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Virstorp,Vrigstads sn

av JeN Acnnrz

Sedan hiisten ry89 arbetar jagmed projektet F-TOPO, Historisk-ropo-
grafisk databas for Jonkopings lan. Projektet utgir frin alla excerperade
belagg for ortnamnslokaler i OAU:s topografiska register och jordeboks-
utdrag. Dessutom dr relevant text ur tillgdngliga kallor i OAU och SMP
excerperad och inmatad i ett sdrskilt register civer dokument. Projektet
avser att gora ortnamns- och personnamnsbelagg med kontext fram till
mitten av rtoo-talet frin Jonkopings len mer lattillgdngliga for forskare
och allmlnhet. F-TOPO bygger pi lansindelningen i OAU med re-
gistrerirg av dldre awikelser, vilket inneber att man dven kan analysera
lldre forilndringar i socknars och haraders omffattning.

For ortnamnslokaliseringen innebdr denna generalinventering arr
dven anknytning till person eller institution kan beaktas, vilket ger sdk-
rare mojligheter att faststdlla vilka lokaler belaggen avser. I denna analys
har j^g hittills kunnat gora mer korrekt lokalisering av drygt tusen
(6,80/o) belagg i OAU och utokat underlager med mer d.n ffr^ rusen

ft9o/o) nyexcerperade belagg. Genom projektet F-TOPO kommer
OAU:s belaggsamling for Jonkopings len att kunna utokas med ca z3o/o.

Till bynamnet Virstorp i nordligaste delen av Vrigstads sn kan genom
detta projekt nu foras *r^tidigare enbart till Vdstra hd i Jonkopings hn
lokaliserade medeltida bel 

^ggfor 
ett Vixterustorp: wixrenstorp (ry6 z4l 6

u. o. SRAp or., SD 3zz8), d. vixstensthorp (rl++zzl7 Lr. o. SRAp or., SD

18ry), in vixstensthorp (tl+8 zrl 6 u. o. SRAp or., SD $38), j wigzstens-
torpe (r+l5 rrl3 Nydala SRAp or., SMR zo8). Till dessa skall fogas ert
tidigare inte kent belagg urixstenstorp (ca r5ro LSB Kh l+ p. j9 r.30).

Den for identifieringen direkt avgorande uppgiften dr en tidi garcobe-
aktad samtid a rctgalpiskrift pi diplomet fr5.n r$5 : >>P Aro chiawrixstadha
\Tixstenstorp), genom vilken spS.ret leder till Vrigstads sn och by, Virs-
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torp. I Ortnamnsarkivets serie ay jordeboksutdrag (OAUjb) redovisas

for denna by wiirrestenstorpt' westeru.nstorp (rS+S i wi olika jb), Wisstens'

torp (rSS4, Wiistenstorp (d ry6o), wistenstorp (rSZ), wistenstorp (rlgg)
och tidigast :-643 (rnl) Wirstorp. Uttalet dr upptecknat som ud;tunp, Dbs-

tunp (OAU), men enligt en sagesman pi orten existerar dven ett uttal
ub;anstbnp.

Etymologin d.r klar. Namnet inneh5.ller i forleden genitiv av dopnam-

ner Vixten, medan efterleden ar torp'nybygge'. Namnet Vixten dr spar-

samr belagt frin medeltiden, men w5" namnberare (far och son?) er kan-

da frin just Jonkopings len: Birger Vixtensson, sigillvittne i ett brev som

ror Vrigitads sn och Nydala kloster (ryoZ zjlS Lr. o. SRAp or. SD ritr)
och Vixten Birgersson ry3o-j8 (OAU) 1 i fcm brev som ror gods i Vedbo

hd, bl. a. det ildsta bevarade brevet pi svenska, daterat ry?,o u. d. Lt. o.

UUBp or. Genom SD 8o38 t17o rclr dr numera dven Vixten Birgerssons

dotter Katerin belagd med anknytning till Vedbo hd.

Problemet med namne t Virstorp ar forledens r, vilket inte ir resultatet

av en reguljdr uweckling frin Vigstenstorp till Virstorp; analogipiverkan

kan tinkas ligga bakom. Inskoftet av r kan belaggas tidigast ca rtro
(urixstenstorp) och i det ena av de illdsta jordeboksbeldggen wiiruestens-

torp GS+). Den sistndmnda skrivningens ii kan bero p5" att en obetonad

vokal skjutits in mellan u ochr (jfr Eklund r99rs.30 om reaktioner mot
ljudforbindelsen ar-) eller p5" att skrivaren tyckt sig hora ett (obetonat) a'

ljud i denna position. Att uttalet kan ha varit vacklande anryds av be-

laggen ry4j-99 (OAUjb). Ytterli garc exempel pi r-inskott kan tinkas
foreligga fore :643; fr.o. m. tiondelangde n :.643 redovisas i OAUjb en-

bart Wirstorp (Virstorp) .

Den rimligaste forklaringen till att namnet Vixtenstorp ca rlro upptrd-

der som Wixstenstorp dr vd.l analogipiverkan fr5.n socknens namn Wig
stad med ljudforbindelsen urikst- (urekst-) etfoljd av vokal. Om n-ljudet

i torp-namnets forled bortfallit kan t. o. m. identifiering med socken-

namnet ha forekommit.
Forme n Virs- kan tdnkas ha uppkommit pi S.tminstone wi olika sdtt:

r) Ett Wixterustorp har efter reduktion till Vristorp genom metates givit
Virstorp. Ett exempel pi. sidan uwecklirg frin N. Vedbo hd dr mojligen

aarngsir, uarnsio (r1lg SRA KA SmH och F-TOPO) for Vrangsji), Mar-

1. Om dessa personer se Raneke r98z-8t t. 46 och 243.
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backs sn (wransiii rj4z OAUjb), men de sena belaggen utgor i detta fall
en osdkerhet. z) Vixterustorp har reducerats till Vixtorp (jf, Strandberg

har givit Virstorp for att forhindra uweckling till *Visstorp. Ett exempel
pi senmedeltida differentiation finns frin Ostr" hd i Njudung i by-
namnet Lixerltffi, Karlstorps sn: lijsrum (tlZt z5l3 Vadstena SRAp or.),
lidhisrum (r+Sg ll+ Vadstena SRAp or.) , Lixrum (tS+6 OAUjb); om
differentiation se Ehnevik ry94 s.264f. och dar anford litteratur. Om
den for berorda omri"de utmd.rkande overgingen rs till s intrdtt tillrlck-
ligt tidigt, blir emellertid mojligheten att r i Virstorp beror pe difreren-
tiation mindre sannolik. Man har di snarare anlednirg att betrakta Virs-

som en hyperkorrekt skrivning for Vis-. Den i OAU vill berygade namn-
formen Wistenstorp (r1+S-gg) ar fonologiskt naturli g; jfr det av en sages-

man pi orten refererade uttalet ovan.

Hdrmed men ar jag att den mdrkliga belaggserien har fhtt en rimlig
forklarirg och att fem tidigare icke lokaliserade belagg nu har forts till
rdtt ortnamnslokal.

En intressant kulturhistorisk bild, som hermed ocksi kan lokaliseras,

ger brevet fri n z4l 6 ryJ6.Det inneh5.ller ett erkd.nnande av Gjurd Torda-
son, att han av Nydala kloster fhtt tillitelse att pi klostrets skog vid Virs-
torp, dar inte ek eller andra fruktbdrande trdd vdxer, uppta nyodlingar
,ad aquilonem et occi dentem dumtaxat ab oppido wixtenstorp, Cultu-
ras nouas Ridhninga wlgariter dinzs)), dock pi villkoret attvarje sidan
nyrojnirg inom tre 5"rs tid utlaggs till betesmark. Denna redan kenda
upplysning om nyodling i skog pi Nydala klosters mark blir desto mer
intressant, di den efter lokaliseringen till Virstorp och genom vlder-
strecksuppgifterna i brevet i stort sett kan lagesbestd.mmas i terrd.ngen.

Kdllor och litteratur

Eklund, Gerd, r99r: Vrist - brist - rist. Uwecklingen av gammalt uddljudande
wr t nordiska, sd.rskilt svenska, dialekter. Uppsala. (Skrifter utgivna genom

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, A:ry).
Elmevik, Lennafi, 1994: Ett tidigt fall av differentiation? I: Sprikbruk, grarrr-

matik och sprakfordndring. En festskrift till Ulf Teleman ry.r.r994. Lund.
F-TOPC) = Historisk-topografisk databas for Jonkopings len (rgsg-), uppbyggd

av Jan Agercz.
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- et tsartilnavn og et

ev MeRrA ATIoKSJTNA

festningsnaYn

Tilnavnet pi den tragisk kjente russiske tsar Ivan IY, Groznil, forklares i
nordisk tradisjon ut ifra hans personlige egenskaper - brutalitet, vold-
somhet, hans eventuelle mentale sykdom o. l. Blant annet sti.r det i
Nordisk familiebok (rr, r9r9, s. rrr5): ,Sitt tilnamn 'den forskracklige' l.
'den grymme' isamkade sig Ivan genom hansynslost tFranni.r; i Svensk

uppslagsbok (r4, 1949, sp. 9q): ,Fri.n mitten av ry6o-talet borjade den
slumrande sinnesjukdomen taga overhand, och I[van] fick nu tilnamnet
groznyj (den stringe, ,fbrskrd"ckliger).); i Aschehougs leksikon (ro, r9j8,
s.437): ,Ivan IV Vasiljevitsj, kalt Ivan Groznyj, 'den strenge' (mindre
korrekt 'den grusomme' ); i Nordisk familjebok (ro, ry66, s. z8o): ,Efter
Anastasias (hustruens) dod (156o) . .. ble Ivan alltmera misstd.nksam och

grym samt fick tillnamnet Groznyj, den bistre, forskrd.cklige.,
Det er ingen wil om at Ivan IV var en hard, hensynslos og i en stor

grad hirdhjertet hersker, men var det utelukkende de egenskapene som
ble lagt til grunn for tilnavnet Groznyj i Russland p5" r5oo-tallet?

Adjektivet groznyj har sitt opphav i sustantivet grozd, som for en

moderne russer forst og fremst betegner et naturfenomen, nemlig, uvrt
med ly, og torden. I Slovar russkogo jazykaxl-XWl vekoy (4, 1977,

s. r39-r4o) er grozd definert som r) 'angst, forferdelse' ; z) 'vrede,

strenghet'; j) 'trussel'; 4) tordenvx,r'; 5) 'helvete'. Adjektivet er oppgitt
med med fire folgende berydninger: r) 'streng, hard'; z) 'forferdelig,

gruoppvekkende'; 3)'truende' ; 4)'mektig, sterk'.
Som man lett kan se er ikke adjektivet preget av utelukkende negative

berydninger, som tilfelle er med substantivet. Med berydnirg r og 4
synes adjektivet 5. tilsvare den klassiske formel som definerer det forhold
som enhver tsar skal ha til sitt folk og sine, det vil si folkets fiender. En
som er valgt av Gud og er gitt sitt folk av Gud skal v&re )streng men
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rettferdigr. Det innebarer at en folkefader utstyrt med grenselos makt er

ufeilbar og rettferdig per definisjot , og viser han fram sin strenghet, Si

gjsr han det til sine barns beste, for i gi dem bes\yttelse og straffe fien-

dene.

At Iva n Groznyj i folkets oppfatning -var opptatt av det, finner man

bevis pe i en kjent folkesang fra det ry irhundret: ,Det skjeddeiKazan-

by. Groznyj tsar festet og forlystet seg der: tatarene slo han ubarmhjertig
for at de ikke skull e fL lyst til i drive omkring i Rus (egentl tg, L plyndre)
mer., Men grusom, truende og skremmende var denne personen ogsi".

Adjektivet groznyj, si dekkende som det var i det russiske spriket midt
pi r5oo-tallet svarte utmerket til sitt formil - det ble et tilnavn med

dobbelt bunn.
Personlighetens srrpregne egenskaper har rydeligvis pivirket adjek-

tivets onomastiske berydnirg som festet seg bide i russisk historie og

russisk spr5.k. I sin tur har denne med tiden pivirket ordets vanlige

berydnirg, og i si stor grad at det i Slovar russkogo j^ryk^XWII veka (5,

1989, s.Lj4o) er blitt enkelte forandringer i forklaringen av ordet: Her er

groznyj med ffe av sine opprinnelige berydninger: r) 'streng, hard,

brutal, grusom' ; z) truende, vred, rasend.'; ) 'farlig, forferdelig, gru-
oppvekkende'. Her er tolkningen utelukkende negatirr, og den ferde,
positive berydningen - 'mektig og streng' - er borte.

I Istoriko-etymologiceskij slovar russko go jazyka (r, ,994, s. zt9) der

substantivet groza har tolkningen som tilsvarer den ordet hadde i det u.
S"rhundret, er adjektivet med, men med ikke mer enn to berydninger -
gruoppvekkende og skrekkelig. Bolshoj slovar russkogo )"ryk^ (1998,

s.zz9) forklarer groznyj som 'hard og grusom', med direkte henvisning

til substantivet hersher, noe som viser at adlektivet har fhtt en fast asso-

siasjon pi grunn av sin onomastiske bruk. De andre berydningene er

'truend.' og'skremmende'.
Med berydningene streng og hard, truende og gruoppvekkende fore-

komm er groznyj bide i Slovar sovremennogo russkogo literaturnogo
jazyka (r9j4, s. 4ro) og i Slovar russko go jazyka (r, r98r, s.i4il. Men i de

to mest kjente og hoyaktede ordbokene som har il gjare bide med det

gamle og det moderne spr5.ket, med fsr- og etterrevolusjonens tradisjon
i litteraturspr5.ket, i de sikalte Dals og Osjegovs ordboker kommer man

over noen forklaringer som kaster lys over tilnavnets egentlige beryd-

ning, og som faller godt sammen med den klassiske formelen )streng
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men rettferdigr. I Dals Tolkovyj slovar (rgll, s. 4o7) .t det nevnt an-

gS.ende 'grusom' bl. a.: som er sint etter utseende e domme; i gamle

dager,f. eks. om tsarer - mandig, modig, tapper og majestetisk, stor-

slagen, samt bydende, befalende, som setter skrekk i sine fiender og

holder sitt folk i age. Ifalge O4egovs Slovar russko go jazyka utgitt for
forste gang iry49 og sitert her fra ro. utgave (r9n, s.r34) beryr groznyj )
'hard og streng (styrer)', z) truende', ) 'majestetisk og skrekkinn-
gytende (hevner)'.

Despot og ryrann Ivan IV har fhtt sitt tilnavn som er sterkt belastet

med negative konnotasjoner, men som en mektig hersker har han for-
tjent den positive delen av tilnavnets semantiske innhold. Tilnavnet
burde vekke tanken om en rettferdig harme og storhet hos folket og

fiendene. Og med denne berydningen kommer navnet inn i historien en

gang til i r8r8 da general Errnolou lederen for keiserlige troppene i Kau-
kasus, ga ordre om i grunnlegge en festning i det nordlige Kaukasus.

Det store festningsverket fikk navnet Groznaja (f.-.) og skulle bli rus-

sernes forpost i deres kamp mot krigsglade, ville og ulydige tsjetsjenere

(Encyklopediceskij slovar, 18, 1898, S .7 jB). Mektig og sterk, skrekkinn-
jagende burde det vrle. Men allerede i desember 1869 sluttet festningen

i fungere som et militreranlegg og ble til en by med navnet Groznyj
(mask.), senere hovedstaden i Tsjetsjenia (Sovetskaja istoriceskaja encyk-

lopedia, 4, t96j, s. 796).
Vel 5" merke, bruker man fremdeles i det moderne russiske litteratur-

spr5.ket substantivet grozamed en berydning som hittil ikke har -vr;rtlagt

noen vekt pe i artikkelen. Ogsi den har A, gj@re med den positive delen

av ordets innhold. En love kalles gjerne p5, russisk ,dyren es grozd)), noe

som er ganske nrrt berydningen dyrenes konge', men som i storre grad

fremhever frykten det er ment at dy, skal ha for lover. En erfaren sjs-

mann blir ofte kalt ,havenes og oseanenes grlzd>>, som i si fall er et

synonym med erobrer og naturlig nok ikke er belastet med noen negativ

berydnitg.



Kcinsmarkerirg i titlar?

av TrroRsrEN ANonRSSoN

Um bei den Suffragetten unserer Thg. nicht in Verruf zu geraten: \Wenn ich

Arbeiter sage, meine ich die Arbeiterinnen auch. Kenne mittlerweile den

Zwang, wortungeheuerlich beide Geschlechter zugleich auf der Zunse ba-

lanciere n zu miissen.

Se yfirar sig huvudpersonen i Gi.inter Grass roman Ein weites Feld
(5. Aufl., 1995, s. 626). Fonry som han heter, har tidigare varit DDR-
tjd"nsteman, och d.nnu efter S"terforeningen dr for honom konsneutrala

titlar det normala. Fr5"n ,Mensa, vid det divarande Karl-Marx-Universi-
tdt i Leipzig minns jag en titelbricka med texten ,Kellner) som en ser-

vitris bar. Det dr ett stri" vassare d.n v5.rt seruitris, men jag tror nog att det

naturliga ockse i DDR var att kalla en kvinnlig servitor flr Kellneriru.

Instdllningen att jd.mstdlldheten framjas av konsneutrala titlar dr vi vdl

fortrogna med i Sverige: fofuttrre, hassiir, liirare, student, undantagsvis i
feminin form: sjuksktiterska. Grundtanken dr di den aft kon inte bor
markeras, om det inte ar sakligt motiverat som i det komplementdra
paret cilskare - rilskarinnd. Detta fick en frilansskribent, Magnus Lars-

son, erfaradi han blev beskylld som >Fascist!, av en kvinnlig kollega for
att han talade om en kvinnlig konstndr som honstncirinna (Dagens ny-
heter ro jan. 1999 s. Bt).

Att en negativ instdllnirg till feminint markerade titlar inte dr sjdlv-

klar s\ymtar 5, andra sidan ibland hos svenska feminister. Om Fredrika
Bremer, SelmaLagerlof och Kerstin Ekman inte kallas forfattarinnor, se

- havdas det - synliggors ju inte det kvinnliga inslaget i vi"r litteratur.
Politisk korrekthet ir inte naturgiven. Det framgir rydligt vid j^^-

forelse med dagens ryrk, och gindagens vdsttyska instdllning, som krdver

konsmarkering dven de saklig grund fattas: ,Forscherinnen und



r9

Forscher), rStudentinnen und Studenten>, rverehrrc Zuhorerinnen und
Zuhorer), dar - i forbigS.ende sag, - Grmmaldags) artighet bryter den
alfabetiska ordningsfoljden. I skrift moter formuleringar som ,der/die
Leser(in), och sammanfattande, ortografiskt nydanande benlmningar
for bida konen som Leserlnneru.

Det dr inte alltid latt att i jd.mstd.lldhetens namn vara politiskt korrekt.
Hur man dn vinder sig, gdller det att som Fonry hilla rungan rdtt i mun.



Sba(rl d.inauia, Shand.ia och Shfrne

ev J6HeNNa BIRDDAL

1. Diskussionen om etymologiskt ursprung, berydelse och inbordes re-

lation mellan ortnamnen Ska(n)dinAuiA, Skandia och Skdrue dr gammal.

Den strdcker sig itminstone tillbaka till rSoo-talets forra halft (Kaspar

Zeuss) och inklud erar minga av Sveriges (Nordens) mest framstS.ende

historiska forskare (Hjalmar Lindroth, Erik Gustaf Geijer, Sophus B*g-

ge, R. Much, Adolf Noreen, E. Forstemann, O. Schrader, Otto von

Friesen, fbr att bara nd"mna nigra namn (se Svennu ng 1963:zo-22)). De

senaste decennierna h"r, si vitt jag vet, ortnamnsforskare inte alls brytt
sig om frigan, med ett kent undantag av Svennung som har samman-

std.llt en bra oversikt over forskningen om dessa ortnamn, samt har redo-

visat sin egen forskning kring dmnet (rg6).
I denna lilla artikel imnar jag att ge ett nytt forslag till den gemen-

samma stammens Skadis berydelse. Forst berittar jag om de tolknings-

forslag som redan finns, for att sedan S"terge den ,vedertagnD etymo-

login till Skadi. Dd.rndst komm er jag att foresli att Skadi har haft en

numera florsvunnen berydelse 'norr' eller 'vinter', iterge de argument

som stodjer tolkningen och slutligen applicera den pi det traderade ort-
namnsmaterialet.

2. Enligt Svennung (rg6lizo-zz) har tio forslag framlagts om etymologi

och berydelse till Skadin- i Ska(n)dinauia. Ocksi Hellquist (r9zy) argv-

menre rar att namnen Skandia, Skandinauia och Skdne herstammar alla

frin samma stam. Han ger ocksi de ffr^mest framtrddande erymologier

som har foreslagits for namnet Skd.ne (och Ska(ridinauia):
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a) av *skadin tkada ,

b) beslaktad med AGS . sceAdd, ne. shad. Ty. dial schade(n) och Ir.
scdtdn'skata, sill',

c) beshktad med Got. skadus'skugga' och Gr. skdtos'morker',

d) besllktad med Isl. skdn och No. skaan'skinn, skorpd.

Av dessa ansluter sig Svennung (rg6l) till den fbrsta. Det var ndmligen
farligt att segla igenom Or.rund pi grund av steniga sandbankar och

sker. Under medeltiden (och tidigare) var dessutom vattennivi.n 5.t-

minstone r m. hogre d.n nu (Svennun g1961:29). Namnet har tillkommit
darfor att den romerska handelsvdgen norrut, bide till nordost och

nordvist, lig igenom Oresund (och icke igenom Lilla eller Stora Bdlt
(tg6t:3o)).

3. Den etymologi Svennung etablerar for Ska(r)dinauiA, Skandia och

Skdne loper pi frljande sdtt: Ska(n)dinauia ar rekonstruerbart till
*ShaPin-aujo, der forra leden ar samma som ru-stammen *shafian,

*ska/in, *skadan eller *skadin (variationen mellan -dn och -intllkommer
pi grund av dubbelformer som Scandaruauia vs. Sc*ndinauia $9Q:27)).
Pi grund av synkopen forsvinner i-et i andra stavelsen och vi fir former
som Skafirui) (och *Skadnii). Sedan, via bortfall av -d, fhr vi Skanii. Det
obetonade -ii blir till -e eller -i pi grund av sin std.llning i slutpositioll.
Och slutligen rundas lingt -d dll d, vllket ger formen Skfi.ne.

Formerna Shandiruauia och Skadinauia, d.v. s med eller utan -n, ar

enligt Svennung en metates som har dgt rum pe foljande sitt: Scandia

har uppkommit av *Skafni, enadjektivisk form av *Ska/iru. Skand.inauia

dr sedan en kontamination av Scandia och Scadinauia (tg6l:6). Scadiru-

auia forekommer i bettre, eller tillforlitligare, latinska skrifter medan

Scandinauia forekommer i sdmre, eller osilkrare, latinska skrifter
(rg6l:66).

4. I det fbljande anslute r jag mig till Svennungs resonemang pi alla

punkter forutom en! Jag hiller inte med honom om ar Skadi i Ska(")di-
nAuiA, Skandia och Skdne m5"ste beryda 'skada . J^g menar att det finns
indicier som pekar pi en annan lika sannolik tolkning, om inte sanno-

likare. En exakt homonym trll skadi'skadd finns i isld"ndska men med en

annan berydelse, eller nirmare sagt referens, och det ir egennamnet pe
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den vikingatida, hedniska gudinnan Skadi som var en vintergudinna
och enbart trivdes i kylan och vintern i f allen. Beromd ar berd"ttelsen om
hennes och havsmaktens Njordurs dktenskap som resulterade i uppbroft
pi grund av att de inte kunde samsas om boplats; Njordur var wungen
att bo narahavet men Skadi i f ellen. Den islendska form en skadi i egen-

namnet Shadi ar oforklarat erymologiskt (r. A. Blondal Magnirsson

ry8g). Det finns ingen islandsk ordstam som direkt kan kopplas till
Skadi. A andra sidan d.r det klart att Skadi var en vintermakt. Hon har
ocksi. kallats for 'skidgudinna' (Holtsmarkry9z,6), vilket ger en kopp-
Iing till 'sno' och 'is'.

J^g foreslS"r darfor att vi rekonstruerar en form, *skafian, *ska\in,
*shadaru eller *skadin, med precis samma fonologiska utseende som den
av Svennung rekonstruerade formen, i j. ovan, men med en annan
grundberydelse, nd.mligen 'vinter' ,'kyIi eller 'norr' (eftersom vinter och
kyla lettare kopplas med 'norr' an 'soder') istdllet for tkada'. Det innebar
att formen skadi i berydelsen vinter, norr'enbart finns lcvar i namnet pi
gudinnan och i de respektive ortnamnen som behandlas har (och even-

tuella andra som Skaude och Skadeui (se Hellqu LSt r9z;)). Det finns inte
kvar som ett sjdlvstdndigt ord, varken i nordiska eller i ovriga germanska
sprik. Har skulle vi dlrfor ha ett klassiskt exempel pi orddod, eller sna-

rare berydelsedod som gor att sldktskapsldnkar ir omo jliga att bide re-

konstruera och etablera.

Det dr inte si. att min tolkning enbart bygger pi" egennamnet Skadi pi
vintergudinnan, jagmenar att det finns ett sprikligt indicium till: Det dr

subst. skadd.ur i isldndska, som kan beryda m5,nga saker men bl. a.

>(sspon g yfir hk, (enligt A. Blondal Magnirsson ry8g), d.v. s. 'isbi"ge

over dlv'. Denna berydelse hos skaddur ar forst noterad under rgoo-talet,
vilket inte 1r n5.got argument mot att berydelsen kan -vara hur gammal
som helst. (Detta leder omedelbart tankarna till den urgamla bro eller
landbrygga arkeologerna hittade pi bottnen av Oresund, mellan Skine
och Sjalland, hostenrgg8 (se Ljungberg och Lonegird 1998.) Allts5", det
finns w5. ord i islandska, Skadi och skaddur, som mycketvd.l kan varaa'v
samma stam, som dessutom har berydelsekoppling ttll uinter, snii och zs.

Detta dr de sprikliga indicierna som pekar pi att *skadin kan ha berytt
'vinter'.

Vad gdller namngivningsprocessen, si dr det rimligt att utgi ifr5"n att
de folk som flyttade norrut (enligt traditionell a antaganden att Norden
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bebyggdes soderifr5.n av germanska folkslag), gav namn it Skandina-

vien. Och om de kom soderifrin ar det ocksi rimligt, enligt mitt rycke,

att kalla ett stille norrut for den kalla platsen eller 'Vinterlandet' eller

ni"got i den riktningen. Detta kan sedan uwecklas till att betyda 'norr',

vilket resulte rar i att Skandiruauieru har berytt 'Norden precis som i dag.

Samma resonemang skulle di gella for Scotland och Shetland, vilka r5.kar

tillhora den nordligaste delen av de Brittiska oarna. Av de tre etymolo-

giska ordbocker jaghar konsulterat har bide Murray (rgr+) och \Teekley
(r9z) sagt att Scot- r Scotland ar av'obscure' eller av 'uncertain origin'.
Partridge (1958), i andra sidan, menar att scoh kan vara detsamma som

fornirhndska scuit (nyirl. sguit) som beryder vandrare'. Det som talar

mot detta ar att'skotte'/'skotsk pi iriska inte ar sgui, men sgoch (Mac-

lennan r97il. Form en sltet- i Shetland ar en gita som etymologerna inte
har kunnat forklara. Enbart Partridge (rgl8) har bildat sig en isikt: Han
menar att Shetlanddr inlinat frin ON Hjaltland. Deffia avvisar A. Blorr-

dal Magnrisson (1989) som menar att det dr wilrtom, att ON Hjahland
er bildat scm en ON ljudlig motsvarighet till Shetland.

5. Sammanfattningsvis kan det sdgas att jag har har redovisat for den

tidigare forskningen om ortnamnen Ska(n)dinauiA, Skand.ia och Skdne,

vilka anses .vara av samma stam. Fyra tolkningar har varit mest promi-
nenta, ('skadd, 'skata', 'morker' och 'skorpa') 

",, 
vilka Svennung (tl6l)

har anslutit sig till den fbrsta. J^ganammar Svennungs resonemang om
en ursprunglig form *Skadin- som sedan uwecklas till de former vi kan-

ner till idag. A andra sidan foresl5" r jag att *Skadin- har haft en annan

berydelse d.n den av Svennung foreslagna 'skada, fad, nd.mligen 'vinter',

tno', 'is' eller 'norr' och bor kopplas till den hedniska vintergudinnan
Skadi. Hennes namn har inte kunnat tolkas pi ett overtygande sdtt.

Formerna Scotland och Shetland kan ocksi diskuteras i detta samman-

hang, de dr ocksi oforklarade erymologiskt, och betecknar de nordli-
gaste delarn a av de Brittiska 6arna.
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Tidoch otid

ev SvnN BENSoN

)Ur led dr tiden! Ve att jagar den ...)

Vad ar tid? Och vad ar otid? Ar oildigmorsarsen till tidig?
Ordboksforfattare och encyklopedister har lagt ner stor moda p5. att

ange betydelser av ord et tid. Ordet kan definieras pi. ett sdtt av filosofer,
pi ett annat sdtt av astronomer. Einstein ler att tiden ar att betrakta som
en f drde dimension. Erymologer finner att orders ror dr indoeuropeisk
och att roten d plus vokal kunde itfoljas av dental eller bilabial konso-
nant, den senare tillika nasal. Nusvenskans tid ar semantiskt och yrrerst
dven erymologiskt beslaktad med engelskans time, som i sin rur st5.r

etymologiskt naranusvenskans timme.

Morfemet tid ingir i nusvenskan i ett mycket stort antal avledningar
och sammansdttningar, av vilka her endast ett urval kan redovisas och
diskuteras. Somliga ay dem er bildade p5. nordisk botten, andra d.r over-
silttningslin frin ryskan.

Normalt d.r morfem et tid som simplex och som element i samman-
sittnin gar och avledningar av substantivisk karaktdr. Ett fornsprS.kligt
adjektiv tidher ar emellertid ocks5" kent. Av detta foreligger som nu-
svenskt adverb neutrumformen titt i frasern a titt och trittoch titt och ofra

Sammansdttningar med tid som forsta led visar olika kompositions-
ryper. Som betecknande exempel kan nimnas tid-uatten, tide-uaru och
tids-axel. Som senare sammansdttningsled moter tid i substantiv som
prtiuotid och drstid samt i adverbet alhid. Ett lin frin medelligryrkan ar
adverb et bittida. Som oversdttningsli"n frin ryskan ar adjektivet liktidig
att betrakta. Till detta ord foreligger dven en avlednirg liktidigbet. Pe

nordisk botten dr deremot snmtid, samtidig och samtidighetblldade.
Suffixavlednin gar foreligger i substantiv som tidningoch det vanligen
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plurala tidender. ,Stortidender forvisso den for som har si bri"tt ...).
Vidare moter adjektiv som tidig, tidlig och tidslig. Betraktar man -enlig
som ett suffix foreligger ytterligare ett avlett adjektiv r tidsenlig. Till detta

ir i sin tur med ett suffix bildat det abstrakta substantivet tidsenlighit.

Slutligen ir bland avledningar att ndmna det fremst dialektala adverbet

ti(d)liga.
Prefixavledning foreligger i substantivet otid, belagt i fornsvenskan

som otidh, i danskan och norskan som utid och i islandskan som iltid.
Det svarar mot medelligryrkans untit och oklart ir i vilken utstrdckning
oversdttningslS"n foreligger. Otid ing5"r i sammansdttningar och avled-

ningar som substantiviskt element, men det har vid sin sida ett sparsamt

belagt verb och obojligt adjektiv otida: ,Dd.r gingo stridens mdn till strid
och otida dod, ft926).

Otid anvd.nds i aldre svenskt sprikbruk med skiftande nyanser i be-

rydelsen 'olemplig tidpunkt', ni.gon ging dven i berydelsen 'sv5.r dd'. I
nutida svenska brukas ordet praktiskt taget endast i frasen i tid och otid.

Denna fras har mera negativa konnotationer dn den eljest synonyma

frasen jrimt och sdmt.

Avledningen otidig upptrd"der i nysvenskan fremst i wi huvudb.ty-
delser. Den ena ir 'intrilfrande vid olamplig eller ord.tt tidpunkt'. Denna
berydelse iterfinns L 1734 irs lrg (MB fi) i den juridiska facktermen
otidigt sringelag 'sexuellt umgdnge mellan flstefolk fore dktenskapets in-
g5"ende'. (Detta brott ans5"gs vara relativt ringa, parterna fick gevarandra

wi daler till kyrkan. Avsevdrt strdngare blev straffet for andra lagersmil.)
Den andra huvudberydelsen dr 'oforskemd, ohovlig'. I denna b..y-

delse kan adjektivet anvdndas om sivll person som handling.
Det avledd a adjektivet otidig 1r till dels ett 15.n frin medelligryskan

men sammanhills i nusvenskan naturligast med grundordet otid.. Mind-
re fruktbar ar den i SAOB anrydda mojligheten att otidig ar en pre-

fixavledning till tidig.

Till otidig som grundord har bildats en ny avlednirg otidighet'ofop
skamdhet, krd"nkande yttrande'. Avledningen henfor sig i nutida sprik-
bruk helt till grundordets ovan angivna andra berydelse. Ur dldre kdllor
anfor SAOB berydelser som 'omogenhet, olaglighet, otillborlighet'. Be-

lagg saknas helt for att otidigher skulle kunna anvdndas om handling
som betecknades som otidig i detta ords juridiska berydelse.

I Sprikdatas material frin senare tredjedelen av rgoo-talet dr avled-
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ningen otidighet berydligt vanligare dn dess grundord otidig. Berydligt
frekventare dn bide otidig och otidighet ar emellertid adjektivet oti^-
enlig, som vid sin sida har det mycket sparsamt belagda otidsenlighet.

Orden otidsenlig och otidsenlighet ar att betrakta som prefixavledningar
till tidserulig, resp. tidserulighet, knappast som suffixavledningar till otid.

Slutligen m5. som morfologiska och semantiska frander till (o)tidsenlig

nimnas tidsmcissig och otidsmcissig, bida ligfrekventa.
Yar Hamlets tankevdrld endast medehidsmrissig? Eller var den tidliis

ryed drag av nutidsmcissighet?



Ett dlskat skalls- och speord

ev Bo BERGMAN

Till de omhuldade och omdiskuterade orden hor fubbik, som kan an-

vdndas om och till allskons bobbar, fontar och dummerjonsar. Detta

ord utovar fortfarande en viss fascination pi medelilders och dldre syd-

skinin gar.

Ja, ordet har rent av med god verkan ropats ut i Sydamerikas djungler.

Det fhr vi veta i Malmoforfattaren Jacques \Terups rom an Hemstaden,

r98r. Det heter dar i kapitlet ,sertecknet>, s.7o-7r:
,Pi en resa till Am azofias som jag foretog med min vd.n, resend.ren,

indiankennaren och forfattaren Lars Persson t gay sig denna andliga

egenhet till kenna pi ett sidant sdtt att den slutgiltigt bevisade dess egen

existens och kraft. Persson avslojade sig som en obotlig malmobo, s5.

lingt ifri,n Malmo! Och ra f anansom han dndi levt fr5"n staden och i si
mi.nga ir!

Vi hade r5"kat ut for ett fruktansvdrt skyfall lingt uppfor smi"floderna

i det colombianska Amazonas och vi sokte s\ydd i urskogen, holl pi att

dra upp v5r kanot di plotsligt en hel hop nakna indianer dok upp frin
ingenstans, ovanligt gestikulerande och hogljudda for att vara natur-

mdnniskor. Sjalv blev jaghvredd, j^gryrkte att deras attiryd verkade mer

d"n hotfull, sig mig sjilv halwdgs nere i grytan infor en sidan dar rolig
middag som tecknade serier brukar avbilda.

Men Lars skakade bara pi huvudet it infodingarna och viftade bryskt

bort dem samtidigt som han sa:

- Sicka fubickar ni e! ('sedana dumhuvuden ni ilr!')
Indianerna sken upp! Och lommade ivdg som smip5"garnapi Sorgen-

fris fotbollsplan nd.r de storre tog m5,1en ifrin dem. J^gstirrade pe Lars,

fullkomligt tillintetgj ord.

- J^, va fan di va! sa han.,



29

Virt ord har ocksi" hedrats med att f5" ingi i titeln pi forfattaren Fred-

rik Ekelunds pjer Fubbick Tbwn frin i997 om en knarkare i Malmo.
Det kommer di och di forfrigningar om fubbihs ursprung till min

spr5.kspalt i Sydsuenskan, och fera lasare har presenterat diverse seglivade

forklaringar. Dessa gilr bland annat ut p5. att ordet hor ihop med akrony-
men FUB, som skulle st5. for ,Foreningen for uwecklingsstorda barnr,
eller att det dr en forskinskning ay det ytterst sdllsyntafobiker.

Sanningen ir vdl snarare att fubbik x bildat av verb et fubba och av-

ledningsilndelsen -ih. f"bba dr ett av de talrika verb som beryder 'gora

diligt vad man har for hander; arbeta oskickligt eller lS"ngsamt; handskas

klumpigt'. Den som dr senfdrdig, fumlig eller oskicklig kan latt upp-
fattas som mindre begivad.

Nynorskan kenner samma verb fubbe med berydelser som v[r]icka;
fumla' - dock inte fubbih,barafubb/fubbe'en som fumlar'.

I ,Studier i vd"stsvensk ordbildning, i Suenska landsmfrl och suenskt

folkliu, r9zr, hafte r, s. 92, skriver Johan Gotlind om suffixet -ik, som han

stavar -ek, att det har till specifik uppgift att bilda ,karakteriserande

virtuella konkreter med nedsd.ttande berydelser. Han tillagger: ,Det lag-

ges vanligen till virbalstammar ock skapar bendmningar pi mansperso-

ner, som ha det mindre smickrande eller rent av diliga karaktersd rag,

som vd.rbet uttrycker.) Gotlind redovisar, forutom fri.n Vdstergotland,

ert ant al -ik-belagg frin Halland, Sodermanland, Narke, Vd"rmland och

Arg.rmanland.
Mot forklaringen att vi i fubbik har att gora med en -ik-avledning

talar mojligen att suffixet inte dr sdrskilt vanligt i sk5.nsk dialekt, men vi
kenner till exempel muttrik'tystlS.ten och inbunden person'.

Ocksi danskan har det i riksspri.ksordet lollih'lollandare' och i dia-

lektord som rallik, vilket dels ir en nedsd"ttande beteckning fbr 'hest',

dels skellsord: dit rallikl. Aven norskan nyttjar -ik i tlll exemp el sullih
'slarver; lat drummel', som er bildat till sulle'sola, slarva bort tiden .

Veterligen finns ordet hastik inte belagt, men en retsticka hade kunnat
roasig med att anvdnda det om en idog och insiktsfull arbetskarl som ,i
hast helsarr.



fuing- ett stavnings- och effi formproblem

ev Evn Bnvrre

r98y begdrde kyrkoridet i Rdngs forsamling i en skrivelse till regeringen

att den officiella stavningen av forsamlings- och sockennamnet fuing
skulle d.ndras till Reng. Som skal anforde kyrkoridet att det vanliga ut-
talet var med eft klart e-ljud och att en skrivnirg med e skulle .vara

historiskt riktig.
I remissbehandlingen gjorde divarande arkivchefen vid Dialekt- och

ortnamnsarkivet i Lund Bengt Pamp (i yttrande r98 1-o6-26) en utred-
ning av namnet, vilken kom att ligga till grund for flera ay remissvaren

och beslut i detta namndrende.

Socknen, som ar belagen i Skytts hd, Malmohus len, har fhtt sitt
namn frin lqyrkbyn. Bynamnet d"r kd.nt frin slutet ay rzoo-talet i formen
(i") Ranga (LDLV s. rzr). Vid mitten av rSoo-talet dr namnet belagt som

sockennamn och skrivs in parochia Range (LDLV s. 36). Den ursprung-
liga skrivningen synes vara med a,I dldre dialekt uttalas namnet med ett
ci-ljud: n@Jn (I. Ingerc r9z3), ndln s1kelz (N. Nilsso n r9j) (uppteckning-

arna 1r himtade ur ortnamnssamlingarna vid Sprik- och folkminnes-
institutet i Uppsala). I senare tid uttalas vokalen i dialekten pi samma

sd.tt som i andra ord dar rikssprS"ket har kombination en ri + ngljud, dvs.

antingen med lingt ri-ljud + kort n*ljud eller med s.k. stockholms-e, ett
ljud mellan e och ii, + lingt rug-ljud. Nutida dialektuttal kan alltsi" inte
anvindas for att avgora stavningen av Riing.

Enligt Bengt Pamp dr ursprunget till namnet Rcinginte helt klart. En
rimlig tolkning enligt honom dr dock att s5"so m g)orts av Bertil Ejder i
Svensk uppslagsbok (24, z uppl., sp. ro84) forutsdtta en ursprungsform
xRang-ia (, Range), dar Rang skulle vara en motsvarighet till dialekt-
ordet rfrng 'st5"ng, avskuren tridstam' etc. och -ia-, ett kollektivbildande
avledningssuffi*, har snarast anvd.nt om en inhd"gnad gilrdesgird. Ett ord
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riiruge n.'gles inhdgnad' forekommer i Vd.stergotland (Rietz s. ,49 a; se

dven E. Hellquist, Svensk erymologisk ordbok, 3 uppl., S. 865 x, N. Lind-
qvist, Bjdrka-Seby ortnamn. Stockholm 1926, s. 262 och S. Brink,
Sockenbildning och sockennamn. Studier i aldre territoriell indelning i
Norden. Uppsala ry9o, s.3zr). Pamp menar att namnets dldre belagg

ocks5. ger stod it denna tolkning. De lldsta formerna S.terspeglar en

w5"stavig form , Range. Namnet skrivs med -el-a under hela rSoo-talet
och i borjan av r4oo-talet. Denna form torde emellertid ha uppfattats
som en dativform, och man har darfor pi felaktiga grunder strukit -e,

vilket framgir av dokument frin senare delen av r4oo-talet, som upp-
visar enstaviga former: (ofr) rangh 1474 r8/ro Malmo RAp or., (rfr) rarug

1474 z7lrc Lund RAP or., kallit rdngr47t zltz Malmo RAP or., kalleth
rangh (wi gi.nger) ,+ZS 4lo Malmo RAp or. Redan under tidig forn-
svensk tid ridde en viss vacklan i bruket av dativdndelse -il-e hos mask.

och neutr. A-stammar. Ortnamnen foljde med i den allmdnna kasusupp-
losningen och ilndelselos form ar vanlig efter mitten av r4oo-ralet
(harom se E. Brylla, Singular ortnamnsbojning i fornsvenskan. Starkt
bojda namn med utgingspunkt frin sormld.ndskt material. Uppsala
t987, s.6fF., ro3 f,) I fallet fsv. Range kan den appellativa berydelsen

redan pi 4oo-talet ha gitt forlo rud, varfbr man gjort om namnet till
Rangh.

I sammanhanget bor nd.mnas att de dldsta formerna pi -a och -e k a n
vara regelrdtt dativform av ett namn bojt som en maskulin eller neutral
d-stam. Men d5. namnet dr td"mligen vdl belagt, skulle man kanske vdnta
sig att n5.got belagg fore r47o-talet borde uppvisa en d"ndelselos dativ-
form. Pamps m. f,. forslag dr ocks5" att foredra, eftersom man har an-
knyter till ett existerande dialektord.

Den stavningsfriga som oftast kommer upp i diskussion med allmiln-
heten och kommuner d.r den om ri eller e. Om det ar frilga om en om-
ljudsvokal, vilket dr en rimlig formodan i fallet fuing, skall denna skrivas

d i enlighet med svenska skrivregler. Att skriva Reng i stdllet for Rring
skulle s5.ledes -vara att awika frin svensk ortografisk norm. Jubilaren
Hallberg har i m5.nga och skilda sammanhang med emfas framhi.llit att
ortnamn i fr5.ga om bildning, bojnirg och stavning skall fblja normerna
for bildning, bojning och stavnin g ay andra svenska ord.

Regeringen avslog ansokningen avseende dndrad stavning av bide
forsamlingsnamnet och sockennamne t Rcing (Regeringsbeslut ry87 -or-
zz, dnr z73tl8l).



Klippt och Vigat

nv GuNTLLA BvnueN

Nar jag h;romdagen gick forbi frisorsalongen i Sandby centrum hap-

nade jag over att stdllet hade bytt namn frin Systrarna Mattissons Damsa-

long dlI Hdriskdpet. Det nya namnet liter ndrmast som ett renhillnings-
problem. Formodligen var det inte namngivarens tanke att presumtiva

kunder skulle fh sidana associationer utan snarare att de skulle komma

arr tdnka pi horoskop, ett ord som ligger i tiden, ndr New Ag. ar ph"

modet.
Min nyfikenhet vdcktes, och en titt pi http://www.gulasidorna.se un-

der ordet fiisiir gav en inblick i en ny vdrld av fantasieggande och vitsiga

namn. Frisorsalonger har mojligheter att skoja till namnen eftersom de i
allmd.nhet inte utfor tjinster som ar av kilnslig natur. Mdnniskor kan

wlrtom kenna sig vdl till mods bide fore och efter en behandling hos

frisoren.
Att valja ett sko jigt eller sensationellt namn dr inget som dr speciellt

for denna bransch. Espri och humor har ocksi uppmilrksammats i
namn pF, flygplan som gfu i yrkesmdssig trafik vlrlden over (Embleton

& Lapierre r997i232) ochi namn p5" restauranger, der enklare matstillen
kan alludera pL finare, exempelvis gatukoket Gyllene Koru i Goteborg

anspel ar p5, lyxkrogen Gyllene Freden (Ernby & Paulsson r994:ii2). I
detta sammanhang kan det tillfogas att frisorfirman Gyllerue Saxen i
Malmo dr bildat efter samma mcinster.

Nar en firma bestd.mmer sig for ett namn kan den ocksi sdgas gora en

investering for framtiden genom att namnet har ett kommersiellt vIrde.

Namnet bor fungera bide som lockmedel och styrmedel (Karlgren

rye4:@).
Om vi kommer till en fremmande ort - exempelvis Eslov - och kan-

ner oss i akut behov av hirklippnitg, kan vi vdnda oss till telefonkata-



JJ

logens branschregister for vdgledning. I en s5"dan situation di. vi inte har

n5"gon lokalkd.nnedom kan namnet pe frisorsalongen vara avgorande for
valet. BIir det Gertruds hdrudrd. Salorug Kerstin, Mcister IVik AB, Klippar-
na, Rufiarna eller Studio t? Ja, det beror kanske p5" vem vi dr och vilka
krav vi har p5" en moderiktig klippnirg. Valet beror ocks5" pi vilka sprik-
liga virderingar vi har. De ar rimligt att tinka sig att kvinnor i ovre

medel5"ldern valjer n5"got av de wi forsta stellena, medan medelilders
mdn kanske hellre velj er Mcister IVik eller Klipparnd. Det senare bor man

kanske ha borsnoterade aktier for att nappa pi. De tv5, sista namnen,

Rufiarna och Studio L appellerar nog i forsta hand till yngre md"nniskor.

Dessa exempel visar att namn har sivil kenslomd"ssig som ekonomisk
berydelse. Namnet sryr och skapar i bista fall positiva forvd"ntningar hos

kunden. Ddrigenom fir namnet ocksi ett vd.rde for innehavaren. I vissa

fall kan detta kommersiella vdrde uppskattas till miljarder kronor, som

t. ex. for Voluo eller McDonald's (Karlgren 1994:6).
Firmanamn har ett reellt marknadsforingsvirde forst ndr det har ett

vdrde for kunden. Och kunden kan velja det som den onskar med ut-
gingspunkt i den sprikliga signal som namnet ger. Men ett villklingande
eller roligt namn p5. en frisorsalong kan aldrig rdttfrrdiga ett felklippt
hir. Ett firmanamn ftarryar i det linga loppet kommersen enbart ndr det

uppfattas som ett tecken pi bra och onskvirda tjdnster. Forst di funge-

rar det som ett riktigt tillfredsstdllande lockmedel. Det finns namn p5"

frisorsalonger som framst5"r som angendma: Guldkarnm€n, Cowrage, Sa-

long Grand; exotiska: Bantu Afriha, Marials Salon de coffire, Palazzo;

roliga: Rubb d Stubb, Mjuka Fjun oclt Groua Barr Lotta Gud.mundssons

Hdrliga; lantliga: Byfrissaru, Byklippet, Byns Frisersalong. Men det finns
dven exempel pi namn som ar spektakulera men som samtidigt ger

negativa eller vildsamma associationer, Salong Nacbdelen, Hdrtussen och

IVachsuinget.

Ett firmanamn har precis som andra namn berydelse utover den att
peka ut sin berare. Vi kan tala om lexikal berydelse hos det eller de ord
som konstituerar firmanamnet, d.r.s. berydelsen pi de ingS"ende namn-
elementen innan de blev firmanamnet. Dessa ser vi inte som en del av

namnets berydelse, men som en kalla till dess berydelsekomponenter
(Karlgren 1994:6+). Exempelvis har sammansdttningen Hdrtrollet en rad

konkreta och overfo rda berydelser men som namn pi en frisorsalong

beryde r Hdrtrollet tnte hfirtrollet. Namnet pekar inte enbart ut en viss
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frisorsalong pi Sodergatan r i Eslov. Det sdger dven ni.got om inne-
havaren och om de tjdnster"som utfbrs. Den del av namnets berydelse

som gilr utover utpekandet av beraren kan vi kalla namnets valor.
En berdttigad frigair hur namnet verkar. I vilket utstrd"ckning kan en

kund pi ett rationellt sitt fattaett beslut utifrin namnets valor? Ar ett
kommersiellt tilltalande firmanamn bara ett av mi.nga knep for att skaffa

sig fordelar hos kunden? Eller ar firmanamnet en signal i marknads-

bruset som ger kunden meningsfull vdgledning? I detta sammanhan g ar

det viktigt att skilja mellan den bild av firman som den gor sig som forsta

gi.ngen moter namnet och den som finns hos den kund som har erfaren-

het av berarens tjdnster. I forsta fallet kan firman varahelt obekant; detta
kan vi bendmna firmans primafacievalor. I det senare fallet ar firma-
namnet beteckning pi nigot vdlklnt; det kan vi bendmna firmans post-
festumvalor (Karlgren r99 4i6) .

Naturligwis kan namnets primafacievalor forleda kunder. A ena si-

dan kan det .vara si att ett namn med tjusig klang eller vitsig berydelse

inte st5"r for den klippstandard som namnet utlov"r. A andra sidan kan

en firma vars namn framsti"r som trist och intetsdgande vara leverantor

av spd.nnande och nyskapande frisyrer. I det senare fallet kan vi tala om
en gedigen postfestumvalor for kunder med kennedom om beraren.

Firmanamn bildas i allmenhet rutinmdssigt efter gamla monster, ofta
internationella monster, vilket innebdr att frisornamnen borde vara lik-
artade vdrlden civer med. Som exempel kan nimnas att den brittiska
motsvarigheten till gula sidorna (http://www.yell.co.uk) uppvisar en

provkarta pi firmanamn som i mi.ngt och mycket liknar de svenska.

Dock har det brittiska branschregistret en sktiktare uppdelning mellan
damfrisorer och herrfrisorer. Exempel pi namn pi damfrisorer ar:
Yuonne Hair Stylist, Zax For Hair HC Hair Design, Headlines, Hair
Mania; och herrfrisorer: IVice dy lVeat, Haircut Sir The Barbers,

Moustac/te, Oliuer Cromouell's Barber Shop.I det svenska branschregistret
finns bl. a. fbljande frisorer med engelska namn: Hair Wig, Peruruy For
Hair Crew Cut, Get lVice, Get Cut, Hair Fashioru. Den rimligaste
slutsatsen vi kan dra dr att svenska frisorsalonger har 15.nat eller bildat
namn efter engelska forebilder, eftersom engelska firmanamn i allmd.n-

het ar forknippade med hog prestige och darigenom ger god prima-
facievalor. Inom denna bransch ser vi sS.ledes en rydlig anglosaxisk
sryrning, itminstone av namnbruket.
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Hur ser di namn pi svenska frisorsalonger i allmdnhet ut? Merparten

av frisorsalongerna i sydvd.stra Skine'har vanligen ett egennamn som

sdrskiljande drag: Rickard i Lund, Greta G, Benny?s. Dessutom ingir
oftast ocks5" n5"gon form av orden salong hd.n klipp eller frisi)r i namnet:
Astridsalongen, Jennys Hdrtisering, Salong Per Albin. Forr var det vanli-
gare att efternamnet eller hela namnet anvdndes i firmanamn (Johansson

rg9il, medan det numera verkar yaravanligast med enbart fornamnet;
Ingrid-Salongeru, Christinds Hdrudrd, Kattis Klipp. Denna trend kan vara
ett utslag for den allmdnna intimiseringen i samhallet som skett frin och
med du-reformen i slutet pi ry6o-talet (Mirtensson 1988 t46). De blev

det ocks5" allt vanligare att tilltala nigon med enbart fornamnet dven

inom affhrsvdrlden.
Thots att det numer a ar ovanligt att firmanamnet inneh5.ller appella-

tivet damsalongeller lterrsalorug, forekommer det: Elliots Damsalongi Es-

lov, Birgina Joharunessons Damsalong i Marieholm, Bengtssorus Herrfri-
sering i Hoor, Kronprinserus Herrsalong i Malmo. Forlederna dam- och
herr- har nu for tiden en sm5"tt ilderdomlig klang (Johansson r99il. Att
damsalong och lterrsalong inte ar s5. vanligt i firmanamnen lengre har

troligrvis att gora med fordndringen av frisorutbildningen, branschen

och den hS"rdnande konkurrensen.

Uppdelningen i dam- och herrfrisorer fbrsvann efter hand fr5.n slutet

av r96o-talet. H5.rmodet for herrar indrades radikalt; plotsligt skulle

mannens h5.r .vara li"ngt, och ditidens herrfrisorer hade inte kompetens

att klippa 15.nga frisyrer. Det blev helt enkelt fel, och kunderna overgick
till damfrisorerna som bide hade kompetens och erfarenhet av si.d ana
klippningar. Den forlndrade situationen ledde si sm5"ningom till att
frisorerfia utokade sin kompetens for att yarakonkurrenskrafttga. Den-
na strukturomvandling satte ocksi sina spi"r i namnskicket. Frisorerna

kunde helt enkelt inte kalla sig damsalong eller herrsalong eftersom det

var en felaktig varudeklaration. En enkel uwag var att slopa forledet i
ordet och bara kalla sig salong men dndi behilla egennamnet som i besta

fall hade ett hogt kommersiellt vd"rde och var en garanti for vil utfort
arbete (Johansson 1999).

Forutom namn med ovanstS.ende vanliga element finns namn som

innehi"ller beteckningar for frisorens arbetsredskap : Kammen, Lochtfrng-

en, Borst€n, Spray och Pomada; dessa metonymiska namn dr dock inte s5.

frekventa.
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Hur kan di de iogonenfallande namnen pi frisorsalonger se ut och

hur ir de bildade? Ofta ar de ordlekar dar wi eller flera berydelser ak-

tualiseras samtidigt: Saxofi)n€n, (Jnisax, Klipp Day, Kam in, Salong Hair
och IVu, Hdrizont, Hdrmonie, SAxess, Bara Hdr (pe Spingholmsgatan zt i
Bara).

Det forekommer ocksi namn som anspel ar pi olika kanda personer

och fbreteelser: Lady Klipper Salong (Lady Killer) , Lady & Kalufien
(Lady & Lufsen), Hairlight Express (Starlight Express) , Roger Hdr (Roger

Moore ), Hilrncistet (Ornnistet) , Klippdrn*, Klipper (med associationer

till borsvdrlden).

Nigra frisorer har forsokt aff skapa konstnirlig eller vetenskaplig aura

runt firman genom att kalla sig: Hdrstudio, Hdratebdr, Hdr-design, Hdr-
galleriet, Hdrskulpnrerrud, Klippohgi, Klippoteb. Vad namnet Hdrologi of
Sruederu AB ger for associationer f1"r lesaren sjdlv avgora.

Sammanfattningsvis kan sdgas att det finns stor variationsrikedom i
frisorfirmornas namnskick. Samtidigt bildas de nya och i bland ftndiga
namnen efter gamla, beprovade monster. Om vi kunder baruhar prima-
facievaloren som vlgledare ndr vi ska velja hirfrisor dr valet nog till stor

del beroende av vem vi d.r och hur vi vill se ut i hi"ret. Blir det Sjdlufallet

Jenny Perssoru i Malmo eller kanske det erotiskt laddade Klippt ocb Vdgat

i Eslov?
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A Composition

ev AreN CnozrER

Honour of Giiran Hallberg

One of the less reprehensible uses of the Internet is to search for infor-
mation about the meaning and origin ofwords. For example, in January
1999, a man wanting to know the definition of the Anglo-Irish word
planxty posted a question to a newsgroup - "rec.music.celdc" - devoted
to the discussion of Celtic music. Within a couple of days he had re-

ceived several answers. Two people stated that planxty means 'in honour
of' , while one declared that it was an "ancient Irish word meaning 'good

health to you"' and another preferred the definition 'a tip of my hat to
you'.

These answers exemplify the misinformation that is to be found
amidst the wealth of information available through the Internet. As we

shall see, the answers are wrong, but they are interesting as illustrations
of a widespread misconception of the kind that can lead to a semantic
change which may eventu ally gain general acceptance.

Part of the problem with planxty is that we cannot be sure in which
language it first arose - Irish or English. Nowadays the word occurs only
in the English titles of tunes composed by the great Irish harpist
Turlough O'Carolan (Toirdhealbhach 6 C."rbhalldin, t67 o-r7,8) . This
blind musician travelled around Ireland, stryingat the big houses of the

gentry and composing songs and tunes in their honour. Although the
words (mostly written in Carolan's first langu age, Irish) are hardly ever

sung today, the delightful tunes have become part of the repertoire of
traditional Irish folk music and are frequendy performed, not only on
the harp but on instruments as diverse as the uilleann pipes and the

dobro. Origin ally the titles borne by almost all the compositions were

simply the names of the patrons to whom they were dedicated: Lord
Inchiquin, Eleanor Plunkett, Fartruy Power. In the earliest printed col-

in
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lections, two of them published durirg Carolant lifetime, planxty (vari-

ants planhsty, plangsty, plansty) occurs in titles only when the Christian
name of the patron is unknown: Planxty Bourke. This construction is
parallel to the use of Irish port 'tune'in titles, e.g. Port Gordon, meanirg
'Gordont tune' or'tune for Gordon. One collection has a Carolan tune
for which no dedication is known; it is entitled simply Planxty
(O'Sullivan r9fi:ry6-7).Tod"yr folk musicians, however, use planxty in
the titles of tunes which did not originally have it: George Brabazon is

popularly known as Planxty (George) Brabazon, Colonel John lrwin as

Plaruxty lrutiru, It is these forms with plaruxty that have led to the
misconception that the word planxty itself means 'in honour of', where-
as a title like Planxty Maggie Brown is merely a shorthand form of
Planxty iru Honour dMosgre Brown.

\What then does planxty mean? One person who answered the news-

group question was actually old-fashioned enough to consult the lexi-
cographers in search of a solution, citing the followirg definition from
the Oxford English Dictionary (OED): 'A harp tune of a sportive and

animated character, moving in triplets. It is not intended for or often
adaptable to words, and is slower in pace than the ji1." The source is

Stainer and Barrett's Dictionary of Musical Terms (London, fi76), but
this definition is taken almost verbatim from George Petrie's Ancient
Music of lreland (Dublin, r8ll).'We shall return to it shortly. OED also

quotes an example from fio7: John Carr "leaves at every hospitable

mansion .. . aplanxt)t, celebrating the virtues, charms, or high descent of
the hostess." This testifies to the early use of planxty as a composition in
honour of someone. Other quotations such as "chaunt a jocund
plangstee" (rlgo) and "whistling a planxtli' $842) show that the word
referred to a kind of tune, not necessarily associated with Carolan or the
manner in which his honorific works arose.

Carolan's biographer, O'Sullivan (rgl8:rjo-4), suspects that the word
planxty was coined by Carolan himself since it is not recorded before his

time, and that the composer may have used it "as a generic name for his

more lively melodies", although he did not put it in his titles. O'sullivan
argues that the tunes with planxty in the title in the earliest collections

cannot be classified as strictly as Petrie suggested; not all these planxties
move in triplets in 618 dme, and some of them do have words. Petrie did
admit, however, that there were exceptions to his classification which



40

may have been due to the incorrect application of the term, and his

definition seems to conforrh to the use of planxty in the nineteenth
century. A quotation rn OED from the Daily Chronicle $7 March r9o4)
implies that planxty was understood as a specific type of dance tune, no

doubt in 618 time: "Al1 last night they danced in Caxton Hall . .. - slip
jigr, reels, and planxties, and never a foreign dance among them."

O'sullivan cites a use of the word in the chorus of George Brabazon:
"Him, )^^! planxqy, merrirnent, / Sing, dance, drink his health about!"
(predating any of the OED quotations). He concludes from the English
context that Carolan intended it as an English word, although it is spelt

in the Irish form plancstai rn the published versions.

This brings us to the relationship bet.ween planxty and Irish pldardca
'revelry' . OED quotes Petrie's statement that these words are synony-

mous, a conclusion based on the fact that a collection of tunes, mainly
Carolant, published by Mulholland in r8ro, has the titles in both Irish
and English, with Irish pldardct correspondirg to English planxty. Here

too O'sullivan (rg18:t5z) rejects Petrie's hypothesis, pointing out that
Carolan uses the word pldardca three times in his Irish verse, always in
the normal sense of 'reckless merriment', never meaning a piece of mu-
sic. However, the practice of usin g pldardca as the Irish equivalent of
planxty does at least show that someone in r8ro took the words to be

equivalents, even if this was a mistake. It could have arisen from
Carolan's own use of planxty inthe lines quoted above: the juxtaposition

with merriment may have led to the belief that this was the meaning of
plaruxty, and hence to the mistranslation into Irish as pldardca.

For the etymology of planxty, OED says "derivation unknown", but
refers to the suggestion that it is formed from Latin plangere'to strike'.
Irish plancstai ts obviously not from an old native root. Initial p- dis-

appeared in all the Celtic languages: compare Latin pdter, piscis with
Irish athain iasc. AII Irish words with that sound have been borrowed at

some time from other languages, although some Latin loanwords with
p- go back to the Old Irish period.

Although Latin plangere,with the perfect form plaruxi and the supine

planctum, could well be the source of planxt!, I think that there is no

need to go beyond Carolan's contempo rary Irish and English to find a

source associated with the harp. Irish has a verb planncaim, defined by
Dinneen (1927) as 'I beat, strike violently etc., and the collocation with
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tdad 'string' means 'I pl^y up music on a stringed instrument'. It is

possible that this verb was borrowed from the echoic English verb plunk
(variant plonh), defined by OED as 'to pluck (a string) so as to cause an

abrupt vibratory sound; to twang sharply , with usages such as plunk her

f.ddle strings and plunking the banjo. The verb is "chiefly dialectal".

The ending -xt!, consistirg of -sty appended to a root ending in -k,

has a jocular feel. No longer productive, it seems to have enjoyed a

certain slangy popula iry in Hiberno-English speech in bygone cen-

turies, but very few words with this suffix have been recorded. The best-

known rs boxty (variant buxt), Irish bacstai, referring to a kind of potato
bread, also of unknown origin; I thinkit may be related to aform buck-

bread recorded in Tipperary (Henry r9i8r69), denoting the same dish.

It is tempting to see a parallel in the vocalism and formation of Irish
bacstai (perhaps from English buck) and plancstai (perhaps from English
pluruk).

I have scoured numerous glossaries of Hiberno-English dialect com-
piled over the last two centuries, and found only two other published
examples of words tn -xty. \7illiam Lutton's dialect words from Counry
Armagh, collected in the r83os, include two nouns with this suffix, be-

sides boxtey. His hoke-stey means 'a mixture of heterogeneous or incom-
patible substances, rudely mashed together ; a coarse piece of cookery' ; it
may come from the dialect verb hoke 'to rumm age'. Luttont word
rucksty, also recorded elsewhere in Ulster, means 'a riot, uproar, tumult,
quarrel'; it is obviously based on ruction, itself a widespread Hiberno-
English form of insurrection Finally, when collecting dialect words in
the 196os, I heard lexty, from lecture in the sense of a 'telling-off, and the

nickname of an old man, Paddy Pokesty, although no one could en-

lighten me as to its meaning. These were both recorded in northern
Fermanagh, perhaps the last relict area for this rype of word formation.

To sum up my etymological hypothesis, planxty originally meant 'a

lively harp tune (usually in 618 time)' and was coined, possibly by
Carolan, from the verb English plunklkish planncaim 'to twang (a
string)', with the addition of a nonsense ending -sty. The resulting word
served as a model for later popular coinages in whi ch -xty was added to
roots or truncated words.

The ongoing semantic change of planxty from a kind of tune to its
popular interpretation as a prepositional expression meaning 'in honour
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of' may be compared to the development of the Scots pronoun ilk
'same' in the names of landed families. In an expression like Guthrie of
that ilk, where that ilk means 'the same (place, estate, family)', it was

used to avoid the repetition in Guthrie of Guthrie, but now it is inter-
preted by English speakers as a noun meaning 'kind, class, sort' (and the
Scots definite article that is construed as a demonstrative pronoun).
Examples are: Joan Baez and uocalists of thdt ilk and ForJohn and his ilb
there is only one kind of music.

The two words, planxty and ilk, each ended ,rp being restricted to one

narrow context - plaruxty in the titles of Carolan compositions , ilk in the
names of Scottish gent ry -where it was easy for the shift in meaning and
the change in word class to arise. The misunderstanding is thus under-
standable.
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@navnet Anhob

er VTSEKE Dersnnc

Midt i Kattegat ligger Anhoh. Ingen kan umiddelbart af dette navn af-
Irse, at navnebrereren er eL o. Hvordan er det giet til, at oen har fhet et

navn, man snarere skulle forvente bi.re t af en skov eller eventuelt af en

bebyggelse i eller ved en sidan?

Navnets nuvarende form pil -hob afuiger da ogsi ganske meget fra
dets rldst kendte former.I Olisten fra ca. rzjo (.r. r3oo) i Kong Valde-
mars Jordebog benrvnes lokaliteten siledes Anund. En endnu x,ldre
form er m5.ske det atuti (= andurudi), vi finder i indskriften pi Ho gby-
stenen (Ostergotland), sidan som det alternativt er blevet foreslS"et af K.
G. Ljunggren $964:j6). Den rldste overlevering viser under alle om-
standigheder, at navnet er skabt som en -urud-afledning. Dette afled-
ningselement, der angiver, hvad en genstand er karakteriseret af eller
forsynet med, er ikke helt ualmindeligt i danske ona.vne. Et sikkert ek-

sempel er s5"ledes Olistens Ekund, der i sarnmensrtnirg med et epexe-

getisk o tndgir som forled i oens nuvrrende navn Jegindo.
I sporgsmS.let om, hvilken afledningbas e -und-afledningen Aruund er

dannet til, har de fleste tilsluftet sig Sophus Bugges gamle formodning
om, at det er fuglebetegnelsen and (r89o:244. Kristian Hald (bl. a.

t98z:6) har dog foresl5"et et sb. glda. *an ttrimmel, stribe' som en alter-
nativ eqFmologisk mulighed, og John Kousgird Sorensen (r99+r+;z7),

som er den sidste, der har ytret sig i sagen, mener, at det drejer sig om en

afledning til et vb. *and '5.nde, puste'.
Navnets dannelsesform lader sig antagelig endnu spore i den gamle

lokale udtaleform lana), hvis sidste stavelse kan forklares som en om-
dannelse til -o af det gamle suffiks -und i et eller andet stadium af svag-

tryksudvikling. En god forklarirg pi, at oens officielt accepterede nayn
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er kommet til at fremtrrdesom en sammensrtning med sb. holt'mindre
skov', er det imidlertid vanskeligere at finde.

Hald (bl.a. 198z:6) bedommer -hoh som en tilfojelse til det oprinde-
lige navn. Denne tankegang folges af BentJargensen (bl. a.1994:24), der

kalder det )en afi rydeliggorende tllfajelser. Formuleringen anryd.r, at

der ikke kan y&re tale om en almindelig epexegetisk sammensrtning. I
en sidan ville det rydelig gorende, epexegetiske led som bekendt have

angivet lokalitetsarten, hvilket sb. hoh jo umuligt kan have gjort i et

navn, hvis denotatum var en a. Et eksempel pi en epexegetisk sammen-

srtning finder vi derimod i Matriklen 1688, der omtaler @en som An-
holts Land.

Hald lader sin tolkning af -holt som en tilfojelse st@tte af formen Ane
holth fra ca. 1425. Belrgget, der kun kendes i afskrift fra rjzo-49, stam-

mer fra Claudius Clavus, den danske kartograf der i r. halvdel af t4oo-
tallet tegnede de fsrste landkoft over de nordiske lande og Gronland,
arbejder der ikke just er kendte for pilidelige og najagtige stednavne-

former. Det er da ogsi det eneste behg pi Anholt, hvor fsrste del af
stednavnet er tostavet. En parallel hertil er Bdgo (Beg herred), der hos

Clavus skrives Bogheo, men som ellers altid har enstavet forlea (jfr DS

1969:274).

K.G. Ljunggren fty7:r44) har isrr beskrftiget sig me d -holt-[ormens
proveniens. Han finder det sandsynligst, at denne ,,urspirning" skal til-
skrives nederryske sofarende. Som begrundelse herfor fremfarer han for
det forste, at oens beboere brugte en anden form, for det andet at senll.
i et strrkt besejlet farvand, og for det tredie at den ham rldst bekendte

form fra 1434 forekommer i en nedertysk kilde. Clavus-belregget fra o.

r4zJ, der uanset usikkerheden vedrsrende navnets forste del gengiver en

form p5, -holt, mi nok siges at srtte sporgsmS"lstegn ved holdbarheden af
Ljunggrens sidst anfarte argument.

Et forslag om nederlandsk indflydelse, som OIuf Nielsenifolge Gun-
nar Knudsen (r9r8:9r) har vendleret, svakkes af, at nrsten alle neder-

landske belrg viser srrnederlandsk udvikling af oh trl out (Rentenaar

t986:4o f .).

Navneoverleveringen giver som navnt ingen srrlige holdepunkter
for at antage, at-ltolter en dlfojelse til oens oprindelige navn. En anden

mulighed er da, at -hoh skal forstis som resultat af analogisk omdannel-
se. En vigtig forudsrtning for en s5.dan synes imidlertid at mangl., nem-
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lig lydlighed mellem navnets form far omdannelsen og det stednavne-

element der omdannes til. Lydligt ligger -und og -hoh temmelig langt fra
hinanden, men denne forskel reduceres ganske berydeligt, hvis man

accepterer Bugges (r89o:244) mere end roo 5"r gamle idd om, at navnets

sidste -n- pe grund af tilstedevrrelsen af det forste er blevet dissimileret
dl -l-, og at der altsi. har eksisteret en form pi -old. Omdannelsesfor-
klaringen har i avrrgt den fordel fremfo r dlfajelsesforklaringen, at den
manglende overensstemmelse mellem lokalitetskategorien a og sb. holls
berydnirg ikke er nogen hindring. Blandt de analogisk omdannede

stednavne finder man mange eksempler pi en tilsvarende uoverensstem-
melse (jfr Dalberg r99r:j9 ff.).

Noget ryder s5.ledes pi, atdet gamle anavni tidens lob har veretudsat
for to omdannelser, dn der kun fik lokal udbredelse, og dn der blev

formidlet i kilder med et stort publikuffi, og som derfor fik stor ud-
bredelse og endte med at blive navnekonvention.
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Norrsteg
En liimning av den gamla kusdandwiigen genom Norrland?

Ev LBNNART DnHLIN

IVorrstigen var fordom namnet pi den veg som forband centralorten
Uppsala med de norrut liggande delarn a av Sverige. Denna ur5"ld riga
fhrdvd"g, som skulle kunna ses som en foregingare till den nuvarande
europavag fyra, har diskuterats i en mdngd olika vetenskapliga arbeten.

Den har dven avsatt spir i den norrlendska ortnamnsskatten (se nedan).
I byn Bro i Rogsta sn i Hdlsingland finns d"gonamnet lVorrsteg (utt.

napt(g) och eft till detta sekundert namn lVorrstegs/tammdreru (utt.
nastegsdryar+), som avser en intilliggande lig skogkledd 5.s eller holme i
samma by.

Namnet lVorrsteg upptrdder i skriftliga kallor for forsta g5"ngen pi
storskifteskartan 1779 (LMV Y 44-5:) med formen lVorrstig. Namnet
avser di en iker. Den foruwarande 5"kern 1r behgen invid stranden av

den nu utdikade Syltasjon. I denna akt finns dven de sammansatta
formerna lVorrStigsSnand isyftande betesmark i anslutning till Syltasjon
samt lVorrstigsttigt avseende en aga belagen vdster om och i direkt an-
slutning till 5.kern Norrsteg. Namnet lVorrsteg 5"terfinns inte pi stor-
skifteskartan 18o6 (LMV Y ++-t:6), her benlmnes de tre dgorna Bro-
cinget, ett namn som ej 5.terfinns i de senare handlingarna. Emellertid
finns har de korrumperade formerna Morstigs Hammdrru Mdrdstigs
Hammnr€n samt Mi)rtstigs Skogen, alla avseende den norr om aganNorr-
steg belagna skoghammaren. En hignadsdelningsldngd frin ir t83z ger
en anrydan orn vad det i denna artikel behandlade namnet primdrt 5"syf-

tar: ,till vlgen som loper it Mird Stigshamarn) samt >ostra sidan om
gatan borjande frin gatbacks hag kn1 till vlgen). Namnet lVorrstegS.ter-

kommer p5" rvi laga skifteskartor fr5"n ir 1885 (LMV Y ++-5:2, LMV
Y 44-28:r) men denoterar d5, delvis ett annat omride dn det ursprung-
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liga.l I den forra kartakten iterfinns ocksi de sammansatta formerna
IVorrstegshageru och Osrcrnorrsteg avseende ilgor i direkt anslutnitg till
Norrsteg samt Norrstegshammdren, betecknande den tidigare ndmnda

skoghammaren. Har finns dven markerad en ,Vag till Norrstegr; j^g
uppskattar att denna markering anger vlgens bredd till omkring ftm
meter.

