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Förord

Den 6 april 2011 arrangerade Early North European Seminar (ENES) 
ett halvdagsseminarium vid Uppsala arkivcentrum under titeln Gamla 
Uppsala i ny belysning. Syftet var att forskare från olika vetenskap-
liga discipliner skulle ge en lägesrapport för och bidra med nya rön till 
forskningen om det förhistoriska och tidigmedeltida Gamla Uppsala. 
Vid seminariet deltog arkeologerna Per Frölund, Anne-Sofie Gräslund, 
Hans Göthberg och John Ljungkvist, samt ortnamnsforskaren Per 
Vikstrand och religionshistorikern Olof Sundqvist. Eftersom intresset 
var stort för detta seminarium (närmare hundra deltagare) föreslog 
arrangörerna (Sundqvist och Vikstrand), att föredragen skulle om-
vandlas till artiklar. Det är dessa artiklar som nu föreligger i denna 
volym. Under redigeringsarbetet insåg redaktörerna att det saknades 
en syntes som band samman de enskilda bidragen. En sådan syntes 
har nu författats av arkeologen Torun Zachrisson och placerats efter 
bidragen från seminariet.
 Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Vilhelm Ekmans universitets- 
fond, Gellerstedts stiftelse, KVHAA, Berit Wallenbergs stiftelse och   
Ateljén på Högskolan i Gävle. Ni har alla gjort tryckningen och publi-
ceringen av denna bok möjlig. Vi vill också tacka alla som deltog i 
seminariet och som bidrog med värdefulla synpunkter i den diskussion 
som fördes där.

Uppsala i mars 2013 

John Ljungkvist, Olof Sundqvist och Per Vikstrand 
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135

Namnet Uppsala

Per Vikstrand

 
 
Inledning
Den eviga diskussionen av namnet Uppsala har sedan 1990-talet varit 
djupt splittrad.34 Innan dess hade det under ett femtiotal år i stort sett 
rått enighet om att sal i Uppsala ursprungligen syftade på någon typ 
av enklare byggnader, fäbodar eller hölador. Bakom denna uppfattning 
låg Jöran Sahlgren. Tidigast verkar han ha publicerat sina tankar om 
namnet i en tidningsartikel i Nya daglig allehanda 14/7 1937, därefter 
i Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1947 och i Namn och bygd 
1953 (se också Hellberg 1967, s. 181 ff; Andersson 1992, s. 89 ff). På 
1990-talet återlanserades dock den tolkning av namnet Uppsala som 
Snorre Sturlasson återger redan i Ynglingasagan, nämligen att det syftar 
på en eller kanske flera gästabudssalar, eller hallar med en modernare 
terminologi (Brink 1993, 1996a, s. 255 ff; Gräslund 1993). Bakgrunden 
var givetvis att hallen vid denna tid – särskilt kanske genom Frands 
Herschends forskning (t.ex. Herschend 1993) –  seglade upp i diskus-
sionen som ett synnerligen viktigt fenomen i den yngre järnålderns 
samhälle. Samtidigt påträffades spår av flera generationer av hallbygg-
nader vid Gamla Uppsala, vilket naturligtvis gjorde en sådan tolkning 
än mer lockande. 
 Det är med viss tvekan jag ger mig i kast med att skriva om namnet 
Uppsala eftersom jag hör till dem som inte helhjärtat har kunnat ansluta 
mig till någon av ovan refererade uppfattningar. I båda lägren finns fors-
kare som jag hyser den största respekt för, men jag kan ändå tycka att 
de som förespråkar tolkningen ’hall’ tenderar att underskatta problemet, 
samtidigt som de som förespråkar tolkningen ’enklare byggnad’ visar  

34 För en översikt över äldre forskning hänvisas till Sahlgren 1953 och Wahlberg i SOU 5:1, 
1994, s.11 ff.
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en viss ovilja att ompröva problematiken i ljuset av nyare kunskap. Jag 
har ändå åtagit mig uppgiften eftersom jag menar att det är viktigt att 
namnet Uppsala finns med i diskussionen om platsen Uppsala. Och 
även om jag inte gör anspråk på att ge något slutgiltigt svar på frågan 
om vad namnet Uppsala betyder menar jag ändå att det finns en hel del 
viktiga saker man kan säga om namnet.

 
Förleden Upp-
Låt oss börja med det enkla, nämligen förleden Upp-. I svenska ortnamn 
anger Upp- normalt relation till ett annat namn med samma huvudled.  
I fallet Uppsala är detta andra namn utan tvekan Sala i Vaksala sn.35 Sala 
–Uppsala inordnar sig i en lång räcka namnpar där förleden anger läge 
längre uppströms ett vattendrag eller längre upp från kust eller strand: 
Lo–Upplo, Arboga–Uppboga, Gränna–Uppgränna, Hörda–Upphörda, 
Utsälje–Uppsälje m.fl., fig. 1. Sala och Uppsala bildar således ett par, 
och förleden i Uppsala har tillkommit för att skilja detta namn från 
Sala. Uppsala är det Sala som ligger längre upp från Föret eller längre 
upp längs Fyrisån, fig. 2.36 Namnparet Sala–Uppsala följer här ett väl 
belagt onomastiskt mönster och relationen kan knappast betvivlas (jfr 
Duczko 1998, s. 411).
 Det misstag som man begått är emellertid att anta att detta samband 
mellan namnen också måste ha varit ett samband mellan bebyggelserna. 
Jöran Sahlgren (1953, s. 26 ff) menar t.ex. att Uppsala är en utflyttning 
från byn Sala och att namnet ursprungligen avsett fäbodar till denna 
by. Vi behöver inte alls anta ett sådant samband och ska nog heller inte 
göra det. Mats Wahlberg (i SOU 5:1,1994, s. 14) påpekar att Uppsala 
kan fattas »som en självständig bebyggelse med ett med bynamnet Sala 
likalydande namn, senare försett med en särskiljande förled Upp-», och
det är antagligen så namnparet ska förstås. Det är idag känt att Upp-
salaslätten var fullkoloniserad redan under äldre järnålder och troligen 

