så man ska förstå 
namnen. Det gäller också Morgonvardsberget i Stigsjö och Morgonvards- 
bäcken i Bodum, bägge i Ångermanland. Morgonvard är ett av de ord som 
förr användes om det första målet på morgonen.

Ett annat sådant ord är ottvard som är bildat till ordet otta ’tidig 
morgon’. En vik i Långsjön i Bälinge i Södermanland heter Ottvarden. 
Någon bör ha ätit sitt morgonmål där. Det har man i alla fall gjort vid 
Frukostbacken i Segerstad i Västergötland och i Frukostviken i Svärta i 
Södermanland. Om det senare kan man läsa i uppteckningen: »Namnet 
Frukostviken har söndagsfirande Nyköpingsbor hittat på«. En annan 
förklaring har Frukosthålan, som är namn på en sänka i åkern i Bolum 
i Västergötland. Lars Manfred Svennungsson (1946) uppger att man i 
gamla tiders slåtterarbete hade hunnit dit vid frukostdags. Frukostbiten i 
Kullerstad i Östergötland är däremot en åker som man brukade hinna slå 
helt och hållet innan det blev frukostdags.

Under Dagvardsbjörken i Risinge i Östergötland brukade man sitta och 
äta dagvard, alltså det mål som intas ungefär mitt på dagen. Numera säger 
många i stället lunch. Laila Ly upptecknade 1972 namnet Lunchstället på en 
glänta i skogen i Kolsva i Västmanland. »Det var ett rastställe under skogs
arbete eller jakt«, skriver hon. Lunchgranen i Funbo i Uppland var »grevens 
namn«, enligt upptecknaren Roland Otter björk (1954). De »brukar äta 
lunch där när de jagar«, tillägger han. Med greven avser han antagligen nå
gon ur familjen Tolstoy, som då innehade herrgården Halmbyboda i Funbo.
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Gesundaberget vid 
Siljan i Dalarna. Foto: 
Staffan Nyström/ 
RAÄ.

Många ortnamn är bildade utifrån solens läge vid en bestämd tid på 
dagen. Det kända Gesundaberget vid Siljan har kallats Middagsberg av 
folk i Mora, och i Sälen har man haft både Middagsberget i söder och 
Kvällsberg i väster. Solens läge vid middagstid ligger också bakom namnet 
Middagshatten, som bärs av ett hattliknande berg i Enviken i Dalarna. 
Men Middagsbacken i Tuna i Uppland har en annan upprinnelse. Där åt 
man ofta sin medhavda matsäck, berättar Gösta Glad år 1936. Middags
backen var också namnet på en skogsbacke i Bankekind i Östergötland.
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»Man sov middag där när man hade arbete på gården«, uppger Maja 
Nordlund (1944).

På eftermiddagen inföll midafton. I Undersåker i Jämtland hittar vi Mid- 
aftonsbäcken. Bertil Blomstrand upptecknar 1934 att midafton infaller 
klockan 4 på eftermiddagen och att solen står över denna bäck just då. 
Trettio år senare säger Bertil Flemström angående samma namn: »Solen 
står - sett från byn Ottsjön - över bäcken vid 15-tiden på dagen, vilket av 
sagesmannen betecknades som ’mitt på aftonen’«. Men även det enkla or
det afton verkar ha kunnat användas om just den tiden på dagen. När so
len kommit till Aftonmyren i Vemdalen i Härjedalen (omkring klockan 4), 
då är det afton, uppger nämligen Johan Andersson år 1935. Med dagens 
språkbruk är det väl snarare eftermiddag. Namnet Eftermiddagsmyren 
bärs av en sankmark i Lommeland i Bohuslän.

Men tidpunkter kunde också fångas mer exakt. Klockanettskalet och 
Klockantvåruet är två höjder i Frostviken i Jämtland. Ru betyder enligt 
Levi Johanssons uppteckning (1930) ’höjdkrön som nätt och jämnt når 
upp över trädgränsen’. Bägge namnen förklaras av att solen sedd från 
en viss plats står rakt över vid den angivna tidpunkten. Detsamma gäller 
också Klockantvåberget i Norsjö i Västerbotten, Klockansexklumpen i 
Hotagen, Klo ekans juklumpen i Frostviken och Klockantolvknulen i Rä
tan, alla tre i Jämtland. En lite annorlunda förklaring ges däremot till nam
net Klockan tio, som bärs av en dalkjusa i skogen i Mogata i Östergötland. 
»En dräng fick i uppdrag att hugga upp en famn ved här. Det var meningen, 
att arbetet skulle utföras på en dag, men redan klockan tio på förmidda
gen hade han det färdigt«, skriver Karin Franson (1935). Sett från en av 
fäbodarna i Undersåker i Jämtland står solen högt över en viss fjälltopp 
klockan fem. Därför kallas denna Femknippen. I Hallen i Jämtland hittar 
vi Tioknippen med en jämförbar förklaring. Ett mycket speciellt namn är 
Tids försättandet. Så kallas ett fält i Rackeby i Västergötland, och förkla
ringen är helt enkelt den att lärlingarna på lantbruksskolan på Degerberg 
i närheten fick arbeta på det fältet när man inte hade någon annan syssla 
åt dem (upptecknat 1936).

Aftonlöten benämns ett berg i Älvros i Härjedalen. Där brukade bo-
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skapen stanna för att beta då den återvände om aftonen. Löt, som ingår i 
många ortnamn i landet, betyder ungefär ’betesmark’. Aftonsorgen är en 
backe på en skogsväg i Risinge i Östergötland. Om denna berättar Gustaf 
E. Olsson (1933) att »särskilt den långa backen var så besvärlig för tor- 
parna /.../. När de skulle gå hemåt på kvällarna efter dagsverkena vid går
den voro de så trötta och kallade backen Aftonsorgen. Men när torparna 
om morgnarna gingo ner till dagsverkena vid gården voro de utvilade och 
backen gick utför. De kallade den då Morgonglädjen.«

Under Aftonvardseken i Kisa i Östergötland åts det ibland aftonvard 
’kvällsmat’ sedan ängarna slagits. Om Aftonvardskällen i Ludvika i Da
larna berättas att när kor och getter drevs hem på kvällarna stannade man 
och åt kvällsmat där. Också en stor flat sten i IColsva i Västmanland hette 
Aftonvardshällen. Att man ätit aftonvard bör också vara förklaringen till 
de Aftonvardsbacken, Aftonvardsberget och Aftonvardsbiten som finns 
på olika håll i landet. Däremot har namnet Aftonvardsbålet i Films socken 
i Uppland en annan bakgrund. »Om man började slå ängen på morgonen 
så hann man hit till aftonvarden«, säger Hans Tillman (1937).

Ett numera vardagligare ord för ’afton’ är kväll. Även detta har fastnat 
i många namn. Flera Kvällsberget finns runtom i Sverige. Kvällsklampen 
är en bergshöjd i jämtländska Offerdal. När det var kväll stod solen där 
räknat från fäboden sydost därom. Precis som med Middags-namnen så 
är det oftast solens läge det handlar om. Men också här finns emellanåt 
andra förklaringar. Kvällstegarna i Skerike i Västmanland var nära 2.00 
famnar långa enligt uppteckningen (drygt 350 meter). Det blev kväll, 
kanske skymning, innan man kom till ändan av dem. En äga med namnet 
Skymningen hittar vi i Säby i Småland och en annan i Västra Ryd i Öst
ergötland.

Vad åt man då vid alla dessa tider och måltider? Ja, matsäck förstås, ofta 
gröt eller välling av något slag. Vid de långa Matsäcksbackarna i Odensvi 
i Västmanland brukade forkarlarna förr i tiden låta hästarna vila ett tag 
och också själva förtära sin matsäck. Det är så man ska förstå de flesta 
namn som innehåller matsäck. Men det finns ibland andra förklaringar. 
Matsäcksvändan i Kila i Västmanland låg så nära byn att man inte hade
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Kafferast under 
skördearbete. Fru 
Maria Teilender, 
Spikgården, flankeras 
av sönerna Erik och 
Johan. Foto: Nordiska 
museets arkiv.

matsäck med när man arbetade där, enligt Harry Ståhl (1934). Och Mat
säcken i Ragunda i Jämtland är namn på en lada. Den var byggd alldeles 
intill en annan, större lada, så att de bägge tillsammans lett tanken till en 
man med en gammaldags fyrkantig matsäcksväska på ryggen.

Välling åts förr vid alla möjliga tider på dygnet, både hemma och ute 
i markerna, och visst vittnar en del namn om det. Men annars tycks väl
lingen mest vara förknippad med incidenter kring tappad, utspilld välling. 
Jag kan nämna Vällingstättan i Stenum i Västergötland, som sägs komma 
av att en man skulle kliva över en stätta och råkade spilla ut sin middags- 
välling. En stätta är en övergång över en gärdsgård eller ett stängsel. Från 
Skinnskatteberg berättas att en kvinna på väg till slåtterfolket med mat 
råkade tappa en kruka med välling. Sedan dess heter platsen Vällingber-
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get. Till Grötbacken i Folkärna i Dalarna tog man sig för att äta sin gröt 
när man var ute och slog i trakten, och uppe på en kulle under Gröteken 
i Toresund i Södermanland har någon torpa re suttit och ätit sin gröt när 
han hade arbete på åkern.

Allra sist i det här kapitlet ska jag peka på något som kanske inte precis 
är en måltid, men som förr liksom nu tycks ha inmundigats på de mest skif
tande ställen i landskapet - en sup. Supabacken kallas en plats i terrängen 
i Lofta i Småland. Suparekullen är en kulle i Bergunda, också den i Små
land. Supbacken på Tyresövägen i Enskede i utkanten av Stockholm utgör 
den sista av tre backar i Trebackalång. På backens topp brukade man 
stanna och ta en sup. Supartallen ligger på allmänningsskogen i Arvids
jaurs socken i Lappland. Suparetallen finns också i Långtora i Uppland. 
Namnet bars av en samling vanställda och krokiga tallar. Det berättas, 
enligt upptecknaren Gertrud Andersson (1978), att karlarna på hemväg 
stannade där och låg och söp och rullade runt bland ungskogen så att de 
förstörde den. Om namnet Supdisken i Stenkvista i Södermanland berät
tar Gun Nilsson i en uppteckning 1947 att det finns olika förklaringar. En 
säger att det förr fanns en krog i närheten, men den avfärdar hon snabbt. 
»Gammal tradition gör nämligen gällande att Supdisken ursprungligen 
var en naturlig äng som brukade slås nattetid, varvid spriten flödade«. 
Vilka - om någon - av dessa skiftande förklaringar som är att föredra 
lämnar jag gärna till läsaren själv att avgöra.
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HIN HÅLE, GASTAR OCH TROLLKÄRINGAR

»Då när mörkret kallt och starkt lindades runt tall och 

granstammar samlades man vid spiselhällen i tråddrageriet. 

Samlades gammal och ung. Och berättade. Om helvetes- 

predikan /.../, om småfolkets dans vid tomtemässe 

- nätterna före julafton, då samtliga tråddragare i trakten lade 

ner arbetet för att inte misshaga det mäktiga småfolket.«

Ur »Hjärteblodet« av Ann-Charlotte Alverfors

J
a, så var det nog. Man berättade om allt det som fanns runt omkring, 
som man sällan såg men som andra hade sett. Det som fanns där ute i 
skogen, på den gryningsdimmiga holmen i sjön, i uthusens mörka vrår 

eller nere i underjorden. Det som ständigt var närvarande fast ändå inte 
riktigt syntes, det som var ogripbart fast ändå påtagligt, ibland hotfullt 
och skrämmande. Det som man helst ville förneka och avfärda som påhitt, 
skrock, historier, men som man ändå i många fall trodde på ... kanske. 
Bjäran, skogsfrun, trollkäringar, vättar, skrömta, småfolk och allsköns 
oknytt, gastar, spöken, gengångare, till och med den onde själv figurerar i 
otaliga vittnesbörd från hela landet. De var förr en naturlig del av många 
människors vardag. I en tid då radio, teve och elektricitet inte existerade 
och annat än Bibeln var sällsynt läsning, så fanns ändå berättandet, skrö
norna och fantasierna att tillgå när kvällsmörkret omslöt hus och folk, för 
både fostran och underhållning.

Åtskilliga föreställningar och historier från förr har nog tynat bort i 
sen tid eller åtminstone fått nya dimensioner. Vid byn Fimta i Sköldinge i 
Södermanland finns det ett skogsparti som kallas Brännskogen. Namnet

Ur Bland tomtar och 
troll 7, 1913. Illustra
tion: John Bauer. 
Bilden är något be
skuren.
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som sådant säger inget särskilt om folktro eller mytiska varelser, men upp
tecknaren Svante Strandberg vet att berätta: »Förr skall man ibland ha 
hört Fimta gast skrika där på nätterna. Enligt meddelaren skulle denna tro 
kunna bero på riklig förekomst av uv i skogen« (1971). Här håller alltså 
en modern, rationell förklaring på att ta överhand.