P5. senare ek (rg1g och ry86) anges endast det sekundara lVorrstegs-

hammnren som namn pi det intilliggande skogspartiet.

En intressant detalj kan studeras p5" en karta over byarna Malstas, Vias

och Backans byskogrTzT &MVV 44-zo:r). Pi kartan finns markerad

en bro nordost om Balsten over Viain och emot agan Norrsteg. Nigra
namn till ytterligare ledning flor namnet lVorrsteg finns ej upptagna i
denna kartakt.

Namnen Norrsteg och Norrstegshammdr€n ar dnnu idag kanda och

anvdnd a ay yngre och ildre namnbrukare . IVorrsteg ar numera bendm-

ningen p5" en betesmark belagen pe den plats som de d"ldsta kartorna
anger. J^g kom sjdlv namnet pi spiren genom en illdre slakting som

berdttade att hon under sin ungdom, di tigen dnnu stannade i byn,

brukade ge en genvag over Norrsteg frin stationen till sitt hem. Delar av

den gamla vd.gen som enligt mitt antagande fhtt ge namn 5"t de nuvaran-

de ilgorna finns fortfarande Lurr, dven om resterna over agan Norrst eg ar

mindre pitagliga. Vdgen ger sig emellertid fortsd.ttningsvis till kanna

uppe pi Norrstegshammaren. Denna vlgstrdcknirg ar enligt ek om-
kring 9oo meter l5"ng. En beskrivnin g av vilgen med utgingspunkt fr5"n

d.gan Norrsteg visar foljande:

a) ostlig-nordlig riktning: En bit in pi Norrstegshammaren gor vdgen

en skarp krokning 5.t nordnordvdst och gilr i denna riktning ca 4oo
meter. Der gor vdgen en skarp krokning vdsterut. Den viker sedan lika
skarpt 5"ter norrut och kommer till eft bergigt skogsp arti, dar den over-

wdrar en mindre grus5"s. I grus5"sen finns en mycket kraftigt markerad

hilveg. N5"gra hundra meter lingre norrut overwarur denna veg den

gamla rikstretton och passerar den numera igenvdxta agan Falkri.
b) sydvlstlig riktning: Vdgen civerwdrar Viains ravin efter ca rto m.

Her har tidigare funnits en bro, vilken dock revs pi t95o-talet. Efter

1. Hir har jagvalt att legga storre vikt vid de aldre kartakternas angivande av namn-

former och lokaler, di det oftavisar sig att lantmdtarnavid de senare kartlaggningarna inte

ligger s5. stor vikt vid att inventera namnskatten som de tidigare kartorna ger prov pi.
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overg5.ngen fortsd"tter vd"gen i samma riktning och passerar efter ytter-
ligare omkring rto m helt nd"ra den sdgenomspunna klippformationen
Barsten eller Balsten (utt. bqftan). (S. Sven B. F. Janson i Filologiskt arkiv

33, r98j, s. i.4ff. med hanv.) zoo m langre fram passerar vdgen gS.rden

Holmbergs g5"rdsplan och moter efter ytterligare ca rto m landsvdgen

mellan LonnS.nger och Norrgrdnden eller Viagrdnden. Efter detta fort-
sdtter vd"gen i vdstsydvistlig riktning och passerar si sminingom den
forna gistgivaregi.rden och skjutshillet i byn Malsta. Den gor sedan en

mycket skarp krokning mot norr och sammanfaller slutligen dven i den-
na riktning med den gamla rikstretton.

Flera detaljer i det ovan presenterade namn- och kartmaterialet samt i
de pi platsen foretagna studierna :alar for att namne t lVorusteg skulle
lr:ara semantiskt sekundert till namnet pe den gamla riksvdgen, IVoru-

stigen. Den forsta indikationen dr den bro som markerats pi kartan r7z7
(LMV Y ++-zo:r). Det d"r knappast sannolikt att vilken bro som helst
noterades p5" en karta som denna. En bro frin Balsten over Viain till
Norrsteg fanns kvar d.nda till borjan p5" r91o-talet di den revs pi grund
av rasrisken. Nigon ny har inte byggts sedan dess. Ald.rn pi den diva-
rande bron d.r det av detta skal omojligt att ha n5"gon uppfattning om.

Av.n hagnadsdelningslingden fri.n ir fi32 anqyder, i de w5. ovan an-

forda citaten, n5"got om denna vag. Vad som exakt isyftas dr sv5"rt att
veta, eftersom texten inte hd.nvisar till nilgra kartillustrationer.

Pilagaskifteskartan frin i"r 1885-86 (LMV V 44-j:z) anges en ca t m
bred ,veg tilI Norrsteg). Vid denna tid hade vdgen naturligwis sedan

lange overgS"tt till att bli en enskild brukningsvdg, di den som allmin
vaghade ersatts av den lengre visterut befintliga landsvdgen, som seder-

mera skulle komma att kallas rikstretton.
Dar vdgen passerar over Norrstegshammaren finns pi dess bida sidor

uppkastade linga rader av rojningssten. Hd"r finns dven en vdgkorsning
med en dldre anslutande veg frin de lengre cisterut liggande byarna.
Rojningsstenen indikerar enligt min menin g att man har ansett det vik-
tigt att gora vdgen si jdmn och slat som mojligt for den ditida trafiken,
alternativt att stenen kastats upp efterhand som den kommit i dagen

efter vd.gens successiva nedslitning.
De felaktiga namnformerna Morstigs-, Mdrdstigs- och Mdrtstigs- kan

enligt min mening forklaras med lantmdtarens otillrdckliga kannedom
om de korrekta namnformerna och den lokala dialekten i forening med
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viljan att pi ett nS.gorlunda fornuftigt sdtt namnge de olika lokalerna.

Har lantmd"taren hort namnen uttalade med de ovan angivna uttalen, ar

det kanske inte s5" underligt om han inte kunde finna n5.got forsti.eligt i
dessa namnformer och darfor gick si lingt att han ersatte dgonamnet
IYorrsteg med Brocinget, det forra S.terkommer pi laga skifteskartan
(1835-86) medan det senare namnet inte gor det.

Som exempel pi namn som kan forknippas med den gamla ftrdvlgen
IVorrstigen kan ndmnas sockennamnet Stigsjt) i Angermanland och by-

namnen lVorrstig, Sabr5" sn, Arg.rmanland, Stering i Harmi"ngers sn,

Steg i Rogsta sn, Halsingland, och Stig i Sibri sn i Angermanland. (S.

Alfred Vestlund i Gammal halsingekultur rgjz s. j9 ff. och Stefan Brink i
Namn och bygd 69,t98r, S.r38 ff.) Hit bor, dven om det dr tilmligen ny-
tillkommet, kommunnamnet lVordarustig i Hdlsingland rd"knas (o-
kommunnamnets tillkomst se Sandy Forslin i Hudiksvalls tidnin g zzlg
1994).2

Till dessa namn kan enligt min mening nu dven fogas namne n Norr-
steg och lVorrstegsltammar€n. For detta talar sivd.l de illdre kartformerna
som de kvarvarande spiren i den omkringliggande terrdngen samt inte
minst det faktum ,,, J. rester av vdgen som ior{^rande finnr kvar i det

undersokta omr5"det s5, vdl passar in i ett storre omkringliggande mon-
ster.

Agon"mnet Norrstegoch namnet pe skogspartiet, IVorrstegshammdren

bar bida enligt min mening vittnesbord om en mycket gammal kom-
munikationsled, vars ursprung mi,hd.nda st5.r att finna i det forra 5.rtu-

sendet.

2. De tidigare kommunerna Bergsjo, Gnarp, Harminger och Jattendal enades om att

anta detta namn lor den gemensamma storkommun som de bildade vid kommunrefor-
men 1974.Namnet lVordanstighade tidigare anvdnts s5.som namn pi det nordligaste av

Hdlsinglands lqyrkliga kontrakt.



Om dialffitiska tecken och r5.n

av BTRGTT Eernn

Sedan vi har borjat kommunicera med varandra via v5"ra datorer har vi
fhtt vanja oss vid att se v5.ra svenska diakritiska tecken forvandlas till
mystiska teckenkombinationer. Vi Macanvdndare har blivit vana vid
tecknen A (e), o/oo (a), " (o), = (A), / (C och * (O) som kan dyka upp i
dokument och post frin PC-anvdndare och korrespondenter med andra
e-postprogram in vi sjdlva. Mer sv5"rldstaar ord med =Et (eller -Cz) (e),

-F,4 (a), =F6 (o), =Ct (A), -C4 (A) och =D6 (O) som i synnerhet e-

postanvdndare med dldre program fhr brottas med.
Svirigheterna beror forst5.s pi att de engelsksprikliga dominerar i IT-

vilrlden. Det finns mi.nga exempel pi att man i USA inte florsti"r diakri-
ternas anvd.ndning - som tidningsartikeln der v5"rt svenska tennisess ge-

nomgS"ende stavades Bjorn Borg eller den saft av skandinavisk ryp som
S.tminstone for n5.gra ilr sedan sildes i USA under namnet Sdfr (tofi
drinks d"r alkoholfria drycker).

En fol jd av vi"ra problem med diakritiska tecken i datorutskrift har
blivit att vi borjat undvika dem. Vanligt dr att vi antingen skriver a och o
i stillet for 5", d och o eller aa for i, ae ftir d och oe for o. Den forsta
skrivningen dr den vanligaste i vi.ra e-postadresser. Vi har blivit s5" vana
vid den att det inte bereder n5"gra svS.righeter att lesa Goran for Goran.
Genom detta fhr v5"rt sprik en stor md"ngd nya homog rafer. En i mitt
hem i Angermanland mycket uppskattad kaka Gor5.n, blir pi si sdtt en

homograf tiIl Goran: Goran.
Ordet gorfrru d"r spritt i Skandinavien, men for mig hor dessa bakverk

samman med hembygden. Innan jag ger mig in i en beskrivning vill jag

ndmna att jag forutom ordbock.r, encyklopedier och SOFIs dialekt-
samlin gar har konsulterat Nils Keyland: ,Svensk allmogekost. Bidrag till
den svenska folkhushillningens historia. r) (rgrg) och Ann-Sofi Schofte-
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Lindsten: ,R5.n och viffior, (i Gastronomisk kalender, ry6+). Schofte-

Lindsten sammanstdller bl. d.. svar pi Nordiska museets etnologiska un-
dersoknings specialfrigelista om rin och r5"njd"rn.

Gor5"nen har gamla anor. I dldre tider grdddades de pi glod eller i
elden i en sdrskild sorts jarn, gordn(t)jarr, saxliknande, med l5"nga

skanklar till handtag. Degen eller smeten lades mellan wi. rektangulera

eller runda plattor, plitar, som var dekorerade pi insidan. Ornamentet
overfordes till det grdddade gor5"net. P5. samma sdtt grilddades oblater

och viffior. Jdrnen skilde sig endast genom monstren och hur mycket
pli.tarn a fordjupats - ju stdrre fordjupning, desto tjockare bakverk.

I den elfte upplagan av SAOL anges endast formen gordru n., men i
tidigare upplagor, t. ex. den tionde (rgZ6) har gord givits som alternativ
och gfu vi d.nnu langre tillbaka, t. ex. till femte upplagan (1881) ar gord

den enda formen. Den form med -n som nu tycks ha segrat forklaras
(t. ex. i SAOB) som ursprunglig pluralform. I norskan dr skriftformen
goro fem., i danskan goderaadpl.

Ordet rdn (forr dven rd) n., ett slags bakverk, forklaras av SAOB som

kortform av gordn (resp. gord), €r forklarirg som S.tminstone utifrS"n

dialektmaterialet verkar rimlig. Ordet rdru d.r som bekant vd"l etablerat i
svenskan som bendmning pi tunna, sproda, ofta rutmonstrade bakverk,

r. ex. smorgi.sr5.n. Gordneru ar i dag mindre vilkdnda, medan det i virt
land troligen ni"got senare bruket att grtdda udfl,or dr allmd"nt spritt.

I SOFIs samlingar till OSD finns belagg pi, ordet gorfr,(n) frin stcirre

delen av landet. En stor lucka finns dock i Norrland, dar belagg saknas

fri.n Gd"strikland, Hdlsingland, Herjedalen, Medelpad, Vdsterbotten
och Norrboften. En intressant berydelseforskjutning kan noteras i syd-

ostra Blekinge och vd.stra Sm5.land, der gorfr resp. goro har fhtt berydelsen
'godsak (i allminhet)'. Ex.: ktitt o gryln o scltuiskeru o klimpa o allmiigheli
gord (sydostra Blekinge) . Har do norua gorfroer o bju pa?'Har du nigot
gott att bjuda pe?' (Sturko, Blekinge).

Ordet uppvis ar ganska stor formrikedom och jag skall inte redovisa

formerna her. I stort kan sdgas att ordet vanligen d.r neutralt, men spora-

diska uppgifter om femininum forekommer. I Sydsverige och Gotaland
domin erar former utan -n, sLnqular och plural ir vanligen lika. Accenten

ar ofta akut pi forsta stavelsen i Sk5.ne och Halland. Akut accent fore-

kommer ocksi i Sm5"land, Bohuslen, Vd.stergotland, Ostergotland och

pi Gotland. Former med -n, i synnerhet i plural, d.v. s. den form som nu.
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segrat i rikssprS"ket, upptrilder framfor allt i Svealand och norrut. I vissa

delar av landet, t. ex. i Ski.ne, forekofnmer gord inte sdllan i samman-

sdttning med en forklarande efterle d: gords-kaha.

Ordet gord(n) ar enligt gingse etymologisk litteratur en sammansdtt-

ning god rdd, som forklaras som en kaka som man har, ndr man har god

r5.d. Forklaringen rycks mig inte helt overtygande. J^ghar dock inte nu
nigot annat forslag. Forsok att knyta anknyta till fr. gaufrette'liten viffia'
(Nordisk familjebok) eller gofrraz,z (Sven Hof i Dialectvs Vestrogothica)

stoter pi svirigheter.
I litteraturen (Falk & Torp, Hellquist m. fl.) finns uppgifter om att

bendmningen gorfi(n) st5"r i motsats till svenska turunrd(n) eller norska

fattigmand.(sbakkelse). Det bor dock anmdrkas att gore(") sannolikt d.r

det dldsta av de tre orden. Tunnr5.n (- tjockrdn finns ocksi -) och fattig-
mand har f, o. knappast mindre dyrbara ingredienser d.n gor5.n. Tunnrdn

air, som namnet anger, sdrskilt tunna ri.n, eller, om SAOBs analys av

ordet rdru ir riktig, sirskilt tunna gorin, som grdddats mellan plan a, ofta
runda, jarn. Nordiska museets samlingar innehiller praktfullt ornerade

tunnrS"nsjirn frin stormaktstiden med adliga vapen och kungamono-
gram som visar att de inte var oberydliga husgerid under den tid de var

i bruk. De festa bevarade rinjd.rnen har dock rektangulera, n5,got for-
sd.nkta pl5"tar for griddning av gor5.n.

De tidigaste gorinen rycks, enligt Schotte-Lindsten, kunna ledas till-
baka till den katolska kyrkan och kanske sdrskilt nunneklostren under
medeltiden. Hon pekar pi likheterna mellan rinjdrn och oblatjdrn. I
uppteckningarna finns ocks5. uppgifter om att rinjirn kunde anvindas
for att baka oblater. Schotte-Lindsten anknyter till det italienska bak-

verket brigidino, ett mellanting mellan rin och v5.ffia, som pi"stis ha

inforts till Italien av v5.rt svenska helgon Birgitta och som i vart fall lange

har bakats dar av birgittinernunnor. Via kyrkan och klostren kan det

tdnkas att bakverk av liknande slag har tagits upp i folkliga fcstbruk i
anslutnirg till de kyrkliga hogtiderna, pipekar Schotte-Lindsten. Hon
menar att en detalj ur Fastlagsfesten av Pieter Brueghel (t525-r16g) som

skildrar griddning av gorin (eller viffior) over oppen eld, ger en antydan

om detta.
Det speciella med gorin d.r att de grilddas i ett sdrskilt sorts jan, inte

receptet. I sjdlva verket utkristalliserar sig wi ryper av gor5,n, dels finare

hogtidsbrod, dels enklare brod eller tillftllighetsbrod, som man tog dll
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nir man var brodlos. Till de sistndmnda tog man vad man hade, det
kunde fL duga med rigmjol och vatten. Gor5.nsjdrnen kunde t.o.m. an-
vindas till barkbrod (ett sidant finns avfoto graferat hos Keyland). Ytter-
ligare ett anvdndningsomride illustreras av foljande uppteckning frin
Visseltofta i Skine: Mot rgula sjukan>) (= gulsot) skulle man d.ta godrin
med nio slags ingredienser, och det .var ofaimi)g o ltassamiig o till sla schit i
dd go'rdun ['kreatursgodsel och hdstgodsel och all slags skit i de go-
r5.nen'] ,.

Men vanligwis forknippas gori"n med fest och hogtider, vilket foljan-
de beskrivning frin Krdklingbo p5. Gotland (ur Keyland) fhr illustrera.
>Intet av allt, som bakades till julen, oversteg i siffertal gorfrden, ry ay

dessa skulle det .vara )oo I 4oo stycken. t...] Till gor5. togs ett fat med
tjock, sot grddde, ett par liter ungefh.r, ro \tz dggulor och en halv mark
smd.lt smor samt en kopp socker. Med en sked rordes mjolet ut dll en los

d.g, som lades pi bordet for att inarbetas med mera mjol till en stadig
d.g. Nar denna svilllt n5.got, kavlades den ut till en femorings tjocklek,
skars i fyrkantiga bitar och lades pi det varma gorirjdrnet, som nu bars

till spiseln och holls over gloden, fbrst pi den ena sidan och sedan pi den
andra, s5" att gor5"net fick en jd.mn och vacker ljusgul ferg t...], De grad-
dade gorS"nen staplades och sorterades, de basta fick gi till julkalaset, de

mindre lyckade till brdnnvinsbrod it tillftilliga besokare under helgen.
Till slut vill jag garna bjuda pi Moster Ingeborgs goda rullrin. Rull-

r5.n d.r tunna r5"n, som grdddas i plana, rund a jarn. Efter greiddningen
rullas de upp varma over en kapp el.dyl och skjuts av ndr de svalnat. I
mitt barndomshem grdddades alltid rullr5"n till julen och andra stora
festligheter.

Moster Ingeborgs rullri.n

r glas vatten, r glas socker, rores tills sockret smd"lt

tillsd.tt z glas vetemjol, ror till jdmn smet
tillsdtt r glas skirat smor, rcir om

l5.t st5. over natten, grd"dda nd.sta d"g
smeten klickas ner i rinjirnet

gradda, rulla upp och 15.t svalna.



Frin Sydhalland

av BnRTrr Eyonn

Av Halland dr den sydligaste delen, Hoks herad, nigot for sig sjdlvt. Det
var forr ganska isolerat fr5.n omvdrlden. I soder reste och reser sig Hal-
landsis, hog och mork och svS"rbefarbar. Roveri forekom der i alla tider.

Norrut bildar den vattenrika Lagan p5. storre delen av grdnsen ett effek-

tivt hinder for kommunikation. Endast vid Laholm och - lingt senare -
vid Knired har det funnits bro. For heradets folk var mdnniskor och folk
i norr om LagannS"gonting fremmande, nigot suspekt, som man varken

behovde eller kunde eller ville ha befattning med. AIII sidant var i folk-
mun )nor henadr.

I sydkanten av Hoks harad ligger nilgra orter med namn p3, -lt)u, fr5.n

vd.ster mot oster Hemmesliiu, Skwmmesliiu, Hassliiu och Rriruneslau. De
namnbdrande orterna bildar en sammanhangande rad, dar emellertid
Skottorp ligger inklamt mellan Skummeslov och Hasslov.

Det dr inte meningen att med dessa korta rader soka komma de hem-
ligheter pe sp5.ren, som owivelaktigt alltjdmt doljer sig i denna lilla tdm-
ligen isolerade namngrupp. I samband med Skummesliiu skall emellertid
uppmdrksamheten fhstas ocks5" vid det redan ndmnda Skottorp, sdteri,

jarnvaqsstation m. m. i Skummeslovs socken. Forleden i namnet Skot-

torp, si skrivet redan 1436, forklaras av Sahlgren i Sveriges ortnamn,
Hallands lan (SOH) t (t948) s. 45, vdl -vara shotte'man frin Skottland'.
Det hd.nvisas som stod till ett par fall, dar detta ord, i brev frin r5J7,

kanske upptrdder som tillnamn. (I en senare utkommen del av Dan-
marks Gamle Personnavne finns ett antal aldre exempel, dock frin andra

delar av landet d.n Halland.) Denna tolknin gav Skottorp d.r inte sannolik.

Den lilla sydhallandska namngruppen p5. -lau anses visserligen yara

gammal, dven om det sprikliga belaggmaterialet inte rdcker lengre till-
baka dn till r2oo-r 4oo-talen. Den skriftfista traditionen dr over huvud
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inte Ildre in s5,, men vi m5"ste p5" andra grunder tillmdta dessa och andra
liknande namn en l5.ngt hogre ilder. Det visar sig bl. a., att dessa hal-
landska namns tunnsS.dda motsvarigheter pi andra stdllen inom det
nordiska sprikomridet 1r lingt avlegsna frin Sydhalland. T.o.m. mot-
svarigheterna till forlederna m5.ste sokas i fiarran. Ett exempel er Rcinrues-

Itiu, vars forled i SOH forklaras vara mansnamnet Randuer . Sivitt kent
ar Randuer over huvud inte belagt i det gamla Danmark. Kanda exempel
pi Randuer 1r alla vdstnordiska, troligen islendska. Namn et Hassltiu ar

sprikligt identiskt med Hadersleu i Sonderjylland.
Egentligen ar Skummesliiusstrarud (och Shummesliiu sjelvt), som det

st5"r p5. en vigvisare vid vdstkusffd.gen, ett vackert ord. Det framkallar
nog hos den oinvigde latt en tanke pe det vita skummet over kammen pi
friskt bligrona v5.gor, rullande in mot en vit sandstrand. Och liiu leder
oss i tankarna till Snoilskys ,lovskog doftar invid vattnens bryn, i den
dikt, dar kung Erik leker pi luta.

Den krassa verkligheten dr emellertid en annan.
I SOH r tolkas Shummesliiu pi grundval av det dldsta kanda skriftliga

materialet som innehS"llande skutlskot-man 'uppbordsman'. Detta ar

helt visst riktigt, spri.kligt sett. - Deremot dr det inte utsagt, vad termen
skutl skot egentligen avser och vad en skutl skot-man alltsi" var i forhisto-
risk tid. Historiens strilkastarljus behovde riktas diti.t, om nu det kan
skingra lite av forntidens tata morker kring saken.

Och Skottorp d5., som vi nu dntligen kommer tillbaka till?
I SOH heter det som redan sagts, att forleden vdl ar ett tillnamn

Skotte 'man frin Skottland'. Men Skottorp och dess namn ar forvisso
lingt lldre an436, de,det florst omtalas. Sekert dr det fera S.rhundraden

illdre in s5.. Och di var det sdkert ont om skottar i sodra Halland. I stlllet
ser jagi forleden av Skottorp samma ord som utgor den forsta besti.nds-
delen i det redan ndmnda Skut-mans-lez'skummeslov' . Skottorpbeteck-
nade med andra ord en utflyttnin g frin det ildre Skummeslov. Att den
d.r gammal sqyrkes av en ansenlig mantalssiffra, nd.stan lika stor som den
for Skummeslov. I er SkutmAns-thorp har den mellersta leden tidigt bli-
vit utstott, p5" sd"tt som Sahlgren sjilv en ging har givit sl5.ende andra
exempel pi: tefat for tekoppsfdt och m5.nga andra. Det skulle slutligen
l'lara en helt osannolik slump, om de sdregna namne n Skummesliiu och
Skottorp, med vdsentliga delar gemensamma, pi wi helt nd"rbelagna or-
ter skulle ha alldeles vdsensskilda ursprung.

Skotten forsvinner igen ur den tidiga medeltidens hallandska historia.



shentte, v. i dansk

ar INcrn E1sKJ,/ER

Ordet skbnne'labe lobsk (o* heste) var nyt for mig, da jrgi studietiden
stodte pi det i Peter Skautrups >Et Hardsysselmil, fta Tvis lige syd for
Holstebro. J.g kendte ikke ordet fra min barndom/ungdom i Limf ords-

egnen mellem Holstebro og Skive, havde ej heller hsrt det hos dialekt-
talende landbofamilie i Salling og Thy. I Feilbergs og Molbechs dialekt-
ordboger er der da ogsi kun behg fra Sydvest- og Midwestjylland syd

for Holstebro. I Skautrups monogrufi, er der eksempler som de tDa de

g)rl' ... @ ha'st sgj@'r! m@ jan's ..., det var dengang hestene skennede

med Jens . .. II 8z'6. Ordet kan ogs5. bruges om stude som trckdyri n@r

Gn pa sdu'r tu te'c sgjen',,r, ku en e't hdl @rn n5l et par stude tog til
at skenne (lobe lobsk), si kunne en ikke holde dem. I u8". Ogsi bet.
'vx,lte med vogn om person er belagt.

I danske smll er der ikke eksempler pi bru g af ordet, ligesom der
heller ikke er rydelige oboiske spor i reldre dansk (hverken i Kalkar eller
i ODS, med citater fra eller referencer overvejende til jyskfodte for-
fattere).

Med baggrund i jyrk skennelsvensk skerua kunne man forestille sig, at

gamle ostdanske/sydsvenske dialekter kunne fremvise belag pi ordet.

Det er ikke tilfreldet for bornholmskens vedkommende. Ordet optrrder
i k k e i Espersens Ordbog. Der henvises heller ikke til det under
VojllauuA'voldlobe, lsbe lobsk eller under liiuua i uojll 'lsbe i vold' med

samme berydnitg under opslagsord uojll. - Men man kan uden at g@re

sig storre anstrengelser finde belrgpi former, der svarer tll skennel shena

i dialekterne ost for Aresund. Fx er ordet medtaget i Goingeordbogen
med berydnirg angivet som ,(p.g.a. skrimsel) springa obehlrskadr. I
den hallandske ,Skream5"lets ordforrid) er efter bojningsform er af skena

anfart ,vanl. 'lopsd (r. d. o.)r. I Skinska Akademiens ordsamling er
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ordet ikke medtaget, det fremtr r,der kun som )overs&ttelse, til et skinsk
udlrdnna.

Jrg er i gang med en lille undersogelse af den geografiske fordeli ng af
danske dialekters fra hinanden meget aftigende former hsrende til ord-
komplekset (kore, lobe rende) lobsk, elI. i lobshe, (uare) lobsk, lobsker sb.

Herved er jeg (igen) stodt pi skerurue, (og skensk, sbennegal) og uoldlobe,

-rerude m. m.

Jeg vil derfor som si ofte fw bede min gode og altid tjenswillige
kollega Goran Hallberg om hjxlp med det sydsvenske. Helst i form af, at

han selv udgiver en lille afhandling om, hvordan fordelingen af betegn-
elser og (former) for begrebet 'labe lobsk egentlig er ost for sundet! Se

skal jeg ,til gengrld, med hjxlp fra Institut for Jysk Sprog- og Kultur-
forsknirg i forste omgang oplyse, hvordan det egentlig er med udbred-
elsen af skenrue ijyrk. Sporgelistebesvarelser indlagt pl" kort viser en ud-
bredelse, der m5"ske rimeliggar mine indledende bemrerkninger om ikke
at have hsrt ordet pi min egen egn. En uds porgning om bojningsformer
af skenrue viser dog spor ogs5" i nordvest-, nord-, ost- og sonderjysk. J.g
kan videre oplyse , at jyrk skenne ikke har belrg pi nogen af de (rldre)
svenske og norske berydninger 'glide af ell. til siden ell. i urigtig retning,
flyu. skrit eller flaksende', jf. Hellquist under r. skena, SAOB under
skenav.', Aasen under skina (i') og skeina. Overforte mere eller mindre
bevxgelsesrelaterede berydninger er kun bevidnet i yderst ringe grad.

Jyske dialekter kender heller ikke til den norske brug af ordet i be-

rydning 'bisse' om kreaturer, jf. ,(Norsk.) Bisser; lober omkring (O.
Qurget), som plages af Hede og Myg), [her citeret efter Videnskabernes
Selskabs ordbog, der videre skriver (ft, Stroms Sundmoremonografi)] 

'). . . at de den meste Tid af Dagen maae lobe om eller bisse, hvilket her
kaldes at skinnerr, formentlig en af kilderne b"g Aasens ovennrvnte
skina.

Vi har med skenne et eks. pi det ikke ukendte forhold, at et dansk
dialektalt ord, her et jysk, kan korrespondere med et svensk ord med
standardstatus (evt. ogsi som her med dialektforekomster). Danske

omilsrelikter kan ogsi fremvise en s5"dan korrespondence, jf. fx kc;jsa,

kcwsa 'stirre, glo, knejse', der svarer til svensk koxa, jysk og gammelt
sstdansk har usuffigeret form, kdgel-a (Ejskj rr u.a.).
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Kdrt barn har m5"nga namn
Shrihsel och andra ffigelskremmor

ev GBno ExLUND

Begrepp i,i19 i ALE (Atlas Linguarum Europae) definieras pa foljande
sdtt: ... det forem5"l i form av en gubbe som man placerar i trddgirden
for att skrdmma bort fhglar som ilter fron eller frukt. - Det ror sig a11ts5"

om en f5.gelskrdmma.

Forsta svirigheten infor en kartering av bendmnin gar pi" detta be-

grepp besti"r i att utgallra sS"dana som isyftar konstruktioner vilka defini-
tionsmdssigt inte hor hit. Exempel harp i ar fhgelskrd.mmor som utgors
av fargade band, snurror (ljudeffekter) o. likn., t. ex. krdkslamrd, krdk-
smallra. Andra ar inte lika enrydiga, t. ex. f,gelskarrd. Denna bendm-

ning, som forekommer i Sk5"ne, Halland, Blekinge och Sm5"land, an-

vdnds for det mesta om en fhgelskrdmma ay roterande konstruktion,
men r nilgrafall sorterar den under den givna definitionen. Dessa belagg

uppfhngas inte av ALE:s kartnit, men de kommer att tas upp i ALE:s
kommentardel. Storst problem villar de uppteckningar for vilka en klar
begreppsbestdmning fattas. Oversd.ttning kan helt saknas eller den kan

kort och goft lyda 'f5gelskrdmma'.

De mS"ngskiftande bendmningar som 5.terst5"r, sedan oklara fall och

begrepp utanfor definitionen sorterats bort, lampar sig vdl att redovisa

p5. en s.k. motivkarta. I huvudgrupp (r), som dr den storsta gruppen,
ingir simplicita och komposita, i vilka huvudordet hrt, liksom det
osammansatta ordet, instrumental berydelse eller funktionen av nomen
agentis och som uttrycker en handling med inneborden 'att j^g bort',
'att skrdmma'. Bestd.mningsordet d.r vanligenfigel (i allmlnhet) eller en

specifik fhgel, t. ex. krdka, s?dra, spiruk. Det kan ocksi ange vad som ska

strcyddas, t. ex. bjugg, eller vilket odlingsomrS.de som ska fredas, t.ex. frker.

Mojligen kan bjusgyara en ellips av bjuggdker.

I en forsta undergrupp (rr) kan lampligen grupperas bildningar till
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verbet skriimma si.som dkerskrtimma (Jamtland) och bjugskriimma
(Vasterdalarna). Har S.terfinner vi det rikssprikliga uttrycket figelskrrim-
Tltd, vilket ocks5. dr det mest frekventa i dialekterna (i Sverige och Fin-
land). Vid sidan av detta har vi den likaledes mycket vanliga krd.kskrcim-

mAn. I AIE:s belaggsnilt har uppfingats dven krdkskrcimsle (sodra Smi-
land och vdstra Nyland) och krdkskrcimsel (vd.stra Aboland).

I den andra undergruppen (tb) hamnar bildnin gar till verbet rcida

'skrilmma'. Hit hor figelrAda (a,,. som simplex riida) Dalarna, fi.gelrride
Blekinge, rtid.da, krdkrridda ochfigelrrid,da i Finland och sparurcidd.a och

spirukrridda (dven rridda) i Dalarna. I Lima i Dalarna har upptecknats

formen krd.hrtid, och i Alvdalen f,gelrcidsel.
En liten undergrupp (r.) utgor bildningar till verbet skrata 'skrimma,

j^g bort'. I Jemtland kan vi stota ihop med ett frkerskrat.

I den andra huvudgruppen (z) iterfinner vi simplicita och komposita,
vars huvudord, liksom det enkla ordet, betecknar en manlig person s5.-

som gubbe, karl eller en skrdckinjagande figur sisom spdhe, skrdpuk. Be-
stdmningsordet i sammansdttningarna S"syftar placeringen av f3.gel-

skrdmman och dermed ocksi det som skall skyddas. I storre delen av

Sverige kan vi stota ihop med dkerspiiket, medan hamp(d.her)sptiket,

hampgubben och cirtsptiket av naturliga skal hor hemma pi art- och

hampikrarna i sodra Sverige. Arren i Finland finns det (frker)spriken.I det

vdrmld"ndska Grrsmark hiller man sig med en skrdpuh.

Pi oarna i Upplands kustband kan man traffa pi en frin spriklig syn-

punkt originell fhgelskrlmma, ndmligen skiisslet, krdkskcisslet (Moja) el-

ler krdkskahslet (Blido, Ljustero). En uppteckning frin Blidd fi99 omta-
lar att skrissel ar en ,skrdmrrx, som sdttes pi en holme for att hindra
kreaturen att vada ofverr. Jdmte substantivet finns ett verb skcissla (Blido,

Veddd), skdksla (Moja, Vdrmdo) och shti(k)sla (Ljustero) tkrdmma'.
Krdksktixel'filgelskrd.mma' d"r kd.nt ocksi frin Kumlinge och Finstrom,
Aland. Vendell belagger denna sammansdttnirg i Virdo och Foglo lik-
som det enkla ordet skcixel i Kumlinge, Kokar och Foglo, i den sist-

ndmnda socknen ocksi skrcim-sktixe/'ikerskrdmma'. Det rycks alltsi" rora
sig om ett utprd.glat ildndskt ord. I de estlandssvenska mi.len (Nucko,

Vipprl, Dago och Gammalsvenskby) forekommer det enkla ordet sktitsel

'fhgelskrdmma'. ,Man 'kladde upp en man' med en flagga, och fhgel-

skrdmman sattes ut att freda bastan - hela byns gemensamma koks-
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vdxtodling mot kr5.kor, (Gammalsvenskby). I Nucko forekommer
dkers ktitsel'fhgelskrd.mma pi 5"ker'.

Till grund for skcisslet/sktiksletligger sdkerligen det verb, som ir vanligt
i sodra Sverige i formen skcitta (men dven skiita, jftLindroth s. zor) och i
Osterbotten, Aland och de estlandssvenska m5.len i form en skrita. B.ry-
delsen 

^r 
' jaga pi, driva pi; j^g bort, schasa bort' (t. ex. hons, fhr) och

vidare 'skrdmma bort, skrdmmd, t. ex. sket cirut hinse! tkrdm inte hon-
sen!' (uppteckning frin Nucko).J"g har dock inte funnit ni.gra belagg

pi detta verb i Uppland.
Liksom rtidsel (i figelrridsel) bildats till rtida tkrdmma' och skrcimsel,

skrcimsle (i krdhskriimsel, krdkskrcimsle) till verbet skrrimma har till
s kat(D a'skramma' bildats s htitse l.

Helt naturligt har ts assimilerats till n, t.ex. i uppldndskt sktissel, i
estlandssvenskt sk1qJ, (sktitsel), dar J ar m5"lets regelbundna motsvarig-
het trll sl. For den brutna vokalen se Tiberg s. 19.

Varfor harvi di ett k i vissa former? Svaret kan varaatt det ror sig om
ett s. k. Z-inskott. Sidant forekommer framfor s-forbindelser, och det
rycks -vara mest frekvent framfor forbindelsen .r, men d.r vanligt dven

framfor forbindelse n sl (Elmevik s. zt-29). Med utgS,ngspunkt i uweck-
lingen beizl > bakh'sl o.likn. och i formerna ruiicksla'ndssla' och hacksla

'yngla (o- kattor)' argumenterar emellertid Elmevik (s. z6-29) for ett
annat synsdtt. Han menar att ts i forbindelsen tsl (i beizl och upplandskt
kritsla, stadiet mellan katla och kassla) har differentierats till ks for att
forhindra assimilation till ss.

Det ir sant att differentierirg ir en viktig och kraftfull manifestation
av de bevarande krafterna i det talade spr5"ket. Den dr ett skydd mot
bortfall och assimilation. Det kan dock -vara sv5"rt att komma it vilka
faktorer som ligger bakom ett k t skciksel.

Vi kan konstatera att pi Aland rycks k-former r5.da, i estlandssven-

skan assimilerade former under det att dessa bida former alternerar i
Roslagen, ibland t. o. m. inom samma socken. Om detta senare skall
kunnas tas till intakt for endera alternativet, inskoftsteorin eller differen-
tieringsteorin , ar osd.kert.

Lite mirkligt ar det am err verb shatOa (jfr SAOB skcitta v. z) inte
kunnat belaggas i Uppland. Orsaken kan dock -vara att det en ging
funnits men fallit ur bruk, eftersom man till substantivet ska(k)ssel (jfr
SAOB skaxle) uppenbarligen bildat ett nytt verb, ska(k)ssla (jfr SAOB



63

skcisslav. och skcixlav.). Inte heller fr5"n Aland har j^gigdngse ordbocker
(Vendell, \Tessman) funnit ni"got belagg pil skatOa. Dd.remot ar det
belagt i Osterbotten: skcitasv. v. z tkrdmma'(Vendell) och shritasv. v. r

tkrdmma fisken med pulsstS"ng i fiskredskapet'och sketa sv. v. r'skrdm-
ma in fisken i notkilen (\Tessman). I estlandssvenskan har man inte
ni.gon nybildning sktissla, och har dr verbet skcita mycket vanligt.

Belilggen fr5.n Osterboften 15"ter sig vdl forena med Bergmans slutsats

(r. ,+l) i hans utrednirg om linberedningstermerna. Han men ar att syd-

svenskr, smS.landskt, oldndskt och ostsven skt skcitta, skiita, sketa o.likn.
med berydelserna ' j^g , skrimma, driva pL' formellt dr samma ord som
linberedningstermen skritta 'skaktd. B5"da skulle kunna itergi pi samma

delserna synes lfua forena sig i 'skaka, haftigt skaka 1. upprepade ginger
skaka', varav'skrdmma'.,
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Gussjiin

ev LBNNART EruBvrr<

Flera svenska sjoar heter enligt naturnamnsregistret i Ortnamnsarkivet i
Uppsala (OAU) Gussjiin (Gusji)n): en i Smiland (i f, d. Biraryds sn, Vest-
bo hd, och Killeryds och Oreryds snr, Mo hd), en i Ostergotland nira
Norrkoping (i f. d. O. Eneby sn, Bribo hd), numera nistan helt igen-

vuxen, en i Vilstmanland (i Fleckebo sn, Norrbo hd), ffi i Dalarna (den

ena i f. d. Ludvika sn, den andra i Nis sn), en i Hdlsingland (i Ljusdals

sn), en i grd.nstrakterna mellan Medelpad och Jdmtland (i Lidens sn i
Medelpad och i Fors sn i Jdmtland; jfr Johan Nordlander i Ymer r9o8

s. rr7 och Algot Hellbom, Medelpads grd.ns mot Jdmtland frin medeltid
till nutid, 1977, s.z4), en i Angermanland (i Stigsjo sn) och en i Jimt-
land (i Froswikens sn).

Flertalet av namnen finns, offi dn kortfattat, behandlade i den svenska

ortnamnslitteraturen, fremst av Arthur Norddn (i hans Spir av heden-

dom vid Norrkoping, r9zr, s.zj f,), Harry Stihl (i Ortnamnssdllskapets

i Uppsala S.rsskrift 1946 s. 6 och r95o s. 3t ff. samt i hans mera populert
hillna Ortnamn i Dalarna, t982, s.7 j, och Ortnamn i Vistmanland,
r98j, s.9o), Torsten Bucht (i Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Vdster-

norrlands len r, r9jj, s.6r, 70, och i Namn och bygd S+, ry66, s.r4j),
Lennart Thunvall (i en trebetygsupps ats r97r om ,Hdjdnamn i Ramsjo

sockenr, OAU Ay67, s.47 f,) och FridolfJonsson (i Gislaveds historia,
1972, s. 43 f .).

Norddn antar betriffande Gusjiin vid Norrkoping att det innehi.ller
gud 'hednisk gud' och att det visar att >kult av makterna [...] utovats vid
dess vatten, (a. a. s. 23).Det vore frilga om en gammal offersjo som )spe-

lat en viktig roll i det kulturellt hogtstiende forntidsliu som uwecklats i
folkvandringstidens och vikingatidens Bribo-land t. . .1. Sjon synes ha

gitt d"nda fram till den gamla kungsgirden, (t.14).
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Stihl har diskuterat det ena av de rvi dalska Gussjdn, det i f. d. Lud-
vika sn, och den vdstmanlendska motsvarigheten i Fleckebo sn.

Forleden i det dalska Gussjdn (IVorr-Gussji)n och SAr-Gussjdn) ser Stihl
avspeglad i bynamnen lVorrui[ (Norr-Gudvika 1539, Norguduika ry41
och Saruik (Soder-Gudvlka ry39, Soderguduijka ry41 i samma socken.

Han tlnker sig mojligheten att Norr-Gussjon och Sor-Gussjon, ,kanske

t...] i forsta hand den storre, Sor-Gussjon, ursprungligen p5" ett eller
annat sdtt haft att gora med hednisk gudadyrkan eller gudatro, och att
den fornsvenska formen for Gussjdru i si fall varit *Gudh(a)-sior (r9to
s.J6). ,Namnet kan i si fall jdmforas med t.ex. de smS"landska Helgasjdn

och Helge do (a.st.). Det vattendragsom genom Dammsjon rinner frin
Gussjciarna och mynnar i sjon Vd.sman vid Sorvik hrr, menar Stihl,
burit namnet *Gudha, bildat till *Gudh(a)sior. ,Ans udopp i Vdsman
bor di ha kunnat kallas *Gudhuuih med genitiv av lnamnet i forleden)
(a. st.). Hos Stihl ry82 a. st. heter det att detta Gussjdn >>sannolikt vittnar
om hednisk gudatro).

For illustrativa exempel pi 5"namn, vissa uppenbarligen av hog ilder,
bildade dll sjonamn, dven elliptiskt till sidana sammansatta med fsv. sior
'rj6', se Svante Strandberg, Studier over sormld"ndska sjonamn (rggr)
s. r9o ff. och dar anf. litt.

Sjonamnet Gussjiin i Flackebo sn i Vdstmanland har i sin dldre obe-
stdmda form overtagits av bynamnet Gussjd i samma socken (i guzsio, for-
sagdhe guzsio ry68 Sv. dipl.9 r. 4or or.). Se Stihl r98t a.st., som konsta-
terar att det pi flera hill i Sverige forekommande Gussjdn ,val [beryder]
Gudsjon, ett ursprungligt Gudh(a)sion, och att dessa sjoar >vdl pi ett eller
annat sitt haft att gora med hednisk gudadyrkan eller gudatror.

Om Gussji)n rAngermanland (Stigsjo sn) harTorsten Bucht uttalat sig

i anslutning till sin behandling av bynamnet Gdded (uttalat gia, yngre
gqda) i Sebri sn (Ghodhoo rt3t, Gede rj4z-4t, Giddl.ry4z, Geddart4j
osv.), tidigast i det ndmnda arbetet fr5"n r9jj. Bucht skriver der (s. 7o):
,By, har namn efter den fr5"n Nilssjon kommande, ritt berydande Gd-

defrn t. . .] , vid vars norra strand den ligger. Bet. av i"namnet t. . .] dr oklar.
Man kunde formoda, att det iterginge pi ett *Gul-a och syftade pi
hednisk kult i n5.gon form t...1. Betrdffande Gdded(n) liner kanske syft-
ning p5. forntida gudsdyrkan tdnka sig, darfor att langre upp vid det
system av iar och sjoar, varav GS"dein utgor den nedersta lanken, ligger
by, Helgum t...] nara Sabri kyrka, och darfor att den oversta lanken i
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kedjan ar Gussjiin (i Stigsjo), vars namn synes innehS.Ila gud., Jfr Bucht
a.a. s. 6r betrdffande Gussjii i Stigsjo sn (Gussij o ry1), nuvarande Byn,

avseende en bebyggelse, en by, vid norra delen av Gussjon (Gudz sion

t559 Nordlander a.st.), som ar en stor sjo. Bucht nd.mner dock dven

(forst a.st.) mojligheten att S"namnet t ftiga i stdllet dr bildat till verbet

irg. dial. gdda 'stimma, stoja, svamla'. De Bucht senare (tg6l a. st.) iter-
kommer till Gdded, till grund for vilket ,tydligen [ligger] ett gammalt
namn *Gudha el.dyl. pi den forbi by, fytand e Gddedn (Gddadn), som

kommer fr5.n den stora Gussjdru i ime delen av Stigsjo sockenr, nd.mner

han mojligheten att >tolka S.namnet som ett *Gudh-a, syftande pi hed-

nisk kultr, men finner det dndi rimligare att anknyta till det ovan nimn-
da verb et gdda, )som skulle ha syftat p5" bullret frin ni"gon fors i S"syste-

met, snarast just den vid by, Gfrdedr. Det kan noteras att Bucht inte - i
vale fall explicit - spr5,kligt sammanhiller Gussjdn och Gdded.

Gussjdn iLjusdals sn sammanh5.ller Lennart Thunvall (^.^. s. 47) med

bynamnet Gdda i Ramsjo sn, skrivet goda :,642 ml, Gdda 168o-188o jb
och uttalat gia, -@ (yngre g&da, -a). Gi.da ligger nara utloppet av det

vattendrag, Gidain ggaq.n (av. gqdaq.n), som awattnar Gussjon till sjon

Hennan. Liksom tidigare Gosta Holm (i Ortnamnssdllskapets i Uppsala

S"rsskrift rytS s. z8f.) betraktar Thunvall - sd"kerligen med ratta- Gdda

som ett ursprungligt 5"namn, identiskt med nuvarande Gddadn. Han
finner det ,helt uteslutet) att namnet skulle kunna isyfta hednisk kult,
och han rycks inte heller benigen att hari se en bildning till det av Bucht
anforda gdda 'stimma, stoja, svamld. En mojlighet vore, menar han, att
anknyta dll em verb ,gfia giao'fldkta, ingavarmt' (Farila i Hdlsingland),
'Lnga, dunsta, (dofta)' (Resele i Angermanland). (Dett a ,gdan dr sanno-

likt identiskt med det nyssndmnda gdda och berydelsen 'ilngi o.s.v. den

primdr a; jfrTorsten Bucht, Aldr e il ockd i kort stavelse i mellersta Norr-
land, r9z4-zj, s. 67. ,Om man i berydelsen ser dven dimma kan man

finna en saklig motivering till Gida-namnet. Om hostarna, ndr sjon

Hennan, som in mynnar i, frusit i sin ovre del, men ej utanfor byn och

i.mynnet, tringer dimma in langs ins dalging, (s. 48). I forsta hand vill
han dock - men har dr det omojligt att fblja honom - forknippa 5,nam-

net med ett adjektiv guderu gttdan 'gudomlig, bra, odlingsbar (liten frost-
risk)' som han noterat vid )uppteckningar i bygden, och for vilket han

postulerar ett dldre uttal *gian.

For en tolkning av Gdda som ett fsv. *Gud.ha 'Gida5.n', bildat till
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dialektordet gdda i dess ljudbetecknande berydelse, kan det forhillandet
talaatt i.n har ett stritt lopp; den faller ca rro merer pi en strd.cka av caYz
mil (se Topografisk karta over Sverige 16FNO).

For det sm5.lilndska Gussjiin anger Fridolf Jonsson (^.^. s. 41,) som
ildsta skriftformer kartbeliggen Gudzsiiin 1646 och Gusiiiru t648. Med
namnet kan, menarJonsson (a.st.), en g5"ng ha avsetts hela det >mer d.n

milslinga sjosystemet fr5.n N. Gussjo vid Oreryd till S. Gussjd i Bi.ra-
rydr. Forleden betecknar han som svi"rtydd men konstarerar samtidigt
att man vid ett forsok till tolkning >inte [har] mycker atr velja pi: gud
synes sprS.kligt sett vara rimligast, och *Gudsjo, vore jimforbart med
Helgasjon, (t.43f,). Han fortsdtter (t.++): ,Endapitagliga skdlet till ett
si anspriksfullt namn dr, att Gussjo-systemet som helhet dr den storsta
sjon i Nissans huvudfhra; storlek och gudlighet d"r visserligen for oss inte
riktigt snarlika saker, men i forntiden kan begreppen ha varit lettare art
forblanda in nu. - En mojlighet ar, att Gussjon kan ha varit kand som
offersjo.>

En forled innehillande ord et gud kan pi formella grunder inte ute-
slutas rfrigaom n5"gon av sjoarna med namnet Gus(s)jtin. SomframgS"tt
ovan har emellertid de forfattare som tolkat namnet pe detta sdtt i all-
mdnhet gjort det med viss wekan, detta trots att det, fbr att anknyta till
FridolfJonsson, kan ryckas som om det inte finns mycket arr velja pi. Av
den foregiende framstdllningen har dock ocksi. framgirr arr man i tvi"
fall, i Stigsjo i Angermanland och i Ljusdal i Hdlsingland, bor kunna
iterfora Gussjdn pi ett fsv. *Gudhusior (> *Gudhsio, innan oppningen av
u till eft )orent) A-ljud hann intrddr), dar forleden skulle innehilla kom-
positionsform av ett till fsv. *gudha, norrl. dial. gdda i berydelsen 'inga,
rykd o. dyl. eller 'prata, stimma, stoja' o. likn. (jfr Bucht r9z4-z1 s. 6Z)

bildat i"namn fsv. *Gudha. Samma ursprung kan, ehuru verbet gddainte
rycks kunna belaggas fr5,n Dalarna, Gusrji)n i f.d. Ludvika sn ha.

En mojlighet vdrd att civervdga for vissa av namnen ar nog atr de
itergfu p5" fsv. *Gus(u)sior, inneh5"llande det enligt samlingarna till Ord-
bok over Sveriges dialekter, Uppsala, i svenska dialekter flerstides, inre
minst i Norrland, forekommande verb et gdsa (frrr. *@to)'ilnga, dunsta',
'rykd,'stromma emot en (om luft, lukt)','gassa'm.m. men dven'prata,
sladdra,'prata rdtt ut','pratahogt och ivrigt'o. likn. (jfr ovan om de
olika berydelserna hos gdda). Vid alternativet *Gususior fir man betrakta
sjonamnet sorn sekunddrt till ett till *gilsa bildat varrendragsnamn.
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Slutligen bor enligt min mening den mojligheten begrundas aft en

del av de hithorande sjonamnen skulle kunna i"terforas pi efi xciudha-

sior, innehillande genitiv pluralis av en fornsvensk motsvarighet
*giudher tlll fun. gjddr 'fiskgjuse', sv. dial. (fish)glud. Om svenska ort-
namn innehillande denna fhgelbeteckning, bl.a. girdnamnen Djuuaniis
(Bjorko srl, Ostra hd, Smiland) och Djursncis (Lilnnds sr, Askers hd,

Nerke), r. utforligt Svante Strandberg i Saga och sed 1988 s. totff. och

dar anf, litt.
Hur skall di en uwecklirg *Giudh- > *Gud.h- av forra leden i en forn-

svensk sammansdttni^g *Giudhasior forstis ? J^gtdnker mig att man kan

iberopa verkningar av s.k. ordlangdsbalans, termen som bekant myntad

av Joran Sahlgren, som definierar foreteelsen som en sprS.kets strdvan att

reglera ordens kvantitetsforhillanden, vilken framfor allt tar sig uttryck i
att l5"nga vokaler reduceras i langre ordformer (se Sahlgren i Namn och

bygd 18, r93o, S. 6tr.). Sahlgrens rikhaltiga exempel pi ordlangdsbalans

i ortnamn avser endast forkortning av l5"ng vokal; eft valkant fall d"r det

flerstd"des forekommande Hus(a) by, Huseby, fsv. Husaby, somi medeltida

kallor ofta skrivs Hosaby och i nysvensk tid Hfrsaby, Hds(leby o.likn.
(". 

". 
s. 78 ff.). Det linga u-et i namnets forled har i fornsvensk tid ut-

vecklats till kort o. Som Lars Hellberg (i Svenska studier fr5"n runtid till
nutid tilhgnade Carl Ivar St5"hle . .. 1973 s. 46) har pipekat, m8.ste dock
rimligen dven diftonger ha kunnat piverkas pi motsvarande sltt .Jf, min
framstdllning i Namn och bygd 86, 1998, s. 36 f. Hellberg ndmner (t.+l)
som exempel harpi bl. a. ,upplosning av brytningsdiftongen la till &,

s5.som i det upplandska bynamnet Barkndre (H5.llnes sn), som rSrz

skrevs (Dt) bierkanori men ry44 Ud berghanor (avskr.) och i r5oo-talets

jordebocker Berkenor, Berck(e)nora o.1., samt, av storsta intresset for

sockennamne t Ludgo och det ndrkiska bynamnet Luggaui, bida inne-

hillande genitiv pluralis av ett fsv. *liud.hgudh 'd.ringsgud' (knappast,

s5.som ocksi antagits, genitiv singularis av ett *liudhgudha 'd.ringsgu-

dinnd) och ui'helqedom, helig plats'. En forndansk motsvarighet till

heradsnamnet Luggude.

Framstilllningen i detta mitt bidrag till hyllandet av Goran Hallberg pi
hans 6o-irsdag kan inte betecknas som annat dn skissartad; kommande
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forsknirg fhr visa om har finns n5.got av vdrde aft ta fasta pi. Men, och

det fir bli mitt forsvar, s5. skall ocks5" festskriftsbidragen ha karaktdren av

ett ,I hast helsarr.



BlAhulla i Svedala

ev BTRGTT Fercr-KlArleursr

I utkanten av tdtorten Svedala i Skine lan ligger ett villaomri.de som i
vissa kretsar kallas Bldhulla. Omridet ligger pi en lig hojd och avskiljs
frin niraliggande villabebyggelse genom ett oppet grdsfclt planterat
med enstaka trd.d. Marken bestS"r av fore detta ikermark som brukades
fram till det att platsen bebyggdes i borjan av r97o-talet. De villor som
di uppfordes utgjordes av delvis teglade souterringhus. Allt trd p5" husen
milades mcirkblitt. Fd.rgen awek markant fr5"n ffirgen pi niraliggande
bebyggelser och uppfattades av m5.nga som ovanlig.

En kort tid efter det att husen m5.lats borjade omr5.det kallas Bldhulla
av barnen i de niraliggande villaomri,dena. Vid utfrigningar av namn-
givarna om varfor omr5"det kallades s5" blev svaret alltid: For att husen dr
bli och ligger pi en kulle. Det dr naturligwis inte osannolikt att ni.gon
ytterligare namngivningsgrund foresvdvat de unga namngivarna. Kan-
ske har man pi lek velat anknyta platsen till pi"skkaringarnas Bldkulla.
Om s5. varit fallet har man inte velat sti for den tanken infor en vuxens
utfrignirg. Omridet kallas d"nnu i dag inofficiellt Bldkulla, numera dven
av vuxna.

Om man si vill kan namnet Bldkullai Svedala ses som exempel p5. ett
av de ortnamn som frin borjan givits av barn och vars brukarkrets ur-
sprungligen bestS"tt av enbart barn. Atminstone i fallet Bl,fikutta har
namnets brukarkrets senare kommit att omfatta ocks5. vissa vuxna, dven
innan de unga namngivarna vuxit upp. Hur m5"nga av de inofficiella
namnen pe ofika lokaliteter inom tdtorter och stadsplanerade omri.den
som ursprungligen givits av barn dr en obesvarad frilga.

I hast, med Svedalahelsningar frin
Birgit



Scoreby

sv GTLLTAN Fnrrows-JENsEN

The site of the Domesday manor of Scoreby in the parish of Gate

Helms\ry,\Tapentake of Ouse and Derwent, East Riding ofYorkshire, is

now marked by that of Scoreby Manor House (National Grid Reference

SE, 6g8jzil. The name is first recorded in Greater Domesday Book
(GDB) of ro86, where it occurs three times. On GDB Szzc it is recorded

that five tenants held six carucates of taxable land in Scornesbi in to65.
The same form Scorruesbi is recorded both in the Clamor€s or Claims,

where it is testified that the whole vill was Villiam Malet's (GDB jnb),
and in the so-called Sum matft where it is noted that six carucates were

held by \7illiam de Percy (GDB 38rd).
In his treatment of the name Scoreby tn The Corucise Oxford Dictiondry

of Eruglish Place-IVames (+th ed., ry6o), Eilert Ekwall elected to pass over

in silence the form recorded in GDB and to base his interpretation on

later forms of the name, e. g. Scorreby ru46. Ekwall claims that the spe-

cific is the Scandinavian personal nam e Skorri, which is recorded in both
Old Vest Scandinavian and Danish. In his The Place-IVames of the East

Ridirug of Yorkshire and. Yorb, English Place-Name Society Volume XIV
(Cambridge, r%),272, on the other hand, A. H. Smith suggests that
the personal nam e Skorri must have replaced an earlier specific, either

Old Swedish Skorn or Iceland rc Skorruir, which is recorded as a by-name

of 6dlnn.In my studies of Scandinauiaru Personal lVames in Lirucolnshire

and Yorkshire, Navnestudier 7 (Copenhagen, ry68), ziz, and Scandi-

nauian Settlement lVames in Yorkshire, Navnestudier 11 (Copenhagen,

r97z),36,I chose to follow Smith, although I noted in the formerwork
the rarity of occurrences in Scandinavia of the names Skornin Skorn and
Skorri and their complete absence otherwise from Lincolnshire and

Yorkshire, and commented on the possible etymologies of the name
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Skorri. In lVorsk-Islandska Dopruamn ock Fingerade lVamn fid" Medel-
tiden (Uppsala, Leipzig, t9o5-r5), 9zj, E. H. Lind had suggested that
this name was formed from the verb skorra 'to grate, to j^r', even though
this verb is not recorded in the Old Scandinavian languages, while Daru-

marks gamle Personndune / (Copenhagen, ry36-48), tz6o, relates the
name to the appellative shor f, 'notch, incision. Itwas not until I took a
new look at the specifics of place-names in -b! in England in a paper
entitle d Persorual lVame or A?pellatiue?, published in Onoma XIX (rgZ6

for ry7), ++j-58, that the full significance of this proposed derivation of
the name Skorri for the place-name Scoreby burst upon me. If the GDB
form Scornesbi could be dismissed as erratic, then it would be possible to
explain the specific in the remainitg forms of the place-name (Scoreby

c.rzoo etc. , Scorreby ru29 etc. and Scorby ry32 etc.) as the appellative skor

in a topographical sense such as 'furrow; depression, hollow', with the
medial -e- in some forms being explained as a composition joint. I re-

ferred in this paper to the occurrence of the name Skdrby containing skor
in several locations in Sweden, as had been noted by Elof Hellquist in De
suenska ortnAmruen pd -by (Gothenburg, r9J6), rS.Goran Hallberg's eru-
dite and balanced discussion of the name Skdrby in old Danish territory
in Ljunits harad, Sk5"ne, in Skdnes Ortnamn 11 A (rgZ),76-77, unfor-
tunately 

^ppeared 
too late to help me in the preparation of my paper.

Hallberg notes there that the recorded forms of the name could point to
either skor or skarth of similar meaning as the specific. Hellquist had
assumed that skarth was to be preferred but Hallberg notes that the
recorded pronunciation tends to point to skor and suggests that skorhere
denotes the ravine or valley by which the seftlement stands in this hilly
area. If skor is, in fact, to be found in theYorkshire place-name, it prob-
ably denotes the marked valley of the River Derwent here before it opens

out from the \X/olds into the flatter land of the Vale of York.
Scoreby lies close to all the main routes which would have been taken

by invading Danes on the way from the Yorkshire coast to York, whether
they were followirg the Derwent from the Humber or the Roman roads
from Filey and Bridlington. The roads cross the Derwent at Stamford
Bridge, which is only about 3 km from Scoreby. It is likely that Scoreby
would have been among the first settlements to be taken over by the
Danes at the time of the partition of land in Yorkshire berween the
members of the Danish army rn876. I would argue that it was in the first
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wave of settlement in England that the Danes created place-names like
Scoreby by compounding the habitative generi, b! with an appellative
to form names of a rype familiar to them from their homeland. Contacts
berween Denmark and York, which is only about u km south-east of
Scoreby, would have persisted at least until the end of the Norse king-
dom of York rn 954 and probably into the reigns of Knut the Great and
his sons and even later. Scoreby must have seen many Danes in the
course of time. It should not be forgotten that it was at nearby Stamford
Bridge that Harald Sigurdarson's invading army was defeated by the
English king Harold Godwine's son on zith September ro66, three days

before \flilliam the Conqueror arrived in England. After the victory at

Stamford Bridge Harold Godwine's son was forced to retrace his steps

southwards to face \Tilliam with an exhausted army and was defeated by
him at Hastings on r4th October.

That Scoreby had continued to receive new Danish tenants after the
first partition of land is also suggested by the personal names born. by
the five tenants in rc65. Only one of these is a name which is certainly of
English origin, Aluuine (Alfwirue), while the name Cille could be a hypo-
coristic form *Cille of an English name in Col- but is perhaps more likely
to be a Scandinavian by-name Killa or a young Scandinavian short-form
*Killi of names in -kil < -ketil. Three of the tenants have names which
are definitely Scandinavian: Forni, *Fargrimr (probably a Danelaw coin-
age) and femini n Ata. This Am had been the wife of a man called
Bjgrnulfrbut the pair had separated and this had necessitated the entry
of a note under the Claims section on folio 3nb in Greater Domesday
Book to explain the consequences for the new tenants who had been

granted lands by the Conqueror. It is stated here that all the land that
had been held by Asa in Yorkshire ought to be in the hand of Robert
Malet, son ofVilliam Malet, because she had held her land separate and
free from the control and power of Bjgrnulfr her husband, even when
they were together and that after their separation, she herself had with-
drawn with all her own land and possessed it as its domina. A" of
Scoreby would seem to have been a Viking woman worthy to set beside

the equally independent, if more bloodthirsry heroines of the Icelandic
sagas of later centuries.



E*panho en stemning for 60-5,rige

AF Bnrrre Ornrr FREDERIKSEN

Ordboger har som alt andet deres tid. De har ogsi deres tidsgrcnser, og

s5. uundgielige de end er, kan de vrre skrbnesvangre for registreringen

og beskrivelsen af et sprogs ordforrS.d.

I Vejledning i brug af Ordbog over det danske Sprog (ODS) hrevder

Poul Lindegird Hjorth at det nok havde .varet til fordel forustoffets
indre sammenhrng, hvis ODS' nedre tidsgrrnse var lagt ved ir r5oo,

ligesom den store svenske ordbogs; med fastsrttelsen til ca. r7oo er

grensen placeret lige midt i den nydanske periode (jf, Hjorth r97o:zr).
For det ord som her skal prcsenteres, expanko(-), ville det uwivlsomt

have vr,ret en fordel hvis ODS' ayre tidsgrcnse befandt sig et andet sted

end ved r95j, hvor den af trlfx,ldige historiske S.rsager befinder sig (jf.
bl. a. Petersen 19 8 8 : 8 o) .

Ordet er hverken med i det relevante bind af ODS (bind 4, rgzz) eller

i supplementet til ODS (ODS-S) (bind j, 1997), hvor bl. a. novationer
fra ordbogens udgivelsesperiode opfanges (r9r8-r9j6) (jf. ODS-S
1 JOCV-)OCCI). Det m5" snarest forklares med at de fitallige belreg pe

expanko(-) som ODs-samlingerne indeholder - to leksikonbehg (ft,
r93o'erne og 4o'erne) og to annoncebehg (rg1) -, ikke er enrydigt
almensproglige, og at almen borgerret i sproget er 4t af ODS' ad-

gangskriterier, i al fald for relativt nydannede ord 0f. fx Hjorth
r97o:24f.). I Dansk Sprognrvns seddelsamling, der drkker perioden
efter 19 j5, findes et par uomtvisteligt almensproglige behg fra
196o'erne. De har ikke kvalificeret ordet til optagelse i Nye ord i dansk
r95r-7j, uden wivl fordi orddannelsen ligger forud for t955, og ordet
ikke skonnes at v&re blevet almindeligt i dansk rigsm5.l i perioden rgjj-
1975, sidan som det bsr vr,re lfolge adgangskriterierne til nyordsbogen
(jf, Petersen ry84:rz).
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Expanko(-) er alts5. pi nippet til at forsvinde ud i det leksikografiske
morke. Man kan selvfolgelig ikke udelukke at det vil blive fund et vx,r-
digt til en plads i fortsrettelsen af ODS, Den Danske Ordbog (DDO),
der skal udkomme i seks bind i begyndelsen af nreste irti og drkke
perioden fra r95o tll ry92; men srerlig sandsynligt er det ikke eftersom
ordet nrppe kan siges at have tilhort almensproget eller de alment brug-
te fagord fra tiS.ret t98z-r992, og det just er her DDO vil lagge hoved-
yagten (jf. bl. a. Henriksen et al. r994:8g). Men uanset hvordan det mit-
te forholde sig med tiden efter ODS, si skal der i det falgende phderes
for at expanko(-) nok kunne have fortjent en plads i modersmS.lsleksi-

kografieri forud for DDO; vidnerne er Sprognevnsmaterialet og en lille
rckke nyopdukkede behg.

Det er ikke kun i danske ordb ager at expdnko(-) glimrer ved sit fravrr,
det findes slet ikke som opslagsord i nogen modersmilsordbog over-
hovedet, ikke-nordisk s5" lidt som nordisk. Ordets begyndelse ser ganske

vist latinsk ud, men slutningen kan ikke yr,re latin, og omvendt lyder
slutningen italiensk, men begyndelsen kan umuligt y&,re det; bide be-

gyndelse og slutning er i overensstemmelse med spansk sprogstruktur,
uden at ordet dog kendes fra spansk.

Heldigvis kan en rckke danske konversationsleksika og opslagsvrrker
frary3o'erne, !o'erne og 5o'erne bidrage dl losningen af denne formelle
gide, og de kaster desuden fuldt lyr over indholdet, srdvanligvis via
henvisning fra opslagsformen Expanbo tll artikler som Ehspanderet Kork
(Bielefeldt ry49), Kork (Hrnz r95z), Korkparket (Hanse n 1943) og Kork-
plader (Suens on 1937, rg jr).

At dsmme efter opslagsvrrkerne mi formen exparuko .vr;e en rent
dansk konstruktion, formentlig frembragt ved addition af dele af ordene
ekspandere (eller ekspansion) og kork I si fald tilhorer ordet en velkendt
nyere orddannelsestype, der er beskrevet under rubrikken Kontraktions-
dannelser i f erde bind af Peter Skautrups danske sproghistorie (o-
sprogtrinnet nyeste dansk, t87o-r9jo). Ifalge Skautrup (t968:245 f .)
blomstrer rypen navnlig inden for firma- og varemrerkebetegnelser, og
de fleste herhenhorende ord ender pi -a eller -o, der ogs5" kendes som
regulrre suffikser i konstruerede varemrerkebetegnelser - -a kalder han
,yndet, og -o ,jrvnlig anvendt, (op. cit. pp.zji,, zj7). Sikre paralleller
fra Skautrups eksempelsamling (op. cit. p.246) er Brasilko (Brasiliansk
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(margarine, < Odense Margarinefabrik AS, Odense) og Pebeco (medika-

menter, < P. Beiersdorf & Co.).
Sagen b"g ordet exparuka (eller expankoplader) synes i al fald oprinde-

lig at y&re begrrnset dl produktet (plader af) ekspanderet kork, d.v. s.

,Korkkrumm er paa Storrelse med Erter eller Gryn, der sammenpresses

under Opvarmning [hvorunder massen udvider sig, ekspanderer] og

derved sammenkittes enten af den udsvedende Harpiks eller af tilsatte
Stoffer som B.g og Kaseinkalk, (Suens on r9j7l78). Da exparuko- kan
indgi i sammensetnirg med -gulu, og da den rype korkplader der bruges

til gulvbehgning, i al fald ifolge 6t af opslagsvrrkerne bestS"r af ikke-
ekspanderet kork (Suenson r%), ffii ogs5" berydningen y&re ekspan-

deret, s5"ledes at expdnholexpankoplader er kommet til at kunne omfatte
plader af kork slet og ret. Pladerne siges isrr at bruges til isolations-

materiale og gulvbehgning og fremhrves da ogsi for deres elasticitet og

isolationsevne. Karakteristikken af korkgulvet i Teknisk Leksikon er

vrrd at holde in mente: ,Korkgulvet er elastisk og lunt og virker strrkt
drmpende paaThinstoj, (H"nsen r943:z9z).

Det er ikke til at fh helt prrecist rede pi om expanko(-) oprindelig har

betegnet et bestemt fabrikat eller blot et produkt der kunne fabrikeres af
hvem som helst der m8"tte onske det. Leksikonoplysningerne peg er nr'*-
mest i retning af det forste (rHandelsnavn for nogle danske K[orkpla-
der], Suenson 1937:778, ,specialfabrikat af Kork til Gulvbehgning,
Hansen r943:r38) . Ifolge oplysnirg fra Patentdirektoratet er exparuko

ikke registreret som selvstrndigt varem nrke, kun som den senere del af
et sidant, hvis tidligere del er et firmanavn, og registreringen er forst sket

i ,987; men det hindrer p5" ingen m5.de at ex?dnko kan yr,re skabt som

varemrerke (ordmrrke) (jf, bl. a. Nielsen ry28).
En formodning om at ex?dnko(-) er kommet til at tilhsre det almene

appellativforrid og alts5., hvis det oprindelig er et varemrrke, sorterer

under kategorien degenererede varem rrker (^f rypen d?ollinaris, jf . se-

nest Schack r998:ror), stottes for det forste af at hele fire personer ud af
en ganske lille, tilfrldigt forespurgt kreds har meddelt at de kender ordet
expanko(gulu) som synonym til korkgulu pL linje med k linoleum(sgul),
parhet@"lr) eller terrAzzo(g"lr), der alle er eller vil blive tilgodeset af
ODS/ODS-S (jf. m.h. t. det sidste ODS-S p. )OCVIII). Frlles for med-

delerne er at de ikke er gulvpilnggere, men filologer (med udprreget
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gode hukommelser i al almindelighed og i srrdeleshed over for ord), og

at de befinder sig i aldersklassen 6o+. Den ene (fadt r ry3) husker at hun
som barn kom i en bungalow (bygget L r93o eller r%i hvis blode

expankogulu ikke mi.tte betrredes med metalbeslagne sko, den anden
(fsdt t 1936) nxvner expankogulu som rypisk interio r fra sin barndom p5"

linje med st5.lmobler og PH-lysekroner med gule skrrme, den tredje
(fsdt i ry38) nrvner som eksempel korkgulvene i t93o'er-bebyggelsen

Constantia i Charlottenlund (hvorom Jensen r995:t6ff.), mens den

f erde, der er fadt i ,9j6, men forst kommet til Danmark som voksen,

fortrller at hun for mange 5"r siden er flyttet ind i et hus der var forsynet

med expankogulu, og at hun i ovrigt kan huske ordet fra ejendoms-

annon cer fra omkrin g ir ry6o.
To af i alt tre belegLDansk Sprognrvns seddelsamling peger i samme

retning som de mundtlige rneddeleres vidnesbyrd, d.v. s. i retning af
almensproglig brug tilbage i ODs-perioden (det tredje belreg i Sprog-

nrvnet er et inserat om varemrrkeansogning fta ry8). Begge belag
stamm er fta forfatteren Klaus Rifbj erg (fodt i rgJr), dels fra hans digt-
samling Amagerdigte (r9 6), dels fra romanen Arkivet (rg 6il.

Samlingen Amagerdigtes karakter af (erindrings)glimt fra Klaus Rif-
bjergs barndomsverden er allerede varsletafbogens omslag, et fotografi i
sepiaagtige farver, der viser forfatteren som ca. seksirig med familiens
husassistent ved h5.nden og Sundby i baggrunden (Amagerdigte, kolo-
forr); het i digtet Anden piskedag, er expdnko'en (med sin karakteris-

tiske elasticitet og lune og lyddrmpende virkning) indrangeret mellem
en rrkke gloser der fremmaner atmosfrren pi et hospital, s5" den bliver
nx,ryr,rende indtil kvalmepunktet: ,I drg tager man afsked ved spor-

vogne I eller ligger pi hospitalet. Verden er lavet om til expanko og

spyttebakkeo hedder det i begyndelsen (Amagerdigte p. 4o); hngere
nede falger bl. a. skyllerummet, et brkken, et glas vand med lirg pi,
formalinsprit og fresiaer der stinker.

Arkivet foreg ilr r forste halvdel af de stilfrrdige r95o'ere - Hemingway
er indstillet til nobelprisen, som han fik i r9j4, jf.p.57: rBn amerikansk

forfatter var kandidat til Nobelprisen. Han vat fotograferet ved siden af
nogle store dyrehoveder pivnggenr. Romanen bestir hovedsagelig af en

slags indre monologer fyld, med nrrperception og vel at mr:,rke fan af
hvad der skal forestille at vxre ganske almindelige mennesker; det er i en

s5.dan monolog at den unge krerstuderende Rane registrerer at gulvet i
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et snusket bodegalokale >)var i brune og gule felter af expanko, (Arki-
vet p. 48).

