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Förord 

Blandade namnstudier 2 har som titeln antyder inte ett tematiskt sammanhållet 
innehåll. Dess uppsatser belyser inbördes mycket olika delar av det topony-
miska fältet med förankring i mycket åtskilda tidsperioder. Bidragens spänn-
vidd ger en verklighetstrogen bild: dagens nordiska ortnamnsforskare är inrik-
tade på uppgifter som tematiskt och kronologiskt kan ligga mycket långt från 
varandra.  

Jan-Åke Alvarssons framställning om namn inom pingströrelsen och Bent 
Jørgensens här återgivna installationsföreläsning har förelegat i tryckfärdigt 
skick under en lång tid. Detta har dock inte gjort det mindre angeläget att nu 
offentliggöra dem. Värdet av och intresset för dessa överblickande bidrag är 
inte beroende av mer tillfälliga förhållanden. Alvarssons redogörelse har såvitt 
känt ingen tidigare motsvarighet inom den svenska ortnamnslitteraturen.  

Alla författarna är inte nordister och alla författarna är inte svenska. Det har 
därför befunnits lämpligt att i denna volym redaktionellt tillåta större skillna-
der mellan olika uppsatser än vad som varit fallet i många tidigare namnve-
tenskapliga arbeten utgivna i Uppsala. 

Bidrag till tryckningen har lämnats från Vilhelm Ekmans universitetsfond, 
Uppsala, och från Ortnamnssällskapet i Uppsala. 

Staffan Nyström  Svante Strandberg 
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Pingströrelsens förändringar reflekterade i 
dess skiftande namnbruk 

Av Jan-Åke Alvarsson1 

En relativt allmän uppfattning var länge att pingstförsamlingar alltid heter Fi-
ladelfia och att detta bruk emanerar från Pingströrelsens historiskt sett viktig-
aste församling, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Båda dessa påståenden 
är emellertid felaktiga – och den nuvarande tendensen inom Pingströrelsen är 
dessutom snarare att ge församlingarna lokala namn än namn som reflekterar 
rörelsen. I denna artikel försöker jag att rätta till dessa missuppfattningar – och 
dessutom studera hur Pingströrelsens korta historia reflekteras i dess namn-
bruk. Jag gör detta genom att studera samtliga namn på Pingströrelsens för-
samlingar under åren 1920, 1950, 1975 och år 2000. I slutsatsen kommer jag 
att teckna några övergripande tendenser i framför allt de namnbyten som fö-
rekommit och det symbolvärde som respektive namnkategori representerar. 

Syfte 
Denna studie ingår i ett försök att blottlägga och analysera Pingströrelsens 
epistemologi. Denna rörelse har lämnat få egenproducerade, reflekterande te-
ologiska texter efter sig, vilket ställt till besvär för t.ex. teologer som intresse-
rat sig för idésystem och värdegrund. I detta fall använder jag bland annat 
bruket av bibliska ortnamn för att beteckna pingstförsamlingar som ett sätt att 
försöka få en avspegling av det sätt på vilket pingstvänner tänkt. Som en si-
doeffekt av studiet av dessa namn upptäckte jag dessutom en helt ny tendens, 
en orientering från den traditionella, bibliska föreställningsvärlden till en lo-
kalisering av identiteten vilket diskuteras i slutsatserna. 

Bakgrund 
Pingstväckelsen nådde, liksom tidigare baptismen, Sverige som en särskild 
och unik rörelse. Första vågen av »pingstinflytande» kan spåras till Skövde i 
november 1906. Dess spiritualitet var då nära inspirerad av den internationella 
pingstväckelsens afro-amerikanska ursprung på Azusa Street i Los Angeles 
samma år. Flera svenskar som deltagit i denna väckelse i USA, främst då 
Andrew G. Johnson, förde över den direkt till Sverige och skapade på så sätt 
ett originellt bidrag till den svenska frikyrkligheten. I fråga om fromhetstyp 
och kyrklig tradition, t.ex. i fråga om namngivning, som denna artikel berör, 
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anslöt man sig dock tydligt till den baptistiska, och i ett längre historiskt per-
spektiv till den pietistiska, subkulturen.  

Pingstväckelsen var till en början en överkonfessionell rörelse och kom 
först att blomma ut inom ramen för Metodistsamfundet och Baptistsamfundet. 
Så småningom påverkades även Helgelseförbundet, Missionsförbundet och 
andra samfund – om än i mindre grad. Men en bit in på tiotalet skedde en serie 
utbrytningar från etablerade församlingar, främst från Baptistsamfundet, och 
det bildades en rad nya, till en början fristående grupper. Från och med 1919 
kan man ganska tydligt se en sammanhållen rörelse av samfundskaraktär, mer 
och mer centrerad kring Filadelfia i Stockholm och dess ledare Lewi Pethrus. 
Denna rörelse kom så småningom att få namnet Pingströrelsen.2 

Baptistförsamlingarnas namn 
När baptismen nådde Sverige på 1840-talet, och den första baptistförsam-
lingen bildades 1848, så valde man nästan genomgående att ge predikoloka-
lerna namn hämtade ur Bibeln. Detta var föga förvånande eftersom denna »lä-
sarrörelse» ju tydligt praktiserade det man lärde: »Låten Kristi ord rikligen bo 
ibland eder» (Kol. 3:16). Deras vardagsspråk skulle inte, som omgivningens, 
präglas av svordomar och kraftuttryck utan »Edert tal vare alltid välbehagligt, 
kryddat med salt» (Kol. 4:6) – och detta tolkades bokstavligt som »med bibel-
ord». När troende träffades försökte man att överträffa varandra, inte bara »i 
inbördes hedersbevisning» (Rom. 12:10) utan även i bruket av bibelcitat och 
bibliska begrepp. När baptisterna skulle definiera sig själva, skapa en identitet, 
ge sin församling ett namn, var det därför givetvis Bibeln som blev inspira-
tionskällan framför alla andra. 

Intressant nog var det, som vi kommer att se, bibliska ort-  eller  plats-
namn med en speciell historia som blev populära just inom baptismen, medan 
andra rörelser valde andra typer av namn med biblisk anknytning. Pingströ-
relsen kom senare, i fråga om namn, att länge nästan helt följa baptismens 
namngivning och ta över deras namn. Märk väl att församlingens namn, t.ex. 
Betaniaförsamlingen i Adelöv, den första pingstförsamlingen, sammanföll 
med namnet på dess kyrka eller kapell: Betania. I det anförda fallet kan alltså 
Betania avse såväl församlingen som kyrkobyggnaden, något som givetvis 
påverkade namnvalet. 

Det baptistiska namnskicket kan till viss del fortfarande skönjas genom att 
många pingstförsamlingar (liksom baptistförsamlingar) fortfarande heter Be-
tania och Filadelfia medan ingen pingstförsamling heter Immanuelskyrkan – 
vilket sedan länge mutats in av Svenska Missionskyrkan (SMK), numera en 
del av Equmenia-kyrkan, eller Korskyrkan – vilket associeras med Evange-
liska Frikyrkan (EFK). Inget av dessa båda är för övrigt ett originellt, bibliskt 
platsnamn, utan en annan konstruktion. Det första innehåller det bibliska in-
slaget Immanuel – ett alternativt namn på messiasgestalten som förekommer 
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t.ex. i en känd profetia i Jesaja bok (Jesaja, kapitel 7 och 8).3, 4 Det andra an-
spelar givetvis på den mest kända kristna symbolen av alla – korset. 

Ser vi däremot på de klassiska baptistiska namnen (vilka togs över av 
pingströrelsen) så är de, som redan nämnts ovan, i hög grad specifika ort-
namn. De namn av denna kategori som förekommer i Pingströrelsen 1920 är 
följande (antal församlingar med detta namn inom parentes): Betania (21), 
Betel (9), Betesda (1), Ebeneser (5), Elim (20), Filadelfia (41), Gilead (2), 
Salem (15), Saron (1), Sion (1), Smyrna (4) och Tabor (3). Av namnen på de 
totalt 133 församlingarna år 1920 faller endast nio eller 6,8% utanför denna 
kategori, nämligen: Evangeliiförsamlingen (2), Evangeliska Brödraförsam-
lingen (1), Friförsamlingen (4), Pingstförsamlingen (1) och Tabernaklet (1). 

För att kontextualisera bruket av dessa namn använder jag Pingströrelsens 
främsta sångbok Segertoner 5 där många av sångerna visserligen daterar sig 
till tiden före pingstväckelsens ankomst till Sverige, men som genom urval 
och bruk integrerats i pingstvännernas tänkande. På ett intressant sätt kom-
pletterar och kontrasterar bruket av ortnamnen i Segertoner det i beteckning-
arna för församlingar. Medan Bibeln utgör det symboliska landskap i vilket 
pingstvännerna vandrade så utgör sångerna i Segertoner ett exempel på tolk-
ningen av de fenomen som där påträffas – och därmed, enligt min mening, en 
nyckel till aktörernas speciella epistemologi. 

Ortnamnens ursprung och symbolik 
I det följande kommer jag att gå igenom de ortnamn som blivit till namn på 
församlingar inom Pingströrelsen. Jag inleder med namnens etymologi, deras 
historisk-geografiska kontext och det som jag bedömer gjort dem populära. I 
den mån de även förekommer i pingstvännernas sångskatt Segertoner så 
nämns även detta.  

Först måste vi dock notera att en stor del av de ortnamn som förekommer i 
denna sångbok inte finns med bland dem som blivit församlingsnamn. I tabell 
1 framgår det att vi här finner 22 bibliska ortnamn varav endast fem använts 
som namn på församlingar (Elim, Salem, Saron, Sion och Tabor). Några av de 
övriga skulle anses direkt olämpliga eftersom de associeras med det onda: Ba-
bel/Babylon, Egypten och Sodom. Golgata är troligen alltför präglat av pass-
ionshistorien och uteslöts också naturligt nog. Men följande ortnamn skulle 
kunna tänkas vara användbara även som församlingsnamn: Eden, Getsemane, 
Hebron, Jeriko, Jerusalem, Jordan, Kanaan, Kidron, Libanon, Meseks land, 
Nasaret, Nebo och Sinai. Av olika anledningar har de dock inte brukats – i 
flera fall eftersom de troligtvis är alltför tydligt associerade med kända bib-
liska händelser som skulle ha dominerat namnets symbolik. Men nu åter till 
de namn som faktiskt kom att brukas: 

Ortnamnet Betania, grekiska med hebreiskt ursprung, betyder antingen ՚be-
tryckets hus՚ eller ՚dadel- eller fikonhus՚. Orsaken till att det använts i detta 
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sammanhang är dock med all säkerhet att det i Nya Testamentet (NT) är nam-
net på den by där Jesu vänner Marta, Maria och Lasaros bodde. Detta Betania 
låg 2,5 kilometer från Jerusalem, på Olivbergets (förut kallat Oljeberget) östra 
sida. Det är här som Jesus undervisar Marta om att utvälja »den goda delen» 
(Luk. 10:41–42) och det är här han uppväcker Lasaros från de döda (Joh. 11). 
Det är också i närheten av Betania som Jesu himmelsfärd inträffar (Apg. 1:9). 
Det är alltså föga märkligt att detta blev ett av de mest populära namnen. (Be-
tania förekommer intressant nog inte alls i Segertoner.)  

Betel återfinns i Gamla Testamentet (GT) och är hebreiska för ՚Guds hus՚ 
– således ett passande namn på en församling vars identitet konkretiseras i 
form av ett [namngivet] kapell. Betel var en plats uppe i bergen, 17 km norr 
om Jerusalem. Den hade en central roll i patriarkernas religiösa liv. Här i när-
heten byggde Abraham ett altare (1 Mos. 12:7). Men det var hans sonson Ja-
kob som gav platsen dess namn (1 Mos. 28:19) – och det till minne av en ofta 
återberättad händelse, den då Jakob hade en dröm i Betel och såg en trappa, 
eller en »stege» som det stod i äldre översättningar, som sträckte sig från jor-
den ända upp till himmelen (1 Mos. 28:12). »Jakobs stege» är ju ett uttryck 
som överlevt in i vår tid. Betel associeras med gudsmöten, en »plats som 
väcker bävan» (1 Mos. 28:17). Det var för övrigt i Betel som förbundsarken 
förvarades under en del av »domartiden» (1 Sam. 10:3), och det var här som 
det fanns en »profetskola» under det tidiga israeliska kungadömet (2 Kung. 
2:2–3). (Inte heller Betel förekommer i Pingströrelsens sånger.) 

Betesda (NT), grekiska från arameiska ՚barmhärtighetens hus՚, är namnet 
på en vattenbassäng i Jerusalem som användes flitigt på Jesu tid. Arkeologiska 
utgrävningar har blottlagt två symmetriskt anlagda dammar, 48 gånger 68 me-
ter stora, där S:ta Anna-kyrkan nu ligger. Det är denna anläggning som be-
skrivs i Johannes femte kapitel. När vattnet där började »svalla» så ansågs det 
att de som först kom ner i bassängen blev friska. Här gjorde även Jesus ett 
under då han botade en man som varit sjuk i 38 år. Att pingstvänner, som 
inspirerades av såväl »ström» – jämför »Den dubbla strömmen» (՚Andens 
ström’) i Hesekiel 47 som det ofta predikades över – som »helande» (som i 
detta fall i Joh. 5:1–9), valde Betesda som namn på sin församling och sitt 
kapell var därför inte så oväntat. Det som är överraskande är måhända att så 
få gjorde det... 

Ebeneser (GT), av hebreiska ՚hjälpens sten՚ (i nutida översättning Even 
Haeser), var den plats där domaren Samuel reste en minnessten »och gav den 
namnet Ebeneser, i det han sade ՚Allt härintill har Herren hulpit oss’» (1 Sam. 
7:12). Säkerligen var det detta trosfriska påstående som inspirerade baptister 
och pingstvänner att välja detta annars i Bibeln ganska sällsynta namn. 

Elim (GT), av hebreiska ՚palmträd՚ eller ՚terebinter՚, var israeliternas andra 
lägerplats efter korsandet av Röda havet. Forskarna antar att Elim är samma 
plats som Wadi Garandel, ungefär 90 km från Röda havets nordligaste spets. 
Platsen beskrivs som något av ett paradis: »Så kom de till Elim, där det fanns 
tolv källor och sjuttio palmer. Och vid vattnet där slog de läger.» (1 Mos. 
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15:27). Uppgiften om förekomsten av palmer är intressant, eftersom detta var 
en symbolisk (Joh. 12:13; Upp. 7:9) såväl som praktisk växt i många baptist- 
och pingstkapell. 

Elim förekommer en enda gång i Segertoner. Citatet som följer är från 
sången Du Guds frälsta pilgrimsskara (nr 55): »Än ett Elim finns i världen, 
Skönt där brusa källors språng. Vilan där, Vilan där, Vilan skön för vandrarn 
är». Detta anknyter tydligt till Elims symboliska betydelse som ՚oas՚ och 
՚viloplats՚, liksom till associationen med paradiset. 

Filadelfia (NT), från grekiska ՚brödrakärlek՚, var en stad i Lydien i Mindre 
Asien på de första kristnas tid. Staden heter i dag Alaşehir och ligger i västra 
Turkiet, cirka 120 km öster om Izmir. Den nämns intressant nog bara en enda 
gång i NT (och aldrig i sångerna i Segertoner), i samband med de så kallade 
»Sändebreven» i Uppenbarelseboken 2 och 3. Bland de sju adressaterna, sju 
församlingar i Mindre Asien, är det just Filadelfia som får det mest fördelakt-
iga omdömet: »Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för 
dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och 
inte förnekat mitt namn. [---] de skall förstå att jag älskar dig. Du har bevarat 
ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens 
stund.» (Upp. 3:8–10). 

Därefter följer en uppmaning: »Håll fast det du har!» och därefter associ-
ationer till »Guds stad, det nya Jerusalem». Denna lovprisning, som successivt 
stiger från ett ödmjukt »ringa kraft» till att knyta an till det »himmelska Jeru-
salem», bör givetvis ha attraherat de fromma, som väl någon gång kände att 
de just saknade kraft och inflytande, men som var fast övertygade om sin slut-
liga destination. 

Gilead (GT), av hebreiska ՚hård՚ eller ՚stark՚, är för ovanlighetens skull 
både ett ortnamn och ett personnamn (4 Mos. 26:29). Som ortnamn beteck-
nade det ett bergsområde mellan floden Jarmuk i norr och Moabs högslätt i 
söder. Det är känt för sin balsam, sin myrra och sina stora skogar. Området 
kom att spela en viktig roll i Israels historia. Till Gilead flydde David för sin 
son Absalom (2 Sam. 17:22 ff.) och från Gilead härstammade också profeten 
Elia (1 Kon. 17:1). Trots dessa händelser så undrar jag ändå om inte Gilead i 
namngivarnas sinnen är nära besläktat med »Betel» ovan. Det är nämligen till 
Gilead som Jakob flyr efter att ha fått bekymmer med svärfadern Laban (tre 
kapitel efter händelsen i Betel). Och det är i Gilead som samme Laban får en 
dröm med ett budskap direkt från Gud: »Men Gud kom till araméen Laban i 
en dröm om natten och sade till honom: ՚Tag dig till vara för att tala något mot 
Jakob, vad det vara må’.» (1 Mos. 31:24). Även här reser dessutom Jakob en 
stenstod (v. 45). Orsaken till att man valde Gilead som namn på en församling 
sammanfaller därför säkerligen med den för Betel. 

En direkt referens till ortnamnet Salem (GT), från hebreiska ordet för ՚fred՚ 
eller ՚frid՚, finner vi endast på två ställen i GT, nämligen i 1 Mos. 14 och i Ps. 
76. I det första sammanhanget är det platsen där kung Melkisedek bor. Denne 
var inte av Abrahams släkt, ändå betecknas han som »präst åt Gud den 
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Högste» och Abraham ger honom »tionde av allt» (1 Mos. 14:18–20). I Psal-
taren preciseras betydelsen: »Gud [---] i Salem står hans hydda» (Ps. 76:3). 
Detta var alltså en plats där Gud bodde, ett passande namn på ett kapell eller 
en församling. I Segertoner understryks associationen mellan Salem och guds-
närvaro: »Lammets folk och Sions fränder [---] Salems barn och Guds försam-
ling» (nr 392). 

Saron (GT, NT), som blev ett relativt vanligt namn på församlingar, inte 
minst bland dem som hade anknytning till Örebromissionen, numera en del av 
Evangeliska Frikyrkan, avser en i Bibeln ganska sällan omtalad bygd. Det 
hebreiska Šāron betyder egentligen bara ՚slätt՚. I GT betecknar namnet dels 
den nordliga delen av kustslätten utmed Medelhavet, dels en stad öster om 
Jordan (1 Krön. 27:29). I Apg. 9 berättas om hur Petrus helar en lam man i 
Lydda. Resultatet blev att »alla som bodde i Lydda och i Saron sågo honom; 
och de omvände sig till Herren» (v. 35). I Jesaja (35:2) står det att öknen och 
hedmarken »skall blomstra skönt» och att »Libanons härlighet skall bliva den 
given, Karmels och Sarons prakt». Här finns alltså både eftersträvansvärd and-
lig framgång och naturprakt som associeras med Saron. Ändå undrar jag om 
inte den ofta citerade inledningen till kapitel 2 i Höga Visan är den som ligger 
bakom namnet Sarons popularitet: »Jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i 
dalen.» (Höga V. 2:1).  

Återigen har vi här en identifikation med »det ringa» som står i ett långt 
härligare sammanhang, en metafor för den enkle troende som genom Guds 
försyn står i församlingen, en gudomlig institution. Denna betydelse är märk-
bar i t.ex. nr 17 i Segertoner: »Kom huldaste förbarmare, Som herde in bland 
fåren, Led alla arma syndare, Till källorna och såren, Till Sions berg och 
Sarons bet». Saron associeras här alltså med betesmarker, inte bara för de kon-
kreta fåren utan även för de metaforiska fåren, de troende. 

Detta understryks även i nr 418: »Mitt hem i himlens höjd Fördunklar 
Sarons prakt» och i nr 33: »Av Herren planterad, i Mästarens hägn, Som rosen 
i Saron jag står. I himmelens solsken, välsignelsens regn Jag blomstrar i oänd-
lig vår». Här integreras för övrigt det folkliga begreppet Sarons ros som, så 
långt jag vet, inte har någon biblisk grund. 

