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1 Inledning 

Att människan namnger sin omgivning är självklart. Det finns både praktiska 
och emotionella anledningar till att använda namn. Man får anta att namn har 
funnits lika länge som den mänskliga kommunikationen. Det är därför in-
tressant att studera namn från en miljö som har inbegripit en ansenlig del av 
befolkningen, en miljö som har varit livsviktig, och på många sätt är det 
fortfarande, även om gemene man inte tänker på det längre. Att undersöka 
och beskriva ägonamnen under en lång period ser jag som ett sätt att komma 
åt den ”vanliga” människan, hennes livsvillkor och tänkande, hon som inte 
lämnat så många synliga spår i vår historia. Ägonamnen kan belysa jordbru-
kets vardag och de erfarenheter som landsbygdens befolkning delade. Mats 
Wahlberg (2006 s. 228) uttrycker samma tankar angående namn på torp och 
andra mindre bebyggelser, vilka han menar har ”ett stort värde i sig själva 
som vittnesbörd om sin tids samhälle och värderingar”, och vilka i vissa fall 
kan ge en djupare insikt i namngivning och namnbruk. 

För drygt hundra år sedan var den största delen av Sveriges befolkning 
sysselsatt inom jordbruket.1 Många levde hela sina liv på landet och var tätt 
knutna till jorden de brukade, jorden som de var beroende av för att över-
leva. 2010 sysselsatte jordbruket ca 177 400 personer i Sverige (se rapporten 
Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden. JO 30 SM 1101), alltså 
bara en bråkdel av den totala befolkningen (som enligt SCB uppgick till 
drygt 9,4 miljoner 2010). Det har skett stora förändringar av jordbruket; 
tekniska framsteg har ändrat sättet man arbetar på, i många delar av landet 
brukar mycket färre människor större sammanhängande områden än tidigare, 
man bedriver inte längre jordbruk i första hand för självhushållning (utom 
möjligtvis i ett fåtal fall) utan ofta drivs jordbruket som ett företag. Föränd-
ringarna under de senaste hundra åren är troligtvis de mest dramatiska som 
skett sedan människan började odla jorden och blev bofast, men även tidi-
gare har jordbruket varit statt i förändring. Att det har skett så många föränd-
ringar på landsbygden gör det intressant att se om dessa förändringar även 
påverkat namnmiljön. 

Det förekommer givetvis en mängd olika typer av namn inom jordbruket, 
men en kategori som endast förekommer där är ägonamnen. Ägonamn är av 

                                                      
1 Ca 60–70 % av befolkningen var sysselsatta inom jordbruket mellan 1880 och 1890 enligt 
Morell 2001 s. 14 f. 
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namnforskare betraktade som en egen kategori inom ortnamnen, vilka brukar 
delas in i naturnamn och kulturnamn. Ägonamn räknas inte till naturnamnen 
eftersom de denoterar en sorts kulturskapelse, dvs. ett objekt som nyttjats 
och många gånger utformats av människan. Inom kulturnamnen finns de tre 
kategorierna bebyggelsenamn, anläggningsnamn (tidigare kallade artefakt-
namn) och ägonamn, där skillnaderna alltså ligger dels i huruvida den namn-
givna lokalen är en (bebodd) bebyggelse eller ej (beträffande definitionen av 
termen bebyggelsenamn jfr Andersson 1973a), dels i om de namngivna, ej 
bebyggda lokalerna är tillverkade eller skapade av människan, så som bärar-
na av anläggningsnamn, eller endast formade eller bearbetade av människan, 
som de lokaler som bär ägonamn.  

Inom namnforskningen brukar man dessutom ofta tillskriva ägonamnen 
vissa deskriptiva karakteristika såsom få namnbrukare, kort livstid och ”se-
mantisk genomskinlighet” (se avsn. 2 och 4.4.1). Det finns nämligen en 
skillnad mellan bebyggelsenamn och ägonamn, vilket kanske i mångt och 
mycket förklarar dessa karakteristika (som dock inte gäller för alla ägonamn 
vilket jag visar i denna avhandling), och det är att ägorna oftast namnges 
(och namnen oftast används) av de individer som brukar marken, som kan 
sägas ha ett inifrånperspektiv, till skillnad från bebyggelsenamn där man kan 
anta att grannarna eller andra personer som har ett utifrånperspektiv många 
gånger är namnbrukare och ofta också namngivare. Ett namn som Hemåkern 
har i stort sett en meningsfull betydelse endast för den som brukar den åker 
som ligger närmast gården. Namn behöver inte förstås för att brukas, men 
vid namngivningstillfället får de antas ha haft en begriplig mening. 

I denna avhandling behandlas ägonamn från 1600-talet till idag i två upp-
ländska socknar, inlandssocknen Almunge och kustsocknen Väddö. 

1.1 Agrarhistorisk bakgrund 
Jordbruket har, som ovan nämnts, förändrats från 1600-talet till våra dagar. 
Före 1600-talets början hade olika tekniska landvinningar gjort att den 
agrara produktionen kunde öka och att nya markområden kunde tas i bruk. 
Under 1600-talet stagnerade den agrara utvecklingen, både när det gällde 
tekniska framsteg och markens avkastning, samtidigt som den växande 
agrara befolkningen fick betala höga skatter till kronan, vilket ledde till en 
betydligt lägre levnadsstandard. Samtidigt ökade adelns förläningar, som var 
skattefria, vilket gjorde att de kvarvarande skattebönderna ålades än större 
skattebörda. I slutet av århundradet började den stora reduktionen, då kronan 
tog tillbaka mycket av den mark den tidigare hade skänkt bort. (Myrdal 
1999, kap. Staten och bönderna 1500–1700.) 

I Uppland brukade man oftast jorden i tvåsäde, dvs. man hade sin åker-
mark indelad i två (eller fler) gärden och sådde växelvis det ena gärdet me-
dan det andra låg i träda (Myrdal 1999 s. 290 f.). På detta sätt fick marken 



3 

vila vartannat år, vilket gav mer näring åt jorden och därmed större skördar. 
Trädan användes till bete eller besåddes med olika nyttoväxter, vilka inte 
behövde samma näring som spannmålen. Under 1600-talet började man 
bryta upp små lindor i trädan för att odla bland annat ärtor. Ängs- och betes-
marken var viktig även för åkerbruket eftersom den gav gödsel och därmed 
större skördar. Jorden bearbetades främst med årder, vilket inte gav den upp-
ländska åkermarken samma ryggade karaktär som den i västra Sverige. I 
stället var man mycket bättre på att utdika marken. (Myrdal 1999 s. 287 f.) I 
Mellansverige innebar rågodlingen att den mark som inte var i träda besåd-
des två gånger, en gång på våren med korn, en gång på hösten med råg, vil-
ket i förlängningen antagligen innebar att andelen åkermark som låg i träda 
minskades för att ge mer utrymme åt rågen (a.a. s. 290 f.).  

Det typiska uppländska jordbrukslandskapet under 1600-talet såg ut som 
följer. Några gårdar bildade tillsammans en by med inägomark och utmark. 
Inägomarken bestod av tomt, åker och äng, där åkern oftast låg närmast byn. 
Åkermarken var solskiftad, dvs. varje hemman hade ett antal tegar i de olika 
gärdena, varje teg motsvarade hemmanets del i byamålet och tegarna låg i 
ordning enligt hemmanets placering i byn. Tegarna var inte åtskilda genom 
hägnader utan av diken eller smala gräsremsor, men de större gärdena var 
inhägnade för att skyddas mot betande djur. Var och en ägde och brukade 
sina egna tegar, eller mindre områden, men efter skörden eller slåttern släpp-
tes djuren ut för efterbete, och då kunde man inte längre hävda sin rätt till ett 
visst område, utan djuren fick beta fritt inom gärdet. Ängsmarken utanför 
åkermarken var oftast inte tydligt uppdelad, utan brukades gemensamt, men 
varje gård skulle ha sin andel hö av skörden efter byamålet. Från byn, genom 
åkermarken och ängsmarken, gick det ofta en fägata, där man kunde leda 
boskapen från ladugården ut till betet på utmarken (när man inte lät boskap-
en beta på trädan). (Sporrong 1997 s. 28 ff.) 

Ängen var en viktig del i produktionen inom jordbruket. Utan äng kunde 
man inte föda boskap under ett helt år, man behövde hö för vinterstallning, 
och utan boskap fick man ingen gödsel till åkrarna. Därav uttrycket: äng är 
åkers moder. Därför var det också viktigt att röja ängen och se till att där inte 
växte alltför mycket buskar och träd. (Myrdal 1999 s. 294.) Förändringarna 
inom jordbruket under senare delen av 1800-talet ledde till att man omvand-
lade ängen till åker och började odla foder även på åkermark. Omkring 1920 
nådde åkerarealen i Sverige ”sin största utbredning, ungefär 3,8 miljoner 
hektar” (Morell 2001 s. 192) samtidigt som ängen mer eller mindre försvann. 

Skogen var en viktig resurs inom jordbruket, som ofta tenderar att under-
skattas (Nilsson 2010 s. 45). Dels tog man ved och virke därifrån liksom löv 
till djurfoder som skulle användas under vintern, dels kunde man låta djuren 
beta där. Under 1600-talet ökade efterfrågan och den ekonomiska betydelsen 
av skogen, dock med stora regionala skillnader, och det hårda skattetrycket 
gjorde att befolkningen även sökte sig till den icke-agrara sektorn för att 
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kunna producera och sälja efterfrågade produkter som t.ex. kol och tjära 
(Nilsson 2010 s. 19).2  

Under 1700-talet fanns det vissa jordägare som ansåg att jordbruksmarken 
var alltför splittrad, med många mindre åkerremsor utspridda inom byn, och 
att detta ledde till mindre produktion. Därför förordades storskifte från myn-
digheternas sida i syfte att förenkla ägostrukturerna och främja nyodling.3 
Från början var det sagt att alla jordbrukarna i en bygemenskap skulle vara 
överens om skifte för att sådant skulle ske, men från och med storskiftes-
förordningen 1757 bestämdes att det räckte med att en delägare ville ha ett 
skifte för att ett sådant skulle genomföras. (Gadd 2000 s. 273 ff.) Dessa skif-
ten krävde avmätning av både de gamla ägorna och de nya, vilket medförde 
att vi från denna tid har ett rikt kartmaterial från de flesta byarna i Uppland; 
dock saknas material från t.ex. säterier och prästgårdar, vilka redan hade den 
största delen av sin mark samlad i större ägoblock. I Almunge socken är den 
första akten som benämns som storskifte från 1752 och den sista från 1827, i 
Väddö socken är den första från 1768 och den sista från 1826. Även om 
många skiften genomfördes, så samlades inte all jord till en gård i ett sam-
manhängande ägoområde. Bönderna hade fortfarande flera skiften i olika 
gärden, även om antalet tegar på de flesta ställen reducerades betydligt (a.a. 
s. 276 ff.). De större åkrarna och ängarna var ofta fortfarande uppdelade 
mellan alla i byalaget. 

1827 kom stadgan om laga skifte med avsikten att allt ägande skulle sam-
las till en enda ägofigur (det startade med enskiftet i Skåne), och med det 
följde att hemmanen skulle flytta från bytomten ut till sina ägoområden. Det 
innebar bland annat att markerna inte behövde brukas samtidigt av alla bön-
derna. När flera bönder brukade mark inom samma gärde, var de tvungna att 
så och skörda samtidigt för att inte förstöra för varandra. Den arbetsinsats 
som marken krävde innebar att man behövde hjälp från alla i byn för att 
klara av skörden. I Väddö socken är den första akten som betecknas som 
laga skifte från 1824 (LSA A118–10:6). Flest skiften ägde rum under 1840- 
och 1850-talen. Den sista lantmäteriförrättningen som betecknas som laga 
skifte är daterad 1941 (LSA A118–38:6) och rör laga skifte i Mörtsjön, alltså 
inte ett laga skifte av mark. I Almunge socken skedde det första laga skiftet 
1840 och det sista 1907. De flesta akter är daterade till 1860- och 1880-talet. 

Under 1800-talet nådde jordbruket sin topp. Den största delen av befolk-
ningen bodde på landet och arbetade inom jordbrukssektorn, och bönderna 
hade mer politisk makt än någonsin. Man brukar i vissa sammanhang kalla 
utvecklingen i jordbruket under 1700- och 1800-talen för den agrara revo-

                                                      
2 För en mer detaljerad beskrivning av 1600-talets binäringar inom jordbrukssektorn, se Nils-
son 2010. 
3 För en utförligare beskrivning av storskifte, laga skifte och andra jorddelningar (i Sverige), 
se Forssman 1928. 
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lutionen (se t.ex. Myrdal 1997 s. 311 ff.). Befolkningen ökade under 1700-
talet i en takt som inte tidigare upplevts inom Sveriges nuvarande gränser 
(från 1,4 miljoner till 2,4 miljoner, och mellan 1800 och 1870-talet ökade 
befolkningen till 4,2 miljoner, se Gadd 2000 s. 186 f.) och odlingsarealen 
följde den expansionen. Till en början uteblev dock den tekniska utveckling-
en, men fr.o.m. årtiondena kring 1800 skedde framsteg även på det tekniska 
området, där jordbearbetningen stod i centrum. Den viktigaste förändringen 
var införandet av järnplogen (Myrdal 1997 s. 312, Wiking-Faria 1981 s. 23), 
som tillsammans med andra redskap möjliggjorde betydliga nyodlingar. 
Under senare delen av den agrara revolutionen infördes växelbruket, vilket 
innebar att man sådde olika grödor på åkrarna i intervaller. På detta sätt 
kunde man mer eller mindre överge trädan, och alltså bearbeta all mark 
(Gadd 2000 s. 308 f.). Alltmer odling innebar att det behövdes fler männi-
skor för att utföra arbetet, och här kommer befolkningsökningen, som sked-
de även bland de sämst ställda, in i bilden: ”De jordlösa bidrog till den 
agrara revolutionen med sin arbetskraft, men de var också de som först läm-
nade jordbruket för industrin” (Myrdal 1997 s. 314). 

Industrialiseringen från mitten av artonhundratalet påverkade även lant-
bruket. Alltfler flyttade från landet in till staden, samtidigt som den tekniska 
utvecklingen möjliggjorde bättre utnyttjande av marken med mindre insatser 
från människan. Från och med 1930-talet översteg industribefolkningens 
antal jordbruksbefolkningens (Morell 2001 s. 14 f.). 

1.2 Syfte 
Ägonamn är en visserligen semantiskt heterogen, men med hjälp av denota-
tionerna ändå avgränsbar, kategori inom onomastikonet. Det finns ett särskilt 
ägonamnsförråd, ett ägonamnsonomastikon, som skiljer sig från andra delar i 
onomastikonet, t.ex. genom vissa typiska huvudleder såsom -äng, -vret etc. 
Jag vill undersöka de drag som kan anses karakteristiska för denna grupp av 
namn och påvisa ägonamn som är bildade på ett för ägonamn typiskt sätt, 
med ofta förekommande (typer av) huvudleder och bestämningsleder. De 
ägonamn som är typiska sammanfaller ofta med de namn som är mest frek-
venta, dock behöver inte ett frekvent namn alltid tillhöra den mest typiska 
semantiska kategorin. 

Jag har samlat in namn från två skilda områden, en kustsocken och en 
socken i inlandet, för att se om ägonamnsonomastikonet skiljer sig åt dem 
emellan, men framför allt för att få en mer generell bild av ägonamnsförrå-
det. Att ägonamnsmönstret förändras över tiden är troligt, eftersom den kon-
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text som namnen skapas och används i förändras,4 t.ex. sker den agrara revo-
lutionen och industrialiseringen under min undersökningsperiod. För att 
undersöka om och framför allt hur namnen förändras jämför jag namnen från 
olika tidsperioder (se avsn. 5.3). 

Tidigare forskning har visat att ägarkontinuiteten kan vara avgörande för 
ägonamnens överlevnad (se t.ex. Hald 1948, Holmberg 1976, jfr avsn. 2.3). 
Man har ofta antagit att en äga byter namn när den byter ägare. Att fastställa 
ägarförhållanden5 är dock ofta svårt när man har ett material som går tillbaka 
till 1600-talet, och jag har inte ansett det möjligt att utröna hur det enskilda 
ägandet påverkat namnstabiliteten (se vidare avsn. 2.3). Jag anser dock att 
när marken är uppdelad på flera ägare inom byn och det finns ett samfällt 
brukande bör inte försäljningen av en gård ha påverkat namnskicket.6 Ägor 
som låg på utmarken var ofta samfälligheter och brukades ofta gemensamt 
av hela eller större delen av byn (Nilsson 2010 s. 82) och i vissa fall av hela 
socknen eller häradet.7 Det är inte osannolikt att den större namnbrukarkrets 
detta medför skulle kunna leda till en starkare kontinuitet.8  

En större namnbrukarkrets bör även kunna finnas för namn vars denota-
tum ligger på eller vid en rågång. Namnet bör ha kunnat brukas på båda si-
dor om gränsen. Eftersom rågångarna var viktiga för äganderätten förekom-
mer det flera fall av tvister och rågångsbestämningar i det äldre materialet. 
Detta medför möjligheten att namn som förekommer på lokaler på eller vid 
en gräns kan ha fler skriftliga belägg, något som kan påverka namnets trade-
ring (se Pamp 1988 s. 81). 

Skillnaden mellan olika markslag hänger till viss del samman med skill-
naden mellan inägomark och utägomark, och kanske framför allt med skill-
naden mellan närhorisontsnamn och fjärrhorisontsnamn (se avsn. 3.2.3). 
Åkermark och ängsmark brukar räknas till inägomarken, och dessa markty-
per låg ofta närmare gården än t.ex. betesmark. Dock kan särskilt ängsmar-

                                                      
4 Stefan Brink (1989 s. 25) antar att ”appellativ/ortnamnselement som denoterar ägor är un-
derkastade ett mode, som gör att element blir populära under vissa perioder”. Även den dialo-
giska modellen har en ”tid och rum-aspekt” (se fig. 1) och den förutspår i stort sett en föränd-
ring med tiden (se Linell 2009 s. 265). 
5 En annan sorts ägarförhållande är jordnaturen, dvs. frälse-, krono- eller skattejord. Det är 
möjligt att namnskicket inom de olika jordnaturerna skiljer sig åt. Jag har dock inte undersökt 
den aspekten eftersom jag under senare perioder i mitt material ibland saknar jordnaturuppgif-
ter. 
6 Det förekommer givetvis bebyggelseenheter som varit eller är ensamgårdar, t.ex. säterier, i 
mitt material. Dessas namnskick skulle kunna förändras vid ett ägarbyte, men materialläget är 
inte sällan sämre vid just ensamgårdar och jag har valt att i detta arbete inte särskilja ensam-
gårdar från andra bebyggelsetyper. 
7 Om ägande av mark se t.ex. Ågren 1997, särskilt s. 277. 
8 Antagandet att namn på utmarken har starkare kontinuitet går dock stick i stäv med Bente 
Holmbergs (1976) uppgift om att namn på utmarken har lägre överlevnadsgrad på grund av 
färre brukare (hon verkar inte göra någon skillnad mellan utmarkens samfälligheter och andra 
brukandeformer). Staffan Wiklund (1986) kan dock inte se några tendenser att centrala namn 
har starkare kontinuitet i sitt material.  
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ken ibland ligga långt från gården och därmed bära namn av fjärrhorisonts-
karaktär, men ändå ha funktionen av inägomark. De olika markslagen har 
olika funktioner i jordbruket och jag vill se om markslaget har betydelse för 
namnens utformning och kontinuitet. 

Jag vill även undersöka om namnets språkliga innehåll kan ha betydelse 
för kontinuiteten. Namn som skiljer sig från de allra vanligaste, dvs. inte är 
typiska, borde kunna ha en starkare kontinuitet än de namn som förekommer 
mycket ofta i olika områden, just på grund av namnkaraktären (eller propria-
liteten) hos de förra upplevs som starkare. De namn som ligger nära appel-
lativ kan av samma anledning antas ha svagare kontinuitet.  

Sammanfattningsvis vill jag alltså: 
 ge en bild av ägonamns semantik och morfologi från de tidigaste beläg-

gen jag har funnit (tidigt 1600-tal) till 2012, 
 undersöka kontinuiteten bland ägonamn och försöka finna vad som kan 

ha betydelse för om ett namn har stark eller svag överlevnadsförmåga, 
och 

 undersöka om ägonamn i kustsocknen skiljer sig från ägonamn i inland-
socknen. 

Även om ägonamnens kontinuitet utgör en stor del av denna avhandling 
ligger fokus framför allt på likheter och skillnader i ägonamnsonomasti-
konet, dels mellan de olika undersökta perioderna och dels mellan de båda 
socknarna, där namnens struktur och semantiska innehåll lyfts fram.  

1.3 Disposition 
I första kapitlet av denna avhandling finns en kort inledning samt en över-
siktlig agrarhistorisk bakgrund (avsn 1.1), främst rörande Uppland. Därnäst 
följer syfte (1.2) samt en disposition av själva avhandlingen (1.3). Det andra 
kapitlet utgörs av en forskningsöversikt över ägonamnens bildning (2.1), 
ålder (2.2) och kontinuitet (2.3). I det tredje kapitlet beskriver jag det teore-
tiska dialogiska ramverk (3.1) jag använt mig av, samt hur teorierna om 
onomastikon kan kopplas till detta. Jag kommenterar begreppen ägonamn 
(3.2.1), kontinuitet (3.2.2) och närhorisonts- och fjärrhorisontsnamn (3.2.3) 
och redovisar hur jag använder dem i avhandlingen. I kap. 4 presenterar jag 
undersökningsområdet, Almunge och Väddö socknar (4.1) och redovisar det 
material som avhandlingen bygger på (4.2). Därefter följer en beskrivning av 
hur framför allt de äldre lantmäterihandlingarna, som utgör en viktig del av 
källmaterialet, har kommit till och en diskussion av lantmätarens roll (4.3). 
Sist i kap. 4 diskuterar jag de olika problem som ligger i mitt val av material 
(4.4), och framför allt lyfter jag fram svårigheterna att bestämma huruvida 
ett uttryck är ett namn eller ett appellativ.  
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I kap. 5 beskriver jag hur jag har gått till väga när jag har bestämt vad 
som ska ingå i min analys, dvs. identifiering av ägonamn (5.1), hur jag har 
excerperat namnen i de äldre källorna (5.2) och hur jag själv har upptecknat 
namn till den sista perioden i min undersökning (5.3). Därnäst beskriver jag 
hur jag har delat in materialet i perioder (5.4) för att kunna analysera ägo-
namnskontinuiteten (5.5). Vidare i kap. 5 redogör jag för de strukturella och 
semantiska modeller jag har använt i analysen av ägonamnen (5.6). Kap. 6 är 
ett resultatkapitel och jag presenterar här mina iakttagelser på följande vis: 
först en allmän beskrivning av materialläget i Almunge socken (6.1) följt av 
en uppdelning i perioder (avsn. 6.1.1–6.1.5). För varje period kommenterar 
jag dels namnbildning, dvs. huvudleder, bestämningsleder, huruvida namnen 
är enledade eller tvåledade, dels namnkontinuiteten. För att underlätta be-
skrivningen använder jag ett antal figurer och tabeller. Efter presentationen 
av perioderna sammanfattar jag socknens ägonamnsbildning (6.1.6) och 
ägonamnskontinuitet (6.1.7) innan jag mer detaljerat beskriver samma sak i 
de utvalda bebyggelseenheterna Söderby (6.1.8) och Ösby (6.1.9). Därefter 
följer resultaten för Väddö socken (6.2) i samma ordning, varvid kapitlet 
avslutas med de två bebyggelseenheterna Södra Fjäll (6.2.8) och Norrbyle 
(6.2.9).  

I det avslutande kap. 7 sammanfattar och diskuterar jag mina huvudresul-
tat, först rörande ägonamnens struktur (7.1) och sedan rörande deras konti-
nuitet (7.2) samt avslutar med ett efterord och vissa tankar kring fortsatt 
forskning (7.3). Sedan följer en engelsk sammanfattning, litteraturförteck-
ning samt bilagor. Den första bilagan redovisar de akter som jag har gått 
igenom och excerperat ägonamn ur för de närmare undersökta bebyggelse-
enheterna. Bilaga 2 är en modell över den semantiska analys jag har genom-
fört. I bilaga 3 förtecknas alla ägonamn som ingår i mitt material uppdelade 
sockenvis och presenterade i alfabetisk ordning. 
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2 Tidigare forskning om ägonamn 

Det finns några stora verk om ägonamn inom Nordens gränser som presente-
ras här nedan. Det största är Gunilla Harling-Krancks avhandling (1990) 
Namn på åkrar, ängar och hagar, där hon går igenom alla insamlade fin-
landssvenska ägonamn, 75 000, och väljer att koncentrera sig på dem som är 
primära ägonamn,9 ca 55 000. Det är ett imponerande stort material, syste-
matiskt indelat efter huvudleder, av vilka författaren presenterar de vanli-
gaste. Någon liknande övergripande undersökning finns inte för något annat 
nordiskt land. 

2.1 Ägonamnens bildning 
Många tidigare undersökningar tycks visa samma sak: vanligast är att ett 
ägonamn är tvåledat (se vidare avsn. 5.6) och (semantiskt) primärt (se t.ex. 
Ainiala 2002, Eskeland 1994, Falck-Kjällquist 1973, Field 1993, Hansson 
1989 och Harling-Kranck 1990), dvs. att huvudleden visar att det rör sig om 
en äga. Inom svenskt område visar Birgit Falck-Kjällquist (1973) att det är 
vanligast att ägonamnen är bildade av två leder, en huvudled som t.ex. -åker 
eller -äng och en bestämningsled som Stor- eller By- i Storåkern eller 
Byängen (finns i både Almunge och Väddö socknar), men det finns även 
namn som endast innehåller det som borde vara bestämningsleden, s.k. ellip-
ser, som t.ex. Breden eller Smedens (i Almunge socken). Dessa namn har jag 
sammanfört med andra enledade namn i min undersökning (se avsn. 5.6).  

Avseende ägonamnens grammatiska form finner både Harling-Kranck 
och Falck-Kjällquist att bestämd form är vanligare än obestämd form, och 
även om plural form förekommer ganska ofta är singularis mest frekvent. 
Falck-Kjällquist (1973 s. 113) menar att pluralformen kan ha saklig grund 
(”plural naturformation”). Även Harling-Kranck menar att plurala namn har 
sakligt topografisk grund, men väljer att uttrycka sig annorlunda än Falck-
Kjällquist: om namnet gäller två eller flera ägostycken är formen plural 
(1990 s. 317 ff.). 

                                                      
9 Med primära ägonamn menar Harling-Kranck sådana namn som inte tidigare betecknat 
annan mark än ägor, alltså inte namn på naturlokaler som senare uppodlats men fortfarande 
bär ett namn med en huvudled som motsvaras av ett naturbetecknande appellativ. 
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Beträffande ägonamnens huvudleder visar Falck-Kjällquist att dessa i re-
gel innehåller ett dialektalt appellativ.10 Läser man hennes frekvenslistor 
över ägonamnen i sydvästra Värmland (Falck-Kjällquist 1973 s. 160 ff.) ser 
man att de vanligaste huvudlederna är -gärde, -äng, -åker, -bråte och -lycka. 
Åke Hansson (1989 s. 50), som undersökt ägonamnen i Östra Ingelstads 
socken i sydöstra Skåne, redovisar följande huvudleder som vanligast i sitt 
material: -åker, -äng, -bröt, -vång, -stycke, -backe, -mad, -toft och -skifte.  

Vissa av huvudlederna, främst -äng och -åker, förekommer i både Falck-
Kjällquists och Hanssons material, medan andra tycks vara områdesspeci-
fika. I det finlandssvenska området är -åker, -äng, -gärda11 och -hage domi-
nerande (Harling-Kranck 1990 s. 24); de tre första typerna var ledande redan 
under 1500-talet (a.a. s. 41). Det finns i hennes material en skillnad mellan 
namn på åker- och ängsmark å ena sidan och namn på nyodlingar å den 
andra sidan, där de senare uppvisar större variation. (a.a. s. 316). Totalt har 
hon 150 namntyper (a.a. s. 24). De tre författarna är alltså helt överens om 
att de allra vanligaste huvudlederna är -åker och -äng, och -gärde/-gärda 
ingår i undersökningarna av Falck-Kjällquist och Harling-Kranck.12  

Staffan Wiklund (1986 s. 23 f.) redovisar i sin undersökning av namn-
kontinuiteten i Svartlå by (i Norrbotten) inte alla namn, och det är svårt att 
säga något om vilka huvudleder som är mest frekventa, men han visar att av 
huvudleder som förekommer i mer än ett namn under 1700-talet beteck-
nar -stycket endast åker och -kärret endast äng. De övriga betecknar både 
åker och äng, och särskilt frekventa är -gärde/-gärda och -backe. 

Bestämningsledernas innehåll redovisas inte lika systematiskt som huvud-
lederna i Harling-Krancks arbete (1990 s. 325 ff.), men hon säger att en stor 
del av de tvåledade ägonamnen har ett annat ortnamn i förleden (och dessa 
kan där antingen vara lägesangivande eller tillhörighetsangivande) och även 
lägesangivelse på annat sätt är mycket vanligt i ägonamnen. Övriga förleder 
som förekommer i hennes material är: artefaktbeteckningar (eller byggnads-
ord), terräng- eller naturord, väderstreck, ord utgående från gården eller 
hemmet, adjektiv (särskilt ny, stor, liten, lång är frekventa), appellativ som 

                                                      
10 Falck-Kjällquist skiljer på namn som har en huvudled som är ett dialektalt appellativ och 
speciella namnbildningar. Dialektala appellativ är sådana ord, som ofta finns även i rikssprå-
ket, som inte avviker från den normala böjningsformen ifråga om genus, numerus och be-
stämdhet (se Falck-Kjällquist 1973 s. 21). Hon är alltså inte intresserad av att särskilja de 
dialektala namnen från de standardspråkliga, utan har valt att uttrycka sig på detta sätt för att 
kunna räkna med både dialektala och standardspråkliga ord i samma grupp. 
11 Det bör påpekas att betydelsen hos det finlandssvenska gärda ’inhägnad, liten odling’ 
skiljer sig från det svenska gärde ’större åkerfält’ (Harling-Kranck 1996 s. 210). I Uppland 
finns det även en form gärd för just ’gärde’, se Mattisson 1992 s. 85 ff.  
12 I Hanssons undersökning (1989 s. 36 f.) finns det endast ett namn som slutar på -gärdet. 
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anger markens beskaffenhet, personnamn eller personbeteckningar.13 Hon är 
lite mer koncentrerad i en senare artikel (1996 s. 215): 

[…] ett allmänt omdöme om ägonamnens förleder är, att åkrarna mest be-
nämns efter sitt läge, inhägnaderna efter sin ägare eller upphovsman, tegarna 
efter sin form eller storlek. Namnen på röjningarna eller nyodlingarna får i 
tvåledad form främst adverbiella och adjektiviska förleder som Hem-, Ny-, 
Lill-, Stor-, Fram-, Bak-. 

I Hanssons material anger bestämningslederna ”speciella omständigheter” 
(förf:s ordval) såsom läge, tillhörighet, storlek, form, jordmån, förekomst av 
djur och växter m.m. (1989 s. 50). Man kan se vissa likheter i Hanssons och 
Harling-Krancks material när det gäller förleder, men de gör inte riktigt 
samma indelning. Falck-Kjällquist gör inte någon undersökning av förleder-
nas innehåll. 

Om man gör en utblick över övriga Norden kan man se liknande tenden-
ser hos bestämningslederna. Ib Lumholt (1967) har i Danmark funnit att 
namnen beskriver ägar- eller brukarförhållande, läge, form och utseende, 
storlek, höjd, markens beskaffenhet, färg, att de är berömmande eller ned-
sättande namn, eller att de innehåller personnamn eller personbeteckningar. 
Han (a.a. s. 79) konstaterar att personnamn inte spelar någon väsentlig roll 
bland ägonamnen och att de få namnen med kvinnonamn som finns alla är 
unga. Vibeke Dalberg (1997 s. 41) konstaterar att ”det er en velkendt iagtta-
gelse, at de danske marknavne […] meget ofte er dannet med et andet sted-
navn som del”. Oftast anger dessa namn, som innehåller ett annat ortnamn i 
förleden, en relation till orten i fråga, närmare bestämt att denna ligger i när-
heten (a.a. s. 42.). Trots att finska ägonamn tillhör ett annat språkområde kan 
man se liknande tendenser i det finska ägonamnsmaterialet. Enligt Terhi 
Ainiala (2002 s. 185 f.) är läge den vanligaste bakgrunden. Andra ägonamns-
förleder uttrycker storlek och ålder (’gammal’, ’ny’). Också Ritva Liisa Pit-
känen (1992 s. 46 f.) anger läge och relativ storlek som de vanligaste förle-
derna i en av de två byar hon undersöker, den andra byn skiljer sig dock från 
mängden genom att oftast ha ägarens (och senare gårdens) namn som be-
stämningsled.14 De vanligaste huvudlederna inom finsktalande områden är de 
finska orden för ’åker’, vainio (Pitkänen 1992 s. 48) och pelto (Eskeland 
1994 s. 44, Ainiala 2002 s. 184). 

                                                      
13 Harling-Kranck har valt att inte presentera förlederna grupperade efter olika kategorier, 
utan presenterar dem i löpande text. 
14 Pitkänen gör en uppdelning i kompletterande namn, som är beskrivande, och konnekterande 
namn, som är bildade till andra namn. Dessa konnekterande namn menar hon är lägesangi-
vande. (1992 s. 46 f.) 
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2.2 Ägonamnens ålder 
Ägonamnen antas ofta vara unga (se t.ex. Ainiala 2002, Pitkänen 1992, Strid 
1999) och så är antagligen fallet om man ser till hela det nuvarande bestån-
det av ägonamn. Förutsättningarna för odling och markutnyttjande har för-
ändrats under den långa tidrymd under vilken ägonamn kan förutsättas ha 
existerat (se avsn. 1.1). Vissa områden har tillkommit och andra försvunnit, 
vilket kan ha medfört namndöd (jfr avsn. 3.2.2). Det innebär dock inte att 
ägonamn är en ung företeelse. Det fanns sannolikt ett stort antal ägonamn 
knutna till varje större gård eller by så snart som människan började bruka 
jorden. Många av våra bebyggelsenamn återgår på gamla ägonamn, t.ex. 
räknar Lars Hellberg (1960 s. 87) de plurala namnen till ”de äldsta skikten 
av nordiska bebyggelsenamn”, och dessa plurala namn måste, menar han, 
”till huvudsaklig del […] förklaras såsom ursprungliga ägonamn” (a.a. s. 8). 
Det finns också forskning som visar att ägonamn kan vara mycket gamla (se 
t.ex. Sandred 1963 s. 159, Roelandts 1976); i Uppsala län kan t.ex. Skytan 
(Vendels sn, Örbyhus hd) följas tillbaka till medeltiden (se Namn och namn-
forskning s. 86), och i OAU:s medeltidsregister finns bl.a. ängen Fruhagen 
(Rasbo sn o. hd), åkern *Kwalaboda gärde (Vaksala sn o. hd), ängen Lång-
ängen (Funbo sn, Rasbo hd), åkern Sudhralandz akren (Björklinge sn, No-
runda hd) och vreten *Steenhuggare wretin (Bondkyrko sn, Ulleråkers hd). 

Kristian Hald (1948 s. 24) menar att om namnen från medeltiden har 
överlevt till nutid kan man med stor sannolikhet anta att det inte har skett 
några stora förändringar i de ännu tidigare seklerna. Han anser också att ”vi i 
de danske Landsbyer kan finde et Lag af Marknavne, der er nogenlunde lige 
saa gamle som Byerne selv” (a.a. s. 28). Även John Field (1993 s. 17 f.) 
anser att man kan spåra en modern inhägnad ägomark tillbaka till 1100-talet 
eller ännu tidigare, men det är svårt att åldersbestämma de flesta namn. Ka-
rel Roelandts har undersökt ett manuskript från 941, som är en avskrift av 
donationer mellan åren 600 och 800. Däri finner han ägonamn (eller mark-
namn med den term han använder) som bevisligen måste vara väldigt gamla, 
och han konstaterar även att många bebyggelsenamn innehåller träd- och 
växtbeteckningar, vilket han ser som ett tecken på att bebyggelserna uppkom 
samtidigt som odlingar på området (1976 s. 101). Dock fastslår han att de 
flesta marknamn inte har överlevt till senare tid, såvida de inte blivit bebyg-
gelsenamn (a.a. s. 113). Enligt Gunilla Harling-Kranck (1990 s. 42) förstär-
ker ägonamnen på storskifteskartorna ”intrycket att namnskicket redan vid 
tiden för skiftet var stabilt och vilade på en flera århundraden äldre, vederta-
gen tradition”. De äldsta namnen i hennes material är troligtvis de enledade 
namn som motsvarar beteckningar av typen Hopstycket, Stångfallet, Bol-
sta(n), Böle(t). 

Bent Jørgensen (1984 s. 260) anser att de nu kända marknamnssystemen 
bildades redan under 1300-talet. Han stödjer sig på Halds undersökning 1948 
som delvis bygger på brev från 1325–1334. I de flesta fall finns det dock inte 
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så gamla källor där ägonamn tas upp och han gör därför ett försök att med 
hjälp av andra namn och språkliga kriterier datera ägonamn, vilket han kallar 
för onomastisk datering. Bebyggelsenamn med -ager ’åker’ skiljer sig inte 
från semantiskt primära marknamn med -ager och man kan därför inte på 
formell grund utesluta att vissa marknamn på -ager är jämngamla med se-
mantiskt sekundära bebyggelsenamn, varav Uppåkra i Skåne nämns redan 
1085 (Jørgensen  1984 s. 267). Han konstaterar att den onomastiska date-
ringen av ägonamn pekar mot senare medeltid som kärntillkomsttid (a.a. s. 
269). 

2.3 Ägonamnens kontinuitet 
När man tar del av tidigare forskning kring ägonamns kontinuitet finner man 
skilda meningar om hur stark eller lång kontinuitet man kan räkna med hos 
ägonamn. Vissa anser att man kan räkna med stark kontinuitet (se t.ex. Ak-
selberg 1997, Lumholt 1967, Holmberg 1976, Harling-Kranck 1976), andra 
visar på svag kontinuitet (se t.ex. Wedmark 1959–60, Wiklund 1986, Pitkä-
nen 1992, Sandnes 1997), medan t.ex. Kristian Hald (1948) visar resultat 
som stärker båda sidor. Han finner stark kontinuitet inom vissa områden 
(t.ex. Hviding sogn) och svag inom andra (t.ex. Galten herred). Många 
gånger beror dock skillnaderna på vilka perioder man har valt att jämföra. 
De forskare som har undersökt tidiga perioder och inte har gått så långt fram 
i tiden, finner oftast starkare kontinuitet än de som undersöker mer moderna 
tider. Vissa skillnader kan även tyckas vara beroende av vilket land eller 
område undersökningen genomförts i, se t.ex. Staffan Wiklunds (1986 s. 27) 
kommentar om starkare kontinuitet i Danmark, Skåne och Finland. 

I Danmark har intresset varit stort när det gäller ägonamns ålder och kon-
tinuitet. Först ut var Kristian Hald (1948), som följdes av Christian Lisse 
(1960) och Ib Lumholt (1967). De hypoteser och faktorer som dessa och 
andra (danska) forskare anser påverka ägonamnskontinuiteten kan formule-
ras på detta vis:  

1. En förutsättning för stark kontinuitet bland ägonamnen är att det finns 
kontinuitet bland befolkningen (Hald 1948 s. 28). 

2. Om lokaliteterna bildar ett sammanhängande område, där de gamla 
marknamnen har bevarats sedan medeltiden och det inte har kommit 
några nya namn, finns det bättre möjligheter för stark namnkontinuitet 
(Hald 1948 s. 20). 

3. En trolig orsak till ändringar i en bys namnbestånd är förändringar i 
själva jordfördelningen (Lisse 1960 s. 116, Holmberg 1976 s. 189). 

4. Traditionen, och därmed namnkontinuiteten, är starkast i större byar med 
flest traditionsbärare och störst motstånd mot förändringar (Lisse 1960 s. 
117). 
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5. Byns ålder har betydelse för marknamnskontinuitet: äldre byar har ett 
stabilare ägonamnsbestånd (a.a. s. 119). 

6. Ägonamn som knyter an eller hänvisar till markanta och beständiga ter-
rängformationer håller antagligen stånd bättre än namn som beror på till-
fälliga händelser, ursprungliga ägandeförhållanden, arealformer, som 
kan ändra sig vid utökning eller inskränkning av den brukade marken 
(a.a. s. 123). 

7. Namn som faller under beskrivningen ”Engbund”15 har bättre namnstabi-
litet (Lumholt 1967 s. 125). 

8. Namn på mycket små lokaliteter och namn som ligger på utmarken är 
mer utsatta för namndöd (Holmberg 1976 s. 191, jfr Hald 1948 s. 23 f.). 

9. Ändrad funktion hos lokaliteterna är troligtvis en orsak till namnföränd-
ring (Holmberg 1976 s. 189 f.). 

Jag har i denna avhandling i stort sett utgått ifrån dessa antaganden och för-
sökt se hur de passar in på mitt undersökningsområde. Det måste dock påpe-
kas att mitt material inte är äldre än tidigast 1600-talet, och jag vill inte spe-
kulera i hur mycket äldre namnen kan vara. När det gäller punkt åtta har jag 
snarare utgått ifrån att namn på utmarken kan ha starkare kontinuitet just på 
grund av punkt sju: ägomarken som låg på utmarken skiftades ofta senare än 
inägorna, vilket borde kunna innebära att det samfällda brukandet hade 
längre kontinuitet, och därmed borde det finnas en möjlighet till starkare 
namnkontinuitet hos ägor som ligger där. Jag ställer mig även lite tveksam 
till punkt nio och vill lägga till reservationen att ändrad funktion inte måste 
innebära namnförändring, även om det kanske är vanligt förekommande. Jag 
har i min undersökning ansett det vara omöjligt att undersöka det enskilda 
ägandet16 inom byarna och kommer inte att uttala mig vidare om punkt ett 

                                                      
15 Lumholt (1967) använder ordet ”Engbund” utan att närmare beskriva det. I ODS sp. 414 
finner man ordet med förklaringen ’enggrund’ samt en hänvisning till en av många betydelser 
hos ordet bund ’eng(stykke)’. Lumholt tycks dock ha tagit ordet direkt från markböckerna 
från 1682 och menar att för namnen som står under rubriken ”Engbund” gäller samma för-
hållande som för dem som ingår i gränsbeskrivningar (1967 s. 122): ”Da man ikke alltid med 
sikkerhed kan fastslå, om et navn, der kun nævnes i en grænsebeskrivelse, har været navn på 
en lokalitet i selve landsbyen, eller om det muligvis har været navn på en lokalitet under 
nabolandsbyen, er den opståede skævhed i sammenligningen søgt elimineret derved, at alle 
navne, der kun forekommer i grænsebeskrivelserne er trukket ud af optællingen af åsnavne og 
lagt i et selvstændigt afsnit.” Jag antar därför att namn som förekommer under ”Engbund” är 
namn på sådana ängsområden som av någon anledning haft flera brukare som inte säkert kan 
räknas till den ena eller andra byn. 
16 Den enda typ av ägandebestämning jag har möjlighet att göra är det samfällda ägandet som 
jag beskriver i avsn. 4.2. Visserligen anges ofta vilken gård eller till och med vilken person 
som äger vilka marker i lantmäterihandlingarna, men tidsrymden mellan akterna gör ett ägar-
byte svårt att spåra. Dessutom kan det under vissa perioder i mitt material ha varit en individ 
som ägde marken, men många fler som faktiskt arbetade vid och brukade jorden. De tydli-
gaste exemplen är kanske säterierna, där ägaren antagligen ytterst sällan var namngivare 
och/eller namnbrukare. De enda gångerna jag vet något mer om ägandekontinuiteten är i 
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och tre, och inte heller har jag ansett mig i stånd att bedöma de olika bebyg-
gelseenheternas ålder, varför jag inte kommer att beröra punkt fem. Punkt 
fyra undersöker jag inte närmare, men storleken på bebyggelsen framgår av 
tabellerna 1 och 25.  