35 Notera att Vaksala inte är ett sala-namn utan går tillbaka på ett *Vaks(h)ald med omdiskuterad 
betydelse (se SOL art. Vaksala).
36  Betecknande är att namn på Upp- ofta anger relation till ett namn på Ut-, så t.ex. i Utsälje– 
Uppsälje, Utveda–Uppveda, Utlunda–Upplunda etc. Ut- kan i dessa fall inte betyda något annat 
än ’det nedströms liggande’ eller ’det längre ut (mot ett vatten) liggande’. Nils Sundquist hävdar 
i Uppsala stads historia (1, s. 69 ff) att Upp- i ortnamn kan syfta på högre belägenhet i vertikal-
planet. Det skulle också vara fallet i namnet Uppsala. I normalt språkbruk under fornsvensk tid 
tycks dock upp- inte ha använts på detta sätt. Jag har skärskådat Sundquists exempelsamling men 
kan inte se att han har något exempel på upp i betydelsen ’högre belägenhet’ som håller för en  
närmare granskning (se också Fridell 1992, s. 99). En helt annan sak är att lokaler som ligger 
längre bort från vatten också i praktiken många gånger kommer att ligga högre i terrängen,  
särskilt i ett mer kuperat landskap än det uppländska.
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Fig. 1. Två exempel på bruket av Upp- som ortnamnsförled: Uppsälje i Dala-Järna sn, Dalarna, 
ligger uppströms Utsälje och Oppboga ligger uppströms Arboga i Västmanland. Uppsälje är av 
särskilt intresse  eftersom efterleden innehåller en avledning till ordet sal, närmare bestämt ordet 
säl ’fäbodställe, fäbodshus’.

uppdelad i ett stort antal bebyggelsedomäner (se Frölund & Göthberg 
i denna volym). Minst en sådan, den kring Brillinge vid Vaksala kyrka, 
tycks, när man tar hänsyn till strandförskjutningen, ha legat mellan Sala 
och Uppsala. Sahlgrens hypotes kan betraktas som ett extremt uttryck 
för den evolutionära synen på järnålderns bebyggelseförändringar som 
kännetecknade mycket av 1900-talets bebyggelsehistoriska diskussion. 
Idag framstår hans uppfattning om ett bebyggelsesammanhang mellan 
Sala och Uppsala som både osannolik och onödig. Relationen mellan 
Sala och Uppsala ska i stället troligen uppfattas som en relation mellan 
namnen och ett uttryck för behovet att skilja två Sala åt inom en och  
samma namnbrukarkrets. Uppkomsten av en särskiljande förled Upp-  
i Uppsala visar att de båda namnen bör ha fungerat på samma nivå i 
namnhierarkin, snarast då på den nivå som jag kallar domännamn, dvs. 
territoriella namn på avgränsade bebyggelsedomäner (Vikstrand 2013). 
Däremot behöver inget som helst bebyggelsehistoriskt samband före-
ligga mellan bebyggelserna Sala och Uppsala.
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Fig. 2. Sala och Uppsala. Detalj av Afrijtningh oppå fredzmijlen wedh Ubsala 
anno 1669 (LSA B70–1:8). Kartan visar läget för Sala by (strax till höger om 
texten Ubsala Stadh) i förhållande till Gamla Uppsala. Notera att Fyrisån nordväst 
om staden kallas Sala fluvius men vid Gamla Uppsala Gamble Ubsala åån. Man 
kan fråga sig om namnet Sala fluvius kan vara en återspegling av Johan Schefferus 
(1666, s. 15) uppfattning att efterleden i Uppsala innehöll ett ånamn Sala. Alter-
nativt kan det vara bynamnet Sala som ingår. Vattendragen i Uppland har under 
denna tid ofta partialnamn efter den by vilken de för tillfället rinner genom, och 
Sala bys ägor bör, innan stadens grundläggande, ha sträckt sig ner mot Fyrisån. 
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Olika betydelser av ordet sal
Som så ofta när det gäller ortnamn ligger problemet med efterleden 
-sala på det semantiska och inte det etymologiska planet. Vi vet precis 
vad det är för ord som ingår: det rör sig om det välbekanta sal, ett urgam-
malt samgermanskt ord som vi i modern svenska har t.ex. i samman-
sättningar som matsal och gymnastiksal. Ytterst tycks ordet ha betytt 
’av flätverk omslutet rum’ (Trier 1947, s. 421; de Vries 1962, s. 461; 
Hellberg 1967, s. 188) och det kan äldst ha syftat på byggnader med ris-
flätade väggar, en typ av väggkonstruktion som var vanlig redan under 
neolitikum. I det mycket ålderdomliga gotiska språket uppträder ett verb 
saljan som uppenbarligen är besläktat med ordet sal. Detta saljan be- 
tyder ’finna nattkvarter, uppehålla sig’ osv.  Vi har också ett saliþwos med 
betydelsen ’härbärge, (tillfällig) bostad’ (Feist 1939, s. 408; Lehmann 
1986, s. 293 f). Mot denna etymologiska bakgrund har man såväl i  
Norden som på kontinenten tänkt sig att sal och dess motsvarigheter i 
andra språk i ett äldre skede haft betydelsen ’tillfällig bostad, enklare 
byggnad’ e.d. 
 Det finns ett ord som är mycket viktigt i sammanhanget och det är 
dialektordet säl n. och f., fvn. sel n. ’fäbodställe, fäbodshus’ (Hellberg 
1967, s. 182 o. där anf. litt., jfr Hedblom 1945, s. 9 f). Detta säl kan 
bara förklaras som en avledning till sal. Innebörden i avledningen är 
omdiskuterad, det kan röra sig om en kollektivbildning men också om 
en precisering av betydelsen till ’sal av visst slag’ (Sahlgren 1953, s. 31; 
Hellberg a.a., s. 182 f). Detta spelar i sammanhanget mindre roll. Det 
viktiga är att betydelsen hos säl förutsätter att sal vid tidpunkten för 
avledningen haft betydelsen ’enklare byggnad’ eller kanske ’tillfällig 
bostad’. Utifrån en sådan betydelsen, som alltså kan rekonstrueras för 
ordet sal, har flera forskare tagit sig an Sala och Uppsala (Sahlgren 1953,  
s. 26 ff; Hellberg 1967, s. 181 ff; Andersson 1992, s. 89 f; Wahlberg 
i SOU 5:1, 1994, s. 14 f). Jöran Sahlgren (1953), som trodde på ett 
forntida fäbodsväsen i stora delar av Sverige, menade att det rörde sig 
om gamla fäbodställen, medan Lars Hellberg (1967, s. 180 ff), som  
betonade ängsbrukets betydelse i äldre tid, ansåg att namnen ursprung- 
ligen avsett ängslador. Sett ur ett namngivningsperspektiv är det här 
närliggande lösningar som följer kända namngivningsmönster. Be-
teckningar för enklare byggnader är mycket vanliga i bebyggelsenamn, 
man kan t.ex. tänka på -boda-namnen som utgör en av våra absolut 
vanligaste bebyggelsenamnstyper. 
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Frands Herschend (2001, s. 52, 54) har, när det gäller en sådan tolk-
ning av elementet sal, invänt att de ängslador som Lars Hellberg räknar 
med är okända från förhistorisk tid och han vänder sig också mot Jöran  
Sahlgrens uppfattning att sal syftat på säsongsvis brukade boplatser. Nu 
är det kanske inte helt säkert att ängslador inte funnits under förhistorisk 
tid. År 1993 undersöktes ett område med fossila odlingslämningar vid 
Hugelsta utanför Eskilstuna i Sörmland. Här hittade man åkerytor,  
odlingsrösen, härdar och dessutom spår av två s.k. fyrstolpshus, fig. 3. 
Fyrstolpshusen brukar tolkas som något slags förrådshus, troligen med 
ett upphöjt golv. I stolphålen hittade man förkolnade frön av korn och 
starr vilket tyder på att såväl hö som säd kan ha förvarats i husen. Alf 
Ericsson (2000, s. 20, 34, 36) tolkar dem i första hand som ängslador 
från romersk järnålder, knutna till intilliggande lermarker som varit äng 
i historisk tid. Även på andra platser har byggnader förslagsvis tolkats som 
förhistoriska ängslador, så t.ex. två hus vid Kyrsta i Ärentuna sn, Upp-
land, inte långt från Gamla Uppsala (Onsten-Molander & Wikborg 
2006, s. 209). Ängsbrukets introduktion är ju en gammal diskussions-
fråga där sista ordet knappast är sagt. För Gamla Uppsalas del räknar 
Per Frölund (2007, s. 372 f, 376) med att det under yngre förromersk  
järnålder växer fram en ekonomi baserad på vinterstallning och troligen 
ängsbruk på sidvallsängarna längs Samnan. Några spår av förhistoriska 
ängslador är dock vad jag känner till inte kända från Gamla Uppsala. 
Säsongsvis brukade boplatser är faktiskt också något man räknat med 
redan under äldre järnålder. Här ska bara nämnas Rössberga i Odens- 
sala sn i Uppland som av Michael Olausson (2006) tolkats som en boplats 
som utnyttjades under delar av året, detta redan under förromersk järn-
ålder.37 Man kan således knappast med arkeologiska argument avfärda 
tanken på att sal kan ha avsett tillfälliga bostäder eller enklare förråds-
byggnader av något slag. 
 Den holländske namnforskaren Rob Rentenaar, som vid mitten av 
1990-talet gick igenom den europeiska forskningen kring ordet sal och 
sal-namn kom till slutsatsen att sal från början varit beteckning för 
en tillfällig bostad (»midlertidig bolig») och först senare fått ett mer 
specifikt semantiskt innehåll (1996, s. 177). Denna äldre betydelse kan 
också i vissa fall kanske beläggas direkt i källorna. Ett möjligt exempel  
 