Många smånamn ger dock direkta vittnesbörd om äldre, folkliga före
ställningar och skrock. De berättar exempelvis om människor som föro
lyckats eller mördats och sedan går igen.

Gastbacken är en krokig vägbacke i Hällestads socken i Östergötland. 
En pojke råkade dränka sig i sjön Långbogen vid backen. Sen spökar det. 
»Pojken kröp högt upp i ett träd och vippade med det tills han trall i sjön«, 
kan man läsa i uppteckningen (1927). Spökarestenen i Tjällmo i Östergöt
land var en stor sten vid sidan av vägen. »En piga i Hågra fick barn som 
hon dödade och begravde under stenen. Sen spökade det där. Det mesta 
av stenen sprängdes bort för 20 år sedan«, skriver upptecknaren Gustaf E. 
Olsson (1938). Namnet Gastmöte finns på flera håll i Mellan- och Sydsve
rige, bland annat kallades ett vägskäl i Västra Vingåker i Södermanland 
så. Där möttes gastarna förr, står det i en uppteckning från 1972. »Det 
berättas att gastarna stannade upp hästarna så att de fick dra så svetten 
rann. Helt plötsligt släppte gastarna taget och då föll hästarna på knäna«. 
Vid Spökarebotten, som var en kolbotten i Regna i Östergötland, huse
rade spöken så karlarna inte kunde sova utan måste flytta kojan. Också i 
Spökeliden i Kungslena i Västergötland lär det spöka. »En stor svart hund 
säges stundom komma från slottet och springa till Videshögen. Även säges 
Torgils Knutsson stundom komma från slottet och vandra nedåt vägen, 
utan huvud«. Detta meddelar upptecknaren Erik Sandberg år 1961.

Trollkonunäset kallas ett näs i sjön Gravarvågen i Föllinge i Jämtland. 
Utanför i sjön låg en gång en stor sten, den sprängdes bort helt i slutet av 
1920-talet. I stenen fanns en stor »grubba«, skriver upptecknaren Carl 
Lindberg (1930). Grubba är ett dialektalt ord som betyder ’grop, håla, 
urholkning’. Där ska en trollkvinna ha suttit och vilat innan hon gick över 
sundet. Vid Skrymtgrubban i en annan jämtländsk socken, Ragunda, har 
man trott att det har spökat, sedan en kvinna för länge sedan strypt sin lilla
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styvdotter, meddelar Bertil Flemström (1938). Skrymt eller skr ömt betyder 
’spöke, övernaturligt väsen, ande’. Jämtland är ju gammalt norskt område 
och jämtskan är egentligen mer en norsk än en svensk dialekt. Att vi stöter 
på en form av ordet kona ’kvinna’ i namnet Trollkonunäset är därför helt 
i sin ordning.

Trolltrappan är en stenformation i Tortuna socken i Västmanland. Plat
sen beskrivs i uppteckningen (1933) som ett »trettiotal stenar ordnade 
som trappsteg. Numera till största delen raserat«. Trollkyrkan förekom
mer på flera håll. Bland annat heter en grotta i Gagnef i Dalarna så, liksom 
en klyfta på Sollerön i samma landskap. På Kinda häradsallmänning i 
östgötasocknen Tjärstad finns ett cirka 3 hektar stort område med djupa 
sprickor kors och tvärs och även nere i berget är det mycket grottor och 
gångar. Platsen kallas för Trollgatorna. Förr trodde man allmänt att trol
len hade sitt hemvist där och därför aktade man sig noga för att gå i när
heten efter mörkrets inbrott. Om man inte kunde hitta sina djur sa man 
att de hade blivit bergtagna, alltså att trollen hade tagit dem. Då anlitades 
någon trollkunnig person som försökte få tillbaka dem genom att lägga 
stål eller åskvigg i skälikons bås och läsa vissa besvärjelser.

Namn som börjar på Fru-och Käring- är flertydiga. Man kan därför inte 
alltid avgöra om sådana namn vittnar om verkliga kvinnor eller om det är 
den mytiska skogsfrun och illmariga trollkäringar vi ser spåren av. Bägge 
förekommer. Ibland kan säkert ett namn ha sin grund i någon verklig per
son, men när denna glömts bort så föder namnet gärna en ny, förklarande 
historia med mytiska förtecken. Vi ser på några olika exempel. »Det be
rättas att Drottning Kristina skulle rida till Holmsjötorp för att jaga. Då 
hennes följe kom hit måste de lägga sten för att komma över«. Så förklarar 
upptecknaren Artur Olsson (1946) namnet Frubro i Gryts socken i Söder
manland. Vid Frubron i Nykyrka i Västergötland ska en fru Ribbing ha 
kört ihjäl sig, enligt en uppteckning från 1948. Flär är det uppenbarligen 
fruar ’kvinnor’ ur de högre samhällsklasserna som orsakat namnen. Men 
när det gäller en kolbotten i Skinnskatteberg i Västmanland med namnet 
Frubotten meddelar Allan Rostvik (1964) helt lakoniskt: »Flär såg gubben 
Berg skogsfrun«. Också till Frustigen i Uppland har man lokaliserat skogs-
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frun. »Härifrån kom skogsråan, som under stort gny utkämpade sina stri
der med sjöråan om en skatt«, skriver K. A. Karlinder redan 1915.

I Nordanöskogen i Ramnäs socken i Västmanland ligger Käringbro- 
mossen. En smal mosshals, Käringbrohalsen, förband den med en annan 
mosse i grannsocknen. I bägge namnen ser vi Käringbron, en bro över 
mosshalsen som sägs vara lagd av en trollkäring. Vallpojken såg henne då 
hon var sysselsatt med arbetet, berättar en uppteckning från 1934. Då poj
ken visslade åt henne försvann hon inåt mossen. Upptecknaren säger att 
detta har meddelats honom av skogvaktaren Anders Törnlund, och den
nes sagesman i sin tur, Johan Andersson, sade sig själv ha sett käringen.

Att Näcken har ansetts kunna trollbinda människor med sitt spelande 
kan vi förstå av en del namn. Över Kållarsabäcken i Gökhems socken 
i Västergötland gick Näckabron eller Spelebron, som den också hette. 
Broar skulle man passa sig för, ty där var det lätt hänt för både djur 
och människor att förtrollas och bli fast. »Denna gren av bäcken kallas 
Spelbrobäcken«, läser man i en uppteckning från 1965. Nästan fyrtio år 
tidigare (192.7-30) meddelar Johan Götlind kort: »Man fick höra ström
gubben spela där«. Näcksjön heter en liten pöl i skogen i Amnehärads 
socken i Västergötland. »Man skrämde barnen med att där bor Näcken, 
när man inte ville att de skulle gå och bada«, säger Birgit Falck-Kjällquist 
(1974). Men vad Näckens bål i Skedevi i Östergötland egentligen är vet 
man inte riktigt. »En gubbe vid Mofall brukade höra Näcken spela där« 
(Bernt Olsson, 1963).

När puke dyker upp i ortnamn brukar det anses syfta på djävulen själv 
eller någon av hans hantlangare. Men ibland kunde också människor med 
t.ex. obehagliga yrken bli »hedrade« med namnet Puken. Ivar Lundahl 
berättar utifrån namnet Pukaskytteln i Västergötland om en man som 
kallades Puken. Han brukade flå hundar, hästar och andra djur. »Med 
puke menades förr (enligt min sagesman ännu i hans barndom) en som 
flådde djur, särskilt hästar och hundar«, skriver Lundahl (1928). Nam
net Pukaskytteln bars då av en så kallad skyttel, alltså ett stängsel för en 
gärdsgårdsöppning.

Så är vi då framme vid den onde själv, eller »den hårde« som man sade
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Näcken. Målning 
av 1W. Wallander 
(1821-88). Nordiska 
museets arkiv. Bilden 
är något beskuren.
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Ursholmen omkring 
1900. Berggrunden 
i norra Bohuslän 
består bland annat 
av långa svarta dia- 
basgångar. I folkmun 
kallas dessa Hin 
håles harvedrag. 
Fotografen okänd. 
Stiftelsen Ursholmen.

när man inte riktigt ville uttala hans rätta namn. Med ett äldre uttal blir 
»den hårde« inget annat än hin håle, och så har han fastnat i dagens språk 
liksom i många namn: Hin håles backe (en backe), Hin håles trappor (en 
bergssluttning) och Hin håles täppa i Uppland, Hin håles trädgård (ett 
stycke terräng) i Södermanland och Hin håles morotstäppa (en bit ägo
mark) i Gästrikland. Det är inte alltid enkelt att förklara varför sådana 
namn har uppstått, men ett vanligt skäl verkar vara att platsen ansetts 
oländig, ogästvänlig, mycket svårbrukad eller något liknande. Samma 
förklaring gäller en hel massa namn som börjar på Djävul-.

Lite mer fantasieggande är Hin håles plättpanna som är namnet på en 
sten i Huddunge socken i Uppland. Ibland kallas den i stället Den ondes
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pannkakspanna eller bara Pannkakssten. I en inspelning i Språk- och 
folkminnesinstitutets samlingar i Uppsala, gjord 1946, berättar en man 
från Huddunge på gammal fin Upplandsdialekt en historia om hur de här 
namnen kom till. I korthet var det så att en bonde från trakten ingick en 
pakt med Satan. Satan skulle hjälpa bonden så mycket han kunde, om han 
i gengäld fick dennes själ. Bonden bodde med sin gumma i en gård men 
han brukade även en annan gård samtidigt, så det blev mycket att stå i 
för Satan. En dag gräddade gumman pannkakor och Satan fick springa 
med varje nygräddad pannkaka till den andra gården där bonden höll 
på att bärga skörden. En gång när han kom till gumman var pannkakan 
inte riktigt färdig. Gumman sa då: »Ta pannan och spring!«, och Hin 
håle fick tag i pannan och sprang. Men när han kom ut på Huddunge hed 
brände han sig om händerna och slungade ifrån sig pannan, som landade 
på en sten bredvid vägen. Och hon var så het pannan, så hon brände en 
grop i stenen, och det syns som en grop där efter den än i dag. »Så nog 
är det riktig sanning alltid«, avslutar berättaren det hela. »Men det låter 
lite konstigt. Jodå, och gropen i den där stenen är lika stor som en vanlig 
pannkakspanna «.
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TJÄDERFOTEN OCH TRÖJÄRMEN - LIKHETSNAMN

»När han blickade ner, tyckte han, att under honom bredde 

ut sig en ofantligt stor, ullig matta, som var vävd av grönt 

och brunt i stora oregelbundna fasoner. Mattan var mycket 

tjock och präktig, men han tyckte att det var synd att den var 

så illa medfaren. Den var riktigt trasig, långa revor löpte fram 

genom den, och på sina ställen var stora flikar bortryckta.«

Ur »Nils Holgerssons underbara resa« av Selma Lagerlöf

F
rån sitt fågelperspektiv blickar pojken Nils ner på landskapet under sig 
och upplever det som en stor, trasig matta i olika färger. Han jämför 
landskapets former och konturer med något annat, något välkänt.

Han liknar det vid någonting bekant ur sin egen vardag. Och han är verk
ligen inte ensam om att på detta sätt överföra terrängens skiftningar och 
mångfald till allehanda konkreta föremål, redskap, verktyg, klädespersed
lar och inte minst kroppsdelar hos människor och djur. Det är så vi alla 
gör. Det terrängbeskrivande ordförrådet är fullt av flodarmar, myrhalsar, 
bergryggar m.m., och ord som huvud, knä, nacke och många andra har 
kommit till flitig användning i likhetsnamn på stort och smått. Till sådana 
namn behövs sällan någon längre förklaring. Ibland kan det visserligen 
krävas en rejält tilltagen fantasi för att förstå vad som ligger bakom namn
givarens intryck av platsen, men det handlar trots det ändå om att någon 
person vid något tillfälle har liknat det som bär namnet vid någonting och 
ur denna likhet skapat ett namn som vunnit anklang hos fler namnbrukare 
så att namnet fått fäste och traderats vidare. F t på|_Ni|s

Foten är en skreva i Tattarbergen i Gryt i Södermanland. » Man säger att Nilsson/RAÄ.
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Hanöbukten. I bak
grunden Stenshuvud 
i Skåne. Foto: Pål-Nils 
Nilsson/RAÄ.

detta märke blev när drottning Kristina gick här. Det sägs påminna om en 
fot«, säger Artur Olsson (1946). Jättafoten är ett gärde i Lugnås i Väster
götland, enligt Lars Madsén (1930). Det ser enligt uppgift ut som en stor 
fot. Jättefoten är en stenhäll i Västerlövsta i Västmanland. »Efter vägen 
till Bränntorpet ligger en häll med ett avtryck av en stor fot. Det sägs att en 
jätte trampat fram här när berget var mjukt«, skriver Inger Ahlin (i960). 
Jättefoten är också en bergknalle i Himmetä i Västmanland. »Det berättas 
att en jätte har stått på knä på berget. Där finns märken efter hans knäskål 
och fot«, enligt Birgitta Nurbo (1973).