I Sverige har kontinuitetsundersökningar bland ägonamn inte rönt lika 
stort intresse som i Danmark. Det är tydligt att forskningen i Danmark har 
påverkat den svenska ägonamnsforskningen, och många av frågorna man 
ställer till det svenska materialet är baserade på resultaten i Danmark. Bertil 
Wedmarks undersökning (1959–60) tar sin utgångspunkt i Skåne, och hans 
teori är att det faktum att byns ägor var uppdelade i tegar, där varje gård 
hade sin egen del inom ett större sammanhängande område (motsvarande 
gärden), är den kontinuitetsbärande faktorn.17 Bymarken var uppdelad i flera 
områden, skiften, där varje skifte brukades av alla gårdar (dvs. alla i byalaget 
hade sin bestämda teg inom varje skifte), och detta system har konserverat 
de gamla namnen till dess att tegsystemet försvann och varje brukare fick ett 
eget större område att bruka. Wedmark (a.a. s. 34) uttrycker sig på följande 
sätt: ”Vi får tänka oss, att de [tegnamnen] haft en förankring hos bönderna 
av samma art som t.ex. gatunamnen hos invånarna i en nutida stad.” Han 
konstaterar att i hans samtid är det som mest 10 % av de gamla namnen som 
folk fortfarande kommer ihåg (a.a. s. 34), och då räknar han alla namn, inte 
endast ägonamn. Åke Hansson, som också har ett skånskt undersökningsom-
råde, konstaterar likaledes att efter enskiftet bör behovet av särskilda ägo-
namn ha kraftigt reducerats (1989 s. 26). 

Wiklund (1986) utgår ifrån de danska resultaten och kommer fram till att 
ägonamnen i Svartlå, Edefors socken, Norrbotten, har en jämförelsevis svag 
kontinuitet. Förklaringen till detta kan ligga i att Svartlå är en liten by och 
namnen också relativt unga. Han konstaterar (a.a. s. 53) att han i många fall 
kan bekräfta tidigare teorier om vad som ger stark resp. svag namnkontinui-
tet, men tycker sig även se en förklaring till den svaga namnkontinuiteten i 
uppkomsten av en herrskaps- och bruksmiljö mitt i byn. 

Arkeologen Marianne Lönn (1999) genomför en kontinuitetsundersök-
ning av marknamn (Lönns termval) inom Röd Norgård, Forshälla socken, 
Bohuslän, där hon har studerat och jämfört de namn som finns i skifteshand-
lingarna (stor-, en- och laga skifte) för området, med moderna uppteckningar 
hon själv har gjort. Hon finner (a.a. s. 76) en ”näst intill total namndöd”, 
trots att ”brukarkretsen håller sig relativt stabil” (a.a. s. 80). Orsaken till 

                                                                                                                             
samband med mina egna uppteckningar, där jag kan konstatera att de flesta ägoområden har 
varit i samma familjs ägo sedan minst ett par generationer tillbaka. 
17 Wedmark kallar denna indelning av mindre områden för skiftessystem. Man ska dock inte 
sammanblanda det med t.ex. storskiftet eller laga skiftet. Lumholt (1967) testar Wedmarks 
teori om skiftessystemet som kontinuitetsbärare och finner den riktig även i Danmark. Även 
Dalberg (1997 s. 43 f.) menar att tusentals marknamn försvann när böndernas gemensamma 
bruk upphörde och var och en endast fick ett eget sammanhängande område att odla. 
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namndöden vill hon se i skiftena och strukturomvandlingen: ”Denna omför-
delning av mark med nya ägoförhållanden som resultat ser jag som den vik-
tigaste orsaken till namndöden” (Lönn 1999 s. 80). Hon (a.a. s. 81) tar även 
upp verksamhetsförändring, förändring av kontexten i sig, och att den deno-
terade lokalen tas bort, som förklaringar till namndöden.18 Strid (1986 s. 195) 
anser dock att en ödeläggelse av gården eller marken inte behöver betyda ett 
kontinuitetsbrott hos namnet: 

[…] en åker kan bokstavligt talat ligga för fäfot och ändå representera ett 
ekonomiskt värde för sin ägare. Vi vet vilken betydelse slåtter- och betes-
marken hade för det förhistoriska jordbruket.  

Man får alltså inte förutsätta ett namnkontinuitetsbrott bara för att funktionen 
förändras (jfr avsn. 3.2.2). Det finns även en mindre undersökning genom-
förd av Thérèse Werner (2005) angående natur- och ägonamn i Björnlunda 
socken i Södermanland. Hon har jämfört de uppteckningar genomförda 
1943, som finns i OAU, med egna uppteckningar i två gårdar. Den ena går-
den har varit i samma släkts ägo i flera generationer och i den andra gården 
är ägarkontinuiteten enligt Werner bruten. Hon tolkar sina resultat som ett 
stöd för att ägarkontinuiteten har betydelse för namnkontinuiteten,19 men hon 
lyfter även fram nyttjandekontinuiteten och emotionella skäl som betydelse-
fulla faktorer när det gäller natur- och ägonamns överlevnad. 

I Finland har ägonamnskontinuitet diskuterats av bl.a. Gunilla Harling-
Kranck och Ritva Liisa Pitkänen.20 Harling-Kranck (1976) undersöker i hu-
vudsak bynamnens kontinuitet i västra Nyland men kommer också in på 
odlingsnamnens kontinuitet i samma område. Hon konstaterar att ”inom 
förrådet av odlingsnamn har bevarandeprocenten konstaterats vara tämligen 
hög (mer än hälften av namnen har bevarats enligt undersökningar i Dan-
mark, Sverige och Finland)” (a.a. s. 172). Hon för fram en teori om att 
huruvida en namnled existerar som appellativ eller inte kan ha betydelse för 
namnkontinuiteten. Som exempel tar hon elementet by som finns som både 
namnled och appellativ och har en stark kontinuitet (a.a. s. 175). Starkare 
kontinuitet har även bebyggelsenamn (och odlingsnamn) som återgår på 
gamla naturnamn. Intressant nog finner hon att namn på odlingar i bykärnan, 
som innehåller åker eller gärda, oftare har försvunnit eller bytts ut än namn 
på nyodlingar som legat på byns utmark (vilket alltså till viss del strider mot 

                                                      
18 De tre förändringarna som tas upp är enligt min uppfattning samma typ av förändring, som 
kan uttryckas som en förändring av det denoterade objektets funktion, jämför hypotes 9 ovan. 
19 I ljuset av mina undersökningar tycker jag att skillnaderna mellan de två gårdarna är små, 
och de kan antagligen förklaras även på annat sätt än genom att hänvisa till bruten ägarkonti-
nuitet. 
20 De resultat rörande finska ägonamn som publicerats på finska har jag inte kunnat tillgodo-
göra mig. Pitkänens artikel på svenska visar främst att det är en mycket svag namnkontinuitet 
under de 200 år hon har undersökt. 
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Holmberg och Lumholt som visar att namn i utmarken har lägre bevarande-
procent, se ovan). Det verkar att alltså som att det för odlingsnamnens över-
levnad inte har lika stor betydelse huruvida namnleden existerar som levande 
appellativ eller ej. Terhi Ainiala (1997 s. 79) kommer fram till att nästan alla 
ägonamn (86 % eller 93 % beroende på hur man räknar) i två byar i Finland 
har försvunnit sedan 1830-talet, och i de allra flesta fallen beror namnför-
lusten på byte av ägare. I en annan undersökning (2000 s. 33) konstaterar 
hon att ”drygt hälften av odlingsnamnen försvunnit under 30 år” (mellan 
1960- och 1990-talen), och att namnförlusten oftast beror på att själva od-
lingarna försvunnit eller förändrats och ”att behovet av att namnge odlingar 
minskat” (a.st.). Hon menar alltså att behovet av namn minskat; hon ut-
trycker det som att behovet av att individualisera har blivit mindre, inte 
minst bland odlingsnamnen: ”Åkrarna har förenats med andra åkrar antingen 
genom täckdikning eller genom att marken mellan åkrarna tagits i bruk som 
åkerjord” (a.a. s. 36). I de fall där ett namnbyte kommit till stånd kan det 
handla om att det ”uppkommer en ny, viktig anledning till namngivning” 
såsom en ny ägare, en ny byggnad etc., eller ibland uppstår behovet av ett 
namnbyte när det gamla namnet inte ”på ett naturligt sätt karakteriserar plat-
sen” (a.st.). Ainiala fortsätter (a.a. s. 37):  

Detta visar också att vi som använder namnen ofta vill att namnen inte bara 
ska individualisera utan också beskriva en plats och påminna om något som 
har hänt där. Huvudfunktionen hos ett ortnamn är givetvis enbart att indivi-
dualisera, men också andra funktioner är viktiga, framför allt den beskri-
vande. Alltför ofta har dessa andra funktioner blivit åsidosatta när ortnam-
nens egenart och uppgift har diskuterats. 

Förutsatt att Ainialas tankar stämmer kan man alltså anta att ett namns kon-
tinuitet till viss del kan vara beroende av om namnet är beskrivande eller 
inte. Jag har dock funnit det svårt att testa Ainialas hypotes i mitt material. 
Dels kan jag inte alltid i kartakterna se om eller hur ägan har förändrats, dels 
tar min semantiska indelning av bestämningslederna inte fasta på skillnad 
mellan beskrivande och icke beskrivande funktion. De allra flesta av ägo-
namnen i min undersökning kan på ett eller annat sätt sägas vara beskri-
vande. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och terminologi 

I detta kapitel presenteras först de teoretiska utgångspunkter som ligger till 
grund för undersökningen. Jag beskriver dialogismen, hur man kan koppla 
den teorin till namnforskning och hur man kan se tidigare teorier kring 
onomastikonet, alltså människans mentala namnförråd, som ett slags dialo-
gisk teori. I den andra delen presenterar och resonerar jag kring begreppen 
ägonamn (3.2.1) och kontinuitet (3.2.2). Jag förklarar även distinktionen 
mellan fjärrhorisontsnamn (3.2.3) och närhorisontsnamn med utgångspunkt 
i ägonamn, samt visar hur man kan knyta även denna distinktion till dialo-
gisk teori. 

3.1 Teori 
Den teoretiska ramen till denna undersökning är vad Per Linell (2009) kallar 
dialogism eller dialogisk teori.21 Som namnet på teorin antyder är det främst 
samtalsforskare som tidigare arbetat utifrån och diskuterat kring dialogicitet. 
Själva uttrycket ”dialog” indikerar att förståelse inte sker ensidigt eller en-
kelriktat utan att förståelse och betydelse uppstår mellan personer, texter 
eller andra aktörer. Det betyder inte att en enskild individ inte skapar förstå-
else eller mening, det sker hela tiden även inom den enskilda individen, men 
också detta kan ses som ett slags dialog mellan olika tankar eller olika jag-
positioneringar inom en individ, och en sådan skulle inte vara möjlig utan 
tidigare erfarenheter och utbyten med andra aktörer. Linell (2009 s. 11) 
betonar detta beroende av andra inom dialogismen:  

…a human being, a person, is interdependent with others’ experiences, ac-
tions, thoughts and utterances; a person is not an autonomous individual who 
can decide everything for him- or herself.  

Linell (2009 s. 409) försöker dock lyfta teorin till ett mer abstrakt plan, ef-
tersom han anser att det handlar om ett synsätt på språk och medvetande som 
bör kunna appliceras inom hela det humanistiska forskningsfältet, och till 

                                                      
21 Det verk jag oftast hänvisar till är Linells bok Rethinking language, mind, and world dialo-
gically (2009), med de engelska termerna ”dialogicality”, ”dialogical theory”, ”dialogism”. 
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viss del även naturvetenskaperna. Framför allt handlar den dialogiska teorin 
om hur vi förstår saker och ting; processerna som sker när vi tolkar texter, 
yttranden, skeenden osv. och fyller dem med mening. Vår verklighetsupp-
fattning utformas mer eller mindre alltid av eller genom språk och vår varse-
blivning eller förståelse tar utgångspunkt i begreppen betydelse (”mea-
nings”) och värde (”values”), vilka i sin tur alltid står i förhållande till nå-
got/någon (a.a. s. 24):  

Such notions are thoroughly relational in nature; something has a meaning or 
a value for somebody (in a given situation and culture etc.), it is seen and dis-
played as something, under a certain aspect, by somebody, often in front of 
others (addressees). 

Som jag ser det är namnbruk och namngivning en del av dessa förståelsepro-
cesser – namnbruk och namngivning kan antas vara en typ av dialoger. 
Namn är mer än bara en språklig angelägenhet, eller som Stefan Brink ut-
trycker det (1989 s. 19): ”ett ortnamn med min syn är något mer än en språk-
lig företeelse. Det har också en referens, som denoterar ett unikt objekt av 
olika extension.” Brink betonar denna dualism mellan namn och referent. 
Ortnamnen (och även andra namn) har en referent, och när det handlar om 
ägonamn kan man säga att denna referent är en del av landskapet. Även 
inom kulturgeografin, där landskapet är ett centralt begrepp, är man med-
veten om det samspel som finns i förståelseskapandet: ”[…] landskapet är 
någonting pågående och föränderligt, som ständigt blir till genom sociala 
processer eller relationer som tar sin utgångspunkt i människan själv” (Malm 
2003 s. 266).  

Inom den dialogiska teorin är betydelse eller förståelse inte enbart bero-
ende av individen och referensen eller objektet, utan även ”den andra” (se 
Linell 2009 s. 69 ff.) är betydande. Jag anser att vi måste se namn och 
namnbruk på samma sätt; namnen uppstår inte i ett tomt vakuum, och även 
om de kanske myntas av en enskild individ är denna beroende av sin omgiv-
ning, sin tidigare (namn)erfarenhet, och det namngivna objektet. Namnen är 
helt beroende av andra, vare sig dessa andra är levande människor eller tex-
ter (som också kan betraktas som ett slags andra), för att traderas och brukas. 
Linell (a.a. s. 95) beskriver detta ”medberoende” i en figur (fig. 1) med fyra 
komponenter, och redogör för hur dessa fyra komponenter är relaterade till 
varandra. 
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Tid–rum
            Sociokultur 

 

Ego   Alter 

 

Objekt 
Figur 1. Modell över dialog eller förståelseskapande (efter Linell 2009 s. 95). 

I denna fyrhörning finns alltså de komponenter som alltid på något sätt är 
närvarande i en dialog (vare sig den tar plats inom en individ, mellan texter, 
eller mellan andra aktörer). I bakgrunden ligger alltid rum och tid, eller si-
tuationen, som är helt avgörande för hur dialogen blir till och framför allt hur 
den förstås. Till att börja med finns det ett ”ego”, som kommunicerar med 
”alter”. Även om det är ”ego” som säger något, och därmed uttryckligen 
påverkar ”alter”, påverkar även ”alter” ”ego”, vare sig det är med kropps-
språk, synliga egenskaper, utstötande av ljud eller andra sätt. Vi kan anta att 
”ego” uttrycker något (om något), dvs. ”objektet”, och därmed påverkar 
detta, men objektet påverkar även ”ego” och ”alter”. Slutligen finns även 
sociokulturen, eller ”den tredje parten”, som kan bestå av andra personer, 
normer och traditioner, men givetvis också utgörs av språk eller andra för-
medlande instrument, såsom texter som läses eller förifyllda formulär (se 
Linell 2009 s. 102 f.). Man kan använda ovanstående figur både för att förstå 
enskilda ord i ett uttalande och för att förstå t.ex. handlingar eller föränd-
ringar i hela samhällen.  

Figuren passar också bra för att förklara hur namn brukas och traderas. 
Låt oss ta t.ex. ägonamnet Storängen. Vi börjar med en namn(traderings)-
situation som man kan anta förekommer i det äldsta materialet i min under-
sökning, de geometriska jordeböckerna. Till att börja med kan man konsta-
tera att det finns ett objekt, i detta exempel en äng. Att den finns där beror på 
sociokulturen, det rör sig om en bondekultur och man förväntar sig att där 
finns detta markslag. Att ängen finns är en del av anledningen till att ”alter”, 
som kan vara lantmätaren, är närvarande. Lantmätaren är där på uppdrag av 
kronan, som vi kan se som en tredje part som påverkar både lantmätaren och 
”ego” som i detta fall är namnbrukaren och kanske också namngivaren. Det 
är namnbrukaren som meddelar lantmätaren namnet på objektet. Men hans 
val av namn på denna äng beror både på lantmätaren, som efterfrågar det, 
och på de traditioner och normer som finns, och på att själva ängen finns. 
Det finns en möjlighet att namnbrukaren i själva verket uppger ett namn, 
t.ex. Ängen, som lantmätaren på grund av sitt uppdrag anser vara för otyd-
ligt, och därmed omtolkar i text till Storängen, på grund av objektets ut-
formning och de andra namn han tidigare har stött på. Själva betydelsen eller 
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förståelsen, och i nästa steg traderingen, av namnet beror alltså på lantmäta-
ren, bonden, ängen och det övriga samhället i samspel med varandra. Namn 
(både namnbruk och namngivning) är beroende av relationer; de uppstår i 
samverkan mellan olika parter under påverkan av det sociala och kulturella 
sammanhanget. 

Linell (2009 s. 49 ff.) talar om dubbel dialogicitet (double dialogicality), 
vilket innebär att dialog inte enbart sker mellan individer som är på samma 
plats samtidigt, utan också på en högre nivå (a.a. s. 54):  

Double dialogicality (§ 4.2) means that dialogue takes place not only in in-
terpersonal exchanges between co-present participants and other situated in-
teractions, but also at the level of praxis, i.e., in sociocultural practices, com-
munities, institutions, etc., which transcend situations. Such practices involve 
the use, development, circulation, and modification of linguistic resources. 

På denna gemensamma nivå av språkkunnande kan man även betrakta vårt 
onomastikon, dvs. det mentala namnförråd som innehåller alla namn som vi 
– mer eller mindre gemensamt med andra – har lagrade i vår hjärna, och 
även något slags generaliseringar som ger mönster och möjligheter vid 
namnbildningssituationer.  

Tidigare forskare har gjort tydligt att det finns en gräns mellan onomasti-
kon och lexikon (se Nyström 1995), eller kanske tydligare uttryckt mellan 
den onomastiska delen av vårt lexikon och den appellativiska delen (se An-
dersson 2012 s. 132, jfr Nyström 1996 s. 143 ff.), och även viss neurologisk 
forskning har visat att vi behandlar namn annorlunda än appellativer (se t.ex. 
van Langendonck 2007 s. 106 ff.). Namn tycks alltså i någon mening vara 
separerade från appellativer, både när det gäller betydelseinnehåll, bruk och 
kontinuitet, trots att man normalt förutsätter att namn skapas, eller tar sin 
utgångspunkt, i appellativer. Jag kommer fortsättningsvis för enkelhets skull 
att benämna den del av vårt lexikon som utgörs av appellativer för just lexi-
kon, medan den onomastiska delen benämns onomastikon. Det pågår en 
slags dialog även mellan lexikon och onomastikon, som Staffan Nyström 
(1995 s. 84) framställt i en modell. Det är ibland svårt att bestämma om vissa 
ägonamn ingår i vårt onomastikon, eller om de snarare är appellativer, t.ex. 
namn såsom Kalvhagen och Hemängen, men i en dialog är det inte alltid 
nödvändigt för deltagarna att säkert bestämma huruvida man talar om ett 
namn eller ett appellativ (även om sådant kan ske), utan det är oftast först i 
en forskningssituation som problemet uppstår (se vidare nedan avsn. 4.4.1).  

Många gånger kan det vara svårt att förklara de skillnader som uppenbar-
ligen finns mellan lexikon och onomastikon, men med hjälp av den dialo-
giska teorin är det lättare att förstå och beskriva diskrepansen mellan appel-
lativer och namn. Det finns, enkelt uttryckt, inte ett förutbestämt lexikon, 
eller ett förutbestämt onomastikon heller för den delen, där vi kan slå upp ett 
ords eller namns exakta innebörd i alla möjliga situationer. När vi skapar 
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eller använder namn är det beroende av kontexten och vår tidigare lingvist-
iska erfarenhet. Den ryske litteraturforskaren Mikhail Bakhtin (1986 s. 87) 
uttrycker sig på följande vis: 

When we select words in the process of constructing an utterance, we by no 
means always take them from the system of language in their neutral, dic-
tionary form. We take them from other utterances, and mainly from utter-
ances that are kindred to ours in genre, that is, in theme, composition, or 
style. Consequently, we choose words according to their generic specifica-
tion. [---] In the genre the word acquires a particular typical expression. 

Man kan se namnbruk som en särskild ”speech genre” och därmed anta att 
appellativer som kommit att ingå som namnelement i en individs onomasti-
kon kan få en annan betydelse än vad det har i samma individs övriga språk-
bruk. Man får alltså anta att människan tidigt, i sin sociala kontext, tolkar 
och läser in mönster för hur namn skapas och används. Utifrån detta skapar 
vi oss en bild av namn, ett inre eller ett mentalt onomastikon, som på många 
sätt är gemensamt för vår sociokultur, men till viss del också varierar indivi-
duellt beroende på våra egna personliga erfarenheter. Att det finns skillnader 
mellan lexikon och onomastikon beror alltså på att olika individer (även 
inom samma sociokulturella ramar) behandlar de två fenomenen på lite olika 
sätt, trots att de i många fall är starkt inspirerade av varandra. 

Att en typ av namnbildning, t.ex. analogi, tycks vara vanligt förekom-
mande i vår del av världen beror alltså inte på att analogi i sig är en aktiv 
agent som påverkar vårt individuella namngivningsmönster, vilket man 
ibland kan få intryck av i vissa forskningsanalyser, utan på att sättet att bilda 
namn är ett resultat av de namn och det namnbruk som finns runt omkring 
namngivaren (se t.ex. Brink 1996).22  

Ovan har jag främst presenterat den dialogiska teorin på ett abstrakt plan, 
med exempel på hur man kan betrakta namn utifrån denna teori. Den dialo-
giska teorin kan dock även användas för att förklara mer specifika delar av 
namnbruket. Kristina Neumüller (u.u.) har utrett relationen mellan namnbruk 
och namnbelägg, något som är av stor vikt i denna avhandling. Det material 
man har att arbeta med, om man har ett historiskt perspektiv på ägonamn, är 
just de skriftliga beläggen på namnen. Ägonamnen återfinns dock i en sådan 
kontext att man får anta att de framför allt brukades i en muntlig miljö. Ägo-
namnsbrukare var i de flesta fall inte skrivkunniga i någon större utsträck-
ning,23 ännu under 1800-talet var det inte ovanligt att bönder undertecknade 

                                                      
22 Jämför hur Vidar Haslum ser på begreppet analogi i sin avhandling (2003 s. 293): ”[J]eg 
anser analogibegreppet for å gjelde dynamiske, mentale prosesser. Analogier er ikke-
observerbare hendelser, som foregår inne i hjernen på språkbrukerne. I en diskusjon om ana-
logiens rolle er det derfor nødvendig at det mentale aspektet trekkes inn.” 
23 Alla skulle enligt kyrkolagen från slutet av 1600-talet kunna tillgodogöra sig katekesen (se 
Schånberg 2006 s. 264), och detta förutsatte hemundervisning, men frågan är om detta inne-
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lantmäteriakter med sina bomärken, och de hade sällan eller aldrig anledning 
att skriva ner de namn de brukade. Oftast var det någon annan som i skrift 
återgav de namn som namnbrukarna uppgav, vilket ibland ledde till att nam-
nen i den skriftliga formen avvek från namnen i den muntliga formen. Det 
skedde helt enkelt en omtolkning, eller rättare sagt en rekontextualisering 
(eller dubbel dialogicitet, se ovan) mellan muntligt namnbruk och skriftligt 
namnbelägg. Kristina Neumüller (u.u.) har förtydligat denna process i en 
modell (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Figur 2. Rekontextualisering mellan muntligt namnbruk och skriftligt namnbelägg 
(se Neumüller u.u.). 

Namnens form och innehåll påverkas av om de förekommer i muntligt eller 
skriftligt bruk, vilket i sin tur är beroende av kontexten, dvs. vilket samman-
hang och vilka aktörer som är delaktiga i den process som rekontextuali-
seringen utgör. Kristina Neumüller (u.u.) ger som exempel att huruvida 
namnen står i bestämd form eller inte är ett resultat av olika konventioner 
inom talspråk och skriftspråk. 

Även i mitt material kan en liknande rekontextualisering påverka namn-
formerna. I Ortala, Väddö socken, finns det t.ex. ett område som benämns 
Borudorna under perioden för storskiftet, för att under laga skifte benämnas 
Boruduskiftet, och under perioden 1930–1963 benämnas Borudan. Antagli-
gen är det själva kontexten, inte det faktiska språkbruket, som får lantmäta-

                                                                                                                             
bar att alla var läs- skrivkunniga. Från 1842 års folkskolestadga omnämns barns läroplikt, om 
än inte skolplikt, och bland folkskolans kurser ingick läsning och skrivning (se Richardson 
2010 s. 52), vilket borde medföra en mer generell läskunnighet bland befolkningen. 

Rekontextualisering
Muntligt 
namnbruk 

Skriftligt 
namnbelägg 

Form FormInnehåll Innehåll 

Aktörer Samman-
hang 
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ren att återge namnet med tillägget -skiftet i den skrivna texten. Samtidigt har 
huvudleden -skifte kommit att brukas i ett fåtal namn även i det muntliga 
namnbruket, vilket uppteckningarna gjorda under 1900-talet visar.  

Rekontextualisering är alltså inte enbart en enkelriktad process, utan 
många gånger kan påverkan vara ömsesidig, dvs. att det muntliga bruket kan 
påverka det skriftliga namnbelägget lika väl som det skriftliga namnbelägget 
kan påverka det muntliga bruket. Man kan även säga att det finns en ständig 
dialogicitet mellan muntligt namnbruk och skriftligt namnbelägg (se ovan). 
Det är viktigt att ha dessa processer i åtanke när man tolkar och analyserar 
namnen; tagna ur sitt sammanhang kan namnen aldrig betyda exakt samma 
sak som de gör i sin ursprungliga miljö. 

Inom den dialogiska teorin är det i relationer och i samspelet mellan delta-
garna (i relationen) som betydelse uppstår (se ovan fig. 1) och vi kan därför 
aldrig riktigt exakt förstå den betydelse som vi inte själva är med om att 
skapa. Detta försvårar forskning om namnbruk och namngivning (eftersom 
vi inte kan ha tillgång till alla ingående komponenter). Det är dock någonting 
som ingår i forskarens, eller forskningens, villkor:  

It is indeed impossible to be ”completely dialogical”, if one wants to be sys-
tematic and contribute to a cumulative scientific endeavor (Linell 2009 s. 
383).  

Per Linell (2009 s. 384) menar att denna kanske monologiska utformning av 
forskningen i själva verket ändå är dialogisk; den praxis inom vilken forsk-
ningen utförs är dialogisk i det avseendet att den är genre-specifik, den sva-
rar mot vissa syften, och den är riktad mot (eller adresserad till) människor 
som är (för)beredda på att tolka den på särskilda sätt (dvs. som vetenskapliga 
generaliseringar); det pågår även en dialog med tidigare forskning (jfr a.a. s. 
239 f.). Med Linells uppfattning (a.a. s. 419) bidrar också forskaren till en 
särskild tolkning, och det är givetvis sant att mitt onomastikon och min sam-
tid avspeglas i mitt sätt att analysera och presentera mitt material. 

Min avhandling ligger inom onomastikens forskningsfält, och de metoder 
och det material jag valt att använda är till stor del styrda av denna forsk-
ningsgren. Min analys är, som ovan påpekat, till stor del monologisk i sin 
utformning, men namnen som sådana är en del av vår dialogiska verklighet 
och bör alltid ses i relation till oss namnbrukare. 

3.2 Terminologi 
Jag har nedan valt att förtydliga två i denna avhandling viktiga begrepp, 
nämligen ägonamn och kontinuitet. I avhandlingen använder jag mig även av 
distinktionen mellan närhorisontsnamn och fjärrhorisontsnamn varför jag har 
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valt att presentera dessa begrepp lite mer utförligt. Det finns givetvis ett fler-
tal andra ord som jag använder utan inskränkningar, som t.ex. bonde och 
jordbruk. Jag har valt att inte gå djupare in i argumentationen för dessa ter-
mer, men hänvisar till Pia Nilssons (2010 s. 23 ff.) diskussion kring begrep-
pet bonde. 

3.2.1 Ägonamn 
Inom nordisk namnforskning har begreppet ägonamn använts på lite olika 
sätt. Något förenklat menar man oftast att det är namn på åkrar och ängar (se 
t.ex. Bruhn 1931, Hansson 1989), ibland även hagar (Harling-Kranck 1990). 
Birgit Falck-Kjällquist (1973 s. 11) definierar i sin avhandling ägonamn 
som: 

… sådana namn som utgör beteckningar på terrängpartier, som varit föremål 
för mänsklig odling och bearbetning innefattande olika former av såväl åker-
bruk som boskapsskötsel. Jag har uteslutit namn på sådana ägor som står på 
gränsen till någon form av odlad mark, t.ex. mossar som utnyttjats som be-
tesmarker, såvida dessa inte kunnat betraktas som av människan bearbetad 
terräng. 

Problemet med denna definition är att den är svår att tillämpa på det histo-
riska materialet, eftersom det kan vara svårt att avgöra om området i fråga 
har kunnat betraktas som av människan bearbetad terräng. Det finns många 
exempel på kärr (och i vissa fall även mossar) som slogs för att man behövde 
hö och foder till boskapen, eller som användes till bete utan att vara in-
hägnade. En lösning på det problemet kan vara att såsom Staffan Wiklund 
(1986 s. 22) använda begreppet ägonamn om de namn ”som på kartor och i 
övriga lantmäterihandlingar används om olika ägor”. En definition som fun-
gerar när man enbart har lantmäterihandlingar som material, men det kan 
vara svårare att anpassa den till andra källor. 

En utblick mot hela Norden ger en mer differentierad bild. I Norge är den 
dominerande termen teignavn. Även om det förekommer användning av 
begreppet liknande den av svenska ägonamn (se t.ex. Eskeland 1994 s. 43) 
tycks man föredra en definition som utgår ifrån objektets funktion och läge 
på inägo- och utägomark. Botolv Helleland (1992 s. 158) definierar teignavn 
som ”namn på lokalitetar som er eller har vore nytta till mat-, vyrke- og fôr-
produksjon på innmark og utmark”. En sådan definition måste inkludera 
skogsområden, mossar och kärr. Berit Sandnes (1997 s. 60) definierar teig-
navn som namn ”på avgrensa jordstykker i inn- og utmark, knyttet til den 
gamle gårdsdrifta” och Gunnstein Akselberg (1997 s. 24) som namn på ”ein 
åker, ei eng, eit beite eller eit skogstykke, alltså eit avgensa (jord)stykke av 
ulik art på innmark og utmark”. 
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I Danmark är den motsvarande termen marknavn. Även i Skåne (eller om 
skånskt material) har man ibland använt termen marknamn (se t.ex. Ejder 
1951). Kristian Hald (1948) och Christian Lisse (1960) menar att med mark-
navn avses namn på jordbrukningsområden i den vidaste mening: ”agerjord, 
eng, mose, græsningsarealer i skove osv., medens der ses bort fra andre na-
turnavne som højnavne og sønavne, der i de benyttede kilder blot tjener til 
geografisk orientering”. Det kan vara meningsfullt att utgå ifrån huruvida 
namnen främst har orienteringsfunktion eller har betingats av ett ekonomiskt 
värde. Det kan dock vara besvärligt att avgöra vad som främst har givit upp-
hov till namnet; t.ex. kan en äng ha haft både ekonomiskt värde och oriente-
rande funktion. Problemet uppstår särskilt när naturnamn (som kanske oftare 
har en orienterande funktion) har övergått till att beteckna ägor. Vibeke Dal-
berg gör en snävare avgränsning av termen marknavn och menar att det är 
namn som bärs av odlingsytor (Dalberg 1997 s. 41). En liknande definition 
tycks finnas bland de finska namnforskarna som dels använder termen od-
lingsnamn (se Pitkänen 1992), dels ”names of cultivated lands”24. 

Jag har valt att använda begreppet ägonamn på ett sätt som ligger nära 
Lars Hellbergs definition, såsom han uttryckte den i diskussionen efter Per 
Hovdas inlägg (1973) vid det första NORNA-symposiet Terminologi inom 
namnforskningen som hölls i Oslo 1972 (Hellberg 1973 s. 28): 

Ägonamn betecknar mark som på ett eller annat sätt ‒ genom röjning, sved-
jande, dämning, hägnad, plöjning osv. ‒ förberetts och/eller iordningställts 
för att nyttjas inom jordbruk i vid bemärkelse (åkerbruk och boskapsskötsel).  

Några förtydliganden vill jag dock göra. De namn jag har valt att studera har 
jag ansett denotera åker- eller ängsmark, eller mark som utnyttjats som hag- 
eller betesmark. Ett historiskt jordbruk nyttjade antagligen all mark man 
kunde under de förutsättningar som fanns, men för att undvika att få med 
sådana namn som främst avser naturlokaler har jag valt att utesluta sådana 
namn som inte bärs av mark som i källorna kan definieras som åker-, äng-, 
betes- eller hagmark. Skogsmarken har ofta utnyttjats för bete, men om detta 
inte tydligt framgår i källorna har jag inte tagit med namn på skogsmark. 
Dessutom vill jag sätta passagen ”förberetts och/eller iordningsställts” inom 
parentes. Visserligen var marken ofta inhägnad eller på annat sätt ”förbe-
redd” för (ut)nyttjande, men jag kan på inget sätt belägga detta, utan har i 
stället utgått ifrån hur marken benämns eller är markerad på kartor. 

                                                      
24 Ainiala menar dock inte att termen names of cultivated lands måste förstås i en snävare 
betydelse utan att den går att tillämpa “not only to field-names, but to all names of cultivated 
lands in a wider sense; fields, meadows, pastures, paddocks or (former) burn-beaten lands (i.e. 
clearings)” (2002 s. 181). 
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3.2.2 Kontinuitet 
Begreppet kontinuitet är inte helt okomplicerat, vilket Stefan Brink upp-
märksammade redan 1984. Enligt hans åsikt hade tidigare forskare, inte en-
bart namnforskare, hanterat begreppet något godtyckligt (se Brink 1984 s. 30 
ff.) och det var nödvändigt att i fortsättningen ange vilket slags kontinuitet 
man talade om. Brink menar att det finns följande typer av kontinuitet (a.a. s. 
33): 
 

1. Bebyggelsekontinuitet 
a. Platskontinuitet. Avser punktuell kontinuitet för en enskild habitation. 
b. Bosättningskontinuitet. Avser en bosättnings kontinuitet inom ett om-

råde, som bör vara avskilt, dvs. en slags ”Siedlungskammer”. 25 
c. Områdeskontinuitet. Avser ett större område, exv. en naturligt avgrän-

sad bygd. 
d. Regional kontinuitet. Avser landskap och landsdelar. 

2. Strukturell kontinuitet 
3. Odlingskontinuitet (Motsvarar M. Widgrens produktionskontinuitet.) 
4. Namnkontinuitet 
5. Etnisk kontinuitet 
(6. Kulturell kontinuitet. Termen används ibland av bl.a. arkeologer exv. i sam-
band med artefakters typologiska samhörighet över tiden.) 

Det är naturligt att de olika typerna av kontinuitet hänger ihop, eller kanske 
t.o.m. förutsätter varandra. Det kan vara svårt att hävda en namnkontinuitet 
om det varken finns bebyggelse-, odlings- eller strukturell kontinuitet. Finns 
dock åtminstone en av dessa kontinuiteter bör även namnkontinuitet kunna 
hävdas, som Brink skriver (1984 s. 41): 

Om man kan konstatera en oavbruten odling för en avskild plats, som ej har 
varit störd av intilliggande bosättning, dvs. en slags ”Siedlungskammer”, har 
vi att räkna med en kontinuerlig bosättning, vilket implicerar att man bör 
räkna med en namnkontinuitet. 

Jan Paul Strid (1986 s. 190) bekräftar Brinks behov av en tydligare definition 
av begreppet kontinuitet. Även han betonar nödvändigheten att hålla isär 
bebyggelsekontinuitet och namnkontinuitet. Han ser det som befogat att 
införa ännu ett slags kontinuitet: nyttjandekontinuitet. Nyttjandekontinuitet 
och odlingskontinuitet är för mig närbesläktade, och jag anser att ordet od-
ling (som används av Brink) är en hyponym till ordet nyttjande; jag vill, 
liksom Strid, byta ut Brinks odlingskontinuitet mot nyttjandekontinuitet, men 

                                                      
25 Siedlungskammer är en term som Brink (1984 s. 35) hämtat från tyska bebyggelsehistoriker 
och ”som använts på nordisk botten”. Han använder termen om en yta som ”bör vara geogra-
fiskt och naturligt avskild från andra enheter”. 
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också sätta odlingskontinuitet och brukandekontinuitet som underavdel-
ningar: 

3. Nyttjandekontinuitet 
a. Odlingskontinuitet: innebär odling av säd eller andra nyttoväxter 
b. Brukandekontinuitet: inte odling, men t.ex. bete, lövtäkt, virkestäkt 

Dock kan det fortfarande finnas andra sätt att nyttja en plats, t.ex. för pick-
nick eller för att rasta hunden, varför det kan vara lämpligt att inte definiera 
nyttjandekontinuiteten mer specifikt, och bara när behovet uppstår närmare 
specificera ett visst nyttjande som odling eller brukande. 

Strid återkommer till kontinuitetsfrågan i boken Kulturlandskapets språk-
liga dimension (1999), där han främst diskuterar namnkontinuitet och vad 
som bestämmer densamma. ”Avgörande för namnkontinuitet är stabiliteten i 
samhällets bebyggelsesociala och organisatoriska strukturer”, skriver han 
(Strid 1999 s. 43). Man kan knyta an detta till den dialogiska teorin. Om 
sociokulturen i modellen över förståelseskapande (se fig. 1) byts ut, så blir 
resultaten av förståelseskapandet ett helt annat. Sett till inomspråkliga, eller 
inomonomastiska, faktorer menar Strid vidare:  

Avgörande för ett namns överlevnadsförmåga är alltså inte bara namnbrukar-
kretsens storlek […], utan namnstrukturens karaktär och namnets hierarkiska 
karaktär. 

Strid menar alltså att man inte enbart kan se namnbrukarkretsens storlek som 
avgörande för ett namns överlevnad. Han beskriver en namnhierarki,26 där 
det namngivna områdets betydelse rent administrativt spelar en stor roll. 
Sockennamn återfinns högt upp i hierarkin, medan ägonamn hamnar långt 
ner, och alltså är mer utsatta för namndöd. Han visar27 att kontinuitetsbrott 
hos bebyggelsen inte behöver betyda namnförlust – ett namn har potential att 
överleva så länge det finns en nyttjandekontinuitet. Annorlunda uttryckt 
menar Strid (1999 s. 43): 

Så länge marken är av någon betydelse från näringsekonomisk synpunkt, så 
länge finns också förutsättningar för namnkontinuitet.  

Han uttalar sig dock endast om bebyggelsenamn, ägonamnen verkar inte ha 
samma förutsättningar, trots markens näringsekonomiska betydelse. 

Det som är det största hotet mot namnkontinuitet, enligt Strid, är vad 
Brink skulle kalla strukturellt kontinuitetsbrott, dvs. en förändring i den so-
ciala, administrativa strukturen utanför namnen. Som exempel tar Strid 

                                                      
26 Liknande tankar kring namnhierarki finns även i Olsen 1926 och Selinge 1990. Jämför även 
tankarna kring proprialitet i avsn. 4.4.1. 
27 Se modell i Strid 1999 s. 44 eller Strid 1986 s. 196. 
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(1999 s. 46) förändringarna i samhället under järnåldern, med ”införandet av 
bofast jordbruk” (dvs. att odlingsytorna inte längre flyttades efter en eller 
några säsonger av brukande) och att man började stalla djur. Detta innebar 
troligen sådana förändringar att många namn försvann. Det finns förstås 
även en möjlighet att vissa namn stabiliserades i och med att jordbruket sta-
biliserades (jfr Brink 1989 s. 24: ”produktionen av ortnamn ökar explosions-
artat i och med uppkomsten av den permanenta, sedentära gården”). 

När jag i detta arbete använder termen kontinuitet är det namnkontinuitet 
jag avser. Jag har dock ansett det nödvändigt att begränsa min undersökning 
till att gälla enbart sådana namn som denoterar ägomark; jag undersöker 
alltså endast ”ägonamnskontinuitet”. Detta innebär att om ägonamnet över-
går från att beteckna en äga till att beteckna en bebyggelse talar jag inte 
längre om kontinuitet, utan namnet utgår ur min analys. Om ett ängsnamn 
övergår till att beteckna en åker, anser jag dock att det fortfarande finns ägo-
namnskontinuitet.  

3.2.3 Närhorisont – fjärrhorisont 
När man undersöker ägonamn blir skillnaden mellan närhorisontsnamn och 
fjärrhorisontsnamn aktuell. Närhorisontsnamnen är de namn som namn-
brukaren har i sin direkta omgivning. De karakteriseras ofta av morfologisk, 
semantisk och lexikalisk enkelhet och av en mindre namnbrukarkrets (Strid 
1999 s. 28 f.). Namnen behöver inte vara speciellt särskiljande (ur fjärr-
horisontsperspektivet) eftersom man i sin omedelbara närhet ofta bara har en 
företeelse av varje sort. Det finns t.ex. endast en sjö, en äng vid sjön och en 
hästhage, därmed kan dessa få namnen Sjön, Sjöängen och Hästhagen.  

Fjärrhorisontsnamnen, däremot, ligger längre ifrån namnbrukaren och be-
höver också en högre grad av lokaliseringsprecision. Inte sällan finns det 
också en större namnbrukarkrets vid fjärrhorisontsnamnen. Man pratar i ett 
sådant sammanhang oftast inte om Sjön, Sjöängen eller Hästhagen, eftersom 
det finns flera hästhagar, sjöar och ängar vid sjöarna, i stället försöker man 
ge en mer karakteriserande beskrivning, utan att namnet för den skull blir för 
långt eller svårhanterligt, t.ex. Jönsbolsjön, *Jönbolsjöängen eller *Söderby 
hästhage. Under en intervju med en av mina informanter fick jag t.ex. for-
men Kärret för den lokal som på ekonomiska kartan benämns Ovaldskärret 
(en form som informanten kände till men inte omedelbart använde) och en 
annan informant använde själv formen Lillgärdet, men visste att andra kal-
lade det Norrgårds lillgärde.  

Dessa olika perspektiv korresponderar till viss del med de agrarhistoriska 
begreppen inägomark och ut(ägo)mark, där inägomarken kan ses med ett 
närhorisontsperspektiv och ut(ägo)marken med ett fjärrhorisontsperspektiv. 
Inägomarken var den mark som hade funktion av åker och äng och låg in-
nanför byns eller gårdens hägnad, det var den mark som ofta låg nära hem-
met och brukades kontinuerligt. Ut(ägo)marken användes till bete, fodertäkt 
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och virkestäkt, men under tiden för min undersökning förändras den tydliga 
uppdelningen och även viss odling förekommer. De tidigaste källorna i mitt 
material, de äldre geometriska jordeböckerna, beskriver oftast enbart in-
ägomarken, och borde därmed oftast innehålla närhorisontsnamn, men den 
som nedtecknar namnen är en utomstående lantmätare, vilket möjliggör ett 
fjärrhorisontsperspektiv. 