Hvad der ovf, er taget som vidnesbyrd om at ex?aruho(-) har tilhort
almensproget i nogle S"rtier frem til godt og vel midten af dette i.rhund-
rede, er kun erindringer fra berydelig senere tid. I en samling hidtil
uudgivne breve fra forfatteren Jacob Paludan (r8g 6-197 j) forekommer
imidlertid et genuint behg fra selve ODS' periode, og det er tilmed i
stand til at fare ordets historie tilbage til zo'erne - ganske vist meget sent

i zo'erne: november r9z9 - modsat opslagsvrrkerne og de ovennrvnte
meddelere, der mundtligt eller skriftligt har 

"fhjemlet 
almenbrugen.

Modtageren af brevene er Paludans ven og farmaceutkollega Thorvald
Petersen (r894-ry61; han var bosat i El Salvador, men vedligeholdt kon-
takten med sit gamle land, dels gennem jrvnlige besog i Danmark, dels

gennem aviser og breve hjemmefra.
Hos Paludan optr rder ordet med lutter positive konnotation er. Ex-

panhogulu ml,ganske vist have vr;ret rypisk bestanddel i den forste efter-
krigstids nye indendors komfort, som han kommenterer med en god
portion ironisk distance, samtidig med at han omhyggeligt registrerer
dens forskellige udtryk (jf, bl.a. brev nr. 14,8lv 1927, Stengaard 1999

u. trykn.). Et gulv der virkede lunt og stojdrmpende, kan dog ikke
andet end have huet ham. I de forste breve i samlingen (r9rfr9z7) bor
han stadig hjemme hos sine mildest talt udgiftssky foraldre, som han pi
den ene side har st5.et pi vrbnet neutralitetsfod med, og som han pi den
anden side enten har m5.ttet fryse eller betale i.gerprir.i for ikk. ,, v&re
i stue med - igerpriser var ifolge sonnen hvad faderen tog i betaling for
at lade hans gamle pigekammer pi loftet ftre op (jf bl. a. Oldenburg
r984:7o, ro3 m. henvisn.). Senere ft927) flyttedeJacob Paludan ind i et

pensionatsvrrelse pe hj arnet af Vesterbrogade og Ridhuspladsen i Ks-
benhavn; men han blev ked af storbyen og rydeligvis ogs5. skrcmt af
dens fristelser og nedsatte sig s5. som honsefarmer i et hus lidt uden for
Hillerod. Det er herfra han skriver til Petersen i november 1929, med
noget tilkrmpet tilfredshed over at have reddet sig over i borgerlig-
heden, men med udelt glxde over langt om lr;nge at have fhet foden
under eget bord. Bord sivel som fod hviler behageligt pi expanko: ,Naar
jeg sidder i den blege Novembersol ved Morgenkaffen i Spisestuen, der
er graa med blaat Bondemoblement og faa, men udsogte Malerier samt
Expankogulv, fi som en Konge, med en virksom Drg foran mig,
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mindes jeg min Opvaagnen derinde [pe Redhuspladsen] paa en smal-

sporet Divan, som oftest med Sprut-hovedpine, og den planlase Udsigt
til at kobe en Politik, gaa i Biograf og iovrrgt ikke have det Gud lader

skabe af virkelig Indsats at gare> (brev nr. 27 , z4lt- 1929, Steng aard

1999 u. trykn.).
Om betegnelsen expanko(gulu) er en parentes i korkgulvets historie -

som honserivirksomheden blev det i Jacob Paludarrs -, er det ikke mu-
ligt at afgare far det viser sig hvad DDO indeholder af materiale; man

kunne forestille sig at betegnelsen var forsvundet fra almensproget sam-

tidig med at de gamle morkebrune (og gule) korkgulve, der skulle bo-
nes, gik af mode. Men de behg der er bragt ovf,, oB som falder si
uheldigt fra hinanden p5. hver sin side af 1955-skillelinjen, skulle under
samlet monstring vr,re tilstrckkelig dokumentation for at ordet expdn-

ko(gulu e11. lign.) har haft en vis udbredelse i almensprogetfrazo'erne dl
og med 5o'erne af dette S.rhundrede. Dermed mi det vel ogsi siges at

have fortjent optagelse i ODS-S, ikke som nogen xdel gammel vrkst,
men som en ung krydsning, der udftlder sin funktion og i hrnderne p5.

de rette sprogbrugere kan afgive bide duft, stemning og poesi.
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Horrua

nv STIFFAN FnTDELL

I Fagerhults socken, Handbords harad i Smiland finns en by som nu
heter Horna. Aldr. skriftliga belagg for namnet dr:

Hworffivr', rfl1 Sten Stures jb f 8r, Hwerffiva ry26, Hwerffuan rfir
Gustav Vasas jb, Horna 1538, i Hornum 1546, jb, Horne 1559 d, i
hornum 1575, i hornum rj93, Hi.rnaa, Hi.rna, horna 168o, H5.rna,
Horna r7r4, Horna ry6o jb.

Namnet dr allts5" ett fsv. xHuirua, bildat av ordet fsv. huiruaf,, nsv. /torua
med berydelsen 'inhegnad; inhegnat omri.de; girde, lycka' (varom se

ValterJansson i NoB z6, r%8, s.r38 tr). Det sker en fordndring av stav-
ningen under rloo-talet i och med aft namnet borjar skrivas med ru. Det
kan inte -vara resultat av en ljuduweckling utan mi"ste florklaras med
fellasnirg av ett *Horua, *Horwa eller *Horua i koncept eller forlaga.
Den felaktiga formen har sedan blivit bestS.ende. Detta d.r i och for sig
tillrilckligt for att gora namnet intressant, men det som dr sdrskilt pi-
fallande och intressevd.ckande ar att denna fordndring, som har sin ut-
gingspunkt i skrifttraderingen, bara delvis har slagit igenom i uttalet.
Det ildre dialektuttalet av namnet anges nlmligen i tillgangliga upp-
teckni ngar (OAU) som hdna (J. tW.llhagen ryzl, hsna (Stig Backstrand
r9J), hina, hlnna, hg7a (Ivar Modder ry48). Ordet horn umalas i sock-
nen (liksom i hela ostra Smiland) med slutet a (") alldeles som i riks-
spri.ket (Getrud Areskog, Ortra Sm5.lands folkmil, ,936, s. rr4). De vo-
kalkvaliteter som forekommer i namnet (e, s, s) motsvarar i stdllet de
som finns i dialektordet /torua i trakten. Fr5.n just Fagerhults socken

uppges t. ex. hdrua '1"kerbit inne i en skog' (Jansson a. a. s. rI4). Det ir
tydligen s5" att i namnet Horua > Hornd har vokalen bevarats ofordndrad
till sin uttalskvalitet trots att en konsonant bytts ut. Namnet har alltsS"
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blott i skrift (av den skrivande overheten), men inte i uttal (av den talan-

de menigheten), associerats med appellativet (och ortnamnselementet)

horn. Association med l.tiirn, hiirna eller hiirne ar inte heller aktuell,
eftersom dessa ord i sockendialekten uftalas med y (Areskog r%6
s. r3rf.). Resultatet av felldsningen har med andra ord blivit ett namn
som i uttalet inte bara saknar anknytning och association till nigot ord i
det lokala spriket utan dessutom strdngt taget strider mot dialektens

fonotax, eftersom ocksi. dldre kort ti ftamfor rn ger ett annat resultat,

nlmligen ett slutet a (Areskog r%6 s. r5z f.).



Pintlet 
^dj.

np AscERD GuoTKSEN

pintlet er optegnet enkelte gange i sonderjysk i udtryk som det er lidt
pintlet brugt, n5l noget er for smi.t, eller der er for lidt af det. I andre
optegnelser finder vi desuden berydningsangivelser som ,spinkelr,
,tynd, ranglet, (om planter) eller ,ryndt og kort, (om grrs). Endelig er
der en enkeltst5"ende oplysnirg om, at pintlet kan betyde 'narrg, pL-
holdende', eksemplificeret med hun er lidt pintlet med a mad (Lajt Ost-
slesvig). Denne oplysnitg stottes imidlertid af et pintelig med samme
berydnirg (Bov Ostslesvig) og et behg pil pinteluorn opregnet af K. J
Lyngby i Brarup (tyd for den nuvrrende grrnse) med betydningsan-
givelsen )som kniber dvs. er gerrigr. pinteluorn har K. J.Lyrgby tillige
oPtegnet i henholdsvis Brarup og Agerskov (Vestslesvig) med beryd-
ningsangivelserne ,ringe i klader) og ,f, Ex om en kjole der er for lilIer.
K. J. Lyrgby bemx,rkeg at piruteluorn er sjrldent. Og det samme kan
med nrsten lige s5" stor ret siges om pintlet. Det er kun opregner i 6
sonderjyske sogne (inklusive de ovennavnte), og optegnelserne er nrs-
ten alle fra anden halvdel af det 19. irhundrede .

pirutlet er uden wivl en afledning pi -et (eller -etl-igfor i Ostslesvig er
de to suffikser faldet lydligt sammen). Men hvad er grundordet, og hvad
er pintlert oprindelige berydning?

Slir man op i Feilbergs jyske ordbog for gennem en identifikation af
grundordet at fA en sammenhreng i pirutlels berydninger, finder man
folgende: r. et substantiv pintel med dels betydningsangivelsen ,krearur
med spids bygning, mager, ogs5" om en hestr, dels ,membrum viriler;
z. etverbum pintle i udtrykketpintle det udrknibe det ud, skanke karrigt
ved et gilder, der henfsres til Agerskov. Feilberg bygger uwivlsomr her pi
en optegnelse af K. J . Lyngby, hvor der anfares frasen hun stdr og pintler
det ud rnaar E. skrnker og kun til nod vil af med detr. Jyrk Ordbogs
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samling (Aarhus Universitet) supplerer med en indirekte bekrreftelse pe

verbet, nemlig et behg pi en -eri-afledning pintleri (O. Lagum Ostsles-

rig): >n5.r der ikke er nok af en ting, saa siger man det er Pindtleriu.
I sonderjysk er deverbative -et-afl,edninger ikke ualmindelige. Jytk

Ordbogs samling har s5"ledes henved 7o afledninger af denne typ e fra
Sonderjylland. Orddannelsesmressigt set er der s5.ledes ikke noget der

taler imod, at et verbum kunne yx,re grundord.
Hvis vi antager at verb et pintle er roden, er afledningens grundbe-

tydning altsi' nr,rrg, piholdende'. En betydningsudvikling fra' nxrig' til
'sparsom, knap' er ikke umulig. Et velkendt paralleleksempel er karrig

' adj., et andet er n@g. nols grundberydning synes at yr,re 'karrig, pi-
holdende' (se Torp Nynorsk Erymologisk Ordbog) og heraf 'sparsom,

knap'. I viss e naffejyske og i visse norske dialekter forekommer videre-

udviklinger af betydningen som 'meget svag, syg' (o- person). Det sy-

nes altsi atvxle muligt, at en aflednirg til verbet kunne danne udgangs-

punkt for de 
^fhjemlede 

berydninger af pintlet. Betydningerne tpinkel',
'tyrrd' er dog lidt vanskelige at forbinde med de svrig.. Et andet - vr,-
sentligere problem er verbet. J.g har ikke fundet noget tilsvarende

verbum andet steds og det, i kombination med berydningen, ryder p5,,

at der er tale om en sonderjysk novation. Men hvad er si verbets etymo-
logi? Feilbergs ordbog kan alts5" kun hjrlpe os delvis.

Kalkars Ordbog til det x,ldre danske Sprog har substantivet pintel'p.-
nis', men som allerede antydet hverken et verbum pintle eller afledninger
hertil. Kalkar bringer os heller ikke videre. Derimod er der noget at

hente i Mensings Schleswig-Holsteinisches \Torterbuch. Under pindl
pint, sideform til danskp inn, forekommer der to sammensrtninger, hvis

forsteled ser ud til at kunne hrnge sammen med pintlet nedertysk Pin-
del-kramenKleinkrdmer, og Pindel-laden,Hoker-ladenr. Med dette

udgangspunkt vil jeg foresI5., at pintlert oprindelige (motiverede) beryd-

ning er 'som ligner en pind, pindeagtig' og videre med svag grad af
leksikalisering tpinkel, tynd'. Herfra et der ikke langt til berydningerne
'knap' og 'for sm5"t', der si igen kunne v&re udgangspunkt for beryd-

ninger som 'piholdende, nr,rtg' parallelt med knap, smfrlig, snoldet, der
sekund x,rt har berydningen 'p5.holdende, nr,rig' (r. Ordbog over det

danske Sprog). Berydningen 'piholdende' kan dog ogs5" ses som et

direkte resultat af en afledning til verbet.
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Denne etymologi understottes af substantive t pintel' magert kreatur',
der synes at kunne vx,re sekundrrt til et pintel 'pind'. Endvidere loser

den ogs5" til en vis grad problemet vedrarende verbet, idet pintle kan
vx,re en afledning til samme ord , jf. pinde ruoget ud'ophugge til pind.',
overfsrt dele noget op'.

pintel 'penis' hrnger antagelig ogs5. sammen med ordet pind, men her
er der neppe tale om en sonderjysk berydningsudvikling" pintel i denne
berydnirg forekommer nemlig ikke alene tillige i gammeldansk (jf.
ovenfor), men ogsi i enkelte norske dialekter (jf. Aasen u. pill og Norsk
Ordbogs seddelsamling), i oldenglsk og i engelske dialekter (jf. The Ox-
ford Dictio nary of English Eryrnologi, The English Dialect Dictionary
ed. by Joseph \Tright u. pintle ). Derimod ser ordet ikke ud til at .vrcre

kendt i svensk at domme ud fra SAOB, Rietz og en rrkke ordboger over
svenske enkeltdialekt er. pintel er formentlig oprindelig en diminutiv-
afledning til pirut 'penis', der kendes fra (neder)rysk, hollandsk, frisisk og
ogs5" er afhjemlet i gammeldansk. Heller ikke pint synes at forekomme i
svensk. I svensk er der dog et ord, der synes at v&re beslrgtet me d pirut,

nemlig ?itt. Og hertil igen er der i dalmilene (if Ordbok over Folk-
mi"len i ovre Dalarne) en dannelse der svarer ttl pintel, nemlig diminu-
tivdannelsen pitt€|.



Fiirlora tappar terrilrg

nv KnrsrrNe FIIGREN

P5. senare tid har jag reagerat pe, eler snarare mot, en anvdndnin g av

verbet taPPa som inte overensstd.mmer med min sprikkdnsla. Pe det
sena rgoo-talet tappar rederier passagerare och partier vel)are. Vidare
tappar anstdll d" jobbet, vissa folkgrupper tappar sin kultur och det icke
vinnande fotbollslaget tappar matchen. Min reaktion pe fraser av den
har rypen ar att jagsjalv aldrig skulle valt td?pa utan i stiller.fi)rlora. For
mig har ta?Pa eft starkt inslag av att n5.got faller fr5.n n5"gon del av

kroppen (framst ur handgreppet) eller frin n5"got man bar (t. ex. ur en

ficka p5, rocken eller ur en fullproppad kasse). Ju konkretare objektet dr,

desto storre inslag av fallande krdvs for att jag skall anvd"nda tappd. Lika-
si gdller det motsattaattju abstraktare innebord hos objektet, desto mer
synonyma uppfattar j^g tdp?d och fi)rlora. Absolut anvdndning, som
t. ex. ui slog uad och jog tappade, kenns helt omojligt for mig.

J^ghar tittat pi hur nlgra av de svenska ordbocker som givits ut de

senaste decennierna definierar verbet td??d respektive verbet fi)rlora.
Storst vikt lagger jag vid anvdndningen ay tdppa, dockmed undanagav
den sdrskilda forbindelse n td??a bort. Ytterli garc ett verb skulle kunna
dras in i diskussionen, ndmligen mista, men jaglamnar det 5.t sidan.

I SAOL 1 1 (rg36), Illustrerad svensk ordbok (t982) och Svensk hand-
ordbok (rgg) finner man det har aktuella tdppd under 'tappa. Samtliga
nd.mner 'slappa' forst i definitionen av berydelsen. I ovrigt forekommer
dar endast 'forlora' och 'mista' som (mer eller mindre) synonymt med
ordet. Illustrerad svensk ordbok och Svensk handordbok har exempel pi
bildlig anvd.ndning i vissa uttryck, bl.a. med andan, aptiten, lusten, mo-

det, orken, rcikningen, taget, trdden.

Svensk ordbok (tg8) och Nationalencyklopedins ordbok (r99 j-96)
har endast ett uppslagsord tappa och i bida utgor den har diskuterade
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berydelsen mome nt j. Bida ordbockerna har en utforlig och i huvudsak

likalydande genomging av ordets beridelse och anvindning. Som hu-

vudberydelse anges 'oavsiktligt slappa och IXta falla (till markerl e. d.)'.
Berydelsenyanser ar 5" ena sidan 'mista, forlora' ,med mindre konkret
innebord av fallande, med betoning av forlusterl), t. ex. ta?Pa tiinderna,

och i den andra ,med avs. pi abstrakta foreteelset ofta viss form5.ga,

sinnesforfattning e.d., i vissa uttryck si.som tdP?d andan, taP?d humti-

ret m.m.
Nir det gdller fi)rlora har SAOL 11 ingen definition, bara frasen fiir-

lora sig i detaljer. Illustrerad svensk ordbok och Svensk handordbok for-
Harar fi)rloramed i forsta hand 'mista, gi forlustig' o. d., 'bli overvunnen'

o. d. samt 'lida avbrd.ck, minska (i virde)' o. d.

I Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok, som dven i ftLga

om fi)rlora har i princip likalydande text, finner vi foljande wi huvud-

moment: '(ofrivilligt) upphora (e1. komma att upphora) att forfoga civer'

samt'bli besegrad (i viss strid el. tdvling)'. Under det forsta momentet

finns rvi berydelsenyanser, dels )spec. med avs. pi person (som avlidit)r,
dels ,allminnare och abstraktare: - foffisw, - fi)rstd.ndeh / tid>. Under

det andra momentet finns dven berydelsen 'ha nackdel av'.

J^g kenner mig dermed sryrkt. Nutida ordboksredaktorer tycks ha i
stort sett samma uppfattning som jag angiende distributionen av tdPPa

och fi)rlora.
Enligt Hellquist ir td??d )ett blott nordiskt ord av dunkelt urspr.)

och fi)rlora ar enligt Hellquist och SAOB bildat till perfektparticipen

fi)rlorad. som i sin tur ir en ombildnin g ay medelligryskans uorloren. Det
[ldre ordet av de wi ar allts5" ta??d. En hastig titt pi de ildsta beldggen

pil tappa r SAOB:s arkiv ger vid handen att ordet tidigare har haft en

mycket vidare anvindning dn den som framgir av dagens ordbocker.

Ofta forekommer (frin rtoo-talet och frami"t) d. wi uttrycken ta?Pa

saken 'forlora i (rilttegi.ngs)sak' och tappa slaget 'lida nederlagL batalj el.

(fAlt)slag'. Vanligt ilr ocksi ta??a utan objekt i berydelsen 'forlord, inte

minst i motsatsparet tappa-uiruna, bl. a. i talesittet udga uinnA, udga taP-

?a. Vidare kan man tappd pd spel och dven tdPPd penninga, (?A spel eller

pfr kort), liksom tap?d uadet. En kandidat i drkebiskopsvalet ,tappade

hos stdnderne) enligt en anteckningrTTo.
I berydelsen 'gora el. lida forlust' finns bl. a. uttrycken tappd Pd myru-

tet, ta?Pd pd kapitalet, td?Pa pfr en t)drd, tdPPd uid, el. pd bytet. I en fras
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frin fi4o anvdnds i denna berydelse for sdkerhets skull bida verben:
,Thet som man tappar eller forlorar igenom wechselr. Ytterli garc en
innebord er'avta, minska'bl.a. om sdd ifrhgaom avkastning, om ko i
ftilga om mjolkningsformi"ga och om ur i frhga om urverkets gi,ng.

Redan i de d.ldsta belaggen finner man objekt som utgors av n5.gon

form5.ga, sinnesforfattning e. d., deribland ta?pd lusten, ta??d uett och

skril, ta?Pa modet. Det kan ocks5. .vara frilga om att forlora sidant som
anseende o. d., som i fbljande exempel fr&n ;635: rdermed man tappade
reputationen, respect, interesse, venskap och alt ihoopr.

Naturligwis finns ocksi tap?a med ett (elIer flera) konkret(a) forem5.l

som objekt, men s5"dana fraser ar faktiskt i minoritet, sdrskilt under
r5oo- och r6oo-talet. Personobjekt rycks .vara synnerligen ovanligt. Hos
Lasse Lucidor finns ett exempel som avser en (avliden) maka och eft som
mojligen syftar p5, en person. I ett parti av en strof heter det rAt intet
Then dr tapt, Then som wij hafwa mistr. Bida exemplen dr frin 67.I
ovrigt har jag kunnat finna ett bel^ggsom avser (tidskrifts)lesare (rZS+)

och ett som avser invS"nare (t76).
Hur anvdnds di tappd i dialekterna? Det enkla verbet oversdtts van-

ligen med 'forlord men dven med 'tappa', 'li"ta falli, 'mista', 'r5.ka slappa'.
I frasmaterialet dominerar exempel med ett konkret foremi"l som objekt,
men har finns ocks5. mycket som kenns igen frin den dldre svenskan. I
en uppteckning frin Srni"land hittar vi ,V5.je vinne, v5.je tappe) (i Sven-
ska Landsmll ryo4). I Bohuslen, Dalarna, Dalsland, Herjedalen, Jemt-
land, Lappland, Sm5.land, Uppland och Angermanland anvdnds tappa i
samband med att forlora ett vad, i spel eller i ni.got annat slags tdvlan.
Det kan anvdndas s5.vdl med som utan objekt.

Vidare finns tdppa uid tinget frin Vdstergotlan d, tappd pA ffiren fri"n
Dalsland, td?pd pd bytetfrin Narke och Angurmanland sam t ta??d mjr)l-
ken frin Ostergotland. Det senare avser en kos forsdmrade formig a att
ge mjdlk. J^g har i dialektmaterialet bara funnit ett fall av personobjekt
vid det enkla verbet tdp?d. Det giller en liten kulla som modern tappade
och forst inte S.terfann (enligt en sdgen fr5.n Orsa i Svenska Landsm5"l
rgro). Det framgir inte om modern bar pi flickan eller ej.

Min utg5"ngspunkt har varit att en ny anvindning av verbet tap?d har
borjat gora sig gillande i den nutida svenskan, en anvd.ndning dar man
inte nodvdndigwis tdnker sig ett inslagay fallande. En hastig kontroll av
material i SAOB:s arkiv och i Sprik- och folkminnesinstitutets samling-
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ar till Ordbok over Sveriges dialekter (huvudregistret) visar dock att det
knappast ror sig om ett nytt bruk. Ordet har frin borjan uppenbarligen
anvdnts i samband med alla ryper av forlust. Under rloo-talet kom fi;r-
lora in i spri.ket och fungerade sdkert till att borja med som en ren
synonym till tdp?d. Si sminingom rycks en viss uppdelning ha skett vad

gdller anvd"ndningsomr5.de. Kanske har inte alla svenskar haft denna
uppdelning och kanske kommer den att helt upphora att gdlla.

Bland de uttalanden som j^g har reagerat mot finns bl. a. td??d

matc/ten. Detta ir fullt jdmforbart med de vil belagda uttrycken tdp?d

uadet, tdP?d speletm. m. och kan dermed silgas ha stod i aldre sprikbruk.
Svagare rycks stodet yarafor att anvdnda tappa med personobjekt, annat
dn mojligen di det gdller en avliden eller n5"gon som kommit bort ifrin
en. Kanske accepterar dndi m5"nga mdnniskor idag uttrycket tdp?a uiil-
jare, sarntidigt som en del andra foredrar tappa uciljarstiid e.d. Och si. dr

vi di n5.gra med ett (formodligen) tidsbundet spr5.k som helst sager for-
lora uciljare, utiljarsttid etc.



Hdlsingeskorrning
Ett ftirsiik till frrklaring
ev LENNART Hac.,8.sEN

Dialekten i Bergsjo socken i nordostra Hdlsingland kennetecknas av

tungrots-r i uddljud. I si mi.tto p5"minner den om de sydligare dialekter
dar bara gotaregelns forsta fas 1r genomford. Hit hor ett par hallandska

mil efter kuststrilckan mellan Falkenberg och Varberg vilkas grannmil i
soder genomgi.ende har ilngrots-r medan de i norr tillampar fullt utbil-
dad gotaregel (Gosta Sjostedts bok om r-ljuden r%6 s.2rrtr). Skorr-
ningen i nordostra Hllsingland daremot st5.r helt isolerad. Avstindet ir
z5 mllfr5"n Bergsjo till gotaregelsomri"dets nd.rmaste utpost, m5"let i Sefs-

nds och angrdnsande del av Nis finnmark i sodra Dalarna med enligt
Mats \Tahlberg (muntligt) fullstindig gotaregel itminstone sedan r89o-

talet.
Mig veterligen omtalas skorrningen i Bergsjo forsta g5"ngen r88z i en

liten handbok for upptecknare, ABCD for Helsing- och Gestrik-m5"len,

med *r^ exempel pi uddljudsskorrning. Erik Olof Nordlindet fbdd
r8z7 och uppvdxt i Bergsjo pi r84o-talet, har i manuset till sin ordbok
over BergsjomS.let, dateratrgoz och tillhorigt ULMAs samlin gar, angivit
skorrande r i mLlet. Sjostedt (s. zz4) nimner det halsingska fallet liksom
ett par andra sdkra norrlendska, sporadiska forekomster, ingen dock pi
sockenmS,lsnivS", i Angermanland, Norrboften och Lappland. Folke

Hedblom pipekar i uppsatsen Om halsingarnas sprik att skorrande r
forekommer hos de eldre i Bergsjo (Halsingerunor ry48 s.tr). Her kan

fortydligas attljudet ocks5. phtraffas hos dialekttalande Bergsjobor fodda
pi rg+o-talet och senare (Boerje Bohlin, Bergsjo, och Bjorn \Tannberg,
Uppsala, bordig frin Bergsjd, frdda1943, muntligr).

J^ghar ingenstans i tryck seft att det skorrande r:et skulle upptrdda i
n5.gon av Bergsjos grannsocknar. Att ljudet pi r93o-talet forekom i Has-

sela socken nordvdst om Bergsjo 1r dock helt sdkert. Pi nigra lapp ar i
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ULMAs Hasselasamling meddelar Petrus Bogren ir ry32: ,Att ett skor-
rande r, icke ir ovanligt i uddljud, torde fh anses ganska mlrkligt. Nar
j^gi Bergsjo, ddr forhillandet dr detsamma, horde en gammal man sd.ga

nolat UlL. H.], trodde jag, att han kom frin sydligare nejder. Han sade

dock, att sivil han som hans forilldrar herstammade frin Bergsjo. Nd.r
jag sedan kom till Hassela, horde jag aven der personer anvdnda skorran-
de n i uddljud, och enl. froken Lange skulle det yara ganska vanligt.
Framhillas bor, att flera Hasselabor, som jag talade med om denna sak,

inte voro medvetna om att skorrande n anvandes d;r av infodda Hassela-

bor.,
Ljudet kan upptrdda ocksi i upptakt framfor tryckstark vokal, n5,got

som kenns igen frin omr5"den soderut i landet dir gotaregeln gdller. Frin
Bergsjo r'rppges uttalet leraniam (Folke Hedblom i SvLm 92, 1969, s.7),
likasi forekommer skorrnirg i exempelvis direkt, bercitta, bero (Bohlin,

Wannberg mundigt). I Nordlinders manus p5,trd"fras t. ex. kdseri n.
kssene'gyckel, tokeri' och rekeri n. nekene'l<lilpigt tillverkat eller utslitet
redskap eller verkryg' (ocks5", ay allt aft doma felaktigt, skorrnirg av

lingt r i t. ex. borre'abborte' , orre, udrrer'varue').
Thots Bogrens ovan citerade utsagahar j^gi hans dialektordssamling

for Hassela, dar jag gittt igenom bokstdvernaA-K och R, inte pltraffat
n5"gra exempel pi skorrnirg. For sina dialektord darifran uppger Bogren
baraen meddelare, Anna Brita Kamel, fbdd 186o. Det 1r mojligt att hon
genomgi.ende brukat tungsp ets-r, n5.got som inte framgS"r explicit. I
ULMAs Bergsjosamling, dar inga uppteckningar ay Bogren foreligger,
markeras skorrande r pi nilgra fi lappar.

OAUs ortnamnsuppteckningar frin Bergsjo och Hasselager en nyan-
serad bild av fordelningen mellan r-ljuden. De vis ar att det pi tglo-talet
i Bergsjo fanns tungspets-r i samma std"llnirg som tungrots-r och erbju-
der dessutom itskilliga exempel pi skorrning frin Hassela. I nigra fall
anges w3, r-varianter i ett och samma namn. Nigra exempel (markering
for langd eller svagt bitryck iterges ej): frin Berg sjo Ra'ui' h (n- , r-) , Ru'd-
ttiktu'dd.en (n-) , Li'llrd' (-r-) , BA'strdnningsu'dden (-n-), fr5"n Hassela

Ra'jamak (r-), Ri'ttdso (n-, r-), La'grti'nningen (-n-), Kd'melrii'nnings-
bci'cken (-r-). Namnen har upptecknats r93j, i Bergsjo av Erik Burman
och i Hassela av Lars Larsson. Jag har gitt igenom bida sockensamling-
arna och rd.knat forekomster av vartdera r-ljudet i uddljudsstdllning,
sivdl absolut som i sammansdttningsled. Thget i klump blir resultatet for



92

Bergsj o z4 r och 39 h GS,r%o resp. 6r,9%) och for Hassela 48 r och 18 n

(72,7o/o resp. z/,3o/o).Siffrorna bygger p5" ett forhillandevis litet antal

fall, dessutom har antalet meddelare inte efterforskats. Likvel tolkar jag

resultatet som en bekriftelse pi att skorrningen varit mycket vanligare i
Bergsjo dn i Hassela.

For att forsti uppkomsten av det skorrande r:et i de w5. socknarna

tror jag man m5"ste utg5" frin ett apikalt r-ljud av speciellt slag som finns
i andra socknar i HudiksvallsomrS"det. Di jag r98o upptecknade ort-
namn i Bobygden i Delsbo socken noterade jag att uddljudande r hos

mina meddelare, ehuru apikalt, ofta hade ett tillbakadraget uttal i for-
h5.llande till den alveolara variant, tremulerande eller ej, som dominerar
i Mellan- och Nordsverige. Forst di en stor del av uppteckningsarbetet i
Delsbo var avklarat bestdmde jag mig for aft f,ortsdttningsvis S.terge lj*-
det med sdrskild symbol. Vid tidigare upptecknin gar av andra socknar

kring Hudiksvall hade jag for detta sdrprilglade r-\ud som landsmils-
tecken anvd.nt vanligt r, vilket i dialekt- och ortnamnsuppteckningar ju
brukar beteckna olikayananter av frikativt och tremulerande uttal (med

skiftande antal slag), ofta vdxlande hos en och samma individ. J^g har

inte funnit n5,gra uppgifter om denna speciella apikala r-variant i littera-
tur om hdlsingska eller sett den S"tergiven fonetiskt i dialekt- och ort-
namnsuppteckningar fr5.n Hillsingland.

Med stod av en inspelnirg j"g Sjorde med tre dldre dellb or r98o anser

jag detta uddljudande r yara en s. k. approximant, d.v. s. ett ljud med

n5"got oppnare pass age dn en frikativa. Av ljudets klang att doma bor
tungspetsen .vara riktad mot overg5"ngen mellan tandvallen och hirda
gommen eller enbart mot den senare - tungstdllningen kan nog variera

beroende pi med vilken kraft ljudet frambringas. Ljudet piminner om r
i amerikansk engelska.

Den symbol ur landsmilsalfabetet jag valde r98o och alltjimt finner
lampli g ar r, som betecknar ett tonande kakuminalt r (se Manne Eriks-
son ry6 i SvLm B.6z s.28,87).J^ghar brukat den for itminstone fol-
jande tre ortnamn i Delsb o: Rimskogv!1rytskbg bfl, Rddkull vdkul (berg)

och Radlocken vdluka (gird). Fr5.n mitt ljudband kan nd.mnas: rdnn

vant, rirug wg (subst.), gfr med rock g& me v6k 'ta med handarbete (.g.

spinnrock)' , rumpan vhmpa, riinnor vduta, riitt (adv.) vGtr och riiu v@D.

Min tanke ar att v, en apiko-prepalatal eller apiko-kakuminal ap-

proximant, varit spritt - och kanske fortfarande dr det - ocksi i sock-
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narna lengre norrut frin Hudiksvall. I Bergsjomilet kan ljudet ha for-
skjutits ytterligare bakit genom att tungspetsens bojning upp mot hirda
gommen ersatts av en rorelse av tungryggen mot mjuka gommens bakre

del eller mot tungspenen. Ett skorrande r har uppsteff. Ljudet bor ha

varit etablerat i socknen redan under forsta fardedelen av rSoo-talet.

Med tiden fick det visst genomslag ocksi i grannsocknen Hassela.



GriinhApirug mesta ortnamnet !

nv AND:RS H:rrs:RG

Kunna sdkert m5"nga med mig instdmma i en onskan om att fi sig forta-
lat vad somt och annat plagar bendmnas da det kommer e tungan i
folkmun her i Gronkoping. Ar det en synnerligen rik ordskatt ortnam-
nen utgora i skepnad av vigskyltar, informationstavlor och rent privat-
betonade anslag i egnahem, -pdrten och -fastigheter. Detta dr enkelt att
fh bevis for - utan att for den skull nigra gordiska agg eller liknande
m5"ste framdragas ur pudelns kerna - genom att den intresserade blott gi
L gatan i v5.r vackra stad en eller halvannan vacker afton. Skall di dessa

tingens ordnirg fh sin rdttmd tiga bekrlftelse.
Pi det att icke alla brdddar (satsytor) skola svdmmas over m5.ste av-

gjort begrdnsandets skygglappar S"tagas vid S"talandet av de senaste ro-
nen. Gor jag mig darfor dnnu nigot mera inskrd.nkt i det att fokusa-

tionen i denna lilla introduktiva diskurs (snickesnack) riktar in sig 5, de i
artikelrubrikerna forekommande exemplaren av ortnamn i Gronko-
pings Veckoblad. Ehuru ortnamn varit for handen alltsedan omkring
anno dazumal tidsingrd"nsar jag den starkt kallkritiska massan (antalet

GV-numris) till wenne lustrum, d.v.s. 1987 tlll ry97, tnalles utgorande
den vackert rundade summan om roo:de avisor, alldenstund, som be-

kant dr, tio numris av GV irligen taffar sina lasarskaror.

Det i sd"rklass mest forkomna ortnamnet ar, enligt vad den av mig
utforda okuldrbesiktningen 15.ter framskymta, wivelsutan sjdlva namnet
Gronkoping (6+ ggr). Vore allt annat en veritabel skandal! Torhdnda
faller nigon uti lilsekretsen i grubbleriets garn betrdfrande berydelsen av

sagda ortnamn. Forwivlen icke utan vd"nd synamentet mot numer o fyra
1997 vari hr grundrektor Ludvig Hagwald fortjinstfullt utgjuter sig over
detta och ytterligare nilgra andra frin hembygden emanerande ort-
namns sprikliga historietradition.

Fiirgdvligt Hi oftirsiik !
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Gi vi s5" vidare dII den hedrande andraplatsen finna vi ddrstd"des (pe

plats numero ffe Reds anm.) det ftir envar gronkopingsbo ack si kdra
Gdkmassivet (p ggt), rekreations- och konferenscenter i friskvirdsbeto-
nade angvir5"nger (utrymmen). Detta ar platsen for en benstrdckande
spankulation eller, om S"rstiden d.r av den arten och beskaffenheten, raska
lappkastningar i insnoat mandr. Att ingen som soker bewinga Gok-
massivet undg3r att bli uttagen er bide visst och sanr.

Pe platsplacering numero tre en nog si" meriterande placering i
dessa viktiga sammanhang - iterfinna vi den for sina fortrollande natur-
ljud allmdnt uppskattade Bergska sjon (8ggr) eller blott Bergskan, som
den gemena mannen s5. kirvdnligt tillkortaS"stadkommit vattenansam-
lingsnamnet. Nog ld.ngta vi alla efter att bli pressade i solen, fbr att
sederm eru taga en vederkvickande simtur med tillhorande kallsupar. Se

dar trenne vdlbekanta ortnamn i topp sorn sig bor!
Bespeja vi kartbilden strax bortom horisontallinjen sticker oss sivil

Hjo som Skovde i ogonen. Dessa bida hart ndr utrikiskt anlupna hus-
samlingar intar s. m. s. n5.got av en jumboplats (elefantstall) med trenne
(3) respektive tvenne (2) forekomsttillftillen. Platt intet att forundra over
kunde jag sjdlv konstatera vid mitt senaste avtrdde frin forstndmnda
stdlle. Vad hade jag vaI dar att gora, faller sig det retoriska (i efterhand)
sporsm5.let.

Desto hogintressantare observationer utgora existensen av si. fianan
klingande namn som Europa (r), Bryssel (r), Polcirkeln (r), USAmerika
(r) och Frankrike (r). Visar vdl detta om n5"got den stdndigt interkonti-
nentala (hintre) utblick vilken vidhaftar GV frin forsta till sista sidan?

Den som leser sitt gronkopingska hushillsorgan nogsamt, kan allts5. sitta
hemma i den vanemdssiga stugvd.rmen och indi kenna sig fullstdndigt
bortkommen.

Ehuru ingen kan ha invdndnin gx mot undersokningsutfallet, rycker
jag mis finna litet s. d. h. smolkighet i lyckost5.nkan. Vart ha de hemta-
ma, for att inte sdga smS.aktigt famlljara, namnen Kroken, Svenssonska
lyckan och Vimmelberga radhusomri,de itskilliga andra forglomda
p.g.a. utrymmesbrist - tagit sin vdg? En och annan ging borde ocks5"

dessa uttryck for hembygdens flerfaldighet bliva forem6"l for de svartasre
rubriker. Ginge det ikring en engkatforfrigan skulle sikert minghovda-
de invi"nare stodja dessa tankegS"ngar.

Bjud pi en d5"rrad i Kroken! lyder mitt fdltanrop. Tills dess att detta
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gestaltas i verklighetsform fh vi botanisera i v. m. k. brodtexten (matnyt-

tiga artiklar) for aft derstides finna de rara d.rtorna att suga i.



Brilj ant, gentil vs cltarmnnt, elegant

ev KeRrN HerrfN

,Varfor har vissa li.neord fhtt fotfhste i folkmS"let men andra icke? Sa

t. ex. ar briljant och gerutil fullt gingbara i folkligt tal, deremot icke char-
mdnt och elegant r. Ingemar Ingers std"ller frigan i uppsatsen ,Franska
l5.neord i folkmilen, frin r9t8. De franska l5.norden i dialekterna a\
menar han, piminnelser om den franskprilglade hogrest5.ndskulturen p5"

r1oo-talet. I minga fall har orden ford.ndrats bide till form och b.ry-
delse. De har ju traderats muntligt och inga korrigerande krafter har
funnits nd.r de varit pe vag att spi.ra ur. Bland det 4o-tal ord, i synnerhet
frin Bara harad i SydvistskS.ne, som Ingers samlat, S.terfinner vi briljant
och gentil men enligt ovan inte cltarmant och elegant.

Ingers ir inte ensam om sin ftiga men n5"got entydigr svar pi den
finns knappast. For att komma lite nd.rmare ett s5.dant har jag studerat
Ingers exempelord i SOFI:s dialektordsamlin gar i Uppsala och forsokt
analysera dem semantiskt under jdmforelse med SAOB:s berydelsebe-
skrivning. I den m5"n orden forekommer ocks5" i andra landskap dn i
Skine har j^g gjort vissa utblickar mot dessa. Samtliga ord ar adlektiv
som uttrycker en positiv vd.rderirg och det har jag inte serr som ni"gon
nackdel i just det har sammanhanget.

Mi"nga forskare har gjort forsok aft systematisera de frigestdllningar
som dmnet l5"n aktualiserar, s5. t. ex. Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene
i >L5"nord i svenskan, och deras syn p5. orsaker till lin har jag lutat mig
emot dl)ag reflekterat over briljant, gerutil, charmdntoch elegant. Luckor
i spriket dr en kend orsak till lin. Att betecknanyaforeteelser, arr gene-
ralisera ldifferentiera, uttrycka sig neutralt, uttryckaen vdrdering, ge ko-
misk effekt eller variera dr ni.g ra av de syften vi har med att 15.na.
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Briljant, gentil, charmnnt, elegant i dialekterna

Ett ro-tal belagg pe briljanrfinns frin Ski"ne, samtligafrin den sydvd"stra

delen. Aldst dr en uppteckning frin rS9o-talet, yngst ett r95o-talsbelagg.

Ingers uppgift om att det d.r ett vanligt linord i skinska folkmil fore-

kommer i ett par fall. Ordets berydelser uppges vara 'storslagen, harlig,
priktig, utmdrkt, bra', men inga exempel pi att ordet anvdnds om per-

son forekommer bland de skinska belaggen. Det talas t. ex. om ett bril-
jant uiider, en briljant kdlla eller en briljant uagn. Briljant har dven an-

tecknats fr5"n Blekinge och Halland och pi ett belagg frin Listers harad i
Blekinge ster foljande personbeskrivning: . . . hon ua mii sd stor d tjykk ,fi
brellejantd .. .

Ordet gentilforekommer p5" ett 6o-al belagg. Med undantagay vissa

landskap har det en utbredning frin Skine och Blekinge i soder till
Norrboften i norr. Antalet belagg frin Skine ar 4j stycken. Uppteck-
ningarna daterar sig alltifrin t87o-tal till ry6o-tal (frin landet i ovrigt
finns belagg frin 196o-, r97o- och r9So-tal) och de fordelar sig pi storre

delen av landskapet med undantaga'v den nordostligaste. Ocks5. ndr det

gilller detta ord har Ingers i fera fall tillfogat kommentaren ,vanligt
l5.neord i Skinemilenr. 'Frikostig'; ttitlig, stilig, vacker, prydlig, fi, ;

'storslagen, utmdrkt, prd.ktig' anges som berydelser. De positiva omdo-
mena gdller bide sak och person. De ad eru schdngtiler kar ban gd me en

hel tdkchalling i drickspcinga Reslou Onsjo hd. Di ud en sjantil udjn

fabbrdr ha skffid si Filgeltofta, Albo hd. Motsvarande berydelser upp-
ges ocksi frin ovriga landskap.

Charmdruthar endast antecknats pi w5. belagg frin Sk5"ne. Ett av dem
innehiller ett citat ur en text frin mitten av rSoo-talet: ). . . dfwen nu,
sedan ordet charmant insmugit sig bland dem, har jagwal hort omtalas

en charmant hest och till och med en charmant gris, men aldrig d.nnu en

charmant ficka.,
Fr5"n Ingelstads hd i Skine finns en enda upptecknin g pe ordet ele-

gArut. I Halland, Sodermanland och Vdsterbotten har ytterligare ffr^
uppteckningar gjorts. Det skS"nska belagget har tidsangivelsen r89o-tal
men inga uppgifter om berydelse eller anvd.ndning, vilket vanligen inne-
bar att de sammanfaller med rikssprS,kets.
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Diskussion

Hur sdmmer de skS"nska dialekternas berydelseuppgifter med SAOB:s?

Ordet briljant har berydelser som motsvarar vad SAOB i ett moment

kallapallmd.nt berommande epitetr. Denn a anyandning av briljant ar

kand sedan borjan av rSoo-talet. Ordboken anger berydelserna: 'glan-

sande', 'lysand.', 'fortrd.ffiig', 'YPPerlig', 'utmd"rkt', 'utomordentlig', vil-

ka vdl stdmmer overens med de skinska uppgifterna.

Gentilhar av beleggtltheren i Skine att doma varit ett anvdndbart ord

for atr uttrycka en positiv egenskap hos bide sak och person. Sprik-

provens kontexr avgor till vilket huvudord berydelserna 'frikostig'; 'stit-

iig, stilig, vacker, prydlig, fin'; 'storslagen, utmdrkt, prdktig' hor. De dia-

lektala b.ryd.lserna fordelar sig rd"tt vII i enlighet med SAOB:s tre be-

rydelsemomenr: r) verkligt fin; hensynsfull, grannla1a, ridderlig; inte

,i.rrp.l eller smiaktig eller knusslig, frikostig, ,foftr'. Enligt ordboken

forekommer denna berydelse i n5.got vardaglig stil och gdller r[...] per-

son med hensyn tilI hans sltt att upptrdda mot andra, . z) Berydelsen

'elegant, fin, stilig, st5"tlig; dyrbart eller smakfullt kladd' anvdnds for att

beskriva en persons yrrre, i synnerhet hans/hennes kladsel men dven en

bostad, en -atria, ett urrrycksitt m. m. Gentili denna berydelse har ofta

en skemrsam eller ironisk innebord meddelar SAOB och ordet tillhor

vardagligt sprik. Inte sillan har det en ,klandrande, biberydelse: 'sprd.t-

tig, .rirryrdl I folkligt tal, dl, gentil anv,d.nds om person ,med hdnsyn till
h"rrr samhellsstdllning>, kan det dven beryda 'fin, florndrn . 3) 'Utmdrkt,

bra, prdktig, overdidig, storartad' ir en mera obestd.md berydelse som

ofta for.kommer i vardaglig stil och med skemtsam innebord. Denna

anvlndning av order anrrdffas i vissa trakter. SAOB har belagg frin 1816.

En skillnad mellan SAOB:s berydelseuppgifter och de som forekommer

pi de skinska belaggen ar att den skemtsamma och ironiska innebord

,o* framhdvs i SAOB:s beskrivning inte framgir av dialektuppgifterna.

Betrdffande charmant, som ju ar synnerligen sparsamt belagt, syns

gapet srorr mellan den dialektala anvdndningen av ordet och den SAOB

,ri 
"pp. 

SAOB:s bruklighetsangivelse: ,i sht i salongssprik l. i fram-

stallning som nd.rmar sig dirtill, innebar en begrdnsning av anvdnd-

ningen. Dock er det vil inte omojligt att n5"gra av de berydelser som

Se.Og uppger: 'fortrd.ffiig; st5"tlig, prilktig, utmdrkt; briljant', utanfbr

salongerna, kunnat ha samma allmdnt berommande innebord som t. ex.
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'storslagerr, prdktig, harlig, utmdrkt, bra o. likn. hos briljant och g€ntil.
SAOB:s illdsta belagg daterar sig trll ryfi.

Det enda belagget p5" elegant frin Skine saknar som ndmnts uppgift
om berydelse. Enligt SAOB anvdnd s elegant om person vars sd.tt att upp-
trada, kla sig och se ut vittnar om hog kultur och forfinad smak: 'fin,

chic, stilfull'.,En mera ironisk innebord av ordet d.r: 'sprdttig'. Om sak

beryder ordet: 'som i sin yttre form och anordnirg rojer kultur och

smak, behagfull, smakfull, utsokt'. En andra berydelse hos elegarut be-

skriver dels verksamhet eller handling, dels den person som utfor verk-
samheten eller handlingen. Inneborden d.r: 'som sker eller utfors med

snabbhet, sdkerhet och precision och utan svi.righet, ,flott), overldgsen';

ibland ocksi": 'habil'. Eleganthar belagts i rikssprS"ket sedan ry66. Det
enda belagget fr5.n Skine tillsammans med de mycket fh belaggen frin
andra landskap visar att ordet knappast anvdnts i dialekterna. Nar det

gdller detta ord rycks kopplingen till hog kultur och forfinad smak yara

si stark aft en mera allmdnt berommande betydelse, som ordet inte haft
i riksspr5"ket, heller aldrig uwecklats i dialekterna.

En berydelsekomponent som skS"nska dialekters briljant, gentil och
cltarmant rycks ha gemensamt, men deremot inte elegant, 1r den mera

allmd"nt berommande. Det tilltalande sprikprovet fr5.n Skytts harad som

gdller cltarmarut ar emellertid ensamsti"ende och kunde ses som en tillftl-
lig, skamtsam bildning. EIof Hellquists uttalande om c/tarmanti >Btdrag

till vira lS.nords historiar, ndmligen att det ir ett ord som >trdngt rdtt
djupt ner i samhdllslagren [...]r, inbegriper sannolikt inte genuint all-
mogesprik. Mot en sidan bakgrund ligger det nd"rmast till hands att
med Ingers konstatera att cbarmdnt lika lite som elegantvarit gS.ngbart i
de svenska dialekterna. Men uppgifter om c/tarmant ur Jyrk Ordbog:
, [. . .] (o* dyr) ' - pr;n, velskabt., stoder tanken att cltarmdnt i de skS.nska

dialekterna haft forutsd"ttning ar att uwecklas till allmilnt berommande
epitet.

Briljant och gerutil har bida den allmdnt berommande inneborden.
En inte ovisentlig skillnad mellan dem ar att gentil dven innefattar andra
berydelser beroende pi om huvudordet dr sak eller person . Gentil har
ocksi" en utbredning over landet som inte briljant har. I olikhet med
Ingers tycker jag darfor inte att briljanr och gentil 

^, 
jdmforbara stor-

heter. Varfor h3r d8, gentil fitt ett s5"dant genomslag? Om gentilhar Hell-
quist sagt att det dr ett >rSoo-talsord som berydligt sjonk i kurs redan



under seklets mitt, . Gentil ar ettsenare lexikalt 15.n an briljant och;;-
ligt yngre dn charmant och (egant Dessa tre avspeglar vad Hellquist

kallar )en viss kulturell forfini.gr, att jlmfora med SAOB:s bruklig-

hetsangivelse for gentil redan i det forsta momentet: nigot vardagligt.

Uttalsmdssigt h^, grntilvarken varit lettare eller svi.rare in de andra men

berydelr.-xsigt mera anvindbart. Vi mdnniskor tycks ha ett behov av

aft generaliser" o.h gentil kan ses som ett generellt ord. Det samman-

f^tti, ndraliggande berydelser som beroende pi kontexten kan ge posi-

tivt virderr"J. omdomen av varierande grad och med nyanser av var-

dagligher och skemt om sivdl personer som saker och ting.

Utgingspunkt for min und.rrokning av briljarut, genlil, charmdntoch

,lrgoit fra*rt i de skinska dialekterna har varit att komma nilrmare

,,rir., pi den inledande frilgan Samtliga exempelord dr positivt vdrde-

rande, men enligt min trppfrrtning kan man endast betriffande gentil

havda att det ,fhtt fotP;st. i foU.miletr. De kan aIla illustrera olika faser

i inliningsprocessen . Elegant har introducerats, men aldrig fhtt sprid-

ning o.h".iableratr. M"r, har nosat pe det men forkastat det som alltfor

frammande, fint och forndm t. Charmdnthar ocksi introducerats, mojli-

gen und.er en tid etablerars, men dess anvdndningsomride, att uttrycka

I^ poritiv vdrderirg om djur, har varit mycket begrd"nsat. Briliant har

introducerars, fi.tt,ris spridnirg och etablerats. I jamforelse med elegant

och charmant har det varit mera anvdndbart, dock med begrdnsningar

nir det gilller anvdndningsomrS.de . Gerutil daremot har introducerats,

f1tto-f",,ande sprid,ni"g, det visar den dialektgeografiska bilden, och

etablerars. Dess egenskrf 
"r, 

generellt ord for positiva vrrdeomdomen,

med berydelseruorn g., av sammanhanget och ett dermed vidgat an-

vlndningsomri"de kan yafaen forklaring till detta.



Fr5,n Primer till Sluth
Skinska knektar fri,n

ev GuNo HasxA

ett nytt register

Goran Hallberg har i sin artikel Kring ndgra skdnska rudmnmiljtier - in-
delningsuerh, herrgdrdskultur oclt upphallelse efier utomshdnska fi)rebilder
(SOA 1976 s. 43ff.) bl. a. diskuterat indelningsverkets roll vid namngiv-
ningen av soldater i Ski,ne.

I den har uppsatsen redovisas n5.gra nedslag jag gjort i ett soldat-
namnsmaterial som nu blivit tillgdngligt genom en donation av Johnny
Lundberg i Malmo till Skines Genealogiska Forbund. Forst ger jag en
kort oversikt over registrets innehill och sedan visar j^gpin5.gra typer av

uppgifter som gh att uwinna av registret.

Registret

SkS.nes Knektregister (SKr) omfattar samtliga indelta nummerkarlar i de
rv5. ryttarregementena Skinska Husarerna och Skinska Dragonerna un-
der tiden r7o9-r9oo samt i Norra och Sodra Infanteriregementena
under tiden r8r5-r9oo. Antalet poste r ar ndra Io ooo. De uppgifter som
hemtats ur de militira rullorna dr t. ex. knektens tidigare namn, hans

fodelse och dodsd ata, antagningsi"r, militdra meriter och rusth5.llens

namn. Dirtill kommer att det for m5.nga av knektarna finns anteck-
ningar om fordldrar, hustru, barn och andra slaktin gar.Dessa uppgifter
har normalt hamtats ur kyrkobockerna.

Registret omfattar deremot for ndrvarande inte vdrvade regementen,
s5som artilleriet, IGonprinsens husarer eller de mi.nga tillftilliga rege-

menten som varit forlagda till Skine. Befil i de indelta regementena
finns inte heller med.

Registret ir upplagt si att man kan fIlja ett rusthill genom tiderna
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dven om det [ndrat kompanitillhorighet och nummer vid indelnings-

verkets forindringar rT34 och fi34.
Av de bida ryttaffegementena fanns Skinska Husarerna norr om en

linje som delar Skine na" nordost till sydvlst, medan Skinska Drago-

nerna fanns soder om denna linje. Delningslinjen gir siledes ndstan

vinkelrdtt mot den nyss avskaffade lansgrdnsen. Grdnsen mellan Norra

och Sodra infanteriregementena hade en annan stricknitg: den gick

horisontellt over Skine ungefhr i hojd med Kdvlinge-BrosarP. Det inne-

bar siledes att efter r8r5, di infanteriregementena sattes uPP, fanns det

bide ryttare och infanterister i de flesta skinska socknar.

Eftersom SKr innehiller uppgifter for alla de fyraregementena under

hela deras aktiva tid - rytteriet und er zoo ilr, rnfanteriet nistan roo h -
kan p5" ett mycket stort material. Re-

gistr n inte bara for militirhistoriker

o.h och ortnamnsforskare'

Skinska knektnamn

Som underlag for den i undersokningen ha1 Go-

ran Hallberg ,r,rdnt Ge for ry97 nar det giller de

bida kavalleiiregemente 18 ndr det gdller infanteri-

regementena.

1"g vill har ge nLgra exempel pi vad som goras med Sfk med en

,trtirtisk bearbetningsmetod. Det gilr givewis att gora berydligt nog-

grannare detaljstudier dn vad i"g giort her.

Enstaviga namn under ddernas loPP

Enledade namn av rypen Falk, Htig, Kleen, Modig och Rask anses Yata

rypiska soldatnamn. Av praktiska skal har jagvalt aft av dem bara se pi
i. .6taviga. Som utg5"ngsmaterial anvinder j^g samma kompantetl

skvadror.i som Hallberg gjorde, nlmligen Landskrona kompani i

Skinska Husarerna och Borrby kompani i Skinska Dragonerna samt

Ronneberga kompani och Vemmenhogs kompani i Norra respektive

S odra Infanteriregementena.

Thbell r visar andelen ensraviga knektnamn bland dem som antas

under varje zo-Lrsperiod. Der totala antalet personer som ingir at dtygt

3 5oo ryttare och r 4oo infanterister.



Regemente: Ryttare Infanterister

Kompani: Landskrona Borrby Ronneberga Vemmenhog

1700-17 z0

r720-r7 40

t7 40-17 60

1760-1780
1780-1 800

1800-t820
1820-1 840
1840-1850
1860-1880
1880-1900

r4
10

t4
8

3

20

t3
1g

t6
45

11

7

5

4

6

47

5r
39

43

24

95

72

27

23

1B

BB

63

4t
45

t4
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Tabell t Andelen ( %) erustauiga nnmn blarud nydntagna ryttdre och info"-
terister i ndgra r€gementen.

Omedelbart efter upprdttandet av infanteriregementena tilldelades som
synes nd.stan alla soldater ett enstavigt namn. Denna princip overges

dock alltmer si. att flerstaviga namn ar i klar majoritet mot slutet av

seklet. Namngivningen av ryttarn visar en annan bild. Under r1oo-
talet ar andelen enstaviga namn liten, vilket silrskilt gdller for seklets

andra halft. Vid sekelskiftet blir det 5.ter vanligare med enstaviga namn.
Gir det att finna n5"gra tendenser i dessa variationer? Vad ersattes

soldatnamnen med under rSoo-talets lopp ? Atminstone i n5.got rege-

mente verkar det som att de enstaviga namnen iter okar under seklets

sista decennium bland ryttarna men inte inom infanteriet. Finns det i si
fall n5"got samband med omvandlingen av rytteriet frin ett indelt till
varvat regemente fu fi93 och att motsvarande omorganisation inte ge-

nomfordes inom infanteriet forrdn 8 ir senare?

Ortnamnsrelaterade namn

Eftersom andelen enstav Lgaryttarna n var si lig under r1oo-talet si m5.s-

te givewis andra namnryper fbrekomma. En sidan ryp 1r de ortnamns-
relaterade ryttarnamnen som Hallberg behandlar (r. *.) .J^ghar i SKr gitt
igenom wi av de socknar som Hallberg ocks5" undersokt, ndmligen
Gronby (tillhorande Skinska Dragonerna) och Vdstra Karaby (Skinska
Husarerna). Thbell z visar alla forekommande namn av denna ryp.
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Gronbeck

Gronberg

Gronbom

Gronfeldt
Gronman

Gronqvist

Gronskog

Gronstrom

Gronvall

Carlqvist

Kerdfelt

Karabom

Karberg

Karfel(d)t
Karlberg

Karman

Karp

Karsten

Karstedt

Karstrom

17 62

t7 50

17 6r
t7 41, -68

t760, -90

t760
17 6t
t77 t
r770
t7 67

t773, -90

17 53

t709
17 59

1750, -62, -72, 1807

l7ll, -30

t747, -78

1709, -30, -38

t7 58

r773

Thbell z. Ortnamnsrelaterad.e ryttarndmn i Griinby och Vristra Karaby.

Man finner att ndsran alla ryrtare i dessa bida socknar som fhtt ett ort-

namnsrelaterar namn har antagit s r75o-r8oo. Darefter verkar bruket ha

upphort: endasr en ryttarc gavs ett sidant namn efter r8oo. NamntyPen

fo*kommer inte heller bland de indelta infanteristerna i dessa socknar.

Om man hiller sig kvar i de bida socknarna Gronby och Vdstra Kara-

by och stud.eru hui olika namnryper fordelar sig finner man fbljande

bild (Thbell l).
Man ser har skillnaden mellan S.rhundradena: de enstaviga okar un-

der rSoo-talet pi bekostnad av de ortnamnsrelaterade. Kanske vore det

mojligr arr ocksi bland gruppen ovriga namn sp5.r a nhgra allmilngiltiga

tendenser.

1 700-1 799 1 800-1 899

Gronby V. Karaby Gronby V. Karaby

Ortnamnsre-
laterade namn

Enstaviga namn

Patronymika

Ovriga namn

r4
5

0

24

r5
2

3

44

1

22

1

2l

0

r3

3

49

Tabett 3. Ryttdrrudmn i Grtinby och Vcistra Karaby rtr, namntyp (antal).

Ett botaniserande bland namnen i SKr kan, som dessa exemPel vill visa,

ge intress anta fy"d. Genom mera systematiska analyser bor det ocksS'
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finnas goda mojligheter att dra nya slutsatser om principer for namn-
givningen av indelta knektaf. Det finns sivill borjan, t. ex. Peter Primer
Nilsson vid Sodra Sk. Infanteriregementets Torna komp. nr r (1816) som

flera slut. Det senare kan exemplifieras med Sven Sluth Persson, Sk.

Husarerna Sandby komp. nr o5 ft7ro) och Hans Slut, Norra Sk. Infan-
teriregementet Onsjo komp. nr roo (1816).

Det dr bara att gi pi, jfr J.pp" Gdpfr, Skinska Husarerna Minstorps
komp. ff3 (r8o5)!



Hoen i Buskerud

ev Bororv HELLELAND

1. Forekomst

Hoen, uttala /'hotnl , med preposisjon lpr 'horn/, g5"r inn som namn pi
to gardsnummer i Owe Eiker i Buskerud ftlk., gnr. 78 Oure Hoen (tid-
legare Sondre Hoer), og gnr. 79 Nedre Hoen (tidlegarc lVordre Hoen).I
ulike kjelder pi r5oo-talet er namnet skrive Hwn, Horun, Hoorun, Hoenru,

Hoen, til Hon, (jf . NG 5, S. z6+). I eit domsbrev fri ry78 er i Hoens effien
nemnt, og i eit anna provsbrev fr5. ry86 ruordre/sondre Hoen(s), bile refe-

rerte i t63r i samband med ein wist med prestegarden Haug. Domen i
t63r viser bg til eit provsbrev fre 1465 der sondre/syndre Ho(u)en(s) er

nemnt (DN XIII, s. 30, fi f ., roo). Venteleg representerer desse formene

skriveskikk p5,6oo-talet. Den innskotne e-en er neppe stavingsberande,

men venteleg refleks av skikken med i setj a -e etter lang vokal, jf. Ton

f .st. som ofte er skrive Toen (av ulike oppha\6 sjeNG 5, S.8+). I matrik-
kelen av r88 6 varc. Hon innfort som offisiell skrivemite, men i mange

andre samanhengar vart Hoen framleis nytta, og s5" seint som i ,991
vedtok Statens karwerk i Buskerud i gi attende trl Hoen, i strid med

tilridinga frl, statens namnekonsulentar. Som ftrsteledd forekjem
namnet m. a. i Honselua (tidlegare *Heina, jf. Heigne aa 146I, f)N XIII,
s. roo).

Avre Hoen og Nedre Hoen utgjer til saman eit av dei storste gards-

omrS"da i Nedre Buskerud. Garden ligg i eit sorvendt hall p5, nordsida av

Honselva. P5" austsida grensar han mot Drammenselva. Alt i mellom-
alderen har Hoen vore delt i to partar, slik det kj.- fram i brevet fri
ry86. Garden er srrleg kjend for funnet (i fi3a) 

"r, 
Nordens storste og

finaste gullskatt fre vikingtida (rje Johans en 1994:263, 324ff.).
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2. Hoen - eit samansett namn

2.L sisteleddet (-ui)n
Hoen er utan direkte parallellar. Eit likelydande namn i Askim er i eldre

kjelder skrive m. a. Hund(i) og har eit anna opphav (NG r:$). I Norder-
hov er Hon nytta om eit smibruk, men her kan ein rekna med opp-
kalling etter Eiker-namnet (jf. NG 5, s.3). Hoen i Eiker vert i NG 5,

s. z64forklart slik: ,sandsynligvts *Hduin, sms. afAdj . hdr (hdr)'ha|' og

uirurr. Norsk stadnamnleksikon (under oppslagsordet Hon) set namnet
reservasjonslaust dl *Hd-uin, sms. av norr. hdr, hdr 

^dj. 
'hrg' og uin

'naturleg eng'. Det er all grunn til e gi ut frl, at namnet er ei uiru-saman-

setjing, noko ogs5" andre som har draft namnet (t.d. Jansson r95r, \fid-
mark r99r), har rekna med. Formelt kunne ein tenkj a pe ei stivna dativ-
form av eit usamansett *1,)d f., men ei slik forklaritg finn ikkje stotte i
materialet.

2.2. Fyrsteleddet Ho-
Nir det gjeld ftrsteleddet, vil eg ikkje awisa det nemnde adjektivet som

ei mogeleg forklarirg. Men namnet byr inn til fleire forklaringsm Xtar.

Som uin-namn representerer Hoen (Hon) bg eit lydhistorisk problem
etter som det ikkje har fhtt omlyd, slik tilfellet er med Hanl Hen, Hnn.

Desse finst som gardsnamn feire stader i Noreg og vert i NG stort sett

forklarte som uiru samansett med norr. hdr (hdr) 
^dj. 

eller med norr. hdf.
'ettergras', alternativt med ei ikkje belagt eldre sideform *hd f,, dessutan

vert ein stomn hd somi HA piJrren nemnt (jf. NG r, s.ro4, NG z, s.r53,
NG I, s. 6tf., NG 7,s.6r, NG 11, s. S6). Eivekslingmellom ,i ogrier
velkjend i visse ord og har bakgrunn i overgangen fri gammalt d @ tll d
fare ein seinare bortfallen Lt, t.d. i d f.'e,, elv', ld f.'ligtliggjande lende'.

Til eit *hd svarar di urnordisk *hahwo-, germansk *haha-'Nachgras' (jf.

Noree n r91o, S 77;z; om vokalismen i hdrl hdr sje \fidmark r99rt45 f .).

Ved utjamnirg og analogi har det oppst5"tt dobbeltformer som d/d, ld/ld,

hdl ld.

I tillegg til dei to nemnde forklaringane av Hon pi Vossestrand nem-
ner Magnus Olsen (NG 1 1, s. 16l) at ftrsteleddet bg kan vera *hd

'IGumming, Bugt' og viser til Hosds i Evanger. Nedunder denne garden,

ved Hohylen og Hoelua, ligg eit delvis tilgrodd slS.ttelende som enno i dag

ber namnet Ho, uttala /hor/, med preposisjon /i 'hor/. Etter alt 1" dama



har dette namnet vore nytta om ein bortkomen gard., sidan 7. ,r:":
oppfart ca. ry6o saman med j. /tosase (BK, s.7 j B), alts5. det nemnde

Hosds. Etter samansetjinga med -s (Hoelui, Hohylen mi vera nyare sa-

manse tjtngar, eventuelt til eit feminint elvenamn *Ho) torer Ho visa til
eit eldre *Hdrm. eller *Hd n., som Magnus Olsen har sett til eit urnord.
*ltuha, *hauha i slekt med gammalslavisk kukil 'krum' (tje NG 1 1,

s. 1zj). Her kan ein bg jamfara med gammalirsk cuar'krumm', serbo-

kroatisk huka, kui 'Vindung eines Flusses' (Pokorny r9i9:i89 - eg tak-

kar professor Harald Bjorvand for denne tilvisinga og for andre sprik-
lege kommentarar). Sikker er nok ikkj. denne etymologien, men som

grunnlag for eit hydronym er han tiltalande. Etter O1sen er det uwi-
dinga i elva som har motiveft namnet. Det likelydande gardsn amnet Ho

lhotl i Stod i Nord-Trandelag vert i NG 15, s.z6z kommentert som

,dunkeltr, men l*gjet ved ei bukt av Sni,savatnet, der ei lita elv renn ut,

gjev grunn til i rji det i same etymologiske perspektiv som det fsre-

giande. Vidare er det mogelegatelvenamna Hoa, Hofra o.f. kan setjast

til sarne ordkrins, sjolv om ein kan tenkja seg at hoa vb. 'hua, skrika' er

mogeleg i elvenamn (jf, Rygh r9o 4to5).
I det norske ordboksmaterialet har eg ikkj. funne noko appellativ

som kan svara til namna pi Ho-. I svensk finst eit ord ho n.'trigl. d. av

utseende som en (vanl. kort) urholkad trdstock , oB vidare 'om holik-
nande hoptringd del av en dlv l.d.' (Nusvensk ordbok 2, Sp.z8o). Hell-
quist (tg+81jil held lto, med tilvisi.g til holagh i Vdstgotalagen, der ho-

ryder 'vattenrdnna i kvarn , for )ett blott ostnordiskt ord . . . av okent ur-

sprungr. I samband med diskusjonen av d, rd, td nemner Gun \Tidmark
(t99t:74) rdet erymologiskt flerrydugao hd :utan 5" g5, nx,rare inn p5. det.

Tilgjengeleg appellativisk og proprialt materiale gjev likevel grunnlag for
5. seia noko meir om dette ordstoffet.

Ein av dei ftrste som har teke for seg ordet i stadnamn, er Evald Liddn
(t96:94f), som meine r HoahultiBollebygd i Alvsborgs len inneheld eit

innsjonamn tll ho'vattenho'. Etter Assar Janzl,n (rgl5tzf.) finst stom-

nen ho som fareledd i stadnamn ikkje si fh stader b5"de i Sverige og i
Skandinavia elles, m. a. i Hogdal i Yette, skrive Hodal(l) fleire gonger i
mellomalderen. Bustadnamnet Horjd i Kopparbergslagen ser Harry
Stahl (t96o:uzf.) som eit eldre innsjonamn, laga til eit elvenamn *Hoa

av ho, )ett appellativ som berytt 'rdnna', samt anvdnts halvt appellativiskt

som i"namn pi m5.nga platserr. Same ordet meiner Bertil Flemstrom
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(rgSlrl) ligg til grunn for bustadnamnet Ho i Ragunda i Jdmtland, og at
det i sin tur g5"r attende pe eit fornsvensk elvenamn xHoa, i oblik form
*Hoo >*Ho av ho'rd.nnd ,med syftning pA, rinnor el rdnnliknande par-
tier i beckens nedre loppr. Ogsi i eit tidlegare arbeid har Flemstrom

$972:92) draft dette namnet og der dessutan vist til elvenamne t Hoan i
Norrland, som kan ha f5tt namn etter holane i den nedre delen av elva.

John Kousgird Sorensen $978:roo f,) har under oppslaget Hoa tolka

ftrsteleddet i Houby (med tilvising til m. a. Lis \7eise i Danmarks Sted-

navne X\rI, s. 9) av eit gammalt elvenamn til gammaldansk ho m. trug,
kar'. Fyrsteleddet i Hobro vert forklart pe same m5.te. Kousgird Sorensen
(s.st.) nemner at Ho finst som namn perfiordar og bukter feire stader i
Danmark. Ho iRibe forklarar Johannes Steenstrup (Nudansk Ordbo gr,
s. 426) pi same m5.te som namnet i Evanger (jf, ovanf.), og truleg er det
Olsens tolking Steenstrup har gitt ut fri. Kristian Hald $965:254f.,
1969:56 f.) ser bg dette som ei rimeleg forklaring av Ribe-namnet, men
nemner elles eit ord *hd 'hajde', avleidd av glda. hd(r) 'hoj', som kan
liggja til grunn for enkelte namn p5, -hou. Eg har elles ikkje sett eit slikt
substantiv utgreidd.

2.3. Veksling Ho-l Hd-
Si langt synest det rimele g at ein i alle fall for ein del av namnematerialet
ovanfor kan lrggja eit samnordisk substantiv (*)ho til grunn. Det appel-
lativiske tilfanget er derimot avgrensa til svensk. Eit vidare perspektiv
opnar seg om ein tenkjer seg at ei form *hdvekslar med *1,)d, ikkj. berre

i tydinga 'ettergras, he', men bg i qydinga 'elveuwiding, bukt' o. 1. Di har
ein straks litt meir 5, fara med pi norsk grunn (eg reknar ikkje med at

rydinga 'Skind' som Blondal (t9zo-24:283) har med under hd f.'Grcs
t...]' har relevans her). Ross (r8g5:p4f.) har haa m.'en stille, gjerne
trug- el. poseformig Udvidning af etVandlob; ogsaa: en Sidebeholder til
en Indso, eller en Udvidning af en Ai. Ross (s. st.) nemner atordet er lite
brukt appellativisk, men at det farekjem i ,hyppige Stedsnavne), som
HAA'u, HAA'Arun om stille elveuwidingar i Nord -Asterdalen og Awe
Gauldalen. Rygh (t9o4:88 f.) farer opp Hda om ei sideelv til Glima like
sor for Roros, men utan i kopla til elvenamnstomnen Ho-. Forma bd

finst bg i svenske millfare i denne rydinga, srrleg i landskapa nrrast
Noreg (jf. Pamp r988:ror). Det er dette ordetJoran Sahlgren $yz38f.)
dreg inn i forklaringa av Hdtuna i Uppland, tidlegare tolka som 'det
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hogaTund. Han meiner at namnet har bakgrunn i ei lita vik i det gamle

Hitun?, og at hA, som ervelkjent i rydinga'ilrtull [keip]'og'haj', her er

nytta i ei meir opphavleg ryding'utspri.ng [utspring]'. For hd m. fsrer
Totp (r9r9:zq) opp ei germansk grunnform *hanha- 'P*1, spids' (bg

med rydinga'hx,l', jf. Totp r9r9t47), men korkje hji han eller i andre

erymologiske ordboker har eg funne rydinga 'elveutviding, vik
utgreidd. Under oppslaget Hd- refererer Hellquist (rg+837il berre til
Sahlgrens tolking. Om rydingaay HdpiJrren seier Magnus Olsen (NG
ro, s.ro4) at rintet sikkert kan oplyses), men er inne piat stomnen hd-
'hxl' eller norr. hdr m. 'keip' kan liggja til grunn, og di med bakgrunn i
den framstikkande tangen ved utlaupet av Hielva. Olsen ser bort fti at

elva kan vera den opphavlege namneberaren. I dei eldste skriftlege kjeld-
ene er namnet skrive m.a. a Haom (.". rzgo), a Haam $3j8,ry84), som

reflekterer ei utgangsform *Hd(a), eller *Hdir. Eivind Vigslid (rg58:rz8)

finn det truleg at vikane pi bie sider av tangen har gjeve opphav til
namnet, og at det er hd. i tydinga vik som ligg til grunn. Han sluttar seg

sileis til Sahlgrens forklarirg av ordet.