Getfötterna är namn på en plats invid sågen i Avesta stad i Dalarna.
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»Det har funnits avtryck som av två getfötter i en stenhäll där. Den hällen 
nu bortsprängd«, skriver Karin Hessling (1935). Rävfoten kallas en åker 
i Frostviken i Jämtland som till formen sägs påminna om ett djurben med 
fot och Tjäderfoten är en holme i Närsen i Nås i Dalarna. »På holmen 
växer en stor tall vars rötter grenar ut sig över en sten likt en tjäderfot. 
’Grabbarna i flottarlaget’ började kalla holmen för Tjäderfoten i sages
mannens ungdom«, meddelar Mats Wahlberg (197z).

Orden öga och vattuöga förekommer i svenska dialekter i betydelsen 
’pöl, vattenhål, liten vattensamling’ och kanske är det bara så man ska 
förstå namn som Långögat, Slät ögat och Svartögat. Men när djur och 
andra levande varelser kommer in i bilden blir namnens karaktär av just 
likhetsnamn mer påtaglig. Oxögat exempelvis är ett namn som förekom
mer på många håll i landet liksom Stutögat, och Koögat kallas den norra 
av de två Kotjärnarna i Nyhem i Jämtland. Stora Olas öga är en sjö i Olas 
mosse i Undenäs i Västergötland medan Trollögat är en tjärn i Hede i 
Jämtland. Den senare beskrivs med följande kommentar av Carl Lindberg 
(1934): »Rund liten tjärn. Höga backar omkring. Grönt vatten av tall
skogen omkring. ’Trollögat’. Det är talet, att trollen ska ha gröna ögon«. 
Det sägs alltså, enligt Lindbergs meddelare, att trollen ska ha gröna ögon, 
därav jämförelsen.

Om vi fortsätter med kroppsdelar så kan vi gå till näsan. Karl Her
man Tapper berättar att Färngrensnäsan förr var en stor sten som stack 
upp som en näsa ur vattnet i Grissjön på Hagunda häradsallmänning 
i Uppland, men att stenen vid tiden för hans uppteckning låg uppe på 
en trädbevuxen holme. Gönnäsan är ett berg vid Gönan i Lillhärdal i 
Härjedalen, vars konturer på avstånd liknar en näsa, säger Erik Eriksson 
(1934). Näsbura är en dialektal variant av ordet näsborre i vissa dalmål, 
och till och med detta specifika ord har lämnat spår i ett namn i By i Da
larna. Två källor intill varandra heter Näsburorna ’näsborrarna’. Så kan 
jag - apropå näsor - inte låta bli att nämna namnet Svider i näsan, även 
om det egentligen inte är ett likhetsnamn, men så heter en vik i sjön Stora 
Kedjen i Västervåla i Västmanland. Det brukar vara ovanligt kallt där, 
enligt Harry Ståhl (1932).
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Ofta tillgrips jämförelser med djur i sin helhet när likhetsnamn skapas. 
Namn som Galten, Geten, Hästen, Katten, Råbocken bärs av flera små 
stenar och skär längs östkusten och på andra håll. Arons grisar eller Arons 
svinar är två stenar i Djursjön i Leksand, vars namn är bildade till gårds
namnet Arons, och Nisses grisar är tre stenar i sjön Gimmen i Gagnef i Da
larna. Till Arons grisar lär det finnas en förklarande sägen som redovisar 
en händelse av något slag men Bror Linden, som upptecknat och behandlat 
namnet, menar att denna förklaring kan vara sekundär, dvs. ha fötts ur det 
fantasifulla namnet.

Ännu vanligare än Galten, Geten, Hästen etc. är att någon viss del av 
ett djur står som förebild; jag har redan nämnt Getfötterna, Rävfoten och 
Tjäderfoten. Detta kan ibland förefalla besynnerligt, men man måste ha i 
åtanke att gemene man i det gamla bondesamhället - skaparna av namnen 
- i regel hade en helt annan relation och närhet till djuren än vad dagens 
urbaniserade människor har. Fårlåret, Gumsalår och Horsalåret ’häst
låret’ förekommer exempelvis och även Varglåren och Mjälten. Varglåren 
är ett område för myrslåtter i Tännäs i Härjedalen, som har en form som 
ett varglår, enligt Arvid Gudmundsson (1935). Mjälten är en åker i Grebo 
i Östergötland som liknar en svinmjälte, sägs det enligt Karl Erik Johans
son (1934). Och som väntat har den burleska och ekivoka folkhumorn 
inte låtit bli att göra nedslag även bland likhetsnamnen. De mest iögonfal
lande exemplen lämnar jag till läsarnas egna efterforskningar i arkivens 
gömmor, men Ramunds arsel och Dalmors arshål kan få antyda graden av 
fantasi hos namngivarna. Det förra är ett vattenfall i Kila i Södermanland, 
varom Alf Karlsson (1934) meddelar: »Det mindre vackra namnet beror 
på fallets läge mellan två runda bergsformationer«. Det senare syftar på 
en stor sten i Borån i Husby i Dalarna. »Stenens form har givit upphov till 
namnet«, skriver Olle Hillner kort och gott (1937). Man undrar onekligen 
hur!?

Vi övergår till några exempel på användning av kläder som förebild för 
likhetsnamn. Pälsarmen är en äga i Västerlövsta i Västmanland, som har 
formen av en arm, säger Inger Ahlin (1961). Pälsärmen finns det många av 
och även Pälsärmarna, som bland annat avser en åker i Lönsås i Östergöt-
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Tröjärmen i Ornö 
skärgård. Foto: 
Staffan Nyström/ 
RAÄ.

land. Denna hade förr formen av en rock med två ärmar ungefär rakt ut 
åt sidorna. Rockarmen är en lång och smal åker i Stora Skedvi i Dalarna, 
enligt uppgift från Olle Hillner (1936), och även gärdet Rockärmen vid 
Sjögården i Ringarum i Östergötland sägs ha formen av en ärm. Kasungs- 
ärmen kallas en myr i Orsa. Den lär, enligt Bror Lindén (1934), »sticka 
ut från Svinmyren som en kasungs-ärme«. Kasung, som ursprungligen är 
ett franskt lånord, är det normala ordet för ’päls’ i Övre Dalarna och det 
används både om en längre manspäls och om en kortare päls för kvinnor.
Tröjärmen heter en bit åkermark i Tyresö i Södermanland som är långsmal 
och något böjd, och i Ornö i Stockholms skärgård ligger en ö med namnet 
Tröja. Detta önamn ser i dag ut som ett likhetsnamn men bör ändå knap
past vara det; i stället ingår troligen räkneordet tre i namnet (som är ett 
äldre Tri-øya ungefär). Detta namn tillsammans med moderna kartors 
höjdkurvor visar att ön en gång för mycket länge sedan, när namnet kom 
till, bestod av just tre öar. Men på Tröja finns en liten, smal vik som skjuter 
in söderifrån som en arm mot öns mitt. Denna har - säkert långt senare 
- skämtsamt begåvats med namnet Tröjärmen.
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Bälghandsken kallas en skog i Stjärnorp i Östergötland och Finger
handsken är en sköl i Gagnef i Dalarna, alltså ett rejält dike, en grävd 
grav, ravin eller liknande med vatten i. »En stor sköl med flera mindre 
armar, lik en handske«, skriver Harry Ståhl (1931). Tummen är en hage 
i Skäfthammar i Uppland som sägs vara långsmal till formen och ha en 
avrundad kortsida. Handsktummen är en holme i Marsviken i Nikolai 
socken i Södermanland. Byxlåret kallas en avlång utlöpare av Römossen i 
Ramnäs i Västmanland. Byxlåret är också en åker i Stora Skedvi i Dalarna. 
I närheten ligger Skinkan. Norrbyxlåret och Sörbyxlåret var förr åkerdelar 
i Harbo i Västmanland, enligt Mats Wahlberg (1980).

Går vi så vidare till åkerstycket Sprundet i Lista i Södermanland har vi 
lämnat kläder och kläddetaljer och övergått till andra föremål, även om 
det kanske inte ser ut så. Med sprund avses här nämligen inte det vi i dag 
vanligen kommer att tänka på - en öppning, en slits i ett klädesplagg. Nej, 
ett sprund i traktens dialekt var det lilla fyrkantiga lock som täcker hålet 
på översidan av en vattentunna. Åkern var förr liten och fyrkantig till 
formen. Nu har den annat utseende, meddelar Lars Hellberg (1935). Ett 
axplock ytterligare namn av den här typen är följande. Ämbargrepen kal
las en teg i Björnlunda i Södermanland som liknade grepen på ett ämbar. 
Storstekpannan och Lillstekpannan heter två myrar i Ragunda i Jämtland. 
Namnet Harporna bärs av ett skogsområde i Orsa i Dalarna där skiftena 
är så smala som harpsträngar. Solfjädern är en åker i Stenkvista i Söder
manland, som ungefär hade formen av en halvrundel, där dikena gick ut 
solfjädersformigt. Snöplogen är en liten åker i Tyresö i Södermanland, vars 
form påminde om en snöplog. Medaljongen är en myr i Ragunda i Jämt
land, som är liten och vackert inbäddad i grönska. Och Snusdosan kallas 
en avlång stenhäll med småtall på, belägen i Storsjön i Frösö i Jämtland. 
»Ser ut som en mässingssnusdosa i formen«, skriver Carl Lindberg (1937). 
Samme Lindberg upptecknar också Glasögonen som namn på två tjärnar 
i Sundsjö i Jämtland. »Alldeles runda, intill varandra, små«, skriver han 
(1931). Glasögonen är också namn på två sjöar i Lilla Malma i Söderman
land och två kärr i Norrby i Västmanland.

Så till några fall av möbler och inredning som föremål för likhetsnamn.
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Bordet och Bordsfötterna är bägge holmar i Misterhult i Småland. Björk- 
Stinas soffa kallas en sten i Simtuna i Västmanland. »Stenen är utformad 
som en soffa. Stina i Björk brukade träffa sin fästman där«, enligt Per-Olof 
Kohls (1973). En annan soffliknande berghäll finns i Djurkällaskogen på 
Omberg i östgötasocknen Väversunda. Den heter De rikes soffa, medde
lar Robert Pettersson (19Z8), av det skälet att ett förmöget herrskap som 
vistades i trakten ofta brukade sitta på denna häll. En klippa av diabas i 
Bolldalen i Högstena i Västergötland liknar en gammaldags trekantig spis. 
Den kallas därför Bolldalsspisen, uppger Ivar Lundahl (1927). En annan 
formation utgörs av en samling stenblock på Gissebergets platå inom 
gården »Skoges« i Östra Gemm i Västergötland. Blocken bildar liksom 
en nisch eller öppen spis, enligt Erik Sandberg (1965), och kallas därför 
Sko ges spis.

Allra sist ett par namngivna bergsformationer till. Sockertoppen ligger 
inte bara i Rio de Janeiro i Brasilien utan också i Otterstad i Västergötland. 
Ett högt berg heter så, och där är det »lyhört«, enligt Thorvald Jansson 
(1936), vad han nu menar med det. Goda förutsättningar för ekon och an
dra ljud kanske? Sockertoppen är också 
ett berg i Åtvid i Östergötland, upp

tecknat av Gunnar Granberg (1929).
Bägge sägs likna en sockertopp. Borgen 
slutligen är en annan större ö i närheten 
av Tröja i skärgårdssocknen Ornö i 
Södermanland. En vacker och iögonfal
lande bergsformation på Borgens södra 
del kallas Slottet eller Borgslottet.

Borgslottet. Foto: Staffan Nyström/RAÄ.
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»Man var inte sen att peka ut ön Elba och omtala för henne, 

att det var drottning Josefina som gett ön detta namn. Då sade 

kronprinsessan: - Har vi ett Elba här! Då måste vi ha en Napoleon. 

Och så föranstaltade Victoria att Tullgarn fick sin Napoleon. Det 

blev en levande uv i en bur som placerades ute på Elba.«

Ur »Victoria - Sveriges drottning« av Margit Fjellman

N
ågon har sagt att få personer har påverkat sin samtid lika mycket 
som Napoleon Bonaparte och dessutom fortsatt att fascinera många 
människor långt efter sin död. När Sveriges drottning Josefina gav 

namnet Elba till en liten holme utanför Tullgarn på Sörmlandskusten och 
prinsessan Victoria senare lät placera uven Napoleon där i en bur, var de 
givetvis helt införstådda med kejsarens liv och äventyr. Och det var de 
inte ensamma om. Överallt i Europa finns påminnelser i namnskicket om 
Napoleons bedrifter och öde. När han efter en lång och framgångsrik kar
riär slutligen besegrades av de allierade i slaget vid Leipzig 1813 blev han 
utsatt för starka påtryckningar från sina egna befälhavare och på våren 
1814 tvingades han att abdikera. Han fick fortsätta att kalla sig kejsare 
men hans tilldelade »kejsardöme« blev betydligt mindre än förut- ön Elba 
utanför Toscana i Medelhavet, runt 1000 meter hög men mindre än z mil 
tvärs över.