Distinktionen mellan närhorisontsnamn och fjärrhorisontsnamn kan även 
anpassas till den dialogiska teorin. I en kontext där namnbrukarna enbart rör 
sig inom ett mindre område, och enbart samtalar sinsemellan inom en 
mindre krets, är namn som Kärret tillräckliga eftersom namnbrukarna skapar 
en gemensam förståelse utifrån den gemensamma situationen. Om man för 
in situationen i den modell över förståelseskapande som presenterats ovan 
(fig. 1) kan man säga att så länge ”rummet” är hemmet eller gården, ”ego” 
och ”alter” är familjemedlemmar eller andra boende på gården med ett ge-
mensamt språk och namnbruk (sociokulturen), och ”tiden” alltid är samtida, 
skapar dessa namnbrukare förståelse och betydelse genom ett närhorisonts-
namn, så länge de talar om ett ”objekt” som ligger inom hemmets gränser. 
När kontexten förändras i tid, rum och/eller med andra aktörer, t.ex. när det 
kommer besökare långtifrån, kanske en lantmätare, måste man skapa mening 
och göra sig förstådd på annat sätt, genom ett mer komplext namn, såsom 
Ovaldskärret. Namnen kan på så sätt finnas parallellt och det är svårt att se 
något av namnen som primärt. Möjligheten finns att jordbrukaren enbart 
använder namnet Kärret, och att lantmätaren därav skapar ett annat namn, 
Ovaldskärret. Det kan också vara så att Ovaldskärret är ett äldre namn som 
använts i en större namnbrukarkrets (t.ex. inom en by), men som i en snävare 
krets förenklats till Kärret (se även exemplet Baddodlingen i avsn. 4.4). I 
just detta exempel förefaller det senare alternativet som möjligen mer troligt, 
men i andra exempel kan motsatsen vara troligare. Det är även förstås fullt 
möjligt med fjärrhorisontsnamn också inom en snävare namnbrukarkrets, 
eller med ett närhorisontsnamn på objekt som har en stor namnbrukarkrets 
och som ligger centralt. 
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4 Undersökningsområde och material 

Nedan beskriver jag först undersökningsområdet (4.1) och sedan käll-
materialet (4.2). För att undersöka ägonamnsbeståndet i ett utvalt område 
diakront bör man givetvis ha så rika, fullständiga och jämbördiga källor som 
möjligt för detta område (se t.ex. Ainiala 1997 s. 76, Lumholt 1967 s. 121). 
Det är inte fallet i denna undersökning, och oftast inte heller när det gäller 
andra diakrona undersökningar. Källorna varierar stort både i omfång och 
art. Mitt material består av excerperat material i det topografiska registret i 
Ortnamnsarkivet i Uppsala (fortsättningsvis förkortat OAUt), egna excerpter 
från lantmäteriakter i lantmäteriets digitala söktjänst Historiska kartor28 (se 
nedan för närmare beskrivning) och Riksarkivets databas GEORG, samt 
egna uppteckningar gjorda 2010–2012. Jag utgår från enheten socken i min 
bearbetning av materialet, eftersom det äldre källmaterialet, inklusive upp-
teckningarna, är sorterat på detta vis inom sina respektive arkiv. Det betyder 
alltså att både OAUt och lantmäteriets söktjänst Historiska kartor utgår från 
den administrativa enheten socken (även om det givetvis också finns andra 
ingångar i de digitala söktjänsterna), trots att man numera inte använder sig 
av den indelningen i Sverige.29 Jag har valt att begränsa mig till två socknar 
av praktiska orsaker. En socken är till ytan en lagom stor enhet att arbeta 
med och två socknar ger ett rikt men inte ohanterligt stort material. 

Inom socknarna har jag delat in materialet efter vilken bebyggelseenhet 
det tillhör. Det innebär alltså att alla ägonamn har getts en bytillhörighet 
(bebyggelseenhetstillhörighet), även om det finns en möjlighet att en äga 
ägts av flera olika byar (under olika perioder). Med bebyggelseenhet menar 
jag i detta sammanhang den lägre administrativa/funktionella nivån inom 
socknen. En bebyggelseenhet kan vara en by, en kameral ensamgård eller en 
storgård. Totalt består materialet av 5 736 ägonamn. För fördelning av nam-
nen samt antal källor se nedan. 

                                                      
28 Materialet är kompletterat hos Riksarkivet i Arninge (och tidigare i Gävle då många akter 
förvarades där före flytten till Arninge) för de akter, eller delar av akter, som inte finns ut-
lagda på nätet. 
29 Även om socknarna idag inte längre fyller någon administrativ funktion, finns sockenindel-
ningen ofta kvar som hela eller delar av församlingar, och även hembygdsföreningar brukar 
vara organiserade efter de gamla socknarna. 



32 

4.1 Presentation av undersökningsområde 
Undersökningsområdets två delar är Almunge socken, Närdinghundra härad, 
och Väddö socken, Väddö och Häverö skeppslag. Väddö ligger vid kusten i 
mellersta delen av Uppland och Almunge ligger mitt i landskapet (se fig. 3).  

Jag valde mitt undersökningsområde i östra Uppland, ett område som jag 
från Uppsala når inom högst ett par timmar. Trots vissa olikheter i materialet 
lämpar sig de båda socknarna för en undersökning av uppländska ägonamn. 
Almunge socken är en till ytan stor inlandssocken och har en blandad topo-
grafi med olika jordnatur (säterier, kronohemman och skattehemman har 
funnits inom socknen). Denna socken har ett rikt (och pålitligt) källmaterial 
när det gäller uppteckningar från förra seklet. Väddö socken har tidiga rika 
källor (se t.ex. GEORG) vilket ger en god möjlighet att följa namnen under 
en lång tid. Väddö socken präglas framför allt av sitt läge vid kusten, med 
många mindre jordbruk och en befolkning som varit sysselsatta med både 
sjöfart och fiske, men här finns även ett bruk. Sammantaget ger dessa båda 
socknar information om ägonamnen i östra Uppland, ett begränsat område 
med flera likheter (dialektala drag, agrara tekniker) men även vissa intres-
santa skillnader (mellan kust och inland). 

De särskilt utvalda bebyggelseenheterna inom vardera socknen är valda 
efter det att de historiska källorna samt uppteckningarna var genomsökta och 
alla ägonamnen därur var analyserade. De enheter som då visade en god 
namntillgång utan mellanliggande luckor i de av mig uppställda perioderna 
(se avsn. 5.4) undersöktes utifrån möjligheterna att få tag på informanter. Jag 
ville hitta en informant som har levt större delen av sitt liv vid enheten och 
vars släkt har ägt gården under minst tre generationer, och jag valde de fyra 
enheter, två enheter i vardera socken, där jag först fann sådana informanter. I 
Almunge socken har jag valt Söderby, till största delen för att det är en av få 
enheter i socknen som kan uppvisa jämförelsevis många ägonamn i den ti-
digaste perioden, relativt många namn med kontinuitet över åtminstone en 
periodgräns och en informant som passar in i ovanstående beskrivning. Den 
andra enheten i Almunge socken valdes till största delen på grund av den 
informant som jag kom i kontakt med; Ösby saknar belägg från den tidigaste 
perioden, men uppvisar i övrigt relativt många namn med kontinuitet över 
åtminstone en periodgräns. Det är den enhet som vid mina egna uppteck-
ningar gav den största mängden ägonamn. I Väddö valdes de två enheterna 
utifrån liknande kriterier; både Södra Fjäll och Norrbyle har namnbelägg 
från den tidigaste perioden, inga perioder utan namnbelägg och relativt 
många namn med kontinuitet över åtminstone en periodgräns.  
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Figur 3. Karta över Uppland med Almunge och Väddö socknar markerade. 

Almunge kyrka ligger ca 26 km från Uppsala. Själva tätorten Almunge har 
bl.a. skola, livsmedelsaffär och bensinstation. 1909 (Sverige 1909 s. 690 f.) 
beskrivs socknen på följande sätt: 

I socknens midt kring sjön Fladen, dess tillflöden och aflopp till Långsjön är 
kuperad slättbygd och likaså längst i norr mellan sjöarna Testen och Kärfven. 
För övrigt uppfylles socknen till det mesta af bergig skogsmark med kärr och 
talrika småsjöar, af hvilka de flesta afbörda sitt vatten till Långsjön. [---] 
A r e a l e n  är 166, 17 kvkm. M a n t a l e n  äro 56,583 och b r u k n i n g s d e l a -
r n a  95, hvaraf 4 med öfver 100 har odlad jord; antalet jordtorp äro 148. Af 
ä g o v i d d e n  upptager åker 3312, trädgård 12, naturlig äng 392 och skog 
8.281 har.  

Almunge socken idag gör ett liknande intryck av bebyggelse blandad med 
stora ytor av skog. Totalt bodde ca 2 800 personer i Almunge församling 
2012 (källa SCB). Landarealen uppgick till 164 km2 och vattenarealen till 
5,1 km2 år 2010.  
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Almunge omnämns första gången 1287 som (de) Almungy och namnet är 
en -unge-avledning bildad till ett äldre namn på Fladån, *Alma (se Anders-
son 1972 s. 44 f.). Namnet *Alma ska hållas ihop med adjektivet *alm ’väx-
ande’, vilket troligtvis syftar på att ån svämmar över vår och höst (a.st.). 
Inom socknen finns bebyggelser vilkas namn slutar på -inge: Ellringe, Seg-
linge och Tadinge, där de två senare namnen tycks vara äkta inge-namn me-
dan Ellringe skrivs helgarænge 1392 och alltså bär huvudleden -änge. Inom 
området finns även Ul(v)s-Väsby som troligen innehåller ett gammalt bygde-
namn *Ulsa (se Hellberg 1967 s. 230 f. och Elmevik 2011), vilket kan här-
stamma från järnåldern. Inom socknen finns även namn som slutar på -by 
och -stad, namnelement som kan antas ha sitt ursprung i järnåldern (se t.ex. 
Vikstrand 2013 s. 31 ff. och s. 58 ff.)  

I Almunge socken har jag för min undersökning identifierat 24 bebyg-
gelseenheter (se avsn. 6.1 för antal namn och undersökta akter för varje be-
byggelseenhet): Almungeberg, Björkby, Edeby, Ellringe, Gränby, Hagby, 
Kamsta, Kinnsta, Kågarbol, Länna, Lövsta, Moga, Norrby, Näsby, Prästgår-
den, Rörsby, Seglinge, Söderby, Tadinge, Uddnäs, Lilla Väsby, Stora Väsby, 
Ulvs-Väsby och Ösby. Dessa byar förekommer under långa perioder som 
egna enheter i kartakterna.30 Under nästan 400 år hinner dock ägogränser 
flyttas och nya bebyggelser uppstår och andra kanske försvinner. Till exem-
pel Ysinge (LSA A13:27–28) och Stadinge (LMA 03-ALM-1) förekommer 
som egna enheter i var sin akt och jag har försökt att lokalisera dessa och 
föra in ägonamnen under någon av de ovannämnda byarna. Det finns även 
andra enheter som periodvis ingår i någon av de ovanstående bebyggelse-
enheterna, och under andra perioder redovisas som självständiga. Om det 
gäller gränstvister kan ibland flera byar vara inblandade och då täcker de 
gällande lantmäteriakterna namn från alla dessa byar, utan att ibland tydligt 
klargöra vilket namn som hör till vilken by. Jag har valt att sammanföra de 
ägonamn som förekommer i akter över områden som inte sammanfaller med 
en av de aktuella byarnas gränser, eller som endast täcker en del av byns 
områden, med de ovannämnda byarnas ägonamn, vilket gör att kontinuiteten 
kan uppfattas som svag under vissa perioder, men detta beror alltså på att det 
endast är en del av det aktuella området som beskrivs. 

Väddö socken ligger vid Roslagskusten och består dels av ön Väddö samt 
Byholma, Granö och norra delen av Björkö,31 dels av en del av fastlandet 
längs Väddö kanal och Väddöviken.32 Befolkningsmängden i Väddö försam-
ling 2012 var ca 3 200 personer, dock bör man komma ihåg att Väddö nu-

                                                      
30 Alla byar finns upptagna i DMS 1:4 s. 272–280 utom Edeby, en del av Kamsta, Kinnsta, 
Marma och Ulvs-Väsby som finns i DMS 1:3 s. 223–229. Prästgården och Uddnäs finns ej 
upptagna i DMS 1:3 eller DMS 1:4.  
31 Några mindre öar ligger också inom socknen. 
32 För en närmare beskrivning av Väddö sockens geografi, topografi och kulturhistoria, se 
Morger 1990 s. 23–33. 
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mera är populär som semesterort och att det finns mycket fritidsbebyggelse 
längs stränderna. Landarealen uppgick år 2010 till 146,6 km2 och vatten-
arealen till 3,7 km2 (källa SCB). Vid förra sekelskiftet beskrivs socknen på 
följande vis (Sverige 1909 s. 688 f.): 

Socknen fylles till det mesta af bergig skogsmark; öppen och mera jämn bygd 
ligger omkring Ortalavikens inre del och Väddö kanal.  

A r e a l e n  är 142,44 kvkm. M a n t a l e n  äro 88,375 och b r u k n i n g s -
d e l a r n a  382, hvaraf 1 med öfver 100 har odlad jord; antalet jordtorp äro 
400. Af ä g o v i d d e n  upptager åker 2,194, trädgård 14, naturlig äng 2,018 
och skog 7,130 har. 

Näringarna som förekommer under 1800-talets mitt (Tham 1850 s. 243) är 
”åkerbruk, ängs- och skogsbruk, något bergsbruk, fiske, skälfångst, och sjö-
fart”. Första belägget på namnet Väddö är från 1376, (j) Wæddø, och bety-
delsen är troligtvis ’ön där man jagar och/eller fiskar’ (Moberg 1985 s. 6 ff.) 
eller ’ön som kännetecknas av fiskande och/eller jagande’, ’ön som är lämplig 
för fiske och/eller jakt’ (Elmevik 2012 s. 100 f.). Många bebyggelsenamn i 
Väddö socken är ursprungliga naturnamn, med huvudleder såsom -sund, -vik, 
-näs och -ö, och därmed också svåra att datera. Vissa kan vara gamla, som 
t.ex. Ortala, som omnämns på den vikingatida runstenen U 593 i formen  
o ulftalum (se Sahlgren 1942 s. 15 f., OAUt), och Lingslätö, som omnämns 
1409 och har tolkats som innehållande den gamla formen av ljung (se Sahl-
gren 1942 s. 13). 

I Väddö socken har jag för min undersökning identifierat 32 bebyggelse-
enheter: Backa, Björholma, Boda, Brevik, Edeby, Norra och Södra Fjäll, 
Gåsvik, Granö, Hammarby, Husinge, Kallboda, Kista, Lervik, Lingslätö, 
Mälby/Prästgården,33 Norrbyle, Ortala, Rangarnö, Salnö, Sankarby, Senneby, 
Studsboda, Norra och Södra Sund, Söderbyle, Toftinge, Tomta, Veda, Väs-
ternäs, Älmsta och Östernäs. Det är stor skillnad på bebyggelseenheterna vad 
gäller antalet kartakter och antalet ägonamn, se tabell 25 (avsn. 6.2). Inom 
Kallboda har jag t.ex. endast kunnat finna tre ägonamn i kartakter och upp-
teckningar, medan Ortala har totalt 780 namnbelägg fördelade på 352 ägo-
namn. I Ortala by finns Ortala bruk (ett vallonbruk) med på den äldsta kartan 
från 1640 (GEORG A7:105), och man kan se 27 hussymboler, vilka borde 
återge bebyggelser som är bebodda och inte del av bruksdriften. Det finns 
även tre byggnader som mer troligt symboliserar bebyggelser som behövdes 
till bruksdriften. Bruket anlades 1586 (Morger 1990 s. 24). Inom Väddö 
socken skapades Barnens ö, som invigdes 1912 och vars område kom att 
omfatta Lingslätö och delar av Granö och Salnö, vilket givetvis påverkade 
namnskicket. 

                                                      
33 Mälby kallas även Kyrkbyn (se t.ex. Morger 1990 s. 23), och jag har valt att även föra akter 
som avtecknar Prästgården och Kyrkoherdebostället under samma bebyggelseenhet. 
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Figur 4. Almunge socken med Ösbys och Söderbys rågångar markerade i grått. 

I Almunge socken har jag valt ut Söderby och Ösby för mer ingående studier 
(se fig. 4 för de utvalda enheternas läge inom socken). Söderby ligger ca 3 
km sydost om Almunge kyrka och byns marker sträcker sig runt östra delen 
av Södersjön. Enligt OAUt omnämns Söderby första gången 1385 som i 
Sörby och 1540 bestod Söderby av två skattehemman, en skatteäng och två 
frälsehemman. Den geometriska avmätningen 1710 (LSA A2–41:1) visar 
fyra hemman, två skatte och två frälse, se fig. 5. Under den undersökta peri-
oden har fyra namngivna gårdar funnits i byn: Norrgården, Mellangården, 
Södergården och Oppgården (se LSA A2–41:2, Karlsson 1998 s. 5 ff.). Utö-
ver dessa gårdar har det även funnits tre torp benämnda Knopet, Hassel-
backen och Holmen, och tre lägenheter: Viken, Holmsberg och Kvarnberg. 
Vidare har det funnits flera mindre torp och stugor under undersöknings-
perioden.34 Idag är stora delar av den tidigare åkermarken planterade med 
s.k. energiskog eller salix, men genom ett samarbete med en lokal mjölk-
bonde används delar av byns mark återigen till foderbete. 

                                                      
34 Jag har utgått ifrån de benämningar som finns i kartakterna, och där kan betydelsen av torp 
och andra benämningar växla under den undersökta perioden. Se t.ex. Gadd 2000 s. 86 om 
benämningen torp och Wahlberg (2006 s. 215 not 1) om benämningen lägenhet. 
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Figur 5. Söderby 1710 (LSA A2-41:1). 

Den andra enheten i Almunge socken är Ösby, som ligger drygt 5 km syd-
väst om Almunge kyrka, i den del av socknen som kallas Ul(v)sbygden.35 
Namnet finns belagt först 1540 och bebyggelsen bestod då av två skatte-
hemman och en skatteäng (DMS 1:4 s. 274 och 280). Bebyggelseenheten har 
under den undersökta perioden bestått av två gårdar, Norrgården och Söder-
gården (se t.ex. LSA A2–49:1). Även här finns flera torp, såsom Badde-
torpen, Högnästorpet och Kyrksvedian. Det har även funnits ett soldattorp 
inom Ösbys gränser. Idag bedrivs fortfarande jordbruk i Ösby, men inte i 

                                                      
35 Ul(v)sbygden är en s.k. skate, dvs. en ’sockendel som skjuter in i o. i visst avseende tillhör 
en annan socken’ (SAOB S 3608); Hellberg (1967 s. 230 f.) tar upp den som ett exempel på 
en elementarbygd. Också Lennart Elmevik (2011) behandlar Ulvsbygden, med hänvisning till 
Hellberg, men är främst inriktad på tolkningen av bygdenamnet. 
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samma utsträckning som under tidigare sekel, och skogen gör alltjämt ett 
dominerande intryck. 

 
Figur 6. Väddö socken med Norrbyles och Södra Fjälls rågångar markerade i grått. 

I Väddö socken har jag valt att särskilt studera två bebyggelseenheter som 
båda ligger på ön Väddö, Södra Fjäll och Norrbyle (se fig. 6). Södra Fjäll 
gränsar till Norra Fjäll och den äldsta kartan från 1640 (GEORG A7:114–
115) redovisar bebyggelserna sida vid sida. Fjälls byalag har givit ut en skrift 
med titeln Om Fjäll (2007) som tar upp byarnas egen historia under förra 
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seklet men som också ger en naturgeografisk, geologisk och mer allmän 
historisk bakgrund. Inom byarnas gränser kan fast bosättning med jord-
bruksanknytning inte ha tillkommit förrän tidigast under 1000-talet, dock 
kan boplatser med jakt- och fiskeanknytning ha funnits (a.a. s. 8). Det första 
belägget på namnet Fjäll, som ibland tillskrivs Södra Fjäll, är i Ytra Fælle 
från 1409 (OAUt). Det har tolkats av Jöran Sahlgren (1942 s. 16) som inne-
hållande en biform till ordet fjäll ’äng, fält’ och bör hållas samman med ap-
pellativet fjäll som i Uppland (se Calissendorff 1986 s. 95) avsåg ”lotter i ett 
för övrigt tegskiftat gärde som inte ingick i tegskiftessystemet” (se även not 
39). Namnet Fjäll är alltså tidigast ett ägonamn. 1640 bestod Södra Fjäll av 
tre skattehemman: Östergården, Västergården (kallas senare Oppgården) och 
Södergården (se fig. 7). Med på kartbilden finns även två små skvaltkvarnar. 
Varken den geometriska kartan eller storskifteskartan (LSA A118–11:1) 
visar mer än inägomarken. Denna är koncentrerad till den västra delen av ön, 
mot Väddöviken, men byns ägor sträcker sig i nordöstlig riktning ut mot 
motsatta havskusten. Laga skiftes-kartan (LMA 01-VÄD-156) visar alla 
byns ägor. Södra Fjäll har kluvits flera gånger och består på 1800-talet av 
minst nio gårdsbruk. Under 1960-talet skedde en förändring i byn och delar 
av ägomarken styckades av och såldes till fritidsboende och från början av 
2000-talet utarrenderades all åkermark till en jordbrukare i Senneby. (Om 
Fjäll 2007 s. 13.)  

Den andra bebyggelseenheten i Väddö socken som jag har valt ut för när-
mare granskning är Norrbyle. Norrbyle gränsar till Södra Fjäll och har tidi-
gast utgjort en del av Edeby.36 Norrbyle ska inte ”namngenetiskt” hållas 
samman med Söderbyle på Björkö längre söderut i samma socken, utan det 
har funnits två Byle inom Väddö socken och först under 1700-talet inför 
man de särskiljande bestämningslederna. Norrbyles geografiska läge och 
markfördelning påminner starkt om Södra Fjäll. Även Norrbyles byläge är i 
den västra delen av Väddö, mot Ortalaviken, och byns inägor sträcker sig 
söderut längs stranden mot viken. Bilden av byns ägomark kan liknas vid en 
vinkelhake (se fig. 8). 

                                                      
36 På kartan i den geometriska jordeboken A7:111b kan man läsa: ”Thenne föreskreffne by är 
belägen på Edby rågångh och innan om theß råå och röör”, jfr Morger 1990 s. 29. 
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Figur 7. Södra Fjäll 1640 (utsnitt ur GEORG akt A7:114–115). 

 
Figur 8. Norrbyle vid laga skiftet 1849–1850 (LMA 01-VÄD-153). 

Namnet Norrbyle dyker inte upp i källorna förrän 1723, då som Norra Byhle 
i jordeboksutdragen i OAU. Tidigare finns belägg i formen bylla från 1589 
(a.st.); man behövde då alltså inte en särskiljande bestämningsled för att 
hålla isär Söderbyle och Norrbyle, de låg så pass långt ifrån varandra det inte 
uppstod något tvivel om vilken by som avsågs.  
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Den första karteringen av Norrbyle är den geometriska jordeboken från 
1641 (GEORG A7:111), som uppvisar två halva skattehemman under nam-
net Byle, samt ett Byletårp, som har egen åker- och ängsmark. Söder om byn 
rinner en å och vid den finns två skvaltkvarnar. Även här finns det åkermark, 
som alltså är skild från den övriga åkermarken kring byn, av skog och ängs-
mark, men ändå namnmässigt hålls samman med det ena gärdet nära byn, 
nämligen Östergärdet. Åkermarkens läge och utseende kan antyda att det 
funnits en annan bebyggelse där tidigare, men detta framgår inte av beskriv-
ningen i den geometriska jordeboken. Av någon anledning har denna karta 
återigen renoverats 1772, möjligen för att förbereda storskifte som äger rum 
samma år (LSA A118–7:1). På storskifteskartan är all bebyggelse koncentre-
rad till bykärnan och de fyra gårdar som finns, två under namnet Norrgården 
och två under namnet Södergården. Byletorp tycks ha försvunnit under pe-
rioden mellan den geometriska karteringen och storskiftet. 

Laga skiftet äger rum 1849–1850 i Norrbyle. Byn tycks då bestå av fyra 
gårdar, Matts Mattssons gård, Matts Anderssons gård, Anders Erssons gård 
och Eric Erssons gård. Inte heller på denna karta kan man se något spår av 
Byletorp. Inom Norrbyles gränser tycks det inte ha skett lika många avstyck-
ningar som i Södra Fjäll under början av 1900-talet, åtminstone finns det inte 
lika många akter över avstyckningar och avsöndringar, eller hemmansskiften 
för den delen. Idag finns det en stor del fritidsboende, men jord- och skogs-
bruk bedrivs fortfarande inom byns gränser. 

4.2 Presentation av källmaterial 
Det finns i Sverige sällan äldre material att utgå ifrån när det gäller ägonamn 
än de äldre geometriska kartor som producerades mellan 1630 och 1655 (de 
allra flesta runt 1640). Givetvis finns det äldre belägg på ägonamn, men 
dessa är oftast tagna ur sitt sammanhang, t.ex. ur donationer i pergaments-
brev eller spridda uppräkningar i kronans räkenskaper. De äldre geometriska 
kartorna behandlar marken särskilt, och innehåller jämförelsevis en stor del 
ägonamn. Under åren efter denna kartering genomfördes flera kartläggningar 
och omstruktureringar av marken, vilka resulterat i olika typer av akter hos 
Lantmäteriet (tidigare Lantmäteriverket). Det yngsta materialet är, förutom 
mina egna uppteckningar, de uppteckningar som finns i OAU, genomförda i 
början av 1930-talet i Väddö och i början 1960-talet i Almunge. 

Totalt har jag samlat ihop 3 708 namnbelägg från Almunge socken och 6 
868 från Väddö socken. Dessa kommer från totalt 625 lantmäterihandlingar, 
186 för Almunge socken och 439 för Väddö socken, uppteckningar i OAU 
samt egna uppteckningar. 
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4.2.1 Lantmäteriakter 
Alla lantmäteriakter innehåller inte ägonamn. Detta beror inte på att det finns 
ägomark som inte är namngiven, utan på lantmätarens praxis, eller dennes 
uppdragsgivare, som inte ansett namnen viktiga i sammanhanget (jfr Linell 
2009 s. 24 om att ”something has a meaning or a value for somebody […], it 
is seen and displayed as something, under a certain aspect, by somebody”). 

Det äldsta materialet är som ovan nämnt från de äldre geometriska jorde-
böckerna37 och mina äldsta belägg är i regel från 1640 (något undantag finns, 
dels en utredning från 1625 över Stadinge, Almunge socken, LMA 03-ALM-
1 och ett fåtal excerpter i OAUt).38 Täckningsgraden för dessa kartor är 
ojämn över Sverige (se GEORG för täckningskarta) och t.ex. är källorna rika 
för Väddö socken medan Almunge socken i stort sett saknar äldre geomet-
riska kartor (förutom för Ulvsbygden). Kartorna är i skala 1:5 000 och följer 
alltid samma upplägg: en enhets inägomark är avbildad på en sida eller ett 
uppslag, i vissa fall finns även underliggande torp, utängar eller urfjällar39 
avbildade (se även ovan avsn. 1.1). Dessa tidiga kartor är oväntat väl kom-
ponerade och korrekta i sitt angivande av areal, trots en relativt simpel tek-
nik, åtminstone när det gäller avmätningen av åkern. Man kan dock inte lita 
på att ängs- och betesmarken är lika väl redovisad som åkermarken. David 
Hannerberg (1971 s. 20) skriver:  

På de äldre kartorna är ängen och betesmarken ofta sämre återgivna med vin-
kel- och skalfel; många gånger tycks de vara inritade på fri hand mellan några 
få inmätta terrängpunkter.  

Bredvid kartbilden finns Notarum Explicatio ‒ en textbeskrivning ‒ där 
lantmätaren har angivit namn på gårdar och i vissa fall ägonamn och den 
avkastning som marken ger. Ofta finns även angivet om gården har tillgång 
till mulbete, fiske, kvarn, skog eller annat som kan tänkas ha givit en eko-
nomisk fördel. Det är ovanligt att finna många ägonamn i dessa akter. In-
ägomarken är sällan nämnd med särskilda namn, utmarksängar är de som 
oftast är namngivna, medan övrig mark nästan helt saknas när det gäller 
namnbelägg. Det finns oftast inte bevarade konceptkartor till dessa äldsta 
lantmäteriakter. Under 1680-talet följde ytterligare en våg av karteringar, där 
många, mer småskaliga kartor producerades (Jansson 2008 s. 169), men 

                                                      
37 De äldre geometriska jordeböckerna finns skannade och utlagda i Historiska kartor, Lant-
mäteriet, men jag har använt mig av de skannade versioner som finns tillgängliga på Riksar-
kivets webbplats (se GEORG) då dessa har bättre upplösning och är bättre kontrollerade. 
38 Kartor från Edeby, Kamsta, Kinnsta och Väsby i Almunge socken, Björholma, Fjäll, Granö, 
Gåsvik, Lervik, Lingslätö, Massum, Nor, Norra Råda, Ortala, Salnö, Senneby, Toftinge, 
Veda, Västernäs, Älmsta och Östernäs i Väddö socken. 
39 Ett urfjäll är ”en till en fastighet hörande markäga som ligger inom en annan by” (NE 19 s. 
148, uppslagsordet utjord, se även Andersson 2006 s. 11 ff.). 
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framför allt tillkom de yngre geometriska kartorna, som i mycket påminner 
om de ovan beskrivna äldre geometriska jordeböckerna men är mer utförliga 
i textbeskrivningen, mer enhetligt färgsatta och i skala 1:4 000 (ibland före-
kommer även skala 1:2 000 och 1:8 000, se Cserhalmi 1997 s. 18). Även 
kartor med specifika syften, såsom utredningar om gränstvister, skattlägg-
ningar och karteringar av erövrade regioner genomfördes under samma pe-
riod. 

Nästa stora kartering i Sverige, som har givit många namnbelägg till mitt 
material, kommer med storskiftet (se avsn. 1.1 ovan, Forssman 1928 s. 17 
ff.). Syftet var att samla jordbrukarnas skiften i mer sammanhängande 
ägoblock, och framför allt att dela utmarken som tidigare inte ägts enskilt 
(Jansson 2008 s. 172). Dessa kartor är inriktade på de jordbruksekonomiska 
förhållandena, men innehåller även annat av kulturhistoriskt värde. På kartan 
redovisas byarnas åker, äng och tomtplatser, ofta med skalenliga hus, hum-
legårdar, kål- och trädgårdar, ox-, kalv- och hästhagar, hägnader, vägar, 
mossar, sjöar och vattendrag. Skalan är oftast 1:4 000, men även skalan 1:2 
000 för inägomarken och 1:8 000 för utmarken förekommer (Cserhalmi 
1997 s. 25). Jordens bördighet eller beräknade avkastning beskrivs i ett pro-
tokoll eller en beskrivning som oftast består av ett par tre sidor. I detta pro-
tokoll kan man se fördelningen mellan gårdarna och det är här ägonamnen 
oftast är redovisade. De allra flesta storskifteshandlingarna innehåller fler 
namn än tidigare lantmäterihandlingar. Till dessa storskifteskartor finns 
dessutom ofta ett rågångsprotokoll som kan innehålla namn och uppgifter 
om fornlämningar. Storskifteskartor finns i stort sett för alla gårdar i Sverige 
(Cserhalmi 1997 s. 25), dock saknas kartor över de enheter som redan hade 
sitt ägande skilt, såsom t.ex. prästgårdar och säterier. 

Laga skiftet är nästa stora jordbruksreform som har genererat ett stort an-
tal kartor och lantmäterihandlingar. Skalan är 1:4 000 och eftersom hela 
ägomarken karterades (till skillnad mot tidigare då oftast bara inägomarken 
varit föremål för kartering) kan kartorna många gånger vara otympligt stora 
(Cserhalmi 1997 s. 31). All bebyggelse och alla sorters markslag redovisas 
på dessa kartor; de olika markerna är graderade efter jordens beskaffenhet 
och bördighet. Ofta innebär det att varje område indelats i många små par-
tier, och det område som täcks av ett namn kan vara uppdelat på över hundra 
mindre partier. Till kartorna kommer en beskrivning som oftast först gra-
derar marken och sedan delar upp den på gårdarna som ligger under den 
enhet som kartlagts. Det är i denna beskrivning man kan finna ägonamn. 
Marken värderas i inrösningsjord och avrösningsjord, där inrösningsjord är 
värdefull mark, såsom åker och äng, och avrösningsjord är mer svårarbetad 
mark, såsom skog och betesmark. Det är inte helt lätt att läsa dessa hand-
lingar, eftersom man har delat in marken i oerhört många delar och märkt 
alla delarna med ett nummer som man sedan får försöka återfinna i de långa 
beskrivningarna (det förekommer beskrivningar på över 400 sidor). Ett åker-
område kan alltså vara uppdelat i flera delar, med ett särskilt nummer på 
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varje del, men endast bära ett namn. Laga skifte har genomförts i stort sett i 
hela Sverige och ”endast ett fåtal byar i hela landet har förblivit oskiftade 
fram till idag” (Cserhalmi 1997 s. 125). 

När det gäller akter från 1700-talet och framåt, är det ofta så att koncept-
kartan finns bevarad i Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) och renova-
tionen i Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA).40 Konceptkartan eller konceptet är 
skissen som lantmätaren gör först (kanske inte alltid den allra första avbild-
ningen, men den första som sparas) och som ligger till grund för reno-
vationen eller renoveringen, som alltså är renskrivningen. Det är långt ifrån 
alla koncept som finns bevarade, och ibland finns konceptet bevarat men inte 
renovationen.  

Inte alla lantmäteriakter innehåller en karta. Ibland kan det i akttexten 
hänvisas till en annan karta eller så har man inte ansett en karta vara nöd-
vändig för den åtgärd som akten beskriver. Dessa andra akter behandlar ut-
redningar, arealavmätningar, tegskiften, rågångsåtgärder, delningar, ägomät-
ningar, stängselåtgärder, hemmansklyvningar, gränsbestämningar, jordut-
brytningar, avsöndringar etc. Lantmäteriet tillhandahåller lantmäterihand-
lingar fram t.o.m. år 1927 på nätet. Senare akter får inte lämnas ut på grund 
av personuppgiftslagen. Jag har inte sett någon anledning att begära ut se-
nare akter, eftersom dessa sällan innehåller några namn på marken, utan 
snarare koordinater.  

Lantmäteriet står även bakom den ekonomiska kartan, som för Almunge 
trycktes 1954–1955 och för Väddö 1952–1953. Insamlingen av namnen ut-
fördes av personal från Lantmäteriet genom intervjuer med lokala sagesmän. 
Namnen granskades därefter av personal vid (nuvarande) ISOF, innan de 
infördes på kartorna.  

4.2.2 Uppteckningar 
Uppteckningar är sådana namn som samlats in i fält från informanter som 
bor eller har bott inom det aktuella området. 

4.2.2.1 Namnarkivet i Uppsala 
Huvudavdelningarna i OAUt är bebyggelsenamn och naturnamn. Dessa båda 
är genomgående indelade i äldre namnformer och uppteckningar. Ägonam-
nen redovisas bland naturnamnen. OAUt:s uppteckningar och excerpter är 
nedskrivna på arkivkort, där man anger namn, på vilken fastighet namnet 
finns, socken, härad eller tingslag och län; ibland meddelas informantens 

                                                      
40 För både LSA och LMA har jag använt mig av tjänsten Historiska kartor på www.lm.se i 
första hand, men också kompletterat och i vissa fall kontrollerat mot de faktiska kartorna som 
finns på Riksarkivet i Arninge (tidigare Gävle). 
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tolkning eller annat som upptecknaren bedömt som intressant i samband med 
namnet (se exempel nedan avsn. 4.4). 

För Almunges föreligger rika uppteckningar från 1962–1963 utförda av 
Anders Öberg.41 Totalt har jag haft tillgång till ca 700 namnbelägg från upp-
teckningarna samlade under Almunge socken. Ur arkivet har jag även samlat 
in de ägonamn som finns i avdelningen äldre namnformer, dessa belägg be-
står framförallt av namn från ekonomiska kartan. 

För Väddö utgörs materialet av uppteckningar från 1930-talet utförda av 
Rickard Norrman. Det rör sig endast om ca 140 uppteckningar, där även 
excerpter från ekonomiska kartan ingår. 

4.2.2.2 Egna uppteckningar 
Jag har själv upptecknat namn från enheterna Söderby och Ösby i Almunge 
socken samt från Söderfjäll och Norrbyle i Väddö socken. I Söderby note-
rade jag 21 ägonamn, i Ösby 46 ägonamn, i Norrbyle 19 ägonamn. I Södra 
Fjäll var läget lite speciellt eftersom informanterna hänvisade till en in-
samling av namn som genomfördes inför utgivningen av boken Om Fjäll 
(2007), där själva insamlingen hade renderat 30 namn (och även ett antal 
andra objekt). Av dessa fick jag bekräftade 25 stycken som informanterna 
kunde komma ihåg och som jag kunde klassificera som ägonamn.  

Jag genomförde även en pilotstudie i Lilla Finndalen 2010 där jag upp-
tecknade 24 ägonamn, men dessa kommer inte att behandlas på det särskilda 
sättet som namnen i de övriga fyra enheterna jag har undersökt (dock ingår 
de i den övergripande analysen i avsn. 6.1.6).  

Antalet namn kan måhända tyckas lågt, men med tanke på jordbrukets 
förändring och insamlandets villkor betraktar jag ändå resultatet av uppteck-
ningarna som tillfredställande. Såsom Terhi Ainiala påpekar (2000 s. 30) 
skulle en fullständig insamling av mikrotoponymer, till vilka ägonamnen 
hör, kräva en längre vistelse på orten, och med tanke på den variationsrike-
dom som dessa namn uppvisar är det ”inte ens realistiskt att tänka sig att 
hela namnförrådet inom ett område med all sin variation skulle kunna upp-
tecknas”. 

4.3 Lantmätarens roll  
Det svenska lantmäteriets historia brukar ofta räknas från år 1628. Då in-
rättas ”en central svensk lantmäteriverksamhet under ledning av generalma-
tematikern m.m. Anders Bure” (Tollin 2005 s. 11). Kartering har skett tidi-
gare, men från och med inrättandet av Lantmäteriet sker en mer genom-

                                                      
41 Det finns även ett fåtal uppteckningar av namn (som denoterar ägomark) gjorda av Lars-
Levi Laestadius 1932 och Allan Rostvik 1966.  
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gripande och strukturerad kartering av Sverige. Inom kulturgeografisk och 
agrarhistorisk forskning har man försökt förstå varför staten under 1600-talet 
vill kartlägga hela riket: vissa anser att det handlar om att underlätta skatt-
läggning och att få kontroll över landet, andra menar att det var ett sätt att 
manifestera makt (se t.ex. Tollin 2007 s. 52 f. och Wästfelt 2007 s. 17 ff.).  

Enligt de instruktioner som finns bevarade från 1628 (se Styffe 1856 s. 
248) vill kungen inte enbart försvara sina land och riken utan även på alla 
sätt ”förbättra dheras legenheter” och därför vill han ha ”een synopsin, der 
vthinnan H. K. M:t alla Landskapers och Städers lägenheet sigh för ögonen 
stella kunne”. Det innebär att alla socknar och däruti liggande byar skulle 
kartläggas tillsammans med sina ägor. I instruktionerna från 1628 står det 
inte explicit hur lantmätaren ska presentera informationen på kartan, men 
under punkt nr 5 kan man läsa att lantmätaren ska ”granneligen förfahra alla 
skogars Moratz och kiärs naturer och egneskaper, dem nampngiffue […]” 
(Styffe 1856 s. 249). Man kan alltså se ett önskemål om att namnen på de 
olika områdena skulle tas med (antagligen för att underlätta identifieringen 
av enskilda områden). Enligt instruktionerna från 1636 (Styffe 1856 s. 257) 
skall även ängarna beskrivas med namn: ”Sammaledhes medh ängerne fort-
fahra, och der hoos notera hwar ängz nampn och gräswald…”. 1643 (Styffe 
1856 s. 268) tillkommer fler områden som skall ha namn: ”Skole ock alla 
Almänninger, så wäl som Skougz Engier och andre Egier dee dher Almän-
ninger ähre loco & nomine proprio”. 

Kungen förstod att Bure omöjligt kunde hinna med hela Sverige (som un-
der stormaktstiden även bestod av nuvarande Finland, Ingermanland, delar 
av Baltikum, samt besittningar i nuvarande Polen och Tyskland) och därför 
fick denne i uppdrag att ”antage vnge drengiar, Ehrlige mäns barn som han 
dertill instruera och lähra kan” (Styffe 1856 s. 248). Dessa ”Ehrlige mäns 
barn” hade ofta fäder som var bönder, hantverkare eller präster, men inte 
adelsmän, och de kom från skilda delar av landet (Tollin 2008 s. 134).42 De 
första lantmätarna hade i många fall varit inskrivna vid Uppsala universitet 
och man får anta att de var både tekniskt kunniga och intelligenta. Ganska 
snart tycker sig dock Kammarkollegiet se ett oskick bland lantmätarna 
(Styffe 1856 s. 266): 

16. Man förnimmer ett stort missbruuk wara inrijtat hoos Landmätarne som 
för detta och i det ställe dhe sielfue borde drifua ett gott, troget och nyttigt ar-
bete så bruka the lärepoiker, som färdas af och an, gårdar och byar emillan, 
och vthan något föståndh ägorne afmäta: hwarföre sådan oskick och rich-
tigheet här effter att afhielpa, skole sådane lärepoiker intet lidne warda, med 
mindre en sådhan först aff Inspectoren godh ärkiännes och pröfuas, om han 
ähr nödig eller ey, och icke deste mindre sware hans Läremästare till hans ar-

                                                      
42 Det finns en fullständig förteckning över lantmätare i Ekstrand 1896–1903.  
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bethe och förseende, effter som han opå dhet fallet, om någon läredrengh kan 
bestås, skall nöyachtigh caution aff honom annamma. 

Det var alltså inte enbart välutbildade män som framställde de första kar-
torna, även läropojkar var i farten och troligtvis hjälpte även kvinnor till vid 
framställningen av kartor.43 

Lantmätaren var alltså inte helt ensam i sitt arbete. Dessutom ingick det i 
hans roll att samtala med ortsbefolkningen för att få klart för sig vilka ägor 
som hörde till vilken gård. Kammarkollegiet uppmanade lantmätaren att 
hålla sig väl med bönderna, inte mäta i sädesgärdet förrän skörden var bär-
gad och utföra sin plikt ”med störste fogh, discretion och sachtmodigheet, 
vthan något poch och snork medh bonden” (Styffe 1856 s. 265).  

Vilka var det då som lantmätaren samtalade med och fick information 
från? Det skiljer sig åt mellan de olika lantmäteriförrättningarna. Från stor-
skiftestiden framgår det i akterna att alla ägarna i byn sammankallades (vil-
ket inte innebär att alla alltid var närvarande utan ibland skickades ett om-
bud), och även tiden därefter tycks ägarna till marken höras. I de tidigaste 
lantmäteriakterna finns ingen information om vilka som givit upplysningar 
och inte heller några instruktioner som säger vilka som skulle uppsökas för 
att så korrekt information som möjligt skulle erhållas. Lantmätaren Jakob 
Wernsteens dagbok, återgiven i Samuel Hedars artikel 1928 (s. 522), ger 
dock följande inblick den 16 maj 1696: 

Sammankallades dhe äldste bönder, som kunde weta någon kundskap om 
Herborums odahl åcker och enskylte ägor, ibland hwilka en war 106 åhr, 
nämbl. Pär i Dulswijck, men wiste ringa dherom att berätta. 

Det tycks alltså vara de äldsta bönderna som fick lämna information, och 
därmed var det troligen även de som angav namnen på ägorna i lantmätarens 
kartor. När lantmätaren inte kunde finna tillräcklig information bland bön-
derna, vände han sig till högre auktoriteter. Från den 21 juli 1696 rapporteras 
(Hedar 1928 s. 525):  

Mättes Stoorängen, som största dehlen fordom hafwer lytt till Bostebo går-
darna, och war där wijd en stoor swårheet, emädan heela ängen uti manne 
minne war hehl och hållen brukad under Tohrörsborgh, så att iag ringa be-
rättelse hade om dhen gambla häfden, och war än då fullmechtigen icke hem-
kommen. 

Wernsteen antar alltså att ”fullmechtigen”, som vi senare får se är ”rytt-
mästaren h:r Nils Gylldenstierna”, har äldre information än mannaminnet. 

                                                      
43 Man kan anta att kvinnor hjälpte till med kartarbetet; många hustrur var väl förtrogna med 
kartor eftersom de var döttrar eller systrar till andra lantmätare. Se t.ex. Tollin 2008 s. 143. 
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Intressant nog så var det alltså inte de högsta auktoriteterna, ofta adeln, som 
gav lantmätaren uppgifter, utan det var böndernas landskap som avbildades. 
Detta skiljer sig från den bild som Charles W. J. Withers (2000) har målat 
upp för de skotska högländerna under 1800-talet. Där hade lantmätarna som 
instruktion att söka upp de lokala auktoriteterna, vilka i följande ordning var: 
”owners of property; estate agents; clergymen, postmasters and school-
masters […]; rate collectors; borough and county surveyors; gentlemen re-
siding in the district; Local Government Board Orders; local histories and 
other societies; good directories” (a.a. s. 535). Småbönder och lantarbetare 
kunde man inte lita på när det gällde namnen, särskilt inte beträffande den 
korrekta stavningen. Withers undersöker namnböcker över en ö i Hebrider-
na, Lewis, där invånarna var fattiga och det knappt fanns några lokala aukto-
riteter, och finner att alla informanter var män, de flesta mellan 35 och 60 år. 
De valdes antagligen inte på grund av sin ålder, utan för att alla var hushålls-
överhuvuden. (a.a. s. 543.) Troligtvis var det också i Sverige främst män som 
rådfrågades vid kartläggningsarbetet, men det verkar finnas en större beto-
ning på ålder än på status.44 

Lantmätarna skulle hålla sig väl med ortsbefolkningen, men de hade där-
till en annan uppgift, som kunde gå stick i stäv med böndernas intresse. I 
instruktionerna från kammarkollegiet den 30 april 1635 (Styffe 1856 s. 256) 
står det: 

9. Skole dee och in secreto och för sigh sielfve märckia och förfahra, öd-
heshemmanens beskaffenheet och antechna, huru länge hvartdera hafver ödhe 
legat, och vttaff hvad orsak. Gifwandes effter deres Eedzplicht tillkenne, allt 
dedh de i sådan sådan [sic!] så väl som annor motto befinna Cronan lända till 
skadha, och genom hvilkens förvållan. 