Vigslid (same stad, s. ru9) er etter det eg har sett den ftrste som har

drsft stadnamn pi Ho- og HA- i samanheng. Han meiner at det gamle

Ho iEvanger og Ho i Stod refekterensideskap til ein hdvikr. Eg er samd

i at hydronyma Ho- og Hd- mi kunna oppfattast som lydleg betinga

variantar av eit felles opphav. Det er likevel ikkje tilstrekkeleg utgreidd
om hd m. i rydinga 'keip, spiss' kan knytast til rydinga vik , slik Sahlgren

og Vigslid meiner. Her ligg eit semantisk/erymologisk problem som

treng vidare utgreiing.
I det nemnde arbeidet (s. rl+ ff.) kjem Vigslid bg inn pi Hoen og

meiner det mi. sjiast i samanheng med Han og Hon Fyrsteledda i desse

namna kan vera ulike, medgjev han, men finn det mest truleg at dei

inneheld same ordet, og ser di hA f.'ettergras' som ei mogeleg loysing.

Men sidan gardane det er tale om, ligg n&r gamle midtpunkt (pr.rt.-
garden Haug er grannegard til Hoen), trur Vigslid (r9 58:ry7 ff.) at ftrste-
leddet i desse namna heller er norr. hd som i linghd'samlingsplass' (ety-

mologisk samanheng med norr. heyja vb. 'kalla saman' , jf . J6hannesson

ry56ry7). Det er rett nok at dei feste gardane det her er tale offi, ligg
sentralt dl, men det gjeld ein stor del av uin-sardane generelt og er ikkj.
noko aygjerande argument for Vigslids tolking. Det kan bg nemnast at

Honselva lagar eit naturleg skilje mellom Hoen og prestegarden.
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2.4. Mogelege tydingar av ftrsteleddet
Me sit di aft med feire mogelege tolkingar av fyrsteleddet r Hoen (Hon),

Hon og Hanl Heru: r. norr. hdrl hrir 
^dj.'hrg', 

z. norc. lod f.'ettergras', 3.

norr" hdrm. 'keip, S"repinne', eldre'spiss, framspring' (hit hayrer bg norr.
hdr m. 'hal' , jf. shetl. ho'hat' , jf . J6hannesson ry56:fio, som bg forer opp

nyisl. hdr m. 'topfhaken , i slekt med got. hdha 'pfug'), 4. norr. *hrirl *hdr

m., nyno. hfr m. 'elveurviding, bukt, vik, som mogeleg kan koplast til
same rot som nr. 3, eller som hayrer til ein annan stomn Ho-lHd- (jf,

Olsen og Pokorny o.ranf,), J. norr. hd f. som i norr. linghd 'tinglag'. Ein
m5" rekna med at ikkje alle dsmasom er nemnde ovanfor, skal forklarast
likt. I NG vert det oftast vist til dei to ftrste rydingane.

3. Vokalismen i Hoen

Eg skal s5" git over til e, drafta vokalismen t Hoen Bengt Hesselman
(rg+534 har vist at uin-namn med opphavleg langt ftrsteledd nesten

alltid fhr omlyd. Nir ftrsteleddet endar pi vokal, vert namnet som regel

samandrege til di staving, slik som Hen (Han), m. a. fl. st. i Ostfold, ay

eldre Hd-uin, og Hnru, m. a. i Bamble og Asker, av eldre Hd-uin. I sitt
store arbeid om nordiske uiru-namn har Valter Jansson kommentert
Hole)n fleire stader. Han trur at seint u-bortfall kan ha hindra omlyd, oB

at det kan ha golde m. a. Hon og Ton (Jansso n 19 jrirz3, zo8 f,). \fidmark
ft99r7) meiner derimot at samansetningar ay denne typen var utsette
for tidleg u-bortfall. Nir Hon og Toru likevel ikkje har fhtt omlyd, for-
klarar ho det med at dei ,fh antas vara si. sent bildade att i-omljudet inte
lengre var produktivtr. Nir det gjeld den relative kronologien for uiru-

namna, er det vanleg i gi. ut fr5" *lgjande skjema: r. Namn med z-ornlyd
(Hon, Hen/Han).2. Namn med ru-omlyd (Doli, Sondue). 3.Namn utan
omlyd (Dali, Sarudue) . Eit namn som Hoen treng likevel ikkj e hoyra dl
den yngste perioden dersom w fall s5. tidleg at ou-omlyden ikkje kunne
verka direkte p5" namnet. Dersom vokalen kan forast attende til eit eldre

ti av d, kan vokalismen bg vera eit resultat av tidleg w-omlyd av ftrste-
leddet (jf Widmark 76 f.). Det kan bg tenkjast at mangelen p3, i-omlyd
har bakgrunn i srrskilde faktorar ved lyduwiklinga. Seinare granskingar

tyder pi at tidspunktet for former utan i-omlyd kan farast noko lengre

attende enn ein meinte tidlegare. Ottar Gronvik (r998:5atr.) har sS.leis

konstatert at innskrifta piBggjasteinen fri 6oo-talet viser former utan i-
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omlyd framfor ny -i, s5.Ieis urnordisk huni, norr. hilrui - ltiln'unge'. Eit
uiru-namn som vart Laga omkrin g 6oo, fekk med andre ord ikkj e nad-
vendigvis omlyd, og i dette perspektivet er det mogeleg at Hoen kan gi
ned mot midten av det ftrste tusen5"ret.

Dersom ein ser pi dei ti andr e uin-namna i Haug sokn utanom Hoen,

viser dei stor lydhistorisk variasjon. To namn, Bryn (. Bril-uir) og

Sparen (*Spar-uin), er i-omlydte former. Wlen (*Vala-lVglu-uin) og det

no bortkomne Doliru (. Dal-uiru, skr. Dolini ca. r4oo) har u-, resp. u-

omlyd). Dessutan har Sanden w-omlyd i eldre kjelder, skr. i Sondina

ry96). Overgangen ttl a r Sanderu kan forklarast ved at namnet vart asso-

siert med det vanlege ordet sand, eller med \Tidmark (tggtr6) at det har

vore ein lydoverga ng o > d framfor konsonantsamban det nd. Dei andre

ferr, Sd.sen (. Sods-uin), Ffrsen (< Fors-uin), Rnren (. Rtyr-uin), Horgen
(. Hprfuin), Ullern (< LIllar-uin) er utan omlyd.

Nir det gjeld uin-namna generelt, reknar ein med at dei har vore

produktive gjennom storparten av det ftrste tusenS.ret, altsi fri romersk
jernalder til vikingtid, sannsynlegvis med storst intensitet i folkevand-
ringstid og merovingertid. Namneleddet finst i om lag rooo gardsnamn

og er spreidd over store delar av landet, srrleg pi Austlandet og Vest-

landet. Dei er for ein stor del knytte til omride med gammal busetnad,

og gardane med dette namneleddet ligg ofte sentralt i eit bygdel ag, jf . at

6,70/o av dei har vorte namn pi kyrkjestader, og det er meir enn noko
anna einskilt namneledd. Ein m5. likevel tenkja seg at man ge uiru-namn

er gjevne til nyetableringar ut fr5. ein eldre busetnad.

Til dei rypologisk eldste namna i det gamle Haug sokn opp mot
Fiskumvannet kan ein rekna dei usamansette naturnamna Haug; Lo, A,
Berg, Skara. Samansette naturnamn i ubunden form som Varlo, Skjol
(truleg av Skeidiholf), Horne (av Horneid), Vindsuollkan bg gi eit godt
srykke ned i det ftrste tuseni.ret. Mellom dei eldste busetnadsindikeran-

de namna i nrrleiken av Hoen kan ein ut fri topografiske og rypologiske

tilhove setja Ahrr og heim-namna Sem (truleg av eldr e Sadiheimr/Sada-

lteimr, jf. Semsfierdingen, sje NG 5, s. 26), Fossum og Solum.

Kronologisk er det vanleg i setj a heim-namna saman med uin-namna,

men ein m5" rekna med regionale variasjoner. Oddvar Foss (rg+g:69,

ry4il meiner at heim-namnet Sem i Eiker av topografiske grunnar m5,

hayratil eit eldre sjikt enn uiru-namna. Han tenkjer at dersom ein innsjo
med overflata rz m. o. h. har eksistert p5" Eiker, ville Sem fh ei rimeleg
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forklarirg. Men i si fall ville uin-garden Sanden og delvis Bryn liggja
under vatn, noko som mi"tte innebe ra at i alle fall desse to uin-namna er

monaleg yngre enn Sem. Dette fhr ingen direkte konsekvens for Hoen,

men peikar heller opp enn ned i tid for namnerypen.

4. Konklusjon

B5.de det spr5"klege og det ikkje-spr5"klege materialet sprikjer n5r det

gjeld i avglera tydirg og sannsynleg alder pi Hoen-namnet Pollenanly-
sane som Helge Irgens Hoeg(rgg8) har gjort, viser z1oo 5"r gamle kultur-
spor pi ein lokalitet ovanfor det noverande gardstunet, og ein noko
storre konsentrasjon fri jernalder i eit myrlendt sokk nedanfor gardstu-

net. Dersom dette siste representerer den opphavlege lokaliteten Hoen,
er rydinga 'hrg' mindre truleg. I slutten av bronsealderen laga havet ei

bukt inn her. Teoretisk er det vel mogeleg at restane av denne bukta har

vore oppfatta som eit *hd som kan ha gjeve grunnlag for *Hd-uiru, men
dette filr vera ei usikker gissing. Hoeg (munnleg opplysn.) ser heller
ikkje noko spor etter ei elveurviding etter at havet drog seg attende.

Sjolv om ein har sikre spor etter menneskeleg verksemd pi Hoen ned

til jernalder og bronsealder, er det usikkert kor langt attende ein kan

rekna med namnekontinuitet. Bide som namnetype (uin-namn) og som

namn p5. ein sentral og attraktiv lokalitet er det freistande i sji eit nam-
nelagingstidspunkt attanfor folkevandringstid. Mot ei s5. tidleg datering
talar den manglande i-omlyden. Men om ein skal leggja vekt piJanssons

forklarirg om at seint u-bortfall kan ha hindra omlyd, si er det her ei

opning bakover i tid. Pi den andre sida kan det ha vore namneskifte,

t. d. i samband med flyttin g ay tunet. Namnekontinuitet er ikkje iden-
tisk med busetnadskontinuitet.

Ein sikker konklusjon er det alts5" vanskeleg i dra n5"r det gjeld den

sprS"klege tolkinga av Hoen. Etter mitt syn har det mest for seg i sji
namnet som eit eldrc Hd-uin, samansett med 

"dj. 
norr. hdr, sideform til

hdr'hr{eller norr. hdf. 'ettersli"tt'og uiruf. 'naturleg eng'. Det bw like-
vel haldast ope at det kan liggja til grunn eit topografisk ord *hd av eit
eldre spr5,ksteg med rydinga 'krum, utviding' som torer opptre i veksel

med eit kjent hA'elveutviding', eventuelt samrott med norr. hdr m.
'keip'. Ut fri den spr5,klege rypologien og mangelen p5" omlyd ligg det

narast i datera namnet til perioden 5oo-7oo.
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Johan Erik Rydqvist och dialekterna

av GosTA Horvr

Juris uriusque kandidaten och bibliotekarien Johan Erik Rydqvist, for-
fattare till storverket Svenska sprikets lagar (SSL r85o-r8Z), visste att

dialekterna har en stor, ofta avgorande berydelse for sprikhistoriska pro-
blemlosningar.

Han inledde SSL med ett band, som var dgnat 5"t verbet, och som

hade dess konjugationer som huvudindelningar. Bandet ger ett jlttelikt
ordmaterial. I foretalet motiveras beslutet att inte borja med ljudldran,
som ,den vanliga methodiken stilller .. . framst och med allt skelr. Orsa-

ken ar att det inte gLr att lagga en ,siker grundval for det gamla Svenska

ljud-systemet .. . forutan en vidstrdckt och noggrann kennedom af it-
skilliga allmoge-sprik, i hvilka innu ett fer5.rigt svi.rt studium for mig
itersti"rr. De svenska dialektordsamlingar, som stod till Rydqvists bud

plfi4o-talet, var ju inte mi"nga. I forsta bandet citerar Rydqvist framfor
allt Carl Sdves upplysningar om gutamilet och dalmilen.

Rydqvist skriver: ,FolksprS"ket eger pi minga stdllen, hufvudstaden
inbegripen, fiago (frega) . . . )). Detta konstaterande, jdmte vittnesbord av

islendska och fornsvenska belagg som ,,fra (fornam), och fro7ho, ger

Rydqvist mod att stilla upp en fornsvensk infinitiv fragha, men han

forser ordet med ett frigetecken. Denna forsiktighet 1r karakteristisk for
honom.

En annan fornsvensk infinitirr ndmligen fiala, f.ala - ocksi den for-
sedd med samma samvetsgranna fr5"getecken skapar Rydqvist pi
grundval av ostgotalagens particrp fiala/ar'dold', och det i ,Gota dialek-
rer nyrtjadefiala i meningen af: fylla, stoppz, t. ex. fidla korf; och rtakrcr
. . . beqyder: korfskinnr.

Men Rydqvist hade ocksi helt klart for sig att dialektformer kan vara

forrddiska. Den frrjdade fokmehforskaren Carl Sdve menade att den ,i
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Uppland och . . . Gestrikland, forekommande pluralform en synjer 'so-

ner' ,g5"r si lingt bakom d"ften den fornaste tungan, att den nd.rmar sig

Gotiskans pI. sunjus>>. Rydqvist invd.nder, att formen synjer forekommer
,i munarter ej mera S"lderdomliga d.n Uplandskan och Nerkiskanr, och
man >wekar) att har ,soka en qvarlefta sedan den dd, di de Skandiska
sprS.ken mera stdmde med M[eso] Got[iskan] [Pluralen siinjerf vin-
ner icke styrka af riksspr5.kets siiruer med l5.g ton [d.rr.s. gravis] pi stan:r-

staftelsen . . . I dylika frigo r ar jag nitgot skeptiskr. Som bekant visade

Bengt Hesselman i fcstskriften till Esaias Tegndt att plur. si)njer ir en

sekundd"r form, som hor hemma i en mycket speciell sprikmiljo, dar
kortstavighet och vokalbalans dr vd.sentliga.

Rydqvist satte den starka verbalbojningen mycket hogt: ,Den gamla
starka fexionen, som ... ar den skonaste, afgjordt den lyckligast be-

giftade i hanseende till smidighet, m5"ngsidighet och uttryckr. Former-
na smnb och sank hor till ,de nd.ttaste och klangfullaste impf,r. Han har
observerat, att imperfektu m dag rdr allmdnt i folksprS.ketr, men det ,har
icke antraffats i skriftr. Her har spri"kuwecklingen - mot Rydqvists pes-

simistiska forutsd.gelser - gitt i en riktning som han skulle ha uppskat-
tat. I Svenska Akademiens senaste upplaga st5.r under duga: ,di)g, iv.
dugdeo.



Christiern Ro hhemager ogHans Suhherbager
Nogle erhvervsbetegnende tilnavne

AF BBNTB HOLMBERG

Mandag den 8. juli rj77 var det tingdag i Malmo, og blandt de for-
samlede var Jacob Clausen, Hans Sukkerbager, Christiern Bager, unge

Christiern Bager, Casper Semsm age\ Niels Fikkesen, Henrik Brabander

og Jost Grydestober (Malm a Ttngbager 1577 s. 7). Det er karakteristisk

for fer e af de her n€vnte mrnd, at de har et tilnavn, som bestir af en

erhvervsbetegnelse. Det er der mange eksempler pe i Danmarks middel-

alder, og i princippet er de alle at find e r Danmarks gamle Personnaunell.

En koncentreret og mere overskuelig samling findes imidlertid i en ar-

tikel med titlen ,Gamle Haandvrrkernavner, skrevet af Gunnar Knud-
sen (rg+).

I den eftermiddelalderlige periode er eksemplerne endnu fere, og

mange af dem findes i de gamle tingboger. De rldst bevarede tingboger

i kongeriget stamm er fta Ribe (r1r) og Helsingor (r1+il. Andre ting-
bager fra ryoo-tallet fsrt ved kobstrdernes byting og ridstueretter er

overleveret fra henholdsvis Kerteminde (rllr), Gren5" (rS6+), Randers

GSZ), Vordingbor g GSgr) og Varde (rlgr) (Dansk kulturhistorisk Op-
slagsvrrk II s. 888).

Tingb ogerne fra Mal mo gfu ogsi tilbage til r5oo-tallet og horer s5.-

ledes til blandt de rldst bevarede retsprotokoller. I denne sammenhrng

har jeg koncentreret mig om Malmo Tingboger rtZZ-$ og r588-9r, som

rummer et vrld af tilnavne, hvoraf fere er bemrrkelsesvrrdige. Nogle

fordi de ikke er beskrevet i grngse opslagsvrrker. Andre fordi de viser, at

ordene, som ligger til grund for navnene, har eksisteret i det danske

sprog i hngere tid end hidtil antaget.

Gruppen af ubeskrevne tilnavne er den mindste. Til den harcr navnet

Bffilmager. Det er knyttet til en lcvinde, der omtales fere gange i for-
bindelse med en hekseproces, oB hun benrvnes dels som Jehanne eller
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Johanne Buffelmagers (Malm o Ttngboger rjgo s. i,Jt og j4r), dels som

Jehanne eller Johanne Anders R(h)eers (MalmaTingboger rjgo s.342-
43 og i.4il. Navnet er tilsyneladende dannet af substantivet b"fftl (rrry.

buffrl, sv. b"ffin 'bsffeI' og suffikset -mdger, men hvilket erhverv, der
skjuler sig bag tilnavnet, er uvist. Det er fristende at forklare navnet som
en fejlskrivning eller fcjlhsnirg for det velken dte Budelmager (mnt . bu-
delmaker) 'pungm ager' (Danmarks gamle Personnavne II sp. r5t og So-

derwall s. 163 under bydhelmakare), men formen med -ff forekommer
flere gange i tingbogen fra Malma.

Et andet eksempel, som ikke er registreret i de almindelige opslags-

vrrker, er navnet Sdldere. Manden, som brerer navnet, benrvnes som
Matz Saaldere, og han optrreder kun dn gang i tingbogen (MalmoTrng-
bager r59o s.z7j). Navnet sigter formentlig til en 'person (hindvrrker),
som fremstiller sold (dvs. sigter)' (jf. Kalkar IV s. zj9 under Sdldmdgere

og ODS zo sp.1354 under Soldmager). Det kan dog ogs5. drekke over en
'person, der fremstiller s5.1er eller fors5"le r fodtaj; skomager; skoflikker;
ogs5. om sandalmager eller toffelmager' (ODS 18 sp.34z under Saale-
mager).

Et tredje og sidste eksempel, som heller ikke findes i de grngse op-
slagsvrrker, er navn et Rokhemdger. Det bares af en mand, som benrvnes
Christiern Rokkemager (Christiern Raackemager, Malmo Tingb @ger

r59o s.3ot og3z4), og det er sandsynligvis dannet med suffikset -mager
til substantivet rok(ke) (isl. rokkr)'spinderok' (Kalkar III s. 6ru). Formelt
set kunne det ogs5" y&re dannet til substantivet roh (mnty. rock, sv. rock)
'overkhdning' (Kalkar III s. 6u), men Christiern Rokkemager har et
par rldre navnefrller, som i denne forbindelse pikalder sig en srrlig
opmrrksomhed. Det er Anders Rokkemager (Anders Rockemagere,

Malmo Ridsrueprotokol r54j s.236), som muligvis er identisk med An-
ders Nielsen Rokkernager (Anders Niellsen Rockemagere, Mal mo Red-
stueprotokol rj46 s. 233), oB det er Jargen Rokkemage r (Jorgenn Rocke-
mager, Malmo StadsbogrSrT s.34). Interessant er det da, at den sidst-
n&vnte, Jorgen Rokkemager, har en stedmor, som hedder Margrethe
Anders Snedkers (Margrette Annders Snedkers, Malmo Stadsb og rrj1
s.347), oB heraf tar man nok udlede, zt navnet Rohkemdger sigter til en
person, som fremstiller spinderokke. Det skal givewis sammenstilles
med ordet Rokkemager (ODS 17 sp.rzzz, reldste behg fi8+), som er et
synonym til det nu forcldede Rokkedrejer'hS.ndvrrker (drejer), som
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fremstiller rokke og lign. grovere drejerarbejder L ffx,; ofte blot: drejer'
(ODS 17 sp.rzzo, reldste belx,g ca. r68o-r7ril. Og dermed er navnet

Rokkemager i virkeligheden et eksempel, som horer til blandt de folgen-
de tilnavne.

Gruppen af tilnavne, som bidrager med en tilbagedatering af de ord,

som navnene er dannet af, er den absolut storste. Til eksemplerne hsrer
navne som:

Blusser (Oluf Bluser, Malm a Tingboger r58r s. :.;.9) (nry. blilser) 'fyr-
passer' (Kalkar V s. rr3, rldste behg 16o8).

Bomslutter (Christiern Bomsluther, Malmo Tingboger 1578 s. 18) 'den,

som lukker bommen for havnen op og til' (Kalkar I s.245, rldste behg
fi26).

Grynmarud (Lauritz Grynman(d), Malmo Tingboger 1589 s. zo6, r59o

s. 1,oz, Jo7 og 354) 'grynhandler' (Kalkar V s. 38o, rldste belrg fizo).
Hakkelseskarer (Knud Hackelszskerer, Malmo Tingb oger rjgo s. 328)

(Kalkar V s. 4oz, rldste belreg 161l).

Kammdg€r (Jacob Kamrn age6 Malm a Tingboger 1578 s. 3I, ji-54 og

6+) (Kalkar V s. 552, rldste behg r7o4).
Kornmdler (Jens KornmaaJer, Malmo Tingboger rj77 s. 15-16, rj78

s.44 og 46) (Kalkar V s. 6o4, reldste behg 16ro).

Molgrer (Christiern Maltgi @rer, Malmo Tingbo ger 1577 s. ro) (Kal-

kar V s. 697, reldste behg :,689).

Sukkerbager (Hans Suckerbager, MalmoTrngbager 1577 s. 4-, og fe-
re falgende) (sv. sockerbagare)'konditor' (Kalkar IV s. zo6, rldste belag
6zz); i svensker ordet allerede dokumenteret i r1jj (SAOB z8 sp. Bllo).

Vinforer (\Talter (Valther) Vi(i) nforer, Malmo Tingb oger rjgo s. z6r

og 3rr) 'rejsende vinhandler' (Kalkar IV s. 828, rldste belrg t6o9).

Til de her nrevnte tilnavne kunne der fojes en del andre navne. Det er

navne, som bidrager med gamle belrg pi spinkelt overleverede ord,

uden at navnene i sig selv rummer den rldste omtale. Det gx,lder f. eks.

de falgende to navne:

Garbrad.er (Elias Garbrader, MalmoTingbager r58o s. rr4) 'spisev&rt'

(Kalkar II s. 16 under Garbrader, rldste belrg ca. t5to).
Semsmager (Casper Semsmager, Malm o Trngbager 1577 s.7) (ty. sci-

mischmacher)'garver, der bereder somske (dvs. blsde) skind' (Kalkar IV
s. 285, rldste behgrSS).

Nogle af de omtalte personer optrcder kun en enkelt gang i ting-
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bogerne fra Malm@. Andre derimod optrader adskillige gange, enten

fordi deres sag behandles pi flere tingdage, eller fordi de ind gfu i for-
skellige navn. En af dem, der hyppigt optrcder pi tinget i Malmo, er

Hans Sukkerbager, som p5. et tidspunkt bliver rS"dmand i Malmo. Han
har formentlig veret en hojt respekteret mand, og dermed er han i fere
henseender en slags kollega til fodselaren, Goran Hallberg.
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Dummerdejla

ev Srrc IsexssoN

Dummerdejla dr namn pe en mosse pi Borgeby nr 17 i Borgebl sn, Torna
hd, i sen tid ocks5. sekundert pi en intilliggande hussamling (bebyggel-

senamnet forsta gS.ngen upptecknat 1978). Namnet har n5.gra gS"nger

behandlats i DALs korrespondens med olika fri"gestdllare samt muntligt
i Bengt Pamps frigeprogram i Radio Malmohus (viren 1988).

Det har alltsi. behandlats - men inte blivit tillfredsstdllande tolkat. Ett
forslag lyder: ,Efterl. ser ut att -varaen bojd form av ordet degel, syftande

pi en sdnka eller fordjupning i terrdngen. Forl. dr minst sagt oklar. Den
ser ut att vara en form av ad1. dum., (Goran Hallberg i brev till C. G.

Regnell den 2518 1978). Ingemar Ingers, som sti"r for den lldsta uppteck-
ningen (t928) av namnet, har pi baksidan av sedeslappen fri"n ry28 sena-

re (med annat black) tillfogat: )Mdjl. uppkallelse efter hollandsk fore-

bild.,
Skriftbelaggen er foljande : Domer derj r7oz, Dommerdeja fi34 Borge-

by godsarkiu Dommeldeja r8t9 Lmh. Fdljande upptecknade uttalsfor-
mer foreligger: dorytordQla t928, i9;9, dorytordft1la, r9z8 I. Ingers. Pe

uppteckningen ry28 tillfogar Ingers: rriksspr5"ksformen uppgives .vara

Dummerdickla), en uppgift som han i en senare piteckning forser med

en fotnot: ,hem magord rspr.form!> Liknande former (domed{kla,

domond{kla) har B. Pamp upptecknat vid telefonsamtal med frigestdl-
lare den zl 4 r99z i samband med program i Radio Malmohus.

Vi kan nog borja med att avfo ra -dickla-formerna ur resonemanget

om namnets tolkning; dels 1r de fremmande for dialektens fonotax, dels

och framfor allt har ,,i jv r7oo- och r8oo-talsformer med -ej(l)-, vilka i
ljuset av Ingers' uppteckning ry28 verkar -vara avlyssnade hos genuina

dialekttalare. Att de har uppstS.tt som ,hemmagjorda, rikssprikskon-
struktioner ar ganska lattforklarligt.
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Hur skall de hittills gjorda tolkningsforsoken bedomas? Ingers' anta-

gande om hollandsk forebild kan jag inte ta stdllning till alls eftersom
han faktiskt inte sdger n5.got om vad for en forebild han isyftar. Hur dr

det di med en bildning av efterleden till ord et degel? Yid en genomgS"ng

av DALs skinesamlingar iterfanns wi belagg pi simplexordet: >d!1a1,

s. = degel, (t8gZ-q8 Rdngs sn, Skytts hd; uppt. av E. Sommarin) , udhlal
(att smilta bly i de man gjorde bosskulor), (t974 Osby sn, V. Goinge hd;
uppt.av S. B. Vide). Ordet dt dven oberoende av sin glesa forekomst,
ovanligt olempligt som ortnamnselement. Det dr troligen en instrumen-
talbildning till roten i dtgoch beryder urspr. snarast 'formningsredskap'

e. d. Det d.r sent belagt och antas varalin frin lt.: ,D5. ordet dr uppvisadt
forst i yngsta fsv. o. aldrig synes hafua varit folkligt, dr det emellertid
troligt, att har icke foreligger en omedelbar fortsd.ttning af ett gammalt
nordiskt ord, utan ett senare l5"n frin nt.) (SAOB D +26).E, liknande
uppfattning har Hellquist (rI sv. snarast lin frin mlry., SEO ry7b); jfr
ODS j:723, art. Digel (risar fogl.r). Ordet ar ndrmast odialektalt och
redan darfor oantagligt som ortnamnselement.

Vilka mojligheter S"tersti"r? Lit oss borja med forleden. Den dr knap-
past silrskilt problematisk. Jag instimmer med Hallberg i att den dr en

form av order. dum, de snarast i en ildre berydelse dimmig' (dum avlju-
der troligen med d.imma), si. som det figurer ar i ett stort antal namn-
tolkningar (se t.ex. DSA r33zf., Od..n i SOA ry28 s. rr ang. Dumme-
mosse - a.a. s. t4 anfors ocks5. ett 5"namn *Dumn, n-avleft av roten i dum

samt Lindqvist Bjarka-Seby s.76 (Dummekarr)). Dimmighet som
namngivningsgrund for namn pe kerr etc. d.r, som Ode.n a. st. pipekar,
>ej ovanlig, . -r- t Dummerdejla forHaras vdl ldmpligast som parasitiskt/
hyperkorrekt (jfr DSA a. st.).

Det materi al jag tinker foresli for tolkning av efterleden ar tyvaru
ni"got mera lingsokt eller itminstone sprikgeografiskt osdkert. Vi har i
sveamilen ett ord dalja dalsdnka (belagt bl. a. i Hdlsingland och Narke
(Rietz B3a, SAOB D zjog). Det dr en avlednirg av dal (alltsi en joru-

avlednirg ,med samma el. i.tminstone vdsentligen samma bet. som hu-
vudordet, (Olson AppSbst s. 46). For att man skall vilgautgi frin detta
ord vid efterledstolkningen m5,ste man forutsd"tta antingen ett bevarat
diftongiskt resultat av den metates som kan iakttagas i nordskinska dial.
(ku:h1la'h,alji, Sblla skolja m.f .) men som i sodra Skine nu brukar
motsvaras av monoftong eller ocksi en forvanskning (orsakad av n5.got



slags analogi?). Ett namn som inneh5.ller si. ovanligt (och trolige" -";'.:
hela den tid varifrin vi har skriftbelagg av det) obsolet ordmateri al ar

utsatt for stora forvanskningsrisker. Ljudfoljden -Gll- dr alls inte fram-

mand.e for tornamS,len (den 5"terfinns t. ex. i v. hcickla h@la m.fl.).
Man m5.ste dock lemna ytterligare en mojlighet oppen. Det dldsta

belagger, som milrk vill dr vd.sentligt dldre In de ovriga, visar snarast pi
en efterled drg (t-. da4, doi, i s5" fall med nigon metaforisk innebord,

S.syftande sumpig (rdegigr) mark. -la mlste di forklaras som en senare

(p.jorativ?) uwidgning. Kanske borde denna tolkning foredras p.g.a.

att den krdver farrespecial antaganden. Man slipper di ocksi forklara det

en aning besvdrande -e- Lnamnets kompositionsfog (lit yaraatt exempel

pil -e- for vdntat -d- inte d"r helt ovanliga i skinska ortnamn).
Enligt den har foreslagna tolkningen skulle namnet Dummerdejla

alltsi betyda den dimmiga dalen eller 'den dimmiga ,degenr'.



Tuedor

er BENT JoncnNSEN

I DSA 7 GgSg p.rjz) behandler John Kousgird Sorensen to ski.nske

sonavne, begge fra Torna herred, under opslagsformen Tvediiredam-
men, Tvi"rdiiredammen. Navnene settes i forbindelse med de ord teute-

dor [!] og twedorretlt, som findes i Christiern Pedersens vokabularium fra
r5ro. De er oversrettelser af latinsk ualud og biforis; ualua oversrettes tilli-
ge som'kirkedar'.Ingen af de senere r5oo-tals-ordbogeq som i de sidste

i"rtier er genudgivet, indeholder ordet tuednr, men ud fra oversrttelserne
af ualua'darer man oplade r paabode sider' (Jo, Ttrrsen ry6) og 'Dubbel
Dar eller port som slas tilsammen' (Smith 156l) mi man slutte, at subst.

tuedorberyder'fl,ajdar'. Der er ikke spor efter den berydnirg Fritzner har
i det gammelnorske ad1. tuidyrr 'forsynet med to Daraabninger eller
Udgange' , men det er dog vx,rdat erindre, at det latinske adj. biforis ogsi
har denne berydnirg, og at den i al fald er representeret i to fxrsske
navne Tuidyrndr, af Matras r93z p. 94 beskrevet som henholdsvis >to

Huler ind i Strandklippen) og ,Mundingerne af et smalt Sund mellem
en lille Holme og Fastlandetr.

Som pipeget af Kousgird Sorensen indfortolkes subst. tuedor gen-

nem registerformen Tuedor(rn) i et enkelt marknavn i Lb ca. rj1o Tuer

diirren, Wstre Tuerdar (Hammarlunda s., Frosta h.). Men det fremgir af
andre danske marknavne, at ordet m5" have haft en videre udbredelse, og
karakteristisk nok forbindes herved Skine og Sjrelland. Jrg genfinder
ordet i marknavnene MB fi82 Tued.aars Aa$, MK 1779 Trueedorrus Agre
(St. Lyngby, Lille Lyngby s., Stro h.); MB :.682 Tuedore das, MK r78j
Tueettor (St. Havels e, Alsted s., Stro h.); MB 1682 Tuedor Krog, Tuadaar
Agre, MK r79j Tuedre Agre (Vesterby og Jorlose, Jorlose s., Ars h.); MB
t68z Tuedore Gabs Humper (Kvislemark s. og by, O. Flakkebjerg h.) ; MB
1682 Tuedorre, Tuedore (LundsgS.rde og VindegS"rde, Bjxverskov s. og
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h.); MB 1682 Tuar Dorn, Tuerdorru (Slimminge, Garslev r., Bjrverskov
h.). Da kun meget lidt af det sjrellandske mark- og naturnavnestof er

udgivet, kan jeg have overset enkelte lokaliteter, og det grlder ligeledes

mine forgxves eftersogninger pi Syd @erne, Fy, og Jylland.
Det er ikke uden sproglige problemer at henfare ovennavnte sjrl-

landske navne til subst. tuedor. Enkelrvis kunne navnene snarere pege

mod en sammensrtning med subst. tued'rydning' og f eks. subst. ore

'udmark' eller or(e)'grus, gruset omri.de'. Disse led er imidlertid ikke
sarlig produktive i marknavnestoffet, og den intervokaliske skrivnirg
-d- (eller -t-) peger ikke mod oprindeligt -d (. glda. -t), der forst og frem-
mest ville blive skrevet -dh. Den peger mod forlyds -d- i andet sammen-

srtningsled. Den skiftende vokalisme i sidsteleddet kan skyldes over-

gangen af o > A foran r. Udviklingen er srrlig markant i Nordsjrlland,
men har dog udlobere mod Midtsjrlland (Kort& 27 med tekst p. 58);
-n-formen kan y&re en reminiscens af bestemt form.

Kun tre af navnene findes pa matrikelkort eller senere, hvad der be-

grenser mulighederne for at afpraye, om tuedor har relation til de mest

nx,rhggende reale muligheder: sarlige led ogleller S.bninger. De to af
navnene har beroring med lokale veje, det tredie, i Store Lyngby, ligger

ved et vangeskel.

Endnu nogle sjrllandske navne kunne kandidere dl medindtolknirg
under subst. tuedor. I al hast drejer det sig om markbogsformerne Tued

Auens Aas, Traetorn Aas, Tuert Toen Stycher, Tuertt Aarne, Tueraare

Humper og Tued.t Aare Agerne fra henholdsvis Undlose s., to steder i
Munk. Bjergby s., Broby s., Kirkerup s. (Slagelse h.) og Aversi s. Men
ogsi endnu et skS.nsk navn kandiderer til en plads blandt tuedor-navne-

ne, nemlig lokaliteten Tueddra i Hallestads s., Torna h. Navnet er reldst

kendt r7r9 i formerne Ttaedarrd og Tueddrra-dker. Ingemar Ingers afviser

1934 dor-tolkningen og ser navnet som en sammensrtning af stednavnet
(0. el. V) Tuet + iir'grus, sand'. Sten-Bertil Vide fremfarer sidenhen

samme tolkning Gglz), men er dog i virkeligheden s5. trt pi tuedor, at
han forst noterer: ,Man undrar, om namnet har n5.got med dorrar att
gora>. Bengt Pamp 1988 falger helt Ingers' forklarirg fra ry34.

Nir jeg alligevel foretrx,kker tuedor-tolkningen h.r, skyldes det dels at

lokaliteten Tvedora faktisk ikke ligger op til hverken O. eller V. Tvet,
dels at den ligger ved at vejsammenlob, hvor man alt andet lige snarest

m5.tte vente at finde en tuedor-indretnirg. Om flrjdsr eller to dsre (ib-



ninger) i nrerheden af hinanden m5" fortsat sti hen i det uvisse. Hvad"';:
derimod klart tegner sig, er et frelles skinsk-sjallandsk ord. Reprrsen-
tationen er beskeden, men tilstrckkelig, og viser en for navneled rypisk
tendens til smS"koncentrationer.
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udg. af Inger Bom & Niels Haastrup. Kbh. r97i.
Smith rjq = Henrik Smith: Libellus vocum Latinarum, udg. af Jargen Larsen.

Kbh. r99r.

Tursen ry6t = Jon Tursen: Vocabularius rerum, udg. af Jorgen Larsen. Kbh .r97 j.
Vide r97z = Sten-Bertil Vide i Tornabygden r97z p. ro.



Om gau6 xguta och gjuta, f.

nv Fluco KaRLSSoN

A, ry93 publicerade jag enuppsats, i vilken jag bl. a. behandlade namnet
Gi;ta cilu, ildre Gawtelfr. Har framholl jagbl. a., att det med verbet gjuta
samhorande substantivet gdut, f. i den moderna form en giiur tank myr-
strupe , myrgirg med sigvatten fortfarande dr levande i dialekter i sodra

Jdmtland. Beslaktade ord finns i svenska dialekter. Ortnamnsmaterial
frin olika heil, av vilka det frin Gotland ar framdraget och behandlat av

Ingemar Olsson visar, att appellativet gaut en g5.ng varit levande i stora

delar av Norden. D. jdmtldndska behggen fhr betraktas som relikter.
Olsson fastslir, att pi Gotland ,har funnits bide *gaut- och *pr-, an-

vd"nda om 'utgjutningar, utfloden' av olika slag., De med gdut beslekta-

de subst. jag ndmnde i min uppsats var det frin Skine kanda yda, f. (av

ildre *yto) 'hilvilg, smal veg el. ging mellan rvi gdrdes gfudar' och
(kuarn)gfrta, f.'kvarnrdnna' , brogfuta, f.'tdckt avloppsdike', fr5"n Smi-
land resp. Vilstergotland. Grundberydelsen synes ha varit 'avlopp, ut-
lopp' e. d.

I det nyss nd"mnd a gwda (*guta), f, ing5.r svagstadiet av det starka ver-
bet gjuta, ftn. gldta (g.r*. *geutan). Svagstadiet dr ocks5. representerat L

Gutan, namn pi ett litet tjarn p5. en holme i Kalixd"lven i Tore socken,

Kalix kommun. ,Enligt vissa meddelare avser namnet inte sjdlva tjdrnen
utan den djupa svacka dar den ligger. Karakteristiskt for tjdrnen ar att
vatten pi v5.ren trd.nger in i den frin den s. k. Potadn i soder och dlvens

huvudfirai norr., Ett alternativt namn har varit Gututjcirnen (ONON 7
B, r98t s . 64). The andra namn med f. l. Gutu- finns inom kommunen;
Gutuberget, Gutubcicken och Gutustraruden ligger i byn Vinaf irden i
Nederkalix (a. st.). Gutubecken d.r en mycket kort rdtt nerskuren back
frin Lerviktrdsket till Norrf erden; vid beckens mynning finns Gutu-
stranden och oster om becken Gutuberget. Nigot ord gutu finns ej i
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mi.let. ,Upp.nbarligen ror det sig dock om en svagstadieparallell med
osdker innebord till det belagda gjuta.>> I kapitlet Huvudleder behandlas
*guta a.a. s. r89. Det ing5"r i Gutan )avseende en sdnka pi en holme i
Kalixdlven. Vidare finns i V5.naf arden tre namn med forlede n Gutu- av

vilka Gutubiicken torde vara det primdra.> Det bakomliggande ordet
synes enligt Gunnar Pellijeffha avsett 'vattenfylld sdnka'. Kan ett back-
namn pi Gut- foreligga? Jfr ev. det osdkert tolkade norska Gutu, NE
s.86.

Ordet gjuta, f. ing5.r inom Kalix kommun i ett par dgonamn. Det
anges beryda 'inhlgnad, kette, stdngsel for fir'. Gjutan uppges vara nis-
tan kilformig. Carin Pihl har upptecknat (kalu)glutd och anser (rgr+
s. 283) ordet .vara identiskt med no. dial. gf ot(d.), f ., cistsv. dial. gjuta 'sank

dald, sank flik av en d"ng; tjarn, liten skogssjo' och naturligwis med sv.

gjuta, f.'kvarnrdnna'. Aasens och Torps ordbocker redovisar eft gf ot, n.
'understrcim, dubbelt stromdrag i vattnet' samt ett gjot(a), f. 'lS"ngstrd.ckt

hilighet i marken; myrhals, smalare stdlle i myr' o. d. Om (terring)ordet
gjuta, f. jlmte olika sammansittningar dermed finns ett rikt material
inom SOFI. Fr5"n OSD har forskningschef Gunnar Nystrom oversdnt
s5.dant. Att har i detalj redovisa det ar ej mojligt. En rad berydelseover-

ghngar synes kunna spiras. Grundberydelsen forefaller vara forbunden
med strommande vatten; eftersom detta soker sin vdg genom befintliga
sdnkor och hiligheter eller med egen kraft S"stadkommer sS.dana kan
berydelser som 'lingstrickt (vattenfylld) sdnka, hilighet; avlopp, ut-
lopp', senare konstgjort sidant, 'rinna;inhdgnad' uppstS. . Jft dock Hans

Jonsson s. 3ro.
Nar j^gi KAK:s bilatlas upptdckte en sj o Gciutan och ett berg Gduta-

uard.o i Vdsterbotten vid Tirnaby klack det till i mig. Kunde dessa namn
liksom det jdmtlindska dialektordet giiut ha nigor samband med gdu6
f.? I andra kdllor som Sverige bd 6 (rgr+) s.659 benimnes sjon Gciuta-
jaure. Efterleden jaure dr samiska for 'rj6'. Den stora Ume illu sedan

mycket 15.ng tid tillbaka omrS"dets huvudkommunikationsled mellan
(vad som sedan blev) Norge och Sverige, mottager vid Ternaby tillflodet
TernaS.n som kommer fr5"n Sorsele, och faller sedan genom Tarnaforsen
ut i Gdutan. Fr5.n sjon flyter dlven genom ytterligare en fors till ndsta sjo.

Tarnaby forefoll ha kunnat -vara n5.got av ett tidigt kommunikations-
centrum i denna sdkert glest befolkade bygd. I aldre tid forenade vatten
omr5"den, sko gar och odemarker skilde. Sakligt sett skulle en berydelse
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'sjon vid (el. med) utflodet (forsen)' kunna passa bra. Material frin OAU
och DAUM visar, att de bida namnen dr mycket problematiska. Tarna-

by ligger inom gammalt samiskt omride. Enli$ uppgift frin OAU (Ulla
Swedell) 1998 -tt-t6 finns i trakten bide namn med sdker samisk etymo-
logi och namn vars herkomst inte sdkert kan bestdmmas. Nigot lengre

soderut finns ett stort antal namn med nordisk harkomst eller i.tminsto-
ne innehillande ett nordiskt l5"nord.

Det torde varasdkrast att inte dra nigra slutsatser av stavning eller av

dldre belegg utan enbart leggasjonamnet Giutajaures uttal till grund for
en tolkning. Gunnar Pellijeff ansiltter i sina uppteckningar r96t upp-
slagsformen Geuta for sjonamnet, Bjcirn Collinder r%7 uppslagsformen

Giuta, bida p5. grundval av upptecknade uttal. Experter pi sprikfor-
hillandena i landskapet med vilka jag varit i kontakt (Gunnar Pellljeff,

Gosta Holm och indirekt Olavi Korhonen) anser, att namnet dr av sa-

misk herkomst. Pellijeff slger (i uppteckningarna) sig ha hort fleru for-
slag till tolkning pi samisk grundval, alla dock osdkra; Olavi Korhonen,
formedlat av Tomas Omma, DAUM, anser att namnet inneh5"ller ett
samiskt verb med berydelsen 'dra med rep'; den sakliga anledningen vore

bi,tdragning i den numera uppddmda forsen vid dlvens utlopp ur sjon.

En annan uppfattning om namnets bakgrund har framforts ay N.
Moosberg och Bjorn Collinder. Den forre formodade Gtiutajaur€ .vara

av nordiskt ursprung och sammanhenga med no. gfota, f. ,dalkjusa>

(NoB 14, ry26 s.46); Collinders ordbok till Sveriges lapska ortnamn
r964har Gciutajaure och Gciutauard,o s. 90 med samma anknytning som

Moosberg. Pi s . 43 och 244 upptar Collinder det samiska ord som bildar
efterleden -uardo i skriftformen Gciutauardo bland nordiska l5.nord i sa-

miskan. Det till grund harfor i si fall liggande ordet ing5.r j* i nusven-

skans udrdkase ; jfr t. ex. Valarna el. Valarne bergen OGB 17 s.zo4f. Har
Moosberg och Collinder rdtt pekar, som Trygye Skold ndmnt for mig,
de samiska uttalen av de bida namnen i Tdrnaby pi en grundform med

eul iu i det lingivande germanska spriket, icke au. Substantivet gdut, f.
ingi.r i si fall alltsS" inte, deremot mojligen ditidens motsvarighet till
gfota, f., de knappast i en berydelse dalkjusd (.t sidan ar liten och

tring) utan snarare i en betydelse'(mindre) rjo; fordjupning i terrdng-

en . Gautajaure (Gdutan) ir omgiven ay frilll, varav ett ir Gdutavardo.

Om namnen givits av eller dari ing5"ende ord inl5"nats fr5.n en befolkning
som talat nordiskt sprik bor denna sokas i det nuvarande Norge. Har



fanns fast bebyggelse och darmed

tidigare dn i Vdsterbottens inland.
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The Place-Name Seend (Wiltshire)

sy Grrr,rs KTsTENSSoN

Seend is the name of a small place in Viltshire about rz miles east of
Bath. It is situated on the top of an isolated hill which rises steeply from
a valley rto ft. below.

PN\f adduces the followirg forms for Seend

Sinda rr9o, rr95 P

Seinde rr94, rzoo rb., :tz35 Fees, Seynde rz49 Ass, rrfi \WMx, Scheyrud.e

tz83 IPM
Sende rzrr RBE, rzz7 FF et passim to rSzz Pat, (juxta Diuyses) .::89 FF
Senede rz79 Ass (p)
Seende ry1o Pat, Syend ry4t LP
Seene al. Seend t6oz Recou, rqj FF, Sceene ;65o ParlSuru, Send uulgo

Seene 67o Aubre y, Sean fi7 j Ogilby

The editors of PNV hesitantly derive Seend from OE *sende 'sandy

place'. Ekwall, DEPN s. n., notes that the place is near a stream formerly
called Semnet and thinks that the place-name Seerud is identical with the
stream-name which he holds to have been alternatively Semned. The
editors of PNV point out, however, that the stream is a mile and a half
away and that the old name is persistently Sem(e)net. Ekwall's suggestion
does not fit the topography and is incompatible with the early <eylei>
forms. The editors of PNV propose that the <eylei> forms )are prob-
ably due to attempts to represent the e-vowel as lengthened before the
consonant group). But <eylei> was not used for letl in early Middle
English (except in Scottish where ME ei had become e); at that time
<eylei> denoted the diphthong ei (< OE e + palatal ) or di (< OE a +
final palatal n. This, in my opinion, rules out derivation from OE
*sende'sandy place'.

The early forms of Seendpoint to an OE *sengdeor something similar.
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Before the palatal group ngd, r was liable to develop into ei (v. Jordan
S rol). OE *sengde would thus become *seingde and later seinde

(v. MEGr S z9j, Jordan S rol), just as OE mengd.e'mixed' became ME
meinde. But in some cases e asserted itself before the reflex of OE, ,gd,
either because diphthongisation failed or because c was reintroduced (v.

MEGr S zg5). Both ME *seinde and *sende are thus legitimate descend-

ants of OE *sengde.

English place-names frequendy go back to OE, dative forms, and we

may assume that OE *serugde (with syncope of medial -r-,v. OEGr $ zzr)

was the dative of an OE *senged. Such a noun may be compared with
OE aled'fire'related to the verb alan 'to set on fire'. An OE noun *senged

might be related to the verb sengdn'to burn, to singe' (v. Kluge S 99b).
Another possibility is that the base is OE sengde, the past part. of the

verb s€ngan 'to burn, to singe'. This presupposes that the past part. was

substanttyrzed like adjectives such as glade 'glade', grene 'grassy ground',
high'height' , mene'commod, rough'rough ground' , surud.or'land separ-

ated from the main estate'.

At this distance of time it is not possible to determine the exact mean-

irg of OE *sengde. Probably it is of the same origin as OE *sengel which
A. H. Smith (p. n8) holds to mean 'a bundle, a tuft' or the like but which
Arngart (p.Zi, supported by Ekwall, DEPN s. n. Singletoru, connects

with OE serugdru 'to burn', and takes to mean 'burnt clearing'. The
likeliest explanation is that OE *sengd.e is related to OE sengan and

means 'singed place'.
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Verbet danha och SAOB

ev ANN-CgRrsrrN MerrISsoN

Man letar forgdves efter verbet dAnha t SAOB. En henvisning finns vis-

serligen fr5"n adjektivet dunken, men darvid stannar det. Artikeln skulle

ha ingS.tt i partiet dam-danskasom skrevs av Sigfrid Ehrling omkr. r9zo.
Syftet med detta bidrag ar att forsoka urskilja nilgra faktorer som sryr

eller har styrt urvalet av ord i SAOB. I forordet till forsta bandet st5.r att
hensyn ska tas till bygdemilen s5" vitt det tjd"nar till att belysa riksspriket.
Vidare ska ord och uttryck som har en allmd.nnare spridnirg behandlas i
ordboken. Med dessa bida urvalsprinciper for ogonen ska ordet danka

granskas.

Verbet danha betraktas som sydsvenskt av G. Bergman (r9+, s. tz5 fr.,

r8o f,) i hans uppsats om sydliga provinsialismer i det bildade svenska

talspr5.ket. Han har ordet belagt i dialektmaterial frin hela sodra Sverige

frin Varmland och Dalsland i vd.ster till Ort.rgotland och Gotland i
oster. Ordet har inte den traditionellt sydvdstsvenska utbredning som

m5"nga av Bergmans (r94, s. n6 f .) ovriga sydsvenska provinsialismer.

Ordets utbredning kan alltsS" knappast sdgas vara begrlnsad och det fo-
rekommer ingalunda enbart pi landsbygden. Det dr vdl berygat i sprS"ket

i Jonkoping (Lonnerholm ry72), i Goteborg (Holmberg 1976) och i
Kalmar (Magnusson 1978). G. Bergmans sagesmdn talar, som uppsat-

sens titel anger, ett bildat talsprik. Med detta avses ett sprik som talas av

personer som avlagt studentexamen eller motsvarande och som huvud-
sakligen dr bosatta i std.der (Bergman r94r s. rz9 f.). E. Hellquist (r9r9
s. 4jD skriver om danka att det ilr sydsvensk dialekt och lokalt rikssprik
samt rycks mena att ordet under rSoo-talet dven forekom i litteraturen. I
B. Moldes Illustrerad svensk ordbok (rg1) och E. \Tessdns Vira ord
(t96) finns ordet upptaget. Molde anger brukligheten ,provinsiellr.
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Joh. Kaldn (rgrl) behandlar dcinka under dynka och har forsett ordet
med asterisk, vilket innebd.r att han inte betraktade ordet som rikssprik-
ligt.

Berydelsen hos verbet dAnka ar enligt dialektmaterialet 'sprida ut,
kringsprida vd"tska, sd.rskilt vatten; std.nka fint, bestdnka och i Blekinge
dven 'smiregna, dugga'. Ordet sti"r i avljudsforhillande till danska dynke

och donke (fot ordets etymologi se Lindquist 1927, \Tessdn 196r).

Det dr dock framfor allii e n situation som dAnha anvdnds, ndmligen
i samband med att torr och ren wett eller nywittade klader ska manglas

och strykas. Uttrycket dAnka klader eller tucitt dr kilnt over hela det om-
ri"de som ordet anvdnds i. Samma fbreteelse kallas i ovriga Sverige stcinka

(r. SAOB stcinka A 4 b). Fr5"n Skine finns ocks5" belagg pi att man
danker halm som ska anvdndas vid taktdckning (Sjoste dt ry7) och to-
baksblad for att de inte ska smula sig (Kjellberg r%8 s. roo). Mina ar-

betskamrater vid SAOB har berdttat att personal i charkdiskat L Skine
frigar om man vill ha saltkottet dankt innan det forpackas.

J^g sjillv har ordet frin mina fordldrar. Min mamma stiinkte turitt
under uppvdxti.ren i sodra Dalarna medan min pappa drinkte tudtt (?) i
Blekinge. Mamma har berdttat att hon bytte uttryck under familjens r3

ir i Smiland.J^g, som derefter fortsatte min uppvdxt i sodraLappland,
blev medveten om att jag anvdnde ett for andra obekant ord nar jag
bodde i studentkorridor i Uppsala; mina kvinnliga korridorkamrater
brukade stcinka watten medan jag danbrc.

Thots att ord et diiruha ar mycket vdl belagt i svenska dialekter och i
sydsvenskt stadssprik har det alltsi. lndi inte kommit med i SAOB. G.
Bergman (rg+r) behandlar en ling rad ,sydliga provinsialismer), t. ex.

krylla 'krusd, knuta 'knol', hysta 'kasta'. Dessa ord har tagits med i ord-
boken med bruklighetsangivelsen )numera blott i vissa trakter, bygde-
milsfirgat), alltsi den bruklighet som skulle ha passat for danka. Gir
man emellertid till SAOB:s samlingar ar det lettare att forst5" anled-
ningen. Det material som stod Ehrling till buds var knappt, ndstintill
obefintligt: ett belagg frin en oversittning av Horatius frin r85o (Af
vinet dankt) och en notis om att ordet forekommer i sodra Sverige,

Vilstergotland och Ort.rgotland i uttrycket danka klader. J. G. Ek som
oversatte Horatius var klassisk filolog och bosatt i Lunds omn.jd. Om-
kring rgza fanns flera ordbocker med dialektalt och regionalt ordforrid
utgivna, bl. a. Rietz, Moller (r8l8) och Linder (t86), som alla upptar
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ordet danka. Sedan dess har i SAOBs tillkommit ett belegg pe danka och

ett pi dtinkuatteru.

Redaktoren hade alltsi en henvisning frin dunken och uppgiften om
att ordet var dialektalt. I och med henvisningen m5.ste en redaktor ta

stdllning och normalt ocksi behandla ordet. Sigfrid Ehrling var

vdrmldnning och kan alltsi ha haft ordet daruka i sitt eget sprik. Han var

i andra fall inte fremmande for att ta upp ord som enbart betecknas med
,bygdemilsfiirgat) ellenstarkt vardagligtr. Han har bl. a. behandlat de

,bygdemilsfirgade, orden dcimme, diingel, daflirug, dtifaelskatt i det band

som skulle ha innehillit danka (for uppgift om artikelforf i SAOB se

Svenss on ryy).
Kan mi.nne forklaringen till att ordet dAnka inte behandlades .vara att

den miljo eller sfdr som ordet huvudsakligen anvdnds inom [r kvinno-
dominerad? Ordet har sin hemvist i hush5.llets kanske mest lcvinnliga
environget i wdttstugan och mangel- eller strykrum. Detar frin kvinna
till kvinna som ordet har traderats, och i synnerhet traderats muntligt.
Och silllan har (manliga) romanforfattare haft anlednirg att beskriva

wdttstugemiljon. Det dr huvudsakligen i ski.nsk etnologisk facktext som

ordet forekommer, t. ex.: Vid manglirg dankas kladerna latt med vatten
. . . varigenom resultatet av arbetet blir bettre (Kjellb erg r94o s. 78).

Den tanke som leker mig i higen dr allts5", att om materialet sviker

kan en ordboksredaktors eget sprik och ordforrid bestdmma vad som

kommer med och inte. Har SAOB:s under roo 5"r helt manliga redak-

torskir pe grund av bristande kunskap om kvinnlig miljo, i synnerhet

den som har med det lldre hushillet att gora, (omedvetet) kunnat styra
(en del av) innehillet i ordboken?
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Om Hallberg, Huhbergog Dalberg

AF Eve MTTIRSEN MBLDGAARD

Hvad har disse tre personer tilfrlles? Goran Hallberg er arkivchef i Lund

og anledningen til, at vi allesammen hilser i hast. Peer Hultberg er en

prisbelonnet dansk forfatter. Og Vibeke Dalberg er min ven og kollega

gennem snart en menneskealder (og skont den forste Dalberg vitterlig
kom fra Sverige engang i ryoo-talIet, er hun er ikke, som nogle svenskere

ffor, i familie med generalkvartermester Erik Dahlbergh der i r65oerne

og ikke helt uden bagtanker tegnede si" mange smukke kort over Dan-

mark).

Jo, de har navnet tilfrlles, for Hallberg, Huhberg og Dalbergharer alle

til en gruppe af shgtsnavne, som v danskere har god grund til at mis-

unde vort svenske broderfolk. For disse navne kunne have reddet den

danske shgtsnavnebestand fra at ende i vort nuvrrende -sen-nayne-

dilemma, hvor godt halvdelen af befolkningen brter et af de f orten

almindeligste -sen-navne, og ca 660/o af befolkningen er drekket ind med

de Io almindeligste slregtsnavne, hvoraf kun seks navne er il<ke-sen-

navne. Til sammenligning blev de 19 almindeligste shgtsnavne i Sveri-

ge, alle -son-nayne, i 19t8 biret af 4oo/o af befolkningen.

En vasentlig 5lsag til denne forskel i svensk og dansk nomenklatur er,

at man i Sverige allerede i r6oo-tallet og forst og fremmest i borger-

standen begyndte at danne toleddede shgtsnavne med naturbetegnende

efterled. Undertiden er det eksisterende stednavne der i let rndret form

rages i brug som slrgtsnavn (Djurbergaf Djurberget, Hagelbergaf Hagek-

berga). Men mere almindeligt er navnene opstiet ved, at man til et na-

turbetegnende efterled har fajetet naturbetegnende forled, ofte en del af

et stednavn. I Orebro skole udsryrede en velmenende homo nominans

siledes engang i rToo-tallet eleverne med shgtsnavnene Almgren, Alm-

lind., Almlund, AlmlAf, Almsted,t og Almstriim, alle dannet efter sted-
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navnet Almby. Navn er. Almlind er en god parallel til gruppens ,sted-
navne). For ligesom man i botanikkens verden ikke skal vente at finde
en almlind,lonner det sig som regel heller ikke at g5" pA, jagt efter loka-
liteter som Ahlberg Brostrdm, Dahktedt, Lindberg, Malmsten, Sjaruall,

Stenstriim, Wahlberg Vikstrarud etc. For de allerfleste eksisterer ikke. Det
er i personnavnekilder, matrikler, mandtal og telefonboger vi skal finde
,bjergene) Hallberg, Hultberg og Dalberg.

Nu er denne artikel ikke skrevet for at belrre svenskere om svensk

navneskik men for at gare opmerksom pi, at denne shgtsnavnetype
lever i bedste velgiende ogsi i Danmark, selvom den pi ingen mi.de har
samme berydnitg for navnefloraen her som i Sverige. I 1994 var blandt
de rooo mest almindelige danske shgtsnavne (fta r98r-navneloven offi-
cielt betegnet efternavne) alene -bergnavnene reprasenteret med nr.

zo7. Lindberg (t+lz navnebrr.erc), ii3. Rosenberg (862), 3j5. Lundberg
(8rl) ,37o. Sandberg (778), 4rt. Holmberg (6lz), +16. Steenberg (6tj), jto.
Traruberg (5lo), 6o7. Soelberg (+18), 6tt. Falkenberg (+68), 695. Halberg
(+zB), 696. Broberg (4zo), 7r4. Engberg (4o7), 74o. Harudberg (4oi, 7t5.
Ryberg (lg),8ti. Wiberg (lQ),94o.Malmberg $zo) og gSo.Friberg

Go8). Shgtsnavnene 58o . Egeberg (+gg), zj9. Huidbtrg G96),8++. Lod-
berg (ls), Stt. Hajbtrg Gs+) og 867. Hesselberg (llr) stammer muligvis
ogs5. fra Sverige men kan ogs5. gengive danske stednavne som Egebjerg

Hesselbj erg, Huidbj erg etc.

Og kommer man hngere ned i frekvenslisterne, vrimler det med
slregtsnavne af denne rype. Nu har Danmark jo altid med sit historiske
had-krrlighedsforhold til Sverige haft en stor svensk immigration, s5" det
er ikke underligr, at denne navnetype (ligesom de mest almindelige
svensk e -son-navne) er strrkt reprrsenteret i den danske nomenklatur.
Vresentligst i denne forbindelse er vel indvandringen af de mere end
8o ooo fattige svenske landarbejdere fra Ski.ne, Halland, Blekinge og
Smiland i tiden r85o til r9t4,, som vi danskere kender bedst fra Martin
Andersen Nexos roman Pelle Erobreren, og som Richard \Tillerslev har
beskrevet i afhandlingen Den glemte indvandring. Den svenske ind-
vandring til Danmark r85o-r 9r4 (Kbh. ry8t).

Hallberg, eller som det i Danmark ofte rndredes til Halberg, er ikke
det eneste shgtsnavn af denne qFpe med forledd et Hal-, Hall-, der op-
trxder i den danske navneflora. I Danmarks Statistiks shgtsnavnefor-
tegnels e r994finder vr af navne b5.ret af danske statsborge re Halberg (428
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navneba,rere), Halbirk (), Halbak (i, Halgreen (l), Halkuist (8), Hall-
berg (tS6), Hallback (r), Hallgreen (l), Hallgren (8i, Hallind O, Hall-
kuist (rg) , Hallquist O, Hallquist (rr), Halkten (r), Hallsrrom (1, Hall-
strnm (14, Hallund? (+g), Halsted? (z), Halsteen (g) og Halstrom (tr).

Si ligesom fodselarens forskningsinteresser har strakt sig over Arc-
sund og yx,ret til gavn og glxde for hans danske kolleger, har han alts5.

ogs5. navnefrller i Danmark. Her skal ikke glemmes den eneste danske

Halberg, der er fundet vrrdig til optagelse i Dansk Biografisk Leksikon:
Fabrikant Einar Halberg (r88r-r g6g). Da mrnd var mrnd, og mrnd
endnu rcg cigarer, var en kas se Halbergs Cigarer i fine.ste cedertrcsind-
fatning den oplagte gave til en 6o-irs fodselar!



Hasselbach
Ett bynamn och en gammal hydronym

ev RTcHARD MoLrN

Hasselbrick dr namn pe en by i Harakers socken, Norrbo harad, Vest-
manland. By, ligger centralt i gamm^l jdrnildersbygd. Namn pi be-

byggelser i grannskapet som Friislunda, HarAker, Skepplinge, Kcittsta och

Fardskar .vtttnar om att bebyggelsen har har hog ilder.
Bynamnet ar belagt frin medeltiden med borjan pi r2oo-talet: in

haslubeh :.;,,88 t6l6 SD 2 s. 49 or., cum nouem oris terre in haslubeh r3r8

z9l8 SD j s.J7z or., Haslobek ry52 z9l9 SD 6 s. 379 or., affhaslobech ry68

51rc Norrbo hdstg RAp or. (SD 9:z s.+6o). Forleden i namnet Hassel-

back har sdkerligen n5"got samband med trddbeteckningen hassel fsv.

haslf., ftn. hasl m., ftrg. hasel m., fhry. hasal m., hasala f,, Senare leden

innehi.ller bdch med dess vanliga syftnirg pi rinnande vatten.l
Minga svenska ortnamn er bildade till fsv. hasli n. 'hasselbestS.nd',

exv. de vilstmanlendska Htisselby i Rytterns socken, Htisselby i Kolbicks
socken, Hrisslii i Badelunda socken och Hcissle i Munktorps socken.2

Bland redan under tidig medeltid belagda, sammansatta ortnamn i
Svealand och Gotaland dominerar bildningar till den avledda formen
hasli i forhillande tlll hassel.3 Detta talar i viss m5"n mot att Hasselbcick

innehS,ller ett fsv. hasla f. med syftning pe hasselvegetation. I fornsven-

skan foreligger dock ett hasla f . 'hasselsting, hasselkdpp' (Schlyter) ; jfr
fun. hasla f. med samma innebord.

I en svag sdnka genom Stordngen, sydvdst om bytomten, rinner en

liten back som awattnar n5.gra mindre skogsomr5"den n5.gra kilometer

1. Terrdngen pl Hasselback Ir s5.dan att det inte finns nigon anledningatt rikna med

nigon annan berydelse av back dn den glngse. Om olika berydelser av bhck e:x.r. 'liten

vattensamling, pof i dialekterna, se Jonsson ry66 s. 265 ff.

2. Om de vdstmanlandska namnen se Stahl 1985 s.48, 89.

3. Se Fries 1957 s.56, 47 f., 64f.,84 not 6,7, s.99ff., r34.



oster om Hasselback. AvstS"ndet frin bytomten till backen dr som :::
mast ca 3oo m. Becken loper ut i SvartS"n ca 5oo m oster om Harakers
kyrka. Vattendraget ar t vira dagar rutat och piverkat genom grdvning
en li.ng strdcka, och den Ildre backfhrans mjuka meanderslingor dr dar
sedan lange forlorade. Pi den nya ekonomiska kartan (ek 1 1G5h) kallas

becken Hasselbrickeru. Det ar mojligt att den en ging burit namnet
*Hasla f, '5"n dar det finns hasselbestS"nd'.4

Ett vd.stmanlendskt vattendragsnamn Hasla synes ha flera paruIleller i
Norden. By- och sockennamnet Hassle (de Haslu ryo6), Vadsbo herad,

Vdstergotland, innehiller enligt Ivar Lundahl (i SOSk 1 1:1 s. 8+) ett till
trddbeteckningen hassel bildat vattendragsnamn, ett fsv. Hasla. Norske
Elvenavne fortecknar frin norskt omr5"de ett storre antal mer eller mind-
re sikra exempel pi Hasla som vattendragsnamn, bildningar till hasl.5

Om Hasselbrick innehiller genitiv av ett gammalt hydronymiskt
*Hasla f,, krdver w5. forhillanden en sdrskild kommentar: vattendragets
ringa storlek och sammansdttningen av ett 5.namn med efterleden -bcick.

Av terrdngen att doma har Hasselbecken ocksi i aldre tid varit ett
ganska litet vattendrag. Detta utesluter dock inte att den en g5.ng kallats
*Hasla f. och di alltsi burit ett namn med eft utseende karakteristiskt for
dldre hydronymer avseende storre vattendrag. Att vatten drag som

namngivits som iar, med feminina bildningar, kunnat .vara av mycket
blygsam storlek ar tidigare uppmdrksammat. Lars Hellbe ry Gl67 t.ri4)
framhiller att m5.nga st1llen med namne t Aby eller Arby piuaffas vid
mycket obetydliga vattendrag, vilka nufortiden inte kan kallas iar. Han
tillagger att sS"dana foden forr kan ha haft en rikare och jdmnare vatten-
foring men finner d.ndi det rydligt att ordet d tidigare haft ett storre

berydelseomfhng och kunnat brukas om sivdl foder, illvar och 5.ar som

storre beckar och rd.nnlar. Det dr inte s5" ld.tt att finna exempel pi att
mycket smi vattendrag burit enledade namn av denna ilderdomliga typ,
men man har rd.knat med sidana fall.6 Nimnas kan ,tt Aby i Sala lands-

forsamling ligger vid eft vattenflode av ungefhr samma storlek som Has-

4. Om hasselns utbredning i Vlstmanland se Malmgren ry82 s.64f.
5.Jf, Holmberyry69 s.zzr om namnet Vspa i Sodermanland, dldst berygat i tings-

platsnam net Aspaliit (apud aspulot ryoz).
6. En utforlig diskussion med referenser kring osammansatta feminina 5.namn och

namnberarnas storlek 5.terfinns hos Strandb ergrggr s. r93 ff.
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selbacken i Haraker. Vattendraget i Sala

lokalt dven AOyOacken.T

kallas Kilsbacken (.k l2Goj),

Om Hasselbrick innehiller genitiv av ett hydronymiskt *Hasla f., filr
efterleden -back forklaras som ett mycket tidigt epexegetiskt tillagg.
Epexegesen kan mojligen bero pi att man tidigt funnit beteckningen

bach naturli gare an d for det lilla vattendraget. Det dr dock inte nod-
vindigt att forutsdtta epexeges i bynamnet. Ett hypotetiskt alternativ dr

att ett ursprungligt, osammansatt 5"namn *Hasla f. overforts pi en intill-
liggande lokalitet, vars semantiskt sekund ara namn senare kommit att
ge upphov till sammansd.ttningen Haslubakker. Det dr ocksi mojligt att
forleden inte inneh5.ller ett 5"namn.

*Hasla f. kan i gammal tid med berydelsen 'hasseldngen' ha varit
namn pi den dngsmark genom vilken Hasselbecken rinner. Bynamnet
Hasselbtich beryder di'becken som rinner genom dngen Hasld. Man bor
ocksi" overvd.ga mojligheten att fsv. Haslubakher ar ett virketagsnamn

som isyftar att man vid vattendraget funnit lampligt material till hassel-

kappar jfr Strandberg (r9g, s.9i ff.) om forhillandet mellan hydrony-
mer och virkestikt.
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Fisk i skinske garn

lp MrcHAEr LBncHE NrprspN

Undertiden er filologens vej til storre indsigt belagt med skarpe sten og

mange blindgyder. Andre gange skal viden, der er tabt pi gulvet, genop-

dages eller kombineres pi en ny m5.de for at komme videre. Emnet for
min hilsen over Oresund, det gammeldanske udtryk ,sk5"negarn), er et

skoleeksempel pi en langsommelig erkendelsesproces med mange ind-
blandede akt @rer og mellemstationer undervejs.

Da Merete Dahlerup i begyndelsen af ry9o'erne arbejdede med ud-

givelsen af de middelalderlige regnskaber fta Skovkloster, det senere

Herlufsholm ved Nreswed i Sydsjxlland, stodte hun blandt klostrets

lejeindtx,gter i ,471 fra Nrswed by pi folgende indforsel ,Gydhe Grre-

mers satisfecit met louerstreger vodh] skonegarn oc andre garn, som hun
bant til vodhen, (citeret efter Merete Dahlerup: Skovklosterregnskaber-

ne 468-r48t udgivet af Landbohistorisk Selskab 1993, side ro5). I
oversrttelse til moderne dansk mi det blive til: ,Gyde Gremers betalte

[sin leje] med ,skonegarn) og andre garn, som hun bandt til vodfiskeriet
(svensk: notfisket)r. Merete Dahlerup var i tvivl om berydningen af for-
leddet i ordet ,skonegarn), en wivl, der bunder i et simpelt homonymi-
problem: Enten er der tale om en sammenstrtning med det fra middel-
nedertysk indlinte verbum schbneru, dansk ,sk5"Ire), svensk ,skonar, lige-

som ordet ,sk5.nekost, i moderne dansk, eller ogsi er der tale om en

sammensrtning med landsdelsnavnet Skine pi linje med moderne

dansk ,roskildesyger. En tredje mulighed er naturligvis, at behgget i
Skovklosterregnskaberne er behrftet med fejl, men det var der nu ingen

grund til at tro, eftersom samme udtryk genfindes i den utrykte kloster-
bog fra Agnete Kloster i Roskilde skrevet >Skone garn), og ,schone garn)

i indfarsler fta henholdsvis r5o8-9 og r1ry. John Kousgird Sorensen,

som excerperede klosterbogen til brug for Gammeldansk Ordbog,
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valgte som gammeldansk normalisering ,Skanegarn), der viser, at han

ans5" landsdelsnavnet Skine for at ye,re forleddet i sammensrtningen.

Dette vidste Merete Dahlerup imidlertid ikke, og hun forelagde pro-

blemet for min kollega Ben t Jorgensen, som mente at have stodt pi de

,skinske garn, i et latinsksproget diplom fra r4oo-tallet, oB at det af den

latinske tekst klart fremgik, at der var tale om skS.nske garn. At finde

dette diplom, som en gang for alle ville kunne afklare sporgsm5"let, var

desvrrre som at lede efter en n5.1 i en hostak. I den situation klager man

sin nod til kollegerne ved frokostbordet pe Institut for Navneforsknirg,

der pi davrerende tidspunkt foruden navneforskere ogs5. talte medarb.j-
dere ved de i sammenhrngen yderst relevante ordbogsprojekter under

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: ODS-Supplementet og Gam-

meldansk Ordbog. Desvrrre var bestrrbelserne uden held: Ingen

kendte til de ski"nske garn; diplombehgget var ikke til at finde. Redak-

tionen brg middelalderlatinske ordbog Lexicon Mediae Latinitatis Da-

nicae kendte ikke til et )rete Scanensisr, og ingen svenske eller danske

ordboger var bekendt med udtrykket. Merete Dahlerup valgte til sidst

opslagsordet rskonegarn) i ordforklaringslisten med forklaringen )garn

til vod, (Skovklosteregnskaberne 467-r48t, side z8+).

Heldigvis sker det, at den videnskabelige strdighed og tilmodige
venten kan bxre frugt, og de ,sk5"nske garn, skulle vise sig at y&re et

sidant eksempel. I fortsrttelse af arbejdet med min ph. d.-afhandling

om de dan ske -torp-nayne hste jeg for nylig i det populrre vrrk Danske

Slotte og Herregirde om lokaliteten Molletorp, som er en forhngst
nedrevet forgxnger for Sorgenfri Slot ved Kongens Lyngby nord for
Kobenhavn. Om Molletorp stod der (bind z, side $g), at bebyggelsen i
r4r7 ,irlig gav 6 skinske fiskergarn i skatr. En vag erindritg yar vakt i
min hukommelse, og af Bents ghdesudrib dagen efter stod det klart, at

den lange j^gtvar slut: I mageskiftet fra zllrr r4r7 omtales (citeret efter

side zz 14. bind af Ksbenhavns Diplomatarium udgivet af Oluf Nielsen

i fi7): )vnam curiam vulgariter dictam Mollethorp juxta ecclesiam

Lyungby, dantem sex recia Skanensia annuatim>. Det vil oversat til
moderne dansk sige )en gird pi dansk kaldet Mollethorp nrr Lyngby

Kirke, som irligt svarer seks skS.nske garn i afgiftr. Det er af sammen-

hrngen ikke helt klart, om den S.rlige afgift udgares af de seks ,ski.ne-

garn) eller af en mangde fisk svarende til indholdet af seks ,ski"negarn),

men det er for s5. vidt ogs5" uden berydnirg i denne forbindelse. I
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Skovklosteregnskaberne er der ingen wivl om, at lej eafgiften godtgores
med fiskegarn. Enken Gyde Gremers fra Nrswed opt rrder i samtlige
bevarede i"r i regnskabern e fra 467-t48t, og man kan se, at den normale
leje er tre skilling grot, men at der de fleste 5"r i stedet svares fiskered-
skaber, som i regnskabet betegnes )garn til voden, ellenvodhegarnr. I
rndfarslen fra 473 er der forst skrevet ,vodhr, som er blevet rettet til
,skonegarn), men af fortsrttelsen )oc andre garn, som hun bant dl
vodhen, m5" man kunne slutte, at ,skinegarnet) var en srrlig rype
fiskegarn til vodfiskeri.