Elba heter även den mellersta av de tre Hästholmarna i fjärden utanför 
Västerås, av Anselm Nordfors (1936) beskriven som en ömed utvärdshus, 
och vid Stora Bärby i Giresta i Uppland finns i dag en naturlokal med nam-

Ön Elba bakom 
Tullgarns slott.
Foto: Jonas Åkesson/ 

Statens fastighetsverk.
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Torpet Vaterlo. Foto: 
Staffan Nyström/ 
RAÄ.

net Elba. Helt nära den ligger bebyggelsen Vaterlo, vars namn uppteckna
des redan på 1930-talet i den mer bekanta formen Waterloo. En liten åker 
vid torpet kallades då Waterloovreten. Från sin exil på Elba återvände Na
poleon till fastlandet och grep makten på nytt för en kort period. Han blev 
dock besegrad i slaget vid Waterloo sommaren 1815 och tvingades åter 
att abdikera. Denna gång tog man det säkra före det osäkra och förvisade 
Napoleon till brittiska Saint Helena (Sankt Helena), en isolerad och ännu 
mindre ö i Sydatlanten. Där avled han år 1821. Sankt Helena heter nu en 
ö i Ramkvilla i Småland. Stora och Lilla Sankt Helena är numera två öar 
i Mälaren, men när Jöran Sahlgren upptecknade namn i Strängnästrakten 
i Södermanland år 1931 noterade han Sankt Helena som namn på en ö i 
Fogdö socken. Antagligen avsågs då den större av dagens bägge öar. »Som 
di ha fari o festa på förr (baron Stjärnstedt på Hässelbyholm)«, återger 
Sahlgren en av sina meddelares ord.

Andra främmande öar som dyker upp i den svenska namnskatten är 
exempelvis Tahiti, en holme i Roxen i Östra Harg i Östergötland och
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Hawaii, en udde i Vallby i Södermanland. Udden benämndes så av som
margästerna, skriver Willy Bergkvist (1964). Med samma upphov men en 
annan stavning finns Havaji som namn på en liten ö i sjön Runn vid Falun 
i Dalarna. Enligt Karin Rapp (1971) är namnet »givet av ett nygift par. Ön 
kallas även Lilla Hjärtklack«. En annan ö med namnet Havaji finns i Söm
men i Malexander i Östergötland. Varför ett gärde i Tryserum i Småland 
heter Söderhavsgärdet kan jag tyvärr inte avgöra, men lite lätt exotiskt 
klingar även det namnet, tycker jag.

Långt från palmer, sandstränder och varma hav ligger Himalaja och 
Alperna, både de verkliga bergskedjorna och deras svenska efterföljare. 
Himalaja är ett terrängavsnitt på en höglänt bergudde i Hjorted i Småland 
och Alperna hittar man på två ställen i Bohuslän, dels i Tossene där namnet 
bärs av en höjd, dels i Näsinge där det syftar på en sluttning. Dessutom 
kallas den nordöstra sluttningen av Uvberget i Gagnef för Alperna. »Uv- 
berget är på denna sida brant och svårtillgängligt«, enligt Carl Ivar Stähle 

(i935)-
Världsdelarnas namn finns alla representerade i det svenska namn

skicket. Afrika är en utjord i Hunnestad i Halland. »Möjligen har den 
sandiga jorden skämtsamt kallats för detta«, spekulerar Lennart Hjelm- 
stedt (1961). Afrika är också namn på en äng i Västra Vingåker i Söder
manland, ett terrängområde i Lilla Malma i Södermanland och en åkerbit 
vid Djuckerö i Hällestad i Östergötland. »Namnet kommer av att det var 
så avlägset och obeländigt från Djuckerö by«, meddelar Gustaf E. Olsson 
(1937). Asien kallas en ägomark i Västerlösa i Östergötland och Austra
lien är en åker i Horn i samma landskap. Det senare påminner i formen om 
världsdelen, säger upptecknaren Jan Sterner (195z). Australien är också 
en åker i Norrby i Västmanland, och namnet kan bero på åkerns avskilda 
läge, antar upptecknaren Bernt Johansson (1946).

Amerika är dock det oftast förekommande av namnen på världsdelarna, 
och skälen till att just namnet Amerika inspirerade namngivarna verkar 
vara många. En nyodling i Fors i Jämtland heter Amerika och »ligger 
på andra sidan sjön i förhållande till Kämpersborg«, enligt Erik Burman 
(1931). »För att komma dit måste man ro över sjön, vilket torde vara
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anledningen till namnet«, meddelar Bertil Flemström (1963) om samma 
plats. År 1938 upptecknade han Amerika som namn på en slåtter i byn 

Lien i Ragunda i Jämtland. »Där bodde förr en man som hade planer på 
att fara till Amerika, men som dock blev stannande kvar i Lien«. Amerika 
är en utmark mot Gammalstorps och Svenstorps gräns i Forsby socken i 
Västergötland. »Namnet Amerika p.g.a. det avskilda läget«, uppger Gun
nar Linde (195 5). Amerika är vidare namn på två olika platser i Korsberga 
i Västergötland, enligt Anna-Karin Tapper (1973), dels ett gärde som är 
mycket stort i jämförelse med de intilliggande, dels en bit hagmark där 
det tidigare låg »en lägenhet som kallades Sanstättes. Inbyggarna flyttade 
sedan till Amerika och stället fick heta så i fortsättningen«.

Om vi går över till enskilda utländska städer ökar antalet kända namn 
i Sverige dramatiskt. Flertalet av dessa är dock namn på torp och andra 
smärre bebyggelser, varför de i de flesta fall knappast kan betraktas som 
smånamn, och alltså faller lite utanför den här boken. Men det gör dem 
givetvis inte ointressanta på något annat sätt. Bara på Lantmäteriets to
pografiska kartor (Gröna kartan, Terrängkartan) kan man i dag hitta mer 
än 40 Hamburg och 40 Rom, över 30 Paris, över 20 Jerusalem, runt 15 
London, 10 Berlin, samt sporadiska New York, Kairo, Lissabon, Peking 
och många andra. Berlin är också en höjd i Askum i Bohuslän och en bit 
ägomark i sörmländska Överselö i Mälaren. Paris är namn på en skogig 
upphöjning i kyrkbyn i Lillhärdal i ITärjedalen, enligt Samuel Åsander 
(1917), ett främmande inslag i det norrländska namnlandskapet som även 
Niss Hjalmar Matsson (1938) och Erik Eriksson (1934) har noterat. Pa
ris är en ägomark i Odensvi i Småland och ett kärr i Askersund i Närke. 
Pompejiberget i Degerfors i Västerbotten har fått sitt namn efter den av 
vulkanen Vesuvius begravda staden Pompeji i Italien.

Låt oss då gå till enskilda länder. Varför platserna bär just dessa namn 
är mycket svårt att avgöra och förklaringarna varierar säkert från fall till 
fall. Jag nöjer mig med att kort peka på några namn som finns. Frankrike 
kallas ägomarker i dels Gnarp i Hälsingland, dels Kristdala i Småland samt 
en bit terräng i Gällaryd i samma landskap. England är en äng i Alunda i 
Uppland som ligger nära Amerika (en annan äga) men närmare gården,
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enligt Gösta Glad (1936). England är också en holme i sjön Alken utanför 
Arvika i Värmland och ett gärde i östgötska Ringarum. Polen kallas en 
åker i Västermo i Södermanland och en bit skogsmark i Skellefteå i Väs
terbotten.

Så till Pommern, det preussiska område i nuvarande Nordtyskland som 
i olika omfattning var svenskt från Westfaliska freden 1648 fram till 1814, 
då Sverige bytte bort den återstående delen av Pommern till Danmark och 
i gengäld fick Norge. Pommergärdet är ett gärde vid torpet Pommern i 
Ringarum i Östergötland och en skogsbacke i Stora Skedvi i Dalarna. 
Förr var det också en odling i Säfsnäs i samma landskap. »Skogsområ
det vid röjseln kallas Pommerskogen eller Pommoskogen«, skriver Mats 
Wahlberg (1978). Men åkern Pommern vid Vallby och Nyby i Tillberga i 
Västmanland har en särskild bakgrundshistoria. Per-Olof Kohls berättar 
följande i sin uppteckning (1971): »Under pommerska kriget sände Nyby 
i stället för Uppsala en soldat till fronten. Nyby fick då ett stycke jord som 
tack och ersättning. Namnet avser nu även jord hörande till Vallby«.

Ännu längre från Sverige ligger Brasilien, vars namn vi också finner på 
några igenväxta åkrar i Säfsnäs i Dalarna. I uppteckningen står ingenting 
om orsaken, men kanske kan man föreställa sig att vegetationen skämt

Pommern i Västermo 
socken, Söderman
land. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

SMÅNAMN FRÅN EN STOR VÄRLD 117



samt liknats vid de tropiska skogarna i Sydamerika. Brasilien finns också 
som namn på en odling i Tuna i Uppland. Namnet Kina bärs av ett skogs
område i Kville i Bohuslän samt av en odling i Vännäs i Västerbotten och 
en annan odling i Västerfärnebo i Västmanland. Japan kallas ägomarker 
i Gärdserum i Småland och i Orsa i Dalarna. Dessutom är Japan namn på 
en åker i Ödeshög, enligt Thorsten Anderssons uppteckning (1953).

Ryssland och Sibirien är namn som förekommer på en hel del platser 
i landet. Bakom namnen ligger ibland en helt neutral värdering, sällan 
något positivt, oftast något uttalat negativt. Ryssland heter exempelvis 
ett slåtteränge vid Säls fäbod i Gagnef i Dalarna. »Skämtsam benämning 
på Täpp-gårdens ägor som utmärka sig för sin storlek«, skriver Carl Ivar 
Ståhle. Ryssland är också en skogstrakt i Grangärde samt ett öknamn på 
en åker i Järlåsa i Uppland, enligt Karl Herman Tapper (1949). »Namngi
vet av statarna som fick slita där«, skriver han.

Sibirien är ett annat namn på Bylogen, en lada i Byn i Malingsbo i Da
larna. Uppteckningen berättar att när »denna stora lada skulle byggas, 
utfördes arbetet motvilligt av bruksfolket som liknade arbetsplatsen vid 
Sibirien« (1935). Sibirien är också en kolbotten i Stora Skedvi i Dalarna.

Uppkallelse efter 
kända orter är ett 
globalt fenomen. Här 
ses en gata i den lilla 
staden Scalloway 
på Shetland. Foto: 
Staffan Nyström/ 
RAÄ.
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»Antagligen har det väl varit kallt här någon vinter som i Sibirien«, antar 
Olle Hillner (1935). Sibirien är också en frostlänt åker i Leksand i Dalarna 
samt en beteshage i Brevik i Västergötland som ligger »avlägset i förhål
lande till gården; man skickade alltså bort hästarna till Sibirien = ett avläg
set och övergivet ställe«, konstaterar Bengt Brodow (195z). Om en åker 
med namnet Sibirien i Råda i Västergötland berättar Sven Friberg (1953) 
så här: »Här odlades under rysk-japanska kriget. Arbetarna som skicka
des hit för att röja och bryta ekestubbar var missnöjda med denna förvis
ning och kallade platsen Sibirien«. Som sagt, mycket slit och påtvingat 
arbete, ibland ödslighet och otrevligt klimat, tycks ha fött åtminstone en 
del av alla svenska Sibirien.

Port Arthur är en gammal befäst hamnstad i nordöstra Kina som spe
lade en viss roll under det nämnda rysk-japanska kriget (1904-05). Den 
fick sitt namn i860 efter en officer i brittiska flottan och blev under slutet 
av 1800-talet platsen för en kinesisk flottbas. Dock lyckades Ryssland år 
1898 tvinga till sig rätten att arrendera Port Arthur men då man förlorade 
kriget övertogs staden av Japan, som behöll den till andra världskrigets 
slut. I dag är Port Arthur en del av den kinesiska storstaden Dalian under 
namnet Lüshun. Men utanför världshändelsernas centrum har Port Artur 
också kommit att bli namn på ett område i Jokkmokk i Norrbotten, en 
sten i Sjöråsviken i Österplana i Västergötland, en udde i Mälaren i den 
sörmländska socknen Fogdö samt en backe i Tensta i Uppland. Fascine
rande, eller hur?

Till sist vill jag kort anknyta till en annan känd konflikt, nämligen boer
kriget (1899-1902) i södra Afrika. I Skultuna by i Västmanland har man 
upptecknat namnet Ladysmith. Staden Ladysmith i Natal i Sydafrika var 
en viktig stödjepunkt för den brittiska garnisonen som där belägrades i 
hela fyra månader av boerna innan de fick undsättning i februari år 1900. 
Man må ha olika intressen och åsikter angående fjärran konflikter och 
krigsskådeplatser, men nog sätter de spår i människors medvetande, även 
där man minst av allt anar det - som i svenska smånamn exempelvis.
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Därmed har vi nått slutet av vår exkursion genom det svenska smånamns- 
landskapet. Vi började på Råggärdet i Malingsbo i Dalarna och ändade i 
Ladysmith i Sydafrika. Däremellan har många hundra platser och namn 
flimrat förbi under resan, mer eller mindre ingående granskade och kom
menterade. Det är en bråkdel av allt som finns i arkiven redan nu - en 
bråkdel. Och trots detta finns mer att hämta ute i fält, på landsbygden och 
i städerna icke att förglömma. Det är bara att sätta i gång insamlandet. 
Anvisningarna som följer här visar hur man går tillväga. Mycket nöje!
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ATT UPPTECKNA ORTNAMN 
BAKGRUND OCH PRAKTISKA ANVISNINGAR

)
e anvisningar för ortnamnsuppteckning som här följer i lätt bearbetad 
form har tidigare publicerats separat som:

• Ortnamn och namnvård 2 (issn 1103-0054). LMV-Rapport 1992: 
18 (issn 0280-5731). Gävle 1992.

• Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie b. Medde
landen 9. Uppsala 1992 (isbn 91-85452-16-5; issn 0347-2027).

Tillstånd för ny publicering i föreliggande bok har inhämtats från Lant
mäteriverket samt Språk- och folkminnesinstitutet (varav Ortnamnsarki
vet i Uppsala numera är en del).

Ortnamn - vad är det?
Språket är människans viktigaste redskap för överföring av tankar, för
medling av kunskap och utbyte av erfarenheter. Vi använder dagligen 
språkliga medel för att identifiera, lokalisera och i övrigt omnämna platser 
i vår omgivning. Med språkets hjälp kan vi utväxla nödvändig informa
tion om det som finns i vår närhet, men också om platser som ligger långt 
bortom det vi ser och kan peka på.

Människan har alltid haft behov av att kunna tala om landskapet och be
byggelsen omkring sig. Det har varit nödvändigt att i detalj kunna beskriva 
olika slags terräng och terrängformationer och att kunna urskilja och be
nämna olika typer av bosättningar och kulturmark, olika slags utnyttjande 
av naturens resurser och olika spår i landskapet av mänsklig verksamhet. 
Detta behov har gett upphov till ett rikt och nyanserat förråd av natur-, 
terräng- och ägobeskrivande ord, såsom by, gård, berg, backe, dal, fjäll, 
sjö, bäck, åker, äng, slänt, dike, kärr, mosse, myr, täppa och teg.
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Med hjälp av dessa ord och andra språkliga medel kan vi samtala om 
platser i när och fjärran, förklara hur man tar sig dit och i viss mån berätta 
hur de ser ut. Alla som känner till orden vet ungefär vad till exempel en 
backe, en mosse eller en åker är, men för att kunna veta exakt vilken backe, 
mosse eller åker det gäller i ett konkret fall, måste vi förlita oss på själva 
sammanhanget, på en ingående beskrivning eller på en direkt utpekning.

VAD SKILJER ORTNAMNEN FRÅN ANDRA ORD?

Det som skiljer ett ortnamn från andra ord, såsom backe, holme och sund, 
är att ortnamnet blivit inarbetat som benämning på en bestämd plats. När 
namnet blir nämnt, vet alla som känner till namnen i trakten, vilken plats 
det gäller. Ingen ytterligare förklaring eller direkt utpekning av platsen 
behövs.

Ofta skiljer sig också ortnamnen från de andra orden genom att de 
innehåller en särskiljande eller utpekande led som tillägg till själva grund
ordet. I namnet Knutsbacken till exempel ingår förutom backe också den 
särskiljande leden Knut. Denna pekar ut och identifierar Knutsbacken som 
en bestämd backe bland alla andra backar i området, nämligen just den 
backe som en person Knut haft något att göra med. Något ord knutsbacke 
existerar inte.

I andra fall finns det emellertid ingenting i själva benämningen som visar 
att det är frågan om ett ortnamn. Om en person använder Holmen för att 
benämna en holme, kan det för en utomstående leda till frågan: Vilken 
holme? Det kan krävas ytterligare förklaringar för att peka ut rätt holme. 
Men den som känner till traktens ortnamn, vet att det är fråga om ett spe
cifikt namn på en specifik plats, inte bara en allmän benämning.

Den här typen av enkla namn fungerar oftast i mycket lokala samman
hang. Det är nämligen så, att ortnamn brukas eller är kända i en större 
eller mindre namnbrukarkrets, det vill säga av ett större eller mindre antal 
människor och över ett större eller mindre område. Det är inte ovanligt 
att en sagesman nöjer sig med att meddela de mer uppseendeväckande och 
spännande namnen eller namnen på platser som känns viktiga av något 
annat skäl. Som upptecknare ska man dock sträva efter att få med alla
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namn, alltså även enkla namn av typen Holmen, Backen, Sundet. Glöm 
inte bort att man i sådana fall också kan fråga grannarna. Kanske har de 
ett annat namn på holmen etc.

Mot denna bakgrund kan man säga att ett ortnamn är ett språkligt ut
tryck som i en viss namnbrukarkrets är fast knutet till en bestämd plats.

Varför ska vi uppteckna ortnamn?
Det händer emellanåt att den som tecknar upp ortnamn får frågor som: 
»Vad ska det här egentligen vara bra för?« eller »Vad är det för nytta med 
att samla in ortnamn?«. Ja, det är naturligtvis viktigt att upptecknaren kan 
besvara sådana frågor och - inte minst för sig själv - motivera att det han 
sysslar med är både nyttigt och intressant.

Att värna om vårt kulturarv och om gamla traditioner kan tyckas själv
klart, och då ortnamnen dessutom är ett traditionsstoff, som till vissa delar 
är på väg att försvinna, kan själva insamlandet och bevarandet av namnen 
ses som ett angeläget mål i sig. Men våra ortnamn är ju också något som 
används i många olika sammanhang. De utgör ett historiskt källmaterial 
av alldeles speciell art, samtidigt som de har en levande, praktisk funktion 
i dagens samhälle.

HISTORISKT KÄLLMATERIAL

Det är ett välkänt faktum att många namn har en begränsad användning i 
både tid och rum. Ortnamnen är en del av språket, och språket i sin tur är 
en del av den mänskliga kulturen. Men namnen lever ju inget eget liv. De 
lever endast genom de människor som använder dem. Om ingen använder 
ett ortnamn dör det så småningom bort. Så har alltid skett och så kommer 
det att fortsätta.

Ett namn kan vara knutet till en speciell gård och till den familj som 
bor där. Om själva grunden för namnets existens rubbas, om gården byter 
ägare eller helt försvinner, kan också namnet bytas ut eller gå förlorat. I takt 
med att det gamla bondesamhället förändras och antalet traditionsbärare 
minskar, så minskar också förutsättningarna för att vissa namn - i synner
het de lokalt brukade namnen, smånamnen - ska användas och fortleva.
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Otaliga namn måste under historiens lopp ha levat och dött endast i lokal, 
muntlig tradition. Andra är i riskzonen just nu. Det är därför viktigt att 
uppteckningen av våra ortnamn fortsätter och helst intensifieras. I andra 
fall visar dock ortnamn en enastående stabilitet och seghet. Vissa namn 
är ju mycket, mycket gamla. Om bara namnet får en tillräckligt stor eller 
åtminstone kontinuerlig krets av namnbrukare kan det leva vidare även 
om de yttre förhållandena radikalt förändras.

När ett ortnamn kommer till utformas det givetvis i enlighet med till
komsttidens språk samt kulturella och materiella förutsättningar och be
tingas dessutom ofta av den rent fysiska miljön på platsen: hur det ser ut, 
vad som finns där, vad man gör där etc. Detta innebär att något av namn- 
givningstillfällets samhälle fångas och »konserveras« i ortnamnet. Det 
natur- och kulturlandskap som omger oss är därför i hög grad också ett 
namnlandskap, fyllt av språkliga minnesmärken från olika tider. Somliga 
namn är dunkla och fantasieggande. Andra är enkla att genomskåda, kan
ske helt unga eller mindre spännande var för sig. Men alla har de något att 
berätta, och i den oerhörda mängd namn som finns på och omkring våra 
gårdar och byar, i skogarna, längs kuster och sjöstränder, inne i städer och 
andra tätorter, ja faktiskt överallt omkring oss, hittar vi sådana som kan ge 
oss ledtrådar till historien och till förståelsen av det samhälle vi lever i.

Varje ortnamn är en pusselbit. Ju fler ortnamn vi får tillgång till desto 
större blir möjligheterna att se en helhet och att dra intressanta och riktiga 
slutsatser. Sammantagna kan namnen hjälpa oss att få besked om vad 
människor förr odlade och åt, om vilka husdjur de hade, om hur det agrara 
samhället såg ut, om hur bygdens kommunikationer var organiserade, om 
vad och var man fiskade och jagade, om hur den vilda floran och faunan 
såg ut, om bebyggelsehistoriska skeenden, om religiösa och kulturella fe
nomen, om enskilda personer och händelser, om seder, bruk, folktro och 
skrock samt, inte minst, om språkliga förhållanden i trakten.

Men namn måste inte nödvändigtvis vara gamla och hävdvunna för 
att vara av intresse, och inte heller behöver de vara de första eller enda 
namnen på platserna ifråga. Det är viktigt att komma ihåg att spontan 
namnbildning fortfarande pågår överallt där människor vistas, såväl på
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landsbygden som inne i tätorterna. I större eller mindre namnbrukarkret- 
sar tillkommer ständigt nya namn: jaktlag, orienterare, fågelskådare, ung
domsgäng och inte minst barnen skapar egna namn, ibland vid sidan av de 
redan existerande, ibland för att inga namn alls finns. Även den här typen 
av moderna, kanske tillfälliga namn förtjänar att upptecknas.

NAMN I OFFICIELLT BRUK

Ortnamnen har alltså ett stort kulturhistoriskt värde. För dagens männi
skor är de också betydelsefulla på andra sätt. De är ju i levande bruk, och 
en stor del av dem fyller en praktisk funktion i olika officiella samman
hang: på kartor, på vägskyltar, i postadresser, i fastighetsregister etc. Det är 
en självklarhet att namn och namnformer i sådana sammanhang ska vara 
så välgrundade som möjligt.

I det löpande arbetet vid de myndigheter och organisationer som hante
rar de officiella namnen behandlas regelbundet frågor om namnsättning, 
om val av namn, om namnens uttal, stavning och syftning m.m. Som un
derlag för diskussioner, utredningar och beslut används ofta samlingarna 
i ortnamnsarkiven. Ju fylligare och bättre arkivens samlingar då är, desto 
större måste givetvis förutsättningarna vara att finna det bästa underlaget. 
Det är alltså av största vikt att fylla på och revidera samlingarna, så att de 
hålls så kompletta, korrekta och aktuella som möjligt.

Kort sagt: Såväl för amatörer och yrkesforskare som för en lång rad 
myndigheter är de upptecknade ortnamnen ett betydelsefullt källmaterial, 
som det är värt att både utnyttja och utöka.

Vilka namn ska upptecknas?
Målet för en upptecknare är att inom sitt verksamhetsområde teckna upp 
alla namn som är i levande bruk eller som åtminstone lever i minnet hos 
någon sagesman.

Det gäller alla namn på bebyggelser och administrativa områden: såväl 
stora gårdar, byar, villasamhällen och tätorter som mindre torp, stugor och 
andra byggnader; dessutom socknen och häradet. Det är mycket viktigt att 
dessa oftast välbekanta namn inte glöms bort i jakten på de mer lokala och
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Gården Västerkärv i 
Frustuna socken, Sö
dermanland, omtalas 
redan i källor från 
1300-talet, och nam
net är säkert äldre än 
så. Sedan 1600-talet 
har man även kallat 
gården för Kullen, 

och numera - sedan 
ett nytt boningshus 
byggts strax intill det 
gamla - förekom
mer också namnet 
Gam/a Kullen. Alla tre 
bebyggelsenamnen 
används fortfarande 
och ska alltså upp
tecknas. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

okända. Det är därför lämpligt att börja upptecknandet med bebyggelser
nas namn och noggrant ange vilka namn som är i bruk, vad de åsyftar, hur 
de uttalas idag och så vidare.

I tätorterna har vi ofta både officiella och mer folkliga namn på bygg
nader, gator, kvarter, bostadsområden, stadsdelar, torg, parker m.m. Även 
dessa ska tas med. Det gäller också annat som är resultat av människans 
olika verksamheter, alltså alla namn på ängar, hagar, åkrar, tegar och 
lindor, platser för slåtter och bete, vass- och virkestäkt, bergshantering 
och gruvdrift, namn på kolbottnar och tjärdalar, namn på stigar, vägar, 
grindar, spänger och broar med mera.

Därtill rör det sig om namn på alla slags naturgivna terrängformatio
ner, stora som små: sjöar, tjärnar, åar, bäckar, källor, myrar, mossar, kärr, 
stenar, backar, berg, höjder, dalar, sänkor, kobbar, skär, holmar, öar, sund, 
vikar, fjärdar, skogar, skogsdungar, grottor, raviner med mera.

Man får heller inte glömma att många fornminnen har egna namn, 
liksom bryggor, bad- och lekplatser, idrottsplatser, skidbackar, vägkors-
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I sjön Båven i centrala 
Södermanland lig
ger Vita märren, en 
liten sten som är helt 
vitfärgad av fågelspill- 
ning. I bakgrunden, på 
en holme i sjön, syns 
Vibyholms slott. Foto: 
Staffan Nyström/RAÄ.

ningar, kurvor, rondeller och ibland till och med enstaka träd. Alltså: alla 
namn ska upptecknas!