Jämfört med Saron så är Sion (GT, NT) ett långt vanligare begrepp i Bibeln. 
Ordet omnämns mera än 160 gånger, dels som beteckning för ett berg (det 
hebreiska ordet betyder ursprungligen ՚höjd՚ eller ՚topp՚), dels som namn på 
en stad, 5 km nordväst om Tabor. Så småningom blir området där »Salomos 
tempel» byggs det som associeras med just Sion. I förlängningen får Sion även 
stå för staden Jerusalem – och slutligen, symboliskt också för den himmelska 
staden med samma namn.  

Den första betydelsen kan skönjas i Segertoner, nr 440: »Jag till Sions berg 
har hunnit». Syftningen på det himmelska Jerusalem kan skönjas i »hemlands-
sången» Städse på Sion jag tänker, Härliga himmelska land (nr 58) där »glas-
havet gnistrar och blänker» (jfr Upp. 4:6), vilket visar att detta skildrar tillva-
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ron på andra sidan döden.6 En överförd betydelse möter vi tydligt i den väl-
kända psalmen Gå, Sion, din konung att möta (Segertoner nr 122). Betydelsen 
betonas klart i det som följer: »Jerusalem, gläds åt din Gud». Här är det san-
nolikt befolkningen i Jerusalem, eller till och med alla kristna, som åsyftas 
med ordet Sion. Det är ju svårt att få en stad att »gå» eller »glädjas». Mera 
konkret framträder staden Jerusalem i ett par av sångerna: »Natten brett sin 
slöja över Sions nejder» (nr 163) och »Vid älvarna i Babylon satt Israel i sorg, 
De tänkte på Jerusalem, på Sions sköna borg» (nr 334). 

Sion är, efter det självskrivna Golgata (som omnämns i 25 sånger), det näst 
vanligaste ortnamnet i Segertoner. Det förekommer i 21 sånger, nästan dub-
belt så många som trean Jerusalem, säkerligen på grund av den ovan nämnda 
kopplingen till det himmelska Jerusalem. Uttryck som »Snart på Sions berg 
jag står» (nr 396) och »Där på Sions höjd Är blott frid och fröjd» (nr 13) un-
derstryker detta. Ännu mera poetiskt blir det i nr 402 där det förklaras att: 
»Snart vi genom töcknet på avstånd se, Sions torn och murar mot oss le». 

Smyrna (NT) är, i likhet med Filadelfia, omnämnt i endast ett sammanhang 
i Bibeln, i de så kallade »Sändebreven». Smyrna kommer från det grekiska 
myrra och syftar i Upp. 2:8 på en församling i staden Smyrna, numera Izmir i 
Turkiet. Det är en hamnstad som tidigt nåddes av kristendomen. Här fanns 
redan på urkristen tid en församling, den som adresseras i ett av de sju Sän-
debreven. Om Smyrna står där: »Jag känner din bedrövelse och din fattigdom 
– dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga 
sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga. [---] Var tro-
gen intill döden, så skall jag giva dig livets krona.» (Upp. 2:8–10).  

Återigen är fattigdomen omnämnd i samband med detta namn, men även 
förföljelse, vilken var en del av de tidiga frikyrkornas tillvaro. Dessutom är 
det som inte nämns väl så intressant. Enligt Hugo Odeberg m.fl. är det så att 
»Bortsett från församlingen i Filadelfia är det endast en församling som Her-
ren inte har något att förebrå, nämligen den i Smyrna».7 Det är alltså föga 
förvånande att baptister och sedermera pingstvänner kopplade sina egna erfa-
renheter till det som nämndes om Smyrna. 

Tabor (GT) är, liksom Sion, ett namn på ett berg. Troligtvis kommer det 
från det gamla hebreiska ordet för ՚höjd՚. I Bibeln åsyftar det främst en bergs-
topp på 562 meter, ungefär 10 km öster om Nasaret. Den var under Gamla 
Testamentets tid ett gränsmärke mellan Isaskars och Sebulons territorier (se 
t.ex. Jos. 19:22). I Domarboken (4:6) så bjuder till exempel den kvinnliga do-
maren Debora Barak: »Se Herren, Israels Gud, bjuder: Drag åstad upp på ber-
get Tabor och tag med dig tio tusen man av Naftali barn och Sebulons barn. 
Ty jag vill [giva] Sisera [---] i din hand.» 

Föga talar dock för att de händelser som omtalas i GT är de som ligger till 
grund för de frikyrkligas associationer. Det är nog snarare den gamla kyrkliga 
traditionen som kopplade samman Tabor med Förklaringsberget (där Jesu an-
sikte fick en särskild glans) i Mark. 9:1 ff. som har gett namnet Tabor dess 
speciella betydelse. I Segertoner tycks detta antagande bekräftas i strofen: 
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»Med Jesus upp på de livets höjder, Där glans från Tabor än dröjer kvar» (nr 
585). Att Tabor och Förklaringsberget skulle vara samma berg är forskarna i 
dag tveksamma till,8 men det var nog detta (om än felaktigt) som, trots allt, 
fällde avgörandet när det var dags för namngivning. 

Sammanfattningsvis kan man då hävda att de flesta namn som brukades för 
pingstförsamlingar år 1920 alltså var ortnamn från Bibeln – och att de kom 
från såväl Gamla som från Nya Testamentet. De tillhörde inte de mest kända 
namnen (som Jerusalem, Golgata, Getsemane eller Kanaan) utan de mera 
okända. Själva osäkerheten omkring namnet betydde säkerligen en del för 
dess användbarhet. Symbolers användbarhet ökar inte med en otvetydig defi-
nition, snarare tvärtom. 

Tydligt är dock att en stor majoritet var namn på naturfenomen: berg, slätter 
eller bygder som på något sätt associerades med en gudomlig intervention. Att 
det var naturfenomen kan ha varit viktigt för svenskar – i vars karaktär det 
tycks ha funnits ett stort mått av naturromantik.9 Lewi Pethrus och andra ta-
lade gärna om gudsmöten i naturen.10 Men detta var inte enda kravet. Gud 
skulle dessutom på ett särskilt sätt ha pekat ut platsen – eller uppenbarat sig i 
någon form. Undantagen var egentligen de två urkristna församlingarna i Fi-
ladelfia och Smyrna som i gengäld fick beröm av Gud själv. 

Slutligen har nog själva ljudbilden en viss betydelse. Ett ord som låter 
osvenskt har nog haft svårare att etablera sig, liksom sådana som får en viss 
bibetydelse på svenska. Bibliska ortnamn som Abel-Hassitim, Beer-Seba, 
Bosra, Eglon och Gilgal är säkert diskvalificerade redan från början, oavsett 
vad som hänt på dessa platser. Tre namn från Segertoner (se Tabell 1) hör 
kanhända till denna kategori: Kidron, Mesek och Nebo. Namn som »låter» 
svenska (eller som försvenskats, som Ebeneser), som är två- eller trestaviga, 
och som gärna börjar med B- eller S- går däremot bra: t.ex. Betania, Betel och 
Betesda eller Salem, Saron, Sion och Smyrna. Elim och Gilead ligger inte så 
långt borta uttalsmässigt. Det som avviker mest från grundregeln är kanske 
Filadelfia... 
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Tabell 1. Bibliska ortnamn i Segertoner (1960). 
Siffran inom parentes anger det antal sånger i vilka ett visst ortnamn förekommer.
 Babel/Babylon (2) 
 Eden (2) 
 Egypten (1) 
 Elim (1) 
 Getsemane (5) 
 Golgata (25) 
 Hebron (1) 
 Jeriko (1) 
 Jerusalem (12) 
 Jordan (6) 
 Kanaan (8) 
 Kidron (1) 

Libanon (1) 
Meseks land (1) 
Nasaret (3) 
Nebo (3) 
Salem (1) 
Saron (3) 
Sinai (1) 
Sion (21) 
Sodom (2) 
Tabor (1) 
Totalt: 102 (av 604 sånger)

Namnförändringar från 1920 till 1950 
Vid ett närmare studium av förändringarna i namnskicket i Pingströrelsen från 
1920 fram till 1950 kan vi lätt notera att inga nya namn tillkommer fram till 
1950! (Se Tabell 2.) Namnstocken är således helt oförändrad. Trots att pingst-
församlingarna ökar kraftigt i antal, från 133 år 1920 till hela 597 år 1950, så 
tillkommer inte ett enda nytt namn – och endast ett försvinner (Evangeliska 
Brödraförsamlingen). 

Däremot är det stor förändring i populariteten. Åtta namn ligger kvar på 
ungefär samma nivå. Fyra namn minskar tydligt (eller ökar inte i takt med 
antalet församlingar): Betania, Betel, Elim och Salem. Deras procentuella an-
del halveras mer eller mindre. 

De som ökar, som är »inne» mellan 1920 och 1950, är Sion och Smyrna, 
särskilt då Sion som ökar sin andel från 0,8% till 10,4%, i reella tal från en 
enda församling till 62! Beteckningen Pingstförsamling var mycket ny 1920 
och endast en enda församling kallade sig så. Tre decennier senare är det tio 
gånger så många församlingar, eller 1,7%.  

Den största enskilda förändringen i namnskicket under denna period är 
dock ökningen av andelen församlingar som kallar sig Filadelfia. Från 41 för-
samlingar eller 30,8% av det totala antalet 1920, stiger andelen till 53% eller 
322 församlingar, det vill säga något fler än hälften. Detta ledde förmodligen 
till stereotypen under sent 1900-tal att »alla» pingstförsamlingar »kallas Fila-
delfia». Detta påstående var alltså även 1950 långt ifrån sant. 

När den första »pingstbetonade» gruppen med namnet Filadelfia kom 
igång med separat verksamhet (»Filadelfiasalen» i Stockholm 1909),11 (märk 
väl att detta skedde innan Lewi Pethrus kallades som församlingens andre pre-
dikant), så kom inspirationen till namnet från Örebro och baptistpastorn John 
Ongmans verksamhet där. Dennes församling blev ett slags moderförsamling 
för den framväxande pingstväckelsen, och var så fram till i mitten av 1910-
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talet. När vi räknar in 41 pingstförsamlingar som hette Filadelfia år 1920 så 
var förmodligen huvuddelen av dessa inspirerade av Örebro, snarare än av 
Stockholm. 

Men efter Lewi Pethrus genombrott 1911 och hans slutliga etablering som 
ett slags samfundsledare i rörelsen 1919 så kom den snabbt växande Filadel-
fiaförsamlingen i Stockholm att stå modell för allt flera pingstförsamlingar. 
Den snabba ökningen av namnet Filadelfia efter 1920 reflekterar alltså tro-
ligtvis en nominell samhörighet med stockholmsförsamlingen – och med dess 
ledare Lewi Pethrus – nu starkt sammankopplade med namnet Filadelfia.12  

Rent ideologiskt, och möjligen teologiskt, betecknade namnskicket 1920 
den tidiga och tydliga kongregationalismen – alla församlingar var självstän-
diga och unika enheter, vilket bl.a. speglades i ett individualistiskt namnskick. 
Det som sker från 1920 och fram till 1950 är en etablering av en gemensam 
identitet, en »pingstidentitet», eller mera bokstavligt en »Filadelfia-identitet», 
en associering med i första hand Filadelfia i Stockholm och i andra hand den 
allt fastare sammanhållna Pingströrelsen som samfund. Skiftet i namnskicket 
speglar således en förskjutning från kongregationalism till samfundsidentitet. 

Möjligen speglar förändringen i namnskicket även en annan tendens, näm-
ligen den mot unicitet, dvs. tesen om »en församling i varje stad» [läs: »en 
pingstförsamling i varje stad»]. Detta var något helt främmande i den klas-
siska baptismen. När Filadelfia i Stockholm etablerades så var det som 
»Stockholms sjunde baptistförsamling», det fanns således sex andra, tidigare 
grundade baptistförsamlingar – alla med unika namn som Elim och Tabor. Det 
tidiga, baptistinfluerade namnskicket röjer således en syn på att församling-
arna är unika, men inte ensamma – därav variationen i namnskicket. 

När Filadelfia sedan slår igenom förminskas samtidigt variationen (och 
idén om pluralitet på varje ort). Detta sammanfaller med Lewi Pethrus ideo-
logi om »en församling i varje stad», etablerad efter Franklinstriden 1929 då 
två av Stockholms pingstförsamlingar, Tabor och Smyrna, gick samman och 
bildade Södermalms fria församling. Genom dess koppling till dåvarande 
Svenska Fria Missionen och Bibelinstitutet (utbildningen av pingstpastorer), 
uppfattade Pethrus detta som ett uppenbart hot. »Här har jag i sexton, sjutton 
år upparbetat en verksamhet, och nu styra ni till med ett konkurrensföretag» 
hävdade Pethrus i ett telefonsamtal med Franklin. Han kallade sammanslag-
ningen för »ett maktcentrum på Söder gent emot mig».13  

Ur Pethrus synvinkel skulle det därefter inte förekomma »konkurrensföre-
tag», dvs. fler än en pingstförsamling på varje ort. Även om denna enhetsiver 
inte lyckades överallt – Stockholm, Göteborg och Malmö är alla städer där det 
hela tiden fanns minst två pingstförsamlingar – så blev denna tes till en ideo-
logi. Och den unika församlingen på varje ort blev allt oftare benämnd Fila-
delfia. Den klassiska kongregationalismen utraderades inte helt. Idén om »fria 
församlingar» var fortfarande ett ofta förekommande argument, men det mo-
difierades till att församlingarna inte fick vara »alltför fria», det vill säga 
samexisterande eller konkurrerande på samma ort. 
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Tabell 2. Namn på pingstförsamlingar år 1920, 1950, 1975 och 2000. 
Namnen uppställda i bokstavsordning (samt antal församlingar med ett visst namn, 
och i procent av helheten): 
Procentsiffror i fetstil = ökar. I övrigt: minskning eller oförändrad andel.  

 1920 (133)14 1950 (597)15 1975 (543)16 2000 (473)17 

Betania 21 = 15,7% 65 = 10,9% 43 = 7,9% 25 = 5,3 % 
Betel 9 = 6,7 % 21 = 3,5% 14 = 2,5% 12 = 2,5% 
Betesda 1 = 0,8% 1 = 0,2% 1 = 0,2% 1 = 0,2% 
Ebeneser 5 = 3,8% 3 = 0,5% 1 = 0,2% 1 = 0,2% 
Elim 20 = 15% 45 = 7,5% 32 = 5,8% 21 = 4,4% 
Evangeliiförs 2 = 1,5% 1 = 0,2% – – 
Ev. Brödraförs.18 1 = 0,8% – – – 
Filadelfia19 41= 30,8% 322 = 53% 334 = 61,5% 177 =37,4% 
Friförsamlingen 4 = 3% 8 = 1,3% 4 = 0,7% 1 = 0,2% 
Gilead 2 = 1,5% 1 = 0,2% 1 = 0,2% 1 = 0,2% 
Pingstförsamlingen20 1 = 0,8%21 10 = 1,7%22 30 = 5,5% 151 = 31,9% 
Salem 15 =11,3% 21 = 3,5% 11 = 2% 5 = 1,1% 
Saron 1 = 0,8% 3 = 0,5% 2 = 0,4% 2 = 0,4% 
Sion 1 = 0,8% 62 = 10,4% 47 = 8,7% 28 =5,9% 
Smyrna 4 = 3% 21 = 3,5% 18 = 3,3% 14 = 3% 
Tabernaklet 1 = 0,8% 1 = 0,2% – – 
Tabor 3 = 2,3% 12 = 2% 2 = 0,4% 1 = 0,2% 
[Torghallen (Göteborg) 1= 0,8%] – – – 

Tabell 3. Nytillkomna namn på pingstförsamlingar år 1975 och 2000.23 

 1975 2000 

Centrumkyrkan – 2 = 0,4% 
City 1 = 0,2% 1 = 0,2% 
Finska Pingstförs.24 1 = 0,2% 8 = 1,7% 
Agape – 1 = 0,2% 
Internationell – 1 = 0,2% 
Livskraft – 2 = 0,4% 
Lokalnamn25 1 = 0,2% 7 = 1,5% 
Frikyrkoförsamling26 – 7 = 1,5% 
Karisma – 2 = 0,4% 
New Generation – 1 = 0,2% 

Namnförändringar från 1950 till 1975 
Under det kvartssekel som följer, från 1950 till 1975, tillkommer tre nya namn 
– och inget av dem följer den gamla ordningen (se Tabell 3). De har inte ens 
biblisk anknytning: City (Stockholm), Finska pingstförsamlingen (Södertälje) 
och Murgårdskyrkan (Sandviken). Ännu så länge står de tre endast för tre för-
samlingar eller drygt en halv procent, men, som vi kommer att se i nästa av-
snitt, så förebådar de en ny tid. 
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En andra, slående tendens är att beteckningen Pingstförsamling nu ökar 
starkt. Från endast 1,7% år 1950 är 1975 denna beteckning uppe i 5,5%. Detta 
förebådar också vad som kommer att hända under det följande kvartsseklet. 

Namnet Filadelfia blir under denna tid allt mera dominant. Hela 61,5%, 
eller 334 församlingar av 543, heter nu Filadelfia. Det är den högsta procent-
satsen för något namn under någon av de perioder som studerats. Förmodligen 
sammanfaller det höga antalet församlingar som kallar sig Filadelfia med Fi-
ladelfiaförsamlingens i Stockholm största inflytande över Pingströrelsen. En-
ligt kyrkohistorikern och specialisten på pingströrelsen Nils Bloch-Hoell så 
sammanfaller detta också med den period då Lewi Pethrus inflytande var som 
störst.27 

De namn som tydligt minskar under denna period är de som börjat minska 
i betydelse redan under föregående period, de »klassiska» bibliska ortnamnen 
(de som inte var Filadelfia): Betania, Betel, Elim, Salem, Saron, Sion och Ta-
bor. 

Namnförändringar från 1975 till 2000 
Under den sista 25-årsperioden, från 1975 till 2000, förstärktes de tendenser 
som vi såg under den föregående perioden. En skillnad är dock märkbar: nam-
net Filadelfia minskar drastiskt, från att vara ett namn på 334 församlingar till 
att beteckna endast 177 stycken, eller från 61,5% till endast 37,4%, dvs. nästan 
en halvering. Placerar vi detta i tid så sammanfaller det med Lewi Pethrus död 
(1974) och ett tydligt minskat inflytande från församlingen i Stockholm på 
resten av landets pingstförsamlingar. 

Samtidigt ökar antalet församlingar som kallar sig Pingstförsamling från 
endast 30 år 1975 till 151 stycken år 2000, från 5,5% till hela 31,9%. Detta 
tyder på att ett slags kåranda breder ut sig på bekostnad av stockholmsinfly-
tandet. Kanske är det också en successiv ideologisk förberedelse för det offi-
ciella samfundsbildande (»Pingst Fria Församlingar i Samverkan») som dras 
i gång i slutet av 1990-talet.  

De »klassiska» ortnamnen fortsätter att minska under denna period. Kanske 
är det egentligen mest förvånande att så många finns kvar. Det finns trots allt 
25 Betania, 12 Betel, 21 Elim, 5 Salem – och fortfarande hela 28 Sion! Just i 
fråga om det senare namnet tycks associationerna starka nog för att, tillsam-
mans med viss nostalgi får man anta, behålla ställningen som det näst viktig-
aste ortnamnet. 

Den mest intressanta tendensen är kanhända en ny trend efter 1970 att ge 
församlingen ett lokalt namn – något som tidigare bara varit förbehållet 
Svenska kyrkan. Men efter kyrkans skiljande från staten och dessutom med 
en ekumenisk öppenhet tar sig många pingstförsamlingar, och särskilt då sam-
arbetsförsamlingar (församlingar sammanslagna av enheter från olika sam-
fund), ett sådant mandat.  
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Bland dem som har antagit ett »lokalt» namn kan nämnas Åsenkyrkan i 
Strängnäs, Aspnäskyrkan i Järfälla, Hjortensbergskyrkan i Nyköping, Vall-
hamrakyrkan i Partille, Allékyrkan i Smedjebacken och Brunnsparkskyrkan i 
Tranås. Konstruktioner som Härjedalens Pingstförsamling, Sveg, får väl dock 
betecknas som en »regional hybrid». 