Staten ville med andra ord att lantmätaren skulle ta reda på alla egendomar 
vilkas skatteförhållanden behövde undersökas och vittna mot de bönder som 
lantmätaren samtidigt behövde information ifrån. 

En fråga man måste ställa i detta sammanhang är huruvida lantmätaren i 
vissa fall kan ha gått in och skapat egna benämningar på ägor, eller justerat 
ett namn, såsom lantmätaren gjort i Gränby 1771; på konceptkartan finns 
namnet Djupröfven på en ängsmark, på renovationen är samma område kal-
lat Djupängen och man kan misstänka att huvudleden väckte anstöt hos lant-
mätaren.45 Jag utgår ändå från att ovanstående exempel utgör ett undantag 

                                                      
44 Inom den dialogiska teorin har man uppmärksammat att olika maktstrukturer förekommer 
inom de flesta dialoger (och man kan alltså tolka texter som en typ av dialog). Linell (2009 s. 
166) uttrycker detta på följande vis: ”Some individuals have ‘more social power and influ-
ence’, and their voices are ‘more easily heard’ and they have ‘more opportunit[ies] for expres-
sion and communication than others’.”  
45 Storskifteskartan över Gränby (LSA A2-9:1) är ritad av Anders Angelberg genom Gustaf 
Elof Sätterberg. Även på en tidigare karta från 1759 över gränserna runt Uddnäs (LSA 
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och att det i de flesta fall är de faktiska namnbrukarnas namnskick som åter-
ges på kartorna. 

4.4 Materialproblem 
Mitt material är, som ovan nämnts, av skiftande karaktär. De äldre kartorna, 
särskilt renovationerna av skifteskartorna och rågångskartorna, var officiella 
dokument som skulle godkännas i domstol. Det finns anledning att i vissa 
fall, särskilt beträffande de äldre geometriska kartorna, anta att lantmätarna 
inte gav särskilt stor akt på att namnge ägorna såsom ortsbefolkningen 
gjorde. Många av de insamlade namnen från 1600-talet är snarlika och jag 
misstänker starkt att lantmätarens eget, eller kanske till och med lantmäteri-
ets, interna och delvis konventionaliserade språkbruk återspeglas i kartorna. 
Under själva rekontextualiseringen från muntligt namnbruk till skriftligt 
namnbelägg kan man alltså misstänka att lantmätaren har påverkats av det 
sammanhang han producerar texten i, och därmed har ett annat namnbruk 
uppstått i materialet än det samtida faktiska muntliga namnbruket.  

Uppteckningarna gjorda under 1960-talet och 2000-talet är till skillnad 
från lantmäteriakterna inofficiella uppgifter som samlats in under olika för-
utsättningar. De är alltså inofficiella i den meningen att de inte har krävt 
någon ytterligare granskning av en myndighetsperson, och inte heller ingår 
namninsamlingen i någon form av handling som måste godkännas i domstol. 
På sätt och vis kan man därför tro att de namn som finns i uppteckningarna 
bättre motsvarar det muntliga namnbruket, men vi kommer ändå inte ifrån 
att det skett en rekontextualisering. Det finns forskning (se t.ex. Bockgård 
2010, Nyström 1988 s. 42, 51) som visar att de tidiga insamlingarna av dia-
lektprov inte alltid var så spontana som man kanske kan tro, utan att insam-
laren utövade mer eller mindre medvetna påtryckningar för att få informan-
ten att säga som han/hon ville. Och även när påtryckningar inte utövades var 
situationen som sådan inte naturlig, och kan aldrig bli det heller, varför den 
information man fick/får alltid bör användas med detta i åtanke. Det är möj-
ligt att liknande påtryckningar skedde även vid namninsamlingarna. Inte 
heller min egen roll som upptecknare är helt problemfri. Informanterna vet 
att jag vill samla in namn och de vill oftast vara så tillmötesgående som möj-
ligt. I vissa fall kan detta leda till att de meddelar mig namn som de inte 
själva använder.46 

                                                                                                                             
A2:45:1) återfinns namnet Diup Ängen. Den ekonomiska kartan från 1952 benämner området 
Djupröven, och likaså uppteckningarna i OAUt. 
46 Under en provuppteckning av ägonamn i Almunge fick jag ett namn som informanten efter 
ett tag sade att han hade sett på äldre kartor, det var alltså inget han själv använde. 
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Det är även i det närmaste omöjligt att tidsbestämma ett visst namns till-
blivelseögonblick. Hos de yngre namnen, både på kartor och i uppteck-
ningar, kan det finnas uppgifter som gör att man kan förstå att namnen inte 
är så mycket äldre än belägget. Det kan vara kommentarer som ”Meddelaren 
säger, att det stått en stuga där, i vilken en man som hetat Bengt skulle ha 
bott” (uppteckning Anders Öberg 1962 under Bengtvreten), vilket ger vid 
handen att namnet inte kan vara mycket äldre än meddelaren (eller möjligt-
vis meddelarens föräldrar), eftersom han/hon kommer ihåg anledningen till 
namnet (jfr Nyström 1997 s. 138). Samtidigt kan det givetvis vara så att ett 
namn som blir belagt första gången 1962 har brukats flera årtionden (eller 
flera sekel) tidigare men inte återgivits på kartor eller i andra handlingar. 

Att beakta är även det geografiska perspektivet (och ägandets perspektiv); 
vilka namn man får kan bero på vem man frågar. En lokal kan visa sig ha ett 
namn om man frågar dem som brukar den och ett annat namn om man frågar 
grannarna. Exemplet Baddodlingen visar tydligt detta: 

Baddodlingen eller Vadkärret, inäga å 1 Ösby, Almunge sn, Närdinghundra 
hd, Sthlms l.  

Inägan är uppodlad från Baddet och brukas fortfarande av denna gård. Där 
säger man alltid Vadkärret efter inägans läge i närheten av torpet Vadet i 
Husby-Långhundra sn. Annars är Baddodlingen det allmänt använda namnet 
i trakten.   

Anders Öberg 1962 

Det finns alltså i detta fall två möjliga namn på samma lokal, beroende på 
om namnbrukaren (informanten) har ett närhorisontsperspektiv eller ett 
fjärrhorisontsperspektiv (se ovan avsn. 3.2.3). På kartorna är det oftast en-
dast det ena namnet som redovisas, och det är omöjligt att avgöra om namnet 
används av enbart brukaren eller av en större krets. Det finns exempel på 
dubbla, eller konkurrerande, namn även i lantmäteriakterna, där lantmätaren 
skriver eller mellan de båda namnen, se till exempel LMA 03-ALM-25 över 
Kamsta, där det på kartan står: ”Qwarnkiärret eller Långängen kallad hö-
rande under Rånäs”. Detta måste väl bero på att det i byn fanns två konkur-
rerande namn, vilket kan tyckas besvärligt då man borde ha velat undvika 
förvirring. Kanske kan det vara lantmätaren som har tagit namnet från en 
tidigare akt, som inte finns bevarad i vår tid (jfr Neumüller 2011). 

Källorna är varierande till innehåll och utseende. Vissa lantmäteriakter 
innehåller enbart en karta, andra enbart en beskrivning (se ovan för beskriv-
ning av kartorna). Det blir därmed ibland svårt att avgöra vilken äga som 
ligger var, men om ett ägonamn förekommer flera gånger inom en och 
samma enhet har jag ansett att namnet avser samma äga, trots att jag alltså 
inte kan kontrollera detta på kartan. Sannolikheten att ett identiskt namn 
skall finnas på två skilda platser inom en och samma by anser jag inte vara 
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stor,47 och jag har inte heller kunnat konstatera att två homonymer, såsom två 
Storängen, finns inom de enheter där jag kan avgöra var ägorna ligger.  

Skillnaderna mellan akterna medför även att jag i vissa fall inte kan av-
göra huruvida ägan är en äng eller åker etc. Det är oftast i de sena akterna 
som namnen används som ett slags etiketter eller rubriker, vilket innebär att 
ett namn används för ett större område, som samtidigt kan beskrivas både 
som åker, äng och avrösningsjord. Namnen i dessa sena akter tycks inte 
längre denotera ett mindre avgränsat område, utan används ungefär på 
samma sätt som de tidigaste lantmätarna i många fall tycks ha brukat be-
nämningen gärde på (jfr not 49).  

Att jag inte har valt att följa varje enskilt namn för sig, och exakt noterat 
dess geografiska läge, har gjort att det ibland uppstår vissa kronologiska 
luckor i mina perioder. Ett exempel: ett namn kan ha kontinuitet över flera 
perioder, men den namngivna ägan ligger på gränsen mellan två (eller möj-
ligen flera) bebyggelseenheter, och har av någon anledning har blivit skiftat 
mellan dessa. Namnet finns alltså under en eller fler perioder inom bebyg-
gelseenhet A:s ägogränser för att senare dyka upp inom bebyggelseenheten 
B:s ägogränser; i detta fall har jag ”tappat tråden” mellan perioderna när 
ägan har bytt innehavare. Antalet namn med kontinuitet som på så sätt kan 
beläggas under en kortare tid anser jag dock vara så ringa att de inte stör 
bilden i stort. 

4.4.1 Namn eller appellativ? 
När man som namnforskare ska avgränsa sitt material kan det ibland vara 
svårt att avgöra om ett uttryck är ett namn eller ett appellativ (se t.ex. An-
dersson 1973b s. 150 ff., eller Namn och namnforskning avsn. 2.1). Särskilt 
svårt är det vid ”genomskinliga namn” (Andersson 1973b s. 151). Ägonamn 
är inte sällan genomskinliga. Andersson (a.st.) tar upp exemplet Ängen, som 
han menar har svag namnkaraktär och omväxlande kan fungera som namn 
eller appellativ, beroende på vem som tillfrågas och i vilken situation. An-
derssons artikel är egentligen en recensionsartikel i anledning av Vibeke 
Christensens och John Kousgård Sørensens bok Stednavneforskning 1 
(1972), där de diskuterar ”ordklassen proprium” (s. 9 ff.). Där nämner de 
(a.st.) liksom Andersson (1973b s. 150 ff.), att tidigare forskare ofta velat 
koppla grammatiska regler till namn, såsom att namn saknar bestämdhets-
böjning och numerusböjning. De avvisar dock möjligheterna att koppla så-
dana grammatiska krav till gruppen egennamn. Andersson (1973b s. 152) 
menar att ”[d]iskussionen av ett grammatiskt kriterium har därmed fört oss 

                                                      
47 Det finns andra undersökningar som visar på annorlunda resonemang, se t.ex. Leino (2007 
s. 22) som menar att det kan finnas flera Umpilampi ’Closed Pond’ inom ett avstånd mindre 
än en kilometer. 
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in i g r ä n s z o n e n  m e l l a n  e g e n n a m n  o c h  a p p e l l a t i v ”. Det är 
särskilt tydligt när man behandlar vissa tveksamma fall i de lantmäteriakter 
jag har excerperat. Det finns exempel på namn som snarast har gått från att 
vara egennamn till att bli ett slags halvpropriella appellativ av typen (Carl 
Matts) Skotthage (Toftinge, Väddö socken) eller (Oppgårdens) Nyäng (Sö-
derby, Almunge socken). Exempel på dessa typer finns både i det historiska 
materialet och bland uppteckningarna. Även numerusböjningen vacklar 
ibland hos de ägonamn som jag har excerperat: förutom att ett och samma 
område omväxlande kan kallas Rudorna och Rudan (Hammarby, Väddö 
socken) finns också exempel på att namn kan slås ihop som Björn- och 
Singmossarna, trots att områdena var för sig står som Björnmossen och 
Singmossen (Prästgården eller Mälby, Väddö socken) (jfr diskussionen an-
gående rekontextualisering avsn. 3.1). 

Vibeke Dahlberg (1985 s. 127 ff.) anser att det inte finns någon gråzon 
mellan appellativ och namn ‒ vid ett givet ögonblick är det alltid tal om det 
ena eller andra ‒ men hon förstår att problemet kan uppstå när namnforskare 
måste besluta huruvida man ska ta med vissa namn eller inte i sitt material 
(a.a. s. 131). Hon menar att det inte förekommer några appellativiska namn, 
och antagligen inte heller halvpropriella namn, utan vill i stället tala om 
homonymi (a.a. s. 132 ff.). Hennes idé om homonymi innebär att ett namn 
och ett appellativ kan vara formellt identiska, som t.ex. namnet Kalvhagen 
och appellativet kalvhagen, men i ett bestämt tillfälle är det alltid tal om 
antingen det ena eller det andra, och att man möjligen kopplar ihop namnet 
Kalvhagen med en hage för kalvar innebär bara att man tolkar namnet asso-
ciativt (a.a. s. 135). Det är en tilltalande tanke, men senare forskare har haft 
svårt att släppa idén om att namn kan ha olika grader av namnighet. Terhi 
Ainiala (2007 s. 37) visar, som tidigare nämnt (avsn. 2.1 ovan), att namn-
brukare ofta vill att namnen förutom att individualisera platsen också ska 
säga något om den. Det är alltså inte enbart den utpekande funktionen som är 
viktig (även om det givetvis är ett namns huvudfunktion), utan även andra 
funktioner, kanske framför allt den beskrivande har betydelse (jfr Namn och 
namnforskning s. 12 ff. och Nyström 2009 s. 123).  

Åse Wetås (2008 s. 76) diskuterar namnighet, eller proprialitet, och menar 
att det handlar om ”ein glidande storleik, og det propriale og appellativiske 
feltet blir oppfatta som ulike delar av eit kontinuum eller nettverk, snarare 
enn som to strengt separate kategoriar” (jfr även Bakken 1998 s. 138 f. och s. 
158 f. angående ”leksikaliseringsgrad og propriumstatus”, samt Staffan Ny-
ströms recension av Bakkens avhandling, 2001 s. 158 f.). I Norsk lingvistisk 
tidskrift 27 (2009) har Åse Wetås avhandling skärskådats av de båda oppo-
nenterna Hans-Olav Enger och Staffan Fridell, och där finns även kommen-
tarer från Wetås publicerade. Fridell (2009 s. 342) skapar en exemplifierande 
modell över var olika typer av namn hamnar på en skala från hög till låg 
proprialitet, där t.ex. personnamn har en högre proprialitet än ortnamn, och 
bebyggelsenamn en högre proprialitet än naturnamn. 
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Denna ”kontinuumsmodell” säger Wetås, är inspirerad av Bo Ralphs 
(1994) tankar om namnighet. Ralph (a.a. s. 244) skriver: 

Prototypen för ett namn skulle då kunna vara en arbiträr (dvs. morfologiskt 
ogenomskinlig) beteckning på en lätt och naturligt identifierbar individ (t.ex. 
en människa). I takt med att man avlägsnar sig från detta typiska namnideal 
[…], då kanske man också kan säga att den lexikaliska enheten ifråga är 
mindre karakteristisk som namn. Det hela blir en fråga om grader, som så 
mycket annat inom språket. 

Var skulle då ägonamnen placera sig inom denna kontinuumsmodell? Ägo-
namn kan som grupp möjligen ha lägre proprialitet än personnamn och be-
byggelsenamn, de ligger nog ofta på samma nivå som naturnamnen. Det är 
dock svårt att generalisera en sådan heterogen grupp som ägonamn och en-
skilda namn kan givetvis placeras sig både högre och lägre än enskilda na-
turnamn (eller andra namn). Även om gruppen kan anses ha lägre pro-
prialitet än de typiska bebyggelsenamnen är de likafullt namn.  

Wetås (2008 s. 77 och 2009 s. 352) framhåller, liksom Ainiala (2005 s. 
18, se nedan avsn. 5.1), att det är namnbrukarna och kontexten som avgör 
vad som är namn och inte. Frågan är dock om namnbrukarna alltid kan av-
göra frågan. I en dialog kan man anta att deltagarna använder ett uttryck utan 
att bekymra sig om huruvida de använder det som namn eller appellativ. 
Problemet uppstår först vid den rekontextualisering som forskaren gör. Ef-
tersom forskaren oftast inte deltar i samma dialog kan han/hon inte skapa 
samma förståelse som namnbrukarna utan åstadkommer ett problem som 
inte finns i den ursprungliga dialogen. För att kunna studera namnens egen-
skaper och särdrag måste forskaren vara säker på att han/hon studerar just 
namn, och inte appellativer i stort. För en namnforskare räcker det alltså inte 
att förstå vad namnet eller appellativet syftar på (som det ofta gör för en 
namnbrukare) eftersom han/hon till att börja med måste bestämma huruvida 
uttrycket skall ingå i materialet eller ej. 

När det gäller det material jag har arbetat med kan det vara svårt att dra en 
skarp gräns mellan namn och appellativ. Jag har i följande kapitel (avsn. 5.1) 
ställt upp tre kriterier för att jag ska låta namnet ingå i mitt material, där pro-
prialitetskravet (namnkaraktären) står högst. 
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5 Metod 

I detta kapitel beskriver jag hur jag har gått till väga när jag har samlat in och 
analyserat mitt material. I första delen (5.1) redovisar jag hur jag har bedömt 
vad som ska ingå i mitt material, sedan följer en beskrivning av hur in-
samlingen gått till vid de historiska källorna (5.2) och hur jag själv har upp-
tecknat namn (avsn. 5.3). I min resultatredovisning presenterar jag materialet 
uppdelat på perioder, vilka jag förklarar i avsn. 5.4. Vilka gränsdragningar 
jag har gjort när det handlar om ägonamnskontinuitet framgår av avsn. 5.5. 
Slutligen redogör jag för den strukturella och semantiska analysen i avsn. 
5.6. 

5.1 Identifiering av ägonamn 
Som tidigare nämnts varierar kartakterna mycket till innehåll och utseende. 
Vissa innehåller många namn, andra innehåller nästan inga namn, förutom 
bebyggelseenhetens. En osäkerhet kan lätt uppstå huruvida ett uttryck är ett 
namn eller inte (se avsn. 4.4.1). Enligt Terhi Ainiala (2005 s. 18) bör man 
utgå ifrån namnbrukarna; om en namnbrukare anser att ett uttryck är ett 
namn bör också namnforskaren göra så. Det finns inte många av namn-
brukarna till hands att fråga, eftersom den största delen av mitt material är 
över hundra år gammalt. Ägonamnen från mina egna uppteckningar lyder 
under regeln att namnbrukaren avgör vad som är namn och inte, och likaså 
har jag antagit att uppteckningarna i OAUt följer samma regel. För det äldre 
materialet får man utgå ifrån lantmätarens uppgifter och man kan ställa sig 
frågan om lantmätaren kan räknas som en av namnbrukarna (för diskussion 
om lantmätarens roll se avsn. 4.3 ovan). För att identifiera vad som är ägo-
namn eller inte har jag utgått från min definition av ägonamn (se ovan),48 
men i de fall osäkerhet har uppstått har jag utgått ifrån följande kriterier, där 

                                                      
48 Det finns namn i mitt material som betecknar både bebyggelser och ägoområden. I dessa 
fall har jag tagit upp namnet som ägonamn om det (också) står för sig självt i uppräkningar, 
utan direkt anknytning till bebyggelsen. I mina uppteckningar förekommer t.ex. Vasta som 
enligt informanten betecknar bebyggelsen som finns på platsen och åkermarken däromkring. 
Det finns inte behov av två särskiljande namn eftersom situationen gör att tolkningen av 
namnet blir korrekt. 
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man ska förstå ordningsföljden så, att om inte det första kriteriet uppfylls går 
man till nästa, och om inte heller detta uppfylls går man till tredje kriteriet:  

1. Namnet måste ha tydlig namnkaraktär.49  
2. Det måste finnas andra ägonamn i samma akt som har tydlig namn-

karaktär.  
3. Ägonamnet återkommer i samma eller liknande form i andra källor. 

När det gäller namn eller benämningar som slutar på -skiftet har jag varit 
extra hård i min bedömning och i vissa fall frångått villkoret (punkt 2) att det 
måste finnas andra ägonamn i samma akt som har tydlig namnkaraktär. I 
stället har jag krävt flera (minst två) ägonamn med tydlig namnkaraktär inom 
samma ägoområde, t.ex. namn med namnkaraktär inom samma gärde eller 
samma inhägnad. I storskiftesakten över Edeby (LSA A118–9:1) är t.ex. 
ängsmarken Norrängen uppdelad i sju olika områden, eller skiften, med 
namnen Smogskifte, Grindskifte, Gråtarna, Blackan, Sandskifte, Myrskifte 
(uppdelat i två delar) och Slumpen. Eftersom Gråtarna och Blackan får an-
ses vara namn har jag även låtit namnen på -skifte ingå i mitt material, trots 
oviss namnkaraktär. I de fall där jag kunnat se att ett namn som slutar 
på -skiftet förekommer på ett och samma ägoområde i olika akter (och 
kanske dessutom har kontinuitet) har jag dock valt att betrakta sådana namn 
som ägonamn och de ingår därmed i mitt material. 

I resultatredovisningen (kap. 6) skiljer jag mellan namn och namnbelägg. 
Varje enskilt namn kan representeras av ett eller flera namnbelägg, varför 
antalet namnbelägg är större än antalet namn. För att kunna hantera och 
kvantitativt beskriva ett så pass stort material har jag emellertid ansett mig 
tvungen att göra vissa förenklingar. När ett namn förekommer i flera olika 
källor, i olika akter, har jag räknat förekomsterna som flera belägg, såvida 
inte några av akterna står i förhållandet koncept–renovation, t.ex. så har 
Sto(o)rängen, storengen och Storengian i tre olika akter räknats som tre 
olika belägg. När ett namn däremot förekommer flera gånger i samma akt, 
t.ex. Storengen, Stoorengen, har jag räknat förekomsterna som ett enda be-
lägg. Vissa namn kan ibland variera till numerus och/eller bestämdhet i 
samma akt eller mellan olika akter i samma period, och jag har då samman-
fört beläggen under ett och samma namn (för perioden) i den form namnet 
oftast förekommer i. Om ett namn har stark kontinuitet ökar risken för att det 

                                                      
49 Enligt Per Vikstrand (2005 s. 151) är det i de äldre geometriska jordeböckerna vanligt ”att 
gärden omtalas med stereotypa beteckningar som östra gärdet och västra gärdet. I sådana fall 
är det sannolikt inte frågan om verkliga namn utan om beteckningar, kanske till och med 
införda av lantmätarna själva.” Jag har dock valt att ta med många av dessa namn, eftersom de 
återkommer på samma områden i senare akter, eller för att de förekommer i akter där andra 
ägonamn också förekommer. Man måste även i vissa fall beakta att lantmätaren kan ha skapat 
namn som sedan tagits upp av jordbrukarna. 
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ska finnas konkurrerande stavningar, och jag har i dessa fall valt den mest 
moderna formen när jag presenterar namnet i löpande text. 

5.2 Excerpering av ägonamn i de historiska källorna 
Den största delen av mitt material utgörs av äldre lantmäterihandlingar, från 
ca 1640 t.o.m. 1929. I dessa historiska källor har jag enbart excerperat nam-
nen när de utgör ett eget, självständigt namn, dvs. jag har valt att inte excer-
pera namn när de utgör en del av formellt sekundära namn, som t.ex. vissa 
namn på rår eller rösen, eller när de ingår i en skiftesbenämning (se ovan), 
trots att det i vissa fall är väldigt tydligt att det är ett ägonamn som utgör 
bestämningsled i ett annat namn. Det innebär t.ex. att namnet Storåkern tas 
med om det förekommer i en dylik form, men det tas inte med om det bara 
finns belagt som bestämningsled i Storåkersskiftet. Om jag inte uteslöt namn 
som enbart är belagda som bestämningsled skulle antalet ägonamn i mitt 
material öka betydligt och i vissa fall skulle jag även få tidigare belägg för 
vissa namn. Men jag har ansett att detta förfarande samtidigt skulle göra mitt 
material för svårbedömt; framför allt skulle det medföra en osäkerhet när det 
gäller denotationen.  

Alla ägonamn som är excerperade ur lantmäteriakter har jag själv excer-
perat från antingen de fysiska akterna eller de skannade akterna som finns 
tillgängliga i GEORG eller Historiska kartor. Jag har excerperat namnen i 
den form de står, samt nummer eller annan information i samband med nam-
net, som kan vara användbar när det gäller lokalisering eller tolkning. Nam-
nen som kommer från OAUt har jag tagit i den form som de har i uppteck-
ningarna, med den information som där finns. 

När jag har excerperat ägonamn enligt ovanstående principer (avsn. 5.1) i 
lantmäteriakterna har jag också noterat vad de betecknar. För enkelhetens 
skull har jag valt att identifiera ägorna endast som ”åker”, ”äng” eller ”övrig 
mark”. I denna övrigt-kategori ingår främst namn på hagar och betesmark, 
men även i vissa fall områden som kanske enbart sporadiskt använts som 
bete. Denna indelning utgår dels från inägomark och ut(ägo)mark, dels från 
distinktionen mellan närhorisontsnamn och fjärrhorisontsnamn. Hagar ingår 
visserligen ofta rent geografiskt i det område som utgörs av inägomarken, 
och kan klassificeras som närhorisontsnamn, men jag har ändå valt att räkna 
dem till gruppen ”övrig mark”, eftersom deras funktion påminner mer om 
utmarkens extensiva funktion. Jag gör alltså skillnad mellan huruvida mar-
ken används för produktion av spannmål och hö eller om den används för 
bete (eller förvaring av djur). Omvänt finns det givetvis ängar som ligger på 
skogen och bär namn som kan klassificeras som fjärrhorisontsnamn, men de 
definieras ändå som ”äng”.  

När jag har försökt bestämma vilket markslag ägonamnet denoterar har 
jag utgått ifrån lantmätarens beteckningar; i många akter har lantmätaren 
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själv satt rubriker såsom ”åkermark”, ”ängsmark”, ”beteshagar och skogs-
mark” eller motsvarande termer. Tydligast framgår markslaget i storskiftes-
handlingarna, medan laga skiftes-handlingar och senare lantmäteriakter kan 
sakna tydlig markbestämning och enbart ange huruvida marken räknats som 
inrösningsjord eller avrösningsjord (se avsn. 4.2.1).  

Många gånger följer färgsättningen av kartorna en viss ordning; i de 
äldsta kartorna är åkermarken stiliserade fåror, ängsmarken grön och skogs-
marken mörkgrön. I storskifteskartorna är ängsmarken oftast grön, medan 
åkermarken bär färg efter vilket hemman den kom att tillhöra (grått, brunt, 
gult, rosa och rött är färger som ofta förekommer). I laga skiftes-kartorna är 
åkern oftast gulvit eller beige, ängen mörkgrön, skog och utmark ljusgröna 
och samfälligheter bruna. För övriga karttyper finns det ibland en symbol-
förklaring där man kan se vilka färger lantmätaren använt för vilka områden, 
men ofta följer kartorna det ovan beskrivna färgmönstret. När karta eller 
rubrik saknas har jag utgått ifrån hur marken beskrivs: ”lerjord”, ”svart-
mylla” och liknande för åkermark, ”hårdvall”, ”skönvall”, ”mossvall” etc. 
för ängsmark, eller vad som mäts, dvs. om måttet som följer namnet anges i 
”lass hö” har jag ansett namnet beteckna en äng, om måttet är angivet i ”tun-
nor utsäde” har jag fört namnet under åkermark. Termerna för vad som mäts 
varierar i olika akter och över perioder, men kappland, tunnland, tunna ut-
säde, öresland och liknande används för åkermark. För ängsmarken är det i 
mina källor nästan uteslutande lass (hö). I ett fåtal akter har det inte varit 
möjligt att avgöra vad ett visst namn betecknat, men jag har ändå funnit det 
vara ett ägonamn eftersom området som brukas inte kan betecknas som en 
bebyggelse eller en ren naturföreteelse, eller eftersom det uttryckligen har 
handlat om ägor.  

För att fastställa huruvida ägorna brukas samfällt eller inte har jag utgått 
från storskifteskartorna. Detta skifte syftade till att föra samman ägorna un-
der färre brukare, vilket alltså ofta innebar att mycket mark som tidigare 
varit tegindelad (och därmed brukades av flera gårdar) övergick till att bru-
kas av en enda gård. De ägor som i storskifteshandlingarna (fortfarande) 
tydligt delas mellan (nästan) alla gårdar i byn har jag räknat som samfällda. 
Detta innebär dock inte att hela ängen ägs gemensamt (som helhet), utan att 
varje gård äger en del av området i fråga. Jag har valt att uttrycka mig som 
att marken ägs samfällt eftersom flera ägare delar på ett område som bär 
endast ett namn. Ifall det uttryckligen står att en äga tillhör hela byn (vilket 
kan vara fallet i de äldre geometriska jordeböckerna), har jag också tagit med 
ägans namn i min analys av samfällt brukade ägor. Jag har däremot valt att 
bortse från sådana namn som innehåller bestämningsleder som kan tänkas 
ange samfällt brukande, såsom Hop- eller Sam-. Anledningen till det är att 
jag inte kan vara säker på vilket samfällt brukande som avses (dvs. samfällt 
brukande mellan individer, mellan byar, mellan socknar osv.) och också en 
osäkerhet om det verkligen är ett samfällt brukande eller ägande som är bak-



58 

grunden till dessa bestämningsleder. Antalet samfällt brukade ägor varierar 
stort mellan de utvalda bebyggelseenheterna. 

5.3 Insamling av samtida material 
Vid mina egna uppteckningar har jag tagit med mig en karta och först fått 
informanterna att på egen hand berätta vilka namn (levande eller tidigare 
brukade) de känner till. I ett andra steg har jag presenterat namn som före-
kommer i det äldre materialet och som jag anser särskilt intressanta, för att 
se om de kan känna igen dem (jfr Ainiala 2000 s. 25). Till min hjälp har jag 
haft med mig den ekonomiska kartan över området ifråga, vilken oftast har 
varit lättast för informanterna att orientera sig efter, men i en del fall har jag 
även visat andra kartor för att kontrollera vissa namn. Vid intervjuerna i 
Almunge socken spelade jag in samtalen, men i Väddö lät jag bli att göra 
detta, då jag inte fann att det hjälpte mig utan tvärtom snarare gjorde inter-
vjuerna mer svårgenomförda, åtminstone till en början. Jag samlade in alla 
namn inom bebyggelseenheternas områden som informanterna hade att ge 
och sorterade sedan ut de namn jag ansåg vara ägonamn. I Södra Fjäll var 
läget något annorlunda (se 4.2.2.2); där kom jag att utgå ifrån en namnlista 
som sammanställts ca 5‒10 år tidigare och kontrollerade om även mina in-
formanter kände till namnen. 

5.4 Periodindelning 
För att undersöka om ägonamnen förändras under tidens lopp och för att 
avgöra om det finns namnkontinuitet i ett så pass stort material som ligger 
till grund för undersökningen, har jag ansett det nödvändigt att analysera 
materialet indelat i perioder. De fem perioder jag har valt att arbeta med är: 
1640–1751, 1752–1826, 1827–1929, 1930–1963 och 2010–2012. Perioder-
nas avgränsning är avhängig materialets karaktär (se avsn. 4.2 för närmare 
beskrivning av materialet).  

Under perioden 1640–1751 består materialet främst av lantmäteriakter 
från de äldre geometriska jordeböckerna, samt för främst Almunges del 
yngre geometriska jordeböcker. Två äldre namnbelägg från 1635 finns för 
Väddös del excerperade i OAUt och för Almunges del finns två ägonamn 
från 1638 i OAUt samt ett namn i en lantmäterihandling från 1625. Gränsen 
är dragen vid 1640 eftersom det är då de geometriska jordeböckerna finns 
för mitt undersökningsområde. Den senare gränsen är lagd till 1751, trots att 
instruktionen om storskifte kommer först 1757. Redan i ett tillägg till lant-
mäteriförrättningen den 1 mars 1749 står nämligen att ”lantmätaren skall 
uppmana byamännen att lägga allt i storskifte” (Jansson 2008 s. 172) och jag 
har i mitt material två akter (LSA A2–5:1 och A2–16:1, Almunge socken) 
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från 1752 som bättre passar in bland akterna i den efterföljande perioden, 
och jag har därför valt att dra gränsen redan 1751. 

Mellan 1752 och 1826 är huvuddelen av ägonamnen insamlade från stor-
skifteshandlingar, men även akter som beskriver andra delningar och rå-
gångsbestämningar förekommer. Perioden avslutas 1826, eftersom stadgan 
om laga skifte kommer 1827. 

Under perioden 1827–1929 är de namnrikaste källorna laga skiftes-hand-
lingar, men det förekommer även hemmansklyvningar, avsöndringar, ägo-
utbyten m.m. som innehåller ägonamn. Jag har valt att dra den senare grän-
sen vid 1929, trots att stadgan om laga skifte upphörde att gälla 1928 (då den 
ersattes av lagen om delning av jord å landet, se Jansson 2008 s. 174), ef-
tersom uppteckningarna (i Väddö socken) tar sin början under 1930, och jag 
anser att de akter som förekommer under 1928 och 1929 har mer gemensamt 
med de tidigare akterna än med uppteckningarna. 

Materialet från perioden mellan 1930 och 1963 innehåller framför allt 
uppteckningar från OAUt (där även ett namnbelägg från 1965 förekommer i 
Almunge socken) och excerpter från ekonomiska kartan. Under perioden 
2010–2012 kommer materialet från mina egna uppteckningar.  

5.5 Metod vid kontinuitetsanalys 
För att ett namn ska ha kontinuitet kräver jag att namnet förekommer i minst 
två perioder. Ett namn har starkare kontinuitet ju fler perioder det finns un-
der, och jag menar att man kan kalla kontinuiteten stark om namnet före-
kommer i tre perioder eller fler. Detta innebär alltså att ett namn måste ha 
belägg senast från perioden 1827–1929 för de närmare undersökta bebyggel-
seenheterna eller från 1752–1826 för de övriga bebyggelseenheterna för att 
över huvud taget kunna ha en möjlighet till stark kontinuitet. Ibland kan det 
hända att ett namn ”försvinner” i en mellanliggande period, för att dyka upp 
igen i en senare. Dessa namn anses dock ha en lika stark kontinuitet som de 
namn som dyker upp utan avbrott i olika perioder. Inom en och samma pe-
riod standardiserar jag namnformen efter den oftast förekommande stav-
ningen. Ägonamnet måste, bortsett från växling i ortografi, numerus och 
bestämdhet, vara oförändrat och den denoterade lokalen måste ligga på un-
gefär samma ställe för att namnet ska anses ha kontinuitet.50 Eftersom jag 
undersöker ägonamnskontinuitet (se avsn. 3.2.2) anser jag att det finns kon-
tinuitet även om en äng plöjts till åker, så länge ägan har behållit sitt namn.  

För de äldre perioderna finns det ett varierande antal akter. Att ett namn 
förekommer i flera akter – och därmed har flera namnbelägg – innebär dock 

                                                      
50 Jag har inte haft möjlighet att exakt bestämma varje ägonamns korrekta position, utan har 
fått nöja mig med att göra en ungefärlig uppskattning av läget inom varje bebyggelseenhet. 
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inte att det automatiskt måste ha stark kontinuitet över en längre tid, ef-
tersom flera akter kan tillhöra samma period. Ibland kan det för ett område 
finnas flera akter som täcker en tidsperiod från t.ex. 1752 till 1826, medan 
det för andra områden endast finns en akt inom samma period. Ett namn kan 
ha en kortare tids kontinuitet inom en viss period, och alltså förekomma i 
flera akter under en och samma period i mitt material, men detta har jag inte 
valt att studera. Ett namn kan finnas inom två perioder, men ändå inte ha en 
kontinuitet på mer än ett par årtionden. Detta räknar jag ändå som namn-
kontinuitet, om än svag sådan, och ett fåtal sådana fall förekommer i mitt 
material. Eftersom jag har valt att inte studera namnkontinuiteten mellan 
enskilda akter utan från en period till en annan, dvs. över en periodgräns,51 
kan namnkontinuiteten räknat i år variera med nästan ett sekel från en period 
till nästkommande. Ett namn kan t.ex. finnas 1640 och återkomma 1810, 
dvs. visa en kontinuitet på 150 år, medan ett annat namn kan finnas 1825 och 
återkomma 1835, dvs. en kontinuitet på 10 år, men ändå räknas ha lika stark 
kontinuitet (förekommer i två perioder). Jag har därför valt att inte lyfta fram 
de namn som har en kontinuitet över endast en periodgräns (förekommer i 
två perioder) utan jag fokuserar mer på de namn som förekommer i minst tre 
perioder. 

5.6 Strukturell och semantisk analys 
Jag har till att börja med delat in namnen efter om de är enledade eller två-
ledade (5.6.1), därefter har jag anlyserat huvudlederna efter om de har en 
innebörd som anknyter till ett markområde eller inte (5.6.2) och bestäm-
ningslederna efter deras semantiska innehåll (5.6.3). 

5.6.1 Strukturell analys 
Alla ägonamn har analyserats och kategoriserats efter sin formella struktur, 
dvs. huruvida de är enledade eller tvåledade. I Namn och namnforskning 
(2013 s. 16 f.) framhålls det tydligt att indelningen av ortnamn i enledade 
och tvåledade namn utgår ifrån namnbildningen; om ett namn är bildat av ett 
enkelt ord, såsom Näset, Berg eller Kärret så är också namnet enledat, är 
namnet bildat av en sammansättning som ”i sin helhet finns som ett vanligt 
ord i språket” brukar namnet ändå betraktas som enledat, eftersom det tagits 
”i sin helhet” från lexikonet. I mitt material finns t.ex. Kattrumpan (ett s.k. 
metaforiskt namn), vilket får betraktas som ett enledat namn eftersom det har 
använts i sin helhet vid namngivningen, dvs. det är inte ett namn som består 

                                                      
51 Att studera namnen akterna emellan är givetvis genomförbart, men ej fruktbart i ett större 
sammanhang än när man undersöker en enskild bebyggelseenhet. 
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av huvudleden -rumpa (en sådan huvudled finns inte i mitt material, dock 
förekommer det närliggande -röven) och bestämningsleden Katt-; det är 
ordet kattrumpa som har givit inspiration vid namngivningstillfället, då 
åkern hade formen av en kattrumpa (se t.ex. Kattrumpan i Hagby, Almunge 
socken, se OAUt). 

Givetvis uppstår många gränsfall rörande när ett namn tagits ”i sin helhet” 
och när det bildats av två olika element. I mitt material förekommer namn 
såsom Kalvhagen, Fårhagen och Oxhagen, vilka alla kan sägas existera som 
sammansättningar i lexikonet. Samtidigt är huvudleden -hage en frekvent 
typ bland ägonamn och möjligheten finns att namnen har bildats genom 
sammansättning av två fristående element, dvs. att namnet är tvåledat (jfr 
Zilliacus 1966 s. 68). Jag anser dock att namn av denna typ, med svag 
namnkaraktär och med tydligt närhorisontsperspektiv, bör betraktas som 
enledade (se Pamp 1988 s. 9, Namn och namnforskning 2013 s. 16 f.). Kalv-
hagar, kohagar, fårhagar och hästhagar var (och är i viss mån fortfarande) ett 
frekvent inslag på landsbygden och man kan tänka sig att dessa namn i en 
dialog mellan två jordbrukare varierade mellan att vara namn och att vara 
appellativ (jfr avsn. 4.4.1). Det är omöjligt att veta om namnet uppstått t.ex. 
ur ett ord fårhage eller genom sammansättning av elementen får och hage; 
betydelsen hos namnet är ändå densamma för en namnbrukare, och ingår 
med största sannolikhet också i hans onomastikon. Jag har alltså valt att be-
trakta namn på -hage, där ett ord för tamdjur (ej sällskapsdjur) ingår som 
bestämningsled och där ett likalydande sammansatt ord kan anses etablerat 
även inom lexikonet, som enledade. Möjligheten finns att även andra sam-
mansatta ord, t.ex. sådana innehållande -vall eller -hägnad, skulle kunna 
tolkas på liknande sätt. I mitt material har jag dock inte funnit sådana exem-
pel innehållande sammansatta ord med annan efterled än -hage. 

När man utgår ifrån att människor bär på ett individuellt onomastikon kan 
man anta att vissa frekventa namn inte nybildas utan väljs ur detta; det hand-
lar alltså inte om namnbildning utan om namnval (jfr Andersson 2012 s. 153 
f.). Ett namn som förekommer ofta, som t.ex. Storängen, kan antas ingå i 
många jordbrukares onomastikon och skulle därmed kunna betraktas som 
valt ”i sin helhet” liksom de ovan beskrivna exemplen.52 Jag anser dock att 
det finns en viktig skillnad mellan Kalvhagen och Storängen; kalvhage exi-
sterar som appellativ, men det gör i allmänhet inte *storäng (jfr dock Öster-
gren 7 sp. 294). Även i användningen av namnet som sådant kan det finnas 
en skillnad: Kalvhagen kan vid namngivningstillfället enbart ha bakgrunden 

                                                      
52 Jag anser inte att namn enbart existerar i sin helhet i onomastikonet, utan instämmer i Staf-
fan Nyströms (1996 s. 142) åsikt att ett onomastikon inte inrymmer ”bara hela, färdigbildade 
namn klara att aktualisera, inspireras av eller rent av kopiera. Där finns också namnelement 
med oftast denotativ innebörd och fr.a. konnotativ och associativ laddning av olika grad”. 
Dessutom tror jag att onomastikonet innehåller strukturer eller mönster för hur olika typer av 
namn kan bildas (se även Andersson 1994 s. 24 f.). 
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’hagen med kalvar’ och användas omväxlande som appellativ och namn, 
medan grunden till Storängen kan tänkas vara antingen att ängen är stor eller 
omvänt att den inte är stor utan liten och namnet har givits i ett slags ironisk 
kontrast (se Pihl 2009 s. 72 angående Storängen i Söderby, Almunge socken, 
som inte kan anses stor).53 Man kan knappast tänka sig en växling mellan 
”den stora ängen” eller ”storängen” och Storängen på samma sätt som i fal-
let kalvhagen/Kalvhagen. Jag anser alltså att namnen skiljer sig åt när det 
gäller namnkaraktär; de namn som enbart existerar som sammansättningar i 
onomastikonet och inte i lexikonet, får anses ha en något starkare namn-
karaktär.  

Det finns dessutom en komplikation med att se frekventa namn som Stor-
ängen som enledade; man kan inte med säkerhet veta när namnet kan anses 
så pass vanligt och etablerat att det handlar om ett namnval när nya namn av 
samma typ myntas. När namnet bildas allra första gången måste det vara 
tvåledat eftersom det inte existerar i lexikon sedan tidigare, andra gången 
namnet tas i anspråk kan det handla om ett namnval (eller uppkallelse) om 
namnet förekommer i namngivarens onomastikon. Jag har inte möjlighet att 
avgöra huruvida namnet Storängen som sådant förekommer i namngivarens 
onomastikon eller ej. Att namnet är så frekvent behöver inte vara ett utslag 
av namnval, jag anser att det snarare handlar om ett välkänt ägonamnsmöns-
ter i namngivarens onomastikon, ett mönster som kan beskrivas som en se-
mantisk typ (om begreppet se Vikstrand 2001 s. 41): [egenskap (i form av 
storlek)] + [ett ägobetecknande appellativ/namnelement]. 

Att jag räknar namn som Kalvhagen som enledade får dock vissa konse-
kvenser för den semantiska analysen (se 5.6.3) där dessa namn alltså bort-
faller. För Almunges del är det totalt 24 namn som är av typen [tama djur] 
+ -hage, och för Väddös del är det elva namn. Antalet namn i kategorin tama 
djur kan alltså öka med ovanstående siffror ifall man väljer att göra en annan 
indelning än den jag har valt att göra. I analysen av huvudleder (där också de 
enledade namnen ingår) har jag däremot valt att sammanföra de olika nam-
nen på -hage i en och samma grupp, trots att man rent strikt borde betrakta 
Kalvhagen och Kohagen (och även ett namn som Beteshagen) som två olika 
huvudleder (jfr nedan avsn. 5.6.2). 