Förberedelser och uppläggning
Ortnamnsuppteckning kan givetvis bedrivas av enskilda, intresserade per
soner, men erfarenheten visar att verksamheten vinner på att genomföras 
som ett lagarbete. Deltagarna kan utbyta erfarenheter, diskutera eventu
ella problem och ge varandra tips och råd. Dessutom blir det hela oftast 
roligare om det görs i grupp. Det är dock en fördel om någon i gruppen kan 
fungera som pådrivande kraft och samordnare av arbetet. Denne bör även 
stå för kontakterna utåt, med andra upptecknare, med ortnamnsarkivens 
personal eller någon annan sakkunnig.

Målet för uppteckningsarbetet är att färdigställa arkivkort, ett eller flera 
för varje namn, för inlämning till något av ortnamnsarkiven. Vägen dit 
kan vara lång och mödosam, och om arbetet av något skäl måste avbrytas 
innan arkivkort kunnat färdigställas, ska man ta kontakt med ortnamns
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arkivets personal och fråga hur man ska förfara med det material som 
ändå finns. Färdiga arkivkort är vad man ska sträva efter, men därmed är 
inte sagt att uppteckningar i någon annan form skulle vara utan värde. Det 
gäller bara att göra dem så tillgängliga och användbara som möjligt.

Hur arkivkorten utformas i detalj, ska vi återkomma till (se sidorna 
146-148). Men innan man kommer dithän krävs vissa förberedelser samt 
anskaffning av arbetsmaterial till själva fältarbetet. Det gäller i korthet att 
göra följande: a) granska äldre källor, b) skaffa kartor, c) dela in arbets
området, d) göra namnlistor.

ORIENTERING I ÄLDRE KÄLLOR

Till att börja med kan det vara lämpligt att orientera sig något i det källma
terial som redan finns. Terrängkartan (topografiska kartan, Gröna kartan) 
i skala 1:50 000 ger en god överblick över bygdens topografi och namn
skick. Den är också bra att ha med sig senare under fältarbetet, som ett 
komplement till de mer detaljerade kartor man då använder. Titta också 
på äldre kartor och de namn som förekommer där! I vissa fall finns speci
alkartor av olika slag, t.ex. skogskartor, som gjorts av skogsbolag. Sådana 
kartor är ofta mycket namnrika.

Bekanta er med de samlingar som ortnamnsarkivet redan har från ert 
område. I regel finns där tidigare uppteckningar och i vissa fall även namn 
som letats fram ur hembygdslitteraturen. Titta igenom samlingarna till
sammans i gruppen och komplettera om så behövs genom att se efter vilka 
namn som nämns i bygdeböcker, hembygdskrönikor, sockenbeskrivningar 
och liknande! Det här förarbetet leder om inte annat till en större insikt 
om bygden och dess namnskick, vilket givetvis befrämjar det kommande 
uppteckningsarbetet.

Här är en påminnelse på sin plats: Namn som bara finns i äldre källor 
ska inte upptecknas. Däremot finns det ingenting som hindrar att man 
noterar sådana namn, för att senare fråga sina informanter om de känner 
till dem. På det sättet kan man hjälpa dem att minnas namn som förr var i 
levande bruk, och som nu håller på att falla i glömska.
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KARTOR

Innan arbetet sätter igång ska gruppen anskaffa kartor över hela sitt 
verksamhetsområde. För landsbygden används Fastighetskartan (tidigare 
ekonomiska kartan eller Gula kartan) i skala 1:10 ooo eller i:zo ooo. 
Kartor kan rekvireras från Lantmäteriet genom så kallade beställtryck, 
vilket innebär att man beställer en dagsfärsk utskrift ur den grundläggande 
kartdatabasen, och själv bestämmer kartans omfattning m.m. Den tradi
tionella indelningen i färdiga, numrerade kartblad finns dock fortfarande 
kvar, om någon föredrar att hellre arbeta med dessa bestämda kartutsnitt. 
Då beställer man utskrifter av de blad som behövs eller köper och arbetar 
med de något äldre, redan tryckta och reviderade kartbladen. I exemplen 
i det följande används den fastighetskarta (Gula kartan) som var aktuell 
när anvisningarna först skrevs (199z), men uppgifterna kan lätt anpassas 
till dagens förhållanden.

För arbete i tätorter bör man använda en tätortskarta eller någon annan 
karta i större skala, antingen någon av Lantmäteriets tätortsprodukter el
ler någon karta som införskaffas från kommunens stadsingenjörskontor 
eller motsvarande. På kartan markeras med ett nummer var varje upp- 
tecknatnamn hör hemma (se vidare sidorna 133-139), och kartan lämnas 
sedan in tillsammans med arkivkorten.

INDELNING AV OMRÅDET

Med hjälp av kartan delar man sedan in området i lämpligt antal delar, 
främst beroende av hur många personer som ingår i gruppen. Indelningen 
kan till exempel göras efter fastigheter, som ju redovisas med beteckningar 
och gränser på Fastighetskartan, men också andra sätt är tänkbara (till 
exempel efter rotar eller på rent naturgeografiska grunder). Varje mindre 
del anförtros sedan någon eller några av deltagarna.

NAMNLISTOR

Det är också praktiskt att redan innan man börjar fältarbetet diskutera 
igenom och komma överens om precis vilka upplysningar man ska be att 
få av sina informanter, och på vilket sätt man ska notera dem. Vi vill här
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rekommendera att gruppen använder namnlistor, som görs i ordning i 

förväg, och som tydligt visar vilka uppgifter som ska inhämtas. Namnlis

tornas uppställning och innehåll förklaras i detalj på sidorna 133-146.

Efter dessa förberedelser är gruppen klar att börja med själva uppteck- 
ningsarbetet.

Vilka ska man fråga och hur?
Generellt gäller att en informant bör vara uppvuxen och helst född på 
platsen, och alltså ha god lokalkännedom och en naturlig förtrogenhet 
med dialekten på orten. Ibland kan det vara svårt att finna personer med 
den bakgrunden, speciellt i trakter där avflyttningen varit stor eller där 
tätorter nu breder ut sig. Glöm då inte att man kan fråga efter sådana 
hos grannarna. Glöm inte heller att man ofta hittar goda informanter på 
äldreboenden, servicehus och liknande. Av naturliga skäl bör man börja 
med att fråga de äldsta av tänkbara informanter. Men man får därför inte 
försumma de yngre informanterna: de som nu är yrkesverksamma samt 
ungdomarna och barnen. Även de har naturligtvis ett levande förråd av 
ortnamn, som ska tas tillvara.

Det händer ofta att man som upptecknare blir hänvisad till personer 
som uppges veta mycket om bygden. Men det är inte alltid de mest bok
lärda eller vältaliga personerna som är de bästa informanterna. Naturligt
vis ska de intervjuas, men framför allt gäller det nog att hitta människor 
som under sitt liv haft god kontakt med naturen och rört sig mycket i mar
kerna, som varit jordbrukare, fiskare, jägare, som utnyttjat växtplatser, 
bärmarker och svampställen eller som arbetat i skogen.

Både män och kvinnor bör utfrågas. Det är inte riktigt klarlagt vilka 
skillnader som finns mellan mäns och kvinnors förråd av ortnamn. I 
många avseenden är de förmodligen ganska lika, i andra kanske de skiljer 
sig åt, eftersom män och kvinnor kan ha behövt ortnamn i skilda samman
hang. Som upptecknare har man all anledning att vända sig till personer 
av bägge könen.

Kan man hitta flera meddelare för samma område är detta bara en 
fördel. Man kan då få ett och samma namn belyst från flera håll. De kan
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gärna intervjuas tillsammans: man och hustru, far och son, ett par grannar 
till exempel. Många gånger hjälper också deras interna samtal - och tvis
ter - till att frammana namn och tankar kring namnen, som de knappast 
skulle ha kommit på om de utfrågats var och en för sig.

Det är då också lättare att få höra namnen i ett berättande sammanhang, 
något som man i möjligaste mån alltid ska sträva efter. Det är nämligen 
sannolikare att namnen då dyker upp i sina genuina former, alltså uttalade 
enligt ortens naturliga dialekt. Ibland kan förändringar i namnens uttal 
visa sig genom skillnader mellan äldre och yngre informanten En uppteck- 
nare ska ju alltid vara observant på uttalet och gärna fråga rakt på sak om 
det verkligen är precis så man säger i trakten eller om det var precis så man 
sade förr, när namnet var i mer allmänt bruk.

KARTAN SOM HJÄLPMEDEL

Kartan är en naturlig utgångspunkt när man upptecknar ortnamn. I lugn 
och ro sitter man hemma hos sin informant och tittar igenom kartan. Man 
tar i tur och ordning upp alla de höjder, stigar, ägor, vattendrag och annat 
som är utsatta på kartan och frågar om de har några namn. Varje gång ett 
nytt namn dyker upp skriver man upp det tillsammans med övriga upplys
ningar på en namnlista.

Det är mycket viktigt att man i det här sammanhanget tecknar upp och 
samtidigt kontrollerar även de namn som redan är utskrivna på kartan. 
Står namnet på rätt ställe? Är det rätt namn? Är namnet rätt stavat? Är 
namnet fortfarande i bruk? Finns det flera namn på en och samma plats? 
och så vidare. Alla brister och felaktigheter i kartans namnsättning ska 
givetvis påpekas så att de kan rättas till.

Ibland räcker det emellertid inte med kartan som inspiration. Om det är 
möjligt kan man då ta med sig sin informant ut i landskapet. Där kan man 
peka i terrängen och fråga. Man kan låta informanten själv berätta vad 
som fanns på olika platser förr i tiden, vad man gjorde där, hur det såg ut 
och så vidare. Ofta kommer då ortnamnen alldeles spontant - ibland i en 
strid ström - och det gäller för upptecknaren att hinna med att anteckna. 
Går det för fort får man nöja sig med att skriva upp själva namnen, att helt
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Med kamerans 
hjälp kan man ofta 
dokumentera lokaler 
med så kallade lik
hetsnamn på ett bra 
sätt. Bilden visar det 
lilla skäret Svinryg

gen, som genom sin 
form och sin grå färg 
har liknats vid ryggen 
på ett simmande 
svin. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

enkelt göra en lista på dem. Efteråt går man igenom listan namn för namn 
och fyller i resterande uppgifter.

ANDRA HJÄLPMEDEL

Rubriken leder kanske tankarna till bandinspelning. Att spela in sina 
informanter på band kan givetvis vara en utmärkt metod i många fall, 
särskilt om man hunnit bli bekant med personen i fråga och möter honom/ 
henne för andra eller tredje gången. För en del människor är emellertid 
bandspelaren något ovant, som lätt blir en påminnelse om det formella 
i själva situationen. De känner sig intervjuade och förevigade på ett sätt 
som kan hämma deras fantasi och spontanitet och som i stället leder till en 
strävan att prata »korrekt« och helst inte för mycket. Bäst är nog om den 
enskilde upptecknaren själv avgör om vinsten med bandspelare verkligen 
uppväger riskerna.

Vi vill alltså inte rekommendera användning av bandspelare annat än i 
speciella fall, och då med stor försiktighet.

Ett annat tekniskt hjälpmedel som bör framhållas är kameran. När det 
gäller att dokumentera de platser som bär namnen - i synnerhet namn som
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direkt anspelar på lokalens utseende - kan ett vältaget fotografi vara ett 
utmärkt komplement till den beskrivning i ord som man gör av platsen.

Hur fyller man i namnlistor och kartor?
När nu alla förberedelser är gjorda är det dags att ge sig ut på fältet och 
börja uppteckna. Med sig har man anteckningspapper, penna, namnlistor 
och karta över det aktuella området.

På namnlistorna finns speciella skrivrader eller kolumner för allt av vikt 
som ska inhämtas om varje namn. Längst upp under punkterna a-g för 
man in sådana upplysningar som är gemensamma för alla namnen på lis
tan. I kolumnerna därunder fyller man sedan i uppgifterna om varje enskilt 
namn - så många som man får plats med.

På sidorna 136-137 finns två påbörjade namnlistor, bägge markerade 
med bokstäverna a-m. För att visa hur man fyller i en lista, ska vi kom
mentera de olika rubrikerna i tur och ordning från A till m. Ortnamnet 
Sörbygraven, som vi valt som exempel i den löpande texten, hänför sig till 
den första av de två listorna. Dessutom finns en tom lista för kopiering på 
sidan 150.

A. NAMNLISTA NR 5 AV 19
Varje upptecknare numrerar sina listor från i och framåt. Det samman
lagda antalet listor fylls i sist på raden när arbetet är avslutat. Exemplet här 
visar alltså hur en upptecknare fyller i sin femte lista av totalt 19.