En annan typ av namn som man finner i ökande grad efter 1950 är sådana 
som reflekterar etnisk bakgrund. Från början är de uppenbarligen, av tydligt 
ideologiska skäl (»en församling i varje stad»), relativt fristående grupper men 
ändå inkorporerade i en större församling, t.ex. den estniska gruppen i Fila-
delfiaförsamlingen i Stockholm (Eesti kirki). Från 1970-talet, kanske på grund 
av en uppluckring i denna ideologi, bildar dessa dock även egna, fristående 
församlingar. De vanligast förekommande är de finska församlingarna som 
kan heta t.ex. Marks Finska Pingstförsamling. De finska församlingarna år 
2000 finns i Borås, Göteborg, Haparanda, Mark, Söderfors, Södertälje, Upp-
lands Väsby och Virsbo. Ett par församlingar för spansktalande finns också, 
bl.a. en med det intressanta namnet Folkets Kyrka (sp.: Iglesia del Pueblo) i 
Sollentuna. 

Slutsatser 
På basis av ovanstående översikt tycker jag mig se följande tendenser i Pingst-
församlingarnas namnskick från 1920 till 2000: 

a) Den allra tidigaste namngivningen var nästan uteslutande baserad på en 
baptistisk tradition – att ge församlingarna bibliska ortnamn, oftast avseende 
naturfenomen som berg, slätter eller oaser där Gud i biblisk tid uppenbarat sig. 
Ett krav tycks även ha varit att de haft en svenskklingande ljudbild. Denna 
tradition avspeglar pingstvännernas dåvarande idévärld, där Bibeln var den 
allra viktigaste inspirationskällan och den bibliska geografin i allra högsta 
grad fanns med i deras »sinneskap».28 Undersökningen visar att likartade, men 
dock inte helt identiska tendenser finns i Pingströrelsens sångbok Segertoner. 

b) Den övergripande tendensen under perioden 1920–1950, förutom ett be-
varande av den ursprungliga namnstocken, är att beteckningen Filadelfia ökar 
kraftigt – upp till hela 53%! Detta kan tolkas som ett tecken dels på Lewi 
Pethrus ökande inflytande över pingströrelsen och dels på en strävan efter uni-
citet, »en församling i varje stad». 

c) Under perioden 1950–1975 fortsätter samma tendenser, men en liten av-
vikelse sker: beteckningen Pingstförsamling ökar markant, från 1,7 till 5,5%. 

d) Under perioden 1975–2000 sker plötsligt stora förändringar. Antalet för-
samlingar som kallar sig Filadelfia halveras. Detta kan tolkas som avmattning 
i Filadelfias i Stockholm inflytande efter Lewi Pethrus död. Däremot ökar be-
teckningen Pingstkyrkan (eller varianter på denna benämning) markant, från 
5,5% till 31,9%. Detta tyder på en »rättning i leden», på en allt mer enad fri-
kyrkorörelse och en tydligare »kåranda» – en identifikation som samfund.  
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e) Samtidigt påbörjas en motsatt trend på många håll, en »lokalisering» av 
verksamheten. Allt fler församlingar får lokala namn, särskilt då sådana går 
samman med församlingar från andra samfund, s.k. »samarbetsförsamlingar». 
Här markeras en tydlig lokal identitet, ofta i kontrast mot (men inte uteslu-
tande) den nationella. 

Namngivningen tycks alltså vara en god spegel av de övergripande föränd-
ringarna i »frikyrko-Sverige», från en läsarrörelse med bibliska ortnamn som 
identitet till en mera tydlig organisation, först centrerad kring Lewi Pethrus 
och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, sedan runt en gemensam identitet: 
»Pingströrelsen». Slutligen ser vi hur intresset för det nationella minskar och 
vi får se ett »glokalt» perspektiv med lokala namn som samtidigt inkluderar 
ett universellt begrepp, »kyrka», t.ex. i Aspnäskyrkan och Brunnsparkskyr-
kan.29 

Noter 
1. Jan-Åke Alvarsson är professor em. i kulturantropologi vid Uppsala universitet. 
2. För en mera detaljerad historisk bakgrund för Pingströrelsen, se Alvarsson 2007. 
3. Etymologi och annan information om namns historia eller ursprung är, där ej annat anges, 
hämtad från Illustrerat bibellexikon, Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, 1948, eller 
Elias Wessén, Våra ord – deras uttal och ursprung, 1979. 
4. Bibelcitat är generellt från 1917 års svenska översättning eftersom det var denna Bibel (eller 
till och med »Karl den XIIs Bibel») som inspirerade namngivningen. Förkortningarna (t.ex. 
Luk. för Lukas, osv.) följer också den standard som används i 1917 års Bibel. 
5. Pingstväckelsen har ägt ett antal sångböcker sedan den kom till Sverige 1906. Ett exempel 
är Glorysångbok (1907) som användes i verksamheten i Torghallen i Göteborg (Ek 1933 s. 16). 
Ett annat är Turturduvans röst, även den en sångbok utgiven i Göteborg, 1910 av Algot Gus-
tafsson (redaktören för tidskriften Glöd från altaret) (Sundstedt 1969 s. 262). Ett tredje är Se-
gersånger utgiven av Alfred Säther och Lewi Pethrus i Stockholm 1912. Den som klart domi-
nerat och utkommit i flera upplagor är Segertoner, utgiven av Lewi Pethrus 1914. Den upplaga 
som citeras i denna artikel kom 1960 (Stockholm). I en artikel från 1985 understryker Inger 
Selander (s. 199) sångböckernas betydelse för förståelsen av rörelser av detta slag: »Genom att 
undersöka sångböckernas innehåll får man fram den ideologiska profil som rörelsens ledning, 
representerad av redaktörerna, velat markera.» 
6. Samma tendens kan skönjas i Segertoner nr 239 där vi finner citat som: »På hemväg till Sion 
vi vandra» och »Sion, du härliga boning, ljusa och fridfulla hem». 
7. Illustrerat bibellexikon sp. 5167. 
8. Illustrerat bibellexikon sp. 5516. 
9. Se Daun 1996  62. 
10. Se Pethrus 1953 s. 25 ff. 
11. Sundstedt 1969 s. 267. 
12. Alvarsson 2007 s. 59–65. 
13. Franklin 1930 s. 6. Detta är givetvis en partsinlaga, (Franklin blev ju fråntagen sitt uppdrag 
som ledare för Svenska Fria Missionen), och måhända kan något ord vara förstärkt i negativ 
riktning, men tanken – och den ideologiska förändringen som detta innebar – är väl underbyggd 
i mycket av det som dokumenterats kring Lewi Pethrus. 
14. Uppgifter för 133 av 133 kända pingstförsamlingar (Sundstedt a.st. uppger 129) dvs. 100%. 
15. Uppgifter finns endast för 597 av totalt 613, dvs. 97,4%.  
16. Uppgifter från Pingströrelsens årsbok 1977; de flesta uppgifter gäller således troligen 1976, 
men av praktiska skäl har jag valt att basera min framställning på dessa.  
17. Uppgifter finns endast för 473 av totalt 489, dvs. 96,7%. 

 s.
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18. Evangeliska brödraförsamlingen i Nyköping; ombildades sedan till Filadelfia, Nyköping. 
19. Det finns inget definierat sätt att skriva ett visst namn; hit räknas därför t.ex. Filadelfiaför-
samlingen. Allmänningbo såväl som Församlingen Filadelfia, Sölvesborg. 
20. Hit räknas t.ex. Åredalens pingstförsamling, Pingstförsamlingen, Västerås, Pingstkyrkan 
Vännäs och en del andra varianter, dock e j  Pingstkyrkan, Saron som klassificeras under nam-
net Saron. 
21. Om inte detta är en efterhandskonstruktion av Curt Björkquist, sammanställaren av statisti-
ken för 1920 (citerad i Sundstedt 1971 s. 278), är det församlingen i Jularbo som är först med 
att kalla sig Pingstförsamling. 
22. Övriga som var tidiga med att kalla sig Pingstförsamling var (1950) Borlänge, Falun, Hi-
dingebro, Hjo, Köping, Ludvika, Njurunda, Skärstad, Strömbacka och Tärnaby (Sundstedt 
1973 s. 383–386). 
23. Inga nya namn tillkom mellan 1920 och 1950! 
24. En ny trend efter 1950 är etniska grupper, och från 1970-talet också egna församlingar. De 
vanligaste är de finska församlingarna som kan heta t.ex. Marks Finska Pingstförsamling. 
25. En ny trend efter 1970 är att ge ett lokalt namn på kyrkan, t.ex. Åsenkyrkan i Strängnäs (se 
i övrigt texten). 
26. Konstruktionen med Frikyrkoförsamlingen i ...  reflekterar ju situationen med samarbets-
församlingar. Intressant nog ligger samtliga »frikyrkoförsamlingar» utom Jokkmokk och Mar-
strand i Småland: Holsby, Korsberga, Malmbäck och Mariannelund. (I Tystberga kallas den 
helt enkelt Frikyrkan.) Måhända är just denna konstruktion något som vuxit fram i det frikyr-
kotäta Småland där kontakterna givetvis blir många. Ett udda exempel på namn på en samar-
betsförsamling företes av Korskyrkan i Tyringe, som därmed för in ett namn som aldrig tidigare 
förekommit i Pingströrelsen, utan ansetts vara förbehållet Örebromissionen (sedermera EFK). 
27. Nils Bloch-Hoell, intervjuad av Ivar Lundgren i tidningen Dagen 4 juli 1970, där han påstår 
att »Lewi Pethrus verksamhet har varit mönsterbildande i balanserande riktning för pingstkyr-
kan i Sverige. Men man måste komma ihåg att Lewi Pethrus inte är detsamma som pingstkyr-
kan. Man kanske kan säga att den syn han företrätt under de senaste 40 åren nu börjat tränga 
igenom i alla skikt i den svenska pingstkyrkan.» 
28. Ett försök att översätta det engelska begreppet »mindscape» (ett slags »mentalt landskap») 
till svenska. 
29. Ordet kyrka uteslöts nästan helt i den tidiga frikyrkorörelsen, vare sig det gällde namn på 
en församling (ekklesia) eller en samlingslokal. Detta berodde med all sannolikhet på avstånds-
tagandet från Svenska kyrkans religiösa monopol. I stället kallades samlingslokalerna för kapell 
eller bönhus och medlemsorganisationerna konsekvent för församling. De första tendenserna 
på en uppluckring av denna praxis tycks ha kommit som beteckning på lokaler som var för stora 
för att kallas kapell, t.ex. Filadelfiakyrkan i Stockholm som invigdes i början av 1930-talet. På 
senare tid har även komplexet mot att beteckna en församling eller ett trossamfund som kyrka 
försvunnit och i dag ifrågasätts inte namn som Aspnäskyrkan, Hjortensbergskyrkan eller Vall-
hamrakyrkan (se texten).  
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Navneforskningens omveje og udveje 

Af Bent Jørgensen 

Velkommen til Københavns Universitet Amager og til min tiltrædelses-
forelæsning.1 Det er i år 37 år siden, der sidst tiltrådte en professor ved et af 
de tre institutter, der i dag er sammenlagt under navnet Nordisk Forskningsin-
stitut. Det var da Jonna Louis-Jensen efterfulgte Jón Helgason på Det Ar-
namagnæanske Institut. Så fint har navneforskning aldrig været kørende. Både 
Anders Bjerrum og John Kousgård Sørensen var ganske vist professorer med 
bl.a. navneforskning som arbejde, Kousgård har de fleste med god grund 
opfattet som professor i navneforskning, men faktisk var de begge professorer 
i dansk sprog. 

Når den professionelle navneforskning i lange tider således har kunnet 
klare sig uden formel eller reel professor – Kousgård gik af i 1994 – og faktisk 
klare sig godt, kan man jo stille det nærliggende spørgsmål, om man så ikke 
bare kunne fortsætte på den måde. Og jo, det kunne man da sikkert nok. Alli-
gevel er der god grund til at glæde sig over, at Københavns Universitet nu har 
fået en professor i nordisk navneforskning – endda med tilhørende opgaver 
inden for dansk sproghistorie. Det er udtryk for en anerkendelse af faget, og 
det vil alt andet lige kunne styrke faget både på de indre og de ydre linier. Og 
de ydre linier rækker efterhånden langt i vore globaliserede tider, hvor udlan-
det har svært ved at forstå, at en lektor fra Danmark sagtens kan have forsk-
ningstyngde som en professor. Der er dele af den akademiske omverden, hvor 
fremsendelsen af en lektor virker som Lise Nørgaards De sendte en dame. 
Kreditværdigheden på det internationale videnskabelige marked – og måske 
også andre steder – øges betragteligt ved hjælp af ordet professor. 

Man kan derfor kun glæde sig over, at den professorfobi, der engang 
beherskede vores fakultet, ser ud til at være overvundet. Bl.a. fordi pro-
fessoransættelser nu også kan gøres til en aktiv del af de enkelte institutters 
personalepolitik. Der er nu ovenikøbet knyttet præmier til at ansætte kvinde-
lige professorer. 

Den hurdle har jeg åbenbart klaret, og alderen klarer den hurdle der hedder, 
at professoratet er treårigt med mulighed for forlængelse. For det skal jo ikke 
være nogen hemmelighed, at jeg har den alder, der i 1967 fik the Beatles til at 
spørge will you still need me, will you still feed me when I am sixtyfour. Men 
det vil universitetet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab gerne. Det skal 
I virkelig have tak for. 

                               
1 3. februar 2009. 
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Det er næste år hundrede år siden den institutionaliserede navneforskning i 
Danmark tog sin begyndelse. Da blev Stednavneudvalget nedsat, og til det 
blev der efter nogle år knyttet et kontor, som lige fra begyndelsen blev hjem-
sted for et enthusiastisk indsamlings- og bearbejdningsarbejde – efter få år 
hjulpet godt på vej af udsigten til Sønderjyllands og, hvem kunne vide, måske 
Midtslesvigs genforening. Arbejdet styredes fra første færd af filologer, Ma-
rius Kristensen, Gunnar Knudsen og Knud B. Jensen, og der går således både 
en institutionel og en faglig lige linie fra Stednavneudvalgets kontor til nuti-
dens Afdeling for Navneforskning. 

Hvad ellers vil nogle måske spørge, men her må man ikke glemme, at det 
var et bredt konsortium af humanister, domineret af historikere, folklorister 
og filologer, der stod bag oprettelsen af Stednavneudvalget. Den mest aktive 
inden for navneforskningen var i årtierne op til Stednavneudvalgets oprettelse 
faktisk juristen og historikeren Johannes Steenstrup. Der er en tæt og let for-
ståelig forbindelse mellem mange sider af navneforskningen og den histo-
riske, herunder efterhånden også den forhistoriske, dvs. arkæologiske forsk-
ning. Vi prøver både hver for sig og i fællesskab at etablere viden om tidligere 
tiders forhold og sammenhænge. Men navneforskningens redskaber er filo-
logiske, og det er de ad filologisk vej opnåede indsigter, navneforskeren stiller 
til rådighed for andre videnskaber. Gerne i et aktivt samarbejde – et sam-
arbejde der i lykkelige tilfælde kan ende med, at den enkelte forsker efter-
hånden bliver fortrolig med sider af sine nabodiscipliner. Jeg nævner altid 
gerne og med taknemmelighed det udbytte, jeg selv synes at jeg fik ved at 
arbejde med i det nordiske ødegårdsprojekt fra 1970 til 1975. 

Omkring den tid da min optræden i dag skulle berammes, blev det luftet, 
om ikke jeg skulle prædike over emnet morsomme stednavne. Morsomme 
stednavne plejer at være den slags, yngste journalist bliver sat til at fylde avi-
sen med i agurketiden, og det viser sig da med usvigelig sikkerhed, at mor-
somme stednavne altid er stednavne som Røved, Sibirien, Sengeløse, Mageløs, 
Skrubbeltrang, Kyse og Julestuen. De er ikke specielt morsomme, og jeg vil 
ikke spørges om dem bagefter. Men jeg har min egen favorit, som jeg i en 
kedelig stund kan ty til, hvis jeg trænger til lidt morskab. Det er landsbynavnet 
Bleld. Ja, I hørte rigtigt. Det er lige ud ad landevejen b-l-e-l-d, udtalt [blælʾ] 
eller på det lokale mål ifølge optegnelse fra 1958 [blælⱼ] eller fra 1917 [blelⱼ]. 

Hvorfor er dette navn nu særlig morsomt – altså efter min mening? Den 
udløsende faktor er navnets lighed med de masser af urealiserede fonotaktiske 
muligheder, som dansk og for øvrigt også andre sprog er fuldt af. Altså det 
forhold at sprogets opbygning tillader orddannelser på rodordsniveau som 
*plurk, *gnysk, *smang, *glunk osv. osv. De er bare ikke – endnu i al fald – 
realiseret som betydningsbærende ord. Vi støder af og til på den slags som 
lydgengivelser i tegneserier, og de har da naturligvis overskredet grænsen 
mellem urealiseret og realiseret mulighed. Men ord? De holder sig tæt op ad 
hoc-dannelsen. Det er netop disse tegneserieords pointe, at de skal virke over-



 25

raskende og præcist formede til den specifikke situation og illudere lydefter-
ligning. Kun få af dem konventionaliseres og ender i leksikonnet. Jeg henviser 
til en artikel af Else Bojsen fra 1995 i Språk i Norden. Men tilsvarende over-
raskende rodord møder man også inden for navnestoffet. Blandt personefter-
navne f.eks. Drong, Strømt, Skirl, Blønd, og blandt stednavne f.eks. Vust, 
Skjerk, Mjang og Klejs. Af disse og flere unævnte er det dog suverænt Bleld, 
der tager prisen. 

Hvad er da det for et navn? Det kan følges i formkatalogen i Danmarks 
Stednavne bd. 12, og ser vi på det fra nutiden og bagud i tid, så har det samme 
skriveform som i dag tilbage til 1600-tallet. På vej længere bagud gennem 16- 
og 1500-tallet sker der lidt. Vi møder nu former som Blelle og Blelde. Her 
spidser navneforskeren øren, for denne tostavelsesform kan sammenholdes 
med den lokale udtaleform, der jo som nævnt var [blælⱼ] eller [blelⱼ] – altså 
uden stød, hvad der i et ord eller navn som Bleld, der nu ender på -ld udtalt 
som et l med en j-agtig klang, kaldet palataliseret l, bør modsvare en oprinde-
lig tostavelsesform med jysk apokope, dvs. bortfald af den sidste stavelses 
svage [ә], også kaldet schwa. Jeg burde rette min rigsdanske læseudtale og 
opgive stødet, men det bliver senere – ikke i dag. 

For tolkningen af navnet er denne oplysning principielt vigtig, for nu er der 
ikke længere nogen forståelseskløft mellem den moderne skriveform og den 
moderne lokale udtaleform. Men vi bliver bare ikke rigtigt klogere, for der er 
stadig ikke noget kendt ordstof, som navnet umiddelbart kan relateres til. Men 
undersøgelsen er heller ikke forbi, og vi finder også navnet i 1400-tallet. Det 
vil sige 1400-tallet og 1400-tallet. Vi kender til tre kildesteder fra 1429 og 
1480, hvor navnet skrives Blelld (1429 i to breve) og Blell i sammensætningen 
Blellmarch (1480), men begge kildestederne kendes kun gennem en afskrift 
fra 1606. En afskrift der har form af en kort indholdsregistrant over brevarki-
vet på Skanderborg slot sådan som det fandtes i 1606. Poul Rasmussen antager 
i sin klostergodsoversigt fra 1957, at der er tale om gods hørende til Ringklos-
ter i Hylke sogn ca. 12 km nord for Bleld. Vi må antage, at de to 1400-tals-
former, der jo svarer til formerne fra det sene 1600-tal og fremover, afspejler 
afskrifttiden. Det er et velkendt fænomen. 

Heldigvis kan vi nok komme endnu et skridt bagud i tid, for i den såkaldte 
Århus Kannikebords Jordebog fra ca. 1315 finder vi minsandten en navneform 
blekwild. Kan det være nutidens Bleld? Kan det være andet end nutidens 
Bleld? Inden jeg tager svaret på disse spørgsmål op, må jeg lige præcisere, at 
skridtet i virkeligheden rækker længere bagud end til ca. 1315, for oplys-
ningen i kannikkebordets jordebog vedrører tiden omkring 1282. Jeg må her 
nok lige oplyse til almindelig forståelse, at et kannikkebords jordebog er et 
sammentrængt udtryk for en fortegnelse over de gårde og andet jordegods, 
som kannikkerne, altså det gejstlige personale, ved en domkirke, i dette 
tilfælde Århus, ejede, og hvis indtægter skulle gå til bespisning af selvsamme 
kannikker. Indtægter var i middelalderen og århundrederne derefter meget ofte 
tæt knyttet til bestemte udgifter. Man skal forestille sig, at skolebespisningen 
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på Korsagerskole er finansieret af indtægterne fra to udlejede lejligheder i 
Brønshøj og en garage i Vanløse. 