Det er alts5. hrvet over enhver wivl, at Skovklosterregnskabets ,sko-
negarn, og de tre belrg fra Agnete Kloster indeholder landsdelsbetegn-
elsen som forled, men endnu st5,r tilbage at give en passende forklarirg
pi betydningsindholdet brg udtrykket ,skS"negarn>. Det er mest oplagt
at srtte fiskertermen ,sk5"negarn, ellenski.nske garn, i forbindelse med
det skonomisk vigtige sildefiskeri i @resund og det tilhorende Skine-
marked (se nrrmere Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder,
bind rt, opslaget Sildefiske, og bind16, opslaget SkS,nemarkedet). En af
fere metoder til at fange silden var netop ved vodfiskeri, og det fore-
kommer nr,rliggende, at en rype fiskegarn, der var udviklet til dette
fiskeri, skulle kunne fh betegnelsen ,sk5"negarn). Lignende sammensret-

ninger, hvori landsdelen Ski.nes navn indgir, er ikke srrligt almindelige,
men meget passende findes i fornsvensk og rldre svensk betegnelsen
,ski"nesill, og ,skinefisket, (SAOB bind 27, S j699-7o), der sigter til
sildefiskeriet t Oresund, mens der i aldre dansk findes et enkelt belreg pe
ordet ,skS.nekogger, som ifolge kildestedet (Kancelliets Brevboger
bind t, t88l-86 side 11) er tjenlig til at rcgte bundgarn med. Otto Kal-
krt, der nrvner behgget i sin Ordbog til det rldre danske Sprog bind 3

side 8ro, angiver en vis usikkerhed med hensyn til forleddets etymologi.
I nyere tid synes kendskabet dl de skinske garn at yxle g5"et tabt. Et

opslag i seddelsamlingerne til Omllsordbogen pi Institut for Dansk
Dialektforsknirg -var forgrves, og i de af Kristen Moller excerperede

seddelkasser med fiskerudtryk var der heller ikke andre sammensrtning-
er med Skine som forsteled. Det eneste resultat af anstrengelserne var
optegnelser fra en lang raekke sjrllandske fiskerlejer langs Oresund af
ordet ,ski.ningr, der beryder )en gul il, eller )en srrlig stor og bred-
hovedet el). Med denne karakteristisk af en ski.ning set fra den anden
side af Sundet ender denne hastige hilsen . . .



Thaht och trahtnamn

av Lnrr NTLSSoN

1995 avslutades det gigantiska fastighetsdataprojektet, dar den s. k. be-

teckningsreformen ingick (se Hans Ringstams artikel sid. 196). Man kan

sdga att det tog sin borjan drygt 30 ilr tidigare i och med att Fastig-

hetsregisterutredningen (FRU) piborjade sin oversyn av reglerna for fas-

tighetsregistrering. Tvi ir senare redovisade FRU sitt arbete i betd.nkan-

det Fastighetsregistrering (SOU ry66:6).
Av de forslag som presenterades av FRU yar w5. av sdrskilt intresse for

ortnamnsv5"rden. Dels skulle socken upphora som registeromrS.de och

ersdttas av kommun och sockennamnens berydelse dermed reduceras;

om detta sades di och kan d.nnu sdgas mycket. Dels infordes ett par nya

termer; om detta skall n5.got sdgas her. Utan n5.gon ndrmare motivering
eller kommentar foreslogs att en grupp fastigheter med samma namn i
det nyaregistret skulle kallas trakt- ett ord som dermed fick en helt ny
innebord i svenska spr5.ket - och deras gemensamma namn darfor trakt-
namn. Den existerande indelningen i socknar,byar, hemman och girdar
skulle ligga till grund for dessa trakter. De fick dock inte fick vara si" smi.,

arr narnnen inte var allmdnt kanda i kommunen, vilket diskvalificerade

mi.nga befintliga namn.

Begreppen trakt och traktruamn fortj anar alltsi" nlgra kommentarer.
Ordet trakt 

^, 
ju ett appellativ som kan anvd.ndas i sammansittningar

som (Ippsalatrakten'i nirheten av Uppsala ; 'Uppsala med omnejd' lika
vdl som i den till omfhnget berydligt mindre magtrdkten. Det gemen-

samma i dessa >stora> och ,smi, sammanhang ir det yaga,lite obestim-
da. Detta ord skulle a11ts5" anvd.ndas om ni,got si exakt som fastigheter

med minutiost faststdllda och juridiskt viktiga grinser. En forvinans-
vdrd paradox!

Den som vill fbrsvara termen trakt kan mojligen henvisa till att de
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grupper av fastigheter som det tidigast handlade om, skulle bli stora till
ytan.Exempelvis hann man i Uppsala lan gora ett forslag till traktin-
delning, dar hela Borje socken utgjorde en enda trakt. Associationen till
,Borjetrakten, kenns dock lite vdl lingsokt! Termen dr inte lyckad, och
kanske dr det den kenslan som lyser igenom, nd.r man i FRU konstaterar
att benimningen i den har berydelsen ,torde komm a att bli av enbart
registerteknisk art och sS"lund a anvandas uteslutande i registreringssam-
manhangr.

Inget av dess a antaganden om traktstorleken och traktbegreppet har
dock blivit verklighet. Sisom framg5"r atr Hans Ringstams artikel om-
provades reglerna for beteckningsreformen 1974, och foljden blev att
kravet p5. stora trakter slopades. Pi si. sdtt blev termen riktigt misslyckad,
d5. trakt darmed kunde avse allt frin en jlttelik skogsfastighet till minsta
lilla villafastighet. Thots att detta br ft mot gdngse sprikbruk uppmirk-
sammades, valde man att beh5.lla begreppen trakt och trahtnaffilt, 5.ter-

igen med henvisning till att de enbart skulle vara registertekniska termer.
Tyvarr har si. inte alls blivit fallet. I t. ex. adresseringssammanhang dr de

wd.rtom vanligt forekommande. Ansvaret for sS"dana frilgor dr numera av

olika skdl i huvudsak kommunalt, och mi.nga kommuner har idag ett
adresseringssystem, dar man uttryckligen utgir frin ,traktnamn), inte
t. ex. bynamn.

Detta ir visserligen positivt i s5, motto att man inte valjer s. k. veg-

namn, men dndi negativt. Dels bidrar det till att ytterligare befdsta en

term som inte borde anvdndas alls, dels ar det inte sjillvklart att just
registernamnet dr lampligt som adressnamrl. En viss bebyggelsegrupp
kanske har ett )eget) namn, mer lokaliserande dn traktnamnet, som kan
ha en avsevd.rt vidare syftning. Dessutom ar en stor mdngd traktnamn
kombinerade med sockennamn enbart for att vara unika i fastighets-
registret, en klumpig nodlosning, som sjdlvfallet inte bor spridas utanfbr
detta register. (Friga Goran Hallberg!)

Sammanfattningsvis dr detta liIla inlagg en senkommen protest mot
termer na trakt och traktnariln, si" som de lanserades for ove r 30 5"r sedan.

I det laget kunde de med lite god vilja motiveras, men redan n5"gra 5.r

senare var forutsdttningarna si fordndrade att man borde ha tagit kon-
sekvenserna och bytt ut begreppen. Van av ordning undrar forstS.s vilka
alternativ som skulle ha passat 6ettre. Det dr kanske dmne for ett annat
smd.rre bidrag, men nog ticker val registernAmn det som avses med trakt-
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rudmn. Benlmningen visar dessutom genast var foreteelsen t friga hor
hemma. Det omride som namnet syftar pi bor kunna omnimnas i
klartext, t. ex. by, g5.rd, lagenhet. Eller varfor inte helt enkelt tala om

fastighet och fastighetsnamru? Det 
^, 

ju lndi det som det hela handlar
om!



Oretorp

ev SvEN-Enrc NrrssoN

Genom en handling, daterad den z febru ari ry63 och i original bevarad i
danska riksarkivet, pantsatte riddaren Iacobus Holmgersun de Raryt
(Rirod i Gumlosa socken) och vdpnaren Petrus Holmgersun till vdlbor-
ne Nicholaus Ioonsun de Orathorp w5, gS.rdar i Rothaleef (Roalov i Fdr-
lovs socken) som sdkerhet for en samtidigt erkend skuld (DD 3 R 63o8;
SD 8:6766). Genom en annan handling, daterad den rr november ri'6j
och i original forvarad i svenska riksarkivet, overldt N. Jonson de

Ofrathathorp till riddaren Acho Jngvarson alla de brev angiende bl. a.

Rothalof som han hade fhtt av riddaren Jacobus Holmgorson och den-
nes bror Petrus Holmgorson (DD 3 R 7327; SD 8:7zg).

Av sammanhanget framgir att Orathorp och Ofrathathorp avser sam-

ma sdtesg5"rd. Bida namnen har i DD och SD S.tergetts som Oretorp.

Detta namn bers av sex bebyggelser i Skine (Faringtofta, Sovestads,

Vankiva, Vinslovs, Vittsjo och Ostra Sonnarslovs socknar) - dessutom
finns en med namnformen Oretorpet (Yllands Vinga socken med ildre
belagg Oretorp).

Utover de bida refererade belaggen fri"n ir ry63 resp . ry6, har ni"got
medeltida belagg for ortnamnet Oretorp inte varit kent tidigare. Ort-
namnsleden Ore, tolkad som 'stenig skogsmark' eller mera allmdnt 'icke-

odlad mark', tyder pi en relativt sen bebyggelse, vilket forefaller std"mma

med vad som dr kd.nt om naturforhillandena vid vira dagars Oretorp. I
Danmarks gamle Personnavne har Ofrathatborp L ri65 fus handling re-

dovisats som bildat av personnamnet Ofrath, kent frin medeltida bel 
^ggi Skine, och det skulle dermed ingi i ortnamnet Oretorp. Nigot annat

belagg for samband mellan personnamnet Ofrath och ortnamnet Ore-

tor? dr inte kent.
De bida handlingarna inneh5.ller inte ni"gon lokalisering av Oretorp
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utover vad man indirekt kan anse sig ldsa in i namnen pe ovriga orter i
handlingarna. Forutom Roaltiu ndmns r ry65 irs handling Bynkf(Bjer-
lorr, liksom Roalov i Farlovs socken), Forsamolla (troligen i samma soc-

ken) och eft )opidum, (by) med det vanliga namnet ,Mollathorpr. Till-
sammans med den pantsdttande riddaren Iacobus Holmgersuns hemvist
Rirod ger namnen overvikt 5.t ett Oretorp i Goinge.

I registret till DD har Oretorp i b5"da handlingarna lokaliserats till
Vdstra Goinge harad dar tre av bebyggelserna med namnet ligger - i
Vankiva, Vinslovs och Vittsjo socknar. I registret till SD 8 har lokali-
seringen preciserats till herrgi"rden Oretorp i Vinslovs socken. Under-
laget for denna lokaliserin g x inte kent. I DALs kartotek har bida be-

laggen funnits i sivd.l en Vinslovs- som en Vittsjolida med korshen-

visning i vdntan pe eft avgorande av identitetsfrigan.
TilI ry65 i"rs handling dr ett sigill bevarat som tillhort >Nicolaus Io. . . ,.

Det visar ett hj arta i skold och har av Jan Raneke i Svenska medeltids-
vapen II:426 (med alternativ tolkning ,fallande bladr) hanforts till dtten

Krabbe (af Halland) dar Nils Jonsson pe Oretorp infogats utan sryrkt
samband med etten i ovrigt (Oretorp har av Raneke hanforts till Ferlovs

socken dar en bebyggelse med detta narnn d.r okdnd). Atten Krabbe hade

ingen kand anknytning till orterna rry63 och ry65 irs handlingar. Sigillet
ger allts5" inte nigon vdgledning vid identifieringen av Oretorp.

Namn et lVils Jdnsson dyker emellertid upp igen i en handling, date-

rad till den 30 aprrl ry77, som ror egendom i Goinge (DD a R r4r).
Handlingen, som ing5"r i danska riksarkivet, dr en rloo-talsoversdttning
frin latin av ett forlorat vidis se 1462. Den S.terger en rettertingsdom av

kung OIuf som tillerkanner en dotter till Nils Iensen allt hennes fdder-

negods ,hor som helst det liger y Gynge heridr. I det inledande referatet

av rettertingskommissionens utslag talas visserligen om ,Iens Nilsen,
men detta miste, som utgivarna av DD anmirkt, vara ett fel for Nils
Iensen - i domslutet ndmns fadern som ,forneffnde Nils Iensenr, och

dottern heter dar Kestene Nilsdater.
Domen innehiller en forteckning over den egendom som tillhorde

fidernegodset. Den inleds enligt DD med >>Morettorprr, foljt av ,Kett-
holt, (Kialt) jdmte en ,feste, dir, tolv g5.rdar och en mcilla i ,Lomerop)
(Lommarp), en gird och en molla i ,\7insLsffr, tre girdar i ,Neffiiinger,
en g5.rd i rEgnebere, (Ignaberga), eI] gird rrSarcdr, en gird i rSaterop)
(Attarp ?), tre gfudar i Sorby, sex g5.rdar i ,Aaridslefr, (Araslov), w5" girdar
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i >Hogsmo) (Hogsma i GlimS"kra socken), wi gilrdar i ,Tolsffop) (Tulls-

torp i Vankiva socken), ed gird i ,Heg groito (Hegg eryda i GlimS"kra

socken) och en g5"rd i >Kapholm, (Kampholma i V1stra Torups socken).

En koncentration av godset kring Oretorp i Vinslovs socken dr rydlig.
Den angrdnsande storbyn Lommarp, fr5.n vilken Oretorp troligen dr en

utbrytning, ingick liksom Kialt omedelbart oster derom, egendom i
kyrkbyn Vinslov och sex gS.rdar i storbyn Arrslov i samma socken. Av.n
egendom i grannsocknarna Ndvlinge och Ignabe rga ingick i det samlade

godskomplexet.
Det inledande >Morettorpo I egendomsforteckningen har i DRB 5"ter-

getts som Myrarp. Detta dr en by i Matterods socken utan lokalt sam-

band med flidernegodset i ovrigt och utan kent belagg fore rj84 irs
mantalsregister" Sprikligt forefoll mig identitet mellan ,Morettorp, och

Myrarp vara utesluten. Detta bekrdftades av Goran Hallberg, och jag

skaffade en kopia av den handling som iterges i DD. Vid genomgS"ng av

kopian med Hallberg fann vi att ortnamnet skall lesas som >Worettorpo.

Detta sryrks av jilmforelser med andra textavsnitt i handlingen som
)wort offne Breff, (z St.), )wor breeff,, )wor herer, >wor fogid, och
)wort landstingr. Vir tolkning har bekrdftats av docenten Birgitta Fritz
vid SD som tagit del av kopian.

,\7ore, d.r enligt Kalkar en alternativ form av )ore). Forteckningen
civer Nils Iensens gods i Goinge inleds a11ts5" av Oretorp. Detta m5.ste

ocks5. vara hans sitesgS.rd som ndmns t ry63 och ry6j 5.rs handlingar.
Genom domens godsforteckning dr sd.tesgirden i praktiken lokaliserad

till Oretorp i Vinslovs socken. Detta besryrks av egendomsforhillan-
dena ndr man under r6oo-talet forsta g5.ngen fhr en samlad registrering

av den fasta egendomen i Skine. Det enda Oretorp som dl * ett gods-

centrum d.r Oretorp i Vinslovs socken.

Att fblja fhdernegodset genom medeltidens arv och egendomsaffdrer

dr inte mojligt. Den forste agare till Oretorp i Vinslovs socken som jag

spS.rat dr Otte Marsvin (rfll-r6+il som ocks5. var herre till Sandby och

Sinclairsholm i Goinge. Vid borjan av r6oo-talet beboddes detta Ore-
torp av den frin Sverige landsflyktige Jons Bonde d. y. och hans hustru
Helene Daa. Deras dotter Cecilia gifte sig med Magnus Svave. I 1651 5"rs

decimantbok finner man honom som agare till girdar i Lommarp, Vins-
lovs kyrkby, Araslov och Navlinge, namn man kenner igen frin ry77 ilrs
dom. T. o. m. de bida avldgsn a ghdarna i Hogsma tillhorde Svave"
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Vid utredningen om veckodagsgodsen 5"ren 168o-85 lod som sS"dant

gods under Oretorp samma antal - tolv - gi.rdar i Lommarp som ingick
i Kestene Nilsdaters ftdernegods, och de hade enligt Svave av ilder lytt
under Oretorp. I relationen om Oretorp i tiondekommissionens doku-

mentbok heter det att >sd.tteriets ilder kand ingen nu mindes, men siges

det att (vara?) bogt, af en Bondhe girdh benefn\ Oretorp,huorpe boede

4re bonderr. Till ,inqvisitionen, om veckodagsgodsen skrev Svave att

alla dokument om Oretorp forsvunnit under skinska kriget men att gilr-

den blivit privilegierad med sdteri- och veckodagsfrihet under Christian

III:s och Fredrik II:s tid (r fi4-88) - det .var en'tid av systernatisk gods-

bildning kring gamla siltesgirdar.

Arr.n Oretorp i Vittsjo socken har haft sdterinatur. Detta torde vara

anledningen till att rjq och rJ61, 5"rs Oretorp i DAL registrerats alter-

nativt i den socknen och kan ocks5" forklara att det medeltida Oretorp

dven i andra sammanhang lokaliserats dit. Detta har bl. a. skett i en

artikel av fil. dr Anders Odman i Vdstra Goinge hembygdsforenings

S"rsskrifr )OfiIV 1986 och i en annan artikel i Ale m rlr99J. Odman har

i dessa artiklar ansett sig se ett samband mellan den medeltida ruin som

kallas Vittsjtiborg och en medeltida sdtesgird i Oretorp med Nils Jons-
son som innehavate.

For detta Oretorp finns inte nigot belagg forrd.n i borjan av 16oo-

talet, och det var di en bebyggelse av legsta klass. DAL har ur t6z6 5.rs

mantalsregister noterat ,Niels r Oretorp> och ,Niels Brun ibid., bland
,stedtzelsfester, Indistet Gaardmen) o. ,Gadehusmendr. I 1618 5"rs

mantalsregister har jag funnit en ,Niels paa Oretorp> bland ,stedsel-

festeo som fhr antas vara identisk med en Niels r t6z6 irs register. Niels

och Niels Brun i ,Oretorp> iterfinns som ,forarmit, i 63113z irs man-

talsregister.

I 6y 5"rs decimantbok ir Oretorp i Vittsjo socken uppdelat pi rvi
,boel, med utfrilse d.gare , Asffe och Vestre Oretorp. I fi58 irs jordebok

iterfinns de som wi halva utsockne fralsehemman under namnen ) Or-

retorp> och olViirre Orretor?rr, det forra senare bend.mnt SAdra Oretorp

och bida uppdelade pi wi brukningsenheter med lejebonder som bru-
kare.

Sdteriverdigheten kom till detta Oretorp forst ilr ry8t Orr.rsten Hans

Ramel hade forvdrvat sdterifriheten for ett mantal Snoggerup - senare

Fredriksberg - i Norra Mellby socken. Han overld"t sedan den del av
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sdterifriheten som motsvarude V+ mantal pi generalmajoren von Strus-
senfelt som i Vittsjo socken dgde bl. a. Norra och Sodra Oretorp. Den z4
augusti r78t medgav KB i trkistianstads lan att denna sd.terifrihet fick
transporteras pi V4 mantal av Norra Oretorp, medan resten av Oretorp
forblev utsockne frdlse.

Som villkor for transporten av siterifriheten till Norra Oretorp giillde
att egendomen forsS"gs med sdteribyggnad. En s5"dan byggnad uppfordes
i Norra Oretorp fu ry88 (enligt brandforsdkringshandling). Den st5.r iln-
nu kvar i ombyggt skick. Sdteriet d.gdes lange av s. k. st5.ndspersoner med
karaktar av herrgS"rd. Men den har inte ni.got samband med en medel-
tida sdtesgS"rd Oretorp.

Det Oretorp som var Nils Jonssons sdtesgS"rd pirtl6o-talet och genom
1377 5.rs dom tillerkdndes Kestene Nilsdater som fhdernearv ar alltsi
Oretorp i Vinslovs socken. Ddr har nu ocks 5. ,Worettorp> registrerats.



Vasen som vigbryrtare pi Ven
och vapenbild
ev MaGNUS OrssoN

I skiftet oktober/november ry98 kom en forfrigan till DAL (Dialekt-
och ortnamnsarkivet i Lund) frin Ingvar Lindell angiende ordet t)dse,

som han hort mi"nga ginger pi sin fodelseo Ven (som arr ortsbefolk-
ningen skrivs Hven, medan landmassan kallas S:t Ibbs sn i sockensyste-

met). Ordet betecknar en av flera qFper av strandskydd. Num era ar va-
sarna wi till antalet och utg5"r fr5.n den erosionsdrabbade Vdstra stran-
den. Anlaggningarna ser ut som linga pirar; innanmdtet d.r stenar, som
trapllar hiller pe plats (bild r och z). Frigestdllaren undrade over ordets
ursprung, och svaret framlaggs nu med vissa tillagg for en storre lese-

krets.

Bild t Vasen uid l{yrkbacken ruiirmast kyrkan. Foto: Magnus Olsson, 30/3 rggg.
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I DAL:s sedessamling finns udse uqse i berydelsen vigbrytare' upp-
tecknat av Viktor Velander pi Ven. Ett substantiv adse uese med b..y-
delsen 'badd av (stro)halm (och godsel) som korna (kreaturen) ligger pi
i stallet' finns belagt for andra delar av Ronnebergs herad (Erik Bruhn
r9z7 i Thrstads by, Tirups sn, och r93z i Hd.rslovs sn). En berydelse som

vdl har samband med 'liggplats av halm for kor' g.r Hellquist 19 j7, rizo

- r(ris)knippa o.d.r. Han menar att ordet dr en bildning till ,roten q:e,

flata o. d.r. Jag antar en overging i berydelse frin risknippan till ligg-
platsen och tdnker mig att ordet i det senare fallet utgor en del av en

vidare berydelse 'ris som ska skydda mdnniskor eller djur frin kontakt
med blott underl ag' - d5" inkluderas vagforbindelse av risknippen over

vatten eller sankmark'. Ordet har sedan kommit i bruk om en sidan
anlaggning oavsett material. Till slut har ordet kommit till anvdndning
om en anleggning som gi"r over vatten och har i princip samma utseende

som en vdgforbindelse over vatten eller vitmark, men som har en annan

funktion. De dr ordet redan en bra bit frin ursprungsbetydelsen.
Det finns tre led i berydelseford"ndringen frin risknippa till vigbry-

tare. Det forsta ledet spdnner fr5.n 'risknippa over till 'ris till skydd mot
vati. Der fhr alltsS" ordet en ny betydelse, pi" grund av en for talaren
framtridande eller vanlig egenskap hos denotationen (det som ordet
betecknar) i utg5"ngslaget. En sidan berydelsefordndring finns belagd i
Vdstra Goinge herad, der turk har vildsbendgen person' som en av sina

berydelser den forrydligande varianten udldturk forekommer ocksi
(Sjostedt manus).1 Ett annat fall ar kaualjer, som har forstabetydelsen
'socialt ansedd man i hilren eller vid hovet, nu bara det senare', en derur
uwecklad berydelse 'mansperson som upptrider forndmt eller belevat',

och vdl i sin tur derur berydelsen 'herre som artigt uppvaktar eller i
formaliserade festliga sammanhang bildar par med dam (inneh5.llsligt

efter SAOB 13, sp. K 8 52 f .). Det andra ledet ir ett exempel pi hur ett ord
med berydelse A (ris till skydd mot vdta) fhr en ny berydelse B (nigot av

annan beskaffenhet till skydd mot vdta) pi grund av att de betecknade
foreteelserna fyller likartad funktion (medan de foreter Fttre olikheter).
En parallell dr t. ex. fallet med fary i vanlig berydelse (som A) i forhil-
lande till ftrg i heraldik, kortspel respektive politik (som B), dar ocks5"

1. En annan berydelse av turk i Vd.stra Goinge harad dr 'person frin det s. k. (Lilla)

Tirrkiet p5. grdnsen mellan Matterods, Faringtofta och V. Torups socknar' (Sjostedt ma-

nus), men det dr knappast kdllan till berydelseuwidgningen her.



Bild z. Vasen uid l{yrkbackeru Lingst frdn hyrkan, med fokus pfr innarumiitet.

Foto: Magnus Olsson, 3o/3 1999.
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en serie av vdrden for olika egenskaper kontrasterar, delar upp vars ett
omr5"de av verkligheten. E"genskaperna rftiga d.r: tinktur som inte ar

metall, sdrskiljande egenskap hos ett spelkort vid sidan av numeriskt
vdrde, politisk 5.sk5.dning. Det tredje ledet - att ett ord med berydelse A
fhr en ny berydelse B pi grund av yttre rent gestaltmdssig likhet - ar latt
att hitta paralleller till. Vi har t.ex. dels flugan som dr en insekt som

flyger och surrar, och dels flugan som ir en dekoration av skjortbrostet
som en del mdn (och ibland kvinnor) sdtter pi sig, silrskilt vid festliga

tillstdllningar.
Resonemanget visade sig i princip fh stod av en lexikografisk aukto-

ritet i form av ODS 26, dven om Holger M. Nielsen der tar en delvis

annan veg. I rp. 668 omtalar han for II. Vase som berydelse r bl. a. ris-

knippan, och som berydelse z bl. a. ,huad der (opr.) er dannet af ads€r

[.. .] uej, som er anlagt ol)er en udndsamling 1...) ued opfildning med ris-

hnipper, grerue, jord olgn,. ell. (lf Stenvase,' i uidere anu.) ued. anuendelse af

Bild 3. Vasarna uid l{yrkbacken i sehlets ba(an Ggl+ eller r%).
Foto: Ohand fotograf
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alm. bruEe uejmaterialer (storre sten olgn.)r. Som en sd.rberydelse under z
anges : omindre, primitiut arulag afsten, pale, jord ell. tang bygget uiruhelret

"dfro 
eru kyst og beruyttet som landgarugsbro ell. tilforhindring afsandflugt.u

(ibid.). Men den exakta berydelsen 'liggplats av halm etc. for kor' saknas

i ODS. Vidare omndmns i ,.1) (rp. 668) ,(dial.) snoet halmbaand, spec. til
at birude om et neg., och att ,Vaaser kaldes de snoede Halmbaand, der
bruges i klinede Vrgge.r. Man frilgar sig om denna dialektala sdruweck-
ling kan ha varit av berydelse for ordets anvdndning om liggunderlaget
av bl. a. halm.

Forekomsten av vasarna nd.mns knappast i den rika litteraturen om
Ven som jag sokte fram i DAL:s bibliotekskatalog (dar sd.rtryck ingir)
respektive LIBRIS. Mer an tjugo bocker och smi.skrifter genomsoktes.
,N5.got si ndr stationira vdxtsamhallen hyser kusten darfor huvudsak-
ligen pi stdllen dar stranden breder sig ni.got, eller der den fhr skydd av
storre stenanhopnin Ba\ bunkrar, strandskonin gM och de stenbS"rder,

vilka som erosionsskydd vinkelrdtt mot stranden har lagts ut i sjon, s. k.
(sten-)vasar.) sdger Nilsson ry@, z8 f . i sin kartlaggning av Vens vdxt-
vdrld. Ingvar Lindell ndmnde att Hermansson 1996, z4f, omtalar uasar-

ruA.2 Hermansson skriver att 5.bo arna pi on redan r85r klagade over ,de
oforskd.mda och hotfulla danskar som kom in pi deras vatten och ham-
tade sten) s5" att en 5,bo forlorade rcirk^ 4 tunnland markr.3 Det natur-
liga skyddet mot vS"gornas notnirg fbrsvann darigenom, och eft omr5"de

dar kor tidigare betade fordes bort med havet. Hermansson berdttar
vidare att erosionen i borjan av rSSo-talet ledde till farhigor for att (den
nu flyttade) kronoftren skulle rasa ner pi stranden. Kapten C. \(/.
Gagner genomforde darfor under 5"ren 1884-5 uppdraget att bygga vasar
som skydd for den utsatta delen av cin, ,efter monster av dylika arbeten,
i Nederlenderna och Danmark. ,De forebyggande itgeirder som punkt-
vis vidtagits i form av cementmurar och trd.palissader [har] tyvaru inte
haft ni"gon storre efrekt, medan ,Den ryp av erosionshinder som tradi-
tionellt anvdnds [pe sin hold klarar] normala vinterstormar.) skriver
Adrielsson r99r, 24. Ortsbor beklag ar i sin sida borttagandet av vasarna,

2.Yid sokning pi LIBRIS med sokord Wn respektive Huen dyker inte boken dar upp-
satsen ingi.r upp.

3. Men ocksi fiskare ,ifri"n Hven fiskade sten dar den var lettast S.tkomlig, och en

stenfiskare fr5.n Kyrkbacken fick >ir rB83 sti. till svars i Landskrona Ridhusrdtt, for tjuv-
fiske utanfbr staden.
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som de menar borde ge bettre effekt dn de snabbt raserade strandskydd

som till storre delen ersatt dem. Vasarna vid Kyrkbacken var i seklets

borjan tio stycken enligt ett vykort som venbon Gunborg Bengtsson

med hjalp av detaljer kan datera tlll ry3+lf (troligen borjan av r%i) - se

bild 3. Hon har vidare meddelat mig att vasar ocks5. fanns pe andra delar

av cin, r vale fall en vid Tegelbruket och formodligen en vid Bdckviken

och en vid Norrebrohamn. Ett foto av Ingvar Lindell frin r97i i DAL:s
fotoarkiv (DAL r998:ooz9) visar de *r^ de kvarvarande vasarna vid
Kyrkbacken.

Det finns forst5s ord med liknande eller identisk form. Hellquist
19 j7, ryrg f. bero r frigan om gS.rdsnamnet Vasa, bl. a. anvd.nt om ett gods

som .var sdte for Vasadtten. Han menar med en anonym forskare att
ordet d.r >av samma stam som fhry. wdso m., fuktig mark [...] lett. u)asd,

fuktighet, (godset ligger pi tidigare yaftensjuk mark). Eftersom fera
girdar med samma namn finns, skulle en slutsats att godsnamnet utg5"r

frin den genom tiderna varierade och till sin berydelse starkt omwistade
figuren i ittens vapen - udsen - .vara osannolik (ibid.). Ett verb uasa uqsa

med berydelsen 'floda, svdmm i - som r udruad uesan lquen) - har Vik-
tor \Telander upptecknat rgzr pi Alabodarna, Glumslovs sn, och Ven,

bida Ronnebergs hd. Det fbr antas ha samband med den rot som ligger

bakom g5"rdsnamnet. Gillingstam 1952, \27 ndmner med gillande Hell-
quists uppfattning om godsnamnet Vasa (som manifesterad i en tidigare

upplaga av ordboken). Enligt Gillingstam har vapenbilden i sin

ursprungsform troligen varit ett skoldbeslag som sedan varierats i sin

utformning och fhtt tolkningar som bI. a. sildeskdrve (^.^. rz7-9).4 Inte
heller forfattaren trll uase z i Nationalencyklopedin tror pi risknippet i
rollen som den ursprungliga vapenfiguren, utan antar att det ar friga offI
ett murankare. Bernstrom ry68 och med honom Raneke :1989 vill se en

yvig orrstjdrt i vapnet. Raneke pipekar intrycket av ,nigot samman-

4. Enligt lappsamlingen pi Redaktionen for SvenskaAkademiens Ordbok, Lund, dr det

dldsta troliga belagget pi uase om vapenbilden frin ry6r (Slottsarkivet i Stockholm). Pe

lappen stir att ,sindel .. . anvd.ndes att binde waserne, vid kungens (viil di Erik XIV:s)

morragande i Stockholm. Det helt owerydigt florsta belagget i samlingen d.r i en handling

fr5.n t63o - ndmnd av Schtick r93j,278. Det d"r en myntforteckning utford avJohan Bure,

dar det finns *r^ belagg, bl. a.: ,pe andre sidhan hele S. Erikz med et swerd och kronter

och en \7asa millan fbtterne, och ,Der stir p5. den ene sidhan Vasen i skiolden, (om mynt

frin rtzg respektiyert4S; citaten efter Schtick).
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bundet, i tidiga kalkmS.lningar och sigill. Vidare kallades Gustav I pi
spe ,Kongh Arre, i vissa kretsar, s[ger Raneke, ni.got som ska ha fora rgat
monarken av det skalet att ordet orre med tiden fhtt en dilig klang.

Raneke ger efter Bernstrom ett ytterligare argument for knippet av orr-

fiadrar. I en forteckning over persedlar i kungens garderob, daterad

3olrc rj48, talas det )om ,knappar) med 3 urhane fieddra af sdlffoch fi)r-
gyhe., och Raneke menar att ,Dessa knappar kan ha varit driktspdnnen
dekorerade med dttens vapen) enligt vanlig sed bland medeltidens adel.

Tolkningen passar bra med den allmdnna berydelsen av medeltidssven-

skans uasi som rknippa, vase, (Soderwall (II:z), %7). De finns ocks5. en

forklarirg till attens namn.

Enligt utredningen hor venbornas ord for v5"gbrytar e, udse, etymolo-

giskt ihop med ordet for en vapenfigur, udse, och darigenom rimligwis
det sentida namnet dttenamnet VAsa, medan verbet udst'fodd, belagt

bl. a. pi Ven, har eft erymologiskt samband med gS"rdsnamnet Vasa, bl. a.

namn pi ett gods som tillhorde Vasadttens besittningar.
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Sb

ep INcE Lrsr PBpERSEN

En pisallike er en kort historie med en pointe, en anekdote. Ordet er

almindeligt pi Fyn med omgivende oer, optegnet spredt pi Fredericia-
Haderslevegnen og i Sydvestjylland og endnu mere sparsomt i det nord-
lige Jylland og pe Sjalland (pe Stevns har det ogsi vr,ret brugt om en

slags ableskive, som en sideform til basilisk). Det udtales med tryk pi
anden stavelse og har i stodomrS"det stod pL -al'ek(e). Ery-ologien er

uvis.

Som gammel ftnbo har det altid irriteret mig at vi ikke havde et godt
bud pi erymologien til et for mig si velkendt og veldokumenteret ord.

Der foreligger ganske vist to forslrg.
Brondum-Nielsen lagde en enli g -st-udtaleform fra Ribe til grund og

mente at fsrste stavelse kunne vrere i familie med udribsordet pist, mens

-allih var en forvansket udgave af almanak (Fyns Tidende ry16 r9$).
Poul Andersens foreslo g (rllZ:z8r ff.) at det skulle yx,re en omdannelse

af psalter, udtalt pesahea ligesom man spogende kan sige pesalmebog om
en salmebog som gengivelse af den gammeldags stavemide psalmebog.

Brondum-Nielsens tolkning svrkkes ved at bygge pe den enlige udtale-

form med -st- ogPoul Andersens foruds rcttil bide en kraftig udtale xnd-
ring og en lige si voldsom og ellers udokumenteret berydningsovergang.

Berydningsovergangen skulle i givet fald hrnge sammen med en refor-
matorisk nedvurderin gaf katolsk fromhedsliv, og man kan finde en slags

parallel i at legende bliver trl lank€ og beryder 'historie' slet og ret. Dertil
kan dog indvendes at psalteret, Davidssalmerne, ikke blev afskrevet eller

nedvurderet i Lutherdommen p5. samme m5.de som helgenlegenderne,

og vi m5, konkludere at ingen af de to forslag til erymologi virker over-

bevisende.

J.g indledte selv en storre etymologisk j^gtmed udgangspunkt i rble-
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skiveberydningen. Ogsi uden held (og en artikel i sidste numm er af Ord
og Sag viser at man heller ikke p5" Institut for Jysk Sprog- og Kultur-
forsknirg har fundet frem til en forklarirg i mellemtiden).

Men s5" kom der en foresporgsel fra Karin Halldn om de danske dia-
lektformer af nogle lineord der -var kendt i svenske dialekter, bl.a. fransk
pdssdge i berydningen 'anekdote eller historie'.

Dette ord havde tilsyneladende en meget lille udbredelse i danske

dialekter, der var kun et par spredte sjrllandske belxg, z fra Falster i
formen pisase og nogle fh jyske fra Anholt, Vestjylland og Herningegnen
(Halld n 1996,++).

Thnken slog ned i mig om pisallike mon skulle yzre en omdannelsee
af passage?

- b..ydningen er ganske den samme.

- den dialektale udbredelse af de to ord i Danmark er n&sten kom-
plementx,r.

- l5.neord med tryk p5. anden eller tredje stavelse, herunder mange
romanske li"neord, bliver ofte ganske kraftigt omdannet. Danske dialek-
ter opviser s5.ledes mange eksempler pi omdannelse af den tryklose for-
stavels e pd-, po- eller ?y- til pi- eller p€-: parabel tl pirabel eller firabel,
parlament trl pellemente eller pillemente, partout trl petu, pdtent trl betent
('strikke beten t') , potet(t) er tl betatter og pyrdmide trl perremide, for ikke
at tale om pastinah der har en vrimmel af form er: ?est(e)nak, pist(e)nak,
p is (s e) n a k (ro d), p r t t tn a h k e I (s ro d), p as s e ln a k h e k ro d.

Omformningen af passage tll pisallik kunne yr,re pibegyndt allerede i
(neder).yrk, men jeghar endnu ikke fundet nogen forekomster i ryske

dialekter der kan stotte mit forslag. Alligevel mener jeg at det indtil
videre er det bedste forslag vi har til erymologien af pisallike. For uigen-
nemskuelige fremmedord med tryklose forstavelser er en voldsom om-
dannelse reglen snarere end undtagelsen i dialekter eller andre talesprog
der ikke har vx,ret genstand for en eksplicit normering. Det gor dem
drilagtig., ikke mindst for ordbogsredaktorcr der ikke bryder sig om at
skrive roprindelse ukendtr.

Det behover vi m5"ske heller ikke at skrive i Omdlsordbogen under
pisallike, s. Fordi vi var si heldige at der kom en foresporgsel fra nabo-
landet som gav en god idd.
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Om verbet saenshe

ep KaREN MnncRETHE PBonnsEN

svenske vb.

- r) harve med suenskltnrae @, Jy(alm) : den (jorden) skal suenskes eru

oaergdrugsS(Kalv), ui skal haue suerusket bygjord.en op sF(Kv) , jtg uil suenske

mit by7 ned i dr (d.v. s. min bygsred) L-Fa(TLyde.S), Det, som er efrer-

aarsploiet, kunde hjalpe sig med at bliu€ sl)erusket, huis det ikhe er for haart
S onJy(Rib eA mt.ry 64: t 8) .

- z) i forb suenske pd benene gi udad pi fodderne, gl skabagtigt
nS(Melby), T(Th ura), hon bilder sig noger ind,, han gdr ig ,rrnthi, pa
benerue sd det erfarlig nS(Melby).

- ) i forb suenske op snakke op, snakke los (isrr uforstieligt)
nS(HilILd), vF(Kavs), NJy(V.ndsO, Hellum, Haverslev), NOJy (OHas-
sing): det er dog forskrakkeligt sd han suensker op ,bruger mund,
nS(Hilll-d).

- 4 sleske, fedte, >g@re sig hkken nS(Gill), os(Nordr), rS(Vordld),
F(Fyn StSprO .8r:7r): huad suensher du nu fon er det en biografbillet
nS(Gi11).

- t) banke, ,ordne, Bornh(Skovgaard.BS(r83 +):l): Jeg skal suenske

Dig smst.

Som det ses af denne lille oversigt bruges verb et suenske i flere beryd-
ninger i de danske dialekter, med forskellig udbredelse og med forskellig
oprindelse. I det falgende vil jeg isrr se p5. verbets oprindelse eller dan-
nelse.

I berydning (r) er suenske dannet ud fra substantivet suenskharue. En
suenskhArue er en fype harve, som kom fra Sverige, en sv&r jernharve af
form som en ligesidet trekant. If Landbrugets Ordbog (r9rr) ,medfsrte
[den svenske harve] n€sten en Revolution i Jordbearbejdningen, idet
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den erstattede Ploven ved Foraarsbehandlingen til Srdr. Den ny type

harve blev fsrste gang indfsrt i Danmark r84o, den blev hurtigt almin-
delig, og den fik overalt betegnelsen suenskhdrae eller (pe Sjrlland) sueru-

skeharue. Somtilsvarende verbum dannedes at saeruske, optegnet allerede

tSjj pe Sjrlland.
Verber dannet ved afednirg af adjektiver har normalt kausativ beryd-

ning, fx blege, glatte, sluue, snde, tratte, adrme og med omlyd fitlde, glad.e,

skarpe, tamme'gore bleg, glat o.s.v.'E1ler de har inkoativ berydning, fx

flade (rd), friske (op) og med inkoativ-suffiks blegne, grdne, dybne, rndme
'blive flad, frisk, bleg o. s.v.' (jf. Faarlund m. fl. r99). Men sueruske kan

ikke y&re afledt af suensh efter disse monstre.

I stedet kan suenshev&re dannet til suenskhdrae ved analogi med ord-
par som rispe/rispltarue, riste/ristplou, lokke/lokhammen knuse/knusham-

mer, nitte/nithammer brabke/braktang, knibe/knibtang ruappe/naptdng.

Nir man kan rispe med en rispltarue, lokke med en lok/tammer, brakke

med en brahtarugo. s.v., s5" kan man ogsi suenske med en saenskharue. Der
er ganske vist den forskel , at suerusk- er et adjektiv, mens risp-, lok-, knib-
o. s.v. er apokoperede verber. Men omvendt er der den lighed, at fsrste-

leddet har dnstavelsesstruktur (eller sammenfald mellem 6,n- og tostavel-

sesstruktur). Analogien er alts5. kun partiel, og suenshe har m5.ske oprind-
elig haft en spogende klang, indtil ordet blev leksikaliseret.

I avigt har man tilsvarende dannet skotshe vb. tll skotskharue sb., og

franskevb. tilfransksigte sb., begge dog med mindre udbredelse end saeru-

ske.

I berydning (r) og$) har suenske en helt anden historie. Her er ordet
dannet ved analogi med verberne franska polske og tyske - og anvendt

som erstatnirg fof disse verber. Normalt hedder det nemlig ikke suenske

pd benene, men franshe pd benene (samt uare franskbenet), ogikke suenske

op, men pokke o? og tyske op. Franske pA benene er isar udbredt i de jyske

dialekter, men ogs5. optegnet t smillene. Pokhe op (eller polske pd) er

almindeligt i Sonderjylland og pil Aerne; og tyske op (eller ryske pA er

spredt optegnet i Nord- og Astjylland samt pi Aerne. De tilsvarende

forbindelser med suenske er langt sjrldnere (jf.ovf,), med spredte fore-

komster, der kunne ligne relikter, men som snarere er uafhrngige ny-
dannelser - dannet inden for de sidste roo-rto ir hvor folk i de danske

landdistrikter fik lidt mere med svenskere at gore.

Skautrup (rl fi:J7D anser fraruska polske og tyske for at y&re dannet i
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analogi med daruske, der er det rldst kendte af disse ord, belagt i rldre
nydansk, hos Moth (men ikke belagt r amllene). Men hvordan er danske

si dannet? Sandsynligvis er danske og tyske dannet ud fra substantiverne
darusker og tysker, ved analogi med ordpar som fske/fisker og hjalpe/bjal-

?er.Enfiskerfisher, en hjalper hjalper og en tysker tysker- d.v. s. optrcder
eller opfarcr sig i en eller anden forstand som en rysker.

I berydnitg (+) og (l) kan suenske pi samrne m5.de vrre dannet til
substantivet suerusker. At svenskere opfattes som voldelige (i berydning

5), kan vr,re et levn fra svenskekrigenes tid, ligesom talem5"den her ser ud
som om saeruskerne har uaret her. At de opfattes som sleske (i berydning 4)
er derimod overraskende, men mi tilskrives de fordomme, der altid
findes om nabofolk (jf, [G. Sandfeld Jensen rgro).

Verbet suenske illustrerer, hvor kompleks orddannelse kan yme. Ikke
alene kan en dannelse v&re kreativ og bryde med det traditionelle mon-
ster (monsteret bleg/bleg), men samme ord kan dannes pe vidt forskellig
m5.de i forskellige berydninger (fx suenske'harve' og saenske op 'snakke

op'), oB samme ord kan dannes pe samme m5.de og i samme berydnirg
pi vidt forskellige steder (fx suenske op).
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Att provocera med ord
- en vetenskaplig pseudodebatt

av CrrRrsTER PtnrzACK

Bakgrund

Den har uppsatsen ger ett exempel p5. hur valet av ett visst ord i en viss

kontext kan vdcka anstot hos andra md"nniskor - trots att det i det har

fallet varken ror sig om n5.got ,fult, ord eller ett ord som inte passar in i
kontexten. Snarare ror det sig om vad som kan handa ndr man anvdnder

ett ord i dess vardagsspr5"kliga berydelse i en kontext der ocks5" en mer

facksprikligt precis berydelse skulle kunna lesas in, och dar denna fack-

spri"kliga berydelse signalerar ett vetenskapligt synsdtt som lesaren inte

gillar.
I min nyligen utkomna larobok i generativ grammatik (Platzack

1998) forsoker jag ge en introduktion p5. svenska av det minimalistiska
progrdmmet, det senaste steget i den generativa grammatikens uweck-
ling. For att diskussionen nedan ska vara forst5"elig, m5.ste jag med ett
par ord introducera detta program; jag anvdnder min formulering frin
boken s. j7:

Likt tidigare varianter av generativ grammatik d.r det minimalistiska pro-

grammet en teori om den inre grammatiken, den for mlnniskan unika

kognitiva modulen som nirmare beskrevs i avsnitt r.z. ovan. Den inre

grammatiken har en egen intern struktur, och samverkar direkt eller indi-
rekt med kognitiva processer som minne, begreppsbildning och varsebliv-

ning. t- -] Eftersom den inre grammatikens uppgift ar art forbinda ut-
tryck med innehill, miste den ha grd.nssnitt dels mot de kognitiva proces-

ser som hor samman med spri"kets uttryckssida (syn, horsel, artikulation
etc.), dels mot de som hor samman med spri"kets inneh5.llssida (minne,

begreppsbildning etc.) .
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For att inte ldsaren av boken ska fh intrycket att den generativa gram-
matiken dr den enda nu existerande sprikteorin gor j^g pi, s. t8 fbljande
pipekande:

Aven om den inre grammatikens bestindsdelar d.r bestdmda av andra kog-
nitiva processer kan vi hdvda att denna grammatik utgor en sjllvstlndig
kognitiv modul. Det finns andra nu aktuella sprikvetenskapliga skolor
som inte arrtar en sjdlvstindig inre grammatik, t. ex. den funktionella
grammatiken, som menar att grammatiken Ir harledbar ur spri.kanvd"nd-

ningen (se bl. a. Dik 1978) och den kognitiva semantiken, som menar att
grammatiken ar harledbar ur berydelsen (se bl. a. Dean e 1992, Langacker

1987, r99r).

I borjan av mars 1999,ledde en passus i detta citat till en hastigt upp-
flammande debatt pi den s. k. funklistan, en lista for offentlig diskussion
p5. niltet om funktionell lingvisdk. Det hela borjade med fbljande inhgg
fr5.n Osten Dahl, professor i lingvisdk i Stockholm:

In a recent Swedish introduction to generative grammar, it is said that
generative grammar, in the minimalist version, postulates an ,internal
grammar>>, acting as an independent cognitive module. The author then
goes on (my translation): ,There are other current theories of grammar
that do not assume an independent internal grammar, such as functional
gramm ar, according to which grammar is derivable from language use . . .,

and cognitive semantics, according to which grammar is derivable from
meaning . . ., It would be interesting to know whether FUNKNET sub-

scribers agree with these charactenzatlons.

Det d.r uppenbart att Osten syftar pi min lerobok, dven om han inte
sd.ger det.1

Ost.n Dahl fick ornedelbart svar. Forst ut .var David T,rggy, som
skrev:

tX/hat on earth would ,derivable from, mean in such a statement?

For what it's worth, I'd easily say that grammar is ,established by, lan-

1.I ett senare brev skriver Ort.tt, o|agvet inte om det var rdtt av mig att citera dig
anonymt pe FUNKNET, jag ville inte att det skulle bli en debatt for och emot din bok
utan snarare ville jag anvanda citatet som en provokation, eftersom jag vet att funktio-
nalister ibland uttrycker sig ungeftr si som du skriver utan att dom kanske riktigt gor klart
for sig sjdlva eller andra vad dom menar med det, och i.tminstone av reaktionerna att dcima

verkar det som om det hade provocerat en del personer.)



guage use and )modified by> changes in usage, and that it ,func,r"rr;:
the purpose of, systematically structuring meaning. I might even say it
,consists o6, systematic structurings of meaning-form combinations. But
,derivable from, ??

Ndsta inlilgg kom frin George Lakoff:

That is, as I'm sure you know, a thoroughly inaccurate statement. A more

accurate statement would be:

Cognitive-functional grammar claims, on empirical grounds, that prin-
ciples of grammar commonly make reference to, and are often motivated

by, aspects of communicative function in context and embodied meaning

in context (as charact erized via embodied cognition).

[Har foljer en passus der Lakoff preciserar sig med hinvisning till egna

arbeten]

The statement you quoted is characteristic of the sort of innacurate things

Chomskyans used to say about generative semantics.

Det tredje inldgget kom fran Carl Mills, som ifrigasatte hela debatten,

eftersom den forutsdtter att sprik existerar och att begreppet grammatik
dr nodvdndigt. ,Frankly, I don't think there is any grammar, derivable or
otherwise, and I don t think there is anything corresponding to ,lan-
guage)> except as epiphenomenon.)) Det var uppenbart att Mills ville
starta en ny debatt.

J^g kande mig efterhand foranl5.ten att sjdlv gora ett inldgg, sdrskilt

som jag inte forstod vad det var i min text som hade fhtt T*ggy och

Lakoff att reagera s5" starkt. I inldgget citerade jag ett par foretridare for
funktionell/kognitiv grammatik som sjdlva uttryckt sig ungefhr s5. som
j^g glorde i min bok. Ronald Langacker, en av den kognitiva semanti-

kens teoretiska forgrundsfigurer, skriver t. ex. pi sidan ry i Langacker
(tg8) fbljande pi tal om generativ grammatik: ,\7hat is controversial is

whether these structures and abilities are unique to language, possibly

constituting a separate modular package with special properties not re-

flective or derivative of others, more general cognitive functions>. Det
kontroversiella ar alltsi att de sprikliga strukturerna enligt den genera-

tiva grammatiken INTE reflekt erar eller ar harled da (deriuatiue) frin
allmd"nna kognitiva funktioner. Men om Langacker f5"r skriva s5", varfor
rcagerade Tuggy och Lakoffs5. starkt?

En mojlighet dr naturligwis att Osten Dahl tillfort n5"got som jag inte
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menade ner han oversatte svenskans harleda till engelskan s deriue, men
en jdmforelse mellan vad The Random House Dictioruary of the English
Langudge skriver om deriue och vad lYationalencyklopedins ordbo'6 skriver
om harleda ger inget belegg for n5.gon grundldggande skillnad:

de-rive t- -] 1. to receive or obtain
from a source or origin (usually fol. by

fro*). 2. to trace from a source or ori-
gin. 3. to reach or obtain by reasoning;

deduce; rnfer 4. Chem. to produce or
obtain (a substance) from another [- -]

hii'rleda verb t- -l faststilla upphover
eller ursprunget (till) ; rudmnet kan : r

frdn ett gammab grekisht ord; d.et uar

inte sudrt d.tt - hennes bristande iAlrfor-
troende BnT.NYANS ! med omvdnd riktning

framstillla (rgt) som (naturlig) fbljd
(rv ngt annat) genom slutledning e. d.

{+ deducera} : ur en ht;gsta moralisk

princip hrirleder han ett antal etisha

regler

Nd.ste funktionellt inriktade lingvist som ga.v sig in i debatten, Martin
Haspelmath, gaY mig rdtt:

I agree with Christe r Platzack that the issue is not whether one uses the

word ,derive) or similar words such as >motivate, or )explainr. Clearly,

functionalists generally argue that grammatical sffucture can be moti-
vated/explained on the basis of exffa-grammatical factors.

Haspelmath hiller sS"ledes med. Men fortfarande kvarsti.r ftigan: varftir
kande sigTuggy och Lakoffprovocerade av mitt sprikbruk? Ett person-
ligt e-brev frin Arie Verhagen ger en ledtri.d. Verhagen konstaterar att
han (och hans studenter) ocksi" kande sig provocerade av pistiendet att
)grammar is derived from functionr, och forklarar dettaplfbljande sdtt:

And as you must be aware, the logical difference benveen 'derive' and a

notion such as'motivate'is immense; if B is derivable fromA, then given

A, B has to exist (possiblyeven to the exclusion of C, D, etc.), whereas if B
is motivated by A, then such a consequence does not follow, but the rela-

tionship is more like that of a solution (B, for instance a grammar, or
traffic lights) to a problem (A, for instance the need of communication, or
of regulating traffic). As we all know, we can very well communicate with-
out a grammar (which is what makes people think that the derivabiliry-
statement is so foolish), but it still makes sense to say that grammar is

motivated by, i.a., communication [- -].



Om deriuetolkas i den sndva berydelse som Verhagen anger, di ar:f,
kanske inte s5" konstigt att funktionellt inriktade lingvister som defi-
nitivt inte tror pi en inre grammatik kan kenna sig stotta: med denna
definition forutsitter min formulering att det finns en oberoende gram-
matik, men det 

^, 
just det som Tlrggy, Lakoff och Verhagen viIl tfrilga-

sdtta.

Men varfor tolkar de d.eriae I den sndva berydelsen? Som framgir av

The Rarudom House Dictiondrytd.r detta inte nodvdndigt. Inom ramen fbr
den generativa grammatiken anvdnder man dock deriue just i den in-
skrd.nkta berydelsen ndr man vill harleda eft sprS"ks grammatiska poren-
tial. Min gissnin g x ,tt Osten Dahls henvisning till min bok som en
)recent Swedish introduction to generative gra mar) fick TugW, Lakoff
och Verhagen att lesa in den sndva berydelsen (rdet vet ju alla hur ordtt-
visa generativa grammatiker dr ndr de talar om funktionell och kognitiv
grammatik; sjalvklart forsoker forfattaren pidyvla oss S"sikter som vi inte
han o. dyl .).

Kan man di ldra sig nigot av detta? Borde jag t. ex. 15.tit bli att ndmna
i lilroboken att det finns andra lingvistiska teorier som ser annorlund a pi
sprik och grammatik dn vad den generativa grammatiken gor? Men det
hade inte varit lyckat: likt Newmeyer (rgg8) menar jag bestemt att vi
m5.ste strdva efter ett utbyte av erfarenheter och idder mellan generativt
inriktade lingvister och funktionellt inriktade: det finns en berydande
skillnad i hur forskare fr5"n de olika paradigmen ser p5. spr5.ket, men de

olika utgingspunkterna gor det ocks5. mojligt att se fbreteelser som kan-
ske ett ensidigt teoretiskt perspektiv gor oss blinda fbr. Sedan kan man
alltid debattera vilken inriktning som d.r bdst, eller om ett visst problem
huvudsakligen ska losas funktionellt eller generativt. Men en absolut
forutsittning for detta at att man kan prata med varandra utan att ge-

nast gora de mest ofordelaktiga tolkningarn a ay vad foretrddarna for den
motsatta skolan skriver och siger. Mitt intryck av den vetenskapliga
pseudodebatten som jag rikade hamna i ar att detta kan -vara sv5"rt 5.t-

minstone for vissa forskare.
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SsaA og yto
- tvey sYensk tskuord i foroyskum

a, J6HaN HENoRTK \7. PouLSEN

Sfdan farid vard ffri stivari ald sidan at btigva faroyskt mdl til at orda
flest, id krevst av n!'tidarmdli, hevur adalstevnan verid, t6,id ord irr heim-
ligum bergi brotin hava trotid, at evna til niggjyfii tir innlendum tilfari
ella taka inn ordfeingi ir fornnorronum ella islendskum, t6 lagad at

foroyskum lj6dkervi. Stundum verdur t6 leitad adrastadni ( nordur-
landamnilum og vidari. Ein vanlig atferd var, og er, tokuriding av ordum
av latinskari og grikskari r6t, og eisini nf'maluffi, helst enskum. Ein
hdtturin, id n6gv verdur ny'ttur, er at geva innlendum ordum nfggj^
merking, men td, er at geva gr;tvr, at tey eru ikki longur f vanli gari
nlitslu. Nimerking kann td" gera seg inn d upprunamerking ordsins og
verda henni at meini. Best er, um ordid er alvegis burturfyrnt.Tdliggur
vx,l *ri at bldsaliv aftur ( tad vid nigg)arr merking. Mong eru domini
urrr, at vr,I hevur eydnast at fia slik ord aftur til livs vid nfggjum
merkingarinnihaldi. Tilik endurnitsla dtti at verid i g6dum samlj6di vid
t(darinnnar krsv d umhv@ryts@kinum! Men so er at koma at evninum,
id xtlad er hesi smdgrein.

Ein ay itastu og djarvastu mdldyrkarum okkara var Hanus Debes

Joensen landslrekni (r9rl-9t). Vid b6k sini Alisfrodi (t.e.'ftsik , 196) vid
foroyskum-donskum, donskvm-foroyskum ordalista (rgZ o) hevur hann
so dyggiliga brotid upp fu nf'ggjum mdlsliga, men ikki er han n aftali i
eginligu visindagrein sfni, hknafr adrni, vid hinum mikla b6tr<verki i
weimum bindum, Laknabdk (rg8g). Har hevur hann sett aftur i hnisreti

sannforoysk ord, id leingi hava verid burturtrokad av donskum, og
evnad dL nf'ggj, har id t@ryvr hevur verid. Eitt av teim mongu hepnu
nfggjyrdum hansara er eydkuami fyri 'aids'. Eg hevdi ta gledi stundum at

verda spurdur til rdds, td id um galt at finn a foroysk heiti. Mrr er fast f
minni, td id hann segdi mtrA at hann rtladi at nfrta sagnordtd suaad sm
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tad at djfpdorya, geva narkosu'. Har hevdi hann ihyggju at gera eftir
islendskari fyrimynd, har id ordid suaua'fiaat sova, rura f blund'eisini
hevur fingid ddurnevndu hknavfsindalig* sermerking. Men eg mrlti
honum stadiliga ft6., ti i fsroyskum er upphavsmerkingin 'fia at sova'

burturgloymd, og einasta merking, id ordid suauA nt'r hevur, er at drepa

seyd vid at stinga hann vid kn ivi gjognum hdlsrdrarnar! Til tess verdur
ny'ttur svrvingarknivur, og seydurin verdur lagdur d, svrvingarbonk.
Lagt kann verda afturat, at nir verdur seydurin altfd skotin , idrenn hann
verdur latin bloda. Hvat kundi ikki sjriklingur innlagdur d sjrikrahris

hildid, um hann fekk at vita, rt hann skuldi verda ,svrevdur, ! J(r, tad sd

hann, men so vard eg at finna eitthvort annad i stadin !

i for.rorronum var at finna skylt ord sufavid somu merkirg sum hj6,

hinum foroyska sad,ud, men i norskum fanst samsvarandi ord srue vrd

upprunamerkingini 'rura i blund' (men har hevur hitt ordid suaue eisini
merkingina drepa !). So var at hyggja eystur um Kjolin, oB d"bar betur
til: i r,r.mkum ordab6kum fann eg sagnordid siiua vrd eginligu merk-
ingini 'fia at sova', men eisini vid fluttu hknafrodiligu merkingini
djripdorya, geva narkosu'. Eg t6k lj6stak av greinunum i svensku

ordab6kunum og sendi landshknanum vid tilmrli um at nyta ordid
staa (tdtid soudi) vid hini lakn aftadtligr merking, id tad hevdi fingid i
svenskum, og tad gjardi hann. Enn man ordid hava lagnu saman vid
mongum nfggjyrdum at vera litid kent, men so er tad takt, um um-
stodurnar skuldu gjorstti holla ri. iframm anfyrinevndu hknab6k verda

narkotisk evni nevn d souandi evni.

Fyri nokrum drum sidan spurdi P6l Jespersen studentaskirlakennari i
stoddfr odr meg, um eg helt , tt hann kundi nirta hitt smidliga svensk-

nttada kvennkynsnavnordid !t, um (ts(duna i einum luti i stadin *ri
hitt heldur 6vidfsrliga dansk-tiskrttada yuirfl,ati. Egmalti honum til at

royna, ti vit eiga skylt hvorkikynsord lti um tey me rki 6,landi, id nitt
verda til at finna d" eitt fiskimid, og hartil hoyrir sagnordid at lta du.

Ordid er eydvitad avleitt av stovninum i hjdordinum ilt eins og hitt
svenska. Vit eiga eisini ordid iltleiki um tad linju, id v(sir, hvussu langt
fiskimidid er (rr landi. Nd er so ordid lto rlivandi, fsroyskt ord i stodd-

frodih @pr, men um tad vinnur it i almen na nirtslu, fer tidin at visa.

Ikki er at ivast i, at foroysk mikskt kundi funnid enn fleiri g6A hrg-
skot rir svenskum. Sjdlvur havi eg onkunt(d roynt at mr,la til at taka upp
lysingarordid einshildur fyri 'privat', men havi ikki gjart n6gv vid at



kunna um tad. Thd er saman vid hinum bddum upptikid , ,rrjlf)
ordabdk (tggS), hina ftrstu foroysku einmdlsordab6kina.



Silog sluse

er Ron RBNTENAAR

Vand bsr temmes, siger man langs Nordsokysten, hvor man da ogsi for
snart tusind 5"r siden begyndte at anlxgge diger til forsvar mod havets

barske angreb. Vandet i de inddammede omrS"der skulle imidlertid ogsi
holdes under kontrol, og til dette formil byggede man konstruktioner,
der skulle forbinde vandlob med forskellig vandstand og bl. a. gare det
muligt at sejle mellem dem.

Det mest udbredte ord for disse konstruktioner er sluse, som i lidt
forskellig form findes i fransk, spansk, portugisisk, italiensk, neder-
landsk, rysk og engelsk samt i alle de nordiske sprog. I de nederlandske
provinser Friesland og Groningen, i den nordvestlige del af Overijssel og
langs den rytk. Nordsokyst kendes desuden den synonyme betegnelse
ndl. ,41, fris. sll, V.Siel (D\(/R II,474-1488, r838-r84o).

Hvordan forholder disse to betegnelser sig semantisk set dl hinanden,
og kan stednavne bruges til at belyse deres beqydningsudvikling?

Ordet sluse gilr tilbage til gallo-rom . exclus*, en substantivdannelse til
exclud.ere'stoppe, lukke et vandlob', der udviklede sig til mlat. sclusa og
ofra. escluse. Oprindelig har ordet betegnet et stemmevrrk, isrr i en
molle- eller fiskebrk, dernrest mere generelt 'drmnirg i kombination
med et dige'. Det er disse berydninger, man bl. a. finder i germanske
lovtekster (MLLM; Blok ry8+). Nordsokystens nederlandske beboere
var de forste, der gav ordet dets nuvrrende berydnirg, idet de brugte det
til at betegne de storre lukkeapparater dl regulerirg afvandstanden, de i
lobet af rooo-tallet var begyndt at bygg. som del af deres digesystemer.
Det var ogs5" vestnederlandske digebyggere, der i slutningen af uoo-
tallet bragte ordet (mnl. sluse, sluys) til Elbenomr5"det, hvor en kild e fra
rzrg for farste gang nevner 'aquaeductus suos, qui schleusen vocantur'
(Teuchefi1944,48-49; Hofmeister r98r, 6Z-68). Senere har ordet spredt



sig over hele det ryrk. sprogomrS.de og derfra til Norden, hvor det *rO"::
danske behg kan dateres til- 459, og det reldste svenske til rj45 (DSA

VIII, T4; SAOB).
I Nordryskland bruges ordene Schleuse og Siel nu som synonymer,

men tidligere har det fwstnrvnte isar betegnet de store sluser og det

sidstnrvnte de mindre. Vestligere, i de nordligste dele af Nederland,
beror forskellen mindre p5. storrelse end pi alder. I Groningen og Fries-

land er betegnelsen sluis f.eks. meget yngre end syl eller zijl. Dog skal vi
regne med, at sil m. v. ogs5" kan betegne en indretnirg af mere beskedne

dimensioner. I Slesvig-Holsten og Sonde lylland brug es siel, sil slledes

om en stenkiste under en vej eller drmnitg. En tilsvarende berydning er

kendt fta fl,ere omrS,der i Nederland og Belgien NINT )O(VIII, 6oo-
6oz).

I de nordryske marskegne er sil, siel tillige betegnelse for de afuand-

ningskanaler, der farer vandet til sluserne. Ordet anvendes altsi her om

et vandlsb (Witt r9rz, u8). Denne brug er ukendt i de frisiske omr5"der,

hvor sil altrd refererer til en sluse. Nogle forskere mener, at 'sluse' er

ordets oprindelige berydning, men visse forhold taler snarere for, at den

oprindelige berydning er 'vandlob' (Gildemache r r99), t9o-i9z) . I en

rrkke navne i Kempen ost for Anrwerpen, bl. a. De Sel, Zielelaah, Zeel-

berg og Zieluerune, mi man nemlig antage , at ordet ziel, zel, zeel, siel, sel

indgir i berydningen 'vandlob, aftandning' (Kempeneers t982, 828-

8rg). Da frisisk indfydelse aldrig har gjort sig grldende h.t, kendes

ordet ikke i den tekniske berydning 'sluse' eller 'stenkiste'. Selv i de mere

frisisk prcgede nederlandske kystomrider findes enkelte toponymiske
indicier for en oprindelig berydnitg 'vandlob'. Pi et kort fta ry73 op-

regnes s5"ledes i vadehavet ost for Den Helder tre render med folgende

navne: Pools seil, Suderersyl og lVoord.ersyl. I \Tassenaar i Zuid-Holland
blev vandlsbet Zijlwatering r t656 omtalt som ,de gemeene beeck ofte

Z\jleu, og i klitterne ved Scheveningen og Katwijk, ikke si" langt derfra,

fandtes i rToo-tallet to vandsamlinger med navnet Zijlplas.
I sin rldste fase m5" sil aks5" have berydet vandlob, aftandning'. Pe

frisisk omr5"de og langs den vesffyske kyst er ordet pe grund af de srrlige
geografiske omstrndigheder blevet terminus technicus for en sluse.

Nordostligt og sydvestligt for det omride, hvor sil/syl/sielbetyder 'sluse',

har berydningen 'stenkiste' yx,ret den mest udbredte. Udbredelsen af
semantisk sekundr,re bebyggelsesnavne pi -zijl eller -siel bekrafter den-
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ne iagttagelse. Disse navne forekommer kun dlr, hvor kluse' har vxlet
hovedberydningen. Nederlandske eksempler er Delfzij l, ryo3 Delfzilen,
Aduarderzijl, ry82 Adewerder zirl og Oldenzijl, ry58 Oldazrle. Fra Tysk-
land kendes bl. a. Greetsiel4o6 Grietsyl , Ah-Garmerssiel, ry35 Germersyl
og Hemmersiel, r47z Hemmersile.

Ordet sluse's sydlige herkomst afspejler sig i forekomsten af bebyggels-

navne pil -sluis.De reldste findes iZeeuws-Vlaanderen, den sydvestligste

del af Nederland, sS"ledes Sluis, rzz7 Sluus og navnet pi den forsvundene
landsby Hugersluis, l.46 Hugheslus. Senere optrrder de ogsi. i de nord-
ligere dele af Nederland, f, eks. Maassluis, ry67 Mazelandersluis og
Zwartsluis, ry98 Swarten Sluys, mens de mangler i de frisiske omr5"der,

hvor eksistensen af ordet sil ibenbart har vrret en hindring. Forst i
Slesvig-Holsten finder vi atter enkelte bebyggelsnavne p5" -schleuse, dog
ikke tidligere belagt end 1649, f,eks. Schleuse, t649 Schluse og Steiru-

schleuse, r65t Stenschluse. Om der ogsi eksisterer bebyggelsesnavne p5.

-sluse i Norden, ved jeg endnu ikke, men ordet optrreder i hvert fald i
nogle marknavne i Sverige. I dagens hojddelige anlednirg skal jeg spe-

cielt fremhrve Giirarus sluss, navn pi en 'sankmark' i Tjorns Hirad (OGB
VII, z8). Eksemplet viser, at man i Sverige har ve,ret modtagelig for
toponymiske fornyelset der kom fra sydvest. J.g hiber derfor, at fodse-

laren vil modtage denne onomastiske lykonskning, som kommer sam-
mestedsfra.
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Vad ar en iker?

ev Mars RToDERSPoRRE

Vad som menas med iker ilr nog en sjdlvklarhet for de flesta. Det ror sig

om mark som blir foremi.l for jordbearbetnirg i form av plojning, harv-
ning etc. och pi vilken man s5,r och skordar spannmS.l, oljevdxter, soc-

kerbetor m. m. Her vdxer det mat. M5.nga dr ocks5. pi det klara med att
pi ikern odlas i modernt jordbruk dven foder till kor, hestar och andra

djur som stallas eller stodfodras. Akern har darvid overtagit rollen frin
ett annat markslag - dngen, vars ho i gamla dagar var en forutsilttning
for det stallgodsel som garanterade ndringsbalansen i ett sjalvforsorjande
jordbruk.

Men vad ir en iker? - i singularis. Eller rdttare sagt vad var en 5"ker? I
dldre tid hade 5"krat angag betesh agar m. m. ofta egna namn, som finns
bevarade i bl. a. skriftligt kallmaterial och pi ildre kartor. Her moter
man namnen i olika form, och det kan omedelbart verka forvillande att
namn i vissa kallor upptrdder i singularis medan de i andra upptrd.der i
pluralis. Vad beryder det t. ex. att Lunds stifts landebok frin omkring
r57o redovisar namnet Lwd.esteensdg€r€nn bland agorna till klockareg5"r-

den i Stora Kopinge by i sodra Sk5.ne, medan den ildsta lantmilteri-
kartan frin :.698 har Lutastensdkrar utskrivet over det ikerfall dar den

aktuella dgan Yar beldgen?

Exemplet speglar ett S.terkommande monster. I en kalla som Lande-

boken, vilken fortecknar dgorna till enskilda gilrdar, upptrider namn pi.

5.krar och angar huvudsakligen i singularis. Motsvarande namn p5. lant-
mdterikartor upptrdder, om de dr utskrivna, deremot vanligen i plural-
form. Regeln har dock undantag.Plural kan forekomma i Landeboken

och kartorna kan ha singularformer. T. ex. hade prdstg5"rden i Stora K6-
pinge enligt Landeboken Tuo skoffigre dar r6oo-talskartan redovisar

SkogsdckrArne, och kartan har sivdl Kiiilnahag som Kiiilruahdgsliungen i
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ett omrS.de der Landeboken meddelar att klockaregi"rden hade en iker
med namnet Kallnehays Agererun. Det senare exemplet ar egentligen
hogst belysande och visar pi en situation der namnet inte enbart hanfor
sig till en enda foreteelse, i detta fallet iker. Den ursprungliga namn-
bdraren ar en bronsi"ldershog, Kolnahog, som gett namn 5"t sivill en

omgivande ljungbevdxt betesmark som till intilliggande ikermark, vil-
ken enligt kartan ocks5" fbljdriktigt kallades Kiiilnahagsdkrnr. Bilden
kompletteras ytterligare av att Landeboken for prdstgS"rden redovi sar Vid
kialnehi)y en dger. Vid en strikt jamforelse av namn som avser iker har de

w5. kallorna genomgS.ende singular- (Landeboken) respektive plural-
form (lantmd"terikartan). Landeboken ar begreppsmdssigt dessutom
mycket rydlig; vid Kolnahog hade prdstgi"rden e n d k e r.

Forklaringen till de olika skrivformerna har vare sig att gora med
sprikhistoriska forindringar eller dndrade brukningsformer; wd.rtom
hor bida formerna hemma i en verklighet som har ett berydande tids-
dj.rp. Det ilr helt enkelt s5., att den ena kallan redovisar forhillanden
med utg5.ngspunkt fr5"n den enskilda gS.rden (Landeboken redovisar hu-
vudsakligen prist- och klockareg5.rdar) medan den andra (kartan) visar
en rumslig helhet med dgorna till samtliga i byn ingS"ende girdar. For-
klaringen ligger i det medeltida tegskiftets princip.r, dar varje gird hade

sin 5"ker uppdelad pi ett fertal lingsmala tegar som var spridda over
bymarken. Fordelningen av tegarna var m5.nga gS"nger dock inte slump-
artad utan genomford enligt en bestdmd ordning, se att varje gird blev
representerad med varsin teg inom avgrinsade ltor, teglag (andra be-

teckningar ar fall, ds och deld).Yarje sidan teg var e n i k e r och kunde
bera ett namn, t. ex. Skogsdker, vilket innebar att teglaget som helhet
kom att fi motsvarande beteckning i pluralis, Skogsdkrar. Tegen ar

emellertid den minsta namnenheten. Motsvarande gellde i princip dven

for tegskiftad drg.
Denna enkla princip bekriftas ocks5. av de beskrivningar som hor till

de dldsta lantmdterikartorna. Har fortecknas detaljuppgifter for de en-
skilda girdarna p5" ett sdtt som ar jamForbart med t. ex. Landebokens
uppgifter. I just fallet Stora Kopinge saknas beskrivningen till kartan
frin :.698, men beskrivningar frin r7zj och r7jz visar genomg5.ende pi
tegnamn i singularis, t" ex. Luutasteensfrckren/Lutastensdher, Skoogsdckren/

S k o gs d h er, Ki ii ln e h i) gs dc k re n/ Ki ii ln a h d gs d h er (jfr exemplen ovan) .