37 Vad platsen burit för namn under förhistorisk tid vet vi inte. Rössberga är ett torpnamn  
från 1800-talet (Olausson 2006, s. 9) bildat till bergsnamnet Rössberget. Berget kan säkert ha  
varit namnlåtande även under järnåldern.
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är sammansättningen lövsal i betydelsen ’koja av fällda lövträd eller  
grenar’ som faktiskt är belagd redan från 1400-talet (Söderwall 1, s. 808).  
Ett annat är fornsaxiskans seli, som direkt svara mot det svenska sal och 
som bl.a. kan betyda ’hus som används för förvaring av gröda’ alltså 
’lada’ (Bach 1953 § 593; Hellberg 1967, s. 189).38 Att en viktig central-
plats som Uppsala skulle bära ett namn av så enkelt ursprung är inte 
på något sätt anmärkningsvärt. Lars Hellberg (se t.ex. 2011, s. 39) har 
visat att järnålderns centralorter i östra Sverige antingen kunde komma 
att kallas Tuna eller också behålla sitt gamla namn, som då i princip inte 
skiljer sig från andra gamla bebyggelsenamn. Exempel på det senare 
är t.ex. *Bor på Rekarne i Sörmland som betyder ’platsen där man bär 
båtar förbi strömmen’ och  Björnhovda ’björnhuvud’ på Öland, syftande 
på någon terrängformation som liknats vid ett björnhuvud (Vikstrand i 
SOKa 7, 2007, s. 173 ff).

38  Hávamáls (strof 36)  taugreptr salr har tidigare anförts som exempel på sal brukat om en 
primitiv byggnad (Hellberg 1967, s. 188). För denna formulering har dock Frands Herschend 
(2001, s. 42 ff) föreslagit en annan och bättre förklaring.

Fig. 3. Fyrstolpshus från Hugelsta i Södermanland som kan ha använts som ängslador. Efter Ericsson 2000  
fig. 14 s. 20.