B. KARTBLAD: EK 9H:6z (1988)1:20 OOO

Här talar man om vilket blad av kartan som namnen på listan hör hemma 
på. Varje kartblad har en individuell beteckning, till exempel 9H Nykö

ping 7c sibro eller lid 911:62 (Gula kartan). På skrivraden fyller man 
i kartkoden (ortnamnen behövs ej). Årtalet inom parentes anger kartans 
tryckår/utskriftsår. Under raden skriver man kartans skala.

C. by/gård: Sörby (Angående namn i tätorter - se nedan under d.)

Här redovisas på vilken fastighet platsen ligger. Fastigheternas namn står
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Utdrag ur Gula kartan 
9H:62. Församlings- 
gräns är redovisad
som--------(norr
om Öksundsnäs),
bygräns------(öster
om Skräpviken) och
fastighetsgräns-------
(mellan Årdala-Sörby 

1:1 och 2:1). Årdala- 

Sörby är bynamn i 
fastighetsregistret. 
Tillägget Årdala- beror 

på att det inom Flens 
kommun finns flera 
byar med namnet 
Sörby. Namn med så 
kallade sockentillägg 
ska bara användas 
i administrativa 
sammanhang.
Ur Gula kartan 
© Lantmäteriverket 
Gävle 2003. 
Medgivande 
M2003/3943.

.ffSSH

på fastighetskartan (ekonomiska kartan, Gula kartan) med versaler. Nam
net på en fastighet kan vara till exempel ett bynamn (sörby), ett namn på 
någon mindre bebyggelse eller till och med ett namn på en obebyggd enhet 
(råby fjällveden).

d. socken: Årdala

härad: Villåttinge (angående namn i tätorter - se nedan) 
län: Södermanland

Socken, härad och län måste skrivas ut på varje lista; dels för att namnen 
ska lokaliseras geografiskt, dels för att uppteckningarna smidigt ska kunna 
inordnas i ortnamnsarkivets övriga samlingar. Dessa är nämligen geogra
fiskt ordnade på detta sätt, i enlighet med den förr gällande administrativa 
indelningen på de flesta håll i landet. Beroende av var någonstans man 
upptecknar kan emellertid också andra administrativa termer bli aktuella: 
tingslag, skeppslag m.m.

obs! Punkterna b, c och d är inte helt relevanta i de fall man tecknar 
upp namn i en större tätort. Man använder då lämpligen en tätortskarta
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eller stadskarta av något slag. Under punkten b anger man vilken typ av 
karta det är fråga om samt kartans beteckning, skala och tryckår.

Att geografiskt lokalisera en gata, ett torg, en park eller en byggnad inne 
i en tätort med hjälp av begreppen by/gård är sällan möjligt (punkt c). I 
många fall är inte heller socken eller härad vidare användbara (punkt 
D). A andra sidan är det svårt att finna ett heltäckande alternativ till dessa. 
Vad som är lämpligast att använda beror ofta på hur stor orten i fråga är 
och vad de upptecknade namnen syftar på. Förutom län, som alltid bör 
anges, kan man tänka sig en rad rubriker, anpassade från fall till fall: tät
ort, FÖRSAMLING, STADSDEL, KVARTER, GATUADRESS med flera.

Upptecknaren bör själv utforma det alternativ som passar bäst. Huvud
saken är att namnet tydligt lokaliseras. Man har ju alltid möjligheten att 
under övriga upplysningar (m) lämna precis vilka förklaringar och 
förtydliganden man vill.

I vårt exempel, som visas på den andra av de två namnlistorna, har vi 
nöjt oss med rubrikerna tätort och län under punkterna c och d.

e. informant: Lennart Ohlsson 
födelseår: 1922
UPPVÄXTORT: Årdala

Informantens namn, födelseår och uppväxtort anges här. Namnen på en 
namnlista måste härröra från en och samma informant. Alltså: ny infor
mant - ny namnlista.

F. UPPTECKNARE: Staffan Nyström
Här skriver upptecknaren sitt eget namn. Alternativt kan gruppen som 
helhet komma ifråga, t.ex. Bystads hembygdsförening.

G. DATUM: 21 okt. I991

Här anger man när uppteckningen gjordes.
I och med punkt g är namnlistans huvud komplett. Av uppgifterna här 

kan vissa fyllas i i förväg, andra i efterhand. Man behöver alltså inte ägna 
tid och möda åt dessa formalia när man är tillsammans med informanten.
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Vi övergår nu till de sex kolumnerna (h-m) som ska innehålla uppgifter 

om enskilda, upptecknade ortnamn.

H. nr (= nummer)

Varje upptecknat namn som inte redan finns på kartan ska förses med 
ett nummer, normalt från i och framåt. Samma nummer skrivs in på det 
kartblad som hör till listan, på exakt den plats där namnet hör hemma (se 
kartan sid. 134). Till en början kan det vara lämpligt att skriva siffrorna 
med blyerts, men när kartorna så småningom lämnas in ska numren vara 
så tydliga som möjligt och helst skrivna med blå, arkivbeständig skrift.

Till varje nummerserie bör man också göra en nummerförklaring på ett 
eller flera kort, som lämnas tillsammans med övriga kort. Det är helt enkelt 
en förteckning över namnen i nummerordning. Exemplet nedan visar ett 
sådant kort, som omfattar kartnumren 17 och framåt. Tängst upp ges en 
geografisk lokalisering (punkt d) följd av kartkoden (b). Längst ner till 
höger skriver man upptecknarens namn (f) och uppteckningsår (g).

Exempel.

Ardala sn, Villåttinge hd, Söd. län. 

ek 911:62

17. Lisslogrinden .......................

18. Lisslohagen .......................

19. Sörbygraven ......................

20. Ängsbacken ......................

21 .............................................................

22 .............................................................

2 3.......................................................
24.......................................................

Staffan Nyström 1991
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Bäst är om varje upptecknare numrerar sina uppteckningar på en egen 
kartkopia, även om flera upptecknare är verksamma på samma kartblad. 
Men om detta visar sig vara svårt att genomföra, kan flera upptecknare 
redovisa på samma kartkopia. Det är då mycket viktigt att deras num
merserier är tydligt separerade från varandra genom att den enes num
merserie tar vid där den andres slutar: till exempel upptecknare i nr 1-50 
och upptecknare 2 nr 51-. Varje karta som lämnas in ska märkas med 
upptecknarens/upptecknarnas namn samt årtal.

Det får alltså inte finnas flera likadana siffermarkeringar på en och 
samma karta.

I. namn: Sörbygraven
Här anges namnet i sin uppslagsform, det vill säga en standardsvensk 
form. Ibland kan det vara svårt att finna en sådan form, i synnerhet när 
det gäller namn från områden med starkt avvikande dialekt. Den enskilde 
upptecknaren får då helt enkelt göra ett försök att återge namnet på »riks
svenska« så gott det går. Är man osäker kan man sätta ett ? efter namnet.

Om det är så att man lyckats knyta någon särskilt sakkunnig person till 
gruppen är det lämpligt att fråga denne om råd.

J. uttal: sö:rbygra:va (obs! frivillig uppgift)

Professionella upptecknare fäster ganska stor vikt vid namnets uttal och 
använder någon form av fonetiskt skriftsystem för att kunna återge varje 
enskild detalj i uttalet så noggrant som möjligt. För att lyckas med detta 
krävs dock en viss språkvetenskaplig utbildning och träning, vilket många 
andra upptecknare givetvis saknar. Man löser detta genom att antingen 
låta bli uttalsangivelserna helt och hållet eller att försöka så gott det går 
och då använda en förenklad ljudbeteckning. För dem som vill försöka ange 
namnets uttal rekommenderas följande system. Läs igenom rekommenda
tionerna och bestäm därefter om - och hur mycket - ni vill använda.

Liu dbeteckning Det genuina uttalet kan ibland vara till stor hjälp när 
man ska tolka ortnamn. Som upptecknare ska man därför försöka att 
fånga in och i någon mån återge hur namnen uttalas i lokala och vardag
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liga sammanhang. Det gäller alltså att på ett enkelt och konsekvent sätt 
återge namnen precis som de låter och försöka få med det mest väsentliga 
i de enskilda ljudens uttal och i namnens betoning och accent. Man kan då 
med fördel använda sig av så kallad »grov« ljudbeteckning, vilket innebär 
att man med några undantag skriver med alfabetets vanliga bokstäver.

Exempel: Namnet på en gård i Grödinge socken i Södermanland stavas 
på de moderna kartorna Iselsta. Så skriver man namnets uppslagsform i 
kolumnen I på namnlistan. Men i det lokala uttalet har namnet bara två 
stavelser. Man hör ett kort /-ljud och ett långt /-ljud men inget s och inget 
e i den första stavelsen.

I kolumnen j skriver man då det genuina uttalet illsta, med kort /-ljud /i/ 
och långt /-ljud /IV, men utan s och e.

ljudlängd Om en vokal är kort skrivs den alltså som vanligt. En lång 
vokal markeras genom ett kolon efter vokalen (t.ex. ö:). Konsonanter be
handlas som i vanlig skrift. Sålunda dubbelskrivs lång konsonant, medan 
kort enkelskrivs. I konsonantgrupp som hör till en och samma del av nam
net (samma stavelse) enkelskrivs mestadels konsonanterna.

Exempel: I ortnamnet Husby uttalas den första leden Hus- ibland med 
lång vokal som i vårt vanliga ord hus (skriv då hu:s-), ibland med kort 
vokal (skriv då huss-)

Exempel: I ortnamnet Haninge kan elementet Han- uttalas med kort 
eller långt a. Med långt a skulle det skrivas ha:n-, med kort a skulle det 
skrivas hann-.

Exempel: I ortnamnet Handen (hand + en) följs den korta vokalen a av 
konsonantgruppen nd som ingår i samma del av namnet (hand-). Bägge 
konsonanterna enkelskrivs, alltså handen.

Exempel: I ortnamnet Trulltorp (Trull + torp) ingår inte /-ljudet i kon
sonantgrupp, eftersom t hör till en annan del av namnet (-torp). Därför 
dubbelskrivs / efter den korta vokalen; alltså trulltårp.

K-ljudet dubbeltecknas med kk. Ortnamnet Lyckan skrivs alltså lykkan.
specialtecken I några fall kan det vara lämpligt att använda special

tecken. Det tjocka 1-ljudet skrivs som ett vanligt 1 med en punkt under, till 
exempel i namnet Flen, som uttalas fle:n.
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Ett ganska vanligt ljud i våra dialekter är också det »grumliga« å-ljud, som 
låter som ett mellanting mellan å och ö. Det skrivs med specialtecknet ö.

Ng-ljudet, som ingår i till exempel orden sång och ingen, skrivs med 
tecknet ij.

De speciella svenska sj- och t/-ljuden motsvaras i skrift av en lång rad 
olika stavningsvarianter. Det kan vara lämpligt att återge de båda ljuden 
med var sitt specialtecken:/respektive

I tabellen nedan summerar och exemplifierar vi nu vad vi sagt om speci
altecken och markering av ljudlängd.

Tjockt 1 Blåsbo Riala Ralm
; blå:sbo ri:ala ralm

Grumligt å Torpet Kolsta Mossen
6 törpe ködsta möisen

Ng-ljudet Långängen Tyttinge Penningby

0 lårjäya tyttirje pännirjby

Sj-ljudet Skiringe Sjöstugan St järnhov
/ fi:riije fö:stu:ga färnå:v

Tj-ljudet Kyrkstenen Tjugesta Kesätter

# $yrkste:n gir.gesta $é:sätter

betoning och accent I möjligaste mån bör man också försöka att ange 
huvudbetoning och accenttyp i uttalsuppgiften. Den vokal som är huvud- 
betonad i ett namn markeras med ett accenttecken ovanför. Eventuellt 
bibetonade vokaler lämnas omarkerade. Accenten' används i ett ord med 
accent i = akut accent, som i orden springer och sitter. Accenten ' används 
i ord med accent z = grav accent, som i orden springa och sitta.

Namnet Gotland skulle då skrivas gåttland (eller -lann), där accentens 
plats ovanför å visar att huvudbetoningen ligger där, medan accentens 
utseende ' visar att det rör sig om accent i som i ordet springer.

Namnet Malmö uttalas också med huvudbetoning på den första stavel
sen, men med accent z och därtill en lång ö-vokal. Namnets riksspråksut- 
tal skulle skrivas mälmö:.
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Dessvärre är det inte helt lätt att markera betoning och accent i namnen 
även om man arbetar med ett förenklat beteckningssätt. Det kan ibland 
vara svårt att uppfatta skillnaden mellan olika varianter och bedöma vil
ken typ av betoning och accent det är frågan om i ett visst namn.

Ett sätt att underlätta en sådan bedömning är att man i gruppen till
sammans gör upp en mall, som innehåller ett antal mönsterord med olika 
huvudbetoning och accent. Allra helst bör detta göras i samråd med någon 
sakkunnig, som då också kan se till att alla i gruppen verkligen uppfattar 
uttalet av varje mönsterord på samma sätt. Mallen får sedan tjäna som 
jämförelsematerial och förebild för hur ortnamnens accent och betoning 
ska återges.