Att varje enskild ikerteg var att betrakta som e n i k e r bekrdftas
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ytterligare av de tillftillen i Landeboken dar pluralformer forekommer,
utover de ovan nd.mnda Tuo skoffigre t. ex. Tu Aaspiell och paa husse AAes

thuo agre for prd"stgS.rden i Stora Kopinge. En kontroll av tegskiftet pi
kartan frin fi98 visar att prdstgirden verkligen hade wi ikr ar i respek-

tive fall. Darfor talar Landeboken inte i allmina ordalag om si och si
mycket &ker i Skogsi.krarnr, Arpjellen eller HusS.sen utan just om w5"

Skogsikrar wi Aspjell och wi i.krar pi Hus5.sen (.g. i Hus5.sikrarna).

Detta visar ett exempel dar pristgirden hade dubbelt antal tegar i de

aktuella fallen i forhillande till ovriga girdar i byn. Det finns ocks5.

talrika exempel dar samtliga ghdar hade wi eller flera tegar i ett fall som

namnmissigt utgjorde en enhet. Vanligen innebar detta att teglagets

omgS.ng upprepades en eller fera g5.nger, varvid dessa omg5.ngar itskilj-
des genom beteckningar som Vtistra-/Ostra-, Stora-/Lilla etc. Detta kan

leda till att man forleds att tro att den foreteelse som gett upphov till
sjdlva namnet, t. ex. en fornlemning, forekommit i w5. eller fera upp-
lagor. Ett namnpar som Stora-/Lilla Dtisdkern inneber dock inte ni.got
belagg for att det funnits en stor och en liten stenkammargrav i omr5"det

utan inneber vanligen att det funnits - i forhillande till varandra - stora
respektive smi. ikrar i nilrheten av en dos, vilken gett upphov till 5.ker-

namnet.

Iakttagelsen att den enskilda tegen utgjorde minsta namnenhet och

begreppsmd"ssigt betraktades som e n i k e r, innebar att man kan spe-

kulera i om tegen/ikern ocksi haft eft bestdmt arealmitt. Lantmilteri-
kartornas tegskiften ger inte underl ag for att identifiera n5.got enskilt
5"kerm5.tt, utan tegarna kan variera i sivill langd som bredd, vilket natur-
ligwis kan ha att gora med att i"kerm5.tt fordndrats over tid. Samtid tgt fir
man kanske ocksi rikna med att olika S"kerstorlekar existerat parallellt. I
fera byar finns t. ex. fall som bestS"r av pitagligt sm5" tegar, vilka ej har

namn med efterleden -dher utan i stillet -spjall (liten eg").

I Lilla Kopinge, grannby till den ovan omndmnda Stora Kopinge,
finns ett centralt ikeromride med relativt sm5. tegarlfall, dar flera har

namn med efterleden -rygg/-rytggar i stilllet for -dker/-frkrar. En mojlig
forklarirg kunde .vara att dessa ryggade 5"krar lagts ut enligt ett system

med fasta ikermS.tt, kanske redan under tidig medeltid.
En situation dar man med begreppet en dker verkligen forstS"r n5.got

specificerat beskrivs i den s. k. Jyllandslistan i Jyllandslagen, stadfdst

rz4r. Hir faststdlls att en 5.ker skulle besti av 24 fhror land, vilket



onekligen ger intryck av ett fixerat breddmitt. Detta relateras , ,rr,li
vidare till andra ikermS"tt, som famn, farding, itting och bol. Vdgen
frin denna strama definition av begreppet iker till dagens forhillanden
innebilr naturligwis en rad forskjutningar av sivdl funktionella som
mentala referenspunkter; Linnd noterarade t. ex. vid mitten av r7oo-
talet att de ryggade ikrarna p5. den skS"nska sletten mestadels bestod ay 14

fhror. Men pi ett grundliggande strukturellt plan, formedlar mark-
namnen intryck av en verklighet som framtrdder redan i Jyllandslistan.
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Blad

ev CIAES RTNcoAHL

I Faringtofta socken, Norra Asbo harad finns en by med namne t Blad-
hult. Ett liknande namn, Blaholma, ocks5. namn pe en mindre by, finns
i Roke socken i Vd.stra Goinge herad. Tolkningen av resp.s.led forefaller
inte sdrskilt problemati sk, -/tuh torde vdl .vara det sedvanliga 'liten skog,

skogsdunge', och -holm '(mindre) o; upphojning over omgivande (ofta
sank) mark' (Pamp Ortnamnen i Sveri ge s. jz, 6t). Bida namnen torde
vidare beteckna ursprungliga naturnamn. Det ar heller inte s.lederna
som utgor n5.gra egentliga problem, det intressanta finns i f. leden
bla(d)-. For namner. Bladhuh i Fdringtofta foreligger en tolkning frin
1987 av G. Hallberg sS.lunda: Blad 'syftande pi lovtekt' (DALs sedes-

samling), samt en n5.got forsiktigare formulerad fr5.n 1988 av B. Pamp,

som anser f, leden vara rvdxtdelsbeteckningen blad, med inte helt klar
syftning ( den lovrika skogsdungen; dungen der man brukar hamta lov
till kreatursfoder' ?), (ibm).

Nini, sd.ger vd.n av ordning, di har ,ri ju redan we relativt likartade
tolkninga\ Pamp awisar ju inte helt syftningen pi kreatursfoder. N.j,
detta ir nog si riktigt, inte heller jag vill vd.l egentligen awisa detta, men
en envis tanke har fastnat i mitt sinne : Jag kan inte minnas att j^g
n5.gonsin hort btad anvdndas i berydelse av .ll.r i samband med krea-
tursfoder eller dess skordande. Kan mojligen f, leden vara ett icke belagt
*Blaa som namn pi det vatten dragsom gir genom byr Blaholma i Roke
socken, eller blL i bet. 'svart(aktig), blisvarr., kolmork (SAOB B 3jz6)
[ar. blaa t (o- huden) msrkfarvet, sort ODS 2:743; jft blaane 'blive

mark; formarkes' ibm 75r Bldne'blive morkt' Kalkar rzSt) med tanke
pi Blad.hults i Faringtofta belagenhet i en tdmligen tr5"ng och skogbe-

vuxen dalg5"ng, dock ocks5. denna by med ett genomstrommande vat-
tendrag. Kanske skulle man ocks5., med tanke pi respektive byr lege,



kunna hysa en svag misstanke om ett blaav ett fn. blar'knapp , ry;i
eller ur ett fn. bldr'ode, tom'Rietz 38. Intressant att noteraar ocks5" att
Rietz ej alls fortecknar blad '16v'.

Bladhub blqelt, bldelt, bldholt, Vz md utsockne frelse, i Fdringtofta
socken i Norr" Arbo herad, Skine. Jb (jordebok) .66t upptar ett helt
skattehemman. Aldre och yngre belagg ar: Blaoltt rjz4 Krabbes Jb,
Blauolfi rj74LR (ld.nsrdkenskaper) Helsingborgs lin, Bla(a)oltt, Blaoldt
1584 Mtl (mantalslangd) Helsingborgs len, Blaalt fi24 PR 43, Blaaholt
tg6 Jb, LR Hbg len, Blaholdt r65t DecjbS.- Blehuk 66r, Blaalt :.675,

Blialt 168o, Blahultegi.rdh ryry, Blahultagird 17 j4, r7U, Blahult(s Gird
eller Starhult) t825, Bladhult fi74 Jb, Jr (jordregister). - Blaahult r7r9

Lmh (lantmiterihandling) akt 8, Blahulta Girdarne 1767 Gillbergz77,
Blahult r8zo RK, Bladhuk ryo9 PO, r9z9 EK, r93r BEK, r96j, ry89 T.

Flera belagg t fr. a. det Ildre materialet kan vd"l ge lesaren tankar i rikt-
ning mot bld eller blaa, sirskiltrj74,:-636 o. t66t.

Blaholma blohalma 'd.., blah6lma y., 3/+ mtl skatte, i Roke socken i
Vdstra Goinge herad, Sk5"ne. Belagg: Blaholm ri83, Blaaholm 1594,

;6or, r6u Jb Helsingborgs len, Blahholmb t6zt Mtl BGistianstads len,

Blaaholmb fi25 LR Krist. lan, fi27 MtI, r64j, 1649 Jb Krist. len, t65t
DecjbS.- Bliholmb 658, Blaholma 168o, Blahollma r7r3, Blaholma
1754, r7U, r9z5, t874Jb,Jt. - Blaholm t684 Buhrmann, Blaholma 1767

Gillbergz16, 1798 Lmh 3, r83r Hfl (husforhorslengd), r9r8 Kb (kyrko-

bok) , r9j3 EK, r%6 BEK, r9q, r98 5, r996T.Ar,en i detta material finns
belagg av likartat slag som Bladhult, sdrskilt rj94, 1625,658. Kanske bor
man sdrskilt uppmirksamma det enstaka belagget med -hh- t6zr, ar

d.etta ett forsok av skrivaren att gora en transkription av ett hort uttal ?

Li.t oss borja jamforelsen mellan blad och bld. For att fh effi material
att jd"mfora med har jag undersokt de dldre belaggen fr5"n Bldherremiilla i
Maglehems socken, Gerds harad i Sk5"ne, for att se hur ett skriftligt
material med ett sd"kert berygat blfr i f. leden har tecknats under d"ldre tid.

- Blaaherre Molle 16ro MtI, Jb Gards harad, Blaherremolle 1618, BIaa-

herdem all,e l!) 6zt Mtl Krist. len, Blaahe rreMslle 6zr IGSk u\oJ, :,624

PR 65, blaahermohle rq9 Mtl lGist. Ien, Blaakier tll Molle fi5r
DecjbS.- BleeHerdmole t658, Bliheremolla t67t, BlS.herremolla r7r3,

Ble Herremolla r7j4, Bliherremolla r7U, t825, t874 Jb, Jr.
Bliherremolla r73o Lmh, Blaharads-molla rTjS Lmh akt j, Blihdre
Molla 1767 Gillberg 78 etc., de skriftliga beldggen efter ;658 ar helt
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enrydiga och skrives, som synes, blL. De ildre beleggen, frin dansk tid,
visar i f. leden en likhet med de dldre belaggen for Blabult och
Bladholma.

Vi ove rgilr till att undersoka uttalet av blad, bide enskilt och i sam-

mansdttningar. Uttalet bla, blqed finner man i Skines samtliga 4hara-
d.r, ingenstans finner man nigot undan tag friln detta uftal. Inte heller
finner man n5"gon sammansittningsvokal i de sammansdttningar som
DALs material redovisar, urom i Bjd.re hdrad dar bladha uttalas blqahb,
samt i Norra Asbo dar det uttalas btdahb. Det bor kanske pipekas att
detta bladha inte ar 'kreatursfoder ay blad = lciv' utan ar 'ho som till
stcirsta delen bestir av storbladiga ilngsvdxter' (Bjd"re hdrad), 'det bettre

grdshoet som hugges pi torrare mark (Onsjo hdrad).
Fergadjektivet bld uppvisar ett ni"got spretigare mdnster, mojligen be-

roende pi olika upptecknares uppfattningar om vokalers och kanske

speciellt diftongers fonetiska realisationer. Mojligen kan detta ocksi
yara beroende ay diftongeringsgrd.nser som gh genom heraderna, ett
nog si intressant Imne, som emellertid faller utanfor ramen for denna
under-sokning. Foljande utgor en kartlaggning av hur adjektivet bld
uttalas, sjd.lvstdndigt och i sammansd.ttningar, i resp.hirader:

blq,, blq. AIbo, Frosta (blihau blshdt), Fdrs (bliber blob&n, blifrusen
blafnqsan), Harj ager $Hbyxor blabsJson), Herrestad (bliklockbor bla-
kl6kon), Ingelstad (bliklint blaklint, blibar blob&n), Jdrrestad (bliber
blobfun), Ljunits $leber blab@n), Oxie, Skytts (blikorn blqkonn'ble-
klint'), Torna 6leber blab<?n) och Vemmenhog (blibar blab&n).

blqu: Bara, Gerds, Oxie (blako rn blqpkSnn).
blae, blaw, Bjire, Gerds, Luggude, Ronneberg (blilera blaWleha),

Sodra Asbo ftleber blaub@h), Torna (blakorn blaqkonn 'bliklint'), Vil-
land.

blsru, blaq, blaq Frosta, Gerds (blibuk bldpbwg, bliber bldqbqn),
Harjager (blihult bldqholr), Ronneberg, Villand (blibar bldWbba), Vest-
ra Goinge (blibukbldpbwd, Ostm Goinge (blibukbldpbwg, blapbfig).

btaq Harjager, Luggude (blibukar blawbrtga), Norra Arbo (blibuk
bldwba7), Onsjo (blibukar blawbrtgd .

Den uppmdrksamme lesaren finner att flera herade r ar representerade

vid mer d.n ett uttal, vilket som tidigare nd.mnts kan ha orsakats av olika
upptecknares uppfattning om hur olika vokal- och diftongrealisationer
borde skrivas, men dven i olika uttal av vokal resp.diftong i olika delar av
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resp.harud. En sak har emellertid undersokningen visat med alldeles

uppenbar rydlighet: f, leden i Bladhuh och Blaholma ar, utan wivel,
blad-.

Ack, sd.ger nu vdn av ordning, si slog forfattaren in oppna dorrar
dndi! Jodi, det forefaller onekligen s5", S.tminstone vad gdller hypotesen
att f. leden skulle -vara annat dn blad. Men kvar att undersoka ar den
rcala bakgrunden till tolkningen om itminstone Bladhuh som en plats
speciellt ignad och uwald for lovtdkt.

Om undersokningen inleds med genomging av DALs sedessamlirg-
arr, finner man att borja med en beklammande (frin florfattarens syn-
punkt) dilig anslutnirg till uppfattningen att skordandet av lov som
kreatursfoder skulle yara av intresse for uppteckningar av dialektord. I
Albo harad finner man enstaka ldugreruAr lagn(na 'grenar med lov' och
n5"gon liiurissla lhqunisla'lovruska' av mojligt intresse for foderhante-
ringen, i Frostaharad kan man bryta lAu bryda l6u, man anvd.nder leu ta
a stn7 mG oge kn(gan samt brukar ta n1s a lau, detta ua dan tien dat
hqsta pa7 lguen. Dar finns dven ohiista liiur, 'lovtekt' (DAL z73t:2, exc.),

Itiubuntar laub6nta och skorderedskaper lAukniu lgukniu. Firs harad har
exemplet dt niua lgu tt sulnan och dven ruga lAu till fireru nDa lgu tt fqnen.
I Norra Arbo finns redskapsbendmningen lauhack 'riskniv' (DAL
zojrir1 exc.). Villands harad har liiuhi;ste 'tillvaratagning av lov till fo-
der' , liiuhtistekniu verkryg till lovhostnad' och lauhdrue rlovkdave> [= lov-
tjdavel (DAL j649, exc. fr. DAL l+jz:S). I skogsbygden Vdstra Goinge
finns bryta lAu bryda l6u, jo7 har hiistat mycket li;u 1a ha hostad mben lqu,

verbet liiua lqua'brya kvistar o. ta lov till fir', det ni"got kryptiska lauha

lguho, laukniu l&uknw 'kniv anvind vid lovhosren' , liiukuast liukapst
'kvast av lov som man band d5. man hostade lov till fired, laukarue leu-

#bne, laukArra @uJSena och lausnapp liusnap 'lovkniv med vilken man
snappar 5"t sig lov till fhr'. [Det bor pipekas att lausnappen och liiukniuen
d.r w5" olika redskap, det forra ilr bakre delen av en kasserad lie, medan
det senare ilr liebladets framparti, enligt en uppteckning gjord ry68 i
Vittsjo av G. Sjostedt.] I Ostra Goinge, ocksi. en utprd.glad skogsbygd,

finns lt;uhi;stare l&uhbstana'person som hostar lov' , liiukniu lquknlu, l&u-

kruu'kniv att sneda lov med' samt laukarue l\u;qne.
At.rct5.r en genomging av det material som DAL har i sina frigelist-

svar. Dessa kommer, kanske inte overraskande, fr5.n de harader som kan
betraktas som skogsbygdet dar djuruppfodning och skogsbruk var vik-
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tLga. I Munkarps socken, Frostaharad, anges rissndp?, vilken anvd.ndes

di loven skulle skordas (DAL z7y:1, snai lov'skorda (snida) lov' (ibm),

Ltiuskiirden, hiista liiu, Repning au liiu (ibm z), Liiukuistning (ibm ) och
Bdnta lau 'bunta lov' (ibm t). I Aspinge socken, Frosta herad, finns
fbljande: ,Ordet liiua (min kurs.) kan avse lika vdl repandet av lov frin
trdden, som istadkommande av lovkd.rvar., reba ltiu, rtiska liiu, riisha griis,

ui rtiskar fort en pfrse lau (DAL 2978:t), reba ltiu te fauren, btirtehd, smau-

blaad ha (1bm ), laubraJd'en bi.nke lov som va udb ratt' (ibm 4), Bryta
liiu, reba lau (ibm 6), Di tdrre ltiuen riiustes i en bdnka sin feck di ktira hem

dom. (ibm u). Frin Vd"stra Vrams socken i Gdrds herad kommer fbljan-
de exempel: I regel gagnades liiu som foder, Man laua(de) endast genom att
snap?d boska o graina, htista lau, De trcidarter aars lau hastades, l*rfor,
ris(s)napp [jfr ex. fr. Munkarps sn i Frosta hd] , Det . . . hiistade ltiuer (DAL

5642:). Frigelistsvaren frin Perstorps socken i Norra Asbo harad har
fbljande exempel: lduhiissted (DAL 454:r), inte de gamla kaurteda

trciden - bladeru pA d.essa pdstods beska - (ibm l), nattfrosternA kom och

fiirstiirde bladen, mdn ansdg bladen >>moenn>> [= mogna], mi)gla pd bladen
(ibm 4), Man reba nog lirc lau ocksfr, fot, d.d barafiirJ?irshbruk (ibm 6).

Fr5.n Stoby socken i Vdstra Goinge harad kommer fbljande: ltiuen repa-

des om udren, hiistades lau illl firen, kallades hiista lau (DAL 447:1, liiu-
kausta s. k. hciruar (ibm z), Naur liiuen ad torra sdu hArde doj ud mci hcist o

ojn hdstauajru o kiirde hem liiuen (ibm a). Slutligen kommer foljande ex-

empel frin Ostra Broby socken i Ostra Goinge harad: hi)sta liiu, lau-

ltiisteru, liiutjtira'lovknippor' [: lovklrvar] (DAL zor3-r).

Den uppmilrksamme ldsaren inser genast att frigelistsvaren frin Pers-

torp inte gynnar forfattarens tankegingar. Det forefaller dock tlmligen
sd"kert att meddelaren skriver om n5"got han inte har nigon egen erfa-
renhet av, man behover bara peka pe foljande ord som ingir i svaret:

,pi"stods, ansig, nogr, for att inse att dessa exempel inte ar praglade av

egen erfarenhet av arbetet eller dess terminologi. Aterst5.r s5" det ,sm5"-

bladade, hoet frin Apinge, vilket dock tord e vara en lcvalitetsbeteck-
ning pi"vanligt ho och inte ha nigot att gora med blad 'lov'(jfr bladhai
Bjdre o. N. fubo harader). Ingenstans i DALs material finns s5.ledes

anvdndandet av blad'lov' i forbindelse med lovtekt.
Nar det gdller tolkningen av f. leden i Bladhub, och dven Blaholma,

forefaller darfor int e blad.ha nigonting med lovtdkt att skaffa, aven om f,
leden owivelaktigt Ir just blad. Man kan ocksi undra civer det egen-
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domliga att just dessa wi byar skulle ha utmdrkts som plats vid lov-
hostnad. Denna form av insamling av kreatursfoder forekom rimligen
overallt i landskapet, just denna form av hostnad har knappast utgjort
n5.gon namngivningsgrund. Den slutliga/slutgiltiga tolkningen (o- det
nu finns n5"gon sidan) av blad i Bladhulr och Blaholma ber jag att fit
S.terkomma till.
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Beteckningsreformen

ev HeNs RTNGSTAM

Beteckningsreformen, av beteckna i berydelsen vara el. utgora bend.m-

ning el. namn pi och reform i berydelsen (samhalls)forbdttring, om-
daning (till det battre); kortform for fastigbetsbeteckningsreformen. B syf
tar pi den forlndring av beteckningarna for Sveriges fastigheter, som

genomfordes i samband med den s. k. fastighetsdatareformeru. Denna re-

form innebar, att det illdre fastighetsregistret, besti"ende av jord- och

stadsregistren, overfbrdes till ett for landsbygd och tdtort gemensamt
registe r,Iagrat pe datamedium.

Den huvudsakliga typen av fastighetsbetecknirg i jordregistret byggde

pi bynamn (..k. traktnamn enligt den ry68 inforda terminologin , jf,
trakt), registernummer, sockennamn och lensnarrlr, t. ex. Olycke rz i
Hiigserdds socken, Malmtihu,s liiru. Genom B skulle en beteckning i stdllet

besti av traktnamn, registernummer och kommunnamn, vilket i detta

exempel motsvaras av Olycke rz i Esliius kommun.

Fastighetsdatareformen med B byggde pe ett riksdagsbeslut frin den

6 mars ry68 och yat slutligt genomford for hela Sverige den 27 sep-

tembe r 1995 i och med att Gotlands lan infordes i systemet. Den 15"nga

genomforandetiden, Upprala len gick som forsta lan i drift den r januari

1976, berodde till stor del pi B, som tidigt kom att rfriqasdttas. De forsta

reglerna for B, som fanns i l{ungiirelsen Qg6g4il om upplaggande au nytt

fastighetsregister m. m., innebar nimligen, att m5"nga ortnamn, som varit
traktnamn i jordregistret, skulle utgi och berorda fastigheter foras till
andra trakter. Orsaken var att vissa namn ansS"gs mindre kanda och

darfor inte lokaliserande p5. kommunniv5". Kommun skulle ndmligen i
det nyafastighetsregistret ersd.tta socken i jordregistret och td"tort i stads-

registret som s. k. registeromrS"de, d.v. s som den nd.rmast hogre hier-
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arkiska niv5"n over fastighet. En annan orsak till namnbyte i det nya
fastighetsregistret var divarande Lantmdterisryrelsens tilleggskrav pi en

minsta storlek ay ca roo hektar fbr trakt.
Socknen, som vid tiden for B bara fanns kvar i funktionen som jord-

registersocken, kom nu att slutligt forlora sin administrativa uppgift. Ur
kulturhistorisk synvinkel var detta sv5.rsmd,lt, liksom forhillandet att
mi.nga bynamn skulle utgi.

Protester mot B kom att framforas dels frin myndigheter och organi-
sationer med intressen inom kulturminnesv5.rden, framst Riksantikva-
riedmbetet, ortnamnsarkiven och hembygdsrorelsen, dels frin enskilda

personer med kunskaper i dmnet. MotstS"nd mot reformen restes ocks5,

frin kommunalt heil, p.g.a. de direkta och indirekta kostnader kommu-
nerna skulle fbrorsakas genom omregistreringarna av alla stadsregistrets

fastigheter.

Opinionen mot B kom att leda dll en omprovning av reglerna1974.
De nya bestdmmelserna, som kom att gilla under reformens ungefhr zo-
Lnga genomforandedd, kodifierades i den omtryckta registerupplagg-

ningskungorelsen ry74:ro6o. De medforde bI. a. , att kravet pi en for
landsbygd och tdtort enhetlig ryp av fastighetsbeteckningar fringicks, i
det att det blev tillitet att behilla lcvartersnamnsbeteckningar inom
stadsplanelagt omr5"de.

De nya reglerna innebar vidare, att kravet pi lokaliserande traktnamn
fringicks. Civilutskoffiet skrev i betdnkandet Cury74:3o, att inom jord-
registeromrS"den beteckningarna var i stort sett givna. Det innebar, att
man for jordregisteromr5.denas del i princip kunde inskrd"nka beteck-
ningsreformen till att losa s. k. namnkollisioner. Sidana riskerade att
uppsti, de [kalydande traktnamn, som i jordregistret sdrskiljts genom
sin olika sockentillhorighet, i det nya registret skulle registreras i samma

kommun. Sy et med B, som den kom att utformas, kan darfor be-

skrivas som en itgd"rd for att skapa unika fastighetsbeteckningar i det nya
fastighetsregistret, dar fastigheterna registrerades per kommun och inte
per socken eller per td.tort. Ett ytterligare syfte var att omregistrera alla

stadsdgor.

Enligt registerupplaggningskungorelsen skulle namnkollisioner fore-

byggas genom att sockennamnet i forenirg med gdllande traktnamn bil-
dade nytt traktnamn. Ekeby i Alunda socken, Uppsala lan, blev dermed

Alunda-Eheby i Uppsala kommun medan Ekeby i Balinge socken, Upp-
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sala len, blev Bcilinge-Ekeby i Uppsala kommun. Sidana kombinations-
namn kom i det nya fastighetsregistret att fi olika frekvens i olika regio-
ner, beroende pi ortnamnsskick, antal socknar per kommun samt antal
byar per socken. Antalet kombinationsnamn blev sS"lunda stort i vissa

kommuner i Sodermanland, dar m5,nga socknar ingick i samma kom-
mun och dessutom inneholl minga likalydande namn. Dd.remot blev
kombinationsnamnen fdrre i t. ex. norra Vdstergotland, dar sockentet-
heten visserligen d.r stor men dar varje socken innehiller relativt fh byar.
For de drygt zzoo traktnamnen i Gotlands kommun skulle antalet
kombinationsnamn bli 49,jo/o av alla traktnamn. P5. grund av de sdr-

skilda forhillanden som r5.der pi Gotland, med extremt minga socknar
inom kommunen, 9r, och fri"nvaron avbyar i vanlig bemdrkelse, gjordes

en anpassning av glllande regler speciellt for detta omri"de. Samtliga
beteckningar kom dar att behilla sockennamnet, dock utan binde-
streckskonstruktion.

For Ski.nes del framholl de i B medverkande ortnamnsexpertern afrin
Dialekt- och ortndmrusarkiuet i Lund, attkombinationsnamn av den ovan

exemplifierade rypen var fremmande for ski"nskt ortnamnsskick. I
minga fall hade likalydande bynamn ocks5" redan i det regionala sprik-
bruket sdrskiljts genom t. ex. viderstrecksattribut s5"som Vcistra lVyrup
respektive Os*a lVyrup i Hoors kommun. Genom denna naturvuxna
sdrskiljning, men dven genom de nd"mnda ortnamnsexperternas engage-

mang och lokalkd.nnedom, kunde for SkS"nes del kombinationsnamnen
inskrdnkas till rena undantagsfall. Silunda kom i Horby kommun w5"

kombinationsnamn att inforas i det nya fastighetsregistret, Fulhofia-
Staurtid och FulltofiaJharp. I Hdors kommun blev antalet detsamma,
Rii rums - Ho lma och B osj d k losters -Jdns to rp .

I Eslovs kommun forekom i jordregistret namne t Hjrilmariid i sivdl
Bosarps som Harlosa socknar. Namngranskaren framholl i en sdrskild
skrivelse, efter att bl. a. p ersonligen ha talat med vissa fastighetsdgare, att
det for hans del knappast fanns anledning att weka vad gellde sdttet att
avvarja en namnkollision pi kommunniv&. Ett namnbyte dll det moti-
verade Hjrilmari)dsgdrderu for Hjelmarod i Harlosa socken skulle gora
si"vdl detta som Hjalmarod i Bosarp unikt. Detta forfarande var ocks5",

enligt namngranskaren, det som drabbade sivd"l antalet fastigheter som
ski.nskt namnskick med minsta mojliga foljdverkan, samtidigt som det
var den ekonomiskt sett enklaste losningen for registrets administra-
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tcirer. Dessutom forelig fr5.n Eslovs kommuns sida ett helt enigt utslag,

dar sivdl fullmektige som kommunsryrelse, byggradsndmnd och kul-
turnd mnd forordat varianten Hj ri lmarii dsgfrrden. Fastighetsigarna i Har-
losa foredrog dock bindestreckslosningen med motiveringen , att de inte
ville ,hora till girdenr. De den beslutande myndigheten inte hade det av

namngranskaren efterlysta moraliska modet att g5, emot fastighetsd.gar-

rrz, blev resultatet, att dven i Eslovs kommun w5. kombinationsnamn
infordes i fastighetsregistret, ndmligen Bosarps-Hjrilmariid och Harliisa-
Hjrilmariid.



Spracltaoch Baxter
Tvi binamn i skolmilid

ev AILAN RosrvrK

Smeknamn, binamn eller oknamn anvdnds som bekant ganska allmlnt i
de flesta miljoer for att markera grupptillhorighet och gemenskap. Inte
minst giller detta i skolmiljoer. Namnen kan indelas pe olka sdtt, men

det ilr sd.llan man i efterhand kan komma ilt den ursprungliga namnan-
ledningen.

Ett exempel dr namnet Spracha,lampligen s5" stavat i sin egenskap av

personbendmning. I mitten av r94o-talet hyrde Falu hogre allmdnna
leroverk en lottalokal dar eleverna fr5"n den omgivande landsbygden fick
vd.rma sin medhavda lunchmat och ata i ni"gorlunda ordnade former.
Dar hittade wi ynglingar i realskolans andra klass en telefonkatalog, dar
de for forsta gingen i sitt liv laste namnet Spraxhya, namn pi en by i
Stora Tuna socken. De ryckte med rdtta att det sig konstigt ut och for-
sokte uttala det utifr5"n stavningen. En mer allminbildad ynglirg i p"-
rallellklassen forklarade di att namnet uttalades ,Spracha, (med snarast

ryrkt ach-ljud). Pi"st5.endet vickte stor munterhet, och frin den dagen

hette han Spracha i hela skolan. Att han hade rdtt spelade ingen roll (se

t. ex. Harry Stihl, Ortnamn i Dalarna s. 4o). I en okunnig omgivning
gor den upplyste stdndigt samma erfarenhet som Erasmus Montanus.

Medan Spracha dnnu gick kvar i skolan borjade hans yngre bror i
realskolan, och han gick helt naturligt under benimning en Lill-Spracha.
Man kan anta att han inte hade en aning om den ursprungliga anled-
ningen tiII namnet.

I samma realskola gick en storvdxt och litet otymplig yngling som pi
en kristendomslektion fick frigan vad Lydiens huvudstad hette pi Kristi
tid. Han hade inte en aning, men forsoke med Lydta,vilket resulterade i
att han sjilv frin den dagen gick under bendmningen Lydia. Minga
g5"nger ar jujust kontrasten mellan namn och namnbdrare sjdlva poilng-
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en med binamn, men i det har fallet hade binamnet sv5"rt att fi riktigt
fotfiste. Men under en morgonbon i aulan fordrev en klasskamrat tiden
med att bladdra i psalmboken och fann i forfattarregistret namnet Bax-

ter, Lydia. Han ryckte att efternamnet passade battre d.n fornamnet som

namn pi hans storvdxte klasskamrat, och i fortsittningen gick den res-

lige gossen under namnet Baxter, ett namn som fick stor genomslags-

kraft.
I en systematisering av personbinamn skulle de wi har omtalade

namnen placeras i grupperna )namn bildade till ortnamn) respektive

)namn bildade till personnamn), men for att komm a it namnanled-
ningen hjalper det inte att spekulera, man m5.ste med Fdnrik Stil kun-
na sdga att rderom kan j^g g, besked, om herrn si vill, ry j^gvar medr.



botba
En ordform med bindruna
ev EvERT SaTSBRGER

Den runsten som har signum U Zg i runverket stod tidigare i >Lunda

Giarde)), err by vdster om Skesta i Spinga sn, men flytades under r8oo-
talets senare halft till Hasselby g5rd, dar den dr rest pi en liten kulle i
parken. Tv5. av stenens sidor dr ristade. Elias Wessdn har i runverket lest

inskrifterna:

A: . ky:auk:suain :pain :raitu :stain :at:birsu :fapur:sin :kopan .

B: : ernfastr: iuk: stain : at: bersu : bofBa: uikerpaR : sun : porkerpan : gop .

och ryffdem: ,Gyoch Sven de reste stenen efter Birsa, sin gode fader. -
Arnfast hogg stenen efter Bd.rsa, Vigdrds make, Torgdrds gode son.) -
Ristningen dr >rydlig och vdl bevarad,,, och qydningen bereder inte n5"gra

svirigheter.
B-inskriften borjar med en ristarsignatur och ger sedan rum for wi

appositioner till den bortgingne bersu (ack.) 'Barsd. Verbformen iuk for
(h)iuk 'hogg' visar bortfall av h-runa i uddljud, en vanlig foreteelse i
runinskrifter i dessa trakter av Uppland. En annan egenhet ag att dndel-
sen -an saknas i ack. sg. mask. av 

^dj.gop 
'god' for gop(an) i frasen sun:

porkerban:gop(an)., ,Torgdrds gode son), jfr kopan med dndelsen ristad i
A-inskriftens fras fapur:sin:kopan., ,sin gode faderr.

I B-inskriften forekommer ocks5" en mdrklig bindruna fb i ordet bo{Ba

(ack. sg.m.) 'make, man'i frasen bofba:uikerpan, rVigdrds make (man)r.
Ldsningen av den har \Tessdn i runverket kommenterat: ,Runan ar ryd-
ligt en binderuna av t och b; b mi"ste bero pi ett misstagr. Tidigare
ldsningat av denna runa och av ordet, vari den ingir, d.r: Bureus: 68-7t
bota, Hadorph' bota, Dybeck: bota, Brate: 70 {8. Wessdn formulerar
dilemmat: >Oforklarligt dr b i binderunan 70 {B). - Det bor dock finnas
en forklaring till den.
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Att runfoljden bo{Ea sti"r for ordformen bota (ack. sg. m.) 'make, man'
kan ej bewivlas; bota - med o-runa och utan nigon n-runa fore t - dr

just den skrivform som ristaren ernfastr 'Arnfast', jfr inskriftens signatur
ernfastr: iuk:stain, ,Arnfast hogg stenen>, anvl.nt i dedikationsfrasen: at:
iarut : fapr : sin : bota : gunum (= gunun), ,efter Jorund, sin fader, Gunnas
man (make), pi U +1, en runsten vid Tornby i Ski sn, vars inskrift har
signaturen irnfastr: iuk: runaR : pasi r, ,Arnfast hogg dessa runor)>. b-runan
i tB synes pleonastisk, och en bindruna {B dr inte naturlig for Arnfast,
som inte anvdnt n5.gon annan bindruna i sina inskrifter: U 4r, lJ 43,lJ
79, som han signerat, och U 5r, som pi goda grunder attribuerats dll
honom. FrS.gan ar, varfor b i $ har ristats.

En blick pi den ndrmaste omgivningen dr klargorande. Forsta runan
i bota dr en b-runa liksom i det ndrmast foregS"ende ordet, mansnamnet

bersu (ack.) 'Bd"rsa'. DeArnfast efter att ha ristat bo skulle fortsdtta med

ordets andra stavelse ta, har den initiala b-runan i bersu och i synnerhet

den i oo legat kvar i hans medvetande, s5" att han i stdllet for att rista en

t-runa har ristat ytterligare en b-runa med boba som resultat genom en

banal och oriktig dittografi.
Ristaren har upptlckt sitt misstag och sokt ratta till sin felristnirg.

Det gellde att S"stadkomma en t-runa, men den oriktiga b-runan stod

dar. Det fick bli och blev en t-runa i kortkvistform med ensidig bistav
frin huvudstayens topp snett ned5"t vdnster - dll skillnad fr5"n andra t-
runor pe U 79 i orden raitu, stain, at i A-inskriften, ernfastr och at i B-
inskriften - i stain d.r t-runans topp avslagen -, vilka samdiga har nor-
malform med bistavar frin huvudstavens topp snett ned5"t sivdl vdnster
som hoger. - Den ensidiga t-runan i bindrunan {B ar sekunddr i forhil-
lande till o-runan dari och S.stadkommen medelst en bistav dll dennas

huvudstav.

Bindrunan {B i bo{ba pe U 79 ar s5"ledes inte en genuin sidan utan har
kommit till vid korrigering av en uppenbar felristnirg. Tillkomsten har

varit boba > bofBa for avsett bota (ack. sg.m.), bonda 'make, man'.
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Ufp. Skesta, Spdruga sn. B-sidaru. Foto: ATA.



Bilder aY bonden

av ANDERS SerouoNSSoN

Fdljande rader dr en funderirg over hur ordet och yrkesbeteckningen
borude skiftat i berydelse och mening over tid.

I den trevliga artikeln ,Bondernas rike, i Popular Historia 1999:3 skri-
ver Thorgunn Snrdal, att bonderna under vikingatiden hade stort infy-
tande i det omri.de som holl p5" att uwecklas till Sverige. De hade makt -
till och med gentemot kungen - och de hade hog status.

Denna framtrddande position motsvaras knappast i v5r allmdnna his-

torieskrivning; dar har bonderna varit pitagligt anonyma. Ibland har de

givits rollen av rd.ttridiga karlakarlar som virnat nationen och den egna

sjdlvstindigheten, men mest har de omnd.mnts som beskattningsobjekt
och som forem5"l for militd.rutskrivningar.

Under rSoo-talet skedde en fordndring. Det rationella och nyttoin-
riktade r1oo-talet fbljdes av en romantiserande syn pi bide natur och

kultur, och denna omfattade inte minst landsbygdens mdnniskor. Na-
tionalromantiken nidde Sverige mot seklets slut, och centralgestalten i
denna rorelse blev pi minga sdtt den svenske bonden. Tiden genom-

syrades av en trdngtan efter det naturliga och ursprungliga, och dessa

kvaliteter hade den svenske odalmannen, menade man. Han var fornoj-
sam, rakryggad och idog, och han motsvarade vil de stabila ideal som

behovdes i en tid prdglad av industrialisering, urbanisering och derav

orsakad social turbulens. Betecknande for r8oo-talets bonderomantik ar

att det yar akademiker, konstnilrer och forfattare som lig bakom, knap-
past bonderna sjd.lva. Den bondebild som presenterades i museer och

arkivsamlingar, i konst och litteratur var darfor mer ideal dn verklighet,
men inte desto mindre var det den bild som bibringades andra grupper
i samhdllet och di frlmst den framvdxande borgerligheten.

Nationalromantikens bondebild var sS"ledes positirr, men denna vdl-
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villighet brots efterhand av den framvdxande industrialiseringens krav
p5. massproduktion och rationalitet. Under forsta vilrldskriget accentue-

rades t. ex. motsittningarna mellan arbetare och bonder, bland annat
beroende pi att de forra ans5"g sig missgynnade i fbrhillande till bonder-
na i de ransoneringsforordningar som infordes. Under denna period
underbyggdes den svenska arbetarklassens bondeantagonism, och
mi"nga skallsord med forleden bond- sig dagens ljus.

Mellankrigstidens innebar en accelererande tillvdxt for den offentliga
sektorn och lonearbetet, och bonderna hamnade pi efterkelken i for-
hillande till mi"nga andra grupper i samhallet. Samtidigt wingade de-

pressionen vid trettiotalets borjan mS.ngaarbetare att ta nodhjalpsarbete
eller uselt avlonad. jobb hos bonderna under sidd och skord, vilket
knappast befr 

^^jade 
relationerna mellan grupperna.

Under andra vilrldskrigets livsmedelsransonering ronte m5"nga bon-
der en ny form av uppskattnirg: Det var de som (i viss utstrdckning)
kunde tillhandahilla kott, fask och mjol till behovande stadsbor utan
uppvisande av de knappt tilldelade ransoneringskupongerna. I denna
oroliga tid, di kriget stod hotande utanfor landets grd.nser, symbolise-
rade ocks5" bonderna en nationell trygghet. De stod for det fosterldnd-
ska, fXderneirvda och vdlkdnda i en vdrld av kaos. Inte minst kommer
denna instlllnirg till uttryck i litteratur och spelfilm frin framfor allt
borjan av ftrtiotalet.

Redan under mellankrigstiden fanns tecken pi den negativa omvdr-
dering som blev si rydlig under femtio- och sextiotalen. Efter kriget drev
staten visserligen en politik som ftamjade jordbruksproduktionen, men
samtidigt fornekades mi.nga ideal i den gamla bondeniringen. For de

bonder som kunde kopa upp ett par granngirdar och investe ra i sjdlv-
giende skordetroskor och potatisupptag are var allt gott och vdl, men
traditionellt bondearbete belonades inte. Det var stordriften som gdllde,
inte stenbrytning, slit och svettigt arbete i den liIla skalan. Samma ideal

genomsyrade samhellet i stort, oavsett om det var Volvobilar eller spann-
mil som skulle produceras. Det var framtiden som berydde ni.got och i
framtidslandet bestimde de som hade kontanter p5. fickan, det vill sd.ga

tjd"nstemdnnen i den vdxande offentliga sektorn och arbetarna pi byggen
och i industrin. ,Slit och sleng, och ,Konsumera mera) .var slagorden,

begrepp som tradition och kulturarv blev negativt laddade. Det var bara

de bakitstrdvande och ofbretagsamma som stannade kvar pe landet och
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brukade jorden. I detta lig en motsigelse mot krigstidens sparsamhet

och bondendringens traditionella ndrhet till rivarorna. Det med egna

hander framstdllda dog inte lengre, ru betraktades det nd.rmast som en

nationell plikt au fi massproduktionens hjul att snurra allt snabbare.

Givervis fororsakade detta forvirrirg och missmod hos m5.nga bonder
och ett ifrigasittande av det egna yrkets vd.rde. H61l man pi att bli
akterseglad av andra grupper i samhdllet, fanns det over huvud taget

plats for nigra bonder i framtiden?
Si kom sjuttiotalet och med det en genomgripande omvdrdering av

begrepp som kulturarv; tradition och region. Gamla hanwerk och nd-

ringar lyftes fram i ljuset igen, m5.nga gick pi kurser i vdvning, vdxt-

fcrgning och slaktforskning, och pi olika sdtt riktades intresset mot
landsbygd och lantbruk. De som -var mest entusiastiska fyttade ut pi
landet och forsokte med vdxlande framging att driya jordbruk. Dessa

>grona v5.gare, arbetade ofta efter lite gammaldags metoder med lig
mekanisering och stort miljoengagemang. Hur kom de grona vigens
budskap och idder att piverka bondebilden? Visserligen fanns i hela

rorelsen en positiv instillnirg till bonderna och bondendringen, me n jag

tror inte att den alla ginger uppfattades som odelat stod av bonderna.

Minga i rorelsen menade, att bonderna drev sitt lantbruk alldeles for
rationellt och resurskrdvande, och man angrep ocksi den kemiska be-

sprutningen och konstgodslingen. Det gamla jordbruket med dess han-

synstagande till ekologisk balans hade glomts bort, havdade de sjdlv-

utnd.mnda experterna frin staden.

Det dr naturligt att bonderna med misstdnksamhet och wekan betrak-

tade denna inblandning i deras arbete, en inblandning som ifrigasatte
bondens formilg att sjdlv bedoma hur jorden bor brukas. En tilltagande
regleringsiver frin myndigheternas sida blev ocks5" allt mer mdrkbar:
hdlsovirdsinspektorer kontrollerade flesk, mjolk och godselbrunnar och

antikvarier lade sig i hur mang5"rdsbyggnader och uthus skulle renoveras.

Attio- och nittiotalet har ocks5. inneburit pifrestningar och iftiga-
sdttande av bondens insatser. Framfor allt dr det i den allt intensivare

miljodebatten som bonderna r5.kat illa ut. Tillsammans med skallsordet

*iljoforstiirare har bonderna ocks5. utndmnts till bidragsfifl,are, inte
minst sedan EU-intridet och hela det nya regelverk som de trddde i
kraft. Bilden ar dock inte enbart negatirr, lingt darifrin. Minga ser i
bonden en garant bide for kulturan, oppna landskap och ren mat.
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Sverige dr ett sent urbaniserat och industrialiserat land, vilket sdkert

medverkar till att det finns ett starkt engagemang hos de flesta for frigor
som ror bonderna och deras forhillande. Engagemanget, som uppen-
barligen inte alls dr odelat positivt, sdger egentligen mer om svensken i
gemen dn om bondernas faktiska vardagsliv. J^g tror att svensken helt
enkelt ibland uill kenna sig som bondbarn. Den imagindra kopplingen
beryder en kontakt med kulturary och tradition, som jag menar att de

flesta efterst ravag som man vill skall finnas dar och som man speglar sin

egen vardag i. - Detta trots att m5.nga har ganska bristffilliga kunskaper

om den bondekultur som man menar sig tillhora eller -vara frukten av.

Med detta kan vi konstatera att bilden av bonden, och dermed den
symbolik och association som begreppet bonde ger och har gett, har
fuktuerat avsevilrt, och givewis har detta ocks5" haft konsekvenser fbr
bondens sjalvbild och identitet.



Ordet hottentott

av LrrLEMon SaNTESSoN

De forsta forekomsterna av ord et hotterutott i svensk text brukar tillskri-
vas Linnd och kretsen runr honom. Se 1r SAOB-artikelns dldsta belagg

hemtat fri.n IsacJ. Bibergs oversdttningr1 jo av Linnds avhandling Oeco-

nomia nAtura. Linnd gav sjdlv ordet en framtrddande plats i sin omsorgs-

fullt utarbetade och starkt retoriska dedikation t Skdnsha resan Q75l:

rbeten;

Sixten Belfrage, som har specialstuderat dedikation en (Linnd-stilkkapets

frrsskrifi 1940, visar att Linnd inforde hottentotten forst i den fiarde och

slutliga versionen. I de tidigare utgjordes den stolte fordldern i mot-
svarande rud av apan, resp. moren. Belfrage poilngterar'att ordet hot-

tentott hr r1jr m5"ste ha varit ,frapperande genom sin novitetr, di ju
SAOBs dldsta belaggar frin rTSo.Sjalv har han dock funnit att Linnd
redan 1748 anvdnt ordet i sina forelasningar over djurriket, ndrmare

bestd"mt i ftiga om apornas krig med hottentotterna vid Godahopps-

udden. Det dr alltsi ldttforstieligt om Linnd associerade fren apor till
hottentotter.

Si helt nytt i svensk text och si knutet till Linnd och hans arbeten som

man forleds att tro av SAOB och Belfrage var emellertid inte ordet vid
r1oo-talets mitt. Som Sture Alldn konstaterar i sin artikel ,Hur djupt girr

SAOB ?u r Nysuensha studier t9-60 dr det i m5"nga fall latt att hitta dldre

belagg in dem som finns i SAoB-artikl arna. Till de exempel han ger kan

man ocks5. lagga ordet hottentott. Dess svenska historia kan ndmligen
ledas drygt 8o 5"r lengre tillbaka i tiden dn SAoB-artikelns dldsta bel 

^gg.
Redan ilr 667 kunde ordet lesas i den samlingsvolym reseberdttelser
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som boktryckare Kankel pi Visingsborg gav ut: Een kort Beskrffiing
a??A Trenne Reesor och Peregrinationer, sdmt Konungarij ket Japan. Sam-

lingen blev uppenbarligen efterftilgad, eftersom den redan 674 trycktes
i en ny upplaga. En av texterna i samlingsvolymen var skriven av f. d.

skeppslojtnanten Nils Matson Kiopirg. Hans reseberdttelse blev aktuell
igen, ndl den 1743 kom ut i en tredje upplaga, denna ging som egen

volym och starkt sprikligt omarbetad och moderniserad av boktrycka-
ren Lars Salvius. Tilre Johannisson har i serien Sueruska texter gett ut och
kommenterat parallelltexter ur andra och tredje upplagorna av Mls
Matson Kitipings Resa. I sin efterskrift pipekar han att mi"nga namn p5"

frammande djur och vdxter upptrd"der for forsta gi"ngen i svensk text just
hos Kioping, t. ex. babian, kameleont, kobra, ordngutang, banan och
kokos. Kiopings roll som inforare av diverse exotiska begrepp i svenskan

kan ocks5. belysas av SAOBs stora antal aldstabelagg frin hans reseberd.t-

telse. Bland dessa saknas dock, som ovan ndmnts, ordet hottentott.

Ordet forekommer emellertid wi ginger nd.r Kiopitg berd.ttar om en

strid mellan en valfisk och en svdrdfisk, som han blev vittne till di hans

hollandska skepp i tre veckor 1656 lig for ankar utanfbr Godahopps-
udden. Textproven nedan dr S.tergivna efter Johannissons parallellutgiva
sid. zz-23.

1667: Jnutdndrrua, (hruilcka ock bltfua kallad.e Hdttentottor),
1674: Jnwdndrna, (hwilcka ock blifuta kallade Hdttentottor),
1743: inbyggarend, Hottentotter kallade,

1667: Thet siigas, att thesse Hdttentottar skola wara Meruniskio-dtare,

1674: Thet sciyes, att thesse Hdtterutottor skola wiira Menniskio-citare,
r74j: Det siiges, at desse Hottentotter cita menniskor;

Skillnaden mellan de olika upplagorna t friga om ordets stavning och
bojning dr pifallande: mot 667 irs hdttentottor, -dn resp. t674 irs hfrt-
tentottor stilr r74J 5"rs /tottentotter. Det dr denna av Salvius valda stav-

nings- och bojningsvariant som sedan iterfinns hos Linnd och ovriga
rToo-talsforfattare.

Virt ord bottentott ar ett lin frin hollandskans hottentot, egentligen
ett oknamn som hollandarna gav urinnevi.narna pe Godahoppsudden
troligen pe grund av de egendomliga klickljuden i deras spr5.k. For Ki6-
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pirg, som seglade i hollandska Ostindiska kompaniets tjdnst, yar det
forstS"s naturligt att anvdnda och darigenom till svenskan overfora hol-
lendarnas bendmning p5" invS"narna.

En intressant friga dr om det funnits n5"got samband mellan Kioping
och Linnd. Kan Linnd mojligen ha inspirerats av Kioping att anvd"nda

ordet hottentott? Mycket talar for att si faktiskt kan ha varit fallet.

I och med att Salvius gav ut Kiopings reseberdttelse i helt moderni-
serad sprikdrdkt 174j gjordes den latt tillgdnglig for alla som var intres-

serade av fremmande landers vdxte r, djur, folk och seder. Det ar darfor
nd.st intill orimligt att tlnka sig att Linnd inte skulle ha last den och

fascinerats av dess beskrivningar, som dven till sin stil m5"ste ha tilltalat
honom speciellt. Kiopings beskrivning av t. ex. bananvdxten dr ju enligt

Johannisson >ndra nog linneansk i sin detaljskerpa, (sid. o6). Nyut-
givan av Kiopings reseberdttelse kan ocksi ha varit extra intressant for
Linnd eftersom han just holl pi med att firdigstilla sitt eget manuskript
om resan till Oland och Gotland, som forelig i tryck 1745.

Ett mer konkret samband mellan Kioping och Linnd dr de pressade

vdxter som Kioping tagit med sig hem frin sina resor. En del av dem
hade si sminingom hamnat i Uppsala, dar de kommit i Linnds hander
(Tord \Tallstrcim, Suenska upptcickare r9U, sid. ro8). Ocksi dessa vdxter

bor i hog grad ha motiverat Linnd att lesa Kiopings reseberd.ttelse.

Nils Matson Kiopings Hdttentottor ger oss alltsS" belagg sorn* ar drygt
8o ir lldre dn SAOB-artikelns d.ldsta. Den stavnings- och bojningsva-

riant som Linnd och hans oversdttare anvdnde vid r7oo-talets mitt, nd.m-

ligen /tottentotten iterfinns i den nyutgiva ay Kiopings text som Salvius

ombesorjde 1743 och som Linnd av flera skal bor ha varit vdl fortrogen
med.



Media Metja?

AF Sveven STGMUNDSSoN

i ornefnaskrd Gudmundar P6rarinssonar um Eyrarbakkahrepp f Arnes-

sislu ftd, rytt eru f lysingu Hdeyrarlands nefnd htjir ornefni med ordid
Media- ad forlid. Pannig segir hann fr6": rNordur af Hieyrarstekk, beint
vestur af Snorraseli, rdtt fyrtr vestan Alfsstdttina er strytumyndadur h611,

sem heitir Mediwhdll, fyrr nedan hann er stararf6d, sem heitir Mediu-

fldd.Vestan vid Mediuf6d er afrennsliskelda i fl6di6, yfir hana er grj6t-
vad, sem heitir Mediuuad. Petta eru sdrkennileg nofn, sem gaman hefdi
verid ad vita hvernig eru tilkomin, en hri midur hefur mdr ekki tekist ad

f,i neina skiringu d peim, (16). Sidan segir frapvi ad mikil huldufolkstrir
s4, d,h6lnum og fl6dinu.

Sigurdur Andersen hefur brtt vid safn Gudmundar og gerir eftir-
farandi athugasemd vid Mediuh6l: ,Media var nafn d griskri prinsessu,

sbr. Hauksb6k bls. zoo-zoz lTr6jumanna saga] . Hvernig petta nafn er 6.

petta ornefni komid er mdr jafn 6kunnugt um og hofundi Ornefna d
Eyrarbakka, en ef til vill er pad dregid af latneska ordinu medius (midja)

os biddi bd midh6ll, (t+).

Uppdrdttur er 6, eftir bls. 18 hrr sem eru sind helstu ornefni
sunnan M6skurdar i Hieyrarlandi. Mediu-ornefnin liggj a nab,gt alft-
stdtt, elsta vegi um pessar sl6dir, sem gerdur var fyrir nrr r5o drum,
en ekki verdur sdd ad Mediuh6ll sd midja vega milli neinna mark-
verdra stada.

i engjum Arnarbrlishverfis i Olfusi i somu syslu er ornefnid Media,
,engi frd 6sgerdi, og par hji Mediufords, sir.:r,. b"( sem Eirftur Einarsson

frd, P6roddsstodum segir i ritgerd sinni, Ornefni i Hjallas6kn, skr. i
Reykjavik ry66-tg6g.

D6rdur Og*. J6hannsson skrifadi llisingu Arnarbalistorfunnar og

nefnir brr ornefnid Media (Metia?): rBlautt og grasgefid stykki, austan
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Nethamraf6ds. Pad var ftd, 6sgerdi. Ut Mediu rann Med(ufor6s i
Lakinn., (Kom til Ornefnastofnunar 3c.. |6li ry7r.)

Pridj a Mediu-ornefnid sem vitad er um f Arnessyslu er i Efstadal i
Laugardal. Skv. ornefnaskrd. sem Haraldur Finnsson skrddi eftir Sigurdi

Sigurdssyni 1974 er Media >mirrarfen, sem er efst og innst i Refamfri,
uppi vid Kolhrd, (r). i lyiringu sem Andrds Pdlsson skrnidi er Med(a
,ddlitill m!,rarblettur, (r) austan vid Byrdulnigar. i prialu lysingunni er

Metia kollud dijaklasi austan vid breinn, ,fyrir innan hana er mirin
Gr:zlau. (Ornefnastofnun islands.) Arn6r Karlsson i Arnarholti i
Biskupstungum sem er fr"ddr;r i Efstadal, kallar petta di' 

"g 
nefnir (i

samtali) ad medfram sd rimi sem e. t. v. hafi verid nefndunmed dii, og

pannig sd nafnid til komid.
i ritgerd Sigrirnar Theod6rsd6ttur um Efstadal, sem skrifud var i

Menntask6lanum ad Laugarvatni r99r, segir um merkingu nafnsins:

,skiringin d, pessu einkennilega nafni er liklega sir ad latneska ordid

medfa pydir fen eda df .Mjog lftlegt er ad petta nafn sd tilkomid medan

biskupsst6llinn i Skdlholti itti Efstadalsjardirnar> (ro). Ekki verdur

fundid f latneskum ordab6kum ad pessi stadh xfrng sd rdtt.
Pad skal tekid fram ad oll ornefnin eru d linmrlissvrdi, h. e. par sem

lokhlj6din p, t, k eru borin fram sem b, d, g.

Fyrirspurn um nafnid Media sem Gunnlaugur Ing6lfsson vid Orda-

b6k Fldsk6lans beindi til hlustenda Rrkis(rwarpsins i febriar sI. gaf

ekkert i adru hond.
Tilgdtan um ad nafnid sd kennt vid Medeu konungsd6ttur i Colchis

er ekki trirleg. Annad Med,ia-nafn var til ad fornu, Iand sem ld' milli
landanna Armenia, Parthia, Hyrcania og Assyria, h"t sem nir er m. a.

Azerblj^n. Dritt fyrir kenningu Thors Heyerdal (i fyrirlestri f Hdsk6la

islands 1998) um ad norrx,nrr menn sdu rttadir frd"Azerbijan, sbr. nafnid

,Esir, eftir frdsogn Snorra Sturlusonar f Eddu, verdur hrd ad teljast

nokkud langs6tt skirin g d. nafninu.
Tveir skiringakostir eru liklegastir: r) ad nafnid sd skylt ordinv mdtur,

sbr. lat. madere'vera votur' , Br. maddo 'fl6a :(.rt, leysast upp', af ie. *mad-

'vera safamikill, votur' . z) ad nafnid sd skylt latnesku sogninni meto

'skera upp korn, strd gras', liklega skylt (sl. meita 'skera, klippa. Hdr ber ad

nefna ad i austurnorrcnum md.lum eru ord af pess an r6t ( ornefnum,

nefnile ga mad i srenskum mdlliskum, ,sankt, jd"mnt dngsfhlt, som ofter-
svd.mmas afvirflod; kdrrdng, (Rietz) ogmad.e i donsku rbesl. med meje;
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isrer dial. ell. i stednavne, ,ho jere ell. Iavere liggende grcsbund (ve d aa,

strand, krer osv.); eng))(ODS) (sbr. Jargensen, r9r). i legplisku er til
ordid mhde, i hapirsku Mrihde'heuland' sem er v&ntanlega af somu r6t.
Dd, er einnig ad nefna enska ordid mead.ou, sem er pdgufallsmynd af
ordinu mead (fornenska mad) sem merkir 'grassland mown for h^t'.
6likl.gt er ad ord um engi hafi borist sem tokuord til islands. p6 er pad

svo ad ord af pessu tagi, med -ia sem sidasta lid, eru nrcr 6pekkt sem

arford i islensku. Alexander J6hannesson segir um -ia ,kommt nur in
Fremdwortern vor wie biblia ... Eigennamen wie Maria ... lenderna-
men wie Arabia . . . )) b4. Engu ad sidur eru til ord sem myndud eru af
innlendum r6tum, eins og rfnia'got6tt flik , af rifinn. Spurningin er pi
hvort hugsanlegt er ad arfordid hafi itt ad verda metja i merkingunni
'votengi' eftir vidurkenndri hlj6dhr6un, en gamall sdrhlj6dsframburdur
i -j- hafi haldist ftd,fornu fari og pv( sd ornefnid Media nd.
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Namn och ndring: exemplet Porhenahuh

ev SrEN SreNsJd

Genom flera ilr har DAL:s unika samlin gx av skriftliga namnbelagg

frin dldsta tid varit en sjalvklar utgingspunkt for mig som historiker

med inriktni.g pi Skines medeltida och tidigmoderna bebyggelsehis-

toria och agrara forhillanden. I samband med genomgingen av diverse

kortlidor med namnbelagg i DAL har ett och annat namn slrskilt

pockat pi uppmdrksamhet som sidant. For att ndmna n5"gra exempel

frin mina tidigare undersokningsomriden i Sydsk5.ne: vem fastnar inte

for namn som Fru Aktad, Gussnaua eller Tittente?

For en tid sedan fick jag tillfelle att flytta fokus i undersokningarna

frin Sydsk5.nes bylandskap med dess vanligen gamla bebyggelsenamn

till en av Skines mest utprilglade skogsregioner, nimligen Orkelljunga

och Fagerhults socknar i Norr" Arbo herad. Dar motte jag inte bara en

helt annan nd.ringsinriktning och eft annat bebyggelsemonster (ndra

nog uteslutande ensamgirdar) utan dven ett annat, yngre namnskick.

Namnet pi en av ensam ghrdarna i Fagerhults socken vd"ckte genast frir
gor, ndmlig en Porkenahult. FrS"gorna blev inte farrc ndr jag tog del av

namnets etymologi.
De dldsta kanda skrivningarna av namnet ar Portt Konehoht (jorde-

bok (jb) ca rt4), Porhennhollt (rlkenskap r58z-83), Portkoruehoh (jb

1583-8 4), Portekoneholdt och Porthekoneholdt (bitda i extraskattemantals-

register (eskm.) ,18+) , Porckenolh (eskm. 1596), n5.got senare moter vi

Porchenholt t625, Purchenholdt .65t o.s.v. Namnets efterled ar det v1l-

kanda -hult, 'liten skog', vilket dr oproblematiskt med tanke pi den

skogrika region girden befinner sig i. Forleden ilr desto mdrkligare.

Bertil Ejder har ndmligen visat att vi har har gen. sg. av ord et port-

kona, 'kvinna som st5"r eller brukar st5" i en port eller i portar', ett ord

som i de nordiska medeltidsspriken har anvdnts som bend"mning pi
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skoka, 'prostituerad kvinna'. Det dr berydligt mera frekvent i norska

och islendska kallor in i danska och svenska, och det forekommer, av

uppenbara skel, oftast i kyrkliga texter och i lagtexter. I t. ex. SmS.lands-

lagen frin ca r3oo anges i kyrkobalken bland fera regler for en prd.st att
denne inte skall vara portkunw (mather), d.v. s. 'man som umg5"s med
skokd.l I nigot dldre norska texter, Konungs skuggs ja (daterad till tiden
ru4o-Q) och i Magnus Lagabotes hirdstadga (frin rz1o-talet), varnas

det for portkonur,'prostituerade' och portkuennahil..r,'bordeller'.2

Portkonor i skogsbygd?

Den av Ejder presenterade namntolkningen framstS"r utifrS"n de dldsta

belaggen som evident, men som tolkning av ett namn pe en ensamgS.rd,

ensligt belagen i den vida grilnsbygdsskogen, dr denna erymologi over-
raskande av flera skdl. Portkonans ndringsfhng m5"ste givewis fremst for-
knippas med en urban miljo, dar det har funnits gott om dndamils-
enliga portar. Bend"mningen leder snarast tanken till den efter hand allt-
mera institutionaliserade prostitution och bordellverksamhet som i slap-

tlg av hogmedeltidens kommersiella uppsving och urbanisering spreds

frin Medelhavslenderna till Nordeuropas stdder. Bordeller blev ndrmast
en kommunal angelegenhet och utgjorde under senmedeltiden ett re-

guljdrt inslag i stadslivet.3

Arren i nordiska stdder var kvinnlig prostitution vanlig under medel-
tiden, di foreteelsen inte -var straffbelagd i lagstiftningen. Den var tolere-
rad som n5"got nodvdndigt ont, dven om den officiellt betraktades med
ovilja. I Skine ar medeltida prostitution kand bl. a. frin Malmo, dar
,almennige oc vho ffin rdzsche quinden enligt ett pibud frin 1496 skulle
kla sig diskret och bo i en sd.rskild del av staden. Unde r rzoo- och r3oo-
talen hade prostitutionen hogsdsong under de hostmi.nader som Skine-
marknaden pigick med dess mdngder av tillresande. Efter reformatio-

1. Bertil Ejder, >Fr5.n slatten och skogsbygden. Nordvdstskinska namnstudiern, SOA

rg87 s. 16 ff.

2. Nlan Karker, art. Dprostitutionu i Kuhurhistoriskt lexikon fiir nordish medehidbd ry
(Malmo ry68). Hos Soderwall angesp ortkorua utan ordforklaring, medan ordet hos Kalkar
anges som norskt (portkorua) och islandskt Qtortkona) med berydelsen 'skoge'.

3. Leah Lydia Otis, Prostitution iru Medieual Society. The History of aru [Jrban lrustitution

iru Languedoc (Chicago & London rg8l); Solvi Sogner, >Europa ryoo-r75or, i Ida Blom
(red.) Cappelens kuinnehistorie, Bind z (Oslo r99z), s. tt f.
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nen skarptes synen pe prostitution pi minga heil i Nordeuropa, vilket
dels har forklarats med tidens strd.ngare moraluppfattnirg, dels med

fruktan for syfilisepidemier. Bordeller std.ngdes, och prostituerade for-
foljdes och drevs ut ur stdderna, vilket dock pi intet sdtt ledde till att
fenomenet uppho rde.4

Fr5.gan om det funnits kvinnlig prostitution pe landsbygden under
medeltiden ar holjd i ett avsevdrt dunkel, dven om inget wivel behover

rida om att s5"dant har forekommit, om d.n, givewis, i mindre organise-

rade former d"n i stdderna. Utifrin sentida, overtygande skonlitterara
gestaltningar av kvinnor med ,osedlig vandel, hos t. ex. Piraten (rogifta

Sissa Stridr, mera kand som >Franskanr) eller Moberg (rUlrika i Vdster-

gohlr) kan vi lett forestdlla oss att landsbygdskvinnor i marginella eko-

nomiska omstdndighetet kanske av overlevnadsstrategiska skel, har va-

rit henvisade till att erbjuda sexuella prestationer mot betalnirg i alla

tider; det ir vil bl. a. det som ligger bakom den ndrmast utslitna frasen

om ,kvinnans/vdrldens dldsta yrker.5 Inte bara for medeltiden utan dven

lingt fram i tidigmodern tid ir emellertid kvinnlig prostitution sv5.r att
rydligt belagga pe landsbygden.6

Namn et *Porthonehuh skulle alltsi kunn a ge en antydan om prostitu-
tion pi landsbygden, om vi uppfattar namnet som en utsaga om en

flaktisk verklighet, vilket dock kan diskuteras. Som Ejder pipekar kan

namnet knappast vara givet av girdens egna inbyggare utan av en

4. Karker ry68; Otis r98t s. 40 ff. Om prostitution i r6oo-talets svenska std"der, se Conny
Blom, ,Torsk-Margareta, Stumpefots-Karin och Tjocke-Sara. Om kvinnorna pi samhdl-

lets botten)), i Eva Osterberg (red.) , Jcimmerdal och fiajdesal. Kuinnor i stormaktstidens

Suerige (Stockholm r99), s. 245 ff.

5.JfrTinne Vammen, ,sexualitetens outsiderrr, Kuinnohistoria. Om kuinnors uillkorfrfrn
antikeru till ufrra dagar (Stockholm r9g5), s. 86 ff.

6. Se herom Marie Lindstedt Cronb erg, Synd och skam. OSrfro miidrar pfr suensk lands-

bygd fiSo-r880 (Lund r99T), slrskilt s.r73 ff. Enligt Lindstedt Cronbergs undersokning har

inga egentliga fall av prostitution frams\ymtat i den av henne undersokta Everlovs socken,

Torna harad i Skine, fore rSoo-talet, och dven senare d.r fallen oklara nilr det gdller fore-

komst av prostitution i denna bondsocken. NIr etnologen Jonas Frykman studerar ,horan

i bondesamhdllet, gdller denna drastiska benimning inte nigon utbredd prostitution pi
landsbygden i Sverige utan reflekterar snarast det svenska rSoo-talssamhallets syn pfl den

utomdktenskapliga fruktsamheten, ensamma modrar, trcvinnor som belagts med utomik-
tenskapliga forbindelser, anklagats for osedlighet osv. (J. Frykman, Horaru i bondesam-

htillet, Lund 1977.)



2r8

domande omv[rld. Det ar av samma tfp som Horkoneryd, Tjuuhuh och
Nidirugstorp.T Aven om namnet *Portkonehult inte nodvdndigwis beho-

ver ha tillkommit med hansyftning pi en faktisk kvinnlig prostitution
utan snarast har tillvitats girdens innevS.nare i s\ymfande syfte dr det
intressant och problematiskt just for att det som sidant representerar ett
slcymfigt tillmd.le. Det d.r ndmligen vdl kilnt siv[l i Norden som p5" andra
he[ i Europa under medeltid och tidigmodern tid hur en persons goda
namn och rykte virderades som ni.got sd.rskilt dyrbart och att den som

berovades aran dermed forlorade sin std.llning och forankring i den kol-
lektiva gemenskap som fungerade som den tidens skyddsnd.t. Det var

darfor inte ovanligt att krrinnor, som riskerade att forlora sin d.ra p.g.a.
pistidda sexuella forseelser, std.mde forovaren infor rd.tta for drekrdnk-
ning eller fbrtal.8

Det sjelvklara kravet att forankra ortnamnstolknin gar i ett studium
av realia erbjuder s5.lunda i fall et Porkenahult fl,era svirigheter. Utan att
vi kan forvdnta oss att fh losningen pi hemligheterna bakom namn-
bildningens socio-kulturella kontext kan vi lilryel stdlla frigan vad vi
utifr5"n det ildsta kdllmaterialet kan fh veta om verklighetsbakgrund och
realia i ett fall som deffa. Fr5.gan m5ste di inriktas pi vilka nirin gar som

verkligen kan belaggas pi girden med denna ursprungligen vanhedran-

de bendmning. Hur gammal kan girden -vara, och hur har levnadsvill-
koren i aldre historisk tid gestaltat sig pi skogshemmanet Porkenahult i
Fagerhults socken i Norra Asbo harad?

Porkenahult i Fornminnesinventeringen

Som ovan framgitt ir girdsnamnet belagt forsta gingen ca r1zi, vilket

ryder pi att girden etablerats senast under slutet av medeltiden. For att
fi n5"gon indikation pi om omr5.det utnyttjats redan fore senmedel-

tiden, rentav under forhistorisk tid, d.r det lampligt att utgi frin Forn-
minnesinventeringen. 9

Den kanda fornminnesbilden i Fagerhults socken visar att det sjorika
omr5.det attraherat bosdttnirg under dldre och yngre sten5.lder, men v5.ra

7 . F4der 1987 s. 20.

8. Angiende ilrans berydelse, se Sogner r99z s.68 f.; Eva Osterberg, Folkfi)rr. Historisha

essrier (Stockholm r99), s. t7 ff.
9. Riksantikvariedmbetets inventering av fornminnen i Skine Fagerhults socken ge-

nomfordes under hoste n rgg4.Resultatet finns bl. a. i RAA UV-Syd, Lund.
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kunskaper om omri.dets eventuella utnyttjande under brons- och jarn-
ilder ar praktiskt taget obefintliga.lo Nar det glller registrerade forn-
minnen inom den nuvarande fastigheten Porkenahults grd.nser pe nya
ekonomiska kartan ir dessa rypiska for norra Skines skogsbygder med

dess m5"ngsidiga produktion. Har finns ndmligen anteckningar om en

sigldmning, en brytstuga for linberedning, en tjarftamstdllningsplats,

*r^ lemnin gar av vattenkvarnar och *r^ jarnframstdllningsplatser,

d.v. s. sp5"r av l5.gteknisk janframstdllnirg, fremst i form av slaggvarpar
och annan slaggforekomst. Bilden kompletteras med en s. k. ,plats med

tradition), Doingehi"lan, der en snapphane (givewis) skall varabegraven
i full mundering, med hest och allt. Allt detta beror foreteelser som
skulle kunna hanforas till relativt sen historisk tid och har ingen omedel-
bar relevans for att bedoma girdens 5"lder.

Det enda som mojligen kan ha beroring med forhistorien ir vad som
i Fornminnesinventeringen kallas ,domarringsliknande bildning och
plats med tradition) (nr 15). Det gdller en nd.rmast rund anlaggning med
sex klumpstenar. Om anlaggningen verkligen ir en s. k. ,domarringr,
eller stenkrets, skulle det rcira sig om en jdrnildersgrav. Men fornmin-
nesinventeraren anqyder skepsis i sin rubricering av anleggningen,l l och

det finns utifr5.n denna anlaggning ingen grund for nigon djdrv hypotes

om platskontinuitet for en jdrnildersbosd.ttning i anlaggningens ndrhet

till medeltidsgi.rden Porkenahult. I detta sammanhang dr det dock vd.rt

att notera att denna mojliga jarnirldersgrav ligger endast ca roo m vdster

om Porkenahults grd"ns till girden Onsena, vars namn faktiskt har en

forkristen prdgel. Detta namn (Onsso o rrzi,, Onssoen 1583) har av Go-
ran Hallberg tolkats som ett ursprungligt hdjdnamn, *Odensiin, som
S.syftat en upphojning i myrmarkerna. Hallberg gor fbljande, latt enig-
matiska tillagg: ,Om och varfbr forl. i si fall ilr gudanamn et Oden ar inte
kdnt. r l2

10. Anna Mattisson, ,Arkeologiska forutsdttningar enligt fornminnesinventeringenr, i
Lasse \Tallin m. f . Arkeologisk utredning fidn Orkelljunga till lcinsgrcinsen. Riksantihuarie-

iimbetet Rapport W-Syd ry97:t9, s. 18 ff.

1 1. Enligt Mattisson (rgg) saknas det i Orkelljunga socken kanda forhistoriska gra.var,

medan det i Fagerhults socken har registrerats tre forhistoriska gravar och wi mojliga

grayar; till den senare kategorin hor den har omtalade fornlemning nr rt. For vdrdefulla

synpunkter pi fornlemningsbilden tackar jag r:e antikvarie Lasse \Mallin, UV-Syd.

12. Anteckning r99o-rz-o4 ay sign. GH i DAL:s kortregister river bebyggelsenamn i
SkS.nes Fagerhults socken.
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I Fornminnesinventeringen formedlas f, o. en ortnamnssigen fri,n en

75-ilrig sagesman frin Porkenahult. Denne iterberd.ttade for fornmin-
nesinventeraren en tradition om att den na gilrd ,for lange sedan, kalla-

des Suinhuh, ty har hade man ollonsvin. Namnet hade enligt nigon ,lite
fornimare person) en mindre tilltalande klang, och darfor doptes g8L-

den om till Porkenahwlt; flaskkott heter ju pi engelska pork Namn-
forklaringen med henvisning till eft engelskt ord verkar .vara av ungt
datum. Namnet Suinhult finns inte som skriftligt belagt bebyggelse-

namn i DAL:s samlingar, men en uppteckning frin rgjo i dessa samling-

ar meddelar att >Svinahult skall ha varit ett dldre namn p5" Porkenahult,
(Sten-Bertil Vide).