142

Å andra sidan är det uppenbart att ordet sal i fornspråken också använts 
om hallar och festsalar (Kousgård Sørensen 1989, s. 12 f; Brink 1996a, 
s. 255 ff; Sundqvist 2002, s. 97 med not 24 och 25; 2007, s. 157 ff). 
Järnåldershallen är ju idag ett välkänt och välbeskrivet fenomen. Hallen 
var från början ett rum i gårdens vanliga boningshus men bröts så 
småningom ut som en särskild byggnad. Hallen var i sig en maktsymbol 
men också en viktig social scen där byggherren kunde presentera sig 
själv som härskare i enlighet med tidens ideal, något som inte minst 
inkluderade ceremoniella och religiösa inslag (Sundqvist i denna volym). 
För hallen kunde uppenbarligen ordet sal, fvn. salr, användas.  I edda-
dikten Vafðrúðnismál används t.ex. salr synonymt med h ll ’hall’ och i 
Rígsþula skiljs det mellan trälens hús, bondens h ll och ädlingens salr 
(jfr Brink 1999, s. 28). Exemplen kan mångfaldigas (se Sundqvist 2007 
a.st.). Enligt Stefan Brink ingår sal i betydelsen ’hallbyggnad’ också 
i den runsvenska exonymen Jorsalum för Jerusalem (1996a, s. 258) 
och i Beowulf används den fornengelska ekvivalenten sele om festsalar. 
I kontinentalgermanska språk finner man en dragning åt den sakrala 
sfären, där man t.ex. i fornhögtyskan möter sal som översättning av lat. 
templum (Andersson 1992, s. 90). Betydelsen ’hallbyggnad’ o.d. verkar 
alltså vara samgermansk och är således också gammal. Ordet salr  
och talrika sammansättningar som saldrótt ’salfölje’, salkonungr ’sal-
härskare’ och salv rðr ’salvakt’ tycks höra till en samgermansk termino- 
logi kring hallen (Lönnroth 1997, s. 31 ff). En rad forskare, särskilt 
kanske Bo Gräslund, Stefan Brink och Frands Herschend, har menat att 
sal i Uppsala har syftat på förekomsten av hallar vid Uppsala (Gräslund 
1993, s. 179 ff; Strid 1993, s. 100 f; Brink 1993; 1996a, s. 255 ff;  
Herschend 2001, s. 39 ff). 
 Det kan således synas som att vi har att göra med två helt olika 
och inbördes inkompatibla betydelser av ordet sal, men faktum är att 
det ganska enkelt går att förena dem båda. En av de betydelser som 
ordböckerna ger för ordet salr i fornvästnordiskan är ’hus med ett rum’ 
(Norrøn ordbog, s. 512).  Det är också en betydelse man laborerat med 
på kontinenten. I en viktig uppsats från 1965 framhåller den belgiske 
forskaren Karel Roelandt att den ursprungliga betydelsen av sal (sele) 
bör ha varit ’uppehållsplats, tillfällig boning för människor eller djur’.  
Därifrån har en betydelse ’hus med ett rum’ utvecklats. Slutsatsen baserar 
han på en analys av förlederna i frankiska sal-namn. Från en sådan ut-
gångspunkt kan betydelsen dra iväg åt olika håll. Nära till hands ligger  
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syftningar på enklare byggnader (Sahlgren 1953, s. 31; Andersson 
1992, s. 89 f och där anf. litt.). Men betydelsen ’byggnad med ett rum’ 
passar dessutom bra för de tidiga hallarna som också var enrummiga 
(Herschend 2001, s. 40, 57). Som exempel kan man t.ex. se på hallen 
i Rönnerum på Öland, fig. 4. Det rör sig om en lite mindre, enrummig 
byggnad för vilken det kan ha legat nära tillhands att använda ordet sal. 

Fig. 4. Hallen i Rönnerum, Högsrums sn, Öland. Efter Stenberger 1933 fig. 56 s. 99 och 86 s. 128.
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Av den arkeologiska diskussionen framgår vidare att det ofta är svårt att 
skilja de tidiga hallarna från ekonomibyggnader; båda kännetecknas av 
att vara mindre, treskeppiga hus med gles stolpsättning (Karlenby 2007; 
Göthberg 2007). Man kan fundera på hus av typen tresättare (med tre 
stolppar) som vanligen tolkas som ekonomibyggnader men som typ-
mässigt pekar framåt mot hallbyggnader från yngre järnålder (Schütz 
& Frölund 2007, s. 165 ff och där anf. litt.). De byggnader som tolkats 
som hallar i Åslunda och Arlandastad i Uppland är båda tresättare (se 
Olausson 1997, fig. 7 och 8). Skulle denna hustyp, fig. 5, kunna vara en 
förenande länk mellan de båda betydelserna hos ordet sal?
 En viktig parallell till betydelseutvecklingen hos sal möter i fvn. 
skáli. Ordet kan dels betyda ’huvudbyggnad på en gård’, ’gilleshus’, 
’stort hus’, dels ’ett hus med enklare form, brukat för kortare uppehåll’ 

Fig. 5. Plan över hus 4 vid Arlandastad vilket utpekats som en tidig hallbyggnad. Det folkvand-
ringstida huset var 19x7–7,5 m stort och uppfört på en låg terrassering. Det hade mycket kraftiga 
stolphål, ca 1 m i diameter, vilket antyder en betydande höjd. Husgrunden var synnerligen väl-
bevarad och det gick att fastslå att byggnaden haft fyra olika rum – betydelsen ’enrumshus’ passar 
således inte här. Efter Andersson 2001 fig. 14 s. 19.
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(Fritzner 3, s. 277; Norrøn ordbok, s. 372). Den senare betydelsen möter 
i sammansättningar som t.ex. fiskiskáli ’fiskebod’, den förra i samman-
sättningar som gildaskáli ’gilleshus’. Den gemensamma nämnaren för 
de båda betydelserna skulle kanske kunna vara ’enrumsbyggnad’ eller 
också en från början enklare konstruktionstyp.
 En helt annan väg för att förbinda de båda betydelserna hos sal kan 
hämtas från kontinentalgermanskt område. I gränstrakterna mellan Belgien  
och Nederländerna verkar sala under den tidiga frankiska kolonisations- 
tiden ha betecknat en byggnad där hövdingen bodde när han inkrävde 
naturaräntor av underlydande gårdar – här kan man således tala om till-
fälliga bostäder. Under 600-talet började man odla marken vid dessa 
platser och så småningom utvecklade de sig till centralgårdar i den 
frankiska storgodsorganisationen där sala eller salhof betecknade huset 
där godsherren bodde och där sallant, seliant eller terra salica användes 
om sådan jord som inte var utarrenderad utan brukades av honom själv 
(Theuws 1991, s. 340 ff; Rentenaar 1996, s. 173 f). Jag tror kanske inte 
att denna förklaring kan tillämpas utanför det frankiska området men 
den visar på att det kan finnas olika sätt att förstå betydelsedualismen 
hos ordet sal. Den understryker också betydelsen ’tillfällig bostad’ som 
har kommit något i skymundan i den nordiska diskussionen.