Indførslen i kannikkebordets jordebog går ud på at oplyse, at noget gods, 
kannikkebordet har på Helgenæs, har det erhvervet ved et mageskifte med 
ridderen Niels Knudsen omkring 1282. Blandt det gods kannikkebordet da 
afgav var »en gård i blekwild». Jordebogen gør omhyggeligt opmærksom på, 
at kannikkerne havde godset på Helgenæs i uanfægtet besiddelse længe før 
kong Erik blev myrdet i Finderup Lade. Det var som bekendt i 1286. Kannik-
kernes omhu med at gøre rede for dette skyldes den kedelige omstændighed, 
at Niels Knudsen i 1287 blev kendt medskyldig i mordet på kong Erik (Erik 
Glipping). Han blev som de øvrige medskyldige kendt fredløs og fik sit gods 
konfiskeret. Gården i blekwild overgik med andre ord til kronen. En sikker 
identifikation af blekwild ville man naturligvis have, hvis man kunne følge 
denne gårds ejerforhold frem i tiden, men det ser ikke ud til at være muligt. 
Ring kloster havde efter reformationen 2 gårde i byen (Rasmussen 1957 s. 92) 
og kronen havde en gård i byen omtalt i 1580. I 1600-tallet samledes alle by-
ens gårde, 8 halve og to hele, under hovedgården Hanstedgård i nabosognet. 

Den gode grund til at foreslå, at blekwild er identisk med Bleld er, at gården 
i Århuskannikkernes jordebog nævnes i samme åndedrag som en gård i 
Ørskov (unam curtem in ørshkough et unam in blekwild). Ørskov ligger i Ør-
ridslev sogn ca. 2 km nord for Bleld, for der er nemlig ingen idé i at regne 
med, at der kunne være tale om en af de to bebyggelser Ørskov i Ringkøbing 
amt i Humlum og Snejbjerg sogne. Det øvrige gods, kannikkebordet bort-
mageskifter til Niels Knudsen ser også ud til at ligge i området noget sydvest 
for Århus (Falling og Hylke sogne). Alt peger altså på, at blekwild kan være 
= Bleld. 

Og hvis ikke blekwild skulle være = Bleld, hvad så? Ja, først måtte man jo 
til at lede efter et navn *Blegvild, som ville være den naturlige, upåfaldende 
videreudviklingsform og dernæst eventuelt *Blegild. Søgningen ville føre til 
en nærmere inspektion af landsby- og sognenavnet Blegind mellem Århus og 
Skanderborg, og filologen og historikeren Oluf Nielsen fører i 1880'erne (UBl 
I 229) faktisk også formen blekwild herhen. Beliggenheden i Århus-området 
modsiger ikke denne identifikation, og han kan få støtte i en form overleveret 
i et brev med dateringen 15/3 1462, hvor der nævnes en Søren Jensen i 
»Bleyild». Denne form kunne være en perfekt videreudviklingsform af 
blekwild, og den kunne være et missing link mellem blekwild og Bleld. Men 
problemet er, at den er hjemsted for en mand, der optræder som vidne på 
Hjelmslev herreds ting. Lokaliteten må derfor søges i dette herred, og derfor 
fornuftigvis identificeres med Blegind. Dette navn er ældst overleveret i et 
diplom 15/7 1347 (Århusbg. 1478–ca. 1500) i formen Bleghyngh, og tilsvar-
ende former er enerådende af dette navn fremover i tid. 

Netop herredstilhøret, som man ikke bare skal tage let på, er grunden til, at 
af de former, som Danmarks Stednavne bd. 12 anfører under Blegind, må én 
flyttes, for konteksten til 1490 (1606 ÆDA I 176) Blegindt viser, at denne 
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form hører til i Voer Herred, og Voer Herred er netop det herred, hvori Bleld 
ligger. Da 1490-formen ydermere involverer en lokalitet »Hauge-gaard» og 
forbindelse med Ringkloster, kan den forbindes med den lokalitet »Hou-
gaard», som nævnes sammen med Bleld og Ringkloster i 1429. 

Forvirret? Usikker? Tvivlende? Det er der ingen grund til at være. Hold fast 
i det sikre. Der er to forskellige stednavne Blegind og Bleld, hvis gamle over-
levering bortset fra blekwild er sikkert forankret det ene af de to steder. En 
form på -ld går til Blegind og en form på -nd går til Bleld. Det kan ikke tages 
til indtægt for sammenblanding eller sammenfald men i det højeste for en vis 
labilitet. Blekwild kan ikke etymologiseres på en måde, så det kan identificeres 
med Blegind. Den negative indikation der ligger heri og den omstændighed, 
at blekwild opregnes sammen med Ørskov må føre til, at blekwild henføres til 
Bleld. 

Bleld kan dermed forklares som en sammensætning af adj. bleg, glda. blēk, 
og subst. væld, glda. wæll, f. ՚kildevæld՚. 

Hvad er der da sket med blekwild, siden det udvikler sig til Bleld? Nogen 
udvikling efter regler element for element har navneformen jo ikke gen-
nemløbet, men helt uden paralleller er en sådan udvikling alligevel ikke. Mest 
minder den om de sammenbrud, som er sket i visse gamle sammensatte 
navneord, der får struktur som usammensatte eller afledte ord. Som når en 
sammensætning af urn. *hōghia-, der betyder ՚bekvem՚ + wanðia-, der betyder 
՚som vender sig mod noget՚ gennem en form, der på oldislandsk er hœgindi, 
ender som nutidens subst. hynde, eller når urn. *þunna-, nudansk tynd + 
*wangia- ՚kind՚, jfr. tysk Wange, ender som subst. tinding, eller når 
sammensætningen af adj. fri og subst. hals ender som subst. frelse. Uomtvis-
telige paralleller blandt de danske stednavne er f.eks. Sminge (1231 (ca. 1300) 
Smaængiæ), Høm (1202–05 (1528) Høm), efter Kristian Halds snart 70 år 
gamle, men uantastede tolkning af adj. glda. *hō ՚høj՚ + glda. hēm, Gasse (ca. 
1300 Gashøg) (gas ՚gab, kløft՚), Fjaltring (ca. 1325 Fialterwangh) (glda. fial-
tær ՚skjul, skjulested՚). En nærmere inspektion af disse og yderligere tilfælde 
viser, at sammenbruddet har gode vilkår, når det andet led begynder med h- 
eller w- foran vokal. En betingelse som også blekwild opfylder. 

Tolkningsmæssigt giver Bleld-tilfældet anledning til (mindst) to videre re-
fleksioner. Lad os tage den uhyggelige først. Hvad nu hvis Århuskannikkernes 
jordebog var gået tabt eller – stadig uhyggeligt, men mindre dramatisk – aldrig 
var blevet til? Ja, så havde vi stået med et kæmpeproblem. Det der i faglitte-
raturen mere neddæmpet ville have medført omtalen: Navnet er af uvis oprin-
delse. For mens vi nok kan bringes til at forstå, at blekwild udvikler sig til 
bleld, kan vi ikke rulle indsigten den modsatte vej. Der findes ingen anerkendt 
filologisk vej fra Bleld til blekwild. Den tolkningsivrige navneforsker ville nok 
snarest forsigtigt afprøve muligheden for -ld-holdig afledningsendelse, og den 
ville, som vi nu ved, have ført på gale veje. 

Bleld bør derfor for navneforskere og andre, der tolker historisk 
sprogmateriale – f.eks. sproghistorikere – være en manende påmindelse om 
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forsigtighed. Bleld er også en rigtig god anledning til at minde sig selv og 
hinanden om, hvor ujævn og tilfældighedspræget overleveringen af skriftlige 
kilder fra middelalderen er. For slet ikke at tale om den lille bitte smule, der 
er endnu ældre. Læg dertil at skriftlighed jo ikke er sprogs primære udtryk. 
Navne lige som alle andre ord lever først og fremmest af at blive sagt og hørt 
og sagt og hørt generation efter generation. Nedskrivning er bare en ret genial 
måde at opbevare det talte ord på. 

Dybest set er det udtryk for ideen om sikkerhedskopien, der ligger bag det 
allermeste af det, der findes nedskrevet i den danske oldtid og middelalder. 
F.eks. »Østen satte denne sten efter sin fader Asulv» (Gunderup 2 – 800՚erne 
if. Moltke). Eller indledningen til dette brev (i oversættelse fra latin), hvorefter 
kong Christoffer 1. fritager Æbelholt kloster for leding, fogedkrav og ydelser 
til kongen. »Christoffer, af Guds nåde de danskes og venders konge, sender 
alle, der ser dette brev, hilsen med Herren. Da der på grund af menneskenes 
kortvarige hukommelse ofte opstår strid om det, der sker i rettens tjeneste, har 
vise mænd i deres fremsynethed, dog ikke uden at være tilskyndet dertil ved 
guddommelig styrelse, opfundet skriftens værn mod de tab, som glemsel vol-
der» (16/9 1252). Normalt udtrykkes bevaringsønsket dog ikke eksplicit. Det 
må man slutte sig til af kildens art og indhold, for hvilken anden grund skulle 
der være til at nedskrive gods- og indtægtsoversigter som f.eks. Kong Valde-
mars jordebog, Roskildebispens jordebog eller navne på afdøde donatorer, der 
skulle mindes på bestemte dage. Typisk optegnet i kirkelige institutioners 
gavebøger eller dødebøger (libri datici eller necrologier, også af og til kaldet 
libri memoriales ՚huskebøger՚). Tilsvarende tilblivelsesgrund er der for de 
mange tusinde breve, som er bevaret fra middelalderen. Det er ikke breve som 
i vor nutidige forstand, men derimod dokumenter med retslig gyldighed, med 
en faglig term kaldet diplomer. De kan bl.a. vedrøre testamentariske gaver og 
bestemmelser i forbindelse hermed, de kan vedrøre mageskifter, ejerskabsstri-
digheder og afgørelser heraf, og de kan vedrøre skel mellem jorder og lands-
bymarker. Alt sammen emner der giver anledning til, at der bliver nedskrevet 
en utrolig mængde sted- og personnavne. Vores middelalderdiplomer er 
hovedkilden til det danske navneforråd i middelalderen, og man kan derfor 
groft sagt sige, at områder der har været plaget af stridigheder eller begunstiget 
af from transaktionsiver får folk som navneforskere og godshistorikere til at 
gnide sig i hænderne, mens egne hvor befolkningen har opført sig skikkeligt 
og enhver har nøjedes med sit eget – Jyske lovs menneskeideal – samtidig har 
løbet den risiko først at træde sent ind i historien. 

Siger det måske noget om beboerne i middelalderen i landsbyen Janderup, 
en sogneby i Hundborg herred, i 1600-tallet med 10 gårde og 5 huse, at navnet 
på deres by ikke er overleveret før end i 1552 (ca. 25.–26. april 1552 Anderup, 
Andrup). Kirken, der har romansk kor, dokumenterer, at der har været bebyg-
gelse her i hvert fald siden den tidlige middelalder. Svaret er naturligvis: må-
ske, for der kan være så mange andre sammenfaldende tilfældigheder, som har 
medført, at Janderup først omtales midt i 1500-tallet. At slutte ud fra fravær 
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(eller e silentio) har altid været betragtet som udtryk for ringe videnskabelig 
standard, men når det drejer sig om de historiske videnskaber, giver det god 
mening at spekulere over, hvad slags huller i vores viden det er, vi står med. 
Alle huller er ikke ens. 

Det var den uhyggelige side af navnet Blelds tolkning og overlevering. Den 
gode side er naturligvis, at nu står vi her med et sikkert tolket stednavn, der i 
al fald er dannet senest i højmiddelalderen. Vel også nogen tid før, eftersom 
det har nået at befæste sig i lokalområdet på en sådan måde, at det er blevet 
overført fra en kilde et eller andet sted i nærheden. 

Navneforskeren kan nu tage naturgeografen i den ene hånd og bede ham 
om at finde en bleg kilde, og navneforskeren kan tage arkæologen i den anden 
hånd og bede hende grave i Bleld for at undersøge, hvor længe den har ligget, 
hvor den nu ligger, og arkæologen kan alliere sig med jordbundsanalytikeren 
og kulturgeografen for at se, om der skulle være tegn på ældre bebyggelse i 
Blelds bymark, og den ene af disse vil så nok spørge navneforskeren, om hun 
kender til marknavne i området, der kunne tyde på bebyggelse, og den anden 
vil nok spørge, om navnet Bleld er typologisk i familie med andre navne. 

Sådan tager i korte træk det gode historiske samarbejde sig ud. Et felt hvor 
navneforskningen kan have sit at yde, og hvor det fremgår ekstra indlysende, 
hvor vigtigt det er, at navneforskningens resultater bygger på sproglige ræson-
nementer. 

Det var så et måske morsomt stednavn. Hvad så med alle de andre, og hvad 
med personnavnene, og hvordan lige med det tilsvarende navnestof i vores 
nordiske og germanske nabolande? For alt dette spiller jo sammen. Både fordi 
vi har et fælles sprogligt udgangspunkt, og fordi vi har en fælles kulturel ud-
vikling. Men lad os bare nøjes med at holde os til de danske forhold. Tænk på 
navnestoffet som en del af det danske ordforråd, og tænk så på, at der er langt 
flere navne i dansk end der er ord i øvrigt. Retskrivningsordbogen optager ca. 
65.000 ord, Ordbog over det danske Sprog optager noget over 150.000 ord, 
og Kalkars ordbog til det ældre danske sprog indeholder omkring 75.000 ord. 
Der er betydelig overlapning mellem de tre ordbøger. Hertil kommer forskel-
lige dialektordbøger, hvoraf Ømålsordbogen ser ud til at ville ende med ca. 
91.200 ord, og hvoraf Feilbergs jyske ordbog indeholder ca. 18.000 ord. Læg 
dertil forskellige tekniske ordbøger og slangordbogen mfl. Heroverfor står, at 
Kort og Matrikelstyrelsens mest detaljerede landkort (1:25.000) rummer ca. 
125.000 stednavne, hvortil kommer lidt over 100.000 vej- og gadenavne, et 
mindst tilsvarende antal navne på gårde, huse, villaer, byejendomme, butik-
ker, skibe mv. og ca. 1.000.000 mark- og naturnavne, hvoraf de fleste ganske 
vist er gået af brug. I brug er endvidere henved 80.000 forskellige drenge- og 
pigenavne, alt inklusive, og knap 150.000 forskellige efternavne og læg så 
hertil et ukendt antal navne på hunde, heste, katte mfl. 

Mange af alle disse navne kræver ikke en analyse, som svarer til den for 
Bleld. Men for alle navne gælder, at den første sproglige analyse – ord- eller 
ledidentifikationen – kun er et første stadium. Det kan komme til at dominere 
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fokus helt, især hvis analysen har været svær at gennemføre, men det må alli-
gevel ikke skygge for, at ligesom ordbogen er et middel til at forstå og 
overskue de enkelte ord i hele deres kontekstuelle mangfoldighed, således er 
det tolkede navn også kun rigtig interessant, når det forstås i sine 
sammenhænge. Både sammen med de navne, der omgiver det, de navne som 
det har typologisk fællesskab med, og den brug der har været gjort af det i dets 
kendte levetid. Det lyder måske umiddelbart ikke af så meget, men glem så 
ikke, hvor mange navne der er. Det er nødvendigt at gå strategisk til værks. 
Det er ikke alle undersøgelser, der er lige interessante, og det er heller ikke 
alle undersøgelser, der er lige relevante. 

Men lad mig fremhæve en undersøgelse, som både vil være interessant og 
relevant: en klarlæggelse af navngivning og navnebrug i storbyområder. Folk 
med hang til fremmedord kan gerne kalde det urban toponymi. Vi kender jo 
nok vore storbyers gadenavne, men hvad med butiksnavne, ejendomsnavne, 
villanavne, distriktsnavne mv? Hvordan spiller de sammen, hvordan fluktue-
rer de over tid, hvem bruger hvilke navne, hvordan tilegner børn, tilflyttere og 
indvandrere sig byens navnestof? Bruger de det lidt eller meget? Opererer de 
med et officielt og et uofficielt lag? Som ung studerende stillede jeg selv en 
række andre spørgsmål til det danske gadenavnestof, som jeg besvarede i det 
der blev til bogen Dansk Gadenavneskik. Navnestoffet var – bortset fra Hugo 
Matthiessens kulturhistoriske undersøgelse fra 1917 – uudforsket. Der er ikke 
noget som at gå frisk og uforknyt til et uberørt materiale. Jeg forstår godt den 
deprimerende fornemmelse, der somme tider kan bemægtige sig især teologi- 
og filosofistuderende, der først skal tilegne sig, hvad 30, 50 eller 100 har ment 
om et bestemt spørgsmål, før de kan komme til at mene noget selv. Og det de 
derefter mener selv, vil oftest bestå i tilslutning til en allerede eksisterende 
opfattelse. 

Navneforskningen er stadig ung og fuld af ubesvarede spørgsmål og pro-
blemstillinger, som man sagtens kan beskæftige sig med uden at kunne Brøn-
dum-Nielsens gammeldanske grammatik udenad. Den er lidt ufortjent kom-
met til at stå for en yngre generation af sprogforskere som en anden rodeotyr, 
der hurtigt kaster selv den mest tændte af. Jeg har allerede skitseret ét uhyre 
interessant forskningsfelt, nemlig storbyens stednavne. Lad mig slutte af med 
at tegne hovedlinierne i endnu et forskningsprojekt, som efter min mening 
fortjener en eller flere entusiastiske forskere. For nogle år siden, i 2004, pas-
serede vi hundredeårsdagen for den første danske lov om personnavne. Dens 
tilblivelse skyldtes ønsket om at opmuntre folket til at skille sig af med den 
monotone masse af -sen-navne til fordel for andre, mere individuelle navne. 
Der blev lokket med, at et nyvalgt slægtsnavn kunne blive forbeholdt, så kun 
ens egen familie måtte bruge det, og der blev udgivet idekataloger med forslag 
til nye navne. I dag omfatter fortegnelsen over forbeholdte slægtsnavne ca. 
70.000 navne, men hvordan og hvornår er de kommet til? Hvilken gen-
nemslagskraft havde forslagskatalogerne, hvad har gennem tiden konkret be-
væget forskellige navneskiftere til at skifte navn? Der vil kunne opledes en 
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række informanter, som man vil kunne stille en række fornuftige spørgsmål. 
Man vil kunne afprøve, om der er bund i mange menneskers fornemmelse af, 
at noget er et købenavn, og man vil kunne kortlægge holdningen til fænomenet 
navneændring. Kort sagt: der ligger en uhyre interessant og samfundsrelevant 
forskningsopgave og venter på at blive taget op. Det bliver ikke mig selv, der 
kommer til det, men jeg vil gerne opfatte det som en del af den stilling, jeg nu 
går ind til, at ideudvikle ny forskning. På den måde skulle det gerne blive til 
glæde for hele navneforskningen, at Københavns Universitet nu har fået en 
professor i nordisk navneforskning. 
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Rosenlund och Solliden  
Några tankar kring namn på yngre bebyggelser i 
Sotenäs härad 

Av Maria Löfdahl 

En stor del av de namn som behandlas i serien Ortnamnen i Göteborgs och 
Bohus län (OGB) betecknar smärre bebyggelser såsom torp och avsöndringar. 
Namnen är ofta unga och tillkomna under en begränsad tidsperiod, och många 
av dem är mer eller mindre stereotypa. I följande framställning diskuteras 
denna unga namntyp, och de terminologiska verktyg som används vid analys 
av dessa namn problematiseras. 

OGB skiljer sig på flera punkter från övriga svenska ortnamnsserier. Anled-
ningen till detta är bl.a. att serien, till skillnad från t.ex. Sveriges ortnamn, inte 
tillkom på offentligt uppdrag. (Om de båda seriernas tillkomst och delvis olika 
förutsättningar se Löfdahl 2004 s. 225 ff. och Wahlberg 1993 s. 64 ff.) En av 
flera saker som skiljer OGB från övriga svenska namnserier är att antalet namn 
som behandlas är mycket stort. Här redovisas inte bara namn på större bebyg-
gelser som gårdar och byar utan även namn på ett stort antal mindre bebyg-
gelser som torp och backstugor. Dessa namn är hämtade både ur DAGs upp-
teckningar (såväl äldre som nyare) och ur källor som husförhörslängder, man-
talslängder, lantmäterimaterial och ekonomiska kartan med tillhörande be-
skrivning, för att nämna några exempel. Många namn är inte levande idag; 
bebyggelserna är borta eller kraftigt förändrade och namnen är bortglömda. 
Inte desto mindre utgör dessa namn på mindre bebyggelser en omfattande och 
intressant namngrupp som i ett stort serieverk som OGB ofta har behandlats 
ganska översiktligt, se OGB passim och Sandnes 2015. Framförallt saknas en 
övergripande terminologisk diskussion för namngruppen. 