Ett undantag utgör förstås uppkallelsenamn. Dessa är valda i sin helhet ur 
onomastikonet, eller står som namnmodell i sin helhet, och är därmed att 
betrakta som enledade. Jag har dock endast räknat namnen som uppkallelse-
namn om det tveklöst måste vara av ett sådant ursprung, t.ex. Afrika, eller 
om det av annan information (främst i uppteckningarna) framgår att namnet 
har sådan karaktär, som i fallet Långholmen. Avledda namn, och ibland även 

                                                      
53 Rent teoretiskt kan man använda namnet Kalvhagen om t.ex. en hage för tjurar. Jag har 
dock inte sett något sådant exempel och finner inte den ironiska tolkningen särskilt trolig i just 
namnet Kalvhagen. 
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elliptiska namn, brukar vanligtvis tas upp i en egen grupp, men i mitt materi-
al är de inte särskilt frekventa och jag har valt att föra dem till gruppen enle-
dade namn. Att jag har slagit ihop dessa typer av namn i en enda grupp hind-
rar dock inte att jag i vissa fall uppmärksammar avledda namn i en vidare 
diskussion.  

5.6.2 Analys av huvudleder 
Jag har valt att liksom Birgit Falck-Kjällquist (1973 s. 20) dela in namnens 
huvudleder utifrån huruvida dessa betecknar ett område, en areal o. dyl. eller 
om huvudleden har en annan innebörd.54 De huvudleder som betecknar om-
råde osv. delas in efter huruvida de betecknar ett mer generellt, dvs. ospeci-
ficerat och obestämt, markområde (t.ex. -skifte), eller om de betecknar en 
mer specificerad naturföreteelse (t.ex. -mosse) eller äga (t.ex. -vret). Falck-
Kjällquist använder modellen enbart för vissa huvudleder, men jag menar att 
den är användbar för alla huvudleder i mitt material. När jag på detta sätt 
undersöker huvudlederna vill jag förtydliga att även de enledade namnen 
innehåller/består av en huvudled, t.ex. huvudleden -kärr i det enledade nam-
net Kärret. De resultat som presenteras utifrån en semantisk huvudleds-
analys innehåller alltså alla ägonamn i mitt material och inte enbart de tvåle-
dade. Bär ägomarken ett namn i vars i huvudledsfunktion använda appellativ 
normalt betecknar en naturföreteelse, kan man anta att namnet har genomgått 
ett denotationsbyte, från att ha betecknat en naturföreteelse till att beteckna 
ett ägoområde.  

Jag undersöker även varje huvudleds frekvens för sig; därvid har jag sam-
manfört vissa huvudleder under en och samma typ om de har snarlik form 
och i det närmaste samma betydelse, så t.ex. förekommer -myr och -myra 
under samma typ, likaså -rya och -ruda. I ett fall har jag sammanfört två hu-
vudleder med samma sakliga bakgrund, -sved och -svedjeland. Även namnen 
som slutar på -hage har sammanförts oavsett om de är enledade (såsom Betes-
hagen eller Kalvhagen) eller tvåledade (såsom Kvarnhagen eller Halldamms-
hagen). Huvudlederna presenteras i obestämd, singular form, men i beläggen 
kan de förekomma i både obestämd och bestämd form, och i singular eller 
plural (se avsn. 5.1). 

                                                      
54 Falck-Kjällquist (1973 s. 20 och s. 109 f.) har även en kategori som hon kallar ”speciell 
namnbildning”. Den utgörs av namn som inte har förväntat genus, det som det motsvarande 
appellativet har. Jag har valt att inte ta med den aspekten i min indelning, och det som kan 
anses vara ”speciell namnbildning” ingår helt enkelt i den ovan beskrivna modellen vare sig 
namnen har förväntad form eller inte. 
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5.6.3 Semantisk analys av bestämningsleder 
Jag skulle gärna göra som Kurt Zilliacus förordar (se t.ex. 1966 s. 78 f.) och 
analysera namnen utifrån namngivarnas synpunkt och de konnotativa funk-
tioner som namnen har, men det finns ingen möjlighet att veta alla omstän-
digheter kring namnen i det historiska materialet, eftersom namngivarna 
(och i många fall även namnbrukarna) sedan länge är döda. De kategorier jag 
har valt har till stor del grundats på den tidigare forskningen kring ägonamns 
bildning (se avsn. 2.1), men också på namnens utformning i mitt material. 
Jag har valt att dela in materialet på följande sätt:55 

Namn vilkas bestämningsled utgörs av: 
 substantiv, med sju underkategorier: Personer (namn och benämningar), 

Bebyggelser (namn och benämningar), Natur- och kulturområden (namn 
och benämningar), Djur (tama och vilda), Växter (odlade och vilda), An-
läggningar, Annat; 

 adjektiv/adverb,56 med sex underkategorier: Storlek, Ålder, Läge, Form, 
Färg, Annat;57 

 verb; 
 okänt: jag har inte kunna avgöra vad bestämningsleden beskriver. 

Ägonamn som kan antas innehålla ett verb är ytterst få. Jag har dock valt att 
låta ordklassen verb kvarstå i mina presentationer för att få en så fullständig 
beskrivning som möjligt.  

Inom kategorierna Personer, Bebyggelser och Natur- och kulturområden 
har jag valt att göra skillnad på namn och benämning. Ett för- eller efter-
namn inom kategorin Personer hamnar alltså inom namn, medan t.ex. be-
stämningsleden Skomakar- eller Tjuv- hamnar inom benämningar. På mot-
svarande sätt hamnar namn på bebyggelser eller natur- och kulturområden i 
en egen undergrupp, skild från bestämningsleder som utgörs av benämningar 

                                                      
55 För en tydligare uppställning, se bilaga 2. Jag utgår ifrån ordklasserna, men har gjort en 
något annorlunda gränsdragning vid verb (där ett fåtal substantiveringar förekommer, t.ex. 
Mönstrings- av verbet mönstra) och jag har sammanfört adjektiv och adverb. Inom ordklas-
serna substantiv och adjektiv/adverb har jag gjort en finare indelning i olika underkategorier 
som baseras på materialets utformning. För att tydligt markera att jag talar om dessa underka-
tegorier skrivs de med initiala versaler, t.ex. Djur, Anläggningar etc. 
56 I denna kategori ingår även ordklasserna prepositioner och räkneord, trots att de vanligen 
utgör egna ordklasser. Anledningen till att räkneorden sammanförs med kategorin adjek-
tiv/adverb är att ordningstal, vilket det nästan alltid är fråga om i mitt material (dock före-
kommer t.ex. Dus- ’två’), rent syntaktiskt fungerar som attribut i en nominalfras (se SAG 2 s. 
497), vilket gör att de mer påminner om adjektiv. 
57 I kategorin Annat adjektiv/adverb ingår bestämningsleder som beskriver kvalitén på mar-
ken, något som inte sällan lyfts fram som ett kännetecken för ägonamn. I mitt material är 
dessa bestämningsleder inte så många, och med den indelning jag har gjort hamnar dessutom 
många av dem i ordklassen substantiv. Jag har därför valt att inte lyfta fram egenskapen kva-
lité bland mina kategorier. 
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såsom by, sjö, torp eller äng. Kategorin Bebyggelser syftar i mitt material 
endast på sådan bebyggelse som kan antas vara bebodd under längre pe-
rioder. Möjligen kunde Bostäder (jfr no. bostednavn, bustadnamn se An-
dersson 1973a s. 12) ha varit ett mer lämpligt uttryck, men jag har valt Be-
byggelser, eftersom bebyggelsenamn är gängse svensk term. Namn som 
innehåller bebyggelsebenämningar såsom gård, hem, stuga, torp har alltså 
förts till Bebyggelser. Namn som innehåller benämningar på andra lokaler, 
såsom kyrka, kvarn, kapell, smedja har jag fört till kategorin Anläggningar. 
Jag anser att namn på t.ex. Kapell- troligen har mer gemensamt med namn 
innehållande benämningar på anläggningar än med namn innehållande be-
nämningar på bebyggelser. 

Även om analysen är grammatiskt uppställd finns det i varje kategori ett 
antal möjliga sakliga grunder (jfr Zilliacus 1966 s. 78 ff.). Ett personnamn 
eller en personbenämning kan antyda tillhörighet, att personen ifråga är upp-
hovsman, eller att något har hänt personen ifråga m.m. (se Ellingsve 1999, 
eller för en kortare sammanfattning Nyström 2000 s. 130 f.). Ett bebyggelse-
namn eller en bebyggelsebenämning kan också det antyda tillhörighet, eller 
kanske oftast läge vid lokalen ifråga. Vid namn eller benämningar på Natur- 
och kulturområde är det framför allt läge vid lokalen ifråga som är aktuell. 
För kategorin Djur kan det finnas flera möjliga tolkningar; det kan handla 
om djur som vistas vid lokalen regelbundet (som i Fårputten som var betes-
mark för fåren), tillfälliga iakttagelser av ett särskilt djur, en händelse där ett 
särskilt djur varit inblandat, eller en jämförelse med ett djurs utseende (t.ex. 
åkern Älgen i Almunge socken, där informanten menar att namnet kommer 
av att åkerdikena tecknade konturen av en älg). Kategorin Växter tycks oft-
ast ange att växten finns eller har funnits vid lokalen. Likaså tycks kategorin 
Anläggningar framför allt antyda att anläggningen ifråga finns på eller vid 
lokalen. I kategorin Annat tycks också förekomst av något vara en vanlig 
bakgrund (Grophagen), men även markens kvalitet och beskaffenhet (Sand-
vreten), samt vad som händer eller har hänt på platsen (Skvallertäppan) är 
vanligt förekommande. De bestämningsleder som innehåller ett adjektiv eller 
adverb har en egenskapsbeskrivande funktion och anger storlek, ålder, läge i 
förhållande till något, form, färg, kvalitet på marken, antal eller utseende. I 
kategorin Verb är det framför allt vad som brukar ske/har skett eller utföras 
som ligger bakom namngivningen. 
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6 Ägonamnsbildning och ägonamns-
kontinuitet i Almunge och Väddö socknar 

Detta resultatkapitel är uppdelat efter socken. Först presenteras resultatet för 
Almunge socken, därefter resultatet för Väddö socken. För beskrivning av de 
två socknarna se avsn. 4.1 ovan. När jag presenterar huvudlederna är de nor-
maliserade i en grundform, som t.ex. -äng, där namn som slutar på
 -äng, -ängen, -ängar och -ängarna etc. ingår. På samma sätt har jag norma-
liserat och sammanfört bestämningsleder som t.ex. Norr- och Norra (som 
båda representeras som Norr-) och Ny- och Nya (som representeras som 
Ny-). De fullständiga namn som presenteras i tabeller och i löpande text har 
valts efter den form som är vanligast eller mest modern under respektive 
period. 

6.1 Resultat för Almunge socken 
Totalt innehåller mitt material 3 708 namnbelägg (se tabell 1). Vissa av 
dessa namnbelägg förekommer inom en och samma period, ibland i en enda 
akt. Jag skiljer mellan namnbelägg och namn (se avsn. 4.4). Totalt förekom-
mer 2 085 namn under de olika perioderna.  

Hur många akter och hur många belägg och namn det finns varierar mel-
lan olika byar. De byar där det varit dispyter om ägogränser och ägofördel-
ning har genererat fler akter, inte alla med karta, men ofta med beskrivningar 
över områdena. Även storleken på byn (både geografiskt och befolknings-
mässigt) påverkar förstås hur många namn det kan finnas. Om det är ett litet 
område är det naturligt om inte lika många namn har uppstått som inom ett 
större område, där det antagligen finns fler brukare. Gränby, Moga och Sö-
derby utmärker sig genom att ha särskilt många namnbelägg. Motsatt förhål-
lande gäller Kinnsta, Norrby och Uddnäs, som alla har ytterst få namnbe-
lägg. Se nedan tabell 1 för fördelningen av namnbelägg och namn i varje by. 
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Tabell 1. Antal namn och namnbelägg per bebyggelseenhet i Almunge socken. 

Bebyggelseen-
het 

Kameral stor-
lek (hm)58 

Antal namn-
belägg 

Antal 
namn 

Antal akter inne-
hållande ägonamn 

Almungeberg 5 64 50 8 

Björkby 2 232 124 8
Edeby 2 84 60 7
Ellringe 1 122 67 9
Gränby 3 366 237 9
Hagby 6 128 102 13
Kamsta 2 150 85 10
Kinnsta 2 27 19 6
Kågarbol 1 54 42 6
Länna ? 97 115 9
Lövsta 3 260 116 10
Moga 2 394 158 20
Norrby 3 37 31 4
Näsby 2 164 67 5
Prästgården 1 57 42 5
Rörsbyn 0 116 61 7
Seglinge ? 85 43 5
Söderby 4 1/2 470 184 24
Tadinge 4 1/2 74 64 5
Uddnäs ? 54 40 5
Ulvs-Väsby 5 131 94 4
Lilla Väsby 2 138 80 8
Stora Väsby 2 66 46 4
Ösby 2 338 158 13 

Summa 55 3 708 2 085 204 

För alla enheter finns uppteckningar gjorda och samlade i OAUt. Vi kan 
konstatera att de byar som har få namnbelägg har nästan lika många namn 
som namnbelägg. Att det är få namnbelägg kan bero på att det inte finns 
akter från alla undersökta århundraden, och i sådana fall vet vi egentligen 
inget säkert om namnkontinuiteten, men det kan också bero på att något har 
skett i byn, vilket har resulterat i ett helt nytt namnbestånd. I Uddnäs är båda 
förklaringarna möjliga: det finns få namnbelägg (54) och inte så mycket 
färre enskilda namn (40), vilket också innebär att den synliga namnkonti-
nuiteten är så gott som obefintlig. Förklaringen ligger troligen, åtminstone 
delvis, i att det före Anders Öbergs uppteckningar 1962–1963 endast finns 

                                                      
58 Uppgifter om kameral storlek i antal hemman kommer från DMS 1:3 s. 223 och DMS 1:4 s. 
273 f. Ett hemman motsvarade en gård där avkastningen kunde försörja en bonde och hans 
familj och beskattades därefter, jfr mantal not 105. I DMS gör man skillnad på jordnatur, dvs. 
om marken kan räknas till frälse-, skatte-, arv och eget- eller kyrkojord. Jag har dock inte 
ansett det relevant för denna undersökning att göra den indelningen utan återger endast antalet 
hemmansandelar. För vissa enheter saknas uppgifter, de tycks vara bebyggelser som ägts av 
adel. 
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en akt, från 1759, som innehåller några namn. Uddnäs var tidigare ett säteri, 
som tillkom allra senast under 1600-talet (och dessförinnan förekommer det 
ej i källorna) och som enligt Almquist (1931 s. 873) har haft flera ägare. 
Möjligen har säteribildningen och ägarbytena bidragit till den svaga namn-
kontinuiteten. Bebyggelseenheten måste betraktas som ung eftersom säteriet 
inte är äldre än från 1600-talet59; enligt hypotes 5 i avsn. 2.3 kan detta vara 
en förklaring till att färre namn tycks överleva. De byar som har ett stort 
antal belägg, å andra sidan, har också större skillnad mellan antal namnbe-
lägg och antal namn, där finns alltså namn som motsvaras av flera namn-
belägg. Det finns också fler akter från dessa byar, vilket gör att akterna kom-
pletterar varandra under århundradena; även om en akt endast har ett fåtal 
namn, kan nästa akt ha andra namn, och tillsammans motsvarar de en större 
del av namnbeståndet. En annan förklaring är att dessa byar ofta är större, 
med fler brukare, vilket kan ha skapat en starkare namnkontinuitet. Troligen 
samverkar dessa två förklaringar i många fall. Det finns dock en by som 
bryter mönstret med större by = starkare namnkontinuitet, det är Lilla Väsby; 
som trots sin storlek har ett ganska måttligt antal belägg och namn. Det finns 
totalt 138 namnbelägg och 80 namn. Att denna by inte kan uppvisa stark 
namnkontinuitet beror antagligen på att de äldsta namnen är från 1810 och 
det finns även många belägg i akter från tidigt 1900-tal, vilket ger förhållan-
devis många namn, men inte någon stark kontinuitet eftersom det inte före-
kommer särskilt många fler akter med ägonamn. Även Lilla Väsby har tidi-
gare varit ett säteri (se t.ex. LSA A2–47:2 eller Almquist 1931 s. 709, 717), 
vilket kan ha påverkat namnkontinuiteten. Man kan alltså inte alltid använda 
ovanstående tabell (tabell 1) för att säkert avgöra om man kan finna en stark 
namnkontinuitet i någon by, dock kan tabellen möjligen visa var det finns 
svag kontinuitet i mitt material. 

6.1.1 Ägonamn 1640–1751 
Materialet från perioden 1640–1751 består av 182 ägonamn excerperade från 
lantmäterihandlingar, främst äldre geometriska kartor, några konceptkartor 
och yngre geometriska kartor samt från excerpter i OAUt. Det är 16 byar 
som har material från den tidigaste perioden: Almungeberg, Björkby, Edeby, 
Gränby, Hagby, Kamsta, Kinnsta, Kågarbol, Länna, Moga, Prästgården, 
Rörsbyn, Söderby, Tadinge, Stora Väsby och Ulvs-Väsby. De flesta av de 
182 namnen, 116 stycken, denoterar ängsmark, 30 denoterar åkermark och 
sex denoterar övrig mark. För 30 namn är det inte möjligt att bestämma vil-
ket markslag de denoterar. Många av ägonamnen under denna period har en 

                                                      
59 När ett säteri anläggs kan man räkna med tidigare gårdar avhyses i en så stor omfattning att 
den bebyggelsestruktur som fanns tidigare i stort sett utplånas (jfr Tollin 2004 s. 25); med 
Brinks ord (se avsn. 3.2.2) saknas strukturell kontinuitet. 
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låg grad av proprialitet eller svag namnkaraktär (se avsn. 4.4.1), vilket gör 
att man skulle kunna anta att det appellativ som huvudleden ofta innehåller 
också motsvarar ägomarkstypen, men jag vill inte utgå ifrån det och har där-
för undvikit att bestämma markslag.  

Att det är flest ängs- och åkernamn är inte överraskande, eftersom många 
av de aktuella lantmäterihandlingarna endast avbildar, och framför allt en-
dast namnger, inägomarken, alltså de områden som låg närmast byn och som 
var inhägnade. I de allra äldsta kartakterna är övrig mark sällan omnämnd, 
annat än på så sätt att mulbete och timmer finns till nödtorft, till husbehov 
eller liknande. Dock kan områden som lantmätaren kallar skogsängar och 
utjordar60 vara omnämnda. 

Med all sannolikhet fanns det mycket fler namn än de som dyker upp i 
lantmäterihandlingarna. Enskilda åkrar är oftast inte namngivna i dessa ti-
diga lantmäteriakter, man vet endast att de befinner sig inom det större om-
råde som gärdet utgjorde. Ofta omnämns enskilda åkrar som ligger utanför 
gärdena som vretar, utan något särskilt namn. Detsamma kan sägas om 
mindre ängsområden. 

6.1.1.1 Namnbildning 
Under perioden 1640–1751 är det allra vanligast att ägonamnen bär en hu-
vudled vars motsvarighet som appellativ betecknar en äga, totalt 116 namn. 
Det finns inga exempel på huvudleder som beskriver ett markområde mer 
generellt. 54 namn innehåller huvudleder som ursprungligen betecknat en 
naturföreteelse och tolv innehåller huvudleder vars motsvarighet som appel-
lativ i normalfallet inte betecknar ett markområde överhuvudtaget. Bland 
dessa återfinns t.ex. Dammen, Fjällfinnerna och Rothugget.61  

Den vanligaste huvudleden är -äng. Hela 51 namn har den följd av -kärr 
med 36 namn. För en fördelning över de åtta vanligaste huvudlederna62 se 
tabell 2.  

Man kan se att namn med de två vanligaste huvudlederna utgör nästan 
hälften av alla namn. Det är också talande att dessa två huvudleder nästan 
uteslutande betecknar ängsmark. På tredje plats kommer -gärde, en huvudled 
som uteslutande betecknar åkermark, men många av namnen som bär denna 
huvudled måste anses ha låg proprialitet, med bestämningsleder som beskri-

                                                      
60 För en diskussion kring begreppet utjord i de äldre geometriska kartorna, se Olof Karsvall 
2008. 
61 Namnet Dammen (förekommer även som huvudled) är inte ovanligt i mitt material över 
ägonamn och antagligen har dessa tidigast denoterat just en damm, som sedan tömts på vatten 
och blivit odlad mark. Ängsmarken Fjällfinnerna har Hjalmar Lindroth (1914 s. 44) tagit upp 
som ett exempel på att samer tidigare kallats för finnar. Jag har dock inget annat exempel på 
ägonamn som i sin helhet utgörs av en folkbeteckning och kan inte förklara namnet. Rothugg-
et är troligen bildat till verbet rothugga (se SAOB R 2592 f.). 
62 Jag har dragit gränsen vid de åtta mest frekventa huvudlederna eftersom det efter de huvud-
lederna enbart förekommer huvudleder som inte har mer än tre företrädare. 
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ver läget eller huruvida gärdet ligger i träda eller ej. Om man bortser 
från -gärde finns det fem huvudleder som åtminstone i ett namn denoterar 
åkermark: -vret, -åker, -dal, -hägnad och -ruda. 

Tabell 2. De åtta mest frekventa huvudlederna i Almunge socken 1640–1751 i fal-
lande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-äng 51 28 % 
-kärr 36 20 % 
-gärde 22 12 % 
-vret 16 9 % 
-hage 6 3 % 
-löt 5 3 % 
-myra 4 2 % 
-täppa 4 2 % 
Summa 144 79 % 

15 % av ägonamnen är formellt sekundära namnbildningar, 28 stycken, 
varav 16 är bildade till bebyggelsenamn, t.ex. Likomskärret till torpnamnet 
Likom (eller Lijkom som det stavas i akten LSA A2–41:1) och Holmängen 
till torpnamnet Holmen (stavas Hollmen i LSA A2–41:1), och tolv till ägo-
namn eller naturnamn, som t.ex. Brattfallskärret, Maasängkiärret och 
Vassjökärret. De allra flesta ägonamnen från min första period är tvåledade, 
endast 14 är enledade. 

Bestämningslederna utgörs oftast av ett substantiv (60 % av alla tvåledade 
namn). Ordklassen verb finns inte representerad under perioden 1640–1751, 
medan ordklassen adjektiv/adverb utgör en rätt stor del av materialet (36 %); 
för 4 % av bestämningslederna har jag inte säkert kunnat avgöra innehållet.  

Inom ordklassen substantiv (se fig. 9) är kategorin Bebyggelser vanligast, 
och det är vanligare att bebyggelsen uttrycks med sitt namn än med en be-
nämning, även om benämningarna by, hem och torp förekommer. Det finns 
lika många namn i kategorierna Annat och Natur- och kulturområden. I den 
första kategorin finner vi t.ex. namn som Årslöten, Helveteskärret, Pung-
myran och Tofmyran.63 I kategorin Natur- och kulturområden är benäm-
ningar, särskilt bestämningsleden Sjö-, vanligare än namn. Därefter kommer 

                                                      
63 Huvudledernas innebörd i namnen Årslöten, Helveteskärret, Pungmyran och Tofmyran 
ligger antagligen nära den betydelse de motsvarande appellativen bär. Bestämningslederna är 
dock lite svårare. Pungmyran finns även i Anders Öbergs uppteckningar där informanterna 
inte vet vad som ligger bakom namnet. Man kan dock misstänka att det är ett likhetsnamn (jfr 
Taskhägnan i samma socken i Pihl 2009 s. 70). Helvetes- antyder antagligen att marken är 
svårarbetad, att det ”varit ett helvete”, eller möjligen finns det en bortglömd folksägen bakom 
namnet. Tofmyran bestod antagligen av tuvor (jfr SAOB T 2182). Bestämningsleden i Årslö-
ten är komplicerad (se även Pihl 2009 s. 72), möjligen hänför den sig till substantivet år ’års-
växt’. 



71 

kategorin Anläggningar, där bestämningsleden Kvarn- är mest frekvent. Det 
finns endast två personnamn inom kategorin Personer, Olof Bengt och Carl 
Jan(s), annars är det personbenämningar, t.ex. dalkarl eller klockare. I kate-
gorin Djur finns tre vilda djur, bofink, trana och korp, och två tama, killing 
och kalv. Det finns enbart vilda växter,64 och bland dessa al som enda 
trädslag, representerade i Almunge socken under perioden 1640–1751. 

 
Figur 9. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Almunge 
socken 1640–1751. Det totala antalet namn i figuren framgår av n = . 

Den näst vanligaste ordklassen under perioden 1640–1751 är alltså adjektiv 
och adverb (för fördelning inom nämnda ordklass se fig. 10). Inom denna 
ordklass är Läge den ojämförbart största kategorin. Under perioden 1640–
1751 är det nästan bara väderstreck som ingår som bestämningsleder i kate-
gorin Läge, övre och nedre förekommer i ett namn vardera. Intressant nog 
fördelar sig inte väderstrecken helt jämnt: Norr- är mest frekvent med tio 
namn, Söder- är representerat av nio namn, Väster- är representerat av sju 
namn och Öster- av enbart fyra namn. Man kan alltså inte se en helt jämn 
korrelationsfördelning, eller med andra ord: bara för att det finns Norråkern65 
behöver det inte finnas *Söderåkern, även om så ofta är fallet. Dessa ”väder-
strecksnamn” kan anses ha svag namnkaraktär, dvs. låg proprialitet, och 
möjligen är deras stora antal ett argument mot att man ska räkna dem som 

                                                      
64 Det finns fyra namn med förleden Sädes-, som skulle kunna kategoriseras som odlade 
växter. Möjligheten finns dock att tolka sädes i motsättning till träda, dvs. att man antingen 
sår eller låter marken vila. Eftersom jag inte kan vara säker på bakgrunden till namnen har jag 
låtit dem stanna i kategorin Annat substantiv. 
65 Norråkern finns 1687 i Ysinge by, som jag har fört under Hagby. 
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namn (se not 49); jag vill dock snarare tolka dessa frekventa namn som ett 
utslag av ett namngivningsmönster.  

Den näst största kategorin inom ordklassen adjektiv/adverb är Storlek. 
Bestämningslederna Stor- och Lill- fördelar sig jämnt under perioden 1640–
1751. Det finns även en tredje bestämningsled inom kategorin Storlek, näm-
ligen Dig-, som jag har tolkat som diger ’stor’. Även dessa namn ger ett rätt 
så stereotypt intryck, huvudlederna utgörs till största delen av -gärde 
och -äng, det är endast två namn som inte bär någon av dessa huvudleder. 
De övriga namnen inom ordklassen adjektiv/adverb ger ett mindre stereotypt 
intryck, med bestämningsleder som beskriver form: Lång-, Bred-, Djup-, 
Flat-; ålder: Gammal-; eller annat: Ful-, Skarp- och Snål-. 

 
Figur 10. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i 
Almunge socken 1640–1751. 

Det finns totalt sju namn i vilka jag inte har kunnat avgöra bestämningsle-
dens ordklasstillhörighet, oftast på grund av osäkerhet om huruvida det är ett 
annat namn som avses, eller om vad det är för ord som ingår. De namn som 
är osäkra är: Erstad, fälttiskiärret, halltkiärret, HambEngen, Huttran kiärret, 
Ormwasskiärret och Öds Engen. 

Det mest typiska ägonamnet under perioden 1640–1751 är alltså ett namn 
som betecknar en äng och som är av följande semantiska typ (om begreppet 
se Vikstrand 2001 s. 41): [läge] + äng(en). 

6.1.1.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 182 namn från den äldsta perioden är det 46 (25 %) som lever vi-
dare i åtminstone en följande period, 23 (13 %) som överlever två period-
gränser, och 32 (18 %) som överlever tre periodgränser. De flesta ägonamn 
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som finns i källorna 1640–1751 denoterar ängsmark, och de namn som över-
lever fortsätter att denotera ängsmark, förutom i sista perioden, då det inte 
finns några namn från den första perioden som fortfarande denoterar ängs-
mark. I stället har namn som denoterar åkermark ökat kraftigt. Även om 
ängsmarken dominerar under de tre första perioderna bland namnen som 
finns kvar från 1640–1751, innebär det inte att ett och samma namn alltid 
denoterar samma markslag. Vanligtvis behåller ett namn samma denotation 
ända fram till perioden 1930–1963, då de flesta namn har genomgått en de-
notationsförändring och denoterar åkermark (vilket beror på de förändringar 
som sker i jordbruket under den agrara revolutionen, se avsn. 1.1). I de fall 
denotationsbyte sker går det vanligen i riktning från ängsnamn till åkernamn. 
Det finns ett exempel på ett namn, Svedskärret, som i perioden 1640–1751 
denoterar ängsmark, men redan i perioden 1827–1929 övergått till att deno-
tera övrig mark. Det finns även ett ägonamn, Pungmyran, som under den 
första perioden inte kan markslagbestämmas, och under nästföljande period, 
1752–1826, denoterar ängsmark, för att under sista perioden, 1930–1963, 
beteckna övrig mark. Se tabell 3 för antal namn som överlever samt vilket 
markslag dessa namn denoterar. 

Tabell 3. Antal namn från 1640–1751 i Almunge socken belagda som överlevande 
genom perioderna med fördelning efter markslag. 

 Under perioden 
1640–1751

Under perioden 
1752–1826

Under perioden 
1827–1929

Under perioden 
1930–1963 

Totalt 182 46 23 32 
 varav ängsmark 117 (65 %) 31 (67 %) 13 0 
 varav åkermark 30 (16 %) 12 (26 %) 7 30  
 varav övrig mark 6 (3 %) 0 1 2  
 varav okänt markslag 29 (16 %) 3 (7 %) 2  0 

Av de namn som har starkast kontinuitet, som alltså finns kvar under pe-
rioden 1930–1963, har flest namn en ägobetecknande huvudled (16 namn). 
De huvudleder som förekommer bland de namn som har stark kontinuitet är 
i fallande ordning: -äng (16 namn), -kärr (15), -gärde (3), -löt (2), -myr(a) 
(2), -täppa (2), -dal (1), -damm (1), -fjäll (1), -ruda (1), samt en huvudled, 
som utgör hela namnet eftersom det är ett enledat namn och som inte före-
kommer i någon annan period (Syltan). Bland de namn som har stark kon-
tinuitet förekommer bestämningsleder som jag har sorterat i följande kate-
gorier i fallande ordning: Bebyggelser (8 namn, varav 5 namn innehåller ett 
bebyggelsenamn och 3 namn innehåller en bebyggelsebenämning), Storlek 
(6 namn), Form (6), Natur- och kulturområden (6 namn, varav 2 namn inne-
håller ett annat naturområdes namn och 4 namn innehåller benämningar), 
Annat substantiv (6), Läge (4), benämning på Personer (1), Djur (1), samt 
Anläggningar (1). Av namnen med stark kontinuitet, alltså de som före-
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kommit i minst tre perioder, är övervägande delen tvåledade. Endast fyra av 
dem är enledade, av totalt 14. 

Det ägonamn som har stark kontinuitet i mitt material från denna period är 
alltså ett ägonamn av följande semantiska typ: [Bebyggelse] + äng(en). 

6.1.2 Ägonamn 1752–1826 
Materialet består till största delen av ägonamn excerperade från lantmäteri-
handlingar. De tydligaste och mest informationsrika handlingarna är stor-
skiftesakterna som oftast består av både karta och tillhörande beskrivning. 
Det finns även gott om rågångsbestämmelser, ägomätningar, ägodelningar 
etc. Ett namn, Kapellåkern, är excerperat från Radloff 1805 (s. 190). Källor 
saknas under denna period för Norrby och Stora Väsby. 

Totalt har jag kunnat belägga 737 ägonamn under perioden, varav 46 
alltså har förekommit under den tidigare perioden. Av de namn som ej har 
tidigare belägg är ängsnamnen flest, med 319 namn, därnäst kommer åker-
namnen, med 278 enskilda namn, och 39 namn betecknar övrig ägomark. 
För 55 namn har jag inte kunnat bestämma ägomarkstyp. Här får vi en 
ganska tydlig bild av landskapet i Almunge under perioden 1752–1826. 
Ängsmarken dominerar men med ett tydligt inslag av åkermark. Att det finns 
namn som betecknar annan ägomark än åker och äng visar också att en större 
del av landskapet, dvs. utmarken, än tidigare är återgiven på kartorna. 

När jag nedan redogör för namnbildning under perioden 1752–1826 ingår 
endast de namn som inte har förekommit under perioden före. 

6.1.2.1 Namnbildning 
Under perioden 1752–1826 är det vanligast att huvudleden i ägonamn är ett 
ägobetecknande appellativ. Över hälften av alla namn (61 %) bär en sådan 
huvudled. Näst vanligast är att huvudleden innehåller ett appellativ som be-
tecknar ett mer generellt markområde (17 %) och 16 % av ägonamnen består 
av en huvudled vars motsvarighet som appellativ avser en naturföreteelse. 39 
namn (6 %) har en huvudled vars motsvarighet som appellativ har en annan, 
icke markbetecknande innebörd, t.ex. namn som Djupröven, Gammeltackan, 
Krokdansen och Stenkyrcka och många av dessa namn bör betraktas som 
enledade namn (se avsn. 5.6.1).66 

                                                      
66 Djupröven har enligt senare uppteckning (se OAUt) fått sitt namn av att det namngivna 
området ligger ”djupt nere i en dal”. Namnet Gammeltackan förekommer även som namn på 
ett gränsmärke och är möjligen taget från detta. Det primära namnet är troligen ett likhets-
namn. Krokdansen förekommer även som ängsnamn i Väddö socken (och i andra delar av 
Sverige enligt OAUn). I SAOB (K 2868) ges appellativet krokdans förklaringen ’ett slags 
slängpolska där raden av dansande drogs i många krokar’. Möjligen berättar namnen om att 
man dansat just på dessa ängar, men snarast är de likhetsnamn. Stenkyrcka är möjligen ett 
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Den vanligaste huvudleden är -äng, 113 namn, varav de flesta (84 %) 
också denoterar ängsmark. Två av namnen som slutar på -äng denoterar 
mark som troligtvis har plöjts och kommit att användas som åkermark, vilket 
talar för att namnet är äldre. Det ena namnet är Gröndalsängen, som dyker 
upp i källorna första gången 1810, det andra är Lilla Norrbolsängen, som 
dyker upp enda gången i källorna 1797. Båda namnen kan alltså ha hunnit 
uppkomma och ändra denotation inom tidsperioden 1752–1826. Möjligheten 
finns givetvis att namn förekommit tidigare men ej fångats upp av lant-
mätarna. 

Den näst vanligaste huvudleden är -skifte med 103 namn, varav 73 (ca 71 
%) denoterar åkermark och 29 (ca 29 %) ängsmark.67 Den vanligaste huvud-
leden som säkert denoterar åkermark är -vret, med 94 namn, följt av namn 
på -gärde med 39 namn. Namn på -åker har endast 22 förekomster, vilket 
inte är många jämfört med namn på -vret och -skifte. Se tabell 4 för de tio 
mest frekventa huvudlederna under perioden 1752–1826. 

Tabell 4. De tio mest frekventa huvudlederna i Almunge socken 1752–1826 i fal-
lande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-äng 113 16 % 
-skifte 103 15 % 
-vret 94 14 % 
-kärr 74 11 % 
-hage 43 6 % 
-gärde 38 5 % 
-åker 22 3 % 
-teg 17 2 % 
-löt 15 2 % 
-grund 12 2 % 
Summa 531 76 % 

En fjärdedel av ägonamnen är formellt sekundära namnbildningar, som åter-
går på såväl bebyggelsenamn som naturnamn och andra ägonamn. Endast 54 
ägonamn är enledade (ca 8 %). 

Under perioden 1752–1826 finns det representanter för alla ordklasser 
utom verb bland namnens bestämningsleder. Bestämningslederna utgörs i 
72 % av alla tvåledade namn av ett substantiv och i 24 % av ett adjektiv eller 
ett adverb. I 27 namn har jag inte kunnat avgöra vad bestämningsleden till-

                                                                                                                             
likhetsnamn. På kartbilden (LSA A2-4:2) kan man ana stora stenar på åkern, som kan vara 
bakgrunden till namnet. 
67 Vid ett ett av namnen med huvudleden -skifte har jag inte kunna bestämma markslag. Nam-
nen på -skifte är överlag svårhanterliga, och jag har fått vara särskilt uppmärksam på mina 
kriterier, se avsn. 5.1. 



76 

hör av för ordklass, eller vilken kategori inom ordklasserna som skulle 
kunna vara aktuell.  

Den vanligaste bestämningsleden inom ordklassen substantiv är de namn 
som passar in i kategorin Natur- och kulturområden. Allra vanligast är att 
namn på natur- och kulturområden (136 namn) utgör bestämningsleden, men 
även benämningar på natur- och kulturområden är vanliga (61 namn). Sjö- 
fortsätter vara den mest frekventa bestämningsleden inom undergruppen 
benämningar på natur- och kulturområden, men även bestämningsleder som 
Löt-, Moss-, Å- och Äng- förekommer mer än en gång. Inom kategorin Per-
soner förekommer mest personbenämningar, t.ex. Gubb-, Skomakar- och 
Soldat-, men både för- och efternamn finns representerade. Intressant är att 
ett av dessa förnamn är ett kvinnonamn, Barbro68, som förekommer i två 
ägonamn, Barbrohägnaden och Barbrovreten. De två bestämningsleder som 
jag har räknat som efternamn är Holm- och Wallberg-. I första fallet är ägo-
namnet Holmskiftet. Ägan ligger inte vid en holme (inte heller vid bebyggel-
sen Holmen), däremot omnämns Olof Holm i texten. I det andra fallet är jag 
ytterst osäker, men det finns inget berg i närheten av Wallbergsskiftet, däre-
mot tycks det mig vara ett fullt möjligt att ägonamnet innehåller efternamnet 
Wallberg. Se fig. 11 för fördelning av bestämningsleder inom ordklassen 
substantiv. 

Inom kategorin Bebyggelser är det vanligast att bestämningsleden inne-
håller ett namn. Drygt en fjärdedel av namnen i denna kategori utgörs av 
benämningar, varav de allra flesta är by, hem eller torp. Den absolut vanlig-
aste bestämningsleden inom Anläggningar är Kvarn- (19 namn), men även 
Bro- (8) är ganska frekvent. När det gäller kategorin Djur är de vilda djuren69 
bättre representerade än de tama; de tama djuren är får70, getter, hästar, höns 
och oxar. De vilda växterna är mer frekventa än de odlade. Precis som under 
tidigare period är trädbeteckningar vanliga inom kategorin Växter, under 
perioden 1752–1826 är ek det vanligaste trädslaget. Inom kategorin Annat 
har vi bestämningsleder såsom Frost-, Frukost-, Hatt-, Knapp-, Kvast- och 
Skinnpäls-. 

 

                                                      
68 Barbro finns belagt i Sverige från 1484; det återgår på en stelnad oblik form av helgon-
namnet Barbara (se SMP sp 224 ff.). 
69 Av de vilda djuren är särskilt björn och broms (Tabanidae) frekventa i bestämningslederna. 
70 Både bestämningsleden Får- och Gumse- förekommer. 
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Figur 11. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Almunge 
socken 1752–1826. 

Inom ordklassen adjektiv/adverb är kategorin Läge mest frekvent, med totalt 
72 namn, se fig. 12 för fördelning på kategorier. Väderstrecksnamnen utgör 
största delen inom denna kategori, men det finns även några få andra be-
stämningsleder: Fram-, In-, Mellan-, Nedre och Övre. Bland väderstrecken 
är norr mest frekvent med 21 namn, därefter kommer öster med 17 namn, 
söder med 15 namn och väster med 12 namn. Den näst vanligaste kategorin 
är Storlek, där det är fler ägor som bär namn som innehåller be-
stämningsleden Stor-, 30 namn, än de som har bestämningsleden Lill-, 18 
namn. I kategorin Form är bestämningsleden Lång- dominerande, 14 av to-
talt 19 namn, och i kategorin Ålder är bestämningsleden Ny- dominerande, 
sex av sju namn. De färger som finns representerade är grön och svart. De 
bestämningsleder som finns i kategorin Annat är Skarp-, Snål-, Söt-, Tredje- 
och Ödes-. 

Det mest typiska ägonamnet under perioden 1752–1826 är alltså ett namn 
som betecknar en äng och är av följande semantiska typ: [namn på kultur- 
eller naturområde] + äng(en). 
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Figur 12. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i 
Almunge socken 1752–1826. 

6.1.2.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 737 namn har 46 förekommit under den tidigare perioden. Av de 
namn som inte finns belagda sedan tidigare återfinns 165 (24 %) i nästkom-
mande period och 73 (11 %) i perioden 1930–1963. Under perioden 1752–
1826 betecknar de flesta ägonamnen ängsmark, men som vi kan se i tabell 5 
är det oftare namn som betecknar åkermark som överlever. Även andelen 
namn som denoterar övrig mark ökar bland namnen med kontinuitet över 
perioderna, även om hela antalet namn givetvis minskar. Vissa namn som 
tidigare denoterat ängsmark har övergått till att denotera åkermark, men de 
flesta namnen behåller sin ursprungliga denotation ända till sista perioden. 

Tabell 5. Antal namn från 1752–1826 i Almunge socken belagda som överlevande 
genom perioderna med fördelning efter markslag. 

 
Under perioden 
1752–1826

Under perioden 
1827–1929

Under perioden 
1930–1963

Totalt 691 165 73
 varav ängsmark 319 (46 %) 62 (37 %) 1
 varav åkermark 278 (40 %) 74 (45 %) 62
 varav övrig mark 39 (6 %) 13 (8 %) 10
 varav okänt markslag 55 (8 %) 16 (10 %) 0 

Bland namnen med stark kontinuitet, de namn som alltså överlever till peri-
oden 1930–1963, är det vanligast att huvudleden innehåller ett ägobeteck-
nande appellativ, därnäst kommer huvudleder som innehåller appellativ som 
betecknar naturföreteelser. Ingen huvudled vars motsvarighet som appellativ 
betecknar markområden mer generellt överlever i mitt material, och endast 
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sex namn som innehåller en huvudled som har en annan, ej markbetecknande 
innebörd från perioden 1752–1826 finns kvar under perioden 1930–1963. 

De huvudleder som finns bland de namn som har stark kontinuitet från 
perioden 1752–1826 (som alltså förekommer i minst tre perioder), och som 
har mer än två namn med stark kontinuitet, är i fallande ordning: -äng (19 
namn), -kärr (12), -vret (11), -gärde (5), -hage (5), -löt (4) och -ruda/-rödja 
(3). De kategorier inom bestämningslederna som förekommer bland ägo-
namnen med stark kontinuitet  är i fallande ordning: Läge (12 namn, varav 6 
innehåller väderstrecket norr), Anläggningar (8), Annat substantiv (7), Na-
tur- och kulturområden (7 namn, varav 5 innehåller ett annat naturområdes 
namn och 2 innehåller beteckningar), Bebyggelser (5 namn, varav 3 inne-
håller ett bebyggelsenamn och 2 innehåller beteckningar), Djur (5), Person-
benämningar (3), Storlek (3), Form (3), Färg (2), Annat adjektiv/adverb (1), 
Växter (1), Ålder (1). Av de enledade namnen är tio representerade i minst 
tre perioder och två namn i fyra perioder.  

De ägonamn som har kontinuitet över flera perioder i mitt material från 
denna period är av följande semantiska typ: [läge] + äng(en). 

6.1.3 Ägonamn 1827–1929 

Materialet består enbart av ägonamn excerperade från lantmäterihandlingar. 
Under denna tid är det framför allt laga skiftes-handlingarna som innehåller 
många namn. Byarna Ulvs-Väsby och Stora Väsby saknar belägg från pe-
rioden 1827–1929. Totalt finns det 724 namn under denna period, varav 536 
inte har förekommit i källorna tidigare. Starkast representerade bland de 
tidigare ej belagda namnen är åkernamn, 181 namn denoterar åkermark, 99 
denoterar ängsmark och 56 övrig ägomark. Antalet namn som jag inte har 
kunnat fastställa markslag för är 200 till antalet, dvs. den högsta siffran un-
der alla perioder. Detta beror till stor del på akternas utformning; det före-
kommer allt fler akter utan karta och många av dessa akter har ofta otillräck-
lig information för min undersökning, man delar t.ex. endast in marken i 
inrösningsjord och avrösningsjord, vilket inte gör det möjligt för mig att 
avgöra om det är ängsmark eller åkermark som avses. 