Nigra kamerala k?illor frin dansktiden

Jordeboh iiuer Helsingborgs lan frAn ca rt23.Norra Asbo harad tillhorde
under senmedeltiden Helsingborgs len, vars d"ldsta bevarad. jordebok ar

frin Tyg. Krabbes tid som lensman (da. lerusmand) och kan dateras till ca

rrz3. Hd"radet var av kronan administrativt indelat i tredingar, Nedre,

Mellersta och Ovr. tredingen, vartill kom som ett sdrskilt omride utan-
for tredingarna det s. k. FGonolenet, i jb rjzj bendmnt ,Krune lenid,
resp. ,f(rone lenitr. Det sistnilmnda var ett omride med landbo gfudar,

som uteslutande tillhorde kronan. Mojligen har de en ging varit knutna
som en kerndomdn till den kungliga borg i Orkelljunga som ar om-
nimnd i skriftliga kallor i borjan av rioo-talet. Borgen har sannolikt
anlagts som ett fdste i grd"nstrakterna mot Sverige for att bevaka och

skydda den viktiga landsvig, E4,ans foregingare, som har gick strax

oster om Hallandsis. Borgen forstordes genom brand ryr6 i samband

med en intern dansk maktkamp mellan kung Erik Menved och hans

bror hertig Kristoffer. Darefter har det till borgen horande omri"det for-
modligen uppgitt i Helsingborgs Ien.13

Det dr som en av Kronolenets z9 ghdar (med$ landbor) som Porke-

nahult gor sitt forsta dokumenterade intrdde pi den historiska scenen. I
jordeboken noteras foljande: ,Portt Koneholtt I Hogen v sk, i rylt bord,

13. Sten Skansjo, ,Orkelljunga-Fagerhult under medeltid och r6oo-talr, i Lasse \Tallin
m. fl. 1997, s. 7t ff.
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i 1amr,14 d.v.s. att landbon (Hogen) till kronan for sin brukningsrdtt

skulle erlegga en penningavgift pi S skilling, en tolft (d.rr. s. 12 st) sigade

plankor och ett lamm. Avgifterna dr likartade for hela Kronolenet, bort-
sett frin att par g5"rdar dven skulle erl;gga avgifter i smor resp. jan.

Till skillnad frin Kronolenets girdar har gfudarna i heradets tredingar

en mycket mera komplex avgiftsstruktur med spannmS"lsavgift.t, peng-

ar, smor, diverse animalier, ho och ved. Alla dessa ,tredingsgirdan erla-

de dessutom, som en sdrskild skatt, den s. k. stud.en Denna skatt om-

nimns forsta gingen rzo4 och har tolkats som ett resultat av att den

hogmedeltida danska kungamakten nu hade ersatt den gamla ledungs-

plikten med ett skattevd.sen.l5 En hypotes kan formuleras om att huvud-

delen av tredingsgS"rdarna har etablerats under ildre medeltid (fore

rzoo) och att flera kan ha rotter i vikingatiden. Ett yngre skikt i bebyg-

gelsen kunde di bl. a. flertalet girdar i l(ronolenet utgora. Hypotesen

borde provas genom en analys av bebyggelsenamnens ilder i det berorda

omr5.det, kombinerat med enstaka arkeologiska insatser och vegeta-

tionshistoriska undersokni ngau. av typ pollenanalys. 16

Enligt denna hypotes skulle Porkenahult med fera spridd a gilrdar i
omrS.det ha etablerats tidigast ett stycke in piruoo-talet, kanske nd.rmare

r3oo. I si fall kan en kolonisation ay nya gS.rdar i de tidigare samman-

hingande grdnsskogarna har tolkas dels som ett lokalt nedslag av den

allmilneuropeiska befolknings- och bebyggelseexpansion som igde rum
under hogmedeltiden, dels som en foljd av borgens upprdttande. Gir-
dens formodade etableringstid stdmmer alltsi v1l med den tid di nam-

nets forled var ett gingbart appellativ i nordiska spr5"k. Dessutom -var -

hult-namnrypen produktiv vid namnbildning under samma dd.r7

14. Jordeboken over Helsingborgs lan frin carrzS, ibland kallad rB3abbes jordebokr, er

otryckt och finns i Danske Kancelli: Registratur ro8 pakke 69, Rigsarkivet i Kopenhamn

(fotostatkopia i DAL).
15. Sture Bolin, Ledung och frake. Studier och orientering iiuer danska samfundsfi)rhdl-

landen under tildre mede bid (Lund r%4, s. 70 tr.; jfr Gunnar Fritzell, >Bjdre harad och S:ta

Torar, Bjrirebygden rg74 s.fi ff.

16.Jfr Skansjo 1997 s.84f. Delar av Norr"Arbo harad ir foremil for wdrvetenskapliga

studier, hittills dock utan att ortnamnsforskning har kopplats in, inom ramen for det s. k.

E4-projektet, som leds frin Riksantikvarielmbetets kontor, UV-Syd i Lund. Se hilrom

Lasse \7allin m. f . 1997.

17 . Bengt Pamp, Ortnamn i Skdne (Stockholm rg8l) , s. 66 f .
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Hekingborgs ltinsrcikenskaper t5|z-84. Fr5"n r5So-talet finns ett omfat-
tande material bevarat ftin forvaltningen av Helsingborgs len, som d5.

var s. k. rdkenskapslan under Arild Ut,rp: rikenskaper r58z-8 3, efijorde-
bok ry$-84 och ett mantalsregister over skattskyldiga till extraskatt
rt84.18 Dessa handlingar meddelar uppgifter av intresse om Porkena-
hult.

I jordeboken iterfinner vi den tidigare ndmnda indelningen av Norra
Asbo harad i tredingar jdmte Kronolenet. Under rubriken >Krone

Leenn, registreras nu 30 girdar (med 35 kronolandbor), och en av dessa

landbor var Jenns Jonnsen i ,Portkoneholtr. Varje landbo skulle erlagga

en likartad penningavgift (Z skilling) och en gdsteriavlosningsavgift
(motsv. r daler), vartill kom att de tillsammans skulle ge foljande persed-

lar: en smoravgift, ro8 stycken jilrn och 35 tolfter ,hogen bordtr. Avgif-
terna sdger oss en del om bygdens speciella produktionsinriktnirg och
kronans derav betingade mojlighet att prioritera skattepersedlar: djur-
hillning pe skogsbeten, jarnframstd.llnirg och hanterirg av trdvaror var
sannolikt de tunga inslagen i ekonomin, medan girdens ikerbruk rela-

tivt sett var av mindre berydelse och inte avspeglas i avgiftspersedlarna.
I januai t584 utskrevs en penningskatt for hela riket. Enligt det kung-

liga skattebrevet skulle varje sjdlvdgande (jordegen) bonde erlagga z da-
l.r, varje landbo (lejebonde) skulle erldgga r daler, varje girdman och
indest (nd.rmast 'inhyses', 'undatagsman ) tlz daler o. s.v.19 I mantals-
langden for extraskatten frin Helsingborgs lan rj84 registreras under
rubriken >Kroneleehn, 35 lejebonder och 44 girdmd"n; for just detta
omrS.de upptas i ldngden inga andra kategorier si.som tjdnstedringar,
hanwerkare o. s. v.

I eskm . rr84 bokfors den ovan nd"mnde ,Jenns i Portekoneholdt, s5.-

som en av de min galejebonder som svarade for skatten pi r daler. Nigot
overraskande dr emellertid att det dessutom fanns *r^ girdmdn pi Por-
kenahult, vilket klart overstiger genomsnittet (r,rj girdman per gird) i
IGonolenet. Av de ovan angivna skattetaxorna fram gh att en girdman

18. Materialet finns i serien Lensregnskaber, Rigsarkivet i Kopenhamn (DRA); mikro-
filmade kopior finns i DAI och i Landsarkivet i Lund (LLA). Fil. kand. Ola Svensson har

vlnligen stdllt sina utskrifter av jordebok och extraskattemantalsregister frin Norra Arbo
harad till mitt forfogande.

19. Kancelliets Breuboger uedrorende Darumarks indre Forhold ry84-88 (Kopenhamn

ryo6), S.9.
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skulle beskattas som en inhyses, och det ar r detta sociala stratum som vi
vanligen moter bend"mningen ,gi.rdman). Enligt Haakon Bennike

Madsen, som gitt igenom hela det danska skattematerialet fr5"n perio-

den rj3o-r6j6, anvilnds termen ,girdman) mest inom de skinska land-

skapens lensforvaltning. Innehillsmdssigt dr det sv5"rt att skilja en ,g5.rd-

man) frin ,husman) och ,indestr. Bennike Madsen anser att en gi.rd-

man sannolikt har bott pi rjdlva girden, kanske som undantagsman,

och inte haft andel i denna, medan det nilraliggande ,husmand, anvdnts

om den som bott i sdrskilt hus pi girdens tomt.20

Det ar dock inte omojligt att det bakom bendmningen girdman i
norra Skine i sjdlva verket har funnits personer som varit medbrukare av

en gird eller bonder med separata girdsbruk, vilka utgjort delar av en

,kameral g5.rdr. Det kan m.a.o. ha suttit fera bonder per g5"rd, liksom

fallet si rydligt var enligt senare kdllor (se nedan). I det ovan berorda

kungliga skattebrevet riknar man med denna mojlighet. Dd.r heter det

ndmligen: ,hvor der bor fere Bonder pi dn Gaard skal Hoved-

manden skrives for hel Skat og de andre svare som Indester)). En gird
med fera bonder har uppenbarligen setts som sdrskilt kdnslig for okade

skattepS.lagor. Thnken ligger i linje med den princip som tidens danska

skattebrev stendigt ger uttryck for, s5. ocks i ry84: )overalt skal den rige

hjrlpe den fattiger.
Aven om det s5"lunda kan ha funnits fera bonder pe girden Porkena-

hult 1583-8 4har endast eft landbonamn (den omtalade Jens) registrerats

pi girden i jordeboken rt83, vilket piminner starkt om samtida svenska

forhillanden. Ndrmare Smiland dn Fagerhults socken kan man ju inte

garna komma i en sk5.nsk socken, och den agrara strukturen har liknar
det som ar vdl kent for Gotalandskapens skogsbygder: der kan man

rydligt utskilja 5" ena sidan s. k. jordeboksg5.rd"r, som uppfores i kronans

jordebocker som ansvarrga for skatter och andra avgifter, och i andra

sidan ett varierande antal hemmansdelar eller girdsbruk, som kommer

fram i annat kallmaterial. Fenomenet med flera girdsbruk per jorde-

boksgird har av allt att doma uppstitt efter det att gilrdar i folkoknings-

20.Haakon Bennike Madsen, Det danshe skatteaasen. Kategorier og klasser . Skatter pfi
landbefolkningen ryo-t660 (Odense 1978), s.79 ff. Av langden for Orkelljunga socken

framgfu att dven s.k. ,Nyboggeo erlade tlz daler i extraskatt.
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tider har delats upp i olika parter.2l Genom eskm. ri84 anryds alltsS. en

hemmansklyvning pi girden Porkenahult, ffots att jb ri86 inte ger ni-
gon anrydan darom.

Decimantbohen t65t Enligt en kunglig instruktion till de danska stifts-
lednin garna :65t skulle en forteckning upprdttas over hur m5.nga tion-
depliktiga bond.r, decimanter, det fanns i varje socken. For Lunds stift
resulterade det i ett ndrmast heltdckande material for Sk5,ne.22 Deci-

mantboken bygger ytterst p5" sockenprd"sternas uppgifter och hdrror dar-

med frin en delvis annan kameral tradition dn kronans jordebocker och

skattemantalsld ngder.

I Decimantboken redovisas for Fagerhults socken girden Porkenahult
(rPurckenholdtr) som en av socknens 18 tiondegivande gilrdar under
rubriken ,Kongens Thiennere), vilket i en annan terminologi motsvaras

av 'Kronans landbo rllejebonder'. Fcir Porkenahult antecknas wi bonde-

namn i nominalld"ngden, och dessa b5.da bonder har alltsi tillsammans
rdknats som en decimant. Liknande geiller for hela Fagerhults socken,

dar det totala antalet ay )3 decimanter i nominallilngden motsvaras av

hela $ namn under de olika rubrikerna (hela resp. halva girdar och

,wdbyggerer). Det innebdr alltsi att det per tiondepliktig gS"rdsenhet

21. Se r. ex. Lars-Olof Larsso n, Kolonisation och befolknirugsutueckling i det suenska dgrdr-

samhAllet ryoo-r64a (Lund r97z), s.3tff. et passim; dens., Btinder och gfirdar i stormakts'

politikens skugga. Studier kring ltemmansklyuruing godsbildning och rnantalssrinruing i Suerige

16z5-1750 (V:xio t983), s.14f, s. fitr. et passim; Jm Brunius, Bondebygd ifi)rrindring, Be-

byggelse och befolkningi uiistra IVArke cd 1300-16oo (Lund r98o), s. ro4ff.; Kathe Bi5.th, Od,

sedan stora dAden uar...Bebyggelse och befolkning i lVorraWdbo under senmedehid och ry00-

tal deh (Lund ry8), s. r79 ff.

22. Decimantbokens volymer iterfinns som G\II:S-to, Lunds domkapitels arkirr, LLA.

Den fylligaste redovisningen av Norr" Arbo herads decimanter finns i volym G M: 9,

Fagerhults socken s. 9rr ff. Decimantboken har anvlnts fitigt for storre och mindre under-

sokningar om bebyggelsemonster, dgarforhillanden m. m. Se t. ex. J.A. Fridericia, >Histo-

risk-statistiske Undersogelser over Danmarks Landboforhold i det ryde Aarhundreder.

(Dansk) Historisk Tidsskrifi 6. rakke II, fi89-go; C.G. \7eibull, Skfrnska jordbrukets historia

(Lund r94); Sven Dahl, >En oversiktskarta over Skines byar vid mitten av r6oo-taletr,

SGA U4o; dens., Torna och Bara. Studier i Skdnes bebyggeke- och ntiringsgeografi forc t86o

(Lund r94L).
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fanns i genomsnitt 2,5 brukare.23 Detta ligger helt i linje med den for-
modan som ovan uppstallts utifrin eskm. rj84.

Forhillanden a pA skogsbygdsgirdarna konkretiseras genom de kallor
som avsattes i samband med att den svenska regimen tog over Skine frin
t658. Har skall endast de s. k. jordrevningsprotokollen beroras.

Jordrevningsprotokollen t67r.

Generaljordrevningen i Skine var ett av de stort anlagda foretagen frin
den svenska administrationens sida att anpassa den nyligen erovrade

provinsens skatteforhS"llanden till de svenska. Sarskilda jordrevnings-
kommissarier skulle pi ort och stdlle i de olika bygderna utrona varje
enskild girds tillgingar i form av iker (angiven efter det ilrliga utsddet),

drg (berilknad i antalet lass ho), boskap, fiskevatten, skogstillgingar,
humlestdnger och andra nyttigh eter.24

Under *r^ dagar i juli 167r reste sS.lunda jordrevningskommissarierna

omkring och besig Orkelljunga, Ry, och Fagerhults socknar. Dilrefter
borjade kommissarierna att )examinera, allmogen i Fagerhults socken,

dar bonderna ,effter foregiende sedwanliga admonition, fick uppge si-

na girdars tillhorande nyttigheter. Kronans jordebok fanns med som
jilmforelse och kontrollinstans, och en lantmdtare var knuten till kom-
missionen. Om instruktionen frljdes har dven sockenprdsten varit nir-
varande for att mojligen beframja sanningshalten i bondernas uppgif-
ter.25 Allmdnt sett kan man dock formoda att uppgifterna i jordrev-

ningsprotokollen (Jr :.67), liksom vanligen betriffande sjilvdeklara-
tionsuppgifter, ligger i sanningens underkant. Med tanke pi att rann-
sakningen av hela socknen var klar pi tre dagar har naturligwis jord-

23.Jfr Skansjo 1997 s.2ff., dar en berlkning utifrin Decimantbokens uppgifter av det

genomsnittliga antalet nominati for Orkelljunga och Fagerhults socknar tillsammantagna

dven anges till 2,5.

24. Jordrevningsinstruktionen dr tryckti Samling af Landtmriteri-Fiirfattningar, Sednare

delen, utg. av C.E. Enagrius (Stockholm 1816) , s.r7z-r89. For litteratur om jordrevningen,

se t.ex. J.E. Almquist, rTill belysninga'v skattevdsendet i Sk5.ne, Blekinge och Bohuslen

under den karolinska tidenr, Historisk Tidskrifi fir Sk,fi.nelarud m 7 $9ry-zr), s.z5zff.;
Gabriel Thulin, Om mantalet II (Stockholm r%j), s.42ff.; Gosta Nordholm (I), Srudier i
Shdnes tildre ehonomiska geografi (Lund ry6), s. 7 ff. och s. roz ff.

25. Jr 167r for Norr" Arbo finns som volym G III:c i Skinska generalguvernements-

arkivets och landsbokhilleriets arkiv, LLA. Fagerhults socken omfattar fol. 287 v.-3ro v.
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revningsarbetet i vissa avseenden varit ett haswerk.26 Thots dessa reser-

vationer fhr vi genom Jr :-67r en for sin tid silllsynt detaljrik inblick i
levnadsomstendigheterna pi skogsgS.rd arna i norra Ski.ne.

Under rubriken ,Porckenhult, antecknas att ,Gunnar Gudmunds-
son, Gudmundh Gunnarsson och Eskell Bentzon, boo alla 3 pi en

Girdh, dhr byggt i Twenne Tompten. Girden klassificeras som ett helt
kronohemman och betraktas alltsS. som en kameral enhet, men den har

formodligen till det yttre haft karaktdren av dubbelgird (wi tomter). Av
de tre ndmnda bonderna, som alla tilltrd"tt sina girdsbruk (prrt.r) ,trr-
der de dansker, har de w5. forsta av namnen att doma tydliga slaktband,

och mojligen har dessa ocksi tillsammans bebott den ena tomten,
kanske t. o. m. haft gemensamt hushill; det kan vi dock inte sdkert veta.

Enligt instruktionen (S +Z) skulle ,alle \Tdhrbara manspersoner upp-
tecknas, for att kronan skulle kunna bedoma resurserna fbr framtida
utskrivningar av knektar. I Porkenahult registrerades darfor forutom
bonderna dven Eskil Bengtssons son Bengt Eskilsson, Gunnar Gud-
mundssons son Jo, Gunnarsson och Eskil Bengtssons ,Girdman Nills
Nilssonr. Bendmningen ,g5"rdman) rycks rJr fi7r klart S.syfta en person

som bor pi ghden men som inte har eget bruk. Kvinnor och yngre barn

lyser helt med sin frinvaro i protokollen; de enda undantagen i ldngden

over socknens gi"rdar gdller en och annan d.nka, som kan svara for en part
ay n5"gon gird. Men det ar rydligt att Porkenahult vid den tiden var

beboti ay l-4 familjer, uppskattningsvis tz-t8 individer. Vad fanns det

di for resurser till att underhilla dessa personer och klara av skatter och

avgifter?
Utsddet av rigoch korn uppges till sammanlagt ro tunnor (tr) irligen,

vilket dr over genomsnittet for socknens hela gilrdar (7 J tr). Ingen hav-

rejord antecknas; i hela socknen s5.s f,o. sammanlagt endast 18 tr havre.

JordmS.nen for Porkenahult beskrivs som halften mulljord med ,rodh-
mullr, resten >ohr och gruuthr, vilket i alla fall ar mer mulljord d"n vad

som dr vanligt i trakten. Angsmarken till g5,rden uppges avkasl'a z4lass

ho (genomsnittet i socknen ca z7 lass), och dngsmarken beskrivs som

mestadels backar och hirdvallsdng (zo lass), resten mossar och kerr. Gir-
den antecknas for ett kreatursbestS.nd, som fhr anses som relativt bery-

dande (sockengenomsnittet for hel g5.rd anges i parentesen): 4 hestar

25. Nmquist r9r7-zr, s. z5z; Nordholm ry67 s. ro.
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b,6), ! oxa, (li), 16 kor (ro,8), u ungnotlungfenad (8,), zo ffu (2o,5),

40 getter (r9,8) och rz svin (Z,o). Betesmarkerna bestS.r av ljungbackat
kerr och mossar.27

Porkenahult ligger inom det enda smala balte av furuskog i Skine
som p5" Gerhard Buhrmanns karta frin fi841.terges langst norrut i land-
skapet, i norra delen av Orkelljunga socken och Fagerhults socken samt
langre osterut i del ar ay Vdstra och Ortru Goinge. Uppenbarligen har
furuskogarna i Fagerhults socken inte imponerat genom sin kvalitet pi
jordrevningskommissarierna: ,af fuhru finnes der till temmeligh quan-
titdt, doch af ringa wdxt, si man nilppelig kan finna i heela socknen ett
Tree som duger till en godh bielke, men sparrar och lechter ar dher
ofwerfodigt, Skogen dr s5" tiock att man ndpligh kan gi der igenomr.
For Porkenahult antecknas att gfuden hanByggringztimmer. . . afffuru-
skogh, men intet wijdare dhn till sparrar, grardtzle och lechterr. De har
dessutom viss ollonskog, ndmligen en andel i ,Ramperitz skogh, till 5o
svins ollonr.

Bland gS"rdens ovriga tillgingar antecknas aft bonderna har har fiske i
Svarta sjo, som anges varafiskrik, men de ,kan der ingen fisk bekomma,
som han (d.v. s. sjon) dr mycket diupr, en formulering som kanske dr

resultatet av ett lyckat forsok frin bonderna att spela ner tillgingarnas
vdrde. Lika ligt vdrde tillskrivs en annan specialitet for girden, nd"mligen

den jdrntillverknirg som har lgde rum. Om bonderna i Porkenahult
heter det att de har )en lijten maasungn som dhe smelta tackjdrn uthi;
werket trampas medh fotterne, och Mallmen hempta dhe i Stora sion>,

d.v. s. i Stora sjo vid Sm5"landsgrdnsen, ,och elliest hwar dhe finna ni"got
i kiarr, Men pi ingen ort finnes det i stor mykenheetr. Det ir sannolikt
att jdrntillverkningen i Porkenahult och i det tidigare Kronolenet som
helhet tidvis kan ha spelat en nog si stor ro11 for bondernas ekonomi,
sd.rskilt under dansktiden. Genom den svenska kronans forbud mot
handel med Danmark avbrots omrS.dets gamla handelsforbindelser med
Danmark vd.stansunds, dar jarn och smidesvaror hade efterfrigats. Thots

27.Jfr Nordholm ry67 s. rotff., som utifrS.n Jr fi7r har berlknat medeltalet for djur-
agare pi Soderslett: 4,7 hastar, 3 stutar, r,S ungkreatsr, zkor, T,r fhr och 6,7 svin.Tonvikten
Ing har pi S.kerbruket, och en hel gird kunde inte sIllan ha ett irligt utslde ay z5-3o tunnor
rig och korn samt ro tr havre. Antalet notkreatur framst5.r som anmdrkningsvdrt li.gt pi
sletten. Siffrorna for ,djurdgare, hos Nordholm inkluderar dven boskapsdgande gatehus-

mdn och er allts5" inte direkt jamforbara med skogsbygdens hela girdar.
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att illegal export slkert har forekommit har denna produktion nu av allt
aft doma minskat i vdrde.

Avslutande diskussion

I denna mikrohistoriska studie har vi fitt en inblick i en nordskS.nsk

skogsbygdsgird sidan den framtrdder i ett kallmaterial som enbart gene-

rerats av skafte- och avgiftskrdvande institutioner i en period frin me-

deltid till svensktidens borjan. Girden Porkenahults mdrkliga namn har

varit en urgi"ngspunkt och, i erlighetens namn, dven en forevindning for
presentationen, eftersom det ganska snart, och utan overraskningar, vi-
sade sig att n5"got samband mellan namn och nd.ring inte kan belaggas i
denna ryp av kdllor. Det bevarade kallmaterialet frin medeltid, rtoo-
och r6oo-tal har tillsammans med Fornminnesinventeringens uppgifter

medgivit inblickar i diverse ndringar pi girden: en omfattande boskaps-

skotsel, trdhantering, S"kerbruk, ingsbr.rk, jd.rnhantering, jakt, fiske, lin-
berednirg och tjerframstdllnirg. Arr.n om undersokningen har visat att

mi"ngsyssleriet var vdl uwecklat p5" Porkenahult behover det inte inne-

fattaen eller flera portkonors verksamhet pi platsen. Det d"r endast nam-

net som sidant som antyder n5.got i den riktningen.
Benimningen ,portkona) var gingbar som appellativ i perioden

rzro-rjoo, di girden enligt ovan redovisade hypoteser kan ha etablerats.

Namnet ir belagt frin rtoo-talets borjan men kan alltsi yaradldre. Med

tanke pi drans berydelse dr det sv5"rforklarligt att namnet har kunnat bita

sig fast i en tid ndr ,portkona) som tillmdle skulle betraktas som dre-

krdnkande och .vara italbart. Men namnet har inte bara blivit ett till-
ftilligt strcymford och ett negativt laddat binamn, det har vunnit burskap

genom den kamer ala traditionen och overlevt (i nigot forilndrad skrift-
lig skepnad) till vir a dagar. Kanske har denna kamerala tradition haft en

avgorande berydelse for v5"r tolkning av namnet. Har skrivare eller andra

personer inom lansforvaltningen pi Helsingborgs slott mojligen upp-

fattat ett i tal eller skrift meddelat snarlikt girdsnamn p5" ett felaktigt

sdtt, ett namn som man i hamnstaden Helsingborg kunde associera med

en vdlklnd fbreteelse i det urbana nojeslivet? I si fall kan namnet helt

enkelt .vara en folketymologisk omskrivning av en okand forlaga. Det
kunde vara en alternativ forklaritg till det mdrkli ga gilrdsnamnet, som

s5"lunda mera hade att gora med skrivarens kulturmiljo dn de strdvsam-

ma nd.ringsfing som utovades pi denna avligsna ghrd i grdnsskogarna.



Om sjiinamnet *Malirugen

ev SvaNTE STnaNDBERG

I sitt banbrytande, nu delvis starkt forildrade men dndi viktiga arbete

Studier ofver de svenska sjonamnen (19ol-06) upptar Elof Hellquist
(, r. $g f .) ett *Maling\en), fsv. *Malinger, som efter hans mening en

ging varit namnet p5. Malmsjon (T 9GNV) i den sormld.ndska socknen

Stora Malm.1 Sin rekonstruktion av fsv. *Malinger m. bygger Hellquist
pi ett av honom anfort Malingzds r1q for g5,rdnamnet Malmsds vid
Malmsjor. Ombildningen av Maling tlll Malm- har enligt-Hellquist
snarast skett under anslutnirg till socknens namn. Han framhiller att
*Maling\s)- kunde vara framginget ur ett lldre *Malig(s)- och vill inte

heller utesluta mojligheten av en tidigare form p3" -under; i sin oversikt
civer sjonamnens bildningssdtt uppfor han dock *Malingenbland nam-

nen pi -ing- (^.^. z s. z5) eller -ung (z t. z).
Kanda dldre belagg for hydronymen Malmsjdn ar bl. a.: Malmsion

167o och fbljande ir? LMV C 2,Malmsion fi7i LMV D l3,Mahlsion
fi74 SRA Sudermanlandz nybyggen, Blitt m 40 f.r55 r., Mahlms Sion

t677 LMV C 1 3:34, Mahlsion fi89 LMV C 1 1:15-16, Malmsion r69t
Lantmdteriarkivet vid lantmiteriet i Sdd. 1., St. Malms sn nr 92, Malm-
Sioon r7o7-rr LMV C 70-102:l och MalmSion 1743 LMV C 70-
102:2. Upptecknade uttal for Malmsjdn ar mdpJary ((G. Annell r93r,

OAU) och mdfaa,mdbmfhp (S. Strandberg ry68, OAU).Negon form p5"

Maling som direkt S.syftar sjon har jag inte pi"trd.ffat I en handling frin
r84o (LMV C 70-85:1) upptrdder det formellt sekundara Malmsniis-

sjiin. Vid sjons norra strand ligger girden Malmsnds (Malsncis SH

L599: 1 1, Malsnciss SH 1600: 10 f. r4ry., Malseness SH 160 l:17 hjalp-

1. For upplysning om vissa vedertagna, i min framstillning anvlnda forkortningar,

bland dessaT hanvisas till forkortningslistan i Namn och bygd 86 (1998).
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skatteld.ngd, Malmsncicis SH 1609:12, Malsnris fit5 SRA Alvsborgs losen

(AL) vol. 69:IY, Malnssndss rqt SRA ml Sod . rz:3). Vid en hojd soder

om Malmsjo, Iigger g5"rden Malms5"s. Dess namn uppvisar en mlngd
intressanta belagg frin lldre tid: malsosaastarp 1474 z5l6 Djulo SRAp
or., MalinssiossS"S"ss Tirp 1474 z516 Djulo avskr. rt94 zglj u. o. SRA
Topographica (Top.) vol. i19-8o, Malmans5"s ry34 4lt Djulo vid. ri73

3/8 Stockholm perg.-brev i Katrineholms kommunarkiv or., Malings is
Sodermanlands (landskaps)handlingar (SH) i SRA 1556:14B f.99 r.,
malms Aas SH l55B:9, Ett rorp wed malingzS.ss SH t56l:9 f.r85 r.,
Malingxls ry@ SRA Kungl. arkiv 1:K 7 s. rz3, Malingxils ry@ ib. (annan

bunt) f.17 v., Malingz5"s ry@ rb. (en tredje bunt) f, r4r., Malingzils ry6j
Historiska handlingar rJ:r s. 8t n.r, malmsis SH l57l:2, Malmsis SH
1581:1 jb, Malius Aess ry86 M. Collmar, Sormlandska herads dom-
bocker frin rtoo-talet (rg1) s. 82, malmsios 5"ss r58o-t. ? Riksarkivets
kopiesamling r, Avskriftsamlingen, vol. fi4 f. 4 r. (SD 1 s. 6to, A. Nor-
ddn, Ostergotlands jirn5,lder z, 1943-48, s.n), Mallmsnidss5"S"s 1588?

Mauritz Joranssons jordebok (i Katrineholms kommunarkiv) f.7 ,. (r.
om dateringen S. Strandberg, Studier over sormldndska sjonamn, r99r,
s. z6), MalinssiossS.s th5"rp rj94 z9l j u. o. Top. vol. j79-8o, malsios aass

slutet rtoo-t.? Top. vol. 58o-8r (A. Norddn a. a. s. 4il, Ett torp widh
Malingz5"5.ss sl. r5oo-t. ? SRA odat. godsregister i Djuloarkivet vol. r,
Malins Aerr SH 1605:5 f, 85 v., Malms5"s, MalsS"s .6t5 Af vol. 69:IY,
Malmsiis 1689 LMV C 1 1:1 5-15.

Att doma av uppgifter frin ortsbo r ar ordet mal'grus, grov sand och
stenar vid strand' o. d. inte orimli$ i ett namn pe Mdmsjor men inte
heller ofrinkomligt; den intilliggande Stensjon beskrivs som stenigare.2

Att motivera ett ursprungligt Malm- dr mycket latt. Ndra Malmsjons
nordvdstra del g5.r ett balte med rullstensgrus; i anslutning dartill finns
omri"den med mosand, bl. a. vid Malmsis (glk Aa zz). Ordet malm
'grus- eller sandmark' har anvd.nts i sormlandska ortnamn pi olika hill;
se om malm t. ex. J. E. Rietz, Svenskt dialekt-lexikon (t86) s. 426, B.

2. I samband med formen Malsiiin kan nimnas att fisken mal pi. rToo-:alet fingades i
den ndrbelagna Fj1laren enligt C. F. Broocman, Beskrifning ofwer the i Oster-Gotland

befintelige . . . z $76o) s. +61. Vid tolkningen av Malmsji)n ar dock beteckningen for denna

vdldiga fisk en mycket osiker mojlighet. Fjalaren kan betraktas som en lingt inskjutande

vik av den stora Tisnaren; forbindelsen mellan Fjdlaren och Malmsjon dr ett mindre yat-

tendrag.
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Hesselman i NoB 18 (rglo) s. t f och SAOB M ry3 f. En sprikligt och

sakligt tilltalande forklarirg av Malmsjdn i Stora Malm ar tjon vid mal-
men (Malmen)'.

Tankbar d.r en utvecklirg frin (*Malungsas >) Malingsds tlll Makds
och senare - genom anslutning till socknens namn - tlll Malmsds; jfr
t. ex. G. Franzdn, Vikbolandets by- och g5,rdnamn t (tgll) t. 67, 69 f . om
Orestadoch Furingstad. De dldre beleggen fOr Malmsds pekar dock inte i
forsta hand i s5"dan riktning. Varfor skulle ett hydronymiskt *Malinger

under n5.gon tidsperiod ha uwidgats med ordet sji), ochvarfor skulle ett
ursprungligt *Malingsiosas e. d. forst p5" ryoo-talet uppvisa skrivningar
med Malings- ? Ett *Malen (tidig ellips av ett *Makion?) e. d. kan tdnkas

ha omvandlats till *Malingen under senmedeltiden eller Vasatiden (jfr S.

Strandberg i OUA r9U s. t3 ff. med litt. om sjonamn pe -inger), men vi
har inget skal att anta ett *Malen, och det hydronymiska *Malinger ar

endast en konstruktion. Det naturligaste sdttet aft forklara Malings- i
vissa ildre belagg for Malingsds dr vil aft anta fonologiska och/eller as-

sociativa skeenden.

Malmsiiisds kan latt ha givit Malsiiisds, men en annan tdnkbar uweck-
ling ar Malms(ias-) > *Malns(ias-) > Malirus(ias-) > Malirugs-. Jfr om -ms-

(rgl) s. zo3 f. (jalms- > jtilns-, uiirmsl- > ucirnsl-) och I. Lundahl i SOSk

ll:2 s. rr9 (Grims- > Grins-, Rams- > Rans-).M.llan det bortfallshotade
n och det mer resistenta -r kan en vokal ha inskjutits genom en skydds-

itgdrd av differentiationskaraktd.r; jfr bl. a. J. Sahlgren i NoB 35 Gg+Z)
s.99 ff. om konsonantbevarande vokalinskott, S. Strandberg i OUA r98i
s. t6 (Kuisirugsbo), ds. i OUA r98t s. z8 ff. (-inr- > -ings-) och om differen-
tiation overhuvudtaget t. ex. L. Elmevik i Sprikbruk, grammatik och

sprikfordndring. En fcstskrift till ulf Teleman $99+) s. z@ff. med litt.
Har kan erinras om det sormld.ndska gS,rdnamnet Hfrllingstorp i Tuna-

bergs sn, 1447 skrivet holmgerstorp (z4lt Jonikers hdstg SRAp or.) men

1494 holingers torp $zlt Hammersta SRAp or. ex. r) och om formen
Holinger ay Holmger (se SMP h. ,3 under Holmger).

Det ar tdnkbart att -irugs- i vissa former av Malmsds beror pi rent
analogisk, kanske enbart skriftspriklig omvandling av Mals-, Malis- eller

Malins- e. d. eller av Malms-, felaktigt lest som Malins-. Jfr Malengz

kyrke SH 1,561:9 f. rB5 r. for Malms kyrka. Det slagkraftrga -inf har

verkat attraherande i olika sprikliga sammanhang; jfr tex. ord en/)igrirug
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< fnghrirud och saruning < sdnnind (E. Hellquist, Svensk erymologisk ord-
bok, 3 uppl ., 1948, s. zjzf.,887) och skrivningen malingxakher u.5". (sen-

medelt., SRA D 2 f . t r) for Mrikdker (frrr. Malisaker) i Ytterselo sn,

Sormland. En form som huiningz scitter t6z5 Gl6 SRA dombok Sod. l.

vol. 3 f. 8oo v.) for g5"rdnamnet Vinsritter i Skoldinge sn, Sormland (hueru-

setter SH 1560:21 d), kan .vara inspirerad av det i ndrheten forekom-
mande Valingstitter (T IOGSO). S. vidare om sekundart -irug I. Modder
i NoB 36 (rg+8) s.t6zf., 166ff. (Hidhilts-, Hedhins-> Hidhings-, Hedh-

ings-),V.Jansson,Nordiskavin-namn(,gl,)S.374f.Gi,>
Moberg i Norrkopings histori a r:z (tg6) s. 18 f, (Klintstad > Klirugstad,

Rims-:Rings-) och S. Strandberg i OUA r9U s. t3 ff. med olika exempel

och hd.nvisningar.

Vid bedomningen av det ur Malmsfrs extraherade sjonamnet *Maliruger

bor sdrskild vikt fd.stas vid att de lldsta kanda belaggen inte talar for ett
ursprungligt *Malings- i Malmsds, att nigon hydronym pi Maling isyf-
tande Malmsjon inte ilr belagd, att alternativet Malm- dr sakligt tilltalan-
de och att formerna med Malings- kan iterspegla en sekunder fono-
logisk uffecklirg eller bero pi rent skriftspriklig analogi. Det forefaller
naturligast att avfora *Malinger ur forteckningen over svenska sjonamn

bildade med -ing-.J^gvigar tro att den store etymologen Elof Hellquist
skulle ha dragit samma slutsats, om han haft tillging till hela det belagg-

material som redovisats i denna framstdllning.



Hallberg och samiska hellar

ev lJrre SvEDELL

Sldktnamnet Hallberg bars av m5" nga svenskar, av vilka de festa bor i
landets sodra och mellersta del. Som ortnamn forekomme r Hallberget

frin Halland till norra Norrland. Forme n Hrillberget dr dock lingt vanli-

garc, i synnerhet i de norra delarnaay landet. I Jokkmokk betecknar det

ett stort berg nordvdst om Murjek (Tk z6K NV) och wi smi hojder
mellan Lilla och Stora Luledlven, varav ett norr om Nelkerim (Tk z6J

NO) och ett norr om Padjerim (Tk z6KNV), samdiga i den ostra delen

av socknen. AIla har dven namnformen Htilloudrre, som ar den lule-

samiska .varLanten av Hcillberget (udrre beryder 'berg, f all'). Forleden i
det samiska namnet innehi.ller hallo'klipphd.ll, flat sten'. Ordet har en

n5.got skiftande form i de olika samiska sprikomri.dena. Den lulesa-

miska formen hallo motsvaras av nordsamiskans heallu (i sammansdtt-

ning heallo-) och dess variantform healld, i den sydligaste samiskan i
Herjedalen av halla. Det samiska ordet dr ett linord som kommer fr5"n

fno. hella 'hell'. Som ortnamnsforled ar det inte pifallande frekvent men

dess forekomst i sprikkontaktsomri"den gor det sdrskilt intressant.

I Jokkmokk finns dven andra HAllo-namn. Ett gemensamt drag for
dem dr att de betecknar lokaliteter av ringa omfattning. Endast det ostli-

gaste Halloudrre vid Murjek er av ansenlig storlek. Det forefaller rimligt
att misstdnka att namnet pi det stora berget inte skall hillas ihop med de

andra namnen. Det dr mojligt att det har svenskt ursprung och att sa-

merna l5"nat bergets namn.

I grannsocknen Gallivare finns Hdlfurseru, Hdlloheden och Hcillaroua,

samtliga med samiska parullellnamn. Medan de flesta Jokkmokksnam-
nen med stor sannolikhet kan antas ha samiskt ursprung, ilr bilden mer
svirrydd for namnen i Gdllivare, dar det gamla samiska namnskiktet har

overlagrats av finska och svenska namn. Det dr vanligt med namnlin
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men l5.nens riktnin g ar inte alltid sjdlvklar. De tre platserna finns i den
sodra delen av socknen. Hdllforseru (Tk z6K NO), err fors i Ri.neIlven i
socknens sydligaste del, bendmns pi samiska Halloguojhka (guojkka
'fors'). Enligt uppteckningen dr det samiska namnet en oversilttning av

det svenska. Ett svenskt ursprung stods av att det finns otaliga forsar
med namnet Hdllforsen medan Halhguojkka forefaller unikt (OAU). I
forsens ndrhet finns dock ett mindre berg Hallotj,frhkkd (tjhhkkL'berg-
el. falltopp') utan andra kanda namnformer, vilket vdl snarare pekar
mot att det svenska forsnamnet itergir pi det samiska.

Ldngre norrut, vid sockengrdnsen mot Jokkmokk, finns Hrilloheden
(Tk z6K NO). Namnet ar en fbrsvenskning med oversatt efterled av

lulesam. Hrillogielas, vars efterled giela.r beryder '(tall)hed'. Vid heden
finns dven sankmarken Hrillomyran, delvis i Jokkmokks socken.

De har anforda namnen med en svensk och en samisk namnform
finns inom ett relativt begrinsat omrS"de mellan Lilla Lulellven i vdster

och R5.neillven i oster dar det svenska inslaget er ungt.
Soder om Gallivare tatort och f allet Dundret finns en mindre hojd

med det finska namnet Hrillaroad (Tk z7K NV). Hdjdens lulesamiska
bendmning er HAllarodaue, n5"gon svensk namnform dr inte kend. Thak-

ten prdglas av forfinskade samiska namn. Det finska namnets efterled
inneh5.ller roud, som d.r ett nordfinskt appellativ och ortnamnselement
med berydelsen 'blockterrdng; brdnt omrS"de'. Det dr ursprungligen ett
15.n frin samiskan och motsvaras av lulesam. rodaae'av skogseld brdnd
terrdng, brdnna'. Namnens efterled;r s5"ledes till fog^hjelp vid ett her-
ledningsforsok.

Forled en Hrilla- kan inte forklaras utifrS.n finskan vare sig semantiskt
eller fonologiskt. Formen overensstemmer inte med finskans vokalhar-
moniregel, som dock inte alltid fullfbljs i Gdllivaredialekterna. Arr.n .n
samisk bakgrund forefaller weksam. Den samiska form som pi fono-
logiska grunder kan komm a i frilga ar den nordsamiska dialektformen
healld (med lingt utljud), men denna form ar inte kand i den lokala
dialekten och kan darfor uteslutas. Gillivare dr ett overgingsomride dar
lulesamiskan och nordsamiskan mots, men historiskt sett tillhor trakten
soder om Gallivare tatort det lulesamiska spr5"komr5.det, varfbr man har
skulle forvdnta sig namnformen *Halloroauue. Diremot skulle en samisk
S"tergivning av fi. *Hellaroud ge HAllarod.ua€. Fi. hella d.r ett dialektord
som kommer fr5.n sv. hall, i norrbottensfinskan med berydelsen
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'(berg)hall, klippa. (Ett yngre lS"nord med samma berydelse dr halli.)
Som ortnamnsforled forekomme r Hella- huvudsakligen i Finlands gam-
la svenskbygder men dven i det norrbottensfinska sprS.komri.det. Hur
ett finskt Hellaroud har blivit Hrillaroua ar sv5.rare att forklara.

Den samiska namnleden finns dven bakom det finska namnet Hellu-
karhi pe eft nowarp i sjon Sevujdrvi (Tk 3oK SV) norr om Kiruna.
Hellukarki ar en fonologisk anpassning av nordsam. *Healhgeadgi, vars

efterled beryder 'sten' men som i det forfinskade namnet sammanfallit
med ordet kdrkl'spets'. Vid nowarpet finns en liten holme Hellakiui,
som innehS.ller det finska dialektordet hella, och kiui'sten . Namnet d.r

vdl en oversittning av sam. *Heallogeadgi.



Jilrnhyttan

ev Ore SvENSSoN

Ett ftirsvunnet ortnamn

Pi Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, i ortnamnskartoteket, finns i
lidan over ej lokaliserade orter en lrpp med namnet ,Jernhytten i
Skaane, fr5.n ir ry47.1 I mitt arbete for projektet ,Norra Sk5"nes medel-

tidr2 har j^g i rdkenskaperna civer Helsingborgs lan fren slutet av r5oo-

talet3 stott pi ytterligare omnimnanden av en ort som p5" normaliserad

svenska bor bendmnas Jarnhyttan. Vad ar detta for en ort? Och var

ligger den ?

Genom att soka i historiskt material har jag hittat ett ftrtiotal belagg

pi Jdrnhyttan, med daterin gar igenom hela r5oo-talet och en bit in pi
r6oo-talet. Settet Jirnhyttan nd.mns pi ger intryck av att det bara funnits
en plats med detta namn och att det varit allmdnt kent var den legat. Ur
kallorna framgfu det att her har tillverkats jdrn och jarnprodukter i stora

milngder, fremst till den danska krigsmakten. Sammanhangen i vilka

Jarnhyttan omndmns indikerar alltsi att forleden i namnet dr jrirru och

efterleden hytta'metallfabrikationsplats, masugn etc.'.

I en undersokning jag hiller pi med om Jarnhyttan4 har kallmaterial
frin olika discipliner visat sig komplettera varandra pi ett, som j^g

rycker, fascinerande sdtt. Har finns ett ovanligt ortnamn, ett ganska for-
biginget och ovdntat rikt historiskt material samt en si gott som

1. Med hdnvisning till KD I s. 4ro.
2. Anders Odman, under produktion.
3. MiLrofilmer pi Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Originalen finns pi

Rigsarkivet i Kopenhamn.

4. Ett mer utforligt arbete om Jdrnhyttan ar under produktion. Det kommer att

presenteras i uppsatsform vid Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet samt i
artikelform i samband med redovisningen av projektet ,Norra Ski.nes rnedeltidr. Se not z.
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oundersokt arkeologisk hmning. Dessutom har en lantmdterikarta frin
forsta halften av r8oo-talet givit intressant information om dnnu Ildre
tider.

Tvdrvetenskaplighet inom kulturhistorisk forsknitg ar ni"got som

Goran Hallbe rg ofta och garna talar sig varm for och som han ocks5" har

sror erfarenhet av. Jd.rnhyttan d.r ett av de mi"nga dmnen som utretts och

diskuterats med kulturhistorisk bredd vid morgonkaffet under min tid
som gdst pi DAL. Darfor kanns det roligt att kunna lyfta fram ni.got
frin min undersokning just i denna skrift.

Aldre i"sikter

Redan den danske historikern Jacob Langebek uppmd"rksammade Jdrn-
hyttan. I ,Anledning til en Historie om de norske Bergwerkers oprind-
else og Fremvext), 1758, har han g5"tt igenom och skrivit av ett antal

handlingar som ror Jdrnhyttan i Skine. Hans arbete prdglas av upplys-
ningstidens raka stil och av en jdmforelsevis kallkritisk hillning. I argu-

mentation mot vissa svenska historiker forklarar han bland annat att han

inte alls tror aff de gamla goternas jirngruvor li.g vare sig i Dalarna eller

n5"gon annanstans i ,desse Nordiske lander. Platsen forJdrnhyttan i Ske-

ne gir han dock inte in pi.5
Atskill iga ir senare skriver den divarande generaldirektoren for lant-

mdteriverket L. B. Falkman (f.r8o8, d.rSgr) i en opublicerad anteckning
angS.ende orten Uglerup som ndmns i samband med Jilrnhyttan - ,Ugg-
larp i Skytts hirad?r. Denna gissning har sedan gitt igen vid flera till-
ftllen.6

Den forste som pi allvar tar itu med att forsoka finna ut var Jdrn-
hyttan legat ar Carl Sahlin, brukspatron och en av pionjirerna inom
svensk jdrnhistorisk forsknirg. I Jernkontorets Bergshistoriska Skrift-
serie N:r ro, r9J9 som bar titeln ,Skinsk" jilrnbruk i illdre tider> be-

handlar Sahlin bland annat den gitfulla rJd"rnhyttan i Skiner. Han utg5"r

ifrin de kdllor som redovisas ay Langebek samt en del material frin

5 . Langebek 1758 :t76 ff. Langebek ndmner dock i fr5"gan om sk5.nska jdrnverk en ort som

kallas ,Kolle, i ett par handlingar fr5.n mitten av rtoo-talet, forfattade pa rytk". Langebek

benlmner detta ,Kolle, - ,Kullen> (1758:168ff.). Det gor dven John Nihldn $y9t4f.),
som dessutom genom ett missforstind eller en fellasning blandar ihop ,Kolle, med Jd.rn-

hyttan.

6. Sahlin r939izt
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Kancelliets Breveb ager. Han tar fasta pe ett par kungliga privilegiebre\L
utfdrdade av Kristian III 1558, och av Fredrik II ett i,r senare. Hdr be-

skrivs utforligt villkoren for Milster Hans Hanssen vid ,Jernhytten i
Skaane, och bland mycket annat ndmns we gilrdar i ,Uglerup) som hor
till Jarnhyttan. Enligt Sahlin finns sex olika Ugglarp i Skine. Tvi av

dessa skulle, eftersom de liksom Jarnhyttan ligger inom det gamla Hel-
singborgs Ien, kunnayara det ,Uglerup, som omtalas tillsammans med

Jdrnhyttan; Ugglarp i Starby socken, Sodra Arbo harad och Ugglarp i
Gri.manstorps socken, Norra Asbo herad. Genom att leta efter platser
med tillging till vattenkraft och med forekomst av jdrnslagg fastnar
Sahlin for antingen Bjdrsgird i GrS.manstorps socken eller Koppar-
mollan i Ostra Ljungby socken. Eftersom Kopparmollan ligger nirmare
en av Ugglarpsbyarna in Bjersgird och dessutom i motsats till den sena-

re orten legat under kronan under den danska tiden forlagger Sahlin

Jirnhyttan till Kopparmollan.T

J^ganser att Sahlins identifiering avJdrnhyttan som Kopparmollan dr

riktig. Forutom de kanske n5"got otillrickliga skal han ndmner for sitt
antagande finns emellertid ocks5" ett antal andra omstd.ndigheter som
pekar i samma riktnirg.

Jernhylten

Det ganska ofta iterkommande ,Uglerup, ar inte den enda ort som
ndmns tillsammans med Jlrnhyttan i de historiska kallorna. Fr5"n ir
l5l7 finns ett kungligt brev som ndmner att ,Her Aaghe Andersson,
Riddher, waar Mand oc Raadh, wedherlagt oss oc lGonen met en gard i
Skone som kallis Tiiswigh, oc ther til met Jernhytten oc Smedyen, som
hanss breff, hand oss the r paa giffuet haffiver, ydhermere wduiserrS. Det
overlitelsebrev som omtalas finns bevarat i en regest som nd.mner

existensen av ett ,her Aage Anderssens skode breff paa en hans gordt
Steffinge i Asbo herret, som han skoder tiill Kronen tiill ewindelig
eye. . .,,9. Aaghe Andersson (Thott) var lensherre over Helsingborgs len10

och gS.rden ,Tiiswigh/Steffinge,,(!) i ,Asbo herret, i Skine kan inte -vara

n5"gon annan plats dn Stidsvig i Norra Asbo harad.

7. Sahlin r9J9:24ff.

8. SRD VI:zr8 f,
9. DADA 4:4oo
10. Biith ryy33o
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A, ry7o fornyar kungen villkoren for mdster Hans Hanssen vid oJxrn-
hytten i Skaane). Mdster Hans fir nu rd"tten till kronans tionde av

,Liungbye, och ,Kelne, socknar.l l Vad som avses d"r sdkerligen grann-
socknarna Ortra Ljungby och Kallna.

I ld"nsrdkenskaperna over Helsingborgs lan fren rr79l8o beskrivs hur
wi snickare betalas for att ha arbetat i fyra dagar )vthi Konng: Matts:

Jernhufte) hos Lassar Dumneler Kuglesmed. Snickarna kommer fr5.n

,Fastorp, och frin ,Liungbyrr.r2
Sivil ,Uglerup, som ,Fastorp) och ,Liungby, dr ortnamn som fore-

kommer p5. flera heil i Skine. Men kombinationen ir unik, liksom ndr-
heten till de lattidentifierade Stidsvig och Kallna. ,Uglerup), ,Fastorp,
och ,Liungby, m5"ste yaraUgglarp, Fastarp och Ortr" Ljungby - samt-
Liga i Norr" Arbo herad. Vi kan nu gora en ganska sndv inringning av

den troliga platsen for Jernhyttan.
Forutom landsortsbyarna ovan ndmns ocks5. nXgra stider i samband

med Jilrnhyttan. Dessa kan antagligen spegla handels- och kommuni-
kationsvd.gar som varit relevanta. Framfor allt tdnker j^gpi,. omnd.mnan-

dena av Helsingborg, Angelholm, Landskronal3 och Kopenhamn.
Mitt emellan de w5. ndrbelagna orterna Ugglarp och Stidsvig, i vilka

det funnits girdar som pi ett eller annat sdtt hort till Jarnhyttan, ligger

det tidigare ndmnda Kopparmollan, en fornlemningsklassad bruksldm-
ning med en vildig damm, fera forsar och n5"gra mer eller mindre fall-
ferdiga eller sonderrenoverade byggnad.r, gissningsvis frin r7oo-r8oo-
talen.

Kopparmollan borjade bendmnas pi detta sdtt n5.gon ging under den
tidigare halften av r6oo-talet i samband med att kopparsmide upptogs
har. Dessforinnan kallades platsen ,Jernhyltenr, vilket d.r tidigast belagt
frin fu fio9 i formen ,Jrrnholtrl4. I en prdstrelation fr5"n ilr fi24 fir
man ett forebud om och en forklaring till namnbytet. Det talas om en

molla )som kallis Iernhylten huor nu forarbeydis kaaber,,.15 Namnet

11. KB:t47f.
12. LR Helsingborg ry7918o
13. De Landskrona grundades beordrades borgarnai Angelholm att fytta till den nya

staden. I en lista over de berorda borgarnafr5.n ir ryy ndmns ,M. Hans paaJernhytten,
(KB:6+).

14. KB:7r

15. Tun eld ry34:32
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Kopp armo llan fo reko mmer inlednin gsvis tills ammans med rJernh ylten I

Jarnhyltan> si.som i den linga bendmningen ,Kopparmoll an Jarnhyl-
tan) eller i ,Jd.rnhylta eller Kopparmollanr.l6 ,Kopparmollan, kommer
dock att dominera allt mer och frin mitten av rSoo-talet verkanJilrn-
hyltan, .vara helt uttrdngt. Forutom ,Jernhyltan, forekommer enligt
Sahlin ocksi" skrivningen ,Jernhyttan) di och di., exempelvis i en hand-
skriven stdmpelbok fr5.n ilr ry77.17 Sahlin betraktar mot bakgrund av de

tidigare aktiviteterna pA platsen sistndmnda skrivning som ett utslag av

folkerymologisk tolkningslust. Formen rJarnhyltan, med eftertreden hult
'skogsdunge, mindre skog', ser han som den ,gamla och riktigar. Thots

att Sahlin forlagger platsen for r5oo-talets kungliga vapenfabrik till Kop-
parmollan kopplar han allts5" inte ihop rtoo-talskallornas ,Jernhytten)

med r6oo-talets rJrrnholtlJernhylten, i ortnamnshd.nseende, kanske

darfor att han inte betraktar de florstnd.mnda belaggen som egentliga

ortnamn. Hdr rycker jag att det finns anlednirg att friga sig om det inte
istdllet kan vara si" att ,Jrrnholt{ernhylten, ar forvanskningar av ett
ovanligt ortnamn, ,Jernhytten), som missforst5"tts och/eller blivit fel-
aktigt avskrivet i en tid di kronans jdrnproduktion p5" platsen har upp-
hort och glomts bort. Kanske var namnet >Jernhylten, ocks5. i overens-

std"mmelse med ortnamnsuttalet i trakten , dar det foredrogs framfor ett
mer svirbegripligt >Jernhyttenr. Har vore det intressant att undersoka

om det finns fler ortnamn pe rhylte/hylta, dar en fbrvdxling med ,hytte/
hytta, kan ha skett.

omridet nedanfor dammen t ;;l*tiu"r, dr i d^gstarkt igenvdxt.

Dessutom har har anlagts en liten tennisbana och en, nu halvt
overvuxen, minigolfbana. Det vore trevligt om platsen stidades upp och

rojdes pi buskar och sly. D5. kunde man gora en ordentlig inventering.
Det skulle ocks5. vara spd.nnande att genomfora en arkeologisk

undersokning i anslutning till denna mycket speciella plats.

16. Sahl tn t939:26

17. Sahl rn t939:26
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Fig. 1. Oresundsomridet. Platser (lander,

len och socknar undantagna) som nd"mns i
n5.got dokument der ocksf,. Jlrnhyttan fo-
rekommer. Karta: forf
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Ar egennamn substantiv?

ev [Jrr TBLE,MAN

Ordklasserna d"r fast forankrade i den grammatiska traditionen. Barnen
hr sig i skolan hur m5"nga det finns. Ordklasserna betraktas nog nd.stan

som naturgivna, bide av larare och elever. Indelningen funger ar ju ocksi
rdtt bra, eftersom traditonen tar fastapi n5"got vd.sentligt om ords gram-
matiska egenskaper. Att kunna skilja substantiv frin verb dr onekligen
praktiskt.

Men man behover inte granska ordklasserna sirskilt ingi"ende for att
mirka tillftilligheter i grdnsdragningen. Pronomen och adverb ir minst
sagt heterogena klasser. Och kunde inte participen -vara adjektiv lika vill
som verb ? Varfor inte sli ihop d. obojliga ordklasserna till en klass, 15.t

rrara med underavdelningar for ord med olika syntaktiska egenskaper?

Tank bara pi sedaru som nu kan tillhora tre ordklasser med ndstan sam-

ma berydelse:

Sedan it vi middag.
Det hade regnat dnda sedan jag kom.
Anda sedankarnevalen har hon bott hos mig.

Och hor verklig en och till samma ordklass som innan? Varfor dr egent-
ligen gott adjektty L resultatet bleu gott men inte i soua gott? Etc., etc.

Ordklasserna har sdkert en psykiskt realitet i vir mentala grammatik,
och i vira grammatiska beskrivningar ar de praktiska hjalpmedel vid
formulerandet av generella regler for hur svenska sprikets satser byggs

upp. Om ett ord fors till gruppen substantirr s5. vet vi att det kan bojas pi
ett visst sitt, att det kan bojas syntaktiskt pi ett visst sdtt och att det har
en viss ryp av berydelse. Detta d.r sant dven om det dr stora skillnader
inom klassen, mellan de olika substantiven. De ir dndi" mera lika inbor-
des dn i forhillande tiIl ord av andra ordklasser, t. ex. verb. (E., annan sak
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ar att man kan etablera klasser av ord med andra utgi"ngspunkter, for
andra syften, t. ex. efter antal stavelser, eller antal bokstdver, efter bery-

delse av en viss ryp, s5"som konkret-abstrakt, tid, rum etc.)

Vi har fitt lara oss att egennamn dr en sorts substantiv vid sidan av

appellativ och dmnesnamn, ungefhr som transitiva verb vid sidan av de

intransitiva inom ordklassen verb. Men ar egentligen egennamn mer

substantiv dn t. ex. pronomen? Lit oss granska underlaget for denna

hevdvunna grammatiska klassifikation. Naturligt nog utg5.r vi di ifrin
morfologi (framst bojning), syntax och berydelse. Till aft borja med

betraktar vi endast egennamn (som Greta, Kebnekajse, Draco) i deras

p ro torypiska anvd"ndning.

Ett morfologiskt kannetecken for egennamnen dr att de inte bojs i
species och numerus. (Att vissa egennamn ser ut att ha bestilmd slutar-

tikel eller pluralandelse lndrar inte vid detta faktum.) Att egennamnen

inte har species- eller numerusbojning henger ihop med deras berydelse:

de ilr inherent definita och anvd.nds normalt bara om en referent i ental.

Skillnaden er rydlig mot substantiven. Vi behover bara jdmfora Bjiirn
med bjiirn, bji)rnen, bjdrnar, bjdrnarrud. Diremot erinrar egennamnen

om personliga pronomen, som ocks5. d.r inherent definita och som sak-

nar sivdl species- som numerusbojning (ui ar ju inte plural till jag, de

inte plural ttll han).

Genitivsuffixet fogas emellertid till egennamn pi samma sitt som till
substantiv. Men denna egenhe t ar inte n5"got speciellt for substantiven,

eftersom genitiv-s kan fogas ocks5. till pronomen , 
^djektiv 

och andra ord

som kan sti sist i sin nominalfras: han-s, alla-s, d, nio-s, den nykomrue-s)

deru tredj e-s.

Syntaktiskt dr ld.get ocksi oklart. Visst dr egennamnet liksom substan-

tivet normalt huvudord i en nominalfras som subjekt, objekt, rektion
etc., men samma sak glller ju ocksi om exempelvis personliga prono-
men. En karakteristisk anvd.ndning av personbetecknande egennamn d.r

att de kan anvdndas vokativiskt (Gretal), men det kan ju faktiskt ocksi
substantiv och pronom en: chefen! du! ndgon).

Egennamnet kan i viss utstrdckning ta samma bestd"mningar i sin

definita nominalfras som substantivet i sin, men samma sak gdller i si
fall ocks5. om de definita pronomenen : lilla Greta, Per frdn Vrixjii, sncilla

d.u, ni i hiirrue,tr Beroende pi sin berydelse kan egennamnet inte ta sidana

pronominella bestdmningar som forutsd.tter indefinithet eller urval
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bland flera referenter av samma slag (annat dn nd.r namnet overfort an-

vdnds som appellativ: mdruga Kebnekajse, €tt dnruat Kebnekajse - varom
mera nedan).

Si till egennamnens berydelse! De flesta skulle nog hilla med om att
den deskriptiva lexikaliska berydelsen d.r rdtt tunn. Valkanda fornamn
kan s[gas ha den inherenta berydelsen 'person' och 'manlig' eller 'kvinn-

lig'. Men vad beryder Kebnekajse om vi bortser frin den unika referen-

tens oilndli ga antal egenskaper? Egennamnet skulle kunna sdgas vara en

etikett, dvs. ett uttryck utan annat inneh5"11 an det som ligger i att ha just

detta namn. Denna semantiska nakenhet framtrider sdrskilt ndr egen-

namnet st5.r som predikativ vid heta.I en sats som IaS uet ingeru som heter

Greta implic erar Greta att subjektsreferenten dr en person av kvinnligt
kon, inte mer. Man kan jdmfora med ett appellativiskt substantiv: vi
sdger normalt Det dar iir eru laserskriudre, inte Det dAr heter (rr) laser-

s kriuare.
Men ndl egennamnet anvd.nds referentiellt, t. ex. som subjekt, dr ldget

ett annat. Di fungerar det precis som ett substantiv i bestd.md form eller

ett personligt pronomen, dvs. det implicerar alla de egenskaper som

tillkommer den unikt identifierbara referenten. I fbljande exempel avser

Greta liksom flickaru och hon en bestdmd individ med alla de egenskaper

som lyssnaren vet att hon har:

GretalFlickan/Hon dr fr5.n Malmo.

Men vi skulle ju inte darfor sdga att flickan eller horu i sig har denna

betydelse.

Det dr speciellt for prototypiska egennamn att anvdndas om referent i
ental. Nar vi sdger Bjdrn eller VaxjA avser vi varje g5.ng en enda referent,

nilmligen en referent som konventionellt ber det aktuella egennamnet.
(Namn som Fiirenta stdterna, Dalarrud, Klippiga bergeru, Fririiarna ar for-
stis specialfall, ndrmast att jilmfora med substantivens pluralia tantum
som glasi)gon och byxor.)

Vi har gjort det latt for oss hittills genom att bara beakta egennam-

nens (respektive appellativernas) prototypiska anvdndning. Men hur ser

saken ut om vi ocks i tar med i rdkningen de icke prototypiska anvdnd-

ningarna? J^gtd.nker di pi fenomenet att egennamn ofta kan anvdndas

som appellativ (substantiv) och aft substantiv ocksi kan bli till egen-

namn. Som i si mi,nga andra fall av naturliga klassifikationer finner vi
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alltsi har mellan klasserna ett grd.nsomrS"de av vaghet liksom att element
i en klass kan omfunktioneras till att bli element i en annan klass. Jfr
exempelvis overgingar mellan andra ordklasser, som ndr adjektiv blir
substantiv (liberal, djup) eller wd.rtom (himla, slnd.

Egennamn kan t.ex. bli appellativiskt (substantiviskt), ndr det an-
vdnds

om varje referent med ett visst egennamn : ui har tre Kristinor i
hlassen, det finns minst tre Fagerhuh i Suerige, Wallenbergarnd

om varje referent som har en karakteristisk egenskap gemensam
med den mest kande namnbdraren i en riktig lVapoleon, Smdlands

Jerusalem

om aspekter av en referent som har ett visst namn, d.v. s. ndr den
egentlige namnberaren ses som en klass av lika referenter som dndi
skiljer sig it p5" ett visst sdtt: en dldrad Tbgndr, tSoo-talets Ktiperu-
/tamn., det mondcina Malmii

om va\e element i en klass som bar efi egennamn (varumdrke):
Saaben, tufr Marabou

Men ocks5" omvdnt forekommer det att substantiv lexikaliseras som
egennamn eller blir egennamnslika: Flygarn, Utrikesdepartementet, Klip-

?iga bergen Som vi redan sett kan ett vanligt substantiv ibland avappel-
lativiseras som predikativ tlll heta, kalla o. likn. : Eru sddaru dar kffikokare
kallar hon fiiruperko latorr.

Vad blir nu slutsatsen av denna monstring? Egennamnen utgor en

ganska vdl sammanhS,llen grupp med gemensamma inbordes samman-
hengande morfologiska, syntaktiska och semantiska karakteristika. Det
mest karakteristiska draget er kanske att de i sig sjdlva ndra nog saknar

deskriptiv betydelse, samtidigt som sprikbrukarnas mer eller mindre
rika, mer eller mindre globala forestilllnin gar om namnbiraren av natur-
liga skal knyts till namnet.

Se lange vi bara betraktade de protorypiskt anvdnda egennamnen
kunde vi konstatera en hel del olikheter mellan dem och appellativerna.
(Ocksi gentemot dmnesnamnen, som har inte har beaktats, foreligger
olikheter, om In av annat slag.) I m5"nga avseenden finner vi i std.llet

likheter mellan personliga pronomen och egennamn - utan att egen-

namnen sammanfaller med denna ordgrupp. Det ser alltsi. ut som om
det finns ritt goda skdl att betrakta egennamnen som en egen ordklass.
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Jemfor vi med rdkneorden - vare sig vi avser grundtalen eller ordnings-
talen, som ocks5. ir semantiskt vdl sammanh5.llna - rycks egennamnen
.vara lika vil kvalificerade for egen ordklasstatus.

A andra sidan kan vi inte bortse frin det produktiva och m5.ngskif-

tande samspelet mellan appellativer och egennamn genom det som ovan

kallats overfo rdaanvdndningar. Hur man drar ordklassgrdnsen for egen-

namnens del kommer darfor att i sista hand bero pi om klassindel-

ningen baseras pi ordens prototypiska bojning, syntax och berydelse

eller om man ger samma vikt 5,t ordens overforda anvd.ndningar ndr

ordklasserna etableras och definieras.

Litteratur:

Teleman, U., Thxonomin i SvenskaAkademiens grammatik. Nigra problem och

losningar. I: S. Haapamaaki (red.), Suenskan i Finland a. Abo 1997, 9-zz.
Teleman, lJ., S. Hellberg 6c E. Andersson, Suenska Akade-mierus grdmmatik.

Stockholm: Norstedts 1999.



Ortnamnsri,det

ev ANNETTE C. ToRENsJO

I budgetpropositionen r98j redovisade regeringen sina overvdganden
med anlednirg av betdnkandet Ortnamns vdrde och v5"rd Q98z:45), och

efter riksdagens villvilliga behandling av regeringens forslag beslutades

att ett ortnamnsrid skulle inrittas vid Lantmd.teriverket. Ortnamnsri.-
dets uppgifter och sammansdttnirg angavs i lantmdteriinstruktionen
SFS 1988:rz3z. Ridet skulle framja ett d.ndamilsenligt och v5"rdat ort-
namnsskick och innan Lantmdteriverket aygjorde mera berydelsefulla
frigor om ortnamn skulle r5.det horas. Detta glller dven idag, men S rz i
den nu gdllande lantmd.teriinstruktionen SFS r995:r4r8 lyder det helt
kort: Inom Lantmdteriet skall finnas ett rid for frS,gor om ortnamn med

foretrddare for ortnamnsvirdande och namngivande intressenter. Sam-

mansdttningen av Ortnamnsri.det ar I princip densamma som vid dess

tillkomst med ett undantag, och det ar att Vdgverket kommit till. I
ovrigt ing5"r Lantmdteriverket (ordf.), Riksantikvariedmbetet, Sprik-
och folkminnesinstitutet, Universiteten, Svenska Kommunforbundet,
Svenska spriknd"mnden, Posten Sverige AB, Sveriges Hembygdsforbund
samt Sametinget. OrtnamnsrS"dets uppgift dr att stodja Lantmlteriver-
ket i dess uppgift att framja ett d.ndam5"lsenligt och vS"rdat ortnamns-
skick, Lantmdteriverket har som nationell ortnamnsmyndighet bl. a. an-

svaret for samordningen inom det stadiga ortnamnsomridet. Denna
samordning, som den beskrevs i Ortnamns vdrde och vird $982:45),
konkretiseras i hog grad genom arbetet i Ortnamnsridet.

OrtnamnsrS"det har genom att placeras vid Lantmd"teriverket en fram-
trd.dande roll som ridgivande samarbetsorgan. Ridet skall ha en fri, rid-
givande och kontaktskapande funktion. Ridet har inga beslutsbefogen-
heter i formell mening. Att debattera och ta stdllning i frigor av prin-
cipiell vikt, ar dlett sdtt att piverka myndigheter och andra namngivare.
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En av anledningarna till att Lantmdteriverket en ging fick Ortnamns-
r5.det knutet till sig var att verket inte .var en fackmyndighet i sprikligt
avseende, utan bedomdes kunna sammanvdga olika intressen i ort-
namnsfrigor p5" ett forhillandevis neutralt sdtt. Ortnamnsr5.det har un-
der de senare 5.ren hittat fastare former for sitt arbete. De r5"det saknar

beslutsbefogenheter har man uwecklat en modell for uttalanden i speci-

fika frigor direkt till respektive myndighet. Detta har vunnit framg5.ng

betrdffande exempelvis Postens adresseringspolicy och SCB :s inforande
och namnsilttning av s. k. sm5.orter.

Ortnamnsri"det har idag allts5", f orton 5"r efter sitt inrdttande, funnit
lampliga arbetsrutiner. Myndigheterna och organisationerna i r5"det har

numera ,direktkanalen in till varandras verksamheter och kan genom
ett vdl fungerande samarbete lemna synpunkter snabbt och enkelt, fe,

information om vad som ar p3" ging inom b5.de statlig och kommunal
ortnamnsverksamhet, samt utbyta erfarenheter inom omr5.det. Idag

finns ett projekt ,Ortnamnslinjen) inom ri.det, vars mil ar attprova och

uwd.rdera om det dr mojligt att genom specialistsamverkan skapa och

formedla kunskapsunderlag och kunskap for en regional och kommunal
verksamhet inom ortnamnsomridet. I projektet ing5"r representanter

frin Lantmdteriverket, Sprik- och folkminnesinstitutet, Riksantikvarie-
d.mbetet och Svenska Kommunforbundet.

Ortnamnsri"det har dven haft berydelse for Lantmdteriverkets skrift-
serie Ortnamn och namnvird. Under planerirg dr en handbok i ort-
namnsv5"rd. Denna handbok skall stodja bide kommunal och statlig
ortnamnsverksamhet. Skriften blir ett samarbetsprojekt dar fera av de i
r5.det ingS"ende myndigheterna deltar. I Kulturarvsutredningens (SOU

r996:ru8) foreslogs att OrtnamnsrS"det tillsammans med Lantmdteriver-
ket borde kunna tolka och fora ut begreppet ,god ortnamnssedr, och

genom den planerade handboken hoppas r5.det kunna fullfolja detta

forslag. Ortnamnsridet f}"r ocksi pi detta sd.tt en central roll i vad giller
information om ortnamnsvS.rdens principer.

Ortnamnsr5"det har vid ett flertal tillfellen kombinerat ett ordinarie
sammantrdde med en exkursion, der nigot sd"rskilt namnproblem disku-
terats. Dessa exkursioner har varit mycket intressanta och givande och

tillftille har givits for de enskilda ledamoterna att diskutera kniviga
namnfrigor med specialister av olika slag. J^ghar som sekreterare i r5"det

haft nojet att delta vid dessa tillfillen och speciellt lyckad var en v5.r-
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exkursion i Skine der vi under Goran Hallbergs entusiastiska och kun-
niga ledning for genom ett virlikt Sk8"ne, sokande efter naturliga tdt-
ortsavgrdnsningar och ortnamnen i landskapet.



Barmrii och Hdngsjii

ev Mers \TIuLBERG

M5"nga d.gonamn, t. ex. Lfrngdkern och Storiingen, bereder inga svirig-
heter att tolka. I inte si fh fall ir det dock berydligt vanskligare. Vad
beryder t.ex. Barmrii, GallrA och Hdngsjii, namn pi, tre 5.krar i Ostervila
socken, V5"la herad, i nordvistra Uppland? Ett studium av dldre lant-
mdteriakter ger vid handen att de alla d.r sammansd.ttningar med ruda,
fsv. rudha'till odling upprojt jordstycke', i OstervS.la med berydelsen
'rojd ang) odling skild frin girden, numera dock knappast silrskilt Ie-

vande som appellativ (for kallhanvisningar hanvisas i detta bidrag gene-

rellt till ortnamns- och dialektsamlin garna vid Sprik- och folkminnes-
institutet i Uppsala):

Barmrti (bdymero, -rn r93o; bdrmre, bdhmrb r98r) Palm Ru Angen
1765, Barmrvr1go, Staffansbo Bilms Rodningr1gz, Balmurud, Bolme-
rud t862, Staffansbo dng BarmrurST4-75.

GAllrA (7d,!rm, 1d.!rm r93o; ld,!rg, ld.lrb r98r) Gieddru r79o, Budkarby
Galdrudu 1792, Ang.., Gilllrun r8$' Buckarby fug Gaddru fi74-7 j,
1876-77.

Hfrngsjd (h6{g r98r) HS"ngsRuduRo ret r73r (ndrbelaget grdnsmdrke),
Hincks rudu n 1792, d.ngen Hongs ru fi47.