Förtjänstfulla utredningar har dock gjorts för att diskutera hur dessa namn 
bör kategoriseras och för att finna någon typ av hierarki inom denna stora och 
spretiga grupp som utgörs av det som ofta kallas »smånamn». Göran Hallberg 
(1976) diskuterar uppkallelsenamn i Kring några skånska namnmiljöer – in-
delningsverk, herrgårdskultur och uppkallelse efter utomskånska förebilder 
och finner hur namnskicket genom valet av förebilder återspeglar politiska 
och ekonomiska förhållanden. I artikeln Onomastisk analogi diskuterar Bengt 
Pamp (1991 s. 157 ff.) analogisk namnbildning och tangerar även terminolo-
gin lämplig vid kategorisering av dessa namn. Han betonar vikten av att med-
vetandegöra de psykologiska bakgrunder som ligger bakom namnkategorier 
som t.ex. modenamn och uppkallelsenamn. Sven Benson (1972) framhåller i 
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Namngivning och namntypologi att vid uppkallelse- och modenamn de pri-
mära konnotationerna ersatts av sekundära sådana med viss värdeladdning. 
Vibeke Dalberg (2005) har i Mulig mønsterpåvirkning i nogle danske 
stednavnetyper studerat hur mönsterpåverkan ter sig i ett modernt namn-
material. Genom att kartlägga att vissa huvudleder företrädesvis kombineras 
med en viss typ av förleder leder hon in resonemanget på vilka semantiska 
egenskaper namn bildade genom mönsterpåverkan har. I Mönsternamngiv-
ning bland sjönamn. Struktur, namnsemantik och kronologi diskuterar Svante 
Strandberg (1987 s. 247 ff.) olika typer, eller kanske snarare grader, av upp-
kallelse och andra typer av mönsternamngivning utifrån ett hydronymiskt 
material. Ulf Lundström (2015) studerar ett stort antal västerbottniska ny-
byggesnamn tillkomna under en begränsad tidsperiod. Han finner därvid att 
dessa nybyggesnamn i hög utsträckning har saklig motivering, vilket skiljer 
sig från resultaten i tidigare gjorda studier av ett likartat material (se Hagervall 
1986). Lundström visar på att det i materialet knappt förekommer någon scha-
blonmässig namnbildning alls, något som annars framhålls som utmärkande 
för denna unga bebyggelsenamnstyp. Berit Sandnes (2015) som undersökt 
yngre namn på bebyggelser i Villands härad tillkomna under perioden 1850–
1950 finner att många yngre bebyggelsenamn vilar på saklig grund, med tanke 
antingen på omgivningarna eller på ägandeförhållandena. 

Som en följd av den stora befolkningsökningen under 1800-talet har under 
nyare tid en stor mängd småbebyggelser tillkommit, i Sotenäs härad såväl som 
i övriga landet. Det är dagsverkstorp, soldat- och båtsmanstorp, backstugor 
och mindre lägenheter. En del av dessa bebyggelser tillkom under 1700-talet 
men de allra flesta är från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Många namn på dessa 
mindre bebyggelser är semantiskt sekundära bebyggelsenamn som ursprung-
ligen betecknat ägor eller naturlokaliteter. Bland dessa unga namn bildade un-
der en relativt kort tidsperiod finns i Sotenäsmaterialet också åtskilliga nybild-
ningar som är resultat av mönsterbetingad namngivning och på så vis skiljer 
sig från äldre självvuxna namn.  

Ofta uppkom (såsom påpekats av t.ex. Leif Nilsson 2011) sådan mönster-
påverkan i bl.a. godsmiljöer där många mindre bebyggelser tillkom och namn-
gavs under kort tid. Herrgårdsnamn eller namn på (ofta närliggande) gårdar 
med hög status bildades enligt ett visst mönster som sedan kom att bli populärt 
och spridas. Antingen fick namnet i sin helhet spridning eller också utgjorde 
det bas för ett mönster. De ursprungliga konnotationerna kom att helt eller 
delvis försvinna och sekundära sådana med positiv värdeladdning blev istället 
det väsentliga för namngivaren. Exempel från Sotenäs på namnbildning efter 
mönster av namn tillkomna i högreståndsmiljöer är sådana där förleden inne-
håller ett personnamn och senare leden namnelementet dal, berg eller lund. I 
Sotenäs finns namnen Annedal, Olivedal, Annelund, Cederslund, Charlotten-
lund, Klaralund, Marielund och Anneberg, Eriksberg, Gustavsberg, Henriks-
berg, Kristineberg, Liseberg, Lorensberg och Marieberg. Förlederna innehål-
ler företrädesvis kvinnonamn även om mansnamn också förekommer. Det kan 
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inte uteslutas att en del namn i denna grupp är uppkallelsenamn. Vid uppkal-
lelse har något annat namn, ofta ett känt eller prestigeladdat sådant, tjänat som 
förebild och reproducerats i sin helhet. Exempel från Sotenäs är det unga nam-
net Tomteboda för vilket Tomteboda i Stockholm kan ha tjänat som förebild. 
Namnen Annedal, Gubbero, Haga, Henriksberg, Marieberg, Liseberg och Lo-
rensberg, som betecknar unga avsöndringar, har troligen alla namn på väl-
kända stadsdelar i Göteborg som förebilder. Dessa göteborgska stadsdelsnamn 
går oftast ytterst tillbaka på landerier inom stadens område. Om detta se OGB 
2. Ett annat exempel är Gustavsberg där den kända badorten i Uddevalla kan 
ha tjänat som förebild. Uppkallelsenamn i området är även Kuba och Polen. 
Denna typ av sentida namnlån med utländska förebilder går ofta att relatera 
till utrikespolitiska faktorer (Hallberg a.a.). Ibland kan det röra sig om närmast 
betingad uppkallelse, dvs. då det inte är enbart ren uppkallelse utan det även 
finns saklig grund för namngivningen. Ett exempel är det unga namnet Anne-
dal, för vilket stadsdelsnamnet Annedal i Göteborg säkert varit förebild men 
där huset ligger i en dal mellan höga berg och någon kvinna med namnet Anne 
eller Anna antagligen har bott i det. Ett annat exempel är Lorensberg som fått 
namn efter ägaren, som hette Lorens.  

Andra exempel på mönsternamn från området är den unga och talrika 
namngrupp som bildats med -ro. Namnen har alla ett personnamn i förleden. 
De är från början bildade efter tyskt mönster (Benson 1972). I Sotenäs möter 
Albertsro, Fredriksro, Karlsro, Mariero, Olsro och Oskarsro. Även unga 
namn på -hill, ytterst med engelsk förebild, finns representerade i områdets 
namnmaterial, t.ex. Rosenhill. Andra produktiva grupper är namn på -bo, t.ex. 
Ekebo, Fridebo, Gunnebo, Hällebo, Lyckebo, Stensbo och Strandbo, namn på 
-lund såsom Annelund, Charlottenlund, Klaralund, Marielund och Rosenlund 
(vilket förekommer flerstädes i området) och unga namn på -hem såsom det 
mycket vanliga Fridhem och Furuhem, Skoghem, Solhem (vilket liksom Ro-
senlund är vanligt i området) och Strandhem. Dessa namn uttrycker ofta en 
förhoppning (om en lycklig, rofylld och idyllisk tillvaro) och den positiva kon-
notationen, ej etymologin, är i centrum för namngivaren.  

Namnet Fridhem är värt att stanna till vid. Det är som nyss framhållits 
mycket vanligt, både i Sotenäs, där det förekommer i ett tiotal fall inom ett 
litet område, och i hela landet. Här är det inte bara fråga om ett produktivt 
bildningsmönster med en kombination av namnelement med positiv värde-
laddning utan också om att det enskilda namnet kom att bli mycket modernt 
åren runt sekelskiftet 1900. Namnet har övergått från att vara ett mönster-
namn, alltså bildat enligt ett känt mönster med positivt laddade namnelement, 
till att bli ett modenamn, dvs. reproducerats i sin helhet. Ett modenamn kän-
netecknas av att ett och samma namn kommit att användas av många namngi-
vare under en begränsad tidsperiod. Såsom påpekats av Jöran Sahlgren (1916 
s. 5 f.) och senare Per Vikstrand (2007 s. 150 f.) kan det tyska ortnamnet Fried-
heim ha tjänat som förebild. En möjlig anledning till att just Fridhem fått så 
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stor spridning är, antar Vikstrand (a.a.), prinsessan Eugenies år 1861 uppförda 
sommarnöje som gavs detta namn. 

Även det unga namnet Solliden är mycket vanligt, både i hela Sverige och 
i Sotenäs, där det förekommer på elva ställen. Namnet innehåller appellativet 
sollid ’backe som ligger utsatt för solen större delen av dagen’ (Nilén 1879). 
I Sotenäsmaterialet är namngivningen ofta sakligt motiverad. De bebyggelser 
som bär namnet Solliden ligger nästan alla i soliga södersluttningar. Samtliga 
är unga avsöndringar. Även detta namn bör snarare kallas modenamn än möns-
ternamn; dess popularitet hänger troligen samman med den kungliga villan 
Solliden på Öland som var färdigbyggd 1906 (SOL). 

Även de i Sotenäs vanliga namnen Solbacken och Utsikten vilar i många 
fall på saklig grund. Solbacken innehåller solbacke med samma betydelse som 
sollid, och bebyggelserna ligger ofta i södersluttningar. De bebyggelser som 
bär namnet Utsikten ligger i många fall på höjder med god sikt. Jfr Berit Sand-
nes (a.a.) där författaren framhåller att det som gör att yngre namn upplevs 
som mer stereotypa snarare är den stora mängd namn som bildats under kort 
tid än avsaknad av namngivning på saklig grund. Jfr även Lundström 2015 
som visar på samma sak vad gäller norrländska förhållanden. 

En grupp av namn som intar en särställning är de s.k. vandringsnamnen. 
Sådana kom tidigt in i språket, etablerades inom onomastikonet och har fort-
satt vandra, dvs. vara produktiva. Centralt för ett vandringsnamn är att det 
varit produktivt under lång tid, till skillnad från modenamnen som har en mer 
begränsad spridningstid. Ett exempel på vandringsnamn är Rosendal. Det fö-
rekommer på två ställen i Sotenäs och är vanligt i hela Sverige. Namnet anses 
ytterst ha namnet på det medeltida tyska klostret Rosenthal, stiftat 1170, som 
förebild. Rosendal togs tidigt i bruk i Sverige och är redan under medeltiden 
använt som namn på klostergods (se Sahlgren 1948 s. 7 ff.). 

Så en sammanfattning: Namngivning av de slag som beskrivits ovan är inte 
uttryck för några nya mekanismer inom namngivning. Däremot ter sig dessa 
namngivningsmönster mer renodlade i ett yngre, åldersmässigt homogent 
namnmaterial. För namntypologin för unga ofta schablonartade namn bildade 
utifrån mönster ofta tillkomna runt sekelskiftet 1900 kan man tänka sig en 
hierarkisk struktur, dock med flytande gränser. Den mest överordnade princi-
pen är mönsterbetingad namngivning där bildning med vissa kombinationer 
av förleder och slutleder föredras snarare än uppkallelse med hela enskilda 
namn. Ofta har högprestigenamn tjänat som förebild, men konnotationer har 
varit viktigare än denotationer för namngivaren. En del namn inom denna bild-
ningstyp har efterhand blivit så populära, kanske inom ett begränsat område, 
att de reproducerats i sin helhet (som Solliden och Fridhem i Sotenäs). De har 
då övergått till att bli modenamn och så att säga gått ett steg längre i stereotypi. 
Modenamn som varit produktiva under en lång tidsperiod och fått stor geo-
grafisk spridning (som Rosendal) har övergått till att bli vandringsnamn. Ett 
rent uppkallelsenamn har en konkret förebild, men även uppkallelseprocessen 
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har ett inslag av mode där en prestigefylld förebild har givit upphov till posi-
tiva konnotationer som attraherat namngivaren.  

Utgångspunkten för dessa delvis olika bildningsmönster är nästan alltid nå-
gon på ett eller annat sätt prestigefylld bebyggelse som bidragit till att ett namn 
fått spridning och som antingen givit upphov till direkt uppkallelse – namnet 
har reproducerats i sin helhet och i vissa fall blivit ett modenamn – eller givit 
upphov till ett mönster som blivit populärt. Såsom påpekats av Sven Benson 
(a.a.) finns för alla dessa namngivningsprinciper ett mode-element där den 
positiva konnotationen utgör drivkraften. Det intressanta med denna ganska 
spretiga namngrupp och de namnbildningssätt som diskuterats ovan är att de 
säger något om människan som social kulturvarelse och namngivare i en sam-
hällelig kontext. 
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Lafsån  
Ett västgötskt ånamn 

Av Svante Strandberg 

Från sjön Ören i västgötasocknarna Töllsjö och Ödenäs rinner ett vattendrag 
till den stora sjön Ömmern. På T 7CSV (1969) bär denna å namnet Laxån. 
Tidigare har den emellertid kallats Olofseredsån (Olsån) och i sin övre del 
Ålgårdsån; se SOÄ 8 s. 300, där man också anför ett 1794 belagt Ömmere ån 
för samma vatten.  

Johanna Othén (LM, Gävle) har 2017 meddelat att det tidigaste belägg för 
namnet Laxån avseende tillflödet till Ömmern hon har funnit i Lantmäteriets 
material förekommer på »namnkalkerna inför den moderna ekonomiska kar-
tan, uppgifterna är från 1962». I det 1976 utgivna arbetet Natur i Älvsborgs 
län används namnet Laxån (s. 400) om förbindelsen mellan Ören och Öm-
mern. 

Man tycks inte ha anledning att räkna med ett fornsvenskt eller äldre ny-
svenskt namn Laxå(n) för denna å; det är mer sannolikt att det på topografiska 
kartan brukade namnet på Olofseredsån har inspirerats av former på Lax- av-
seende den i Ören från nordost utmynnande Lafsån. På sin väg mot Ören rin-
ner Lafsån genom Töllsjö socken. I sitt översta lopp passerar ån gården Lafsan 
i Skogsbygdens socken. 

Under uppslagsformen Lagsån behandlas Lafsåns namn i SOÄ 8 (s. 297 
f.); därvid anförda äldre skrivningar är bl.a. Lax Ån 1692, Lafz-åhn 1697 och 
Laxåhn 1699. Glk Aa 28 (1868) har formen Lafsån, TopC (1869) har Laxån. 
Man framhåller i SOÄ 8 (a.st.) att gårdnamnet Lafsan »torde ange den äldsta 
formen för ånamnet, som kan vara ett Lavs-a, däri s. led. är fsv. a ’å’ [...] 
Möjligen är f. led. dial.formen lav för lag ’vätska’». I den tidigare utgivna 
volymen SOÄ 4 (s. 95) sägs utan reservationer att Lagsån i förleden innehåller 
lag ՚vätska՚ (»i dial. även lav ss. krave för krage»). 

För gårdnamnet Lafsan ges i SOÄ 8 (s. 234 f.) de äldre beläggen Laffza 
1647, Lafza 1660, 1689, Laffza 1690, Lafsan 1695 och Lafsa 1763. I en lant-
mäteriakt från 1836 omtalas Lafssans Inägor (LSA O 155–14:2). Det i SOÄ 
angivna uttalet är láfsa. Denna form med akut accent tillåter tanken att Lafsan 
kan vara en analogiskt omvandlad skriftform av ett *Lafsen; jfr Wessén 1968 
s. 171 f. om skriftliga kompromissformer som dörran ՚dörren՚, handan ՚han-
den՚ och solan ՚solen՚. Den nutida efterleden i Lafsån kan vara epexegetiskt 
fogad till en äldre form *Lafs(a) f., men tänkbart är också att formen láfsa är 
elllips av Lafsån eller en tidigare form av åns namn. 

Vid behandlingen av Lafsåns namn i SOÄ 8 (s. 298) hänvisar man till ett 
Lagsesten, namnet på en råmärkessten på gränsen till Bollebygds härad (»vid 
en bigren till Lagsån?»). Meddelade äldre belägg (a.st.) för stenens namn är 
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bl.a. Laxsteen 1654, Laxesten 1656 och Lafsa sten 1692. I SOÄ 4 (s. 96) upp-
ges att gränsmärket har varit beläget »längst nordväst» i Töllsjö socken (jfr 
LSA O 37, från 1600-t.?). 

För bebyggelsenamnet Laås ett stycke norr om gården Lafsan ger SOÄ 8 
(s. 234 f.) bl.a. skrivningarna Laddåss 1540, Ladhåås 1546, Lagaasse 1546 
och Laoss 1550. Man betecknar förledens innebörd som oviss (»kanske Lad- 
eller möjligen Lag-»). En utveckling *Ladhuās > Laås > Lagås förefaller rim-
lig (jfr bl.a. SAOB L 24, L 35 om ladh- > la-). Det kända materialet tyder inte 
på ett språkligt samband mellan namnen Laås och Lafsan. 

På en höjd nära Lafsåns utlopp i Ören ligger bebyggelsen Laxeberg i Öde-
näs socken, vid gränsen till Töllsjö (T 7CSV). På denna plats fanns 1525 en 
gränspunkt: Laxa berg VFTsyn s. 109 avskr. Höjden kan under fornsvensk tid 
ha kallats *Lafsaberg med åns namn i förleden. 

Som fiskslag i Ömmern nämner Carl H. Schager (1920 sp. 517) abborre, 
braxen, gädda, mört och ål men inte lax; Svenskt fiskelexikon (s. 696) omtalar 
endast gädda och abborre i denna sjö. Enligt Natur i Älvsborgs län (s. 400) 
förekommer dock laxöring i Laxån mellan Ören och Ömmern. I vilken ut-
sträckning samma fisk har eller kan ha förekommit i forntidens och medelti-
dens Lafsån ovanför Ören ter sig ovisst. I Biotop. 2004 meddelas att »Lafsån 
hyser relativt få biotoper som är lämpliga för öring att växa upp i» (s. 28) och 
att något öringbestånd inte har dokumenterats i detta vattendrag (s. 40; »sak-
nar öringbestånd» s. 41). Jfr Schager 1920 sp. 143, Fiskar och fiske i Norden 
2 s. 616 ff. och Svenskt fiskelexikon s. 344 ff. om vatten med (lax)öring (in-
sjööring, ström- eller bäcköring).  

Formen Lax- i skrivningar av Lafsåns namn kan ha utvecklats ur ett äldre 
Lafs-. Ljudförbindelsen -fs- har i olika sammanhang kunnat övergå till -ks-; se 
Noreen 1904 s. 212, Elmevik 1967 s. 84 ff., dens. 1974 s. 36 ff. För gårdnam-
net Lafstorp i Östra Husby socken på Vikbolandet anför Gösta Franzén i 
SOÖg 22 (s. 19) skrivningarna (i) lafsathorpe 1423, Laffstorp 1543, Laxtztorp 
1555, Laxsetorp 1567, 1577, Laxetorp 1581 och Laffztörp 1599; i förleden 
räknar han med mansnamnet *Lafse. Samma antroponym ingår enligt Franzén 
(SOÖg 11 s. 22) i gårdnamnet Laxtorp i östgötasocknen Drothem. Ett väst-
götskt exempel på -fs- > -ks-ger av allt att döma det välbekanta namnet Axvall 
(< fsv. Afs-) i Skärvs socken; se SOSk 12 s. 36 f., SOSk 17 s. 135. För gård-
namnet Glifsås i den socken där gården Lafsan ligger anför SOÄ 8 (s. 233) 
belägget Glixaas 1552. 

En övergång från Lafs- till Lax- i Töllsjö är fonologiskt rimlig och associa-
tionsmässigt väl troligare än den motsatta, att Lax- har blivit Lafs-. Från saklig 
synpunkt ter sig tydningsalternativet ’laxån’ för Lafs-namnen i Skogsbygden 
och Töllsjö osäkert, och jag ställer nu detta alternativ åsido. 