6.1.3.1 Namnbildning 
Namnbildningen under perioden 1827–1929 påminner starkt om den under 
föregående period. Det är vanligast att huvudleden innehåller ett appellativ 
som betecknar ägomark, över hälften av alla namn (60 %) bär en sådan hu-
vudled. Näst vanligast är att huvudledens motsvarighet som appellativ be-
tecknar en naturföreteelse, en dryg femtedel av namnen, och en tiondel av 
ägonamnen innehåller ett appellativ som betecknar ett mer generellt mark-
område som huvudled. Antalet namn som har en huvudled som inte motsva-
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ras av ett appellativ som ursprungligen betecknar ett markområde är något 
lägre, totalt 47 (eller ca 9 %) namn, varav vissa är enledade, såsom Olyckan 
och Svintrytan (som är en annan benämning för gristryne) o. dyl. 

De vanligaste huvudlederna är -vret, med 70 namn, varav 44 denoterar 
åkermark, två namn denoterar ängsmark och två övrig ägomark,71 och -hage, 
med 70 namn, varav 20 denoterar övrig mark, elva namn åkermark och åtta 
namn ängsmark.72 Se tabell 6 för de elva mest frekventa huvudlederna under 
denna period. Den vanligaste huvudleden som denoterar ängsmark är -kärr, 
där 28 namn säkert denoterar ängsmark av totalt 54. Bland de 39 ägonamnen 
på -äng, av vilka man kan förvänta sig att de denoterar ängsmark, finns det 
13 namn som säkert denoterar ängsmark, och lika många som säkert denote-
rar åkermark. Huvudleden -gärde denoterar i de säkra fallen enbart åker-
mark, 24 av totalt 34 namn, och man kan väl därmed anta att även de namn 
som jag inte kunnat bestämma denotationen för antagligen avser åkermark.  

Tabell 6. De elva mest frekventa huvudlederna i Almunge socken 1827–1929 i fal-
lande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-hage 70 13 % 
-vret 70 13 % 
-kärr 54 10 % 
-äng 39 7 % 
-gärde 34 6 % 
-backe 29 5 % 
-täppa 28 5 % 
-skifte 22 4 % 
-mosse 15 3 % 
-åker 13 2 % 
-teg 13 2 % 
Summa 387 70 % 

Tre av tio ägonamn under denna period är formellt sekundära namnbild-
ningar, bildade till bebyggelsenamn, naturnamn och andra ägonamn. Allra 
vanligast är att namnet är tvåledat, ca 87 % av namnen är tvåledade, resten är 
enledade.  

Under perioden 1827–1929 finns det representanter för alla ordklasser, 
verb är dock endast representerat av två namn, Brännkärret och Gunghol-
men. För nio namn har jag inte kunnat avgöra vad bestämningsleden utgörs 
av för ordklass, eller vilken kategori inom ordklasserna som skulle kunna 

                                                      
71 Det är alltså 22 namn som jag inte säkert kan bestämma denotationen för, men man kan 
hålla för troligt att det rör sig om åkermark. 
72 Av namnen som slutar på -hage är det alltså hela 31 namn som jag inte har kunnat be-
stämma markslag för. 
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vara aktuell. Majoriteten av bestämningslederna faller under substantiv (79 
% av alla tvåledade namn) och därefter kommer de tvåledade namnen vars 
bestämningsleder kan klassificeras som adjektiv eller adverb (19 %). 

Inom substantiv är bestämningsleder som innehåller namn eller benäm-
ningar på Natur- och kulturområden vanligast, med 99 benämningar och 48 
namn. Näst vanligast är kategorin Bebyggelser, där bebyggelsernas namn 
ingår som bestämningsled i 60 ägonamn och benämningar på bebyggelser i 
24. Vanligaste benämningen inom denna kategori är hem (8), följt av by och 
torp (vardera sex namn). I kategorin Personer är det vanligast med benäm-
ningar (27), och bland personnamnen förekommer både förnamn för sig, 
efternamn för sig, och förnamn och efternamn tillsammans. Bland för-
namnen förekommer två kvinnonamn, Ulla och Marie. I kategorin djur finns 
det nästan lika många namn som återgår på tama djur som på vilda, sju re-
spektive åtta namn. Bland de vilda djuren märks särskilt björn och olika 
fåglar, bland de tama finns framför allt ko och oxe representerade. Ägonamn 
som innehåller ett ord för en anläggning är 40 till antalet och fortfarande är 
kvarnen den mest namnlåtande anläggningen, tätt följd av badstugan (se 
även not 116). I kategorin Annat finns till exempel bestämningslederna 
Fläsk-, Lort-, Ved- och Yx-. För bestämningsledernas fördelning inom sub-
stantiv se fig. 13. 

 
Figur 13. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Almunge 
socken 1827–1929. 

Inom ordklassen adjektiv är kategorin Storlek vanligast förekommande, med 
35 namn, tolv namn med bestämningsleden Lill- och 23 namn med bestäm-
ningsleden Stor-. Därnäst kommer kategorin Läge (28), där väderstrecket 
norr är mest frekvent med elva namn. Kategorin Ålder består av elva namn, 
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varav tio namn innehåller bestämningsleden Ny-. I kategorin Form finns 
namn med bestämningslederna Bratt- (1), Bred- (2) och Djup- (1) och be-
stämningsleden Lång- med fyra namn. De färger som finns representerade är 
röd och svart. I kategorin Annat återfinns ett namn med bestämningsleden 
Ful-. Se fig. 14 för bestämningsledernas fördelning inom ordklassen ad-
jektiv/adverb. 

 
Figur 14. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i 
Almunge socken 1827–1929. 

Det mest typiska namnet under perioden 1827–1929 är alltså ett namn som 
betecknar åkermark och är av följande semantiska typ: [namn på kultur- eller 
naturområde] + vret(en). 

6.1.3.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 724 ägonamn har 188 förekommit tidigare, 23 har förekommit re-
dan under perioden 1640–1751 och 165 av namnen kommer från perioden 
1752–1826. Av de namn som inte finns belagda sedan tidigare återfinns 80 
(15 %) i nästkommande period. Under perioden 1827–1929 betecknar de 
flesta ägonamnen, av dem jag kan avgöra markslag för, åkermark, som vi 
kan se i tabell 7. De allra flesta namn som tidigare denoterat ängsmark över-
går till att denotera åkermark i den sista perioden (på grund av agrara föränd-
ringar, se ovan). 
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Tabell 7. Antal namn från 1827–1929 i Almunge socken belagda som överlevande 
genom perioderna med fördelning efter markslag. 

 Under perioden 
1827–1929

Under perioden 
1930–1963

Totalt 536 80
 varav ängsmark 99 (18 %) 1
 varav åkermark 181 (34 %) 69
 varav övrig mark 56 (10 %) 10
 varav okänt markslag 200 (37 %) 0 

Bland namnen med kontinuitet till följande period, de namn som alltså över-
lever till perioden 1930–1963, är det vanligast att huvudleden motsvarar ett 
ägobetecknande appellativ, därnäst kommer huvudleder som motsvaras av 
appellativ som betecknar naturföreteelser. Av de huvudleder som motsvaras 
av appellativ som betecknar markområden mer generellt är det endast två 
namn som överlever till nästa period, däremot finns det elva namn som inne-
håller en huvudled med en annan innebörd som finns kvar under perioden 
1930–1963. 

De huvudleder som ingår i namnen från perioden 1827–1929 med kon-
tinuitet till åtminstone nästföljande period, och som ingår i mer än ett eller två 
namn, är i fallande ordning: -kärr (21 namn), -vret (10), -äng (7), -hage 
(6), -dal (4), ˗gärde (4), -damm (3) och -myra (3). Bland bestämningslederna 
som representeras av minst ett par namn, och som har kontinuitet, finns föl-
jande kategorier i fallande ordning: Natur- och kulturområden (16, varav åtta 
namn innehåller andra namn och åtta namn innehåller benämningar), namn på 
Bebyggelser (8), Personer (6, varav ett namn och fem benämningar), Storlek 
(6), Anläggningar (5), Läge (5), Växter (4), Annat substantiv (4), Djur (3) 
samt Färg (3). Av totalt 67 enledade namn har hela 20 namn kontinuitet.  

De namn som uppvisar kontinuitet över en periodgräns (och alltså förekom-
mer i två perioder) i mitt material är i överraskande många fall enledade och 
inte tvåledade. Är namnet tvåledat, vilket flertalet namn med kontinuitet är, 
är de flesta ägonamnen med kontinuitet till åtminstone nästföljande period 
av följande semantiska typ: [namn på kultur- eller naturområde] + kärr(et). 

6.1.4 Ägonamn 1930–1963 
Materialet består till stor del av Anders Öbergs uppteckningar från åren 
1962–1963. Resterande namn kommer dels från några lantmäterihandlingar, 
som under 1900-talet blir allt namnfattigare, dels från den fotobaserade, 
ekonomiska kartan som för Almunges del gavs ut 1952–1953. Alla byar har 
belagda ägonamn från perioden 1930–1963. Totalt finns det 808 enskilda 
namn belagda och 623 av dessa har inte förekommit i tidigare källor. Den 
övervägande delen av de nya namnen denoterar åker, 545 namn, följt av 67 
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namn som denoterar övrig ägomark och fyra som denoterar ängsmark.73 För 
sju ägonamn har jag inte kunnat fastställa markslag. Det är anmärkningsvärt 
att det finns ”nya” namn på ängar eftersom ängarna knappt existerar som 
jordbrukstyp längre (se avsn. 1.1), men detta är troligtvis äldre ängsnamn 
som inte har dykt upp i källorna tidigare (se nedan). 

6.1.4.1 Namnbildning 
Under perioden 1930–1963 är det vanligast att namnens huvudleder motsva-
rar ett ägobetecknande appellativ, knappt två tredjedelar av alla namn bär en 
sådan huvudled. Huvudleden består av ett appellativ som utgörs av en natur-
företeelse i 14 % av namnen, och 13 % av ägonamnen bär en huvudled vars 
motsvarighet som appellativ har en annan innebörd. 53 namn (8 %) innehål-
ler en huvudled som betecknar ett mer generellt markområde.  

Den vanligaste huvudleden är -vret (87 namn) den näst vanligaste är -äng 
med 73 namn, varav endast tre namn denoterar ängsmark och två namn de-
noterar övrig ägomark. Det dyker alltså upp ej tidigare belagda namn som 
innehåller en huvudled som direkt för tankarna till ängsmark. Man får hålla 
för troligt att de flesta av dessa namn har existerat tidigare, som namn på 
ängar, men inte dykt upp i källorna förrän i denna period. De allra flesta 
huvudleder under denna period ingår alltså i namn som denoterar åkermark. 
Huvudleden -hage är den enda huvudleden som ingår i namn där de flesta 
denoterar övrig mark, 44 av 48 namn (de övriga fyra namnen denoterar 
åkermark). Se tabell 8 för de tio mest frekventa huvudlederna under perioden 
1930–1963. Överlag ger huvudlederna under perioden ett mer diversifierat 
intryck, namnen är spridda över fler huvudleder och det finns även en stor 
grupp namn som är unika i materialet.  

Tabell 8. De tio mest frekventa huvudlederna i Almunge socken 1930–1963 i fal-
lande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-vret 87 14 % 
-äng 73 12 % 
-gärde 55 9 % 
-hage 48 8 % 
-kärr 43 7 % 
-backe 42 7 % 
-åker 29 5 % 
-plöje 19 3 % 
-hål 17 3 % 
-täppa 14 2 % 
Summa 427 70 % 

                                                      
73 Vid tiden för uppteckningarna har utvecklingen gått ännu längre och vissa av de områden 
som benämns som åkermark är faktiskt igenlagda och används senare till skogsodling. 
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Drygt en fjärdedel av namnen är formellt sekundära namnbildningar som 
återgår på bebyggelsenamn, naturnamn och andra ägonamn. 89 ägonamn är 
enledade (ca 14 %). 

Under perioden 1930–1963 finns det representanter för alla ordklasser, 
ordklassen verb är representerad av två namn, Brännbacken och Jäsängen. 
För 20 namn har jag inte kunnat avgöra vad bestämningsleden utgörs av för 
ordklass, eller vilken kategori inom ordklasserna som skulle kunna vara ak-
tuell. Majoriteten av bestämningslederna faller liksom under tidigare pe-
rioder under substantiv (76 % av de tvåledade namnen), följt av adjektiv och 
adverb (20 %). 

Bland de bestämningsleder som är substantiv är namn eller benämningar 
på bebyggelser vanligast, med 113 bebyggelsenamn och 13 benämningar, av 
vilka bestämningsleden Hem- är absolut vanligast med nio namn. Näst van-
ligast är namn som innehåller ett annat namn eller en benämning på ett na-
tur- eller kulturområde, 50 ägonamn innehåller ett namn och 41 en benäm-
ning, varav särskilt sjö, skog och äng är vanliga. 67 bestämningsleder består 
av ett ord för en anläggning, och smedjan har varit mest namnlåtande (13 
namn), följt av bastun (9). Kategorin Annat representeras av 48 namn, såsom 
Goddagskärret, Kammarhålet, Midsommarbacken, Snusåkern, Svärmyran74 
och Trollängen. Kategorin Personer har ökat i jämförelse med tidigare pe-
rioder och representeras av 39 namn, varav 20 är personnamn. Totalt 24 
namn har en bestämningsled som består av ett ord för växter, vanligast är de 
vilda växterna med 21 namn och det är främst olika trädslag som dyker upp. 
Slutligen finns 13 ägonamn där ett ord som kan föras under kategorin Djur 
utgör bestämningsleden. De tama djuren är klart vanligare med elva namn, 
bestämningslederna är: Får-, Galt-, Häst-, Höns-, Ko-, Märr- och Ox-. För 
bestämningsledernas fördelning inom substantiv se fig. 15. 

                                                      
74 I kommentaren till uppteckningen (se OAUt) meddelar informanten: ”Svärmor bjöd på 
kaffe där en gång; det var myror överallt när vi skulle dricka kaffe”. 
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Figur 15. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Almunge 
socken 1930–1963. 

Inom ordklassen adjektiv/adverb är en bestämningsled som beskriver läget 
vanligast, med 39 namn. Den vanligaste lägesbeskrivningen i namnen är bak 
(12), följt av väderstrecket norr (10). Därnäst följer kategorin Storlek, där 
namnen är jämnt fördelade med tolv namn som innehåller bestämningsleden 
Lill- och 14 namn som innehåller Stor-. Kategorin Form innehåller 17 namn, 
där bestämningsleden Lång- är mest frekvent med tio namn. I kategorin Ål-
der finns endast förleden Ny- med elva namn. Elva namn återfinns i katego-
rin Annat adjektiv/adverb, såsom Skarpvreten, Snåltäppan och Surplöjet. 
Endast två namn hamnar i kategorin Färg, och det är Mörkmora och Svart-
kärret. För namnens fördelning i ordklassen adjektiv/adverb se fig. 16. 

Det mest typiska namnet under perioden 1930–1963 är alltså ett namn som 
betecknar åkermark och är av följande semantiska typ: [namn på bebyg-
gelse] + vret(en). 
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Figur 16. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i 
Almunge socken 1930–1963. 

6.1.4.2 Namnkontinuitet 

Totalt har 185 namn förekommit tidigare, eller nära en femtedel av den to-
tala namnmassan. 32 namn är belagda från perioden 1640–1751, 73 från 
1752–1826 och 80 från 1827–1929. Eftersom jag inte har genomfört någon 
heltäckande studie av ägonamnen i efterföljande period finns det inte så 
mycket mer att säga om ägonamnskontinuiteten under denna period, men i 
avsn. 6.1.8 och 6.1.9 nedan finns kontinuiteten för ett par utvalda, mindre 
områden beskriven och kommenterad även för den sista perioden. 

6.1.5 Ägonamn 2010–2012 
Det är inte möjligt att säga så mycket om namnbildningen i Almunge socken 
under perioden 2010–2012, eftersom jag endast har genomfört uppteck-
ningar i enheterna Lilla Finndalen (som är inordnat under Björkby i mitt 
material), Söderby och Ösby.75 Jag har valt att inte sammanföra resultaten för 
de tre uppteckningsområdena utan redovisar resultaten från Söderby och 

                                                      
75 Vissa av områdena som redovisas under Ösby har tidigare tillhört grannbyarna Edeby eller 
Kamsta, men eftersom min informant gav mig namn därifrån har jag valt att ändå redovisa 
dem under Ösby om namnen inte har förekommit i andra akter för andra byar tidigare. Vissa 
av dessa namn, t.ex. Skomakarehagen, har tidigare skiftats byarna emellan och förekommer 
därför i båda byarnas material. Tre namn förekommer tidigare endast i Anders Öbergs upp-
teckningar, och dessa ligger precis på gränsen, varför jag har låtit dem vara kvar under Ösby. 
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Ösby för sig, medan de 21 ägonamnen från Lilla Finndalen enbart framgår 
av avsn. 6.1.6 och 6.1.7 nedan. 

6.1.6 Namnbildning i hela socknen 
Det är allra vanligast att ägonamnen i Almunge socken är tvåledade, nästan 
nio av tio namn har en sådan struktur. Över hälften av ägonamnen är tvåle-
dade med ett ägobetecknande appellativ som huvudled (t.ex. hage, åker, 
äng), knappt en fjärdedel är bildade med ett naturbetecknande appellativ 
(t.ex. dal, kärr, mosse) och drygt en tiondel är bildade med ett mer generellt 
ord för ett markområde (t.ex. backe, skifte). De återstående namnen, ca 9 %, 
är bildade med (eller utgörs av) ett appellativ som inte betecknar ett mark-
område (t.ex. damm, kyrka, hals). De flesta namnen är formellt primära 
namnbildningar (74 %), de formellt sekundära namnbildningarna går tillbaka 
på bebyggelsenamn, naturnamn (vanligt med sjönamn) eller andra ägonamn. 

Den vanligaste huvudleden i mitt Almunge-material är -äng, där de flesta 
namnen också denoterar ängsmark, dock inte under den näst sista perioden 
(se ovan). Näst vanligast är huvudleden -vret, som oftast denoterar åkermark, 
därefter kommer -kärr, som förutom under 1900-talet oftast denoterar ängs-
mark. De namn som denoterar övrig ägomark bär oftast huvudleden -hage. 
Se nedan (tabell 9) för de tio mest frekventa huvudledernas representation i 
materialet. 

Tabell 9. De tio mest frekventa huvudlederna i Almunge socken i fallande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-äng 282 14 % 
-vret 268 13 % 
-kärr 215 10 % 
-hage 175 8 % 
-gärde 154 7 % 
-skifte 128 6 % 
-backe 92 4 % 
-åker 71 3 % 
-täppa 56 3 % 
-teg 40 2 % 
Summa 1 481 70 % 

Namn med de tio mest frekventa huvudlederna utgör alltså 70 % av det to-
tala materialets 2 090 ägonamn. Huvudleden -backe bärs främst av åkermark 
men även ängsmark och övrig mark förekommer, -gärde avser uteslutande 
åkermark, -täppa betecknar oftast åkermark, men även ängsmark och övrig 
mark förekommer, -skifte kan bäras av mark inom alla tre kategorierna, van-
ligast är dock åkermark, -åker denoterar nästan uteslutande åkermark, och 
namn på -teg bärs i de tidiga perioderna av ängsmark, men under laga skif-
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tes-perioden börjar namn som denoterar åkermark dyka upp. För åkermark är 
andra vanliga huvudleder -grund, -hål, -land, -odling, -plöje och -stycke. För 
ängsmark är andra vanliga huvudleder -hägnad, -linda, -löt och -sät(t)ra. För 
övrig mark är huvudlederna -backe och -hage nästan allenarådande. De få 
andra exempel som bärs av mer än en lokalitet är (förutom de ovan nämnda) 
-mosse, -bäck, -hammar, -skog och -tvära. 

Vanligast är att bestämningsleden innehåller ett ord som hör till ord-
klassen substantiv (74 % av alla sammansatta namn), därnäst följer adjek-
tiv/adverb (22 %) och sedan kommer ett antal ord som jag inte har kunnat 
bestämma (3 %) före de ord som jag fört till kategorin verb. Endast fyra 
namn innehåller bestämningsleder som har bildats till verb (se även avsn. 
5.6). Dessa namn är: Brännbacken, Brännkärret, Gungholmen och Jäsängen. 

Inom substantiv är kategorin Natur- eller kulturområden den mest fre-
kventa, men även kategorin Bebyggelser är stor (se fig. 17). Både när det 
gäller bebyggelser och natur- eller kulturområden är det vanligare att det är 
ett namn och inte en benämning (se avsn. 5.6.3), som utgör bestämnings-
leden i ägonamnet. Bland bestämningsleder som utgörs av djur eller växter, 
är det vanligare att det handlar om vilda djur och växter, inte husdjur eller 
odlade växter. Många gånger utgörs de vilda växterna av träd med beteck-
ningar, såsom al, asp, björk, ek, gran och tall. Bland anläggningar är det 
klart vanligast att det är kvarnar som varit namnlåtande, men även benäm-
ningar på badstugor, brunnar, broar och smedjor har fungerat som bestäm-
ningsled i ägonamnen. 

 
Figur 17. Kategorier inom ordklassen substantiv i Almunge socken. 
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Inom kategorin adjektiv/adverb fördelar sig namnen på sex grupper (se avsn. 
5.6), där adjektiv eller adverb som beskriver läge eller storlek är allra van-
ligast (se fig. 18). 

 
Figur 18. Kategorier inom ordklassen adjektiv/adverb i Almunge socken. 

Bland de bestämningsleder som förts till kategorin Läge är namn innehål-
lande väderstreck allra vanligast. De fyra väderstrecken fördelar sig dock 
inte jämnt bland namnen, norr är representerat av 52 namn, söder av 34 
namn, öster av 30 namn och väster av 19 namn. I kategorin Ålder förekom-
mer enbart bestämningslederna Ny- och Gamla-, där Ny- är betydligt mer 
frekvent, 28 respektive 3 namn. Även i kategorin Storlek fördelar sig be-
stämningslederna ojämnt, 75 namn innehåller bestämningsleden Stor-, 48 
namn innehåller bestämningsleden Lill- och ett namn bär bestämningsleden 
Dig-. Bestämningsleden Lång- (i 30 namn) är dominerande i kategorin 
Form, men även namn innehållande Bred-, Djup-, Hög-, Trind- och Smal 
förekommer i mer än ett namn. I Kategorin Annat adjektiv finner man fram-
för allt bestämningsleder som beskriver avkastningen eller jordmånen hos 
marken, t.ex. Skarp-, Snål- och Sur-. 

6.1.7 Namnkontinuitet i hela socknen 
I tabellen nedan (tabell 10) kan vi se dels hur många namn som finns totalt i 
mitt material under varje period, dels hur många av dessa namn som dyker 
upp för första gången i källorna i respektive period och hur många som har 
förekommit tidigare.  
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Tabell 10. Namnfördelning över perioder i Almunge socken. 

Period Namn från 
1640–1751 

Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1640–1751 182     182 

1752–1826 46 691    737 

1827–1929 23 165 536   724 

1930–1963 32 73 80 623  808 

2010–2012 – 12 14 12 53 91 

Från den äldsta perioden finns det 182 ägonamn i mitt material, som tabell 
10 visar är det också det totala antalet namn för denna period (rad 1). I den 
nästföljande perioden 1752–1826 har jag totalt 737 ägonamn, varav 46 namn 
kommer från perioden 1640–1751 och 691 namn är nya för perioden (rad 2). 
I perioden 1827–1929 har jag totalt 724 ägonamn, varav 23 namn kommer 
från den första perioden och 165 namn kommer från 1752–1826, och 536 
namn dyker upp för första gången (rad 3). Siffrorna ska inte förstås som att 
alla 23 ägonamn från perioden 1640–1751 måste ha förekommit bland de 46 
namnen från samma period under 1752–1826. Vissa ägonamn ”hoppar över” 
en period innan de dyker upp i källorna igen. Vanligast är dock att om ett 
namn har stark kontinuitet så är det representerat i alla mellanliggande pe-
rioder. I perioden 1930–1963 har jag totalt 808 ägonamn i mitt material, 
varav 32 namn kommer från den första perioden, 73 namn kommer från 
1752–1826, 80 namn kommer från 1827–1929, och 623 namn dyker upp för 
första gången (rad 4). Antalet ägonamn från den första perioden är alltså 
större under perioden 1930–1963 än under den föregående perioden, trots att 
perioderna ligger längre ifrån varandra kronologiskt. Detta kan förklaras 
med att det finns totalt fler namn 1930–1963, antagligen har upptecknaren 
varit bättre på att täcka in alla ägonamn. I perioden 2010–2012 är materialet 
mycket mindre, totalt har jag upptecknat 91 ägonamn, varav tolv namn finns 
belagda från 1752–1826, 14 namn från 1827–1929, tolv namn från 1930–
1963, och 53 namn inte har förekommit tidigare i källorna (rad 5). Det finns 
alltså inga namn som har överlevt från den första till den sista perioden i mitt 
material över Almunge sockens ägonamn.  

Genomgående kan vi se att de tidigare ej belagda namnen utgör den 
största delen av namnbeståndet under varje period. Jag har valt att inte redo-
visa siffrorna för överlevnaden under sista perioden, eftersom mitt material 
är begränsat till enbart Söderby, Ösby och Lilla Finndalen. Om vi rent pro-
centuellt ser hur stor del av namnen som överlever åtminstone till nästföl-
jande period blir siffrorna som följer (tabell 11): 
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Tabell 11. Andel nya namn och bevarandegrad i Almunge socken. 

Period Andel tidigare belagda namn 
Andel ej tidigare belagda 
namn som lever vidare till 
nästa period

1640–1751 ? 25 %
1752–1826 6 % 24 %
1827–1929 26 % 15 %
1930–1963 23 % ?

Överlag sjunker överlevnadschansen för namnen under varje ny period. Från 
den första perioden kan vi se att en fjärdedel av namnen har kontinuitet in i 
nästa period, medan endast 15 % av de kända namnen från perioden 1827–
1929 kommer att leva vidare. Samtidigt ser vi att namnen som har överlevt 
utgör en större del av det totala belagda materialet för varje period (bortsett 
från sista perioden i tabellen).  

6.1.8 Söderby i Almunge socken – en djupundersökning 
Från Söderby finns det bevarade kartakter från 1710 och framåt. Totalt har 
jag funnit 184 enskilda namn fördelade på 470 namnbelägg från Söderby, 
varav 21 namnbelägg kommer från mina egna uppteckningar. Hur namnen 
fördelar sig över perioder framgår av tabell 12. 

Tabell 12. Namnfördelning över perioder i Söderby. 

Period Namn från 
1640–1751 

Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1640–1751 38     38 

1752–1826 17 44    61 

1827–1929 12 10 48   70 

1930–1963 4 6 6 43  59 

2010–2012 - 2 2 6 11 21 

Fördelningen av namn över perioder är ovanligt jämn i Söderby, det är inte 
samma dominans av namn från laga skiftes- eller storskiftesperioden som för 
socknen i stort, även om det är flest namn från dessa två perioder. Man kan i 
tabell 12 även se hur många av namnen som lever vidare i nästkommande 
perioder. Namnkontinuiteten överlag kan tyckas svag, men om man jämför 
med ägonamnskontinuiteten för Almunge i stort (se tabell 10) är den ändå 
stark. Om man tittar närmare på namnen kan man dessutom se att även om 
inte total namnkontinuitet råder, kan det ibland röra sig om partiell konti-
nuitet,76 dvs. en särskild huvudled eller bestämningsled kan fortleva på något 

                                                      
76 Jämför Holmberg (1976 s. 186 f.) om ”totalt” och ”partielt navneskifte”. 
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olika sätt, t.ex. Bordet77 i Söderby. För den tidigaste perioden förekommer 
inte simplexnamnet Bordet, däremot finns Södra bolet, Wästra bohlet och 
även det östra bohlet. Man kan diskutera huruvida man bör räkna ”det östra 
bohlet” som ett namn eller inte, men utifrån mina identifieringsprinciper (se 
avsn. 5.1) har jag valt att betrakta det belägget som ett namn. Under de två 
följande perioderna uppträder formen Bordet, och under perioden 1930–
1963 finns det upptecknat både Bordet och Bolet (under den sista perioden 
finns namnet inte kvar). Total namnkontinuitet kan man inte kalla det, efter-
som namnet i första perioden endast förekommer med en lägesangivande 
bestämningsled (och inte i simplexform), men det visar ändå att grunden till 
namnet, eller förutsättningen för namnet, finns under lång tid. 

Totalt finns det 68 namn som denoterar ängsmark första gången de dyker 
upp i källorna, 75 namn som denoterar åkermark, 13 namn som denoterar 
övrig mark och 28 namn som jag inte har kunnat bestämma ägomarkstyp för. 

6.1.8.1 Söderby 1640–1751 
Den tidigaste kartan över Söderby som innehåller ägonamn är från 1710 
(LSA A2–41:1) och upprättad av Johan Leitz.78 Densamme har även efter-
lämnat en konceptkarta (LMA 03-ALM-9).79 Totalt har jag identifierat 38 
ägonamn på dessa kartor. 30 av dem är namn på ängar, 7 namn denoterar 
åkermark och endast ett namn denoterar annan mark (se tabell 13 för alla 
namnformer). Det kan synas konstigt med en sådan övervikt för ängsnamn, 
men namnen speglar den verklighet kartan återger (och den kontext den är 
skapad i), där åkergärdena är samlade kring gårdarna eller torpen och därför 
inte ”behöver” flera olika namn, medan ängsmarken är mer spridd över 
ägoområdet och täcker fler enskilda ytor. 

Ett påfallande stort antal av ängsnamnen har huvudleden -kärr, närmare 
bestämt 18 stycken, att jämföra med fem ängsnamn som har -äng som hu-
vudled. I vissa fall denoterar visserligen mer än ett namn på -kärr ungefär ett 
och samma område, men det är ändå en väldigt stor övervikt av ängsnamn 
som ursprungligen bör ha denoterat kärr och inte ängsmark. Man kan i dessa 

                                                      
77 De två olika formerna -bol och -bord varierar i källorna, men det rör sig om samma namn-
bärare. Att huvudleden varierar kan man koppla till rekontextualiseringen mellan skriftbruk 
och muntligt språkbruk, se fig. 2. Jag misstänker att det förekommande muntliga språkbruket 
hade en form på -bol, medan lantmätarna hade lärt sig att skriva <rd> för ”tjockt l”, vilket 
alltså resulterade i -bord, och sedan kan skriftbruket ha kommit att påverka det muntliga 
språkbruket, varför vi har fått upptecknade varianter av båda slag. Se även Pihl 2009 s. 71, där 
jag resonerar kring möjliga tolkningar. 
78 Jag har tidigare (Pihl 2009) jämfört ägonamnen från kartan 1710 med uppteckningar gjorda 
1962–1963 av Anders Öberg, men jag har efter att den artikeln publicerats gjort vissa änd-
ringar i analysen, varför jag ser det nödvändigt att upprepa mig i detta sammanhang. 
79 I söktjänsten Historiska kartor står akten daterad till 1711, då visserligen sista skrivelsen 
angående kartan är tillkommen, men den är påbörjad 1710 och kan mycket väl vara förlaga 
till LSA A2–41:1, trots en senare datering. Dateringen i Historiska kartor är i många fall 
osäker och jag har vid tveksamma fall kontrollerat den mot texten i akten. 
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namn se både vikten av ängsmark, eftersom man har ansett det mödan värt 
att bärga hö på ett kärr, och vikten eller behovet av namn på kärr, om man 
förutsätter att dessa var namngivna redan innan de började skördas. 

Tabell 13. Ägonamn i Söderby belagda 1640–1751. 

Ängsmark Åkermark Övrig mark 

Asprudkierret Holmwreten Halltkiärret
Bråttfalskierret Norra Sandwreten 
Byängen Sandwreten
Fallkiärret Södra Sandwreten 
Fältiskiärret Taskhägnan
Grändahls Sweden Wästra Gierdet
Helfweteskiärret Östra Gierdet
Hollmängen 
Huttrankiärret 
Kalfängen 
Kebbolskiärret 
Kiäppkiärret 
Lijkomskierret 
Maasängkiärret 
Måssängkierret 
Ormwasskiärret 
Qwarnkierret 
Qwarnsweden 
Rep Kiärret 
Södra bolet 
Solwallskierret 
Storängen 
Swedkiärret 
Torpwreten 
Tufvarängen 
Wassängkiärret 
Wästra bohlet 
Wästra Kiärret 
Åhrslöten 
det östra bohlet   

I Söderby 1640–1751 ligger fokus kring hemmet och gårdarna i byn, vilket 
man kan se på bestämningslederna i ägonamnen. Sex av namnen innehåller 
ett bebyggelsenamn, två namn innehåller en benämning som syftar på gården 
(torp och by), åtta namn innehåller ett väderstreck, som i tre fall kan beskriva 
ägornas läge i förhållande till byn. Andra bestämningsleder som förekommer 
faller inom kategorierna Natur- och kulturområden (8), Annat substantiv (6), 
Anläggning (där två namn innehåller ordet kvarn), Storlek (1), Djur och 
Växter (ett namn i vardera kategorin); det finns vidare fyra namn (Fälttiskär-
ret, Halltkärret, Hättrankiärret, Ormwasskiärret ) som på grund av sin oge-
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nomskinlighet och svårighet att etymologisera inte har kunnat placeras i 
någon kategori. 

6.1.8.2 Söderby 1752–1826 
Under perioden 1752–1826 sker storskiftet i Söderby, närmare bestämt 
1776–1778; storskiftesakten från dessa år (LSA A2–41:2) står för de flesta 
namnen under perioden i materialet över Söderby. Totalt har jag excerperat 
61 ägonamn, varav 17 har förekommit i tidigare akter. Övervikten för ängs-
namn kvarstår från tidigare period även när jag exkluderar de tidigare före-
kommande namnen: 26 ängsnamn, elva åkernamn och ett övrigt namn, dess-
utom finns det sju namn vars denotation jag inte kunnat bestämma. 

Vad som slår en när man studerar ägonamnen som dyker upp under denna 
tidsperiod är namnen på -skifte, som inte förekommit tidigare, totalt elva 
namn varav tre är ängsnamn och resterande är åkernamn. Troligen är det väl 
just genomförandet av storskiftet som smittar av sig på namnen. Om namn-
brukarna verkligen sedan använde namnen som sådana, eller hade andra 
huvudleder är givetvis svårt att säga, men ett tecken på att de inte användes 
är att inte ett enda överlever perioden. En annan huvudled som ger utslag i 
frekvens är -teg (5 namn), men inte heller de namnen överlever till nästa 
period. Även huvudleden -kärr fortsätter att vara namngivande vid ängs-
namn, och frågan är hur stort antal kärr det har funnits i området. Har kanske 
tidigare ängsmarker med namn på -kärr(et) blivit mönsterbildande och har 
ängsnamn därmed kunnat skapas direkt med elementet kärr utan att först ha 
denoterat ett verkligt kärr (se vidare 6.1.8.6)? 

Ägonamnen i Söderby under storskiftesperioden är inte längre lika inspi-
rerade av hemmet som under tidigare period, i stället verkar det vara natur- 
eller kulturlokaler som är det viktiga, om man ska utgå ifrån den vanligaste 
kategorin inom bestämningslederna. Även enledade namn är förhållandevis 
vanliga, de är fem till antalet, precis som de namn som säkert innehåller namn 
på bebyggelser. Under denna period i Söderby dyker de första namnen upp 
som innehåller ett personnamn, Barbrohägnaden och Barbrovreten (se ovan), 
och det rör sig alltså om en kvinna. Namn i kategorin Personer brukar oftast 
utgöras av benämningar på personer och det finns inget annat belägg på kvin-
nonamn under denna period i Almunge socken. 

6.1.8.3 Söderby 1827–1929 
Laga skifte sker 1866–1867 (se konceptkartan LMA 03-ALM-90) och akten 
innehåller många ägonamn. Det finns under perioden fjorton akter som inne-
håller ägonamn för Söderbys del, och totalt har jag excerperat 70 ägonamn 
för perioden 1827–1929, varav 22 har förekommit under tidigare perioder. 
Nu börjar även markförhållandena förändras, det finns lika många nya namn 
som denoterar åkermark som ängsmark (10 namn vardera), och sju namn 
som denoterar övrig mark. Under denna period dyker det också upp akter där 
det är mycket svårt att säga säkert vad namnet denoterar; det kan röra sig om 
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beteckningar som inrösningsjord och avrösningsjord, som gör det besvärli-
gare (dock inte alltid omöjligt) att avgöra om det namngivna objektet deno-
terar åkermark eller ängsmark, eller om andra akter som tar upp namnen och 
arealen, men inte alls talar om vad för slags mark det rör sig om. Detta med-
för att jag har 21 namn som jag ansett åsyfta ägomark, men jag kan inte med 
säkerhet säga exakt vilken typ av mark det rör sig om.  

Även under denna period framträder namnen på -skifte starkt i materialet, 
totalt nio av ägonamnen i denna period slutar på -skifte. Nu är det dock 
främst övrig mark och obestämbar mark som har -skifte som huvudled. Inte 
heller dessa namn på -skifte lever vidare. Huvudleden -kärr fortsätter att vara 
produktiv i namn på ängar, totalt sex namn slutar på -kärret, varav tre säkert 
denoterar ängsmark. En huvudled som plötsligt dyker upp i Söderby under 
denna period är -hage, sex namn slutar på -hagen, men endast ett kan säkert 
hänföras till övrig mark. Även namn på -backen och -vreten verkar få ett 
uppsving under perioden, och denoterar främst åkermark. 

Ägonamnen i Söderby är åter inspirerade av bebyggelsen, elva ägonamn 
innehåller ett bebyggelsenamn i bestämningsleden och två namn inleds med 
Hem-. Sju namn innehåller ett namn på ett natur- eller kulturområde, och sex 
namn innehåller en benämning på sådana, såsom äng eller sjö. Fyra namn 
innehåller ett namn eller en benämning på personer. Intressant nog innehåller 
inte ett enda namn under denna period ett ord för läge, såsom väderstrecks-
beteckningar eller fram och bak. 

6.1.8.4 Söderby 1930–1963 
Anders Öberg har gjort omfattande uppteckningar för Söderbys del, totalt 59 
namn har fallit inom min definition av ägonamn. Vissa namn denoterar vis-
serligen ett och samma ställe, med vissa variationer av namnet, såsom 
Knappkärret, Knoppkärret eller Knåppkärret, och jag har i analysen slagit 
samman de namn som i uppteckningarna förs samman. Andra källor under 
denna period har varit de excerpter från ekonomiska kartan (1954–1955) 
som finns i OAUt. Av totalt 59 ägonamnen är 43 nya (se tabell 14). Med 
tanke på de agrara omständigheterna (se ovan avsn. 1.1) är det inte för-
vånande att de flesta namnen denoterar åkermark, endast tre namn denoterar 
övrig mark (främst hagmark).  

Huvudlederna under perioden 1930–1963 vittnar om uppodlingen som 
har skett, av de nya namnen slutar fem på -odlingen och två på -plöjet. 
Andra huvudleder som är frekventa bland de nya namnen är -backe (fem 
namn) och -vret (fyra namn). Intressant nog förekommer även -kärret i fem 
nya namn, men i åtminstone i två fall rör det sig om äldre ängsmarker som 
har uppodlats till åkermark varvid namnformerna har kommit att förändras 
för mycket för att jag ska kunna se det som samma namn: Hallvikskärret 
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(enligt uppteckningen en eufemism för Helveteskärret), Hektrokärret80 
(Höckerudskärret) och man kan väl hålla för troligt att även Knoppkärret 
(med dess varianter), Täppkärret och Norrkärret tidigare denoterat ängs- 
eller kärrmark. 

Tabell 14. Ej tidigare belagda ägonamn i Söderby 1930–1963. 

Åkermark Övrig mark
Bastubacken Gråthagen
Bergåkern Långbacken
Björkdal Kjusen
Brostycket 
Ekstycket 
Erikslund 
Framtegarna 
Hallvikskärret 
Harängen 
Harängsbacken 
Harängsvreten 
Hektrokärret 
Johanssonsodlingen
Kjusvreten 
Knappkärret 
Knoppkärret/Knåppkärret
Kurbacken 
Kyrkvreten 
Lärftlöten 
Lillodlingen 
Lövängsodlingen
Masängen 
Nattkappan 
Norrlund 
Norrlundsplöjet 
Nyodlingen 
Pälsärmen 
Sanddalsgärdet 
Sjövretsåkern 
Skomakartäppan
Slätten 
Smedjeskiftet 
Smedplöjet 
Snåltäppan 
Solvallet 
Storodlingen 
Tjärdalsbacken 
Norrkärret 
Täppkärret 
Täppvreten 

                                                      
80 Jag har tagit upp namnet mer utförligt i Pihl 2009 s. 74. 
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När det gäller bestämningsleder behåller bebyggelsenamnen sin ledande roll, 
sju namn innehåller ett bebyggelsenamn. Även natur- och kulturlokaler är 
frekventa huvudleder (sex namn, varav två är benämningar), och an-
läggningar förekommer också relativt ofta (fyra namn). 

6.1.8.5 Söderby 2010–2012 
Mina uppteckningar i Söderby har givit totalt 23 ägonamn, men jag har valt 
att endast ta med 21 namn i analysen eftersom informanten kom på två av 
namnen först efter att jag tagit upp dem och frågat om han kände till dem. 
De flesta av namnen är troligen försvunna nu; informanten känner till dem 
och kommer ihåg vilket område som åsyftas, men han är ytterst osäker på 
om hans barn känner till och använder dem, vissa av områdena har dessutom 
ändrad markfunktion. Elva av de 21 namnen har inte förekommit tidigare i 
källorna, ett namn denoterar ängsmark, två namn denoterar övrig mark och 
åtta namn denoterar åkermark (se tabell 15). Bilden av ett dominerande åker-
bruk kvarstår alltså. 

Tabell 15. Ej tidigare belagda ägonamn i Söderby 2010–2012. 

Åkermark Ängsmark Övrig mark 

Bakom ladan Odlingen Holmhagen
Kärret Klippbacken
Norrgården 
Sandgärdet 
Sandsvedsvreten
Skrikviken 
Stenåkern 
Ängen   

Ingen huvudled bärs av mer än ett namn. Ett namn saknar huvudled, Bakom 
ladan, och ett annat bär en bebyggelsebetecknande huvudled, Norrgården. 
Förklaringen härtill är dock att namnet denoterar både bebyggelsen och 
åkermarken.  

Vad gäller bestämningsleder är det endast sju namn som är tvåledade och 
två av dessa innehåller ett bebyggelsenamn. Tre namn innehåller ett sub-
stantiv som beskriver vad som finns på platsen, dvs. sten, sand och en klippa. 
Namnet Skrikviken står ut lite bland de andra namnen; huvudleden -viken är 
inte typiskt ägobetecknande, och bestämningsleden Skrik- förekommer inte i 
övrigt i materialet. Informanten menar att namnet troligen kommer av att 
fågelskrik kan höras på platsen som ligger som i en dalgång. 

6.1.8.6 Vad ägonamnen berättar om Söderby 
Ägonamnen kan berätta mycket om förhållandena i Söderby. Många ägo-
namn bär naturligt nog huvudleden -äng, men det finns ett stort antal namn 
med huvudleden -kärr, vilken visar att sank, fuktig mark i området har tagits 
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i anspråk som ängsmark (och senare i många fall har blivit åkermark). Man 
skulle kunna ställa sig frågan om huvudleden -kärr har kunnat ges direkt till 
nyröjd ängsmark i Söderby, med tanke på det stora antal ängsnamn som bär 
denna huvudled. Ur ett dialogiskt perspektiv synes detta fullt möjligt. Om 
namnbrukarna har haft flera ängar med namn som slutar på -kärr(et) i sin 
omgivning, kan det mycket väl ha påverkat deras bild av vad en äng kan 
kallas. Man får anta att de första namnen på -kärr som har kommit att deno-
tera ängsmark, har gjort det naturligt för namngivarna att koppla samman 
ängsmark och huvudleden -kärr, kanske har de haft en föreställning om att 
ängar utgjort fuktig mark. Det har alltså uppstått ett alternativ till -äng vid 
ängsnamnbildning i namnbrukarnas onomastikon. Möjligen kan man koppla 
de två olika huvudlederna till de agrara begreppen hårdvallsäng och sidvalls-
äng. Sidvallsängen är en sankäng, dvs. en fuktig ängsmark, och bör alltså ha 
kunnat bära namn som slutar på -kärr.  Hårdvallsängen är en slåtteräng som 
inte är vattendränkt och kan ha burit namn med huvudleden -äng. Några 
säkra belägg för en sådan skillnad har jag dock inte kunnat finna. När ele-
mentet sedan finns i en individs onomastikon är det inte nödvändigtvis så att 
individen använder namnelementet kärr med samma innebörd som appel-
lativet kärr (jfr ovan angående speech genre avsn 3.1). 