Ortnamnen
När man som ortnamnsforskare konfronteras med ett semantiskt fler- 
tydigt namnelement som sal är det nödvändigt att höja blicken och titta 
på ett större material för att få ledtrådar till en korrekt semantisk tolk-
ning. Det vi skulle behöva är en grundlig undersökning av sal som ort-
namnstyp i Skandinavien. I väntan på en sådan gjorde jag för några 
år sedan en preliminär genomgång av det svenska materialet. Totalt 
rör det sig om mellan 30 och 40 namn med belägg från medeltiden, 
men ungefär en tredjedel har formen Uppsala och är kanske att upp-
fatta som ett slags uppkallelsenamn efter Uppsala i Uppland, se vidare 
avsnittet Andra Uppsala-namn. Återstår ett tjugotal namn, exakt hur 
många är svårt att avgöra eftersom det finns betydande avgränsnings-
problem. Det finns gott om oäkta sal- och sala-namn. Man måste också 
sätta frågetecken för Salsta-namnen som av de äldre beläggen att döma 
inte tycks vara etymologiskt enhetliga. Även Odens(s)ala-namnen är 
något osäkra eftersom efterleden skulle kunna innehålla det undflyende 
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ordet *al och inte sal (se Vikstrand 1993, s. 56). Säkrare är Salhem- 
namnen som bildar en grupp om fyra namn i Ångermanland och Jämt-
land (se om dessa G. Bucht 1937, s. 50 f; T. Bucht i SOVn 1, 1955, s. 36). 
 Utifrån denna preliminära genomgång kan man göra tre viktiga  
iakttagelser:

 1)  Namnen innehållande sal är relativt ovanliga. 

 2)  De har ofta osammansatt form, Sal eller Sala. 

 3) De har i åtminstone norra Mälarregionen en 
  påfallande anknytning till lerslätter.

Sal-namn i Sverige belagda från medeltiden

 Uppsala 13

 Sal(a) 6

 *Salhem 4

 ?Salsta minst 3, högst 6

 ?Odens(s)al(a) 3

 Saleby 2

 Salbo? 1 (2)

 Samsala 1 

 Ömmesala39 1 

  34 (38)

Vilka slutsatser kan man då dra av dessa iakttagelser? De första två, 
att namnen är relativt ovanliga och att de ofta uppträder i osammansatt 
form, tyder på en mer exklusiv betydelse.  I samma riktning pekar 
onekligen sammansättningen Odens(s)al(a) – om det nu är sal och inte 
*al som ingår. Oden var ju härskarnas gud och man skulle mycket väl 
kunna tänka sig Odenssal som ett slags vandringsnamn som knutits till  
viktiga hallbyggnader i olika delar av Skandinavien, jfr skaldedikten  
Eiríksmál där Valhall benämns Óðins salr (Skj B1, s. 165; Sundqvist 
2007, s. 157). Samtidigt kan man inte hävda att sal-namnen generellt 

39 Ömmesala (Ymesala 1488, y ømissall 1503) i Länghems sn, Kinds hd, Västergötland. Förleden 
har uppfattats som gen. av mansnamnet Ömund (SOÄ 7:1 s. 146 f).



147

uppträder i centralortsmiljöer. Vid sidan av Uppsala kan man dock nämna 
ett par platser med tydliga indikationer på centralitet. För det första Sala 
i Västmanland med båtgravar från vikingatid (Almgren 1907; Zachris-
son 2009, s. 68), för det andra Sal i Åse hd i Västergötland, som ingår i 
en intressant miljö med Ås i centrum, omgivet av Sal, Tun och Karaby 
(*Karlaby) (Brink 1997, s. 69 f).40

 Den tredje och sista iakttagelsen är anknytningen till lerslätter. I åt-
minstone norra Mälarregionen är denna påfallande. I princip har vi två 
sala på varje slätt. Först möter Sala och Uppsala på Uppsalaslätten, 
därefter kommer slätten kring Sala med Sala och ett nu försvunnet 
*Odens(s)ala vid Saladamm (se Vikstrand 2001, s. 256 ff), och slutligen, 
på slätten i Västerfärnebo sn, har vi de båda stora byarna Sörsalbo och 
Norrsalbo där efterleden är bo ’gård’ och inte boda (se vidare Vikstrand 
2013, s. 89).
 Att sal-namnen ansluter till lerslätter observerades redan på 1960- 
talet av Lars Hellberg. Hellberg menade att sal i ortnamn syftade på hö- 
lador i anslutning till stora och ofta sanka ängsmarker. Ett av de viktigaste 
argumenten för honom var att sal-lokalerna »ligga på (eller invid) plana 
och låglänta lerslätter av ofta betydande utsträckning, vilka genomrinnas 
av åar eller smärre vattendrag, eller också på randen ovanför sidlända 
dalgångar» (1967, s. 186). Det här gäller enligt Hellberg inte bara de 
uppsvenska namnen utan även de västgötska, t.ex. Sal i Sunnersbergs sn, 
Kållands hd, som ligger i kanten av Kållandsnäs största sammanhängande 
lerslätt. Ett liknande läge har också Samsala i Hallsbergs sn, Närke, 
som är själva utgångspunkten för Hellbergs resonemang. Namnet ska 
enligt Hellberg (a.a. s. 189 f) syfta på av byn Berg samägd slåttermark 
med »salar», dvs. ängslador.
 Frands Herschend (2001, s. 53 f) ger en annan förklaring till anknyt-
ningen till lerslätter. Närheten till stora gräsmarker har gett ett ekonomiskt 
övertag i den ekonomi som han menar huvudsakligen varit baserad 
på boskapsskötsel. Gårdar med tillgång till omfattande gräsmarker är 
därför de som kunnat investera i hallar. »The place-name sal, meaning 
’hall’, should therefore be expected in settlements next to extensive 
grasslands, and especially in areas where land rise is continuously crea- 
ting new pastures, new land and new places to be named.» (s. 54).
 

40 Om danska förhållanden se Lisbeth Eilersgaard Christensen 2011. Särskilt intressant är områ-
det kring Salløv och Tune på sydöstra Själland.
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Namnmaterialet tycks således dra åt olika håll vilket kan tyda på att det 
inte är semantiskt enhetligt. Det är också den slutsats som Stefan Brink 
drar (1996a, s. 257 f). Syftning på hallar föreligger enligt Brink i Upp-
sala, Odenssala och kanske i en del osammansatta Sal(a). Att sal i andra 
ortnamn kan syfta på enkla byggnader och bodar är enligt Brink inte 
alls egendomligt.  Jag håller i princip med om detta, men samtidigt 
är materialet så litet och så enhetligt att man gärna skulle se även en 
semantisk enhetlighet. 