Vid förklaringen av formerna Lafsan och Lafsån är ett med fsv. -a ’å’ sam-
mansatt *Lavs-a (möjligen epexegetiskt utvidgat) knappast det från språklig 
synpunkt enklaste och närmast liggande alternativet. Det hydronymiska ele-
mentet lagh- ’vätska, vatten’ är välkänt från europeiska namn på större vatten 
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än Lafsån; se t.ex. Jonsson 1966 s. 211 ff., NSL s. 301, DSÅ 4 s. 270 f., DGNB 
s. 307. Sakligt kan dock ett lav ’lag, vätska’ med syftning på vatten eller vat-
tensjuk mark motiveras vid gården Lafsan (se nedan); jfr SOSk 8 s. 29, 31, 
SOL s. 196 om det västgötska by- och sockennamnet Lavad. 

Vilken innebörd kan då föreligga i Lafsån och Lafsan, och till vilken ter-
rängformation har elementet Lafs- varit knutet i begynnelsen? Det är inte 
självklart att Lafs- allra äldst har ingått i ett namn på Lafsån. Om *Lafs(a) har 
varit ett gammalt, formellt primärt namn på hela Lafsån: varför har det då 
kommit att användas om en sent tillkommen, mindre bebyggelse vid åns 
översta lopp? Ett tänkbart svar är att gården har namngivits i synfältet för norr 
om ån belägen, äldre bygd i Skogsbygdens socken (se T 7CSV). 

Från olika landskap anför Rietz (s. 387) verbet lafsa ’gå illa, tungt, gå slä-
pande, dra benen efter sig’. I OSDs föreligger det välbelagda lafsa med bety-
delser som ’gå illa och tungt; slarva’ (Dalsland), ’lufsa’(Medelpad) och ’gå 
slarvigt och släpande’ (Närke). Att beakta i vårt sammanhang är inte minst 
västgötska nedslag av lafsa i det område där namnen Lafsan och Lafsån upp-
träder: ’larva och gå’ (Bollebygds sn) och ’gå tyst’ (Töllsjö sn). Jfr Torp s. 
359: no. lafsa ’hänga och slänga, »daske», gå och slänga’. 

Personbetecknande substantiv i OSDs är laffs(er) ՚slarvig eller sölaktig per-
son’ (Småland) och lafsa f. ’oordentligt kvinnfolk’ o.d. (bl.a. Närke och Små-
land), ’kelande, inställsam kvinna’ (Göteve sn, Västergötland) och ’kvinna 
som går med korta steg (sakta eller fort), som laffar’ (Åsle sn, Västergötland). 
SAOB (L 38) upptar adjektivet lafsig med betydelsen ’slapp, slak’. Personbe-
teckningar på lafs- som de nämnda är av intresse vid tolkningen av ett hyd-
ronymiskt Lafs-, eftersom vattennamn liksom antroponymer kan ha agentiell 
innebörd; jfr t.ex. Edlund 1987 s. 110 ff. 

Ånamn kan åsyfta långsamt vattenflöde; se t.ex. Edlund 1987 s. 112 f., 
DSÅ 4 s. 365 ff. (Lunkandi, Lunkebæk). Är Lafsån en av dessa hydronymer? 
Bynamnet Lofsdalen i Linsells sn, Härjedalen, har antagits innehålla älvnam-
net Lofsen, som har återförts på ett *Laps eller *Lapsā och därvid förbundits 
med sv. dial. lafsa ’gå illa och tungt; gå släpande’ e.d. (SOL s. 206); jfr Modin 
1911 s. 103 f. med det anförda belägget lapsadall 1426.  

Delar av Lafsån har lugnt flytande vatten (Biotop. 2004 s. 27). Ekonomiska 
kartans höjdangivelser efter vattendraget låter dock inte förmoda att dess flöde 
är påfallande trögt (ek 7C2b, 2c, 3c, 4d). I sin nedersta del faller ån nära 10 
meter i den korta sträckan mellan Nabbasjön och Ören (T 7CSV). Kvarn och 
såg har funnits nära Hökhult och Spjuthult (Sågverk och kvarnar i Töllsjö 
socken s. 9 ff.). Uppgifter lämnade av meddelare från orten tyder inte på att 
ett namn som beskriver Lafsåns hela sträckning åsyftar påfallande trögt lopp 
och är utgånget från lafsa i betydelsen ’gå släpande’ e.d. För topografisk in-
formation tackar jag Tore Martinsson, en gång bosatt i Lafsan, och Töllsjöbon 
Bengt Pettersson, hemmahörande i Hökhult nära Lafsån.  
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De nutida stränderna längs Lafsån kännetecknas inte i första hand av sum-
pighet (jfr TopC från 1869), men i sitt nedre lopp, mellan Spjuthult och Gär-
dessjön, kantas ån av sankmarker och vid gården Lafsan finns sumpig terräng. 
Uteslutet är kanske inte att skillnaden mellan Lafsåns fallande lopp närmast 
Ören och ett lugnare flöde i sumpmarksområdet vid Spjuthult (se om ån där 
Biotop. 2004 s. 27) har föranlett en hydronym på Lafs- som åsyftat trögfly-
tande lopp och i begynnelsen användes om endast en mindre del av hela vat-
tendraget. Det västgötska by- och sockennamnet Larv hörde jag i min ungdom 
sammanställas med verbet larva ՚springa sakta՚ (՚springa smått och illa՚ Rietz 
s. 393) och antas vara ett gammalt namn på Larvaån. Denna har inte särskilt 
långsamt flöde vid just kyrkbyn, »men under järnåldern har kanske vattendra-
get någonstädes i sitt lopp kunnat motivera ett namn med innebörden ՚små-
springande՚, ՚lunkande՚ e.d.» (Strandberg 2017 s. 54). 

För verbet lafsa uppges i SAOB (L 38) betydelsen ՚gå eller småspringa 
tungt och med slappa rörelser՚ och i OFSF (4 s. 66) ՚springa tungt och luf-
sande՚. Ett om Lafsån använt namn med innebörden ՚småspringande, lufsande՚ 
kan ha givits på grund av kontrasten mellan detta vattendrag och Örens avlopp 
till Ömmern. Laxån (Olofseredsån) med flera forsar synes ha ett snabbare lopp 
än Lafsån; se Natur i Älvsborgs län s. 400 och Biotop. 2004 s. 18, 27. Från 
Lafsåns mynning vid Ören är avståndet inte så stort till den brant nedström-
mande Hjulån mellan Store-Nären och Hjulsjön (om denna å Natur i Älvs-
borgs län a.st., Biotop. 2004 s. 10). Tolkningsalternativet ՚den långsamt 
springande ån՚ framstår som fullt möjligt för ett gammalt namn på Lafsån. 

Vattenfårans form är en annan tänkbar utgångspunkt vid tolkningen av 
Lafsån. För verbet larva har också uppgivits betydelsen ՚gå (ostadigt och 
vacklande eller med små steg)՚ (SAOB L 310). Den nyssnämnda Larvaåns 
topografi skulle rättfärdiga ett Larv ՚ån som går vacklande, hit och dit՚ (se T 
8CSO). Vattendragsnamn betingade av slingrande eller krokiga vattenflöden 
utgör en välkänd semantisk grupp. Se t.ex. Lindqvist 1926 s. 442 ff., Ekwall 
1928 s. 440 f. (Waver), Hovda 1966 s. 119 ff. (Vefsn, Venda), SOSk 17 s. 63 
(Horn-), 65 (Krikån), 70 (Vrångebäcken), DGNB s. 573 (Wanne, Wanne-
Bach), 582 (Wende), 584 (Werbe), 596 (Wipper), 599 (Wörpe), 601 f. 
(Wondreb).  

I största delen av sträckningen mellan gården Lafsan och utloppet i Ören 
har Lafsån småvindlande lopp (glk Aa 28, TopC, T 7CSV, Biotop. 2004 s. 
27); buktningar förefaller vara i något högre grad kännetecknande för detta 
vattendrag än för den på endast 3–4 kilometers avstånd framrinnande Nolån 
mellan Hedareds kapell och Töllsjön. Utifrån den från Norge uppgivna bety-
delsen ’slänga hit och dit; hänga och slänga; gå och slänga’ för lafsa och ՚som 
hänger och slänger՚ för adjektivet lafsen (NO 7 sp. 14) och väl även ՚gå vårds-
löst՚ för sv. lafsa (OFSF a.st.) kan man tänka sig ett osammansatt eller sam-
mansatt ånamn med ett Lafs- som föranletts av Lafsåns småvindlande, »släng-
ande» lopp. Jfr NE s. 233 (Slengja) och Ståhle 1954 s. 114 ff. (Slängbäcken). 
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För Ömmerns tillflöde Laxån anför SOÄ 8 (s. 300) inget annat äldre belägg 
än Ömmere ån 1794. Att vattendraget varit namngivet under fornsvensk tid 
framstår som självklart. Det har liksom Lafsån ett buktande lopp (T 7CSV; 
Biotop. 2004 s. 18), och det kan en gång ha burit samma namn på Lafs- som 
Lafsån; de två åarna har då betraktats som delar av ett och samma vattendrag. 

Vissa betydelseangivelser för verbet lafsa och vissa ortnamn på Lafs- gör 
det naturligt att undersöka om Lafs- i Lafsån äldst kan ha varit förbundet med 
sumpig eller vattensjuk mark. Som redan framhållits passerar ån sankmarker 
mellan Spjuthult och Gärdessjön, och vid gården Lafsan föreligger sumpmark 
i rikt mått (se nedan). Känt från det nära Västergötland belägna Vallda i Nord-
halland är verbet lafsa ’kliva eller gå eller springa (omkring) i något vått eller 
fuktigt’; ett anfört språkprov är bl.a. där kom en hund lafsande i den våta san-
den (Peterson sp. 662). Under lafsa »(gå og) slenga; gå (tungt og) ustøtt el 
uvyrdi» upptar NO (7 sp. 14) betydelsen »vassa (i vatn el djupt, vått gras); 
plumpa (ut i vatn)» (han lafsa over blautmyra). 

I västgötasocknen Horn påträffas åkernamnet Laffsan (med uttalet láfsa 
trots uppslagsformen); ifrågavarande mark uppges vara smetig och vattensjuk 
(L. Madsén 1931, OAU). Ett Lafsmossen har upptecknats som ägonamn i 
Hycklinge sn, Östergötland (»Åkern ligger å mossmark» J. Strid 1971, OAU). 
Den uppdämda Lafssjön i Upplandssocknen Rasbokil har efterträtt en slåtter-
äng Lafsängen (A. Rostvik 1965, OAU). Lafsängen föreligger också som ägo-
namn i den sörmländska socknen Mörkö (K.-E. Nystedt 1935, OAU). I Järvsö 
sn, Hälsingland, uppträder Lilla och Stora Lafsen som namn på sjöar (ek 
15F7j, 15G7a; 1957). Vid Stora Lafsen, som delvis tillhör Ljusdals socken, 
ligger Lafsamyran. 

Sumpiga stränder utmärker inte Lafssjön (Lafsiön 1646 enligt excerpt i 
OAU) i Ramsele sn, Ångermanland (G 61). Ett toponymiskt Lafs- där behöver 
inte ha samma bakgrund som Lafsån i Skogsbygden och Töllsjö. 

Både språkligt och sakligt ter det sig möjligt att Lafs- med syftning på 
sumpmark äldst har ingått i ett namn på den västgötska Lafsån, på det sanka 
området vid ån nedanför Spjuthult eller på mossområdet vid gården Lafsan. 
Betydelsen av ett kärrängsnamn eller annat sumpmarksnamn på Lafs- kan ha 
varit ’(den vattensjuka) marken (maden, ängen, mossen, myren) där man laf-
sar, vadar, plumsar, klafsar’ e.d.  

Labbekärr, namnet på en uppodlad sumpmark i Stala sn, Bohuslän, tolkas 
i OGB 9 (s. 178) alternativt utifrån verbet labba ’gå tungt, lufsa’. I samband 
med tolkningsalternativet *Lafsäng(en), *Lafsmosse(n) e.d. ’ängen, mossen 
e.d. där man måste kliva omkring i vatten eller vattensjuk mark’ bör man möj-
ligen tänka på toponymiska element som de österbottniska plump- och pluns- 
(Karsten 1921 s. 272 f.: »inplumsning»). Jfr Jonsson 1966 s. 277 ff. om en rad 
vattenbetecknande ord som sammanförts i en semantisk avdelning med rubri-
ken ’det som »säger plask el. plums», el. där man kan plumsa i el.dyl.’; ett av 
dessa är det hälsingska pums ’liten vattensamling, pöl’, som hålls samman 
med sv. dial. pumsa ’plaska, vada i vatten, stampa i smutsen’ m.m. Det finns 
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här också anledning att erinra om att vissa med verbet vada samhöriga ord-
bildningar har brukats med annan innebörd än ’vadställe, övergång’. Se t.ex. 
Strandberg 2012 s. 409 med hänvisning till bl.a. NG Indl. s. 84 (vaðill m. 
»grundt Sted i Vand»), Magnússon 1989 s. 1095 (vaðall m. ’grunt vatten; 
sankmark’) och DSt s. 323 (da. vejle »stort, fladt vandområde»). 

I det ovannämnda synedokumentet från 1525 sägs en gräns gå fram vid 
Laxafiol (VFTsyn s. 109). Denna sena avskriftsform kan vara korrumperad. 
Vilket terränginslag dokumentets »Laxafiol» har varit knutet till är svårt att 
avgöra, men ett samband av något slag med Lafsån och Lafsan får antas före-
ligga.  

Gränspunkten Laxesten (i SOÄ 4 och 8 kallad Lagsesten; se ovan) låg inte 
i omedelbar närhet av Lafsån och gården Lafsan. Trots detta är det möjligt att 
förleden i Laxesten här återgår på den 1692 belagda formen Lafsa (se ovan) 
och genetiskt sammanhänger med Lafsån. 

En toponymisk innebörd ՚området (marken, maden, mossen e.d.) där man 
lafsar, plumsar eller klafsar i våtmark՚ framstår som mycket tänkbar invid och 
omkring gården Lafsan. I sin översta del rinner Lafsån genom ett vidsträckt 
terrängområde som i hög grad utmärks av sumpmarker. Inom detta område, 
där gården Lafsan ligger, uppträder namn som Björnamossen, Djurstolsmosse, 
Kottamossen, Laås mosse, Madsjön, Sörsjömaden och Törne mosse (T 7CSV; 
jfr glk Aa 20, 1866, glk Aa 28, 1868, TopC, 1869). Sumpmarksområdet 
sträcker sig fram till den punkt där gränsmärket Laxesten uppges ha stått. Ett 
namn på Lafs- – t.ex. *Lafsmadh(en), *Lafsmark(en), *Lafsæng(en), 
*Lafsmossen , *Lafs(en) eller *Lafsarna – kan tänkas ha kommit att bli använt 
om ett betydande område och givit upphov till förleden i både Lafsån och 
Laxesten, måhända med utgångspunkt i en lokalitet av tämligen begränsat om-
fång. Vattendragets ursprungliga namn – Lafsån är möjligen en epexegetiskt 
utvidgad form – kan betyda ՚ån som »lafsar»՚ (ett fsv. *Lafs f.?) eller ՚ån där 
man »lafsar»՚ men också ՚ån som kommer från eller sammanhänger med ter-
rängområdet med namn på Lafs-՚. Till det sistnämnda alternativet bör anmär-
kas att ett motsatt skeende också är tänkbart: att ett sumpmarksområde vid 
Lafsåns översta del i Kullings härad har namngivits utifrån vattendraget. 

Helt nära Lafsån faller ett mindre flöde från Buasjön ut i Ören, och inte 
långt norr därom utmynnar Labäcken i samma sjö (»så i Lagatiern, så i Laga 
bäcken neder gienom» VFTsyn s. 109). Till den inte långt från Ören belägna 
Store-Nären rinner Näverån från Näverhultasjön vid gården Näverhult. (T 
7CSV.) En hydronym med betydelsen ՚ån som kommer från Lafs-området՚ har 
varit tydligt särskiljande. Från Långsjön, en liten skogssjö, flyter Långsjöån 
till den ej närbelägna Lundsjön i Sörmlandssocknen Floda (T 10GSO, SV). 
Förleden Långsjö- har skilt detta vattendrag från Bieån, som efter att ha pas-
serat byn Bie likaledes utmynnar i Lundsjön, mycket nära Långsjöån. Kristina 
Neumüller (2007) ger en mängd exempel på vattendragsnamn bildade till sjö- 
eller tjärnnamn; se t.ex. s.  93 (Järntjärnen – Järntjärnbäcken) och s. 113 
(Långtjärnen – Långtjärnsbäcken). 
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Av de här presenterade tydningsalternativen för Lafsån eller en bakomlig-
gande äldre ånamnsform på fsv. *Lafs- är väl ’den »lunkande», långsamt rin-
nande’ minst övertygande. Betydelsen ՚den småspringande՚ förefaller vara lät-
tare att motivera. Tolkningen ’ån som går hit och dit, den »slängande» eller 
»vacklande»’ e.d. är sakligt välgrundad och nog den som bör sättas i främsta 
rummet, även om det omedelbara lexikaliska stödet för betydelsen ՚gå och 
slänga, gå hit och dit՚ kunde vara starkare.  

Av toponymiskt-strukturella skäl är det naturligt att för Lafsån a priori 
främst överväga ett formellt primärt namn, som inte har sin sakliga grund i 
förhållanden vid åns allra översta del uppe i skogsbygden. Det är dock tänk-
bart att ett ånamn i detta fall har bildats till ett äldre terrängnamn på Lafs- som 
har avsett sumpmark(er) vid åns övre lopp (’maden, ängen, mossen, myren 
e.d. där man lafsar, vadar i vätan’?) och ytterst ligger bakom både Lafsån (՚ån 
som sammanhänger med Lafs-området՚) och gårdnamnet Lafsan och genom 
fjärravhängig ortnamnsbildning har givit upphov till toponymen Laxeberg vid 
Ören. Ånamnsbildning till ett namn på Lafs- avseende sumpmarken vid Spjut-
hult är ytterligare ett alternativ. 
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Njälva i Torsåker  
Ett exempel på metates? 

Av Svante Strandberg 

Njälva är namnet på en gård i den sörmländska socknen Torsåker. Den redo-
visas 1932 som obebyggd och ingående i Sörby (G. Annell, OAU), och dess 
namn saknas på T 9HNO (1961). På bladet V.Ö.33. (1875) av Topografiska 
corpsens karta öfver Sverige återfinns Njälva ett stycke nordväst om Tors-
åkers kyrka och strax söder om Valla. En sockenkarta från år 1678 (LSA C 
13:3–4) utvisar samma läge för gården; jfr gek 1906 och DMS 2:2 s. 278.  

Bebyggelsen omtalades under medeltiden som (j) nælfwum 1432 24/6 u.o. 
UUBp or. och (i) nyælwa 1480 5/10 [Rönö hdstg] SRAp or. Skrivningar från 
Vasatiden i OAUjb är nälffva 1551, nielffua 1559, Nielffua 1575 och Nielfua 
1598. Ett upptecknat ortsuttal är njä`lva med grav accent, huvudtryck på första 
stavelsen, s.k. tjockt l och ett slutljudande ä-färgat a-ljud (G. Annell 1932, 
OAU). 

Att beläggen nælfwum 1432 och nälffva 1551 saknar -j- beror snarast på en 
från olika sammanhang dokumenterad förenkling av initialt nj- till n-. Se om 
olika reaktioner mot nj- bl.a. Hesselman 1905 s. 201 not 1, Kallstenius 1927 
s. 20 f., Ålander 1932 s. 207 f., dens. 1935 s. 86 f., Areskog 1936 s. 17, 26, 
Hedström 1948 2 s. 84 ff., Holm 1993 s. 103 och Elmevik 1995 s. 72 f. 