Namnen med huvudleden -odling och även namn på -plöje visar på den 
uppodling som sker efter laga skiftet men före uppteckningarna 1962, och 
namnen med huvudleden -skifte visar just att storskiftet och laga skiftet ägt 
rum (storskiftet 1776–1778 och laga skiftet 1866–1867). Namn på -skifte 
förekommer inte i mina källor före storskiftet och är inte heller särskilt fre-
kventa efter laga skiftet (dock förekommer sådana). Namnen på -skiftet i 
Söderby har nästan ingen kontinuitet att tala om, förutom att ett namn dyker 
upp i näst sista perioden och finns kvar även i sista, och man måste ifråga-
sätta namnens faktiska bruk i ortens talspråk. Dessa namn kan mycket väl 
vara givna av lantmätaren och satta på kartan, medan namnbrukarna fortsatte 
att använda de namn som de använt tidigare, utan tillägget -skiftet. I de fall 
namnen har senare kontinuitet får man dock anta att de använts även av 
namnbrukarna (och kanske se lantmätaren som namngivare). Framför allt 
åkermark bär namn på -skiftet, men saknar kontinuitet, medan de åkernamn 
som har stark kontinuitet är de som slutar på -gärdet (vilkas områden har 
delats in i mindre områden, eller s.k. skiften, som också fått namn som slutar 
på -skiftet).  

Det finns namn som innehåller en subjektiv eller emotionell värdering 
såsom Helveteskärret, Fulkärret och Snåltäppan. Ofta antyder dessa och 
liknande namn att marken var svårarbetad eller gav lite i avkastning. Överlag 
verkar de ord som man förknippar med negativa värderingar vara vanligare 
än motsvarande positiva i Söderby, vilket kanske är ett utslag av den hårda 
vardagen som namngivarna levde i. 

I Söderby tycks gården eller hemmet ha varit det centrala vid namn-
givning av ägor. Man får utgå från att de namn som finns på kartorna inte 
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alltid har givits av ägarna själva, utan kanske lika gärna av grannar eller av 
andra, som brukat jorden. Gården var det konstanta, och antagligen var 
gårdsnamnen även mer särskiljande än personnamnen inom byns namn-
brukarkrets. När hemmet bytte ägare (vid dödsfall eller försäljning) följde 
marken med och det var antagligen mer naturligt att ge ägan namn efter den 
gård den tillhörde, eller efter den gård den låg närmast, än efter personen 
som brukade marken (även om sådana namn förekommer). Det är först i 
modernare tid som man kan sälja mark och gård separat, under de tidiga 
perioderna i mitt material var reglerna kring försäljning av mark mycket 
strikta och ofta var man tvungen att ”sälja” inom släkten. Många namn är 
dessutom officiella (jfr avsn. 4.4), de finns med på kartor och i lantmäteri-
handlingar och har kanske varit namngivna av en myndighet som endast 
kände ägan på papperet. I sådana fall ter sig ett namn utifrån den ägande 
gården naturligt. Samtidigt kan man anta att befolkningen på landet använde 
de olika gårdsnamnen i sin vardag och därmed faller det sig även naturligt att 
de använde sig av dessa i sin namngivning.  

De namn som hamnar i kategorin Anläggningar visar att det redan 1640–
1751 fanns åtminstone en kvarn på ägorna (namnen Kvarnkärret och Kvarn-
sveden finns redan i första perioden, Kvarnvreten dyker upp i perioden 
1827–1929) och med namnens hjälp kan man lokalisera den. Vidare finns 
namn som påvisar existensen av bastu81, bro och smedja. Även en tjärdal har 
funnits i Söderby, vilket namnet Tjärdalsbacken påvisar. 

Ett antal personer finns också i Söderbys ägonamn. T.ex. möter oss sol-
daten Winge i Vingtäppan. Det kan i och för sig vara svårt att säga vilken 
Winge som har givit upphov till namnet. Det finns under perioden 1827–
1929 tre olika soldater vid namn Winge (se även not 132): från 1825 Johan 
Winge, Anders Henrik Winge tar över 1845 och timmermannen August 
Winge tar vid 1874. 

Ägonamnen visar inte i någon större utsträckning vad som odlades eller 
vilka djur som hölls vid gården. Namn med huvudleden -odling (som oftast 
tycks innebära en nyodling) är rätt vanliga i senare tid, men dessa namn talar 
oftast om vem som odlar eller vilken gård som odlingen tillhör, som t.ex. 
Lövängsodlingen som hör till gården Lövängen, eller relaterar dem till 
varandra i form av Lill- och Stor-. Det enda namn i Söderby som visar vad 
som odlades är Kålsängen (ett enledat namn, dvs. bildat till appellativet kål-
säng, sammansatt av kål och säng), som förekommer under perioden 1830‒
1929, vilket inte enbart betyder att man odlade kål, utan snarare att man där 
odlade växter för husbehov (se SAOB uppslagsord kål K 3574).  

                                                      
81 Åkernamnet Bastubacken finns belagt först under perioden 1930–1963 och i kommentaren 
till uppteckningen står endast: ”En bastu har förr legat i backen”. Det är svårt att veta hur 
gammalt namnet är, och vilken typ av bastu som avses (jfr not 116). 
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Ägonamnen vittnar endast om nötkreatur, de två namn med bestäm-
ningsleder tillhörande kategorin tama Djur är Kalvängen och Kopinan. Den 
stora mängden ängsmark kan i och för sig tyda på en omfattande djur-
hållning av främst nöt och häst, men troligtvis fanns det även grisar, höns 
och får i byn (se t.ex. Gadd 2000 s. 164 ff.). Dessa har inte givit upphov till 
några särskilda namn. Det vilda djur som förekommer i ägonamn i Söderby 
är framför allt björnen. Man kan förstå att björnen har varit en farlig fiende 
under alla undersökta perioder och under 1730‒1829 har den inspirerat till 
åtminstone tre ägonamn. Men även ett mindre farligt djur som haren före-
kommer i perioden 1930‒2009. 

6.1.8.7 Ägonamnskontinuitet i Söderby 
En anledning till att jag har valt Söderby för en närmare undersökning är att 
det därifrån finns namnrika källor från alla perioder, och det bör då också 
kunna finnas möjlighet att belägga stark ägonamnskontinuitet, eftersom det 
inte finns luckor i materialet. I tabell 16 finns alla namn med representation i 
minst två perioder. 

Det finns totalt 40 ägonamn som är belagda i mer än en period, dvs. har 
ägonamnskontinuitet över åtminstone en periodgräns. Hälften av dessa namn 
förekommer under minst tre perioder.82 En tiondel av den totala mängden 
namn har vad man kan kalla en stark ägonamnskontinuitet, de förekommer i 
minst tre perioder. Vad är det då som skiljer dessa namn från namn med svag 
kontinuitet?  

Om man börjar från den språkliga sidan och ser hur namnen med stark 
kontinuitet skiljer sig från de med svag sådan, kan man konstatera att fyra av 
namnen är enledade: Bordet, Dammen, Ryan och Gråten. Åtminstone Ryan, 
och möjligtvis även Gråten och Bordet (se Pihl 2009 s. 71) kan anses vara 
ägomarksindikerande. Totalt finns det 17 simplexnamn i Söderby, vilket 
innebär att man kunde ha förväntat sig kanske högst två namn med stark 
kontinuitet, eller omvänt uttryckt så har 24 % av simplexnamnen stark kon-
tinuitet ‒ i materialet totalt är 11 % simplexnamn.  

Av huvudlederna hos tvåledade namn med stark kontinuitet, representeras 
hälften, tio namn, av -kärret. Inte så överraskande kanske med tanke på att 
den huvudleden dominerar bland ägonamnen i Söderby, den återfinns i 21 % 
av namnen, men bland ägonamnen med stark kontinuitet är den alltså dub-
belt så vanlig. Övriga huvudleder med stark kontinuitet är -gärde (2), -äng 
(2), -bord (1), -damm (1), -gråt (1), -löt (1) och -rödja (1). Överlag måste 
man konstatera att det inte är de vanligaste huvudlederna, förutom -kärr 
och -äng, som främst överlever.  

 

                                                      
82 Två av namnen saknar dock belägg i en mellanliggande period, Holmsberg och Likomskär-
ret. 
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Tabell 16. Ägonamnskontinuitet i Söderby. 

–1729 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Åhrslöten Årslöten Årslöten Årslöten  

Asprudkierret Asprudskärret  
Bråttfalskierret Brattfallskärret  
Fallkiärret Fallkärret  
Helfweteskiärret Helvetiskärret Helvetes-kärret Helveteskärret  
Kebbolskiärret Käbbolskärret Käbbolskärret  
Kiäppkiärret Käppkärren Käppkärret  
Östra Gierdet Östra Gärdet Östra gärdet  
Qwarnkiärret Qvarnkärret Qvarnkärret Kvarnkärret  
Qwarnsweden Qvarnsveden  
Sandwreten Sandwreten  
Solwallskierret Solvallskärret Solvallskärr  
Swedkiärret Svedskärret Svedskärret Svedskärret  
Taskhägnan Taskhägnan  
Tufvarängen Tufvarängen Tufvarängen  
Wästra Gierdet Wästra Gärdet Vestra gärdet  
Lijkomskierret Likoms-kärret  
 Biörsängen Björsängen  
 Björsängsbackarne Björsängsbackarne  
*Bohlet83 Bordet Bordet Bordet el Bolet Bordet84 
 Dammen Dammen Dammen Dammen 
Hättran kiärret85 Häckerudskiärret Häckrudskärret Höckerudskärret/Hektrokärret 
 Malmkärren Malmkärret  
Maasängkiärret86 Masungskärret Masungskärret Masängen Masängen 
 Nyängen Nyängen Nyängen Nyängen87 
Ormwasskiärret88 Olvallskärret Olvalskärr Orvalskärret Kärret89 

                                                      
83 Bohlet förekommer inte som simplexnamn utan området är indelat i södra, västra och östra 
bohlet. 
84 Informanten kände igen namnet Bordet först efter att jag tagit upp det. 
85 Namnet uppträder första gången som Hättrankiärret. Höckerudskärret är den form namnet 
har på ekonomiska kartan (där det är felplacerat, se Pihl 2009 s. 74). Uppteckningarna ger 
formen Hektrokärret. Troligen rör det sig om samma namn som varit svårt att tolka, både för 
namnbrukare och lantmätare, och därmed har det uppstått många olika former av namnet, det 
har skett en rekontextualisering (se fig. 2) och en omtolkning av namnet många gånger. Jag 
har dock valt att hålla det första belägget skiljt från de andra i den semantiska analysen ef-
tersom det avviker mycket från de senare formerna. 
86 Masängskärret är ett komplicerat namn som förekommer i flera olika former i källorna. De 
gånger man kan fastställa var namnbäraren ligger kan man konstatera att det rör sig om 
samma område, trots bestämningsleder som varierar från Maasäng-, Måssäng-, Masugn-, 
Masung- till Magnus-. Särskilt den sista formen antyder möjligen att lantmätaren enbart har 
använt sig av tidigare skriftliga belägg av namnet, men läst fel och tolkat namnet som innehål-
lande mansnamnet Magnus (ett sådant fel borde inte kunna uppstå i talspråket). En stor variat-
ion bland de officiella källorna alltså, men från uppteckningarna (både Anders Öbergs och 
mina) finns endast formen Masängen, dock med den tidigare huvudleden -kärret förlorad. 
87 Nyängen kallas även Oppgårds nyäng. 
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 Rödjan Rydjan Ryan  
 Täppmås(s)en Täppmossen  
 Fulkärret Fulkärret  
 Gråten Gråten Gråten 
 Grändalskärret Grendalskärret  
 Odling Odlingen  
 Sjövreten Sjövreten  
 Tunndalen Tunndalen  
 Holmsberg Holmsberg 
 Björkdal Björkdal 
 Gråthagen Gråthagen 
 Kyrkvreten Kyrkvreten 
 Lärftlöten Lärftlöten 
 Smedjeskifte Smiskifte 

Det är en tendens att namn med en naturbetecknande huvudled har större 
möjlighet till överlevnad än namn med andra huvudleder (detta beror till stor 
del på att -kärr räknas som naturbetecknande huvudled), medan namn som 
bär en huvudled som motsvaras av ett appellativ som betecknar ett markom-
råde mer generellt knappt har någon som helst ägonamnskontinuitet i mitt 
material. 

Bestämningslederna passar bättre in i det allmänna mönstret i Söderby, 
och det är namn på bebyggelser som är vanligast. Fyra namn har ett bebyg-
gelsenamn som bestämningsled.90 Att det är förhållandevis många bebyggel-
senamn bland namnen med stark kontinuitet påverkar dock inte det faktum 
att fler formellt primära namnbildningar har stark kontinuitet än de formellt 
sekundära namnbildningarna. Andra bestämningsleder som förekommer 
faller inom kategorierna Annat substantiv (3), Läge (2), Natur- och kultur-
områden (2), Anläggningar (1), Växter (1) och Ålder (1). Två namn är 
osäkra och resterande är enledade.  

Om man i stället ser till de sakliga förhållandena kan man se att nästan 
alla namn med stark kontinuitet (förutom möjligen namnet Holmsberg) till 
en början denoterar ängsmark och fortsätter att göra så till perioden 1930–
1963, då de behåller samma namnform men byter ägomarkstyp till åker-
mark. Några få undantag finns: två namn denoterar åkermark genom de tre 
perioder de förekommer i (Västra gärdet och Östra gärdet), ett namn (Sveds-
kärret) byter ägomarkstyp från att denotera ängsmark i de två första peri-

                                                                                                                             
88 Troligen avser Ormwasskiärret samma område som Olvallskiärret, men osäkerhet finns 
eftersom konceptkartan är skadad. De efterföljande formerna är varierande under lång tid, 
t.ex. förekommer även Olof Walskärret 1776, Olvalskärr 1868 och Orvalskärret 1962–63. 
89 Informanten kallar området spontant för Kärret, men känner väl igen formen Ovaldskärret 
som förekommer på ekonomiska kartan. Idag är området en fiskesjö vid namn Norsholms-
dammen. 
90 Namnet Holmsberg är lite speciellt på så sätt att det inte utgör en del av ägonamnet utan 
bebyggelsenamnet utgör hela ägonamnet. 
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oderna till att denotera övrig mark under de två följande perioderna, och två 
namn (Käppkärret och Bordet) byter ägomarkstyp från äng till åker redan i 
perioden 1827–1929. Det är alltså en stor övervikt för ängsnamn bland de 
ägonamn som har kontinuitet, vilket till viss del kan förklaras av att det finns 
fler ängsnamn i de tidiga perioderna. 

Namn på områden vid Söderbys rågång verkar ha en tendens till starkare 
namnkontinuitet. Som mest har jag lyckats finna nio namngivna ägor som 
ligger på eller nära Söderbys rågång. Totalt har jag funnit tolv olika namn på 
dessa (se tabell 17). 

Tabell 17. Namn på ägor på eller vid Söderbys rågång. 

–1729 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

(Fallkiärret) Faltkiärret Nykärret (Brokärret)
Hättrankiärret Häckerudskiärret Häckrudskär-

ret
Höckerudskärret  

Maasängkiärret Masugnskärret Magnuskärret Masängen Masängen 
Ormwasskiärret Olvallskärret Olvalskärr Orvalskärret 

el. Ovaldskärret
Kärret 

Qwarnkiärret Qvarnkärret Qvarnkärret Kvarnkärret
Solwallskierret Solvallskärret Solvallskärr (Solvallet)  

Tufvarängen Tufvarängsskiftet Tufvarängen
 Täppmås(s)en Täppmossen
Åhrslöten Årslöten Årslöten Årslöten  

Området som bär namnet Solvallskärret ligger nära rågången endast under 
den första perioden, sedan tycks Söderby utöka sina ägor, vilket gör att Sol-
vallskärret kommer att hamna en bit ifrån rågången. Namnet förekommer 
inte i samma form under 1930–1963, dock finns lägenhetsnamnet Solvallet 
belagt vid ungefär samma geografiska område, lite längre nordöst än Solvalls-
kärret. Även området Kvarnkärret ligger vid rågången endast under första 
perioden. Motsatt problem är det vid namnet Fallkärret som finns med i 
beskrivningen i den tidigaste akten (LSA A2–41:1). Jag har dock inte lyckats 
hitta detta område på kartan. Området som bär detta namn i senare perioder 
tycks ligga utanför den tidigare rågången, vilket gör det möjligt att ängen 
även tidigare låg utanför Söderbys egentliga gräns, men ändå ägdes av torpet 
Holmen som låg under Söderby. Fallkärret tycks dock inte ha stark konti-
nuitet, namnet finns under de första två perioderna, för att sedan bytas ut mot 
Nykärret, och under perioden 1930–1963 förefaller samma område bära 
namnet Brokärret och helt enkelt denotera kärrmark, varför jag inte har tagit 
med det i några andra analyser. 

Som man kan se av tabell 17 ovan har sju av nio namn stark kontinuitet, 
dvs. de finns belagda under minst tre perioder. Alla namnen denoterar ängs-
mark till att börja med, och de som finns belagda under perioden 1930–1963 
har alla bytt markslag till åkermark, förutom Höckerudskärret, som då de-
noterar övrig mark, och Brokärret (se ovan). Vissa av namnen överlever fyra 
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perioder och man måste konstatera att rågången tycks inverka på namnstabi-
liteten. Även de namn som strängt taget inte har namnkontinuitet tycks ha en 
typ av partiell kontinuitet, t.ex. Masängskiärret byter form till Masängen 
under perioden 1930–1963 (se Pihl 2009 s. 78 f.) och behålla den formen 
under sista perioden. Läget på eller vid Söderbys rågång verkar alltså ha en 
positiv inverkan på ägonamnens överlevnad. Att läget vid rågången har be-
tydelse för kontinuiteten kan som tidigare nämnts (se avsn. 1.2) bero anting-
en på en större namnbrukarkrets eller ett tidigare eller oftare upprepat skrift-
ligt belägg (eller en kombination av båda).  

I Söderby finns det åtta ägonamn som denoterar samfällt brukade mark-
områden. Samfällt brukande eller samfällt ägande anser jag föreligga när 
flera gårdar i byn har en del i den namngivna ägan (se avsn. 5.2). Alla dessa 
namn har kontinuitet över åtminstone en periodgräns och fem av namnen har 
stark kontinuitet (tabell 18). 

Tabell 18. Namn på samfällt brukade ägor i Söderby. 

–1729 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Wästra Gierdet Wästra Gärdet Vestra gärdet
Östra Gierdet Östra Gärdet Östra gärdet

Taskhägnan Taskhägnan

Sandwreten Sandwreten

 Biörsängen Björsängen

Åhrslöten Årslöten Årslöten Årslöten

 Nyängen Nyängen Nyängen Nyängen el.  
Oppgårds nyäng 

Tufvarängen Tufvarängen Tufvarängen

I Söderby tycks det samfällda brukandet ha en stor inverkan på namnens 
kontinuitet. Även om namnkontinuiteten i Söderby tycks vara ganska stark 
överlag, är det tydligt att namnen på de samfällt ägda områdena har starkare 
kontinuitet. 

6.1.9 Ösby i Almunge socken – en djupundersökning 
Från Ösby finns det bevarade akter från 1760 som innehåller ägonamn. To-
talt har jag funnit 158 ägonamn med sammanlagt 337 namnbelägg, varav 46 
belägg kommer från mina egna uppteckningar i Ösby. Hur namnbeläggen 
fördelar sig över olika perioder framgår av tabell 19. 

Det saknas namn från den tidigaste perioden, men Ösby är ändå intressant 
i ett kontinuitetsperspektiv. Det finns jämförelsevis många ägonamnsbelägg 
och framför allt finns det många namn i den sista perioden, vilket borde ge 
en god möjlighet till stark kontinuitet. Om man jämför kontinuiteten i den 
sista perioden kan man se att det är relativt fler namn som överlever i Ösby 
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än i Söderby (se tabell 12). Som man kan se av tabell 19 är det laga skiftes-
perioden som genererat flest ägonamn, och inte förvånande är nästan 9 av 10 
ägonamn nya för denna period. 

Tabell 19. Namnfördelning över perioder i Ösby. 

Period Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1752–1826 36    36 
1827–1929 13  83   96 

1930–1963 11  10  15  36 
2010–2012 6  11  5  24 46 

Totalt finns det 38 namn som denoterar ängsmark första gången de dyker 
upp i källorna, 58 namn som denoterar åkermark, 39 namn som denoterar 
övrig mark och 23 namn jag inte har kunnat bestämma ägomarkstyp för. 

6.1.9.1 Ösby 1752–1826 
Den äldsta kartakten över Ösby är storskifteskartan från 1760 (LSA A2–
49:1). Tillsammans med konceptkartan (LMA 03-ALM-27) innehåller dessa 
akter 36 ägonamn. Åker- och ängsmarken sträcker sig i nord-sydlig riktning 
från Norrsjön i norr till Lillsjön, varifrån den fortsätter i sydlig riktning längs 
en å som löper från Lillsjön. Ösby hör på ett naturligt sätt ihop med det i 
väster angränsande Kamsta, vissa åkerstycken tillhörande Ösby ligger fak-
tiskt inom Kamstas gränser. Den största delen av Ösbys åker- och ängsmark 
ligger vid gränsen mot Kamsta, medan byns marker österut domineras av 
skog. 20 ägonamn denoterar ängsmark, tio denoterar åkermark, fyra övrig 
mark och för två namn har jag inte kunnat bestämma markslag (se tabell 20). 

Bland huvudlederna är, inte oväntat, en ängsmarksindikerande huvudled 
den vanligaste, nämligen -äng. Av de 20 ägonamn som denoterar ängsmark, 
innehåller nio huvudleden -äng (ett namn som slutar på -ängen ingår även 
bland de namn som jag inte har kunnat bestämma marktillhörighet för), vil-
ket gör att denna huvudled är den vanligaste för perioden. Den näst van-
ligaste huvudleden är -vret (7), som enbart denoterar åkermark. Tillsammans 
ingår de två mest frekventa huvudlederna alltså i hälften av det totala ägo-
namnsbeståndet i Ösby i perioden 1752–1826. I övrigt finns det vissa skill-
nader i ägonamnsonomastikonet i Ösby jämfört med Söderby. Det i Söderby 
så vanliga -kärr(et) förekommer i Ösby endast i två namn, vilket kanske 
antyder att marken i Ösby inte är lika sank och fuktig, eller att man inte har 
behövt utnyttja kärren och de besvärligare områdena ännu. Skillnaderna mot 
Söderby märks även i namnen på -skiftet (se avsn. 6.1.8.2); förvånande nog 
uppträder inte ett enda namn på -skifte under perioden i Ösby, trots att det är 
storskifteshandlingen som ligger till grund för de allra flesta ägonamnen 
under denna period. Storskiftet sker lite tidigare i Ösby och det är inte 
samma lantmätare som har genomfört kartläggningen i de olika bebyggelse-
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enheterna.91 Dock kan detta inte vara den enda förklaringen till att namnen 
på -skifte saknas, de kommer inte till uttryck i senare perioder heller (se ne-
dan).   

Tabell 20. Ägonamn i Ösby belagda 1752–1826. 

Ängsmark Åkermark Övrig mark Okänt markslag 

Biörnnålen Damwreten Gammelhagen Långängen 

Biörnsängen Ekwretn Getön Quarnkärret
Brömsängen Finnängswreten Norrhagen
Byängen Getöswreten Quarnhagen
Fin(n)ängen Källwreten
Hålsätra Norrgärdet
Ladängen Qwarnwreten
Lillängen Södra gärdet
Långlöten Soldatwretarne
Masängen Storgärdet
Norrängen 
Ohlbyleslåtten 
Possorne 
Quarnlöten 
Rödjan 
Sångkärret 
Söderängen 
Stubbrudan 
Torpängen 
Torptwäran 

Överlag ger huvudlederna en okomplicerad och till viss del förenklad bild av 
ägonamnsbeståndet, med många namn som innehåller de mest frekventa 
huvudlederna i kombination med vanliga bestämningsleder. Dock finns vissa 
ägonamn som framträder, såsom Björnnålen92 med en (i mitt material) unik 
huvudled, simplexnamnet Possorna,93 hagnamnet Getön, vars område be-
skrivs som gammal vacker däld på konceptkartan (LMA 03-ALM-27), och 
ängsnamnet Hålsätra. 

Ängsnamnet Hålsätra är intressant; huvudleden tycks vara -säter ’ut-
marksäng, skogsäng’ (se Hedblom 1945 s. 223 ff.). Hålsätra ligger en bit 
ifrån huvudbebyggelsen Ösby och är sannolikt namngiven av folk som 
bodde vid den bebyggelsen. Närmare Hålsätra ligger Baddetorpen. Denna 

                                                      
91 I Ösby ansvarade Jonas Collin, genom P. Lindbeck, för karteringen vid storskiftet och i 
Söderby Gabriel Boding, genom Jeremias Lifman. 
92 Björnnålen denoterar ett stycke avsmalnande ängsmark och huvudleden uttrycker antaglig-
en en liknelse vid nål. 
93 Etymologin till Possorna är inte självklar. Möjligen kan man knyta namnet till den äldre 
formen för påse (se SAOB P 2874) eller kanske det dialektala appellativet poss(a) f. ’strumpa 
bestående av skaft men ej fot’ (OSDs), och namnet skulle i båda fallen troligen vara ett lik-
hetsnamn. Ordet poss(a) finns enligt OSDs endast belagt i Gävleborgs län. 
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bebyggelse tycks dock ligga alltför nära Hålsätra för att människorna i Bad-
detorpen skulle ha ansett att Hålsätra var en utmarksäng eller en skogsäng, 
och bebyggelsenamnet är nog yngre än ägonamnet. Det tycks mig alltså tro-
ligare att Hålsätra är namngivet av invånare i Ösby. Den vanligaste bety-
delsen för appellativet hål är i Uppland just ’hål’ (se OSDs) och kanske är 
det den betydelsen vi finner i Hålsätra.  

 
Figur 19. Hålsätra i Almunge socken 1760. Hålsätra är det område som markeras 
med T, höjden är markerad med Z och beskrivs i konceptkartan som vacker skogs-
backe. (Utsnitt ur LSA A2–49:1.) 

En annan betydelse, som också förekommer i Upplands kustsocknar, är 
’smalt sund, smal vik’ o. dyl., men eftersom Almunge inte är en kustsocken 
tycks inte den betydelsen aktuell. Själva ägan breder ut sig runt en förhöj-
ning (se fig. 19), och beskrivs 1962 av Anders Öberg (OAUt) som ”åkern 
ligger lågt och är vattensjuk”. Kanske kommer namnet av att man har stått 
på höjden och sett ner på ängen som liggande i ett hål, eller också fanns det 
vid namngivningen hål i marken av något slag. Anders Öberg har dock upp-
tecknat en annan betydelse för hål, nämligen ’liten åker som skjuter in i om-
givande terräng’ (OSDs), men i hans exempel används detta hål enbart som 
huvudled, och det är också svårt att passa in den givna betydelsen i namnet 
Hålsätra, som tidigast betecknar ett ängsområde (se fig. 19). Hål- är inte en 
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ovanlig bestämningsled sett till hela landet (se OAUt), och ordet förekom-
mer även i olika sammansättningar såsom surhål, vattenhål, dyhål etc. 

Även när det gäller bestämningslederna tycks namngivarna i Ösby under 
perioden 1752–1826 vara rätt så typiska för Almunge. Den vanligaste be-
stämningsleden återger ett väderstreck (5), norr eller söder, eller en anlägg-
ning (fem namn varav fyra innehåller kvarn). Dock tycks namngivarna inte 
vara så koncentrerade kring hemmet eller den namngivna bebyggelsen inom 
byn, då endast två namn bär ett bebyggelsenamn som bestämningsled och tre 
namn bär en benämning på bebyggelse (torp och by). Kanske berättar de få 
ortnamnen i bestämningslederna om att Ösby var en förhållandevis liten by 
och att man inte behövde de olika gårdarnas namn för att särskilja ägorna 
från varandra. Andra bestämningsleder som förekommer återfinns i kate-
gorierna Natur- och kulturområden (4, varav 2 namn och 2 benämningar), 
Djur (4, varav 3 vilda djur), Personer (2 personbenämningar), Annat sub-
stantiv (2), Form (2), Storlek (2), Växter (1), Ålder (1); för ett namn har jag 
inte kunnat bestämma kategori, nämligen för namnet Masängen (jfr Pihl 
2009 s. 78 f.). 

6.1.9.2 Ösby 1827–1929 
Karteringen inför laga skifte i Ösby genomfördes åren 1840 och 1841, se 
LMA 03-ALM-76 eller den ej skannade renovationen 49:5; det är också 
denna akt som givit flest ägonamn under denna period för Ösbys räkning. 
Totalt har jag excerperat 96 ägonamn, varav 13 förekommit under före-
gående period. Av de inte tidigare belagda namnen denoterar 23 åkermark, 
20 ängsmark, 19 övrig mark och för 21 namn har jag inte kunnat bestämma 
markslag. Samma förklaring som i Söderby kan ges för de namn som jag 
inte kunnat fastställa markslag för, det rör sig om akter som saknar karta och 
där texten i akten inte avslöjar exakt vilken mark det rör sig om. 

Trots att de flesta namnen alltså kommer från laga skiftes-akten (1840–
1841) så finns det endast ett namn på -skiftet, Grönviksskiftet, och detta 
namn förekommer inte i laga skiftes-akten utan dyker upp först i början på 
1900-talet. Den vanligaste huvudleden under perioden 1827–1929 är -kärr 
och namn med denna huvudled denoterar oftast ängsmark (10). Ett namn 
denoterar åkermark, tre namn denoterar övrig mark och för sex namn har det 
inte varit möjligt att fastställa denotationen. Denna dramatiska ökning av 
huvudleden -kärr är intressant och antagligen visar den att man har börjat ta 
mer mark i anspråk. När bebyggelsen expanderar och befolkningen ökar 
måste också marken som försörjer befolkningen öka. Man utnyttjar då mark 
som tidigare varit obrukad, mark som har varit rena naturlokaler. Dessa na-
turlokaler bar i många fall antagligen redan namn, naturnamn, men i och 
med att marken tas i anspråk genomgår namnet ett denotationsbyte och 
måste därefter räknas som ägonamn. En annan huvudled som troligtvis visar 
på samma utveckling är -mosse, som representeras av sju namn, varav fem 
denoterar övrig mark och de andra två inte har kunnat markslagsbestämmas. 
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Detta ökade markutnyttjande verkar alltså ske senare än i Söderby, där nam-
nen på -kärr(et) är frekventa redan i den tidigaste perioden. Den näst van-
ligaste huvudleden bland de ej tidigare belagda ägonamnen i Ösby är -hage, 
vilken oftast denoterar övrig mark (8), ibland ängsmark (3); för två namn har 
jag inte kunnat bestämma markslag. 

Trots att de flesta tidigare ej belagda namnen denoterar åkermark är det 
alltså huvudleder som avser övrig mark eller ängsmark som är mest fre-
kventa. Huvudlederna i de namn som denoterar åkermark är: -gärde (6), 
-täppa (6), -vret (5), -dal (3), -åker (3), -lund (2), -kärr (1), -odling (1), 
-plöje (1), -skifte (1), -sved (1), -valla (1) och -äng (1). Vissa av dessa hu-
vudleder förekommer endast under denna period i Ösby, såsom -dal 
och -täppa. 

Att det skett en stor förändring från den senaste perioden framgår tydligt 
även i namnens bestämningsleder. Namngivarna nöjer sig inte längre med att 
namnge ägan utifrån i vilken riktning den befinner sig (4), utan i stället är det 
kategorin Natur- och kulturområden som är mest frekvent (20 namn och 9 
benämningar på natur- eller kulturområden), följt av kategorin Bebyggelser 
(13 namn och 1 benämning). Intressant nog kan man konstatera att tre namn 
innehåller bestämningsleden Ny-, vilken endast förekommer under denna 
period i Ösby. Även namnens bestämningsleder tycks alltså antyda en ex-
pansion, man har utnyttjat mer mark bredvid redan namngiven ägomark, 
t.ex. Nyängshagen nära Nyängen, och därvid givit nya namn med det befint-
liga namnet som utgångspunkt. Antalet simplexnamn har också ökat (11), 
men där är det däremot ett närhorisontsperspektiv som genomsyrar namnen, 
som t.ex. Beteshagen, Dammen, Hammarn, Mossen osv., vilket kan tyckas 
märkligt med tanke på utvecklingen bland bestämningslederna. Förklaringen 
ligger antagligen i bättre dokumentation från lantmätarens sida, och kanske 
kan man även se en antydan i dessa närhorisontsnamn till att lantmätaren 
talat med vissa individer enskilt, och dessa har då meddelat de mycket lokala 
namn som brukas inom den egna gården (jfr avsn. 3.2.3). 

6.1.9.3 Ösby 1930–1963 
För perioden 1930–1963 i Ösby bygger materialet nästan uteslutande på 
Anders Öbergs uppteckningar (OAUt), endast fyra belägg är hämtade från 
ekonomiska kartan. Av totalt 36 ägonamn är det 15 som inte förekommit i 
tidigare perioder, tio namn förekom för första gången i den föregående pe-
rioden, och elva namn förekom för första gången under perioden 1752–1826. 
Liksom för Söderby denoterar de flesta nya namnen åkermark (10), men i 
Ösby är det också relativt många namn som denoterar övrig mark (5), i upp-
teckningarna rubricerad som beteshagar (se tabell 21).  
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Tabell 21. Ej tidigare belagda ägonamn i Ösby 1930–1963. 

Åkermark Övrig mark 

Baddodlingen Grönviken
Dragvalsgärdet Halldammshagen
Farmorsvreten Kosvedbacken
Getösbacken Kyrksvedhagen
Hagplöjet Masängshagen
Hemgärdet 
Kolaråkern 
Odlingen 
Trinndragvalen 
Vadkärret 

Den mest frekventa huvudleden bland de nya namnen under perioden 1930–
1963 är -hage (3 namn). De andra huvudleder som har mer än en företrädare 
i materialet under denna period är -backe (2), -gärde (2) och -odling (2). En 
möjlig tolkning av detta är att djurhållningen eller betesdriften har kommit 
att spela en allt större roll i Ösby under denna period. Man bör dock hålla i 
minnet att åkermarken fortfarande utgör den största delen av namn-
materialet, och många av huvudlederna i de namn som denoterar åkermark 
vittnar också om en fortsatt uppodling och expansion. 

Det är svårt att få en tydlig bild av bestämningslederna, eftersom det är så 
få nya namn i Ösby under denna period, och namnen fördelar sig ganska 
jämnt över de kategorier jag använder, åtminstone inom ordklassen substan-
tiv. Den vanligaste bestämningsleden faller inom kategorin Natur- och kul-
turområden (5), följd av kategorin Bebyggelser (3). Den enda bestämnings-
led som kan karakteriseras som ett adjektiv är Trinn- ’trind’, en del av nam-
net Trinndragvalen, där huvudleden består av ett annat namn i närheten, 
nämligen Dragvalen som enligt uppteckningarna denoterar ett grustag (jfr 
dock 6.1.9.4 nedan). 

6.1.9.4 Ösby 2010–2012 
Mina uppteckningar i Ösby har givit 49 ägonamn. Huvudinformanten min-
des många smånamn, varav 46 hörde hemma inom Ösby (se not 75 ovan), 
kanske tack vare ett tidigare försök inom bygden att samla in namn som var 
på väg att försvinna. Totalt 22 av namnen har förekommit tidigare i mitt 
material, sex namn kommer från perioden 1752–1826, elva namn från pe-
rioden 1827–1929 och fem namn från perioden 1930–1963. Totalt denoterar 
20 namn övrig mark, varav elva inte är belagda sedan tidigare, och 26 namn 
denoterar åkermark, varav 13 namn inte förekommit i tidigare källor. Det är 
inte överraskande att det inte finns några namn som denoterar ängsmark, 
eftersom den typen av markanvändning knappt existerar längre (se avsn. 
1.1). De ej tidigare belagda namnen är uppställda i tabell 22 efter vilken typ 
av mark de denoterar. 
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Tabell 22. Ej tidigare belagda ägonamn i Ösby 2010–2012. 

Åkermark Övrig mark 

Bakängen Dammhagen
Ekbacken Dravaln
Gripsgärde Erikslundshagen
Gubbkärret Finntornet
Hövdängen Karlslundshagen
Karlslundsodlingen Norrängshagen
Kyrkgärdet Rovbacken
Lindbergskärret Smibacken94

Norrgårds lillgärde Stubbrudhagen
Nyvallaodlingen Såghagen
Rävsångsodlingen Trinnbacken
Smibacken 
Ängen 

Den mest frekventa huvudleden bland ägonamnen under perioden 2010–
2012 är -hage (6), och alla namnen som bär denna huvudled denoterar övrig 
mark. Även den näst mest frekventa huvudleden, -backe, denoterar främst 
övrig mark (3), men i några fall åkermark (2). Den mest frekventa huvudled 
som enbart denoterar åkermark är -gärde (4). Intressant nog dyker även tre ej 
tidigare belagda namn med huvudleden -äng upp under denna period, och 
alla dessa namn denoterar åkermark.  

Ett enledat ägonamn Dravaln, syftande på ett område där betesdrift före-
kommit, har sannolikt kommit till genom ellips av namnet Dragvalsbacken 
och därefter fått en vidgad denotation. Under den tidigare perioden (se avsn. 
6.1.9.3 ovan) förekommer Dragvalen som namn på ett grustag. Min infor-
mant tycks dock inte känna till detta namn utan menar att Dravaln betecknar 
hela området runt vägbacken Dragvalsbacken. Därför har jag valt att be-
trakta namnet Dravaln som ett ej tidigare belagt ägonamn, trots att det snar-
lika Dragvalen alltså förekommit (dock inte som ägonamn enligt min de-
finition). Samma ord återfinns i Dragvalsgärdet och Trinndragvalen under 
den tidigare perioden. Om det är grustagets namn som ingår i namnen, eller 
om det namnet är sekundärt till områdesnamnet (eller backnamnet) är svårt 
att säga (även om man kan tycka att grustagsnamnet har företräde då det 
finns med i äldre uppteckningar). En dragval är enligt Anders Öbergs upp-
teckningar (OAUt) en ’draghjälp av något slag för hästforor vid svårfor-
cerade backar’ eller ’tröskvandringsliknande uppfordringsanordning’.95 En 
informant till Anders Öbergs uppteckning antyder att Dragvalsbacken tro-
ligen är det primära namnet, och att de övriga lokalerna namngivits efter att 

                                                      
94 Smibacken förekommer som namn på två skilda områden. 
95 Ett samband med tröskning finns även i Söderwall s. 198 vid ordet drapval m. ’slagbult, 
den del af slagan, hvarmed säden uttröskas’. 
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backen fått sitt namn. En annan möjlighet är givetvis att man använt en så-
dan dragval vid grustaget, och grustagets namn är i sådana fall primärt. De 
övriga namnen innehållande samma element förblir sekundära oavsett om 
det är Dragvalsbacken eller Dragvalen som är primärt. 

Ett annat namn som inte direkt för tankarna till ägomark är Finntornet. In-
formanterna kan inte ge någon förklaring till namnet, men antar att det har 
något med finnar att göra. Det finns även upptecknat i Kamsta, grannbyn, 
och enligt upptecknaren Lars Levi Laestadius 1932 (OAUt), sägs det att 
”finnar i gamla tider haft en ställning där i någon strid” och det finns även 
fornlämningar där i form av en hög, stensättningar och ett gammalt hägnads-
system (Almunge sn RAÄ 28:1‒3), dock finns ingenting i fornlämningarna 
som pekar på finnars förekomst just där.  

Om man ser till vad namngivarna haft för inspiration i Ösby är det tydligt 
att namn som i bestämningsleden innehåller bebyggelsenamn (6) är den mest 
frekventa kategorin, men även namn som innehåller ord inom kategorin An-
läggningar (5) är vanliga. Den annars så vanliga bestämningsleden Kvarn- 
förekommer dock inte under denna period, vilket kanske inte är förvånande 
då kvarnar inte längre fyller någon funktion i Ösby. Däremot har smedjan 
varit namnlåtande som Smi-, och även Kyrk-, Såg- och Damm- förekommer. 
En kategori som är ovanligt stor för denna period (tre namn) är annars Per-
soner: Grip (ett soldatnamn), gubbe och Lindberg (osäkert, men troligast en 
person eftersom jag inte kunnat finna ett motsvarande naturnamn). 

6.1.9.5 Vad ägonamnen berättar om Ösby 
Ösby ligger som tidigare nämnt avskilt från Almunges övriga bebyggelse i 
vad som brukar kallas Ul(v)sbygden (se avsn. 4.1 ovan). Att det inte är öp-
pen åkermark som dominerar trakten framträder även i ägonamnen. De van-
ligaste huvudlederna är -hage och -kärr med 25 namn vardera, följt av -äng 
med 21 namn. De vanligaste huvudlederna bland åkernamnen är -gärde 
(15), -vret (14), -odling (6) och -täppa (6). De fem vanligaste huvudlederna 
är desamma som i Almunge i stort, dock är placeringen inom de fem lite an-
norlunda. Den huvudled som man förväntar sig efter de fem uppräknade 
är -skifte, men intressant nog finns endast ett namn på -skifte i Ösby, Grön-
viksskiftet. Både storskifte och laga skifte har genomförts i Ösby (se ovan) 
och borde rimligtvis ha kunnat lämna spår i namnskicket såsom de har gjort i 
övriga delar av socknen, men av någon anledning har de inte gjort det. Ösby 
består under storskiftet av Södergården och Norrgården, där Södergården är 
delad på två ägare och Norrgården har en enskild ägare. Om man ser på kar-
tan till samma akt slås man av den stora mängd skog som Ösby omfattar. 
Åkermarken ligger till största delen samlad längs med den västra rågången 
och kan nog naturligt ha delats i olika delar varför det inte funnits behov av 
skiftesblandning (se karta LSA A2–49:1).  

Liksom i Söderby ser man i ägonamnen att en intensiv uppodling sker 
med start i laga skiftes-perioden och fram över sekelskiftet med namnen 
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på -odling och -plöje. Dessa namn verkar denotera åkermark redan från bör-
jan, till skillnad från de äldre namnen på -ruda/-rödja som denoterar ängs-
mark. Även namnen på -täppa, -åker och -gärde kommer starkt under 
samma period. 

Intressanta huvudleder har Getön och Hålsät(t)ra. Båda namnen före-
kommer i de tidigaste källorna för Ösby, och båda har stark kontinuitet. Hål-
sät(t)ra är intressant eftersom säter reflekterar en gammal ägonamnstyp, se 
avsn. 6.1.9.1 ovan. Getön är ett av få namn som bär huvudleden -ö,96 trots att 
det inte denoterar en ö. I de tidigaste källorna denoterar namnet en hage, och 
under den näst sista och sista perioden denoterar namnet åkermark. Där-
emellan hinner det även passera ett stadium av ängsmark. Mina informanter 
kan inte förklara namnet, och någon egentlig ö kan det aldrig ha varit tal om. 
Tvärtom verkar Getön åtminstone under senare tid ligga som i en liten dal-
gång mellan två skogklädda höjder. Namnet verkar dock ha vandrat ett 
stycke norrut. Där namnet finns i de äldsta kartorna, tillsammans med 
Getöswreten, ligger numera ett område kallat Lugnet. Strax norr därom, där 
Getön numera ligger, fanns det i storskifteskartan och dess koncept inte nå-
got enskilt namn, utan enbart en beskrivning över det större området Söder-
ängen. Detta kopplas samman med det område som numera utgörs av Getön: 
”dito äng nyttiadt til Grönwikstorpet gifwer 5 lass”. Jan Paul Strid (1981 s. 
43) påpekar att man i ortnamn inte sällan finner ”ö använt om upphöjningar 
över sankmarker o.dyl.” och det är möjligt att namnet kan ha tillkommit när 
den ängsmark som ligger strax norr om Getön fortfarande var sank. Svante 
Strandberg (2009 s. 86) tolkar namnet Skällerö i grannsocknen Funbo som 
innehållande huvudleden -ö i betydelsen ’strandmark’ eller ’land vid vatten’. 
En liknande tolkning har även framförts av Lars Hellberg (1983 s. 44) 
’strandängen eller -ängarna vid Skölden’. Jag finner det dock inte troligt att 
Getön någonsin legat tillräckligt nära ett vattendrag för att betydelsen 
’strandkant’ skulle vara aktuell. Staffan Nyström (1988 s. 126 ff.) stöter 
också på elementet ö i sitt undersökningsområde i Södermanland och ger två 
möjliga orsaker till att -ö använts om annat än vattenomgärdade platser (där 
framför allt den senare kan tänkas passa in på Getön): 

Till grund för dem [ö-namn som åsyftar stenbackar, kärr, mark eller åkrar] 
ligger i vissa fall en förhöjning i omgivande åker-, ängs- eller sankmark, där 
namnet antingen ännu idag åsyftar själva förhöjningen eller också har över-
förts till hela (eller delar av) den omgivande marken. En annan möjlig orsak 
är att den namngivna platsen kan ha framstått som geografiskt och topo-
grafiskt isolerad eller ”insprängd” i terräng av helt annat slag och på grund av 
sitt läge eller sin avvikande karaktär kommit att jämföras med en ö. 

                                                      
96 De övriga namnen med huvudleden -ö är Rofön i Björkeby, som denoterar en ö, och Ängsön 
i Marma, som enligt uppteckningar är okänt på orten, där namnet Ängsbacken används om 
ifrågavarande lokal. 
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Resonemanget är tillämpligt också på namnelementet holme, och exempel är 
lätta att finna också i Uppland. 

Bestämningsleden tycks innehålla djurbeteckningen get, de enda formerna 
som förekommer av namnet är just Get-; i sammansättningar med andra 
huvudleder blir det antingen Getös-, såsom i Getösbacken och Getösvreten, 
eller Getö- såsom i Getökärret och Getövreten. Det finns inga andra ägo-
namn i Almunge socken där get förekommer, dock förekommer killing åt-
minstone i Länna. Troligen har det alltså varit en hage eller betesmark för 
getter. Övriga djurbeteckningar som finns i ägonamnen i Ösby, liksom i 
Söderby (se 6.1.8.6 ovan), avser vilda djur, främst björn, men även en insekt 
förekommer, bromsen (Brömsängen), vilken man kan tänka sig var en plåga 
under sommaren. 

Inom Ösbys gränser verkar det ha vuxit ask, ek och en. Det enda man 
med hjälp av ägonamnen kan belägga som odlat är rovor. 

Ägonamnen talar om att det funnits åtminstone en kvarn och även en lada 
i Ösby redan under perioden 1752–1826. Två namn intygar att det funnits en 
kavelbro, dvs. en enklare anläggning av stockar över sankmark. En lite spe-
ciell anläggning åsyftas med bestämningsleden Dragval-, som kommenterats 
ovan (se avsn. 6.1.9.4). Vidare märks även en smedja (Smi-) och en såg med 
tillhörande damm. En bestämningsled innehåller kyrka eller ett Kyrk- (i 
namnet Kyrkgärdet), trots att det inte finns någon kyrka i närheten. Åkern 
ligger vid vad som i Anders Öbergs uppteckningar kallas Kyrkvägen, en väg 
som visserligen leder mot Almunge kyrka men som enligt informanten en-
dast kallas Kyrkvägen i 500 meter och inte hela vägen till kyrkan. Troligen 
är det vägnamnet som har givit upphov till åkernamnet, men det kan även ha 
varit något annat som har inspirerat namngivarna. Namnet förekommer inte 
före Anders Öbergs uppteckningar, området kallas i storskiftesakten (LSA 
A2–49:1) Storgärdet och är inte namngivet i laga skiftes-akten (LMA 03-
ALM-76) och inte heller omnämnt i grannbyn Kinnsta. Anders Öberg kopp-
lar samman namnet med det närliggande Finntornet, där det enligt hans in-
formanter skulle ha stått en kyrka tidigare. Det finns enligt FMIS (RAÄ-nr: 
Almunge 27:1 och 29:1) två gravfält vid Finntornet, men inte lämningar av 
någon kyrka. 

Ägonamnen i Ösby är inspirerade av bebyggelsen och den odlade marken. 
Många namn bär antingen bebyggelsenamn eller ägo- och/eller naturnamn 
som bestämningsleder. Särskilt under laga skiftes-perioden är detta sätt att 
namnge vanligt förekommande. Antagligen är det väl själva skiftningen av 
jord som gör att man behöver definiera fler områden än tidigare, och man 
använder sig därför av de redan etablerade namnen för att skapa nya namn. 
Dessa namn har dock oftast inte någon vidare kontinuitet över perioderna, 
utan påminner i stort om namnen på -skifte, dvs. de verkar främst vara en 
skapelse framkallad av laga skiftes-processen. 

Under samma period dyker tre namn på -dal upp: Norrdal, Silverdal och 
Österdal. Alla dessa namn förekommer också på bebyggelser och man kan 
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anta att ägomarken har fått namn efter bebyggelsen. Huvudleden -dal är 
vanligt förekommande i torp- och lägenhetsnamn under 1620–1930, med 
inspiration från herrgårdsnamnen (se Wahlberg 2006 s. 225 f.). Bestäm-
ningslederna Norr- och Öster- är väldigt frekventa bland ägonamnen, men 
Silver- sticker ut. Jag kan inte finna något som antyder gruvdrift och inte 
heller någon uppgift i uppteckningarna i OAUt om hur namnet uppstått. 

Det förekommer även några personer i ägonamnen i Ösby, både med 
namn och med en benämning. Förnamnen som förekommer är Anders, Eric 
och Maria (med Marie som kompositionsform), av vilka de två senare tycks 
ingå i namn som betecknar både ägomark och bebyggelse (där bebyggelse-
namnet får antas vara det primära): Ericslund och Marielund. Efternamnen 
är Grip och Lindberg. Grip är namn på två soldater i grannbyn Edeby97: Jan 
Eric Grip 1840–74 och efter honom tar Eric Grip över. Åkern ligger inom 
Edebys gränser. Soldaten i Ösby, som tycks heta Öberg eller Gren under 
perioden 1825–1881; han har inte fått någon äga uppkallad efter sig. Bland 
namnen syftande på personer finns även Kolaråkern, till vilken det finns en 
både i OAU-uppteckningarna och av min informant återberättad historia om 
en kolare som bragts om livet och gömts i en gödselhög på åkern (se även 
Larsson 2003 s. 37 ff.). Ett tidigare namn på samma område finns i stor-
skiftesakten (LSA A2–49:1) som visar en äng vid namn Långlöten på unge-
fär samma ställe. I laga skiftes-akten har området övergått till att brukas som 
åkermark (marken beskrivs som moblandad svartmylla), dock finns inget 
särskilt namn med i beskrivningen. Enligt Lars-Erik Larssons berättelse 
(2003 s. 37 ff.) skedde mordet på kolaren omkring 1880, vilket betyder att 
namnet inte kan vara äldre än så (om man håller folksägnen för sann). Nam-
net Kolaråkern visar hur svårt det kan vara att få reda på den reala bakgrun-
den till ett namn. 

6.1.9.6 Ägonamnskontinuitet i Ösby 
Jag fann det intressant att undersöka ägonamnskontinuiteten i Ösby delvis 
för att Ösby är en del av Ul(v)sbygden, och som en s.k. skate skulle kunna 
tänkas uppvisa ett annorlunda namnmönster, delvis för att det är en by med 
jämförelsevis många namn och namnbelägg (se tabell 1). Nedan finns alla 
namn med representation i minst två perioder (tabell 23). 

 

                                                      
97 De två soldaterna som fanns i Edeby före Grip tycks ha burit namnet Ed. 
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Tabell 23. Ägonamnskontinuitet i Ösby. 

1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Byängen Byängen
Getön Getön/Getöhagen Getön Getön
Getöswreten Getövreten
Lillängen Lilläng
Norrängen Norrängen Norrängen Norrängen 
Quarnhagen Qvarnhagen Kvarnhagen Kvarnhagen 
Qwarnwreten Qvarnvreten Kvarnvreten Kvarnvreten 
Rödjan Rya
Soldatwretarne Soldatvret(en)
Storgärdet Storgärdet
Stubbrudan Stubbrudan Stubbrudan
Söderäng: Söderängen Söderängen Söderängen 
Södra gärdet Södra gärdet
Hålsätra (Hålsäterängen m.fl.)98 Hålsättra
Masängen Masängen
Norrgärdet Norrgärdet Norrgärde 
Norrhagen Norrhagen
 Askkärret Askkärret Askkärret
 Enbärsmåssen Enbärsmossen
 Getökärret Getöskärret
(Igelsiökiärret)99 Igelsjökärret Igelsjökärret Igelsjökärret 
 Kolbottenhagen Kolbotthagen Kolbotthagen 
 Kyrksvedjevreten Kyrksvedvreten
 Lugnet Lugnet Lugnet
 Mörtsjömåssen Mörtsjömossen
 Norrdal Norrdal
 Tullportskärret Tullportskärret
 Vedkärret Vedkärret Vedkärret 
 Lillgärdet Lillgärdet
 Sjökärret Sjökärret100 Sjökärret
Skomakarhagen Skomakarhagen Skomakarhagen Skomakarhagen 
 Storkärret Storkärret Storkärret 
 Vedkärrshagen Vedkärrshagen 
 Österdahlen (Österdalen)101 Österdal
 Baddodlingen Baddodlingen 
 Hagplöjet Hagplöjet

                                                      
98 Namnet Hålsätra förekommer inte i samma form under denna period, men namnen Hålsä-
terodlingen, Hålsätertäppan och troligen Hålsäterängen denoterar mark inom samma område 
som Hålsätra gör i första perioden. 
99 Igelsjökärret förekommer under alla fyra perioderna, men i den första perioden betecknar 
det ett skogsområde och faller därmed utanför mitt material. 
100 De namn som förekommer i kursiv stil i tabellen är sådana namn som finns belagda i 
grannbyn Kamsta för den gällande perioden. Det rör sig om namn som denoterat mark nära 
gränsen och som därmed kan ha bytt ägare. 
101 Österdalen finns endast som namn på en stuga under denna period. Enligt uppteckningen 
1962 är den riven. 
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 Halldammshagen Halldammshagen 
 Kolaråkern Kolaråkern 
 Kyrksvedhagen Körksvehagen 

Tabellen visar att totalt 39 ägonamn är belagda i minst två perioder. 21 av 
dessa namn, alltså ungefär en åttondel av det totala namnbeståndet i Ösby, 
förekommer under minst tre perioder och anses därmed enligt mig ha stark 
kontinuitet.102 Ägonamnen med stark kontinuitet ser i sin ledindelning ut 
ungefär som ägonamnen i Ösby i stort. Ett simplexnamn har stark konti-
nuitet, de övriga 20 är tvåledade namn; ungefär vad man kunde vänta sig, 
med tanke på att endast en knapp tiondel av namnen är enledade. Det enda 
simplexnamnet med stark kontinuitet är ett namn som även har använts om 
bebyggelse som funnits på platsen, Lugnet. Det är ett namn som inte mot-
svaras av ett appellativ med betydelsen ’område’, ’areal’ eller dylikt. Det är 
troligast att det faktum att området burit samma namn som bebyggelsen har 
stärkt namnets möjligheter att överleva, med tanke på att bebyggelsenamn 
ligger högre upp i namnhierarkin och därmed generellt har större chanser till 
överlevnad. 

Huvudlederna med stark kontinuitet är desamma som de mest frekventa i 
Ösby i stort, -hage och -kärr, och de förekommer också så ofta som man kan 
förvänta sig. Likaså visar de övriga huvudlederna med stark kontinuitet 
samma ordningsföljd som de i övrigt frekventa, dvs. de är -äng, -gärde, -dal 
(vilket dock också denoterar bebyggelse, varför de antagligen har starkare 
stöd för kontinuitet), -ruda och -vret i fallande ordning. Möjligen kunde man 
ha förväntat sig något namn med huvudleden -backe, -mosse eller -odling, 
om man ska se till de oftast förekommande huvudlederna, men dessa hu-
vudleder är vanligare i senare perioder och har därmed inte riktigt haft möj-
lighet att skapa en stark kontinuitet i mitt material. De enda namnen med 
stark kontinuitet som man kanske inte riktigt hade förväntat sig om man 
jämför med ägonamnsbeståndet i stort för Ösbys del, är namnen som är en-
samma om sin huvudled, Getön och Hålsätra. I Ösby tycks det vara de hu-
vudleder som motsvaras av ägobetecknande appellativ som har störst chans 
till överlevnad. 

Bestämningslederna bland namn med stark kontinuitet skiljer sig från det 
totala namnmönstret. I Ösby i stort är det vanligast med en bestämningsled i 
kategorin Natur- och kulturområden, följt av kategorin Bebyggelser. Bland 
de namn som har stark kontinuitet är kategorin Läge mest frekvent. Kate-
gorin Natur- och kulturområden kommer därnäst bland namnen med stark 
kontinuitet, men i gruppen som helhet är det endast vart tionde namn som 
har stark kontinuitet, att jämföra med namnen som har en bestämningsled 
inom kategorin Läge, där vartannat namn har stark kontinuitet. I kategorin 

                                                      
102 Fem av namnen med stark kontinuitet saknar namnbelägg i en mellanliggande period. 
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Bebyggelser finns det inte ett enda namn med stark kontinuitet. I övrigt är 
det namn med bestämningslederna Ask-, Get-, Hål-, Kvarn-, Skomakar(e)-, 
Stubb- och Ved- (substantiv), och Lill(a)- och Stor(a)- (adjektiv) som har 
stark kontinuitet. Ytterligare ett namn har stark kontinuitet, Masängen, men 
där har jag inte kunnat säkert bestämma hur bestämningsleden ska klassifi-
ceras (jfr Pihl 2009 s. 78 f. där jag föreslår en tolkning ’ängen som är besvär-
lig (att skörda), som ger lite lön för mödan’). Nästan alla namn med stark 
kontinuitet är formellt primära namnbildningar, endast två namn med konti-
nuitet under tre perioder är formellt sekundärt bildade. 

Beträffande namnens användning kan man se att nästan hälften av alla 
ägonamn med stark kontinuitet denoterar ängsmark från början,103 och forts-
ätter att göra så till perioden 1930–1963, då de behåller samma namnform 
men byter markslag till åkermark. Detta gäller inte namnet Kolbottenhagen 
som under perioden 1827–1929 denoterar ängsmark, för att i nästa och därpå 
följande period denotera övrig mark. Fem namn denoterar åkermark första 
gången de dyker upp och fortsätter att göra så under alla perioder de har 
kontinuitet, förutom Lugnet, som under perioden 1827–1929 inte kan mark-
slagsbestämmas, under perioden 1930–1963 denoterar åkermark och under 
sista perioden denoterar övrig mark. Sex namn med stark kontinuitet deno-
terar övrig mark första gången de kan beläggas, och alla dessa fortsätter att 
denotera övrig mark, förutom Getön som går från ett stadium när namnet 
denoterar övrig mark, till en period med denotationen ängsmark, följd av 
användning om åkermark, för att i sista perioden återigen denotera övrig 
mark. Det är alltså även i Ösby en viss övervikt för ängsnamn bland de ägo-
namn som har kontinuitet, medan åkermarken är lite underrepresenterad 
bland namnen med stark kontinuitet. Namnen som denoterar övrig mark har 
ungefär så stor andel namn med stark kontinuitet som man kunde vänta med 
tanke på hela antalet namn denoterande övrig mark. De flesta namn som 
denoterar ängar tycks övergå till att denotera åkermark under perioden 
1930–1963 (inte överraskande med tanke på att ängsmarken i det närmaste 
försvann under denna period, se avsn. 1.1), medan de namn med stark konti-
nuitet som denoterar åkermark eller övrig mark fortsätter att denotera samma 
markslag genom alla perioder. 

En annan saklig omständighet som kan ha betydelse för ägonamnskonti-
nuiteten är om den namngivna ägan ligger på eller vid byns rågång (se avsn. 
1.2). I Ösby finner man elva namngivna ägor som ligger vid rågången, och 
dessa områden bär totalt 20 olika namn eller varianter på namn (se tabell 
24). 

                                                      
103 Igelsjökärret denoterar skogsmark då det först uppträder i källorna, men första gången 
namnet denoterar ägomark avses ängsmark. 
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Tabell 24. Namn på ägor på eller vid Ösbys rågång. 

1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Brömsängen Del av Söderängen Bakängen
Byängen Byängen Ängen
Finnängen  Del av Källbergaängen 

Långlöten Del av Söderängen Kolaråkern Kolaråkern
Långängen eller Quarnkärret
Norrängen Norrängen Norrängen Norrängen
Igelsjökärret104 Igelsjökärret Igelsjökärret Igelsjökärret
Rödjan Grönviksrödjan  Del av Norrängshagen 

Quarnlöten Äng i Qvarnvreten Kvarnvreten Kvarnvreten
Skomakarekärret Skomakarkärret
Storgärdet Storgärdet Hemgärdet Norrgärde

Som framgår av tabell 24 finns det fler enskilda områden som är namngivna 
vid rågången under den första perioden än det finns i de följande perioderna. 
Brömsängen och Långlöten (tillsammans med ytterligare några namngivna 
ängar) redovisas inte med ett särskilt namn i perioden 1827–1929, utan är 
helt enkelt en del av den större Söderängen. Namnet Söderängen förekom-
mer även under perioden 1752–1826 och de följande perioderna, men ligger 
inte vid rågången förutom under de perioder då namnet verkar täcka även 
andra ängar. Området som 1752–1826 kallas Brömsängen har ett särskilt 
namn igen under sista perioden, men då verkar det namnet ha fallit i glömska 
för området kallas enligt min informant Bakängen. Långlöten får ett annat 
namn redan under perioden 1930–1963, Kolaråkern, vilket även används av 
min informant (om namnet se avsn. 6.1.9.5). Även namnet Quarnlöten för-
svinner när området med namnet Kvarnvreten växer.  

Ett särskilt exempel utgör Långängen eller Quarnkärret; det handlar alltså 
om två namn som denoterar samma område. Detta är inget ovanligt, det fö-
rekommer många exempel på konkurrerande namn (se Neumüller 2011), 
men i just lantmäteriakter förekommer de sällan, kanske för att man inte ville 
ge intryck av osäkerhet i officiella dokument, eller kanske för att man endast 
frågade ägaren till marken om namnet eller lät dennes namn vara det ”rik-
tiga”. Namnen Långängen och Quarnkärret har kommit med i mitt material 
över Ösby eftersom de förekommer i en rågångsbeskrivning; marken verkar 
tillhöra Rånäs, och det kan också vara förklaringen till att namnen inte dyker 
upp igen inom Ösbys gränser. 

Som man kan se av tabell 24 ovan har två ägonamn stark kontinuitet, dvs. 
de förekommer i minst tre perioder. Totalt förekommer det 17 skilda ägo-
namn och två fall av partiell namnkontinuitet (i Rödjan–Grönviksrödjan och 
Byängen–Ängen). De flesta namn denoterar ängsmark till att börja med, end-

                                                      
104 Se not 99. 
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ast ett namn denoterar åkermark, Storgärdet, och ett namn denoterar övrig 
mark (dessutom finns Igelsjökärret med som inte är ett ägonamn i början 
med). Storgärdet framstår som ett typiskt ägonamn. Namnet växlar också 
med olika bestämningsleder som alla kan tyckas ha ett närhorisontsperspek-
tiv (Stor-, Hem- och Norr-). De två namnen med stark kontinuitet, Igelsjö-
kärret och Norrängen, denoterar ängsmark fram till perioden 1930–1963 då 
de övergår till att denotera åkermark. Igelsjökärret är till en början ett natur-
namn och Norrängen får anses vara ett typiskt ägonamn. I Ösby har inte 
läget vid byns rågång stärkt tendensen till kontinuitet, utan namnkontinuite-
ten får anses vara ungefär lika stark, eller möjligen lite svagare, än i Ösby i 
övrigt. 

I Ösby finns det endast tre samfällt brukade ägor vid storskiftet: Byängen, 
Storgärdet och Söderängen. Resten av ägorna är noggrant uppdelade på de 
olika hemmanen, förutom skogsmarken som inte är en del av denna under-
sökning. Samtliga tre namn återfinns i nästkommande period, men endast 
namnet Söderängen har stark ägonamnskontinuitet (namnet förekommer i 
fyra perioder). Det samfällda brukandet kan ha en viss påverkan på namn-
kontinuiteten i Ösby, men namnen är alldeles för få för att säkert avgöra 
frågan. 
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6.2 Resultat för Väddö socken 
Totalt innehåller mitt material 6 868 namnbelägg i Väddö socken. Dessa 
representerar totalt 3 651 enskilda ägonamn. Som man kan se i tabell 25 
skiljer det ganska mycket mellan de byar som har flest ägonamn och namn-
belägg och de som har få. 

Tabell 25. Antal namn och namnbelägg per bebyggelseenhet i Väddö socken. 

Bebyggelseenhet Kameral 
storlek 
(mtl)105

Antal 
namnbelägg 

Antal 
namn 

Antal akter inne-
hållande ägonamn 

Backa 1 ½ 158 87 19 
Björholma 2 ½ 251 171 11 
Boda – 22 12 4 
Brevik ½ 52 33 13 
Edeby 7 613 362 24 
Fjäll, Norra }4 ½ 

203 105 13 
Fjäll, Södra 192 115 15 
Granö 1 ½ 77 47 7 
Gåsvik 4 ½ 372 161 28 
Hammarby 4 221 132 19 
Husinge 4 200 106 15 
Kallboda ½ 3 3 2 
Kista ½ 37 25 4 
Lervik ½ 36 28 3 
Lingslätö 2 291 169 11 
Massum 4 ½ 326 194 15 
Mälby/Prästgården 4 ½ 151 78 8 
Norrbyle 1 118 68 8 
Ortala 10 780 354 53 
Rangarnö 2 143 67 18 
Salnö 2 271 106 14 
Sankarby ½ 47 30 7 
Senneby 4 ½ 286 126 25 
Studsboda ½ 77 26 8 
Norra Sund 2 117 50 10 
Södra Sund 1 ½ 124 89 9 
Söderbyle 1 44 41 11 
Toftinge 3 ½ 305 178 14 
Tomta 4 686 306 25 
Veda 1 96 61 8 
Västernäs 4 ½ 135 73 23 
Älmsta 4 ½ 333 181 31 
Östernäs 3 101 67 12 
Summa 88 6 868 3 651 487 

                                                      
105 Uppgifterna om mantal är hämtade från Gustavsson 1958, bil. 1 (som baserar sina uppgif-
ter på mantalslängden 1635). Taxeringsenheten mantal var främst ett beskattningsmått, men 
man kan förutsätta att en gård som utgjordes av ett mantal kunde kunde försöja en hel familj 
(och dess tjänstefolk), jfr hemman not 58. 
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Liksom i Almunge socken varierar antalet akter mellan bebyggelseen-
heterna, men det är inte enda förklaringen till den stora skillnaden i antalet 
namn mellan t.ex. Ortala och Kallboda – det är också bebyggelsens funktion 
och storlek som har betydelse för hur många ägonamn som finns registre-
rade. Ortala t.ex. var ett bruk (och även en by), vilket har genererat både 
många akter och många ägonamn, då det var viktigt att särskilja de olika 
arbetarnas ägoområden. Särskilt Edeby, Ortala och Tomta utmärker sig med 
ett stort antal namn, över 300, medan bebyggelseenheterna Boda, Kallboda, 
Lervik och Studsboda inte ens har 30 ägonamn vardera registrerade. 

Alla enheter utom Lervik har ägonamn upptecknade i OAUt, även om de 
upptecknade namnen i Väddö inte är lika talrika som för Almunges del (se 
avsn. 4.2.2.1 för antal uppteckningar). Antalet lantmäterihandlingar är dock 
dubbelt så stort som för Almunge, trots att Almunge till ytan är större än 
Väddö; en del av förklaringen härtill är att det har skett många avsöndringar 
i Väddö socken, vissa till sommarboende. En del av lantmäterihandlingarna 
över avsöndringar innehåller ett eller ett par troliga ägonamn. Överhuvudta-
get verkar bebyggelseenheterna i Väddö socken ha krävt en flitigare doku-
mentation än i Almunge socken. I Väddö socken finns fler bevarade hand-
lingar från den första perioden i min undersökning. 

6.2.1 Ägonamn 1640–1751 
Materialet från perioden 1640–1751 består av 227 ägonamn excerperade från 
lantmäterihandlingar (från äldre geometriska kartor och en yngre geometrisk 
karta) och från samlingarna i OAUt. Somliga byar har inte namnbelägg från 
den tidigaste perioden. De som saknar belägg är: Björholma, Edeby, Ham-
marby, Husinge, Kallboda, Mälby, Studsboda, Norra Sund och Tomta. Vissa 
av dessa bebyggelseenheter uppvisar många ägonamn och namnbelägg men 
saknar alltså belägg från den tidigaste perioden. Man kan konstatera att för 
Edeby, Hammarby, Husinge och Tomta finns det äldre geometriska kartor, 
men gemensamt för dessa kartor är att de ger ett oavslutat intryck, med näst-
an enbart själva kartbilden färdigställd och utan någon förklaring. Särskilt 
för Husinges del är detta beklagligt, eftersom man på kartan (GEORG 
A7:98) kan se ett stort antal inhägnader, som rimligtvis bör ha burit namn. 
Under senare perioder denoterar de flesta av Husinges ägonamn åker- eller 
ängsmark; om inhägnaderna i den äldre geometriska jordeboken hade repre-
senterats med sina namn hade vi sannolikt haft många flera tidigare belägg 
och även några namn på beteshagar. 

Många av dessa tidigast belagda namn utgörs av ägonamn med svag 
namnkaraktär eller låg proprialitet (se avsn. 4.4.1), men jag har valt att ta 
med dem med hänvisning till de kriterier som formulerats ovan (se avsn. 
5.1). De flesta av de 227 namnen, 136 stycken, denoterar ängsmark, 59 de-
noterar åkermark och 17 denoterar övrig mark. För 15 namn är det inte möj-
ligt att bestämma exakt vad de denoterar. I alla sistnämnda namn utgörs hu-



124 

vudleden av ett naturbetecknande appellativ, vilket gör att man kan miss-
tänka att det rör sig om naturnamn. Jag har dock valt att inte utelämna dessa 
namn eftersom de inte säkert kan definieras som naturnamn. Som tidigare 
nämnt är det naturligt att ängs- och åkermarken är talrikast företrädd, ef-
tersom det var den ägomarken som registrerades i de äldre geometriska kar-
torna. Det förekommer ett namn på ett område som i en äldre geometrisk 
karta i mitt material betecknas som betesholmar, nämligen Norrholmer 
(Lingslätö 1640, GEORG A7:94). Med tanke på att Väddö socken är en 
kustsocken kan man hålla för troligt att många mindre öar och holmar tidvis 
användes som betesmark, även om det inte särskilt uttrycks. 

6.2.1.1 Namnbildning 
Under perioden 1640–1751 är det allra vanligast att ägonamnen bär en hu-
vudled motsvarande ett ägobetecknande appellativ, totalt 159 namn. 50 
namn innehåller en naturbetecknande huvudled, tre namn bär en huvudled, 
som motsvaras av ett appellativ som mer generellt markerar ett markområde, 
och 15 innehåller en huvudled vars motsvarighet som appellativ inte be-
tecknar ett markområde överhuvudtaget. Bland de senare återfinns t.ex. 
Norrboda, Ostkaret och Sidorna. Tvåledade ägonamn är vanligare än enle-
dade, endast elva namn är enledade. 

Den vanligaste huvudleden är -gärde, 47 namn slutar på denna huvudled, 
följd av -äng med 30 namn. För en redovisning av de tio vanligaste huvud-
lederna se tabell 26. 

Tabell 26. De tio mest frekventa huvudlederna i Väddö socken 1640–1751 i fallande 
ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-gärde 47 21 % 
-äng 30 13 % 
-holme 22 10 % 
-hägnad 22 10 % 
-rya/-ruda 18 8 % 
-vret 15 7 % 
-hage 13 6 % 
-myr(a) 12 5 % 
-sved 8 4 % 
-udde 6 3 % 
Summa 193 87 % 

I Väddö socken innehåller något mer än hälften av alla ägonamn en av de 
fyra vanligaste huvudlederna. Om man skulle ta bort huvudleden -gärde ut 
beräkningarna (eftersom man skulle kunna ifrågasätta de namnens propriali-
tet) skulle de då tre vanligaste huvudlederna (-holme, -hägnad och -äng) 
utgöra ca 41 % av hela materialet för Väddö socken 1640–1751. Huvudleden 
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-äng denoterar endast ängsmark, -hägnad främst ängsmark (två namn deno-
terar övrig mark), och -holme främst övrig mark (12), men även ängsmark (6 
nam; för fyra namn har jag inte kunnat fastställa markslag). De enda huvud-
lederna med fler än ett namn som denoterar åkermark under denna period 
är -gärde och -vret (namnet Nybrottet denoterar också åkermark, men hu-
vudleden förekommer inte i något annat namn). 15 ägonamn är formellt se-
kundära namnbildningar och alla dessa verkar vara bildade till andra ägo-
namn eller naturnamn, t.ex. Kärrängsmyran, Rönnskärsängen, Långsjö-
myran. 

Bestämningslederna utgörs oftast av ett adjektiv eller ett adverb (122 
namn, dvs. 56 % av alla tvåledade namn). Ordklassen substantiv är näst 
störst med 84 namn (39 %) och ordklassen verb finns representerad med två 
namn under perioden 1640–1751.  

Den vanligaste ordklassen bland bestämningslederna under perioden 
1640–1751 är alltså adjektiv/adverb (för fördelning inom nämnda ordklass se 
fig. 20). Inom denna ordklass är Läge den ojämförligt största semantiska 
kategorin. Under perioden 1640–1751 är det nästan bara väderstreck som 
ingår som bestämningsleder i kategorin Läge, två namn Uthägnaden och 
Ytterholmen avviker dock. Till skillnad från Almunge socken fördelar sig 
väderstrecken mer jämnt, Väster- och Öster- är representerade av 21 respek-
tive 22 namn, Norr- förekommer i 21 namn, och Söder- är representerat av 
13 namn. De allra flesta av dessa namn innehållande väderstreck bär huvud-
leden -gärde, och kan alltså som ovan påpekats anses ha låg proprialitet, 
vilket kan vara förklaringen till att så pass många namn är reciprokerande. 
Ägonamn vars bestämningsleder faller inom kategorin Läge slutar dock inte 
alla på -gärde, även huvudledselement som -bod, -holme, -hägnad, -myra,
 -sved, -vret och -äng förekommer. 

Den näst största kategorin inom ordklassen adjektiv/adverb är Storlek. 
Bestämningslederna som förekommer är Stor-, Lill- och Deg- (med varian-
ten Dig-). De stora ägomarksområdena, dvs. de med namn som har bestäm-
ningslederna Stor-, Deg- eller Dig-, är klart fler än de små, 20 respektive nio 
namn. Denna kategori är inte lika enformig när det gäller huvudleder, utan 
elva olika huvudleder förekommer bland de totalt 29 ägonamnen. De övriga 
namnen inom ordklassen adjektiv/adverb som förekommer under perioden 
1640–1751 i Väddö socken bär en bestämningsled som kan kategoriseras 
som Form: Lång-, Smal-, Trinn-; Ålder: Ny- eller Annat adjektiv/adverb: 
Blöt-, Dus- (’två’ eller ’dubbel’), Hop- och Tysk-. 
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Figur 20. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i Väddö 
socken 1640–1751. 

Inom ordklassen substantiv (se fig. 21) är kategorin Natur- och kulturområde 
vanligast, och det förekommer oftare att lokalen då uttrycks med en benäm-
ning (22), såsom dal, mosse, myr, sjö, äng, än med ett natur- eller ägonamn 
(15). Till skillnad från i Almunge socken under samma period förekommer 
det inget säkert bebyggelsenamn som bestämningsled i Väddö socken, i ka-
tegorin Bebyggelse finns endast tre benämningar, by, gård och stuga. Den 
näst största kategorin inom substantiv är Annat (12). Där finner vi namn 
såsom Båtholmen, Dyngrudan, Gödselmyran, Sångnäset och Timmersveden. 
I kategorin Anläggningar (10) är det bodar, brunnar, lador och kvarnar som 
har givit bestämningsleder. Djurbeteckningar förekommer också som be-
stämningsleder, tre vilda djur och fyra tama. Bland bestämningslederna i 
kategorin Växter (7) förekommer enbart ord för trädslag. I kategorin Perso-
ner finner vi fem ägonamn som åtminstone efter en ytlig genomgång tycks 
innehålla personnamn106: Buddhägnan, Buddwreten, Ingeborgsrudan, Lars-
slätt och Marisängen. Två ägonamn innehåller personbenämningar: Kär-
ringhägnaden och Skytthägnaden. 

                                                      
106 Kvinnonamnet Ingeborg finns belagt i Sverige redan under 1100-talet, mansnamnet Lars 
är en form av Laurens och Laurentius, och finns belagt från senast 1300-talet. Namnformen 
Maris ska troligen hållas samman med Mauritz (ägonamnets bestämningsled stavas även 
Mauritz- eller likanande under de perioder namnet förekommer) som finns belagt från sent 
1300-tal. För belägg se SMPs (Ingeborg redovisas i SMP 3 sp. 638 ff.). 

Läge
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Form
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adjektiv/adverb

n = 122
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Figur 21. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Väddö sock-
en 1640–1751. 

Det finns totalt åtta namn för vilka jag inte har kunnat avgöra bestämnings-
ledens ordklasstillhörighet, oftast på grund av osäkerhet om huruvida det är 
ett annat namn som avses, eller vad det är för ord som ingår. De namn som 
är osäkra är: Borudan, Flottskär, Gatholmen, Harans skär, (H)assö(n), Lik-
holmen, Runnskäret och Skiöthagen. 

Det mest typiska ägonamnet under perioden 1640–1751 är alltså ett namn 
som betecknar en äng men som är av följande semantiska typ: [läge] + 
gärde(t).  

6.2.1.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 227 namn i den första perioden är det 100 (44 %) som lever vidare 
till nästa period, 112 (49 %) som finns i tre perioder, och 35 (15 %) som 
överlever i fyra perioder. De flesta ägonamn som finns i källorna 1640–1751 
denoterar ängsmark, men bland de namn som överlever är det ganska jämnt 
fördelat mellan namn som denoterar åkermark och ängsmark, 49 % resp. 41 
% under perioden 1752–1826 och 35 % resp. 46 % under 1827–1929. En 
stor del av de överlevande namnen som denoterar åkermark bär ett namn 
som passar in i den vanligaste semantiska typen under perioden (se ovan). 

I näst sista perioden finns det enbart två namn från den första perioden 
som fortfarande denoterar ängsmark och 22 namn som denoterar åkermark. I 
Väddö socken är det inte samma övervikt av ängsnamn som överlever som i 
Almunge socken. Liksom i Almunge socken behåller ett namn vanligen 
samma denotation ända fram till perioden 1930–1963, då de flesta namn har 
uppvisar en denotationsförändring och denoterar åkermark. I de fall denotat-
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ionsbyte sker går det vanligen i riktning från ängsnamn till åkernamn, fast i 
näst sista perioden är det också några namn som går i riktning från ängsnamn 
till namn på övrig mark. Se tabell 27 för antal namn som överlever samt 
vilket markslag dessa namn denoterar. 

Tabell 27. Antal namn 1640–1751 i Väddö socken belagda som överlevande genom 
perioderna med fördelning efter markslag. 

 
Under perioden 

1640–1751
Under perioden 

1752–1826
Under perioden 

1827–1929
Under perioden 

1930–1963 

Totalt 227 100 112 35 
 varav ängsmark 136 (60 %) 49 (49 %) 51 (46 %) 2 
 varav åkermark 59 (26 %) 41 (41 %) 39 (35 %) 22 
 varav övrig mark 17 (8 %) 8 (8 %) 14 (12 %) 8 
 varav okänt markslag 15 (6 %) 2 (2 %) 8 (7 %) 3 

Av de namn som har starkast kontinuitet, som alltså finns kvar under pe-
rioden 1930–1963, har flest namn en ägobetecknande huvudled (22 namn). 
De huvudleder som förekommer bland de namn som har starkast kontinuitet 
är i fallande ordning: -äng (6 namn), -ruda/-rya107 (5), -gärde (4), -vret 
(4), -hage (3), -myr(a) (3), -backe (1), -skär (1), -slätt (1), -sved (1), -teg (1), 
samt några huvudleder som utgör hela namnet eftersom det är enledade 
namn: Bodan, Bole, Kopan, Sidorna och Risle. Bland de namn som har star-
kast kontinuitet förekommer bestämningsleder som jag har fört till följande 
kategorier i fallande ordning: Läge (9 namn), Natur- och kulturområden (6 
namn, varav 2 innehåller ett annat naturområdes namn och 4 innehåller be-
nämningar), Annat substantiv (3), Djur (2), Anläggningar (2), Storlek (2), 
namn på Personer (1) samt Växter (1). Av namnen med starkast kontinuitet, 
alltså de som förekommer i minst tre perioder, är 23 % enledade och 77 % 
tvåledade. Bland de enledade namnen finns inte något enda namn som har 
svagare kontinuitet än att det förekommer i tre perioder, och åtta av nio 
namn har en kontinuitet över minst tre perioder.  

De namn som uppvisar stark kontinuitet (i senare perioder) från perioden 
1640–1751 är alltså antingen enledade eller av följande semantiska typ: 
[läge] + äng(en). 

6.2.2 Ägonamn 1752–1826 
Materialet består endast av ägonamn excerperade från lantmäterihandlingar. 
Över 2 000 namnbelägg kommer från storskiftesakter eller konceptkartor till 
storskifteskartor men det finns även gott om namn från rågångsbestäm-

                                                      
107 Två av dessa ägonamn är enledade. 
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ningar, ägomätningar, ägodelningar och annat. Källor saknas under denna 
period för Studsboda. 

Totalt finns det 2 024 ägonamn, varav 100 alltså har förekommit under 
den tidigare perioden. Bland de ej tidigare belagda namnen är ängsnamnen 
flest, med 775 fall, därnäst kommer åkernamnen, med 725 enskilda namn, 
och 290 namn slutligen betecknar övrig ägomark. För 134 namn har jag inte 
kunnat bestämma ägomarkstyp. De tre markslagen är mer jämnt fördelade, 
åtminstone mellan åker- och ängsmark, i ägonamnen i Väddö än i Almunge 
socken under motsvarande period. Även om ängsmarken är mest frekvent 
återgiven i namnmaterialet, finns det nästan lika många namngivna åkerloka-
ler. Man får i kustsocknen Väddö bilden av ett småbrutet landskap med flera 
mindre områden med växlande ängsmark och åkermark, och inslag av övrig 
mark. 

När jag nedan redogör för namnbildningen under perioden 1752–1826 in-
går endast de namn som inte är belagda från den tidigare perioden. 

6.2.2.1 Namnbildning 
Under perioden 1752–1826 är det vanligast att huvudleden i ägonamn är ett 
ägobetecknande appellativ, över två tredjedelar av alla namn bär en sådan 
huvudled. Näst vanligast är att huvudleden består av ett naturbetecknande 
appellativ, 10 % av namnen, och ungefär 8 % av ägonamnen har som huvud-
led ett appellativ som betecknar ett mer generellt markområde och en lika 
stor del av namnen har en huvudled vars motsvarighet som appellativ har en 
annan innebörd, t.ex. namn som Avundsjukan, Kullhufvud och Vadet. 

Den vanligaste huvudleden är -vret, 468 namn, varav de flesta denoterar 
åkermark, tre av namnen denoterar dock ängsmark och tre denoterar övrig 
mark. Det handlar i de sex sistnämnda fallen antagligen om namn som har 
förekommit tidigare, men inte funnits med i någon tidigare källa, namn på 
mark som en gång har brukats som åkermark, men av någon anledning börjat 
brukas för ängsslåtter eller bete i stället. Samtliga namn som denoterar övrig 
mark eller ängsmark uppträder i relativt sena källor inom perioden och kan 
ha uppstått tidigt under perioden för att sedan ändra markslagsdenotation. 
Namnet Wreten denoterar under perioden 1752–1826 övrig mark, men har 
kontinuitet in i nästa period, då namnet denoterar åkermark. Namnet Kovre-
ten denoterar ängsmark och fortsätter att göra så under nästföljande period.  

Den näst vanligaste huvudleden är -äng (184), som nästan enbart denote-
rar ängsmark, dock finns tre namn som denoterar övrig mark och 20 namn 
för vilka jag inte har kunnat fastställa markslag (men man kan hålla för tro-
ligt att de denoterar ängsmark med tanke på den stora övervikten av ängs-
mark bland namnen med känd denotation).  

Den tredje mest frekventa huvudleden är -hage med 180 namn, varav 64, 
dvs. endast en dryg tredjedel av namnen, denoterar övrig mark medan 96 (ca 
53 %) ängsmark. Namn på -hägnad uppvisar ett liknande mönster som namn 
med huvudleden -hage, med en övervikt av ängsmark, tätt följt av övrig 



130 

mark och ett fåtal namn på åkermark. Namnen som slutar på -skifte(t) är inte 
överraskande tämligen frekventa under denna period som innefattar storskif-
tet.108 De flesta av -skifte-namnen denoterar åkermark (ca 57 %), knappt en 
tredjedel denoterar ängsmark och enbart tre denoterar övrig mark. Se tabell 
28 för de tio mest frekventa huvudlederna under perioden 1752–1826. 

Tabell 28. De tio mest frekventa huvudlederna i Väddö socken 1752–1826 i fallande 
ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-vret 468 24 % 
-äng 184 10 % 
-hage 180 9 % 
-hägnad 108 6 % 
-skifte 94 5 % 
-rya/-ruda 88 5 % 
-sved/-svedjeland 74 4 % 
-myr(a) 64 3 % 
-åker 61 3 % 
-gärde 57 3 % 
Summa 1 378 72 % 

Närmare en femtedel av ägonamnen är formellt sekundära namnbildningar 
som återgår på bebyggelsenamn, naturnamn och andra ägonamn. 184 ägo-
namn är enledade (ca 10 %). 

Under perioden 1752–1826 är substantiv, adjektiv/adverb och verb repre-
senterade bland namnens bestämningsleder, och de flesta kan klassificeras 
som substantiv (59 % av alla tvåledade namn). Näst vanligast är att bestäm-
ningsleden är ett adjektiv eller adverb (36 % av de tvåledade namnen), och 
endast en procent (11 namn) av de tvåledade namnens bestämningsleder kan 
klassificeras som verb. Antalet namn, vilkas semantiska innehåll jag inte 
kunnat klassificera, är jämförelsevis stort, 75 namn (4 %).  

Den vanligaste bestämningsleden inom ordklassen substantiv är liksom 
under den föregående perioden sådana som passar in i kategorin Natur- och 
kulturområden; allra vanligast är att andra namn (308 namn) på natur- och 
kulturområden utgör bestämningsleden, men även benämningar på natur- 
och kulturområden förekommer ofta (158). Liksom i Almunge socken under 
denna period är Sjö- den mest frekventa bestämningsleden inom under-
gruppen benämningar på natur- och kulturområden, men även bestämnings-
leder såsom Gärde-, Hav-, Moss-, Myr- och Äng- förekommer mer än en 
gång. Inom kategorin Personer förekommer mest personbenämningar, t.ex. 

                                                      
108 Namnen på -skifte är svårbedömda och kräver en särskild försiktighet vid bedömningen, se 
avsn. 5.1. 
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Bältar-,109 Båtsman- och Skräddare-, men både för- och efternamn110 finns 
representerade och i vissa fall förekommer vad som antagligen är ett för-
namn med (reducerat) patronymikon, såsom Olmiksvreten ’Olof Mikaelsvre-
ten’ eller Erik Pehrshägnaden. Av de förnamn som förekommer är 23 snar-
ast mansnamn111 och två tycks snarast vara kvinnonamn, i Kjerstemyran och 
Ragnilsvreten. Se fig. 22 för fördelning av bestämningsleder inom ordklas-
sen substantiv. 

 
Figur 22. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Väddö sock-
en 1752–1826. 

Inom kategorin Bebyggelser är det vanligast att bestämningsleden utgörs av 
ett namn (54), men nästan lika många av namnen med denna kategori inne-
håller i bestämningsleden benämningar (45), varav de allra flesta är by, gård 
eller torp. Den vanligaste bestämningsleden inom Anläggningar är Kvarn- 
(20 namn), men även Ba(d)stu(ga)- (13) är ganska frekvent. Andra förekom-
mande ord för anläggningar är bod, bro, brunn, brygga