Det ifrigavarande ordet har i den lokala dialekten form en rilda, best.

form rildmn. Som obetonad ortnamnsefterled upptrdder det i de har
aktuella namnen i en forkortad form -rLt, dar det korta 

"-I)udet 
ocks5"

kunnat fil en a'-haltig klang. I fallet Hdrugsjii, vars forled av allt att doma
inneh5"ller ordet haruk, i dialekten hdnk ('hopvriden vidja varmed man
fdster ihop storparen i en gdrdesgird'), har en reducering av konsonant-
anhopningen i ordfogen lett till att sambandet med ordet rud.a helt har
fordunklats. Forleden i Gallra ar jell, dialektens form for eld. Vilken
forled som doljer sig r Barmrii ar ovisst - de [ldre beldggen visar att
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skrivarna inte heller har kunnat identifiera ordet (r och tjockt I kan i
denna stillning vdxla i dialekten).

Ordet rud.a upptrdder som ortnamnsefterled i Vi.la harad ocksi i be-

stdmd form, dels i oforkortad form, t. ex. r Eld.srudd.unl-ruda (lelsrmdmn

1899, d,lsrrydary79), iker i Harbo sn, och Kciringrudanl-rudun (;fingrua-

dan, -rqdnn), mosse i Nora sn, ibland i den forkortade formen -run,
t. ex. r Billrun, ilker i Huddunge sn. Att till den sistndmnda rypen skall

rdknas dven namnet pe eft forsvunnet torp i Ostervila sn, i dialekten
uttalat hbmrnn, var inte omedelbart begripligt for mi g, nN j^g uppteck-

nade namnet r98r och forslagsvis ga.v det uppslagsform en Homraru. Av
illdre lantmdterikartor framg5"r emellertid att namnet, som d"ldst avsig en

betesh age, ar ett ursprungligt Holmrudun, dar forledens I fallit i tre-

konsonantstdllning (Hollmrudu beetzHaga t652, Holm Rudan ry66,
Holmrudun 1865). Som simplexnamn upptrilder ruda endast i bestimd
form, i t. ex. S.kernamnet Ruddun (rildmn) i Huddunge sn och girdnam-
net Rudun (rhdmn) i Harbo sn (Rudhuna r54r, Rudun rj44).

Ortnamnselementet ruda har sin huvudsakliga utbredning i Upp-
land; vanligast synes det vara i Roslagen, frin Alvkarleby i norr till Riala

i soder. Det forekommer dessutom i de till Vila herad angrdnsande de-

larna av sodra Gdstrikland (Hedesunda och Arsunda) och Dalabergs-

lagen (framst Folkare hd). Enstaka forekomster kan noteras i ovre Da-
larna, Vdstmanland, Sodermanland, Narke, Ostergotland, Smiland och

Vilstergotland (framst Vartofta hd). Nigra ildndska belagg (Rudan, Ru-

dor, Rudorna) har samband med de upplandska (se G. Harling-IGanck,
Namn pi ikrar, lngar och hagar, Helsingfors r99o, s. zooff.). Appel-
lativet rud.a ilr belagt frin Uppland, Dalabergslagen samt Rdtwik och

Mora i Dalarna.



Hallberg(et) vid Skevik pi Aland

ev Rrrve VILTAVUo-PFEIFER

Namn pi hoga berg kan vara speciellt intressanta, eftersom de ofta iter-
speglar viktiga praktiska funktioner i den lokala befolkningens liv. I
Svenskfinland forekommer over zr ooo namn pi upphdjningar, berg och

backar av olika slag. Nistan halften av dessa namn isyftar berg. Pi Aland
uppger deras antal till cirkarzoo (se R. Valtavuo-Pfeifer, Terringnamn i
Svenskfinland, 1998, s. 16). Ett unikt namn bland dem ar Hallberdet),
som betecknar ett berg i Onningby i Jomala. Namnet awiker totalt frin
andra bergnamn bide i sin egen namnmiljo och i hela Finland. Ordet
hall ingi"r endast i ett par ortnamn i Finland, medan det nara beslaktade

hall, halladr frekvent b5.de som huvudled och bestd"mningsled. I Finland

isyftar namnen pe -hall(a) vanligen grund, men ett par hundra namn

betecknar berghallar vid stranden eller hogt uppe pi land. Namnen inne-
hiller dialekternas hall for'slatt berg,i rjon eller pe land' (R. Valtavuo-
Pfeifer, s. j7 ff. ; K. Zllliacus, SkergS"rdsnamn, 1989, s. 77 tr ).

I llallberg(et) ing5"r fsv. hall for 'berghall, flat klippa. Bestdmnings-

leden i namnet isyftar den sleta plati som finns pi det cirka 40 meter

hoga berget, se karta s. zj4. Namnformen ryder pi hog i"lder. Ordet hall,

isyftande flata berghallar, ir inte lengre ett levande ord i svenskan. Nam-
net Hallberg(et) kan ursprungligen ha varit osammansatt och efterleden

-berg(et) halagts till som forklarande tillagg till *Hallez. Namnets alter-

nativform Skeuikhallen (r8or Skjedviks hallen; pi kartan 3tl6 over Jo-
mala socken i Lantmd.teristyrelsens lantmdteriarkiv) talar ocksi for den

sannolikheten.
Berget ligger vid Narfallsvik, vars inbuktning i norr mot Hallberg(et)

kallas flor Skeuik eller Skeduik. Namnet pi den nuvarande oberydliga

inbuktningen ger tips om en dldre tilleggsplats. Bide Narfallsvik och

Skevik ligger vid den gamla farleden mellan Lembote och Kokar, vilka
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nd.mns som hamnar i det danska itinerariets ledbeskrivning frin rloo-
talet. Sheuik saknas i itinerariets beskrivning, vilket i viss m5"n kan anry-
da att viken inte mera var lamplig som hamnplats och att 'lS,ngskeppens'

tid var forbi. Namnet Skeuih erinrar om en forntida hamn vid Hall-
berg(et). I skydd av berget och bredvidliggande Apalnds, (vars bestdm-
ningsled ar bildat till fsv. apal 'vildappl.'), har sjofarare kunnar soka ld.

Viknamnet d"r knutet till 5-metersnivS.n, som ungefdr mots.varar strand-
linjen omkring 5.r rooo. Hur strandlinjen har sett ut visas av 5-meters-
kurvan pi kartan. Enligt den gick en lemplig vik upp mot bebyggelsen

under yngre jernilder. Namngivningen hanfor sig rydligt till den tid, di
viken kunde anvdndas som hamnplats. De ndrmaste parallellerna till
namnet finns i den ildndska skargS.rden i Foglo, Hastersboda, der Sked-

uihen forekommer samt i Kokar, Osterbygge, dar Skeduiken och Sked-

udd.en dr belagd". Dessa namn innehS"ller sked, som motsvarar det fun.
skeid i becydelsen 'stort lingskepp', 'krigsskepp'. Namnen har sannolikt
uppkommit i samband med krigstig fore itinerariets tid. Lars Hellberg
anser (i Ortnamnen och den svenska bosdttningen pi Aland , 1987,

s.z$) att namnelementet Ske(d)- har en forhistorisk bakgrund. Han
binder ihop Skeuik med l{ungsholm och l{ungsncisudden som betecknar
den ostligaste udden i byn mittemot Kungsholm. Dessa namn med
*Kungsrucis betraktar han (t.r+) som vittnesbord om sjomilitara funk-
tioner inom den svenska ledungsorganisationen. Nar man tar hensyn till
landhojningen kan man legga mdrke till att storsta delen av Kungsnds-
udden enligt 5-meterskurvan lig under vatten i borjan av detta Srtusen-

de och att Kungsholm bestod av wi. grund som inte hade vuxit ihop till
en holme. I{ungsnris, som idag betecknar en bergrygg sydost om Hall-
berg(et) mittemot norra udden av Kungsholm, kan deremot delvis ha
existerat redan de, jfr kartan. Pe nd"set finns ett oundersokt rose frin

Karta iiuer Onningby i Jomala pd Aland
Femmeterskurvan som ir markerad med ett tjockt streck, anger strandlinjen i
slutet av forsta i.rtusendet. Fylld ring = hoggravftlt frin yngre jarnilder, ofylld
ring = hoggravftlt frin rldre jernilder, ftlld lrvadrat = husgrund frin jirnildern
(senare tid), fylld triangel = rose frin jernildern. Fornlemningarna frin jernil-
dern har antecknats efter uppgifter i Fornminnesinventering, Jomala , 1979.

Publiceringstillstind nr 1 l}lMYY 199.
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jernildern. Tyverr kdnner vi inte till dess ,budskapr. Om l{ungsrucis i
Onningby bar tradition fri"n sveavdldets kolonisatoriska framryckning

mot Finland ar osdkert. M5n ga parulleller finns bl. a. i Nyland. Namnen

vittnar naturligwis om ett tidigt svenskt inflytande men det behover inte

vara illdre d.n frin medeltiden. Om lfurugsholm i Onningby vet vi att
namnet anger tillhorighet: holmen har hort till g5"rden Kastelholm i
Sund ilnda till forra halften av rgoo-talet (enligt ett muntligt medde-

lande frin Kastelholm; jft R. Valtavuo-Pfeifer i Namn och Bygd 8o,

1992, s. 4r).
Forr navigerade rnan huvudsakligen enligt landmdrken. Det hoga

Hallberg(et) har sd.kert fungerat bra som landkanning for sjofarare, men

det har ocksi lampat sig bra for byborna som utkiksplats mot havet.

Sannolikt dr att Hallberg(et) i Onningby ('olanningarnas by) iterspeglar
kontakter till Sverige, mojligen tilt Oland, dar det finns gott om hallar

som kallas hallar enligt Goran Hallberg (Ortnamn pil Oland, t985,

s. ru9). Likso m Skeuik kan SkeuikhallenlHallberg\et) bara tradition frin
forntiden. Ortnamnselemente t hall pi Aland aktualiserar ocks 8, frigan
om andra gamla ordgeografiska samband med Sverige. Till dem rdknar

Lars Hellberg de ildndska namnen pi -uarud, som Byuaruan, Stenadruaru

och Storuarudn, som enligt honom har forts till Onningby i det forsta

kolonisationsskedet (t. rt).
Namnet Skeuikhallen eller Hallberg(et) kan ha traderats till vir tid

bide av sjofarare och dven av den lldre svenska bosdttningen i byn.

Sjalva bynamnet (tlr1 Oneem, riio- Oninggeby, ry3o_ Oningiaby)
vittnar rydligt om nya inflyttare med hdrstamning frin Oland. Men

traditionsber are frin den gamla bygden fore nykolonisationen kan ock-

s5. ha funnits i byn. Med hjalp av pollenanalyser, fosfatprov och gra.var-

nas kronologi har Birgitta Roeck Hansen (i Township and Territory. A
study of rural land-use and settlement patterns in Aland c. A.D. Ioo-
r55o, Stockholms studies i human geography 6, t99r, S.136) visat att en

bebyggelsekontinuitet fr5"n heden tid till historisk tid dr uppenbar i byn.

Namn pi framtrddande terrdngformationer, som Hallberglet), har livs-

kraft och storre chanser In andra namn att overleva. I by. kan dven

finnas andra enstaka ortnamn som bar tradition frin forntiden, som

Bolstan, IVoffill, IVAset eller dven vikarn a SAderuih och lVorruik, vllka ar

bettre relaterade till yngre jdrnilderns ftndplatser in till den nuvarande

bebyggelsens lage. Man kan forvdnta sig att nya arkeologiska under-
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soknin gar i framtiden bettre kommer att belysa frigan om bebyggelse-

kontinuiteten pi Aland och dermed dven frigor om gamla neddrvda
ilandska ortnamn.



Thndp etare och tandsticha
Ett fall arr synonymreduktion och termdifferentierirg

ev Bo-A. \7BNor

Kert barn har minga namn, heter det, och detta gdller forvisso for tand-

petaren, )ett litet oestetiskt, men tyraru ofta nodvdndigt forem5"l, for att

tala med Nordisk familjebok. Eller rdttare sagt: har gallt. Foreteelsen d.r

inte som man kanhanda vill tro ett sentida pifund utan forekommer
lingt tillbaka i tiden, lit vara att det di inte ror sig om vir tids engS"ngs-

trdstickor utan om redskap fot iterkommande bruk, ofta gjorda i idel
metall. Atminstone dr det framforallt tandpetare i silver eller guld vars

sprikliga bendmning avsatt spir i de skriftliga kallorna - foretrddesvis

bouppteckningar. Dessa tandrengoringsredskap nyttjades alIts5. rydligt-
vis i fera generationer, och en forfattare pipekar ocksi )att man ej bor

lemna en tandpetare, som man lent, tillbakaLt sin dgare, utan att forst

torka af denr.
I SAOBArkiv moter en rik flora av synonymer alltifrin tidigt 16oo-

tal; i materialet forekommer tand.sticka (aldsta belagg :.6zo), tandpreka
(164o), randpdta (t65), tandpricka (t668), randprekel (t66g), tandpdrare
(r6ZD, tandpreta (r61il, tarud.stickare (r68t) , tarudpennd (rZr), tarudpeta

GZ+i, tandprekare (rZ+), tand,petdre (rZSo) och tandskurAre (1816). For-

leden dr genomg5.ende densamma (och rimlig nog, om dn det snarare d.r

tandkottet och mellanrummet mellan td"nderna som rengors). Till
grund for efterleden ligger huvudsakligen olika verb for 'petd : peta,

preka, preta, pdta, varav instrumentalbildningar skapats genom avled-

ning antingen me d -a eller med -Are. De fles ta av efterlederna forelig ger

i bida alternativen : -petd.: -petare, -preka: -prehare, -pdta: -pdtdre, - och

preka ddrutover med det instrumentella suffixet -el: -prekel. Verb med

snarlik berydelse utgor bakgrund tlll -pricka och -sticka: -stickare, medan

-skurare ar avsevd.rt mer mdrkligt i sammanhanget. Vad gilller -sticka

motsv arar det visserligen ett etablerat substantirr 'litet, lS"ngsmalt
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(tre)srycke', men det bor har hellre ses som en nyskapad avledning till
verbet, dels med hensyn till parallellen -stichare (och de andra instru-
mentalbildningarna pi,, -a till verb), dels med hensyn till att det som
kallades tandsticka pil6oo-talet var av merall, inte av rrd. Nar det gilller
-pennd dr det daremot uppenbart att man tagit fasta p5. redskapets ling-
smala form (och tillverkningsmaterial) istilllet for pi dess anvdndnings-
satt.

Si sminingom avklingar denna vidlyftiga synonymrikedom i svenskt

skriftsprS.k, och vid mitten av rSoo-talet rycks tarudpetare att dom a ay

SAOB:s arkiv varahelt allenar&dande - en karridr pi knappt roo ir frin
dldstabelilgget 17 jo. Mest seglivat bland konkurrenter na ar det ndrst5"en-

de tandpeta (belagt sista gS.ngen fi52), ovriga (utom det udda tandsku-
r*re med forsta och enda belagg 1816) forsvinner ur materialet redan p5"

r1oo-talet eller tidigare. Ndr tandpetaren omsider borjar tillverkas i trd"

for engS.ngsbruk ar s5"ledes terminologien helt standardiserad, bede for
redskapet och for den delen for handlinge n: att peta tdndernd.

Den allra d"ldsta av betecknin garna i SAOBArkiv dr allts i tandsticka
(som forled i sammansdttnirg frin t6zo, tandstickoudd), men ordet sak-
nas i kallorna allaredan efter fi78 - tills ordet plotsligt dyker upp igen pi
r97o-talet. Nu har det emellertid fhtt en specialiserad berydelse. I sam-

band med ett okande intresse for forebyggande tandvS.rd och tandhy-
gien uwecklas nimligen en mer vetenskapligt utformad, )munriktigare,
variant av den gamla tandpetande trotjdnaren, som dittills upptrdtt som
en rund trlsticka med spetsiga dndar, i synnerhet strategiskt utplacerad i
runda stdll pi varje vdlforsett middagsbord. I tandvS.rdens namn propa-
gerur man nu istdllet for en trekantigt tillskuren trdsticka dar en lengs-

gi"ende slet sida dr tdnkt att vdndas ned mot tandkoftet nd.r den tand-
hygieniskt medvetne rengor mellan tdnderna, inte efter en god middag
ndrmast som forstroelse utan som ett regelbundet inslag i de dagliga
badrumsrutinerna.

Nar en si"dan specialtandpetare vdl sett dagens ljus, m5.ste den forsti.s
sprikligt kunna skiljas fr5"n den vanliga modellen, och efter nd.stan 3oo ir
lever ordet tandsticka 5"ter upp - denn a ghng dock enrydigt s5.som sam-

mansdttning med sticka 'lS.ngsmalt tristyck.', inte bildat till verbet
sticha. Noga rd"knat dr det s5"lunda alls inte tal om ett S"terupplivat 16oo-
talsord, snarare om en nybildning som ri"kar sammanfalla med ett s5.-

dant, bida tillskapade som i sammanhanget mycket naturliga samman-
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sdttningar av tand och ett sticka och bida lika jungfruliga for dem som

forst myntade dem.

Den nutida tandstickans forespr5"kare dr noga med att p5"tala at den

ingalunda skall forvdxlas med tandpetaren, och denna termdifferenti-

ering dr uppenbarligen vd.l forankrad hos tandhygieniskt mer medvetna

nutidssvenskar; de skulle inte dromma om att kalla tandstickan for
tand.petare och sannerligen inte den foraktliga tandpetaren (i ett stell pi
bordet eller nedstucken i en oliv) for tandsticka. For ovriga mindre upp-

lysta sprikbrukare ar tandpetdre fortsatt det sjdlvklara ordet, och kon-

fronterade med tarudsticka uppfattar de detta nog endast som en mer

udda synonym utan n5.gon kensla flor den termdifferentiering som mo-

dern tandvird krdver.



Oxlef

AF SuseNNB Vocr

Identifikation af forsvundne stednavne kan ofte volde problemer. Disse

problemer bliver ikke mindre i de tilfrlde, hvor kilderne skal findes pi
begge sider af Aresund. Men deres losning kan glrede bide stednavne-

forskere og historikere.
I John Tunelds udgave fra r9J4 af Prd"strelationerna ;624 findes under

Gr5"manstorp sogn, Norra Asbo herred navnt i byer, hvoraf den tredje,

Ouslffi s. 38 i note 9 betegnes som ubekendt.
Det er den nu ikke ganske, idet den kan sammenfores med to middel-

alderlige beh gfra fra ztl ro ru68 : Okxlef(Dipl. Dan.) og 3ol8 r5o8 : Oxlaf
(Lunds d"rkestifts urkundsbok. YI z5z), som findes anfart i Bent Sonder-

gaard r97z: Indledende studier over den nordiske stednavnerype lev
(lov). Fru Cecilie, Niels Stallers enke, skrnkede zrlrc ru68 til Clara
Kloster i Roskilde et par girde i Herlufmagle pi Sjrelland, men for at

forebygge rvistigheder med arvingerne ang5"ende gavens storrelse, op-
regnede hun alt sit gods, herunder i Skine Okxlefmed borgen og al sin
tilliggelse. r5oS-belrgget stamm er ftaNorra Asbo herredsting, og der er

ingen wivl om, at det kan henfores til GrS.manstorps sogn som hos

Tuneld. Sond ergaard, der ikke kender Tuneld, skriver (s . 96), 7t navnet

ikke kan lokaliseres prrcist, og at det kun har disse to middelalderlige
beb,g, hvilket gar en tolkning problematisk.

Han afstir derfor fra et tolkningsforsog, idet han dog forinden afviser

muligheden af et appellativ gld a. uxi, oxi, eventuelt anvendt som tilnavn
p5. grund af navnets enstavelsesforled.

Ingen danske forskere har for Bent Sonde rgaard samme nfsrt de to
rldste belrg. Flere historikere har beskreftiget sig med fru Cecilies gave-

brev. De er uenige om godsets storrelse; Aksel E: Christensenrg68 s. rzr
mener, at det drejer sig om et godskompleks best5"ende af en hovedgird
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Figur r a. Fru Cecilie af Oxlefi segl.

Det eneste bevarede eksemplar fra AM Dipl. Dan. Fasc. LII, zz. Fru borgporten

udgir nogle bolgelinjer, som skal markere en vej eller m5.ske et vandlsb. De er

ogs5" markerede i DAS, men mangler pe figur r b. (Foto: Det Arnamagnaanske

Institut, Kobenhavn).
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# frro;- #

Figur t b. Fru Cecilie af Oxlefi segl

med den nu nrsten forsvundne omskrift: SIGILLVM : DOMINE: CECILIE:
DE : OXLEF, (Thorkelin t786,Thvle IX). (Foto: Det Arnamagnr;anske Institut,
Kobenhavn).
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med tilhorende landsby, Erik Ulsig t968 s. 99 at ) Oxlou (!), som, selvom

den betegnes som en bor g, nxppe har .vrcret mere end dn gird, thi lokali-
teten kendes ikke idagr. Denne sidste formodning er dog ikke rigtig,
hvilket ses af fere belreg i Mogens Henriksen Gyldenstierne og Anne
Mouridsdatter Sparres arkiv i Rigsarkivet, Kobenhavn.

En brckket folioafskrift efter Mourids Sparre (dodtlt rfi4) til Svane-

holms jordebog nrvner (fol.rr.) i Norra Asbo herred Aaesloo med syv

g5"rde, og (fol. ro v.) at Sm5,larp er lige med ,Osleo, til skov. Frsternes
navne er Niels per8 ertn, Store nielss, Bent moen8en, Anders per{len, J.t
algwd8enn, Knudt laurenf,en ogBoge wnde{len. Her ligger desuden et

skifte pi papir fta Zl+ rji,9, hvori Mogens Gyldenstiernes arv pi sin
hustru, Anne Sparres, vegne efter dennes far opregnes.

I Norra Arbo herred nrvnes (fol.rv.): ,e[n] gaard vttj oxlaffbendt
mon8end y baarr, )en gaardibidemboge\il/nde{lenybaar>, oB endelig
)en gaard rbidem nills per{lend y b. . . ). Her er i beg ge ttlfr,lde tale om det

af Bent Sondergaard benrvnte *Oxlffi nu i Klippan kobstad eller det
tidligere GrS.manstorps sogn.

Det ses af behgget, at Anne Sparre har arvet tre af de syv girde i
bebyggelsen.

De optrxder igen i forarbejderne (los e lr"g for hver af arvingerne) til
skiftet (t16g) efter Anne Sparre, som kan dateres tll zzl 5 ry65-rj68, d"
Karine, gift zzl 5 ry6, benrvnes frue, men Dorthe, gift ry68, benrvnes
jomfru. Her er de opfort under Norra Asbo herred : Osslo og fordelt pi
tre af bsrnene, nemlig jomfru Hilleborg (Niells Beentssonn), jomfru
Dorthe (Niells Peerssonn) og Frands Gyldenstierne (boge). De to af
frsterne gh igen frary38, den tredje kan vx,re en son af den der nrvnte.

Sidste gang byen n€vnes er i Norra Asbo herreds dombog af 6lz
r7o9, hvori det hedder: ,Een by benemd AtryAestS.ende af 7 tlz hem-

man som for n5.gra och sextijo ihr sedan vti H:r Landzdomarens Sal:

Laxman Gyllenstiernas tijd skola wara lagd under sielfwa Bjdrsgi"rds her-

reg5.rdr.

Herefter optr rder den kun som et frasagn om en forsvunden by Osle

i Bjd"rsgS.rds ager i Ljunggren fi52-@ upagineret, Bjersgird-artikel i
Skinska herregS"rdar.

Situationen er alts5. den, at de danske historikere ikke har stedfrestet

Oxlef; den danske stednavneforsker Sonde rgaard har samme nfsrt de

aldste behg, men ikke stedfrstet dem nermere. De skS.nske forskere
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Hannrvp rg1o s. u8 f. og Ingersrg1z s.zo har lokaliseret byen, men har

ikke kendskab til Sparre-Gyldenstierne-belrggene. De har heller ikke, i
modsrtning til Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, kendskab til be-

lrgget fra n68, hvad der mi.ske skyldes, at arkivets viden stamm er fra
Sonde rgaard.

Men der findes endnu et middelalderligt (91rc ru68 og z x ztl to ru68) ,

nu tabt belrg i omskriften pi fru Cecilies segl (DAS nr. 34) i den Arna-
magnr.anske samling (Dipl.Dan. Fasc. LII, zr, zz, 4), idet Thorkelin i

ry86 har kunnet hse: SIGILLVM DOMINE, CECILIE DE, OXLEF
(Thvle IX). Hendes segl (Fig. ra og rb) viser en borg med tre tinder, ikke
ulig det segl med en borg med tre tinder og ringmur beskyllet af bolger,

som grevinde Ingerd af Regenstein, grundlrggeren af Clara Kloste r, fo-
rer ru56-57. I DAS (rrr. 14) er i den urigtige hsning: ISIGIL]LVM
DOMINE IING COMITISSE..]. OTdet TCOMITISSE, ttlfajet
som afThorkelin; denne har dog kun hst bogstaverne ,CO, og dermed

fhet vendt er D i seglets ,DOMINI) om. Thorkelin ry86 gar i sit forord
netop meget ud af ikke at have tllfajet noget i sine afbildninger, som

ikke kunne hses i seglene. Gustav A. Seyler r89o s.294, der viser et

tidligere aftryk fra n45 med ordene ,SIGILLVM DOMINE INGIAR-
DIS FI]LIE, DOMINI IACOBIT, betegner motivet som et ,redendes

Siegelbildr, alts5. et talende seglbillede = borgen Regenstein i Harzen.
Dette selvom hendes far Jacob Sunesen (og hendes mand, greve Con-
rad) , forer et helt andet viben. Man kunne trenke sig den mulighed, at

fru Cecilie, hvis familie er ukendt, p5. lignende vis har optaget borgen

Oxlef i sit segl, idet en borg i et segl ofte synes at yx,re ment som en -
mere eller mindre virkelighedstro - gengivelse af en bestemt borg.

Fru Ingerds klosterdonation farte efter hendes dad til retssag med

arvingerne, og det er rydeligvis denne situation fru Cecilie vil undgi
med sin opregnirg af sit gods og folgende pivisnirg af sin ret til at

skrnke to girde deraf,, Hendes familie er som far nxvnt ukendt, selvom

der har .vrcret flere forsog pi identifikation af hendes mand hr. Niels,
fordum stallet senest Marianne Johansen 1998 s. 6r og tavle s. 45 fig. r,
der regner ham som grevinde Ingerds fxtter og son af Niels Kammer-
mester. Hun, der betegner fru Cecilie som af Oxleu (!) stotter sig pi
Genealogica Absalonis, der er fra begyndelsen af r5oo-5.rene, men som

hun (ibid. s.63 note r) mener er udarbejdet i rzSo-erne som forlreg til
Skjoldefrisen i Soro Klosterkirke.
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LJlsig ry68 s. 8o note ry5 har dog sikkert ret i at Niels Staller og fru
Cecilie helt sikkert ikke er identiske med Niels Kammermester og den-

nes frue Cecilie. Fru Cecilie af Oxlefs son, ridderJens, samtykkede 91rc
lz68 (AM Dipl. Dan. Fasc. LII, 2r, seglet i DAS m. j5, Thorkelin ry86
tavle IX), pi egne og soskendes (bide brodre og sostres) vegne i mo-
derens gave til klostret, og hans segl viser en svane. Han siger i brevet, at

han for tiden er den eneste af soskendeflokken, der har eget segl. Af de

ovrlge born nrvnes (AM Dipl. Dan. Fasc. LII, zz) sonnerne Jacob og

Erik. Man har henfort hr. Niels til bl. a. familien Skougaard, som pi hjel-
men forte to svanehalse bidende i en ring, men det er langt fta sikkert.
Fru Cecilies seglmotiv kendes ellers kun som v5"ben for den ukendte
mormors mormor til Henning tWalkendorff til Glorup (dsd rfir) (CAJ

II, m.335, sonnernes sten med samme v5"ben afbildet i planchebindet,
tavle 6i.

I Gri"manstorps sogn kendes nogle sagnagtige beretninger om op-
rindelsen til visen om Tule Vognsen og Svend Gri (DGF III s. 3ry ff. og

Ljunggren). Navnene kunne ryd. pi en forbindelse til Hvide-slrgten.
Prdstrelationerna t6z4 (Tunel d rn+ s. 37 f.) nrvner - med upilidelig sen

tidsangivelse stammende fra en halvfemsirig mand - fire herremrnd i
sognet pi Tlrle Vognsens og Gri.svends tid. Den tredje var Niels ,Errid-
sen) (Ljunggren har ,Ericssen>), som boede i rSmullerup hoffgaardrr, og

en unrvnt f erde boede i Holm. Hvis ,Erridsen) er = Eriksen (og har

eksisteret!), kunne der y&re tale om en sonneson af fru Cecilie, der jo
havde en son Erik. Tule Vognsen regnes for at tilhore slregten Sparre (i

Skine), og netop Bjdrsgird forekommer i slregtens eje hos hr. Mourids

Jepsen Sparre. Danske Slotte og HerregS.rde ry68 s.r79 formod.r, at den
kom i hr. Mourids's eje med hans hustru Karine Hsg, da den arvedes af
hans bsrn af farste rgteskab, men det er sikkeft ikke rigtigt, da han kun
havde bwni dette rgteskab. Girden beboedes af bonder, i r5o3 Engel, i
(senest) ,Sll, (hvor den kaldes et herresrde) , af Niels Nielsen. Da Oxlef
by ligger p5" gS.rdens jorder, og girdens navn ikke kendes hngere tilbage

end rtoo-tallet, kunne borgen Oxlefmi"ske y&re et reldre navn pi Bjdrs-

gird.
Tolkningen af navnet er ikke blevet meget mindre problematisk siden

Sondergaards disputats. r6z4-formen Ouslaff peger pi et oprindeligt
langt o, og det kunne m5.ske lede hen dl navnet pi et vanddrag
*Ox 

= 'den, der vokser, svulmer', dannet til prcteritumstrinnet af verbet
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waxd. Der kendes enkelte eksempler pi bru g af denne form ved deverba-

tive so- og 5.navne, s5"ledes n&vner Kousgird Sorens en 1996 s. zzj Gl1p

og s. zz7 (Jrka. Der skulle vel s5. v&re tale om enten Smilarpsin eller evt.

en af soerne ved Bjdrsg5"rd, hvis nuv&rende navne ikke er mere end circa
roo ir gamle.
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Gtiran Hallbergs tryckta skrifrer

En bibliografi

Av Eve NoRDTN ocH MenIeNN Seunow

Bibliografin bygger i huvudsak pi Gorans egna forteckningar. Allt har vi inte

kunnat kontrollera. Den ir uppdelad i tre avdelningar: Thyckta arbeten, Utgiv-
ningsarbeten och Tidningsartiklar. Ordningsfoljden inom de olika avdelning-

arna ar kronologisk. Forkortningar: Arb = Arbetet, DAL = Dialekt- och ort-
namnsarkivet i Lund, DOVA = Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt vis-

arkiv, HN = Hallands Nyheter, KvP = Kvdllsposten, MSk = Mellersta Sk5"ne,

NoB = Namn och bygd, NORNA = Nordiska samarbetskommittdn for namn-

forskning, SDS = Sydsvenska Dagbladet Snillposten, SkD - Ski.nska Dagbla-

det, SkTDAG = Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i

Goteborg, SIffDAI = Skrifter utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i
Lund, SMF = Sveriges museimannaforbund, SOA = Sydsvenska ortnamnssill-
skapets irsskrift, SvLm = Svenska landsmil och svenskt folkliv, UJDS = Univer-

sitets-Jubihets danske Samfund, VGHS = Vdstra Goinge Hembygdsforenings

Skriftserie, VMA = Varbergs museums irsbok.

Thyckta arbeten:

1. [king de sydsvenska vdxtnamnen och deras systematisering.
(SOA ry68.) Lund1968, s. 89-ro3.

2. Om accentueringen av ortnamn i Arstads och Fauri.s herader,

Hallands lan. (Licentiatavhandling.) Lun d ,g69. r7r s.

3. Typologiskt efterledsregister dll sk5"nska jordeboksnamn. Lund
1969. zr7 s.

4. Bolshu.r och igonamnselementet bol i Skine. (SOA 1972.) Lund
1972, s. 4r-62.
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5 . Strandhemmanens ortnamnsskick i Morups socken. Lu nd ry72.

50 s.

6. [Recension:] ,Syntaktiska drag i svenska dialekter. En biblio-
grafisk oversikt> av N. Jorgensen. (Fyra talspriksstudier. Lunda-
studier i nordisk sprikvetenskap. Ser. D. Meddelanden. Nr z.)

[Fyra recensioner under redaktion av fil. lic. Lars Svensson.]

Lund 1972, s.38-44.
7. Forsamlingsnamnen i Svalovs kommun. (Kommunal informa-

tion. Svalov. 5:e 5"rg. nr r.) SvaIOv ry73, s. 3-j.
B. Ski"nes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 16. Ronnebergs

harad och Landskrona stad. Lund r97j. r7r s.

9. Hallands ortnamn. (VMA 1971,.) Varb erg 1973, s. r45-r5o.
10. Fdroarnas ortnamn. (Faroiska studier. Lundastudier i nordisk

sprikvetenskap. Ser. D. Meddelanden. Nr t.) Lund 1973,

s. 34-55.
11. lking bebyggelsenamnen iLjunits harad. (Vira herader 1974.

Ljunits och Herrestads Hembygdsforening 7.) Ystad 1974,

s.3-ro.
12. SkS"nes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del u. Ljunits ha-

rad. Lund r97 j. 165 s.

13. Studier over skS.nska bebyggelsenamn. (Akademisk avhandling.
Engelsk sammanfattnirg.) Lund r97j. rr s.

14. Kring ortnamnen i Tvi.i,kers kommun. (Tviikersboken.) Fal-

kenberg r97 j, s.4j-56.
t5. Stationsnamnen vid Falkenbergs jamvag. (VMA r97i.) Varberg

1975, s. rz7-r42.
16. SOS [Sydsvenska ortnamnssdllskapet] 5o i.r. (SOA r97j) Lund

1975, s.20-33.
L7. Ldrug(a) och lang(a) i skS"nska ortnamn. (Nordiska studier i filo-

Iogi och lingvistik. Festskrift tilld"gnad Gosta Holm pi 6o-5"rs-

dagen den 8 juli 1976.) Lund 1976, s. 15r-16r.

18. Stationsnamnen vid Varberg-Atrans jdrnveg. (VMA 1976.) Var-
berg 1976, s. 33-Io.

19. Bertil Ejder 6o ir. (SOA 1976.) Lund 1976, s. r-2.
20. Kring bebyggelsenamnen i Ronnebergs harad. (SOA 1976.)

Lund 1976, s.3-42.
21. Kring nigra skinska namnmiljoer - indelningsverk, herrg5"rds-



kultur och uppkallelse efter utomskS"nska

1976.) Lund 1976, s.4J-9r.
Professor Bertil Ejders tryckta skrifter. En
1976.) Lund 1976, s. 118-126.

27r

forebilder. (SOA

bibliografi. (SOA

socken-

22.

23. Overforing av DAL:s ortnamnsmaterial till namndatakommit-
tdns inkodningsblankett. Redovisning av tidsstuderade forsok,

hosten r975. Lund 1976. r3 s.

Hallandska ortnamn kulturskatt som vardagsvara. (VMA
1977.) Varber g 1977, s. 69-88.
Uppkallelse efter utomsk5"nska forebilder. Namn som ej avser

bebyggelse. (SOA 1977 ) Lund 1977, s. 6o-7t.
Sweden. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Sydsvenska ort-
namnssdllskapet. (ONOMA. Vol. )OC (rgZ),3.) Leuven 1977,

s. 656-658.
Kommunal namngivning och namnvird en enketrapport.
(SOA 1978.) Lun d ry78, s. 87-ror.
Kommunal namngivning och namnvird - och vi andra. (Ort-
namnsvS"rd och ortnamnsplanering. NoRNA-rapporter r3.)

UppsaLa ry78, s. 59-79.
Oderljunga och ljunga-namnen i Skine. (VGHS )O(WLglg.)
Hissleholm 1979, s. 99-to6.
Assm5,sa - Buus - Hegre. The fbrsvunna byar vid Snogeholms-
sjon. (Ale. Historisk tidskrift for Ski"neland. Nr r 1979.) Lund
1979, s. 20-26.
SkS.nes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 7. Harjagers
harad och Eslovs stad. Lund 1979. r84 s.

24.

25.

26.

27.

32. Ortnamnen berd.ttar. (En bok om Tjornarp. Tjornarps
gille.) Tjornarp 1979, s. 2o18.

33. Ar namnet Malmo acceptabelt forklarat? (Elbogen. Malmo
fornminnesforenings tidskrift. Arg. 9. Nr 3) Malmo 1979,

s. 16-19.

34. En ny dialektantologi for Skineland? (SvLm ry78-r979.) Upp-
sala 1979, s. zr7-zzz.
Ven - klippor, skum och scharlakan. (AIe. Historisk tidskrift for
Skineland. Nr 3 1979.) LundrgZg, s. u-rS.
Fr5.n Vallen till Vall5"sen. Nigot om traktens ortnamn. (Broschyt

om Eurocs rekreationsgird Vallisen i Halland.) Malmo r98o.

28.

29.

30.

3r.

36.

35.
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3S.
37. Harjagers harad. Grd.nser namn bebyggelse tradition.

(Flembygdsforeningen i Harjagers harad 5o ir r93o-r98o.) Kev-

linge r98o, s.7o-76.
38. Register till irgingarna ry76-r98o. (SOA r98o.) Lund r98o,

s. 6o-93.
39. Odesm5.l, trddloshet och nybyggen - ortnamn i Onnestad be-

rittar. (Onnestads Elevforbunds Arsbok r98o.) Bkistianstad

r98o, s.43-45.
40. [Recension:] Stig Orjan Ohlsson. Sk5"nes sprikliga forsvensk-

ning. r'-2. Lund 1978 och 1979. (Lundastudier i nordisk sprik-
vetenskrp. Serie A. Nr 3o-Jr.) (SvLm r98o.) Uppsala r98r,

s. r98-2o7.
41. Bebyggelsenamnen i Norra Halland entligen har. [Recension av

Sveriges orrnamn. Ortnamnen i Hallands lan. Del il (VMA
r98r.) Varberg r98r, s. 9r-roo.

42. Fastighetsbeteckningsreformen i Skine. (SOA r98r.) Lund r98r,

s.67-7i.
43. Ortnamnen berdttar. (TORN en sjo i Sm5"land.) Lingasjo r98r,

s. ro3-rro.
Ortnamnen i Hallarod berdttar. (Onsjobygden r98o-8r. Onsjo
herads hembygdsforenings irsbok.) Billinge r98r, s. j5-4o.
Ingemar Ingers 8o i.r. (SOA ry82.) Lund 1982, s.t-6.
Ny litteratur. (SOA ry82.) Lund 1982, s.70-73.
Ortnamnsforskningen som wdrvetenskapligt instrument. (Den

medeltida byn. Department of Medieval Archaeology. Report
Series No. r4.) Lund r99z, s. j7-45.

48. Regionala ortnamnsserier i Sverige. (Nasjonal konferanse i nam-
negransking.) Oslo 1982, s.9-zo.

49. Sodra LJnnaryd och Jdlluntofta i DALs samlingar. (Sodra Unna-
ryd-Jelluntofta fornminnes- och hembygdsforening. Arsskrift

ry82.) Vdrnamo 1982, s. 18-23.

50. Vem tillhorde Ven fore fi58? (Skine Genealogen. Medlemsblad
for Sk5"nes genealogiska forenin g ry81:r.) Malmo 1982, s. t.

51 . Att sitta pi wi stolar - erfarenheter av kommunal namnvird
inifrin och utifr5"n. (Ortnamnsv5"rd och ortnamnsplanering.
LMv-rapport ry83:7.) G;vle ry83, r. ryz-r39.

44.

45.
46.
47.
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52. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. (Navne i Norden.
Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger.
NoRNA-rapporter 25.) Uppsala ry81, s. 97-rro.

53. Gunnar Hedstrom r89o-r 982.(SOA r9U.) Lund r9V, s.7 j-76.
54. Ingemar Ingerc rgoz_,r9},. (SOA r9U.) Lund ,g83, , .77-78.
55. Ny litteratur. (SOA r9U.) Lun d ry9, s.79-8o.
56. Ingemar Ingers tryckta skrifter. En bibliografi. (SOA rg8l.)

Lund r9U, s. z4-58.
57. Ortnamn i Smiland. A\fElGebers landskapsserie om ortnamn.

Stockholm r98j.r44 s.

58. Ski"nska ortnamn pi data.

Lund r9U, s.7-r4.
En legesrapport. (I.) (SOA ry8t.)

59. Sven Bensons tryckta skrifter r949-r98z.En bibliografi. (Sprik
och tradition. Till Sven Benson frin vdnner och kolleger ndr han
lamnar sin professur i nordiska spr5"k vid Goteborgs universitet.)
Uppsalaryg, s.63-69. [Aven i SvLm r9U, s.63-6t.)

60. Marback - varifri"n kommer skolans namn? (Svedala Nytt. Arg.
g.Maj 1984.Nr r9.) Svedala ry84, r. 8-9.

61. Fastighetsbeteckningsreformen i Malmohus lan. En summe-
ring. (SOA ry8+.) Lund 1984, s.$-16.

62. Frin bige till skylt. Ordgeografi kring lieterminologi. (Onne-
stads Elevforbunds Arsbok r98+.) 6 s.

63. Ingemar Ingers tryckta skrifter. En bibliog rafi II. (SOA ry84.)
Lund 1984, s.69-72.

64. De hallandska ortnamnens overgS.ng frin dansk till svensk

skriftsprS"ksnorm. (Stednavne i brug. Festskrift udgivet i
anlednirg af Stednavneudvalge$ 7j irs jubihum. Navnestudier
udgivet af Institut for Navneforsknirg nr. 26.) Kobenhavn r98j,
s.83-96.

65" En ortnamnsramsa fr5"n Gards harad. (Gardsingen ry853. Pe-

riodisk tidskrift for Gards Herads Hembygdsforening.) Dege-
berga 1985. r s.

66. Exkursionsprogram tisdagen den 6 augusti 1985. (Nionde nor-
diska namnforskarkongressen. Lund 4-8 augusti t981.) 9 s.

67. HS48, en beromvdrd upptecknare. (Nordiska namnstudier.
Festskrift till Harry Stahl zz september r98t.) Uppsala 1985,

s.4r9-43o.[Aven i NoB m 75 1987, s. 7o-8r.]
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58. g.Kongre8 der Namenforscher nordischer Lender. (Namen-

kundliche Informationen 48.) Leipzigr985, s. 4r-42.
69. Ny litteratur. (SOA r98i.) Lund r98I, s. rtz-lfi.
70. Ortnamn pi Oland. A\fElGebers landskapsserie om ortnamn.

Stockholm 1985. r5t s.

7I. Register till irgingarna rgzi-rg81. (SOA r98i.) Lund 1985,

s. 39-r5r.
72. Sockennamnen i Frosta herad. (Frostabygden 1985. Frosta Ha-

rads Hembygdsforenings S.rsskrift.) Horby 1985, s.4-6.

73. Anna Brahes donationsbrev till Viderups hospital t6t9. Ett
skinskt socialvirdsdokument. (AI.. Historisk tidskrift for Ski-
neland. Nr 3 ry86.) Lund 1986, s. 9-r7.

74. Brosarpstrakten i sprikets spegel. (Et bok om Brosarp.) Brosarp

ry86. 7 s.

75. Nasaret - i Varo och i vlrlden -. (VMA ry86.) Varberg ry86,
s. 2r-26.

76. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). (Arkiv i Lund.)

Lund 1987, s. 6z-69.
77 . Dramatik i Tibelund. (Theharadsbladet m zl3 rgST.Eslovsbyg-

dens slakt- och folklivsforskare.) Eslov 1987. 2 s.

78. Kongressrapport. (Nionde nordiska namnforskarkongressen.

Lund 4-8 augusti 1985. NoRNA-rapporter i4.) Uppsala ry87,
s. 7-8.

79. Ny litteratur. (SOA ry82 ) Lund 1987, s. 88-9o.

80. Slektforskaren och sprikarkiven. (Skinsk slaktforsknitg. Jubile-
umsskrift ry37-87. Skines Genealogiska Forening.) Lund 1987,

s.58-64.
B 1. Sjohusgirden. (Sjohusgirden to ir vid Thollsjon.) Eslov 1988,

s. 2-J.
82. Personnamnen i Vdstra Karups vigsellangd er t689-r86o. (SOA

1988.) Lund 1988, s. 19-28.

83. Bibliografi over David Kornhalls tryckta skrifter. (Sagt och skri-

vet. Festskrift till David Kornhall den t november 1988.) Lund
t988, s.9-rr.

84. Theharadsbladet och Theharadsvdgen namn med symbolik.
(Theharadsbladet m 31 4 1988. Eslovsbygdens sldkt- och folklivs-
forskare.) Eslov 1988. 4 s.



85. Om namnet Skeingeborg. (AI.. Historisk tidskrift for ,U;:"t
land. Nr r 1988.) Lund 1988, s. z3-28. [Aven i VGHS )OOCWI
1989, s.7-r4 med andra illustrationer.]

86. De skS"nska namnen p5, -husa. (Studia Onomastica. Festskrift
till Thorsten Andersson 4 februari ry8g.) Stockholm 1989,
s. rr5-r25. [Aven i NoB m 78 r99o, s. 5r-6r.]

87. Korta anvisningar for ortnamnsvS.rdare. (Aktuella frigor inom
ortnamnsvi"rden. Handlingar fr5.n DOVA:s och Goteborgs uni-
versitets symposium den 8-ro mars 1988. SkTDAG z.) Goteborg
1989, s. r55-t67.

BB. Soderlen-Vdsterlen-Ost.rlen - relativa begrepp i Skine. (A1..

Historisk tidskrift for Skineland. Nr 3 ry89) Lund 1989,
s. 18-25.

89. [Recension:] Ortnamn. Namngivning och namnskick i kom-
munerna. Svenska kommunforbundet. Stockholm 1989. (NoB
m 78 r99o.) Stockholm r99o, s. z4o-24j.

90. Forsamlingsnamnen i Svalovs kommun. (Bilaga till Information
frin Svalovs kommun. Nr 4.Arg. zz dec.r99o.) Svaloy r99o.7 s.

91. Ortnamn i Blekinge. A\fElGebers landskapsserie om orrnamn.
Stockholm r99o. zzo s.

92. Register till Hedstrcim, Sydsm5.ldndska folkmil. (SOA r99o.)
Lund r99o, s. i.4-8j.

93. Register till irgS.ngarna ry86-r99o.(SOA r99o.) Lund r99o,
s. 89-ro6.

94. Eslovs arbetarekommun 9o ir. Eslov r99r. 32 s.

95. Varfor beholl man hedniska ortnamn? (Popular Historia. Nr z.

r99r.) Lund r99r, s. II.
96. Gatunamn i Eslov. Del III. (Eslovs museums skriftserie 17.

SkTDAL l.) Eslov och Lund r99r. r28 s.

97. Sk5.nes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del z. Bara harad.
Lund r99r. 328 s.

93. Bertil Ejder 7j Lr"(SOA r99r.) Lund 19 \, s. t.
99. Professor Bertil Ejders tryckta skrifter. Fortsdttnin gpeen biblio-

grafi. (SOA r99r.) Lund r99r, s. 33-37.
100. Sten-Bertil Vides tryckta skrifter. En bibliografi.. (SOA r99r.)

Lund r99r, s.38-j4.
101 . Skensk namnexport. (Onnestads Elevforbunds S.rsbokn ) trGis-
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tianstad ry9r. 3 s.

lO2. [E*kurser om namne n Bolshdg och TuilhAg m. fl. samt omslags-

text till Tommarps urkundsbok 6.] To.elilla r99r. 8 s.

103. Vad beryder Franska stenarna? (Populdr Historia. Nr tl9z.)
Lund 1992, s. 14.

lO4. B"gasare, blarulkar och bugallingar en efterlysning. (Gards

Herads Hembygdsforenings Arsbok 1992.) Degeb erga 1992,

s.87-9o.
105. Fastighetsbeteckningsreformen i trGistianstads len. En summe-

ring. (SOA 1992.) Lund 1992, s. r7-4o.
106. Innan Finn fann(s) Asir . . . eller Region Eslov - ett kulturhisto-

riskt axplock. (Sparbanken Finn. Arsredovisning r99r.) Lund
1992, s. r-26.

lO7. Vad hande med skandinavismen?

Lund 1992, s. 15.

(Populdr Historia. Nr 3/92.)

108. [R.cension:] Claes Garldn Cy Ann-Christin Mattisson: Svenska

Nilsson. Utgiven av Lantmdteriverket och Svenska sprik-
ndmnden. Stockholm r99r. (NoB nr 8o 1992.) Uppsala 1992,

s. r65-t69.
109. [Recension:] Den t. nasjonale konferanseru i rudmruegrdnsking.

Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon. Redigert

av Botolv Helleland & lkistoffer lGuken. Oslo r99r.(NoB nr 8o

:1992.) Uppsala ry92, s. zo6-2o8.
110. [Recension:] Den 6. nasjoruale konferaruseru i namnegrdnsking.

Blindern 23. november rggo.Innleiingar og diskusjon. Redigert

av Botolv Helleland & Anne Svanevik. Oslo r99r.(NoB nr 8o

1992.) Uppsala ry92, s. 2o8 -zrr.
1 1 1. Ostskinsk dialekt - vad ir det? [r.] (Then Solf Fuel. Gillesblad

for Tumathorps S:t Knuts gille. Nr 3 1992.) Ottm Tommarp

1992, S. 5.

tlz. Bengt Pamps tryckta skrifter. En bibliog rufi,. (Nordiska orter och

ord. Festskrift till Bengt Pamp pi,, 67-S"rsdagen den 3 november

r99J. SkTDAL 7.) Lund ry93, s. 8o-88.

ll3. Dialekter och ortnamn. (Varbergs kommuns historia.) Varberg

1993, s.3r7-J17.

Il4. Det hors pi dialekten var du kommer ifrin. (Mellan Raderna.
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En tidning om aktuella dmnen i dagens samhalle.) Malmo r99j.
2s.

lL5. Kirseberg - majgrevar eller korsbar? (SOA 1993) Lund 1993,

s. 15-25.

116. Var lig Svolder? (Popular Historia. Nr 5/93.) Lund rggl, s.48.
Il7 . Ostskinsk dialekt. Fortsdttning frin ff j 1992.(Then Solf Fuel.

Gillesblad for Tirmathorps S:t Knuts gille. Nr r r99il Ostra
Tommarp 1993, s. j-4, 8.

118. [R.cension:] Adresser og stadnamn r. Handbok i kommunal
adressetildeling. [Flera medarbetare.] Oslo t986. z. Stadnamn i
offentleg og privat bruk. [A"] Botolv Helleland. Oslo r99j.
(NoB nr 8z 1994.) Uppsala ry94, s. r33-r35.

119. [R.cension:] Utgdua og dryngd Fyrilestrar hildnir ^ tjirgunda
NoRNA-symposium i T6rshavn zz.-23. mai 1992. Eivind
Veyhe legdi ritgdvuna til rrttis. With summaries in English.
(NoRNA-rapporter jz.) Uppsala 1993. (NoB nr 8z 1994.)

Uppsala ry94, s. 166-17r.
120. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). (Arkiv i Lund.)

Lund 1994, s. 58-63.
l2l. Dra heden pi Heden? (Spir av odling. Festskrift till Hugo Karls-

solr. Meijerbergs arkiv for svensk ordforskning 19.) Goteborg
1994, s. ro2-rro.

122. Fr5"n Loriln tilI Gnd"llan. Glimtar frin malmoitisk ortnamns-
v5"rd. (Stadsmdtning i ford.ndring. Elva artiklar tillagnade Arne
Santesson.) Malm o ry94, s. rz-r7.

123. Hartkorru och skS.nska skattepersedlar. Torsten Nilson i samver-

kan med Goran Hallberg. (SOA 1994) Lund 1994, s. 4i-76.
124. Om postadressering. (Skines Hembygdsforbund informerar.

Nr 3 . 1994.) Kristianstad 1994, s. 3.

125. Spri.kens ld.mnin gar. (Populir Historia. Nr 1194.)

s.44.
126. Register till irgingarna r99r-r99j. (SOA 1995.)

s. r24-r5o.

Lund 1994,

Lund r99 j,

127. Skine . Dialekter. Ortruamn. (Nationalencyklopedin. Bd 16.)

Hoganas ry95, s. S8g.
l2B. Skenelandskapen. (Nationalencyklopedin. Bd 16.) Hogand"s

1995, s. 592-t93.
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129. Skanes och Blekinges riksgrdns. Dokumentation av de wi dan-

ska landskapens grdns mot svenska Sm5"land. Bertil Karlsjo i
samverkan med Goran Hallberg, Dialekt- och ortnamnsarkivet
i Lund. (SkrDAL 8.) Lundrgg5. t69 s.

130. Smiland. Dialekter. Ortnamn. (Nationalencyklopedin. Bd 17.)

Hoganas ry9I, s. 5-6.
t31 sockennamnets berydelse historiskt och socialt. (SOA 1995.)

Lund 1995, S. 4j-56.
132. [Recension:] Syruisstubbar. Greinasavn. Fyrireikarar: J6gvan i

Lon Jacobsen, Petur Zachariassen, Zakaris S. Hansen, Yir i
Olrrrcrtovu, Hjalmar P. Petersen & Marjun Simonsen. T6rshavn
r9g4.(NoB nr 83 1991.) Uppsala r99I, s. zzr-223.

133. Sddermanland. Dialekter. Ortnamz. (Nationalencyklopedin. Bd
r8.) Hoganas ry9!, s.4r.

134. Ungt stadsnamn urgammalt ortnamn lEslau). (Insikten nr 4
rggr.Nyhetsbrev for anstdllda i Eslovs kommun.) Eslov 1995.

IS.

135. DAL, vart tog du vigen? (SOFIA. Nt 4. Juni 1996.) Uppsala

1996, s. 4-rz.
135. Frostamil - finns det? (Frostabygd en 1996. Frosta Hilrads Hem-

bygdsforenings i"rsbok.) Horby 1996, s. 9-rJ.
137. Fr5.n SkS.nes bol till Sm5"lands flykt. Ordgeografi kring lieter-

minologi. (Mil i sikte. Studier i dialektologi tillagnade Lennart
Elmevik tpi. 6o-S.rsdagen den z februari ry961 .) Uppsala ry96,
s.t3t-t16. [Aven i SvLm r99I, s. t3t-t16.)

138. Hade Lund och London samma namn? (Populdr Historia. Nr
61g6.) Lundry96. r s.

139. Skenska drag i Landebokens text. (Studier i talesprogsvariation

og sprogkontakt. Til Inger Ejskj rl pihalvf erdsS.rsdagen den zo.

maj 1996. UJDS nr. fi7.) Kobenhavn 1996, s. rrr-rzi,.
140. Vermland. Dialekter. Ortnamz. (Nationalencyklopedin. Bd zo.)

Hoganas ry96, s. r38.

l4l. Vastergotland. Dialekter. Ortnamn. (Nationalencyklopedin.

Bd zo.) Hoganls 1996, s.rj9.
142. Vastmanland. Dialekter. Ortnamn. (Nationalencyklopedin.

Bd zo.) Hogand.s 1996, s. 175-176.

t43. Alendska orrnamn. (Nationalencyklopedin. Bd zo.) Hogand.s
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rg96, s.343.
144. Adelsk5.nska. (Nationalencyklopedin. Bd zo.) Hogand.s 1996,

s.382.

145. Alvdalsmil. (Nationalencyklopedin. Bd zo.) Hoganis 1996,

s. 3g8.
L46. Oland. Dialekter. Ortnamn. (Nationalencyklopedin. Bd zo.)

Hogan as ry96, s. 442-443.
147. Ost.rgotland . Dialekter. Ortnamn. (Nationalencyklopedin.

Bd zo.) Hogand.s 1996, s.478-479.
l4B. Fr5"n Betaucigen tlll Betrridan. En beta ski.nska beten. (Ord och

n5.gra visor tillagnade Kurt Zllliacus 2r.7.r997. Meddelanden
frin Institutionen for nordiska sprik och nordisk litteratur vid
Helsingfors universitet. B:r8 . 1997.) Helsingfors 1997, s. 78-82.

149. Om genitivformer pi -a och om namnet Skeingeborg. (Osby
Hembygdsforening. Arsbok rggZ.) Osby 1997, s. 2r-26.

150. Skenes sockennamn. (SOA 1997) Lund 1997, s.4j-87.
151. Sommardramatik kring Ellinge - rjzj.(Ale. Historisk tidskrift

for Sk5.ne, Halland och Blekinge. Nr 3 1997.) Lund 1997,

s. 12-20.
152. Var Normandia ett annat namn pe Stockholm? (Populer Histo-

ria. Nr zlgl.) Lund 1997, s. jz.
153. Osterlen dlskat, omstritt och missforstett. (Bygd och natur

ff 4 1997.) Stockholm 1997. r s.

154. [Recension:] Den elleute nordiske ndaneforskerkorugressen. Sund-
vollen 19.-23. juni 1994.Redigert av Kristoffer Kruken. \7ith
summaries in English or German. (NoRNA-rapporter 6o.)
Uppsala 1996. (Namn og Nemne 15, 1998.) Bergen rg98,
s. ro5-ro8.

155. Helge Andersso n r9z3-r997.(SOA 1998.) Lun d ry98, s. 5-6.
156. Hur kan landskapsnamnen forklaras? [So(de)rm(an)land,

Varmland, Vlstmanland.] (Populir Historia. Nr 2198.) Lund
1998, s. 52.

157 . Litteraturkronika 1997. [Recensioner s. zo3 f ., zo6 f ., zo8, zzo f .,
224ff., zz9 f .l (Arkiv for nordisk filologi. u3 . 1998.) Lun d ry98.

158. [R.cension:] Namnegransking som studie- og underuisninffig.
Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern zz.

november 1996.Redigert av lGistin Bakken. Oslo 1997.(NoB
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nr 8 6 ry98.) Uppsala 1998, s. 176-178.

L59. Nils Holgerssons skS"nska resa. Djur och ucixten ort- och Person-
ndmn. (Sk5.nes Hembygdsforbunds S.rsbok 1996.) Lund 1997,

s. 9-28. [Distribuerad 1998.]

160. Rietz,Johan Ernst. (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3o.) Stock-

holm 1998, s. r9z-r94.
16l. Slektforskardagarna i Jonkoping. (SOFIAN. Nr rz. Oktober

r99S.) Uppsala 1998, s. r7-r8.
1,62. [Recension:] Stednaane i Wstsjallaruds Amt. Soro. Rirgsted. At-

sted Herred. Rirgsted Herred. Udgivet af Institut for Navne-
forsknirg ved Berut Jorgensen. (Danmarks Stednavne 4.) Ka-
benhavn 1997. (NoB nr 8 6 ry98.) Uppsala 1998, s. r8o-r8r.

163. Vad kallades norrmdnnen? (Populer Historia. Nr r198.) Lund
1998, s. jz.

L64. Arkiv och skola ur DALs synvinkel. (SOFIAN.
1999.) Uppsala 1999. s. 9.

165. Hallandsis - namnform att vdrna om. (I Halland.
Halmstad 1999, s. 28.

166. Ringsjo Energi AB verkar i Ringsjobygden, med namn efter

laget vid Ringsjon. Men varfbr heter sjon Ringsjon? (Ringsjo

Energi AB. Arrr.dovisnitg 1998.) Esl ov ry99. r s.

167. [Recension:] Kdre Hoel: Bustadnavn r Ostfold z. Skipwet. Ut-
gitt av Avdeling for navnegransking, Institutt for nordistikk og

litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo, ved Margit Harsson.

Oslo 1997. Dens.: Bustadnavn i Ostfold 3. Viler. Utgitt av

Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og littera-
turvitenskap, Universitetet i Oslo, ved Tom Schmidt. Oslo
1999. (NoB m 87 1999.) [Under tryckning.J

168. Skenes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 4. Frosta harad.

[Under tryckning.J

Utgivningsarbeten:

169. Sydsvenska ortnamnssdllskapets irsskrrft ry76-t996. Redigerad

av Goran Hallberg.
170. Ordbok over folkmilen i Vd"stra Goinge harad av Gosta Sj6-

stedt. Del r-4. [Redigerad av Goran Hallberg m. fl.] (SkrDAL

Nr rt. Juni

Nr r 1999.)



z8t

r.) Lun d ,gZg-. 562 s. [+ del 4; under tryckning.J
l7l. Svensk-islindsk ordbok. Lund 1982. 98+849 s. [En av tio svenska

redaktorer.]
I72. Detta ar DAL. Information for besokande och andra intresse-

rade sammanstdlld av Goran Hallberg, Stig Isaksson och Bengt
Pamp. Lund r9U. rB s. [Duplic. Ny duplic. upplaga 1984 och
t986, tryckt upplagary86, r99o och r99r.)

173. Personnamnsterminologi. NORNA i.ttonde symposium i
Lund ro-rz oktober r98r. Redigerad av Goran Hallberg, Stig
Isaksson, Bengt Pamp. (NoRNA-rapporter 4.) Uppsala ry\.
(SkrDAL 3.) Lund ryE4,. zo7 s.

174. Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4-8 augusti
1985. Redigerad av Goran Hallberg, Stig Isaksson, Bengt Pamp.
(NoRNA-rapporter 34.) Uppsala 1987. (SkrDAL 4.) Lund
1987. 4zz s.

175. Medieval Scandinavia. An Encyklopedia. New York och Lon-
don 1993. 19+768 s. [En av fem aduisers.)

176. Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp pi 61-5"rsda-

gen den 3 november 1993. Redaktion: Gciran Hallberg [m.f .]

(SkrDAL Z.) Lund r99j. 247 s.

I77 . Arkiv for nordisk filologi ,99+-. Redaktionssekreterare Goran
Hallberg. Tillika redaktor [tilIs. med C. Platzack] 1997-.

l7B. Eslov-Onsjo sparbank - ry65-r99o En kronika. Av Goran
Hallberg. Lund ry94. r53 s.

179. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. [Detta dr DAL.] Ansvarig
utgivare: Goran Hallberg. Lund r99j. zo s. (Andra reviderade

upplagan. Lund 1998.)

180. Nils Holgersson - 90 i.r senare. (Sk5.nes Hembygdsforbunds 5.rs-

bok 1996.) Redaktor: Goran Hallberg. LundrggZ. 99 s.[Distri-
buerad r998.f

1B 1 . Skenska \yrkor. (Skines Hembygdsforbunds S.rsbok ,ggZ.) Re-

daktorer: Karin Bauman och Goran Hallberg. Lundrggl. zz4s.
lB2. Metall avdelnirg 66 i Eslov roo 5"r 1898 ryll 1998.Redaktor:

Goran Hallberg. Eslov ry98. r74 s.

Tidningsartiklar:
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183. Scaddah, skoputsaren, sparar till en hustru. HN ry6o-o5-o7.
184. Helgkvell i Gaza. HN ry6o-o6-24.
185. Det luktar nod och hat i Gaza. HN ry6o-o7-o6.
186. Forbittringen sprider sig bland besvikna kongoleser. HN

t96o-o7.
lB7 . ,Rebellen i Kongo: vi ar inga goda mdnniskor men inte

belgarna heller. HN ry6o-o7-23.
1BB. Svart elende, vit forwivlan i oroshelad Katanga-stad. HN ry6o-

09-or.
189. Negrerna sliss med bigar i det roda dammets rike. HN 196o-o9.

190. ,Doden kommer si tidigt, dar de vilda balubas bor. HN
t96o-ro.

191. Pweto - idyll och djupt allvar. Kamelposten nr 27 (slutnr). t96t.
192. Ortnamn kan ge mi.nga besked om Ildre kultur och folkliv. HN

r97o-o7-29.
193. Falkabjars namn blev d.ndrat,

r97o-o8-o3.
1,94. Arorn a i Arsmds heradsvapen

r97o-o8-o4.
195. Storgatan rickte ttll oRda leo och Nygataru var bara en fhstig. HN

r97r-o8-o6.
196. Onneslov-Bjornstorp-Onneslov. Ett lokalt ortnamnsd.rende

med principiell rdckvidd. SkD r977-ro-zr.
197 . Onnesliiu eller Bjdrnstorp.Vegs\ylt bov i dramat. SDS 1977-ro-26.

198. Tolv socknar i Staffanstorp. SDS ry78-o7-ri.
199. Brriru.nesnuda, homeja, bolians blindskar i sommarvd.rmen.

SDS ry78-o8-o8.
200. Ny, Esle - pietet eller vanvird? SDS 1978-o9-o9.

201. Visst lever vi i Skineland! Det krdver insikt och omtanke, inte
svd.rmeri. SDS ry78-o9-26.

202. Pinades i dalen? lPined,alen, Bond.piruanf. KvP ry78-l-r9.
203. Bjhrred. skulle ha hetat Bjered! KvP ry78-rz-3r.
204. Plock ur Atradalens namnskatt vdcker forgingna tider till liv.

Hallands-Jul 1978.

205. Varfbr stavas orterna olika? KvP 1979-0r-06.

206. Klingaucilsdru dr namnet och inget annat. SDS r979-or-ri.
207 . ,Adel skinsk dialekt pi bandr. MSk rgZg-oj-o7.

det lat val finare pi ryska! HN

ar ett medeltida falsarium. HN
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208. Ale har aldrig funnits. Arb 1979-09-24.
209 . Sallerupsskolan. SDS r98o-o z-r9.
210. ARK-rutan. SMF-nytt m j r98o-o z-zz.
2ll. ARK-rutan. SMF-nytt m 7 r98o-o 4-zj.
212. ARIGrutan. SMF-nytt nr ro 198o-o6-o6.
213. Akta och falska -lau i Skine. SDS r98o-o 6-t4.
214. Var ligger ditt Osrcrlen? SDS r98o -c,6-zc..

21.5. ARK-rutan [Nybildad SACO/SR-fbrening vid DOVA]. SMF-
nytt nr rr r98o-o 6-4.

276. Skinska namn pe expoft. SDS r98o-o 6-28.

217. Vsste ni att Suerige lig i Skine? SDS r98o-o7-oj.
2LB. Det farliga Skaniir. Esliiu ar bland de ildsta. SDS r98o -o7-rz.
219. Wienerbrtidsrirugen - visst finns den! SDS r98o-o7-r9.
220. O utanftir Verke5.n ftirsvann i konkurs. SDS r98o-o7-26.
221. Inga skator pe Skadabacken. Pi Musudgabacken hackade orm-

vriken. SDS r98o-o8-oz.
222. Fr5"n Heluetet ill Himmelriket. SDS r98o-o8-o9.
223. ARK-rutan. SMF-nytt m 14 r98o-o9-rz.
224. ARK-rutan. SMF-nytt nr 18 r98o -rr-o7.
225. ARK-rutan. SMF-nytt nr zr r98o-rz-r9.
226. Eslau knappast offerplats. SDS r98r-or-Jo.
227. SMF-nytt? Vad nytt? SMF-nytt m 3 r98r-oz-r3.
228. DOVA och forskarutbildningens meriwdrde. SMF-nytt

198r-o z-r3.

229. ARK-rutan. SMF-nytt r98r-oz-r3.
230. DOVA och budget. SMF-nytt m 4 r98r-oz-27.
231. Bketsnytt. Skinekretsen. Bibliofack nr 9 ry8vo4-zr.
232. IGetsnytt. Skinekretsen. SMF-nytt nr 9 ry8t-o5-r5.
233. ARK-rutan. SMF-nytt nr ro r98r-o 6-ot
234. ARK-rutan. SMF-nytt nr zr r98r-tz-t8.
235. Ledare: Du har den facktidning du fortjdnar. SMF-nytt nr z

r98z-oz-rz.
234. ARK-rutan. SMF-nytt nr z t98z-oz-rz.
237. ARK-rutan. SMF-nytt nr 4 1982-o3-26.

238. R"pport frin Skinekretsens 5"rsmote. SMF-nytt m 4 r98z-oj-26.
239. ARK inbjuder till irsmdte. SMF-nytt nr 4 ry82-o1-26.
240. Vi behover v5l egen historia. Hjalp till dokumentera! Eslov -
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information ry82-o4.
24I. ARK-rutan. SMF-nytt nr 6 ry82-o5-r4.
242. ARK-rutan. SMF-nytt nr t r98z-ro-or.
243. ARK-rutan. SMF-nytt nr 14 ry82-rz-o3.
244. ARK-rutan. SMF-nytt nr z ry8yoz-rS.
245. SAco/SR-foreningen vid DovA-arkiven. SMF-nytt m 6 r98i-

o5-o6
246. Kultur kring Fridasro. Arb ry8yo6-oz.
247. Kultur kring Fridasro. SDS ry83-o6-ti.
248. Rettat feI. SDS ry83-o9-3o.
249. [r.] SAP och SACO - oforenliga intressen? lz.) Namn som be-

rdttar om bondens uppror och vardagsslit. [1.] My.ket av virde i
vi.rt arbetararkirt men .. . Annu saknas bitar i pusslet. l+)
Gi"rdstS"nga vigknut med vandrarhem, vacker natur och

spinnande historia. Eslov. Information fri"n socialdemokraterna

rg84-
250. Namn som florbryllar. Har kommer forklaringen till Battaucigen.

Arb r985-o 1-zj.
251 Nytdnd s-rorelse med historia i Ortofta. Eslov. Information frin

socialdemokraterna t98 5-o 4.
252. Fritt fram att friga Goran. Arb r985-o 4-zi.
253. Tdnnebtichen fir sin forklaring. Arb r985-o 5-o9.
254. Abullahagen avslojar stans ursprung. Arb r985-oi-r8.
255. Her hogg man for att f5 virke till vagnshjul lHjulariid). Arb

1985-o j-24.
256" Varsigod - har fhr ni Sottes slakthistoria. Arb r985-o 6-ot.
257 . Steglebackarnd - har fick folk slita spo. Arb r985-o 6-20.

258. ,sagasta bor inte rivasr. Arb r985-o 6-27 .

259. taktens gods gav namn it stationerna lBjtirnstorp, Flyinge, Ld-
beriid). Arb r985-o 7-or.

260. Rovfhgel eller fredsduva i Onsjo hdrads vapen? Arb r985-o7-o4.

261. Vad beryder ordet ,jri, egentligen? Arb 1985-o7-16.

262. Ordet bdlinghar flera inneborder. Arb r985-o7-3r.

263. ,Abullahageru Lngen forntida odlingsplatsr. Arb r985-o8-ot.

264. Vikingabygget som blev jilrnvdgsstation fstabbarp). Arb 1985-

o8-r6.

265. Derfor har Skine w5, Asmundtorp. Arb r985-o8.
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256. Trolleholms olika namn genom tiderna. Arb r985-o 9-o3.
267. Vindsrojningar ger skatter till arkivet. Arb r985-o9-o9.
268. Gor en bra kommun bettre! Eslovsbladet nr 3r r985-o9-1.
269. Gryby med anor frin rzoo-talet. Arb r985-o9-r4.
270. Hdvding Saxulf ga'v Sallerup sitt namn. Arb r9Sy-ro -oi,.

271. Eslovs vapen hamnade pi goingskt brd.nnvin. Arb r985-ro-r4.
272. Se har v5"ra vilda bar fhtt sina namn. Arb r985-ro -zj.
273. Hou och huuud inte samma sak. Arb r985-ro-z9.
274. Si har vira miltider utvecklats. Arb r985-u-o8.
27 5. Hejd.eridare rysk skogvaktare. Arb r985-u -zo.
276. Blodig fantasi och verklighet kring Rtidabcick. Arb r985-u-28.
277. ,rVrane>> - err slarvig oordentlig mdnniska. Arb ry85-tz-o3.
278. Se fick husen i Hallarod sina namn lGulinga-, Julafions- och

Nydrsafionshuser] . Arb ry86-or-o7.
279. Ordet tuPP ovanligt i vi"ra ortnamn. Arb ry86-or-r3.
280. Exekyser och forrthr... Arb ry86-oz-o8.
2Bl. Ortofia med gamla anor. Arb ry86-oz-26.
282. Frin Abullahagen tlll Hunneberga [dven Hammarluruda, Harldsa,

Holmby). Arb ry86-o3-rr.
283. Ortnamn forvirr ar lFlyinge, Gdrdstdngal. Arb ry86-o3-zr.
284. Skenska forftder. Orter som minner om forkristna mansnamn

lEsldu, Remmarliiu, Resliiu, Rosltiu, Osliiu; Siirunars-, Viisters-, Os-

tersldu]. Arb ry86-o4-or.
285. Ormsryd blev Omset. Arb ry86-o4-o9.
286. Fahus - ett ord med fera dialektalavarianter [dven mnnese, stall,

sters). Arb ry86-o4-rj.
287. Hoppas Plcisseucigen blivit bettre med i.ren. Arb ry86-o6-oj.
2BB. Det ar Oden som jagar fram i skyn lOdensualehuh, Onsuale-

hcillan, -mossen). Arb ry86-ro3r.
289. Mem - den smala lS.ngstrdckta byr. Arb ry86-rt-r4.
290. Ldng, lang och Toldnga. Arb ry86-u-r7.
291. [r.] Vi ar m5.nga men vi kan bli Xer. lz.l Radio A startar eget.

Eslov. Information frin socialdemokraterna ry86-rt.
292. Snokar som snokar i namn et Snogeriid. Arb ry86-tz-o8.
293. Tillilgget som gor gS"rden lite finare lOS,A.rdl. Arb ry86-tz-rz.
294. Stava rdtt till Urani(en)borg. Arb ry87-o9-ot.
295. hga skdl att ingripa. SDS ry89-o4-o4.
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296. Ej skel ingripa. Goran Hallberg ger svar pi m-kritiken. SkD
r989-o4-o4.

297 . Kan inte forkviva debatten. Arb ry89-o4-o6.
298. Se dndras v5.rt sprik p5" tusen 5.r. SDS' Jubileumstidning r99o-

or-09.
299. Gallerian - Eslovs nya ansikte. Eslciv. Information frin social-

demokraterna r99o-o4.
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