Jag har funnit det svårt att tolka ett Njälva i vilket den nuvarande ordnings-
följden mellan ljuden är ursprunglig. Om man emellertid i detta fall vågar 
räkna med metatesen -vl- > -lv- (-ƀl- > -lƀ- ), erbjuder sig vissa formella möj-
ligheter. Se om sådan metates Noreen 1904 s. 193, 263, dens. 1918 s. 21, dens. 
1923 s. 226 f., Hægstad 1917 s. 132, Hesselman 1948–53 s. 344 ff., Ljunggren 
1957 s. 4, Brøndum-Nielsen 1957 s. 47. Om metates allmänt Noreen 1918 s. 
18 ff., Ålander 1935 s. 143 ff., Brøndum-Nielsen 1957 s. 47, 256 ff., Krahe 
1969 s. 119 ff. 
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Fig. 1. Utsnitt ur glk Aa 52 (1873). Bilden visar läget för Njälva nära Torsåkers 
kyrka. För framtagning av kartbilden under pandemitiden tackar jag fil. dr Daniel 
Solling, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 

En utveckling från Ävla- till Älva- företer det västgötska Älvatorp i Södra 
Björke sn. Med skrivningar som Efflat. 1545, 1546, 1547, Äfflat. 1550, Elwet. 
1572 och Elfwat. 1590 tolkas denna toponym i SOÄ 6 (s. 20 f.) som samman-
satt med »mansn. Äfle. Senare ha konsonanterna omkastats på samma sätt som 
i inälvor (isl. innyfle) o. d.». Under gårdnamnet Välltorp i Östra Husby sn på 
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Vikbolandet redovisar Gösta Franzén i SOÖg 22 (s. 33) de fornsvenska for-
merna (i) vifflothorpe 1447, vælffwatorp 1470 och weffletørp u.å. (sen medel-
tid). För bynamnet Gälven i Själevads sn, Ångermanland, anför Torsten Bucht 
(1966 s. 147 f.) belägget Giælffwe 1486; han tänker sig möjligheten av ett i 
bynamnet ingående ånamn *Gælva f., som återgår på ett äldre *Gæfla (jfr 
SOVn 4 s. 97). Bucht framhåller att metatesen -vl- > -lv- tydligen har inträtt i 
vattendragsnamnet Galvån i Bollnäs sn, Hälsingland; ån rinner från Galvsjön 
i Alfta sn. Jfr NG 4:2 s. 213 (Gjevle : Gielffuen 1578). Exempel på metates 
ger de norska namnen Sunnylven (NG 13 s. 105, NSL s. 437), Sykkylven (NG 
13 s. 140, NSL s. 441) och Vanylven (NG 13 s. 1, NSL s. 480); jfr NG 4:1 s. 
22 om Tynnøl. Herman Hofberg (1861 s. 68) har redovisat den närkiska for-
men stölva f. (stölfva, »stölfvera») ’stövel.’ Det östgötska älva te säj ’tillväxa, 
tilltaga’ ger exempel på metatesen -vl- > -lv-; formen älva motsvarar fsv. 
æfla ’stärka, främja’ (Ålander 1935 s. 146). Ur färöiskan anför Marius 
Hægstad (1917 s. 132) bl.a. alve < afli, dralve < drafli, ælva < efla, galvur < 
gafl, nalve < nafli, talv < tafl och trilva < þrifla; jfr Ljunggren 1957 s. 4 om 
Selvindi (»torde återge ett äldre *Seflendi»). 

Ett namn direkt eller indirekt bildat till stammen fsv. næf- ’näbb’ kunde i 
fallet Njälva motiveras topografiskt (se TopC V.Ö.33.), men näv- återgår på 
ett urnord. *naƀja- (se t.ex. Olson 1916 s. 169) och kan därmed av ljudhisto-
riska skäl inte komma i fråga. En -l-avledning till ordet näve, fvn. hnefi 
m. ’hand, näve’ är föga sannolik. Bengt Hesselman (1945 s. 47) framhåller att 
»efter n föregånget av velar konsonant, i gn- kn- hn- är diftongering genom 
brytning åtm. mycket sällsynt i nordiska språk: gnella, gnesta, hnefi;» jfr s. 
79, 93. Ett njäva ’näve’ är känt från svensk dialekt (Kock 1911–16 s. 257); 
härtill dock Hesselman (1945 s. 93): »*hnefan- ’näve’ med obruten vokal 
överallt, t. ex. i fisl., dalm., gotl., utom i några norrländska mål med ny-
are ’brytning’ av tilljämningstyp»; vidare Svensson 1944 s. 180, Elmevik 
1995 s. 73. 

En ljudhistoriskt möjlig utgångspunkt för Njälva är ett urgermanskt eller 
urnordiskt *neƀal- eller *neƀul- innehållande det *neƀ- som föreligger i fsax. 
neval ’dimma; mörker’, ty. Nebel ’dimma’ och fvn. njól(a) f. ’natt’; se om 
hithörande ord Jóhannesson 1956 s. 61, Pokorny 1959 s. 315 f., de Vries 1962 
s. 409 (nifl-), Magnússon 1989 s. 667 (nifl-), 670 (njól, njóla), Heidermanns 
1993 s. 423 f., Bjorvand & Lindeman 2007 s. 1226 f. (njól, njóla s.v. tåke), 
Kluge & Seebold s. 650 (Nebel, av urgerm. *neƀula-).  

För den forngermanska adjektivstammen *neƀula- (-ela) och det forneng-
elska adjektivet nifol ansätter Frank Heidermanns (1993 s. 423 f.) betydel-
sen ’mörk’; jfr de Vries 1962 s. 409: »ae. nifol ‘dunkel’» och Kluge & Seebold 
s. 650: »ae. neowol, nifol u.ä. ‛dunkel’».  

Från området vid Dalsjön i Torsåker rinner ett vattendrag österut förbi Sol-
berga och Harlinge och senare norrut förbi Kärrtorp för att slutligen utmynna 
i Vallaviken av den stora sjön Sillen (T 9HNO; jfr LSA C 13:3–4 från 1678, 
glk Aa 52 från 1873 och gek 1906). Njälva låg omedelbart intill detta flöde. I 
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loppet mellan Njälva boplats och Spångstugan går ån fram i en trång sänka 
mellan höga, branta bergsidor. Där och söder därom flyter vattendraget genom 
förutvarande sumpmark (torvdy). Ett stycke söder om Valla mottar ån ett kor-
tare tillflöde från den nu igenväxta Rudsjön vid Sörby. 

Det 1432 i pluralis framträdande bebyggelsenamnet Njälva kan ha sitt ur-
sprung i ett om ån vid gården använt namn, ett förhistoriskt *Neƀalōn- f. ’den 
mörka (ån)’ eller ’den dimmiga, disiga ån’. Jfr t.ex. växlingen mellan fsv. (i) 
Afla och (i) Aflom för bynamnet Avla i sörmlandssocknen Gåsinge(-Dillnäs); se 
Strandberg 1996 s. 161, om plurala ortnamn allmänt dens. 2018 s. 9 ff. med 
talrika litteraturhänvisningar. Ett sådant forntida namn har sannolikt varit topo-
grafiskt träffande; det kan ha betingats av det trånga passet söder om Njälva 
eller av sankmarken däri och söderut eller av båda dessa inslag i landskapet. Jfr 
t.ex. DGNB s. 487 beträffande hydronymer på Schwarz-: »das sich auf durch 
Moor dunkel gefärbte Gewässer bezieht oder auf Gewässer, in deren Umgebung 
schwarzes Gestein oder dunkle Wälder vorkommen». Från ljudhistorisk syn-
punkt ter sig utgångsalternativet *Neƀalōn- fullt möjligt. En sådan form bör ef-
ter a-brytning ha givit ett fsv. *Niælva f.; jfr utvecklingen i t.ex. fsv. biælla 
f. ’klocka’ (Olson 1916 s. 197, Hellquist 1948 s. 75) och stiærna f. ’stjärna’ 
(Olson 1916 s. 301, Bjorvand & Lindeman 2007 s. 1055 f.).  

Ett hydronymiskt fsv. *Niælva f. kan vara bildat till ett appellativiskt 
*neƀal- ’mörker’ e.d. En adjektivisk avledningsbas är likaledes tänkbar. Med 
tanke på ett nordiskt *neƀal- vid sidan av *neƀul- kan erinras om ordpar som 
got. slahals och slahuls ’slagskämpe’, fvn. þagall och þǫgull ’tystlåten’. Wolf-
gang Meid (1967 s. 85), som anför bl.a. dessa exempel, talar beträffande -ila-, 
-ala-, -ula- om »Suffixablaut». Vid sidan av det med adjektivet hög samhöriga 
»*hugal- eller *hugul- [...] i det sörmländska gårdnamnet Hågelby» har Ivar 
Lundahl (i SOSk 17 s. 145, 18:1 s. 11) på två håll i Västergötland tänkt sig 
eller övervägt ett fsv. *hyghil (jfr ty. Hügel ’kulle); se härtill Strandberg 1978 
s. 185 f. 

Elof Hellquist (1903–06 1 s. 441, 3. s. 71 f.) har, dock uppenbart tvehågsen, 
övervägt möjligheten att det småländska Nävelsjö innehåller »en annars icke 
uppvisad fsv. motsvarighet till isl. *nefl-, nifl-, fsax. nëbal, fht. nëbul, ty. nebel 
o. s. v. ’dimma’». Detta by- och sockennamn har senare tolkats på annat sätt 
(af Geijerstam 1961 s. 9 f., SOL s. 247). 

Det är också möjligt att härleda Njälva i Torsåker ur *neƀul-. Den nu för-
svunna bebyggelsens läge vid en trång, av höjder omgiven dalsänka gör det 
tilltalande att återföra Njälva på ett förhistoriskt *NeƀulaR m. ՚den mörka eller 
dimhöljda dalen՚. Tänkbart är väl också att vattendraget vid Njälva burit ett 
bäcknamn med samma maskulina form. Ljudföljderna *beƀur-, *eƀur- och 
*neƀul- har i nordiska språk utvecklats till bjur-/bjór-, jór- respektive njól- (se 
Noreen 1904 s. 186, dens. 1923 s. 172, Brøndum-Nielsen 1950 s. 152 ff., 187). 
Vid sidan av bjur- och jór- finns emellertid former som fda. biavur, biæver 
och fvn. jǫfurr; se Hellquist 1923 s. 33, Noreen 1913 s. 107 f.: »adän. biævær 
nach den synkopierten Kasus», »ioforr (nach den synkopierten Kasus)», dens. 
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1923 a.st.: »ioforr nach dat. iofre u. a.» och Brøndum-Nielsen 1950 s. 154, 
187. Med utgångspunkt i den bland ortnamn så frekventa singulara dativfor-
men eller en tidigt pluraliserad form har ett ursprungligt *Neƀula- efter u-syn-
kope kunnat uppträda med *Njävl- i stället för *Njul- i alla kasusformer. 

Ord för ’mörk’, ’svart’ e.d. och för ’dis’, ’dimma’ e.d. har förbundits med 
hydronymer på många håll. Se t.ex.Hellquist 1903–06 1 s. 89 f. (Dimlingen), 
263 ff. (Immeln, Immen), 423 f. (Mörken), 3 s. 71 f., 75 f., Indrebø 1924 s. 114 
f. (Kol-), 142 (Mørksjøen), SOV 3 s. 58 (Blåsjön), Hovda 1966 s. 31 f. 
(Dimma; »renn ned gjennom eit stygt myrkt gil»), SOSk 17 s. 69 (Svart-), 
Strandberg 1991 s. 201 ff. med hänvisningar rörande namn på Kol-, Ramn-, 
Sot- och Svart- och, beträffande utomnordiska namn, t.ex. DGNB s. 94 (Dies-
se), 95 (Diming), 108 (Dunkel-), 487 (Schwarz-).  

Om den nordtyska floden Nebel uppger Albrecht Greule (DGNB s. 371) 
att den rinner i ett skogrikt landskap och genom områden med sumpmark. För 
dess namn ansätter han ett forngermanskt *Nebulō f., betingat av vattnets 
grumliga färg; han framhåller att urgerm. *neƀula- m. betyder både ՚dimma՚ 
och ՚mörker՚. Jfr a.a. s. 377 (Niebel). 

Av morfologiskt och semantiskt intresse i samband med Njälva är också 
det värmländska gårdnamnet Dömle i Nedre Ulleruds sn. Erik Henrik Lind 
(1920 s. 135) finner det rimligast att det är en avledning av adjektivet fvn. 
dimmr ’mörk’, fsv. dimber, dymber; det torde efter hans mening ha en mot-
svarighet i det norska gårdnamnet Dimle i Vestfold (NG 6 s. 157). I SOV 8 (s. 
40) återges ett förslag av Erik Noreen, enligt vilket Dömle kunde vara böjd 
form av ett adjektiv *dimbal ’dimmig’. Där anförda äldre skrivningar är bl.a. 
Dymbla 1540 och Dimbla 1572; som ortsuttal redovisas både dömle och dimle 
(med grav accent). 

Erland Rosell (1984 s. 88) biträder Noreens nu nämnda förslag och tolkar 
Dömle som ursprungligen ett ånamn bildat till *dimbal. Han håller för möjligt 
att sjönamnet Ömmeln i bl.a. Tössbo hd på Dal innehåller ett adjektiv *imall 
e.d., bildat till em, im ’uppstigande dunst’ (se även SOÄ 17 s. 119). 

Metatesen -vl- > -lv- är förvisso ingen undantagslös ljudlag, men den har sin 
plats i språkhistorien. Då dess förekomst inte kan ifrågasättas, vågar jag här 
peka på möjligheten att våra dagars Njälva återgår på ett äldre *Niafla, 
*Niæfla f. ’den mörka och (eller) dimmiga ån’ eller på pluralformen eller den 
singulara dativformen av ett a-stamsböjt dal- eller vattennamn till 
*neƀul-, ’den mörka och (eller) dimmiga’. 
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Utburd- i stadnamn – minne om utsetjing 
av barn? 

Av Inge Særheim 

Namnet på det karakteristiske fjellet Udburden (Utburden) i Forsand 
(Ryfylke) blir i den lokale tradisjonen sett i samband med utburd, dvs. den 
gamle skikken å setja ut uønskte spedbarn i skog og utmark og gå frå dei, med 
andre ord barnemord. Også andre norske stadnamn inneheld namneleddet ut-
burd. I Rogaland finst det fleire slike døme. Det vil vera av interesse å sjå 
nærare på nokre av desse namna og stilla spørsmål om det er rimeleg at slike 
namn har bakgrunn i denne eldgamle tradisjonen. 

 
Fig. 1. Fjellet Udburden i Forsand. I lokal tradisjon er namnet sett i samband med 
utburd, dvs. utsetjing av uønskte barn. Foto: Inge Særheim.  

Ordet utburd m. og førestillingar om utburd i folketrua 
Gno. útburðr m. har tydinga «utbering (særleg om å bere ut barn som ikkje 
skulle leve)». I tillegg er ordet nytta om «barn som døyr ukristna; utburd, 
skrømt av slike barn», den sistnemnde tydinga svarande til nyno. utburd 
(Heggstad & al. 2008 s. 690). Ordet er samansett av adv. gno. út ‘ut’ og burðr 
m., som er avleidd av verbet bera. 

Nyno. utburd m. er i NO 8 (sp. 320–321) ført opp med fem tydingar, dei 
tre første etter folketrua. Ordet er brukt om «skrømt, attergangar som (skal 
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halda til attmed ein veg og) fer etter folk med skriking og ståk (opph etter barn 
som var sette ut i skogen for å døy, el (òg) som døydde udøypt og ikkje var 
gravlagt i kristen jord)». Den andre tydinga er: «overnaturleg vesen som skulle 
koma frå etterburden dersom han ikkje var brend, og som prøvde å tyna mora 
og barnet hennar». Tyding tre er: «troll i dyreham, helst som hubro el katt-
ugle». I tillegg er ordet registrert med tydingane: «lei, fæl gut eller mann; ut-
skot, ukjure» og «forkomen, våt og vanstelt unge».  

Den nestsiste tydinga som er nemnd i NO 8, er kjend i rogalandsdialekten. 
Ordet ubur m. er bl.a. registrert frå Eigersund («en ramp, en ubehagelig per-
son», Midbrød 1997 s. 154), Bjerkreim («utange, ein som gjer vondt», 
Skjæveland 1984 s. 36), Jæren («ein vanskeleg, lite likeleg person», Skretting 
1998 s. 296; «fæl person, som gjer ugagn», Time 1986 s. 79), Sandnes («frek-
kas, svært vanskeleg person», Eggebø 2003 s. 155). Frå Sandnes er det også 
nemnt ei feminin form ubura med tydinga «frekk og uvøren person» (Gauga-
mål s. 132).   

Etter folketrua ståkar skrømtet etter den som er utboren, ev. etter morkake 
som ikkje er brend eller nedgraven. Det er gjerne omskapt til eit grotesk dyr. 
Skrømtet hengjer seg på ryggen til dei som kjem forbi. Utburden kan få fred 
dersom barnet vert gjeve eit namn, jf. seiemåten: «Eg døyper deg paa ei von, 
anten Guro eller Jon» (Mauland 1928 s. 153). Torkell Mauland nemner tradi-
sjon om utburd knytt til mange stader i Rogaland (1928 s. 153–162). Det finst 
også feleslåtter som har bakgrunn i denne tradisjonen, bl.a. Olatjednslåtten frå 
Valdres med stevet (bånsullen) «I Oladalom, i Olatjedn [...]».   

Fjellnamnet Udburden og nokre andre namn frå 
Rogaland med nemnet utburd 
1. Fjellet Udburden ligg ved Høgsfjorden på Forsand. Det stuper bratt ned i 
fjorden (fig. 1). Den lokale uttalen er registrert som /"u:bu:ren/ og /"u:dbu:ren/ 
(Molaug 1934 s. 46, Særheim 2002 s. 4). På denne staden finn ein også namnet 
Udburdbakken /"u:(d)bu:rbakjen/. Eldar Molaug (1934 s. 46) skriv: «Ein for-
tel om barneutburd her i gamle dagar, men det er uråd å avgjera um dette kviler 
på ein gammal tradisjon, eller um det er ei nyare ‘tilbakeslutning՚ frå namnet». 
Arkeologen Grete Lillehammer (2011 s. 56) peikar på at ein kan rekna med at 
det er samanheng mellom denne staden og den gamle buplassen på For-
sandmoen (-moane), som grensar til fjellet Udburden. På moen har det vore 
kontinuerleg busetjing frå ca. 1500 f.Kr. til 650 e.Kr. Her har arkeologar av-
dekt den største kjende landsbyen i Noreg i førhistorisk tid.  

2. Udburdhelleren /"u:bu:rhedleren/ i Oltedal (Gjesdal; fig. 2) er ein stor heller 
i den bratte urda og fjellsida. Ca. 100 personar kan stå oppreiste under stein-
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blokka. Under krigsutbrotet i april 1940 søkte ca. 80 menneske tilflukt i hel-
leren medan det var kampar i Dirdal. Det er lødd opp steinar og laga opning 
for dør og vindauga for å få livd i helleren.  

3. Udburddalen /"u:dbu:rda:len/ og Udburdberget /"u:dbu:rberje/ finn ein på 
garden Heskestad i Lund kommune (Dalane, Sør-Rogaland). Jon Magne 
Skjerpe (1978 s. 123) viser til heimelsmenn som fortalde at dette er ein stad 
«der ein i gamal tid sette ut små born til underjordiske makter»; han legg til at 
folk «høyrde at dei jamra seg her». Eit nyare namn på Udburddalen er nettopp 
Jammerdalen. Skjerpe viser til fjellnamnet Udburden frå Forsand og skriv at 
«det er vanskeleg å avgjera om desse namna kviler på ein gamal tradisjon, 
eller om segna har kome opp ei tid etter at namnet vart gjeve» (loc. cit.). Han 
legg til at førestillinga om jamring kan ha samband med utburd m. i tydinga 
‘skrømt, gjenferd’.  

4. Udburdsdalen /"u:dbo:rsda:len/ finn ein også på garden Sæbø i Hjelmeland 
(Ryfylke), vel 500 m inn og opp frå (aust for) neset Mula. Ifølgje eldre lokale 
informantar sette dei her ut uønskte barn i eldre tid. Jon Eiane (1984 s. 151–
152) viser til Molaugs omtale av namnet Udburden frå Forsand og sluttar seg 
til den forklaringa som han gjev, også for namnet frå Hjelmeland. Parallell til 
uttalen med /o:/ i sistestavinga av ordet utburd i Nord-Rogaland finn ein i or-
det underburd /"ondebo:r/ ‘underlag (t.d. av lyng) for husdyra’, jf. Underbor-
hola /"ondebo:rhå:lå/ (Halsne, Finnøy). 

5. Udburd(e)dalen /"u:dbo:r(e)da:len/ på garden Hovda på øya Fogn (Finnøy, 
Ryfylke) er ifølgje Per Hovda (1944 s. 67) «ein trong, svært klemstrevoren dal 
som det heiter at det spøker i». Han legg til: «Um namnet skriv seg frå skikken 
å setja ut born, er uvisst» (loc. cit.). Det vesle dalsøkket går inn frå Djubevig 
og Trollaneset /"trådlane:se/ og ligg under – sør for – Eigehaugen, berre ca. 
1,5 km sør for Barnasteinen /"ba:dnasteid,n/ på Runastad. 