En sådan mall kan till exempel se ut på följande sätt. Här visar vi dess
utom exempel på hur man återger uttalet av några ortnamn med de olika 
betoningarna och accenttyperna:

TVÅSTAVIGA ORD OCH NAMN

biter bi:ter Visby vi: sby

gapar gå:par Solna sådna

armén arméin Djursholm ju:rshålm

TRESTAVIGA ORD OCH NAMN

britterna britterna Pajala påjjala

daghemmet dä:ghemme(t) Kolmården kå:lmå:rden

istället iställe(t) Landskrona lan(d)skrö:na

elefant ellefånt Sparreholm sparrebålm

FYRSTAVIGA ORD OCH NAMN

kändisarna kändisarna Södermanland sö:dermannlann

elefanter ellefånter Bjärka-Säby bjärkasä:by

adelsmannen ä:delsmannen Vallentuna vällentu-.na

hundratio bundrati:o Baskemölla baskemölla
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Verkar det här med uttalsuppgifterna svårt? Låt det i så fall vara helt 
eller delvis, eller försök i stället att med egna ord beskriva namnens uttal, 
om ni anser att det finns något av vikt att påpeka. Om namnet Kesätter 
skulle man exempelvis kunna skriva »Uttalas med tj-ljud i början« eller 
något liknande. Detsamma gäller om ett namn till exempel innehåller or
det kyrka och detta uttalas med k i stället för med väntat Z/-ljud. Man kan 
då lägga till: »Uttalas med k i början, ej med t/'-ljud«.

Låt alltså inte den här punkten bli ett oöverstigligt hinder i arbetet. En 
samling ortnamn som kommer till ortnamnsarkivet med ofullständiga 
eller inga uttalsuppgifter alls, är ändå till större nytta än ingen samling 
alls.

k. kategori: uppgrävd å
I den här kolumnen anger man vad för slags lokal som bär namnet: torp, 
gård, myr, åker, äng, sjö, tjärn, bro, berg, väg, gata, byggnad, kvarter etc. 
Här måste understrykas vikten av att inte välja kategori utifrån vad själva 
namnet antyder, utan på basis av de faktiska förhållandena. Om någonting 
heter Brännkärr får man inte rutinmässigt uppge att det är ett kärr utan 
att ha kontrollerat detta. Namn kan som bekant leva vidare i samma form 
även om lokalen de syftar på förändras helt. Man ska ange precis vad 
namnet syftar på idag, om det ännu är i levande bruk, eller - i andra fall 
- vad det syftade på när det tidigare var i bruk.

Om man genom sin informant får veta att Brännkärr nu utgörs av ängs
mark, men att där tidigare fanns ett kärr, ska man notera det sistnämnda 
i kolumnen övriga upplysningar (m). Som kategori anger man dock 
»ängsmark«.

Hur exakt ska man då vara när man anger kategori? Annorlunda 
uttryckt: Hur många olika kategorier ska man arbeta med? Det finns 
givetvis inget enkelt och allmängiltigt svar på detta, men i regel räcker 
det med ett ganska begränsat antal kategorier, helst uttryckta med ord ur 
standardspråket. De eventuella förtydliganden, preciseringar eller andra 
kommentarer som kan behövas i det här avseendet, kan man med fördel 
spara till kolumn m.
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L. LÄGE

Här kan man föra in närmare uppgifter om den namngivna lokalens läge 
eller utsträckning om man finner detta befogat. Läget anges visserligen på 
flera andra sätt: dels under rubriken by/gård på namnlistan, dels genom 
numreringen på kartan. Dessutom kan man ju redan på kartan rita in ett 
områdes utsträckning med en prickad linje om detta illustrerar namnets 
syftning. I vissa fall kan det ändå vara nödvändigt att i ord beskriva eller 
precisera läget, till exempel om lokalerna ligger mycket tätt eller om det 
rör sig om en mycket liten och svårfunnen namnbärare av något slag. Den 
som i efterhand använder samlingarna ska snabbt och lätt kunna lokalisera 
namnet på kartan och dessutom kunna söka upp platsen i verkligheten.

I kolumnen kan till exempel stå »ca 400 m sv om gården«, »strax söder 
om åkröken«, »mellan gården och vägen« eller liknande.

M. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Under denna rubrik finns utrymme för all den information om namnet 
som inte hör hemma någon annanstans på namnlistan. Det kan vara en 
närmare beskrivning av lokalens utseende eller funktion, det kan vara 
andra sakupplysningar som kan kasta ljus över namnet: folkliga förkla
ringar, sägner och berättelser, faktiska förhållanden av vikt.

Det är inte meningen att upptecknaren ska försöka tolka namnet här 
men han/hon får gärna bidra med bakgrundskunskap och fakta kring 
såväl namnet som själva platsen. Man kan naturligtvis inte skriva hur 
mycket som helst, särskilt som även dessa upplysningar till sist ska föras 
över på arkivkort. Det gäller alltså att göra ett urval, nu eller senare. När 
man fyller i namnlistan är det nog i regel bättre att ta med för mycket än för 
lite. Om så behövs kan man använda baksidan av namnlistan för övriga 
upplysningar. Kom också ihåg att illustrativa fotografier eller teckningar 
gärna kan komplettera texten.

Vi illustrerar det hela med några exempel:
På gården Yttervalla i Frustuna socken, Daga härad i Södermanland, 

finns en liten bergformation som kallas Ektäppsberget. Under punkten 
m på namnlistan skulle man som bakgrund till detta namn kunna skriva:
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»Berget ligger bredvid en tidigare odlingslott som kallades Ektäppan (se 
detta). Alldeles intill har sedan länge vuxit en stor, ensam ek. Numera är 
den avverkad.«

Från Grödinge socken, Svartlösa härad i Södermanland, hämtar vi de 
följande två namnen.

Om Eriksberg eller Grottan, ett före detta torp på Ensta ägor, kan man 
läsa: »I folkmun benämndes torpet Eriksberg ’Grottan’. Binamnet ’Grot
tan’ kanske hänför sig till en grottlik klyfta i bergsstupet strax väster om 
huset. Klyftan är belägen mellan huset och vägen mot Bergtorp-Uttran.«

Johanssons udde är en udde i Trollsjön. På namnlistan har uppteckna
ren noterat: »Eldden tillhör Älgenstorp. Från 1910- till 1940-talet bruka
des Älgenstorp av ’Johan på Solbacken’, Johansson. Han hade sina kor 
på bete inom sin inhägnade del av markerna kring Inra kärret (se detta) 
och norra stranden av Trollsjön. På grund av ägoförhållandet benämndes 
udden Johanssons udde.«

Ektäppsberget i 
Frustuna socken, 
Södermanland. 
Tillsammans med en 
rad andra små täp
por och tegar bildar 
numera Ektäppan en 
stor, sammanhäng
ande åker. Foto: 
Staffan Nyström/ 
RAÄ.
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Att namnen lätt kan leda tankarna i fel riktning illustreras av Bertavi- 
ken, namn på en liten vik öster om Ava gård på Fårö. Det som döljer sig i 
namnet är inte en kvinna Berta, som man skulle kunna tro, utan ett fartyg. 
Som kommentar till namnet har upptecknaren Ingemar Olsson skrivit: 
»Där strandade [skeppet] Berta år 1894.« Utan denna kommentar skulle 
vi alltså förlora en avgörande del av informationen om namnet.

Hur ser arkivkorten ut?
När fältarbetet är slutfört och namnlistorna fullständigt ifyllda ska man 
snarast föra över upplysningarna på arkivkort. Sådana kan rekvireras från 
det ortnamnsarkiv till vilket samlingarna sedan ska lämnas in. Namnlis
torna behåller man för internt bruk. De blir ett bestående resultat av arbe
tet som är lätt åtkomligt och möjligt att använda även i framtiden.

Arkivkorten (Svenskt arkiv 100) ska vara i så kallat sedesformat (9x11 
cm, det vill säga något större än i nedanstående exempel) och bör helst 
skrivas ut på maskin eller med arkivbeständig svart skrift. De ska ju vara 
tydliga och läsbara under lång tid framöver.

Namnlistornas innehåll förs systematiskt över till korten - ett nytt kort 
för varje namn. Var någonstans på arkivkortet de olika uppgifterna ska 
stå framgår av våra två exempel som visas här. Först tar vi namnet Sörby- 
graven.

Under punkten m nämns ytterligare ett ortnamn i trakten. Det är här 
understruket, vilket innebär att ett eget arkivkort finns också för detta 
namn. Där finns en motsvarande hänvisning till Sörbygraven.

obs! Tänk på att inte skriva för nära kortets kanter. Runt om texten på 

kortet ska det finnas en marginal på minst 5 mm.
Det andra av våra två exempel är Lillieströms hörna, namn på ett gat

hörn i tätorten Flen i Södermanland.

Var ska arkivkorten lämnas in?
Språk- och folkminnesinstitutet (sofi) svarar för insamling av ortnamn 
i landet. Inom sofi finns fyra enheter som ansvarar för olika delar av 
landet.
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Sörbygraven vid 
utloppet i Båven. 
Stora delar av graven 
är numera igen
lagda. Foto: Staffan 
Nyström/RAÄ.

Namnets riksspråksform
K C D

Kategori By/Gård Socken,

Läge samt övriga upplysningar Upptecknarens namn Uppteckningsår

H
Nummer

B
Kartblad
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Parti av Flen år 1916 
med Norra Kungs
gatan närmast i bild. 
Ner mot bokhandeln 
löper Drottninggatan. 
Lillieströms hörna 

var förr det gängse 
namnet på gathörnet 
utanför Lillieströms 
Manufaktur. Foto: 
Flens hembygdsför
enings arkiv.

J
Uttal

Lillieströms hörna, gathörn och mötesplats i\
Flen, Söd. 1.

x \
ii Ij&SĆrÓnuS ß)o:rtl(L'

(Adressnummerkarta 1986 för Flen)-

I korsningen Drottninggatan - Norra Kungsgatan 
låg förr en affär, Lillieströms Manufaktur, nu borta 
sedan länge. Själva gathörnet utanför butiken 
kallades Lillieströms hörna.

Staffan Nyström 1991

H
Nummer

B
Kartblad

L + M F Q
Läge samt övriga upplysningar Upptecknarens namn Uppteckningsår
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När arkivkorten är tydligt och fullständigt ifyllda för varje namn lämnas 
de in till berörd enhet tillsammans med kartmaterialet. Där sorteras korten 
in i löpande bokstavsordning i de samlingar från området som tidigare 
finns.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (daum), Språk- och 
folkminnesinstitutet, Länsmansvägen 5, 904 20 Umeå, tel. 090-13 58 15, 
svarar för Norrbottens och Västerbottens län.

Namnavdelningen, Språk- och folkminnesinstitutet, Dag Hammar
skjölds väg 19, Box 135, 751 04 Uppsala, tel. 018-65 ZI 60, svarar för 
hela landet utom Norrbottens, Västerbottens, Göteborgs och Bohus län 
samt Skåne.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (dag), Språk- 
och folkminnesinstitutet, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg, tel. 031-10 75 
30, svarar för Göteborgs och Bohus län.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (dal), Språk- och folkminnesin
stitutet, Helgonabacken 14, 223 62 Lund, tel. 046-222 74 70, svarar för 
Skåne.
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Staffan Nyström, 
f. 1952, docent i 
nordiska språk vid 
Stockholms univer

sitet, ortnamns- 
expert vid Riksan
tikvarieämbetet, 
har tidigare givit 

ut flera böcker och många artiklar om 
ortnamn, ortnamnsvård och namnteori, 
framför allt med exempel från Söder
manland och från Stockholmstrakten. 
Önamn i Båven (1985), Ord för höjder 
och sluttningar i Daga härad (1988), 
Ortnamn i Haninge (1990), Ortnamnen 
i Ornö socken (1996), Ortnamnen och 
kulturminneslagen (2001) är några 
av dessa. Nyström är också ledamot i 
Ortnamnsrådet (knutet till Lantmäteri
verket) samt ledamot och sekreterare i 
Stockholms namnberedning.



Huvudskalleplatsen, Pigans plågsten, Tjuradöden och 

Trollgatorna är några av de hundratals lokalt brukade 
ortnamn - smånamn - som man kan läsa om i den här 

boken. Smånamnen fångar på ett mycket kärnfullt sätt 

människornas liv, leverne, tankar och intryck i det gamla 

bondesamhället.

Med exempel från hela landet visas hur namnen bely

ser odling och husdjur, den vilda faunan, jakt och fiske, 

hägnader och grindar, hantverkare, yrken och enskilda 

personer, samfärdsel, skrock och folktro, seder, bruk, 
enstaka spektakulära händelser och mycket annat.

I boken finns också en utförlig instruktion för ortnamns- 

upptecknare: vad ska man samla in, vilka uppgifter är 

viktiga att notera, hur ska man gå till väga?

Barnmordsgrinden, Näckens hål, Port Artur, Storstek
pannan och Svider i näsan är knappast några uråldriga 

namn, men icke desto mindre väcker de funderingar 
och sätter fantasin i rörelse. Varför dessa besynnerliga 

namn? Här i boken finns svaret.

ISBN 91-7209-305-6

ChÖ Riksantikvarieämbetet