Uppsala och salen
Jag ska så tillslut försöka samla mig till en sammanfattning av proble-
matiken kring namnet Uppsala.  Det är inte lätt. En utgångspunkt är 
dock att vi måste räkna med en betydelseutveckling hos ordet sal som 
resulterat dels i en betydelse ’enklare byggnad; tillfällig bostad’, dels 
’hallbyggnad’. Vi kan ana oss till hur den har skett, men helt säkra 
kan vi inte vara. Betydelseutvecklingar är till sin natur nyckfulla och 
oförutsägbara.
 Frands Herschend (2001, s. 56 f) har påpekat att ordet sal i ett tidigt 
skede tar fasta på husets insida och inte dess utsida. Det innebär att 
sal kan ha brukats om hallen redan när den var en del av det vanliga 
boningshuset. Men det är först när den blir en självständig byggnad och 
tar plats i det visuella landskapet som det är rimligt att tänka sig att den 
också tar sig uttryck i ortnamn. Inte heller etymologiskt är det rimligt 
att ordet sal primärt syftat på ett rum i ett hus. Ortnamn som innehåller 
sal i betydelsen ’hall’ kan därmed inte gärna vara äldre än hallen som en 
fristående byggnad. Som den hittills äldsta kända hallen brukar räknas 
en byggnad i Feddersen Wierde i norra Tyskland. Den kan enligt Frands 
Herschend (1998 App. 1. fig. 40, 41; 2001, s. 55) dateras till omkr. 
100 e.Kr. Omkring år 400 e.Kr. har vi en hall i Högom i Medelpad, 
och någonstans däremellan bör hallen ha nått Mellansverige. Michael 
Olausson (1997, s. 109 f) skriver att det i Mälardalen först är under sen 
romersk järnålder och folkvandringstid som det kollektiva »finrummet» 
bryts ut ur det flerfunktionella långhuset och blir en självständig bygg-
nad och Leif Karlenby (2007, s. 136) sätter tidpunkten till omkring år 
400 e.Kr. 
 Vill man hävda att efterleden i Uppsala syftat på en eller flera hallar 
blir en avgörande fråga hur gammalt namnet Uppsala är. Är det tillräck- 
ligt ungt för att tillåta en sådan betydelse? Gamla Uppsalas äldsta historia 
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diskuteras i Per Frölund & Hans Göthbergs bidrag i denna volym (se även 
Göthberg 2008). Så tidigt som under yngre bronsålder fanns en stor bo-
plats vid Berget, belägen en dryg kilometer nordöst om kyrkan. Redan 
vid denna tid finns således goda förutsättningar för en namngivning 
av området. Från yngre romersk järnålder finns spår av bosättning på 
höjden vid kyrkan (Göthberg a.a. s. 73 ff). Det rör sig troligen om ett 
sammanhängande boplatsområde från sockenmuseet i söder till kungs- 
gårdsplatåerna i norr och från Prästgården i väster till Odinsborg i 
öster. Stora stolphål har påträffats både under kyrkan och väster om 
kyrkogårdsmuren men de är för få för att några byggnader ska kunna 
rekonstrueras. Under kyrkan finns också påförda lerlager. Depositioner 
av svinben, däribland från spädgris, antyder att exklusiv mat har förtärts 
på platsen under folkvandringstid (Zachrisson 2011, s. 143 f samt i denna 
volym). Hans Göthberg (a.a. s. 77) konkluderar att de påförda lerlagren 
och de kraftiga stolphålen under kyrkan tyder på att det under yngre 
romersk järnålder och folkvandringstid har funnits »en mycket speciell 
bebyggelse i höjdläge» på platsen och, med hänvisning till Else Nordahl 
(1996, s. 60 ff), att det kan ha rört sig om en hallbyggnad. Denna be-
byggelse måste ha burit ett namn som då är äldre än den äldsta säkert 
betygade hallbyggnaden på södra kungsgårdsplatån (Nyman 2006,  
s. 532). Har detta varit Sal(a) eller Uppsal(a) blir frågan om vi kan räkna 
med fristående hallar – »salar» – redan under yngre romersk järnålder. 
Kan vi inte det är vi hänvisade till att anta att sal här syftat på någon 
annan typ av byggnader eller också att den äldsta bebyggelsen haft ett 
annat namn.
 Under loppet av folkvandringstid ändrar bebyggelsen i Gamla Upp-
sala karaktär dramatiskt. Bebyggelsen vid Berget och vid andra platser 
i närheten försvinner i stort sett helt medan ett omfattande boplatskom-
plex växer fram i området runt kyrkan. Under senare delen av 500-talet 
monumentaliseras Uppsala med storhögar och hallbyggnader på upp-
höjda platåer (se Ljungkvist i denna volym). Uppförandet av den stora 
hallen på den södra platån verkar ske vid decennierna kring 600 e.Kr. 
John Ljungkvist skriver i denna volym att det tack vare sin storlek, 
sin konstruktion och sitt upphöjda läge nog är »det mest imponerande 
huset från järnåldern som har undersökts i Mälardalen» och att om det 
»någonsin funnits en byggnad som kallats Uppsalen är det rätt lockande  
att tro att det rör sig om ett hus som detta». Wladyslaw Duczko (1997, 
s. 78) tänker sig också att namnet Uppsala kan ha tillkommit i samband 
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med kungsgårdens utbyggnad på 500-talet och att det syftar på »de 
på terrassen högt placerade hallarna (salir), vilka kunde ses på långt 
håll».  Ser man på dessa förhållanden ur ett mer renodlat ortnamns- 
perspektiv måste det betraktas som fullt möjligt att de stora byggnad-
erna på de båda kungsgårdsplatåerna kan ha påverkat namnbruket. Vi 
kan föreställa oss att de omtalats som »salarna» (salir) och att denna 
beteckning så småningom proprialiserats och konkurrerat ut ett äldre 
namn på bosättningen vid kyrkan. Väl etablerat som bebyggelsenamn 
har det på en högre nivå i namnhierarkin krockat med Sala i Vaksala sn 
och fått en särskiljande förled Upp- tillfogad. Att det är Uppsala som 
fått detta specificerande tillägg och inte Sala (som då borde ha blivit 
*Utsala) kan faktiskt antyda att Uppsala är den yngre namnbildningen 
av de båda.
 Räknar man å andra sidan med att sal i Uppsala betyder ’enklare 
byggnad’ slipper man det kronologiska problemet och behöver inte heller  
laborera med namnskifte. Namnet kan då ha avsett något slags bodar 
eller tillfälliga uppehållsställen som föregick den fasta bebyggelsen på 
platsen. Namnets plurala form, som här inte diskuterats men som har viss 
betydelse, kan möjligen anföras till stöd för en sådan tolkning. Den plu-
rala formen kan förstås som en reell plural, syftande på flera »salar», eller 
också som en s.k. ägonamnsplural som pekar mot ett ursprungligt ägo-
namn *Salir ’ägomarkerna vid salen(salarna)’. Förekomsten av singu- 
lara sal-namn i Västsverige antyder dock att pluralformen i detta fall 
kan vara mönsterbetingad och att alltför stor vikt inte ska fästas vid 
densamma. 
 Utifrån det första perspektivet ovan, att sal(a) syftat på en eller flera 
hallbyggnader, öppnar sig alltså möjligheten att bebyggelsen vid kyrkan 
från början kan ha burit ett helt annat namn. Vilket kan vi givetvis inte 
veta men det finns faktiskt en del intressanta möjligheter. Redan tidigare 
har man tänkt sig att det funnits en bebyggelse med namnet *Tuna vid 
Gamla Uppsala. Argumentet för detta har varit att en åssträckning sydväst 
om byn bär namnet Tunås(en). Lars Hellberg (2011, s. 36) håller dörren 
öppen för att åsen kan ha fått namn efter ett forntida *Tuna och tilläg-
ger att »denna by har väl i så fall försvunnit i samband med den radikala 
omregleringen av bebyggelsen som denna svearikets förnämsta centralort 
av allt att döma har utsatts för under medeltiden». Det förefaller som att  
Hellberg tänker sig att detta *Tuna – om det funnits – varit en bebyggelse vid  
sidan om Uppsala, men man kan mot bakgrund av de här förda resone- 
mangen också tänka sig att det varit ett äldre namn på bebyggelsen 
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vid kyrkan, den som senare kom att kallas Uppsala (jfr Zachrisson i  
denna volym). Namnet Tunås(en) är tyvärr sent belagt och man kan 
inte utesluta att det i stället hänger samman med gårdnamnet Tunaberg 
som har namn efter botanikprofessorn Carl Petter Thunberg (död 1828) 
(Nordén 1943, s. 161 f; Sundquist 1953, s. 78 f; Wahlberg i SOU 5:1, 
1994, s. 251 med not 83, 191, 253). Är namnet Tunås(en) gammalt 
och inte formellt sekundärt till ett *Tuna är det exceptionellt, eftersom 
språkliga spår av ordet tun   − vid sidan av tuna-namnen − är synner-
ligen ovanliga i Mälarlandskapen. Det finns ytterligare ett namn som 
kan vara intressant att nämna i samband med detta och det är namnet 
på den utjord som 1312 omtalas som in Tombalandum (SDHK 2505) 
och 1490 som i Temboland (ULd, s. 13). Utjorden i fråga ska ha legat 
nära Mälby väster om Gamla Uppsala by (se DMS 1:2, s. 200 f). Namn-
formerna skulle kunna återspegla ett ursprungligt *Tunboalandom, där 
förleden innehåller en inbyggarbeteckning tunboar ’tunabor’ och efter-
leden pluralis av land ’brukad mark, gärde’.
 En av gårdarna i kungsgårdsdelen av Gamla Uppsala gick på 
1600-talet under namnet Backegården; i jordeboken över kyrklig jord i 
Uppland från 1538 omnämns samma gård som Backa (Rahmqvist 1986, 
s. 257 ff). Det skulle kunna vara ett gammalt bebyggelsenamn, men 
troligare är det nog att namnformen rymmer ett fornsvenskt ägonamn 
*Bakkar ’backar’. Backegården har troligen etablerats som en utbryt-
ning ut Kungsgården i början av medeltiden (Rahmqvist a.a. s. 271) och 
har därvid fått namn efter sitt läge på mark som kallats *Bakkar, senare 
omvandlat till Backegården ’gården i Backar’.
 Slutligen ska nämnas att Prästbolet, som troligen leder sitt ursprung 
till samma tid som Backegården, på 1500-talet har kallats Ovanberga 
eller Överberga (Rahmqvist a.a. s. 258, DMS 1:2, s. 203). Till detta ska 
läggas att en eller ett par gårdar i Kyrkbyn, dvs. den sydöstra delen av 
Gamla Uppsala by, vid samma tid har kallats Söderberga (Rahmqvist 
a.st.; DMS 1:2, s. 201). Ett *Berga skulle onekligen vara ett passande 
namn på den äldsta bebyggelsen vid kyrkan. Det bör dock understrykas 
att detta enbart är spekulationer och att ett namnbyte som skett på 
500-talet antagligen är omöjligt att belägga. Namnformerna Ovanberga/ 
Överberga behöver inte indicera ett gammalt namn *Berga. Såväl dessa 
namn som Backa/Backegården är antagligen nyetablerade bebyggelse-
namn givna utifrån Kungsgårdens perspektiv; Backa/Backegården låg i 
backen (i Backar) och Ovanberga/Överberga ovanför backen (»berget»). 
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Många frågor kvarstår således runt namnet Uppsala. Ökad kunskap om 
platsen, om bebyggelsens ålder och relation till annan bebyggelse kan 
föra diskussionen framåt. Förhoppningsvis kan fortsatta arkeologiska 
undersökningar belysa dessa frågor. Men även från den språkliga sidan 
bör man kunna komma längre. En mer ingående analys av den ganska 
speciella ortnamnsmiljön i och kring Gamla Uppsala skulle kunna visa 
sig fruktbar. En förnyad genomgång av fornvästnordiska primärkällor 
för ordet salr skulle också vara värdefull, liksom en systematisk genom-
gång av det skandinaviska ortnamnsmaterialet.

Andra Uppsala-namn

OAUm upptar sammanlagt tretton Uppsala i Sverige med medeltida 
belägg. Därtill kommer ett antal Uppsala-namn i Norge, på Island,  Fär-
öarna och Orkneyöarna. Uppsala i Uppland bör under vikingatid ha varit  
en så pass ryktbar plats att uppkallelse på intet sätt är otänkbart (Brink  
1996b, s. 63). Argument för att det skulle röra sig om primär namnbild-
ning har framförts (Sandnes 1998) men övertygar inte. Snarast är det 
den stora mängden Uppsala-namn som inger viss betänklighet.
 Þórhallur Vilmundarson som har behandlat Uppsala-namn på Island 
(1997, s. 400 f) menar att »navnet Uppsalir er tidligt blevet et vandre- 
navn i betydningen ’gård, som ligger højt eller højere end andre gårde 
i nærheden, øvregården’». Alla gårdar med detta namn ligger enligt  
honom högt i terrängen eller högre än andra gårdar i närheten. På Fär-
öarna är Uppsalir namnet på en býling i Klaksvík vars bebyggelse ligger 
påfallande högt. Bosättningen har tidigare legat nere vid stranden där 
det finns husgrunder (området kallas nu Niðri í Toftum) men har någon 
gång under medeltiden flyttat upp till sin nuvarande plats. Det är frest- 
ande att anta att namnet tillkommit i samband med flytten. Namnet är 
äldst belagt från jordeboken 1584 där det skrivs Vpsallum och Vpsall.41 
Lars Hellberg (1967, s. 190) träffar kanske rätt när han menar att »fno. 
Uppsalir blivit något av ett modenamn men från början beror det nog på 
uppkallelse efter det som konungasäte och kultplats vida bekanta  
(Gamla) Uppsala». Per Hovda (KL 14, 1969, sp. 677) antyder något 

  

41 För upplysningar om Uppsalir på Färöarna tackar jag Eivind Weyhe, Føroyamálsdeildin, 
Fróðskaparsetur Føroya, Tórshavn.
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liknande när han säger att det uppländska Uppsala »kan ha hjelpt fram 
utbreinaden av dette namnet». Jag tror det är tveksamt om namnet under 
sin produktivitetsperiod någonsin släppt associationerna med sitt ur-
sprung, det uppländska Uppsala.
 Flera Uppsala-namn i Sverige avser bebyggelser med ett påfallande 
högt läge i terrängen. Ett exempel är Uppsala i Ugglums sn, Gudhems 
hd, Västergötland, beläget på sluttningen ovanför Ugglums by och kyrka. 
Även Uppsala i Varnhems sn, Valle hd, Västergötland, har ett påfallande 
uppdraget terrängläge. Sådana exempel gör att man nog många gånger 
har att räkna med betingad uppkallelse, kanske även kombinerad med 
en ordlek: en högt belägen »sal» (bod e.d.) eller gård kunde skämtsamt 
omtalas som Uppsala med anspelning på den ryktbara orten i Uppland. 
Just ordleken skulle kunna förklara namnets genomslagskraft. Det finns 
antydningar om att man i folktraditionen också spunnit vidare på detta 
tema. I närheten av Uppsala i Ugglums sn ligger Disakällan, måhända 
anspelande på Distingen i Uppsala. Norr om Uppsala i Bergs sn, Snevr- 
inge hd, Västmanland, ligger Uppsalaåsen. Flera fall av namnparet 
Uppsala – Sigtuna är också kända. I sådana par skulle man åtminstone 
i teorin kunna tänka sig att det ena är en primär namnbildning och att  
associationer med den uppländska namnbäraren har inspirerat ett upp-
kallelsenamn. Möjligheten av betingad uppkallelse antyds i OGB 5, s. 101 f  
rörande namnet Uppsala i Ytterby sn, Inlands söndre hd, Bohuslän, där 
det står att »det kan tänkas att den bohuslänska bebyggelsens läge moti-
verat namnet».
 En genomgång av de tretton svenska Uppsala-bebyggelserna med 
medeltida belägg ger vid handen att det vanligen rör sig om sekundär-
bebyggelser i gammal miljö eller primärbebyggelser i medeltida miljö; 
namnen tycks huvudsakligen vara tillkomna under tidig medeltid, 
möjligen med något exempel som kan föras ner i vikingatid. Några fall 
med skenbar eller verklig hög ålder kan förtjäna att kommenteras. 
 Uppsala i Ugglums sn, Gudhems hd, Västergötland, har nämnts 
ovan. Bebyggelsen ser vid första anblicken ut att vara gammal, men kan, 
som ägogränserna antyder, mycket väl vara en relativt sen utbrytning 
från Ugglums by. Uppsala i Tillinge sn, Siende hd, Västmanland, har ett 
stort gravfält omedelbart norr om bytomten. Strax norr om bebyggelsen 
har en boplats från romersk järnålder och folkvandringstid undersökts 
(Hulth 1998, s. 192). Den lilla gården, för vilken gärder och hjälper 
1535 upptar en landbo och jordeböckerna senare 4 öresland, förefaller 
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dock snarast vara en utbrytning ur Vallby, vilket också antyds av ägo-
gränserna. Gravfältet kan i så fall knytas till Vallby. Egendomligt är att 
Västmanlands andra gamla Uppsala i Bergs sn, Snevringe hd, också 
förefaller vara en utbrytning från en by med namnet Vallby. Någon 
typ av påverkan mellan dessa båda namnpar verkar trolig. Uppsala i 
Bergs sn saknar fornlämningar, men norr om byn ligger en bebyggelse 
som heter Salsäter. Detta namn kan med fördel uppfattas som formellt 
sekundärt till Uppsala, och eftersom säter-namnen huvudsakligen tycks 
höra till vikingatid antyder det en förhållandevis hög ålder för Uppsala.
 Hög ålder förefaller också Uppsala i Huddinge sn, Svartlösa hd, 
Södermanland, att ha. Strax norr om den gamla bytomten finns två små 
gravfält av yngre järnålderskaraktär, raä 51, 52 (Strid 1981, s. 9 f, 59), 
vilka troligen kan knytas till bebyggelsen. Det skulle i så fall, vid sidan 
av Uppsala i Uppland, vara den tydligaste indikationen på ett Uppsala 
med förhistoriskt ursprung. För den stora mängden Uppsala-namn gäller 
dock en datering till medeltid. Ett intressant fall är Uppsala i Västra 
Vingåkers sn, Södermanland. Carl Ivar Ståhle (1954, s. 78 ff) har kunnat 
visa att namnet med viss sannolikhet är givet av godsägaren, Magnus 
Bengtsson (natt och dag), så sent som på 1400-talet.
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Arkiv
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