6. Namnet Utburdedalen /"u:tbo:reda:len/ finn ein også i Haugesund. Dalen 
ligg langt frå busetnad, like ved grensa med Tysvær kommune. Dette er ein 
myrlendt dal som går i søraustleg retning som framhald av Sandvatnet. Dalen 
har framhald i Kjerthammardalen og Kjerthammarmyra (Tysvær). Ein kjerre-
veg eller sti til Stakkastadvatnet går over dette myrlendet.  

7. Utburdshola /"u:tbo:rshå:lå/ finn ein i Nedstrand (Tysvær, Nord-Rogaland), 
ca. 1 km innover frå garden Hetland, i draget på austsida av det karakteristiske 
fjellframspringet Himakona (‘heimekona’), ca. 1,5 km frå Barnavatnet 
/"ba:dnavatne/. Arkeologen Arnvid Lillehammer (2018 s. 110–111) viser til 
andre stadnamn som er sette i samband med utbering av barn, og stiller spørs-
målet: «Kan dette ha vore ein [...] slik stad der nedstrandsbuen i førkristen tid 
sette ut levande eller døde born som ikkje var liv laga?» (op. cit. s. 110). 
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Fig. 2. Udburdhelleren (Oltedal, Gjesdal). 100 personar kan stå oppreiste under den 
store steinblokka. Foto: Inge Særheim. 

8. Udburdshelleren /"u:bu:rshidleren/ er ein heller i ei fjellside på Austra Bokn 
der ein ifølgje tradisjonen la uønskte barn og let dei rulla (trilta) ned i sjøen 
(munnleg opplysning frå historikaren Birger Lindanger). 

9. Udburdslia /"u:bu:rsli:å/ er ei li på Dagsland (Vestra Bokn) der det blir for-
talt at det spøkjer. Her kan ein ifølgje tradisjonen på staden høyra skrik 
(munnleg opplysning frå historikaren Birger Lindanger). 

Nokre andre namn som kan setjast i samband med 
barneutsetjing 
Også andre stadnamn er sette – eller kan setjast – i samband med barneut-
setjing, det å ta livet av uønskte spedbarn. Her skal det nemnast nokre få døme, 
dei fleste frå Rogaland. 

1. Barnasteinen /"ba:dnasteid,n/ (Runastad på øya Fogn, Finnøy). Hovda 
(1944 s. 67) skriv at steinen ligg i fjøra og er svært stor. Det er djupt ved ytste 
kanten. Ifølgje segna kan det høyrast barnegråt «når det lid mot uvêr». Hei-
melsmannen fortalde at «det var ein ‘utbore՚-stein og at det var ‘utboren՚ som 
gret». For appellativet utburd(e) gjev Hovda opp uttalen /"u:dbo:re/ frå dette 
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dialektområdet. Denne steinen ligg ca. 1,5 km nord for Udburdedalen på 
Hovda. 

2. Barnavatnet /"ba:dnavatne/ (Nedstrand, Tysvær). Ein skil mellom Stora 
Barnavatnet og Litla Barnavatnet. Dei to innsjøane ligg nordaust for gardane 
Støla og Li, ca. 1 km nordaust for Stølanuten og ca. 1,5 km nord for den 
nemnde Utburdshola (nr. 7). Arnvid Lillehammer (2018 s. 110–111) stiller 
spørsmål om barn har blitt ofra til dei førkristne gudane i desse vatna for meir 
enn tusen år sidan. Han peikar på at stader der menneske vart drepne, sette ut 
eller ofra, gjerne ligg uvegsamt til ute i villmarka og ikkje sjeldan i tilknyting 
til vatn. I Tysvær finn ein elles Barnatjørna /"ba:dnakjødnå/ like aust for fjell-
toppen Valhest.  

3. Skrømtehausen /"skrømtehausen/ (Haughom, Sirdal). Dette er ein fjell-
knause nær vegen mellom Haughom og Øksendal. Etter tradisjonen skal ei 
ung jente ha teke livet av eit barn ved denne knausen. Det blir fortalt at det 
spøkjer på denne staden. Barn frå Haughom som måtte gå forbi Skrømtehau-
sen på veg til skulen på Øksendal, fortel at dei fælte ved denne knausen. Føre-
leddet i namnet er ordet skrømt n. ‘attergangar, spøkelse’. Den lokale tradi-
sjonen som er knytt til staden og namnet, høver med førestillingar som er 
knytte til barneutbering.  

4. Bursfjellet /'bu:rsfjedle/ (Eikeland, Time). Eit stort fjell (365 m o.h.) i indre 
Time (Jæren). Fjellet ligg langt borte frå tunet og innmarka på dei næraste 
gardane. Det er nærliggjande å tolka føreleddet som ordet burd m., ei form 
som går attende på utburd m. (NO 1 sp. 1094). 

Tolkinga av namneleddet Utburd- 
For fjellnamnet Udburden – og kanskje Udburdhelleren – kunne det ut frå den 
karakteristiske utsjånaden til fjellet vera freistande å tenkja seg ei tyding ‘berg 
som vender ut (fram)’, med bakgrunn i at fjellet vender ut mot fjorden, og er 
svært bratt. Det synest likevel vanskeleg å finna grunnlag for ei slik tolking i 
appellativet utburd m., dessutan gode parallellar til ei slik namnelaging. Ho 
synest heller ikkje høva realt for dei andre namna med dette nemnet. 

Føreleddet Udburd- finn ein også i namnet Udburdhola /"u:bu:rhå:lå/ frå 
garden Gard på øya Talgje (Finnøy). Her skal ein ha kasta ut daude husdyr. 
Nemninga utburd synest med andre ord kunna sikta til utbering av andre ting 
enn barn. I norrønt er t.d. ordet útburðr også nytta om ‘utbering av varer på 
skip’ (Heggstad & al. 2008 s. 690). Det synest ikkje urimeleg at namneleddet 
Utburd- i nokre namn, som i det nemnde Udburdhola frå Talgje, har bakgrunn 
i utkasting av dyreskrottar. Men ei slik forklaring synest ikkje høva for stader 
som ligg uvegsamt til langt borte frå heimegarden og busetjing, noko som 
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gjeld dei fleste av desse stadene. Det synest heller ikkje høva for namn med 
etterledd som -dalen, -helleren mfl., og det høver ikkje for fjellnamnet Ud-
burden. 

I og med at appellativet utburd m. også er nytta om ‘skrømt, troll, atter-
gangar’, kunne det tenkjast at namn på Utburd- var laga til ei slik tyding, t.d. 
om ein skummel og nifs stad. Denne tydinga heng, som nemnt, nøye saman 
med, og har opphav i utburd brukt om barneutbering. Det kan såleis vera 
vanskeleg å skilja mellom desse bruksmåtane av ordet og namneleddet.  

Barneutbering og spedbarnmord er ei velkjent historisk handling som er 
kjend frå norrøn og nyare (historisk) litteratur, frå norrønt og nyare lovverk og 
frå folketru og lokal tradisjon. Det synest såleis ikkje urimeleg at dette kan ha 
kome til uttrykk i stadnamn. Sjølv om barneutbering og spedbarnmord har 
vore strengt forbode i meir enn 1000 år, veit ein at barnemord har vorte prak-
tisert til langt ut på 1800-talet. 

Av døme som er nemnde framanfor, går det fram at det t.d. i eit fylke som 
Rogaland finst fleire parallellar til namn som skal ha bakgrunn i utbering av 
uønskte spedbarn. Slike namn finst også andre stader i Noreg og Skandinavia. 
Det er dessutan interessant i denne samanhengen å sjå at det nokre stader finst 
meir enn eitt namn som synest sikta til denne tradisjonen, noko som styrkjer 
denne måten å tolka namna på, jf. at Utburdshola i heieterrenget inn frå Het-
land (Nedstrand) berre ligg ca. 1,5 km frå Barnavatnet, og at Utburdedalen på 
Hovda (Fogn) ligg ca. 1,5 km sør for Barnasteinen på Runastad, og like in-
nanfor Trollaneset – førestillingar om skrømt og troll er, som nemnt, nøye 
knytte til utburd-stader.  

For fleire av namna og stadene blir det i lokal folkeleg tradisjon fortalt at 
utsetjing av uønskte barn er bakgrunnen for namnelaginga. Det kan sjølvsagt 
ikkje utelukkast at tilbakeslutning har gjort seg gjeldande i nokre høve, dvs. at 
forteljinga og forklaringa er skapt ut frå namnet. Men det finst mange døme 
på at folkeleg tradisjonsstoff som er knytt til stadnamn, har blitt overført i lang 
tid, gjerne i fleire hundreår. Det er velkjent at mange stadnamn har bakgrunn 
i ulike slag hendingar og tradisjonar. Ulukker, drap, drukning, skipsforlis m.m. 
har i mange høve ført til namngjeving (Særheim 2002 s. 51, 146–147). At den 
munnlege overføringa av tradisjon som er knytt til slike namn, ofte er pålite-
leg, finn ein mange døme på, jf. omtalen av namn som Klokkeskjeret (forlis 
1558), Galgarinda (forlis vinteren 1613/1614) mfl. (Særheim 2002 loc. cit., 
jf. også Særheim 2015). 

Også arkeologar set namneledd som Utburd- og Barna- i samband med den 
gamle skikken å setja ut uønskte barn, jf. Grete Lillehammer (2008, 2011) og 
Arnvid Lillehammer (2018 s. 110–111). Dei omtalar også ofring av menneske, 
bl.a. barn, i førkristen tid. Eit særs spesielt tilfelle i så måte er funnet av fem 
hovudskallar av spedbarn i ei myr på garden Bø i Hå kommune (Jæren). På 
denne staden er det to oppkomer med raudt vatn; staden vert kalla Tviodlo (‘to 
kjelder, tvillingkjelda’). Funnet er datert til perioden 1–400 e.Kr. Hovudskal-
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lane kan ifølgje arkeologar vera lagde ned samstundes eller ved gjentekne ri-
tuelle deponeringar. Både barneofring for å blidgjera gudar og utbering av 
uønskte barn er vurdert som mogleg bakgrunn for handlinga (Lillehammer 
2011, Zachrisson 2016). 

Som forklaring på namneledd som Utburd- og Barna- synest det likevel 
mindre truleg at bakgrunnen er barneofring til ein gud, av di ein då måtte rekna 
med at namna har svært høg alder – at dei er meir enn tusen år gamle. Bak-
grunn i barneutbering – utsetjing og forlating av spedbarn, dvs. barnemord – 
synest likevel kunna vera ei rimeleg forklaring på fleire av stadnamna med 
slike nemne.     

Tillegg: Litt om utbering – og drap – av uønskte barn 
Å bera ut og forlata uønskte spedbarn er, ifølgje Johan Hovstad (KL), kjent 
frå mange gamle kulturar, bl.a. egyptisk, arabisk, persisk, gresk, romersk, ger-
mansk, estisk, finsk, slavisk og kinesisk (KL 1 sp. 347–348). Også frå nyare 
tid er dette eit kjent fenomen. Av ca. 300 urfolksgrupper i Brasil skal t.d. ca. 
20 praktisera barnedrap, ifølgje Cleuci de Oliveira i Foreign Policy (2018 s. 
24). Eit viktig spørsmål for den brasilianske rettsstaten er kor langt sty-
resmaktene skal gå i å krevja endring av kulturelle praksisar som har eksistert 
i uminnelege tider for å kunna overleva i eit barskt miljø. Barnedrap er også 
kjent frå Afrika, bl.a. frå Madagaskar, der ein i nokre stammer har teke livet 
av tvillingar og barn som vart fødde på ein uheldig dag. Barna vart nokre 
gonger lagde på maurtuver, andre gonger midt i inngangen til innhegningar 
for storfe (munnleg opplysning frå professor emeritus Øyvind Dahl). 

Bakgrunnen for utsetjinga av barn er ofte mangel på fødemiddel og behov 
for menneskeleg regulering; ein tok ut svake element. Utburd er kjent frå is-
landske mellomaldersoger, bl.a. frå Gunnlaugs saga, Vatnsdøla saga og Hord 
Grimkjellssons saga. I Finnboga saga er det fortalt at barnet vart lagt ned 
mellom to steinar med ein flat stein over. Eit fleskestykke vart lagt i munnen 
før barnet vart forlate – vel med von om at det ville overleva, altså at nokon 
ville finna det. 

Barneutbering er også omtala i Flatøyboka, i Tåtten om Torstein oksefot 
(Flatøybok 2 s. 29–31). Det er der fortalt at Orny, syster til den mektige bon-
den Torkjell i Krossavik, fødde ein stor gut. Sidan han som vart sagd å vera 
faren, Ivar Ljome, ikkje ville vedkjenna seg farskapet, gav Torkjell trælen 
Frøystein ordre om å setja ut barnet, noko som, ifølgje soga, på den tida ikkje 
vart sett på som noka god handling, men som likevel skal ha vore tillate for 
mindremannsbarn. Frøystein sveipte guten i ein duk, la eit fleskestykke i mun-
nen hans, laga eit skjul under nokre trerøter i skogen og stelte vel om han. Fire 
dagar seinare skal grannebonden Krum ha høyrt barnegråt. Han fann guten og 
tok han med seg heim, der han fekk god oppfostring. Guten fekk namnet Tor-
stein og voks seg stor og sterk.  
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Det blir også fortalt at Torstein ein dag som ung gut gjesta mora og morfa-
ren i Krossavik; guten sprang då inn i stova, følgd av ein kvitbjørnunge som 
han fall over – med andre ord eit fylgje. Folka skjøna då at han var av større 
ætt. Guten fall altså over sitt alter ego, jf. førestillingane om at menneska har 
eit alter ego i form av ein dyreskapning, dessutan at utburden kunne visa seg 
som eit dyr. I omtalen av transformasjonen som døde barn går gjennom, peikar 
arkeologen Grete Lillehammer (2011 s. 56) på at førestillingar om «hu-
man/animal duality of soul-splitting and shape-changing» er sentrale i «the 
Nordic pagan tradition». Torstein for seinare til Noreg der han vart hirdmann 
for Olav Tryggvason. Han kjempa mot Olavs motmenn og mot troll, og han 
var også med på skipet Ormen lange i slaget ved Svolder, der han fall.  

Utbering av barn er også omtala i eldre norsk lovverk, bl.a. i Gulatingslova. 
Etter kristenretten ca. 1000 e.Kr. var barnemord strengt forbode, med unntak 
av for vanskapte barn. Straffa for utsetjing av barn var streng. Ved innføringa 
av kristendommen på Island på Alltinget i år 1000 vart det gjeve dispensasjon 
for utbering av spedbarn; ein skulle få halda fram med denne praksisen. Denne 
dispensasjonen vart oppheva av Olav Haraldsson (den heilage) i 1016.  

Mange stader i Noreg finst det lokal tradisjon om unge ulukkelege kvinner 
som har fødd i løynd; barnet vart anten kvelt, kasta i eit vatn, eller sett ut i 
skogen eller fjellet (jf. Mauland 1928 s. 153–162). I Segner og historier frå 
Sirdal av Ingvald Berner Eikeland (2003 s. 82) er det fortalt at ei taus som for 
lenge sidan tente hjå ein mann på Eikeland i Øvre Sirdal, fødde eit barn medan 
ho var aleine på stølen. Ho strøypte det med eit sokkeband og grov det ned i 
ei urd. Tausa vart avretta på Stegleneset i Bakka. Drap og utsetjing av barn er 
også omtala av Johannes Skar i Gamalt or Sætesdal (1965 s. 502): «Båni drap 
´u å løynde de ´nunde Hòlbekkbrune».  

Også Arne Garborg omtalar barneutsetjing og barnemord i diktverket 
Haugtussa, som er sterkt inspirert av norsk folketradisjon og folkedikting. I 
Skriftir i Samling (Garborg 1922 s. 89) står det: «Og Borni hans Knut, deim 
sette ho ut og gjødde deim vel og stakk deim ihel». I førsteutgåva frå 1895 har 
han formulert dette på ein litt annan måte: «Og Baani hans Knut, dei valde ho 
ut og gjødde dei vel og stakk dei ihel» (Garborg 1895 s. 168).  

Velkjend er historia om Inger i Knut Hamsuns roman Markens grøde 
(Hamsun 1917 s. 66 ff.). Ein same hadde synt henne ein hare medan ho var 
gravid. Ho fødde deretter ei jente med hareskor (som også Inger hadde sjølv). 
Inger kvelte barnet, og ho måtte difor sona åtte år i tukthus.  

Kjend er også Edvard Hoems roman Jordmor på jorda, som handlar om 
forfattarens tippoldemor. Då ho var seks år gammal, i 1800, vart ho synt eit 
kvinnehovud sett på toppen av ein jernstake på Holmsholmen. Kvinna vart 
halshogd fordi ho hadde teke livet av sitt nyfødde barn, og hovudet hennar sett 
på ein stake til skrekk og åtvaring (Hoem 2018 s. 16–18).  

I denne samanhengen er det naturleg å dra liner til dei såkalla dølgsmålssa-
kene i etterreformatorisk tid, «Barnefødsel i Dølgsmaal og Fostermord» 
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(Østrem 2009 s. 121, 129). Etter Christian Vs norske lov (1687) var det døds-
straff for barnemord. Dette skal likevel ha vore den vanlegaste typen mord i 
Noreg til ut på 1800-talet, og er kjent frå mange rettssaker. Nils Rune Lange-
land (2005), som har undersøkt dølgsmålssaker i Høgsterett 1814–1905, skriv 
at slike saker står for nesten alle dødsdomane frå 1800-talet: «ei lang, lang 
rekkje ulykkelege kvinner». Synnøve Østebø (2005) skriv at det i Stavanger 
amt (dvs. Rogaland fylke) i perioden 1610–1880 var 116 saker der det vart 
reist søksmål mot kvinner for barnefødsel i dølgsmål. Den siste avrettinga her 
av ei kvinne for dette brotsverket fann stad i 1779. Dei som fekk dødsdom for 
fødsel i løynd etter 1814, vart sette i tukthus «paa Kongens Naade». Også etter 
ny kriminallov i 1843 vart fødsel i løynd sett på som overlagt drap, men dom-
stolane måtte no prova at barnet var fødd levande (Langeland op. cit.). Nils 
Olav Østrem (2009) omtalar ei dølgsmålssak frå Vats (Nord-Rogaland) i 1832 
der ei ung jente i retten fekk dødsdom ved halshogging, «bør miste sin Hals 
og hendes Hov[e]d sættes paa en Stage» (op. cit. s. 127), men seinare fekk ho 
domen omgjord til tukthusstraff. Jenta, som var snautt 20 år då barnet vart 
fødd, sa at ho ikkje visste om barnet levde, og om ho hadde kvelt det. Ho 
skulda på si eiga frykt for «Verdens Foragt og Tab af al Fremtids Lykke» som 
årsak til alt som var skjedd (op. cit. s. 123). Av barnefaren vart den valdtekne 
jenta truga på livet om ho røpte kven som var faren. 

Når det gjeld barneutsetjing og barnemord frå andre sida av Nordsjøen, kan 
det nemnast at ein reknar med at opp til 1000 spedbarn vart forlatne årleg i 
London-gatene tidleg på 1700-talet, gjerne lagde på trappa til kyrkjer eller på 
avfallsdungar. Grunnen var store sosiale problem med fylle og slossing (Ho-
well 2014 s. 9). I 1739 grunnla Thomas Coram Hospital for the Maintenance 
and Education of Exposed and Deserted Children. I åra fram til 1953 tok denne 
institusjonen seg av meir enn 27 000 barn. Her er no eit museum, kalla The 
Foundling Museum. Komponisten Georg Friederich Händel var «governor» 
for hospitalet, og ei årleg framføring av oratoriet Messias gav kjærkomne inn-
tekter for institusjonen. Ein annan «governor» var kunstmålaren William 
Hogarth, som grunnla ei kunstsamling der, visstnok landets første offentlege 
kunstutstilling og forløpar for Royal Academy of Art (grunnlagt 1768). Iro-
nisk nok var landets stadige krigføring med naboland på kontinentet eit prag-
matisk argument for hospitalet: ein trong soldatar. I nokre andre europeiske 
land tok institusjonar under den katolske kyrkja seg av foreldrelause og for-
latne spedbarn, t.d. i Paris, Firenze og Roma.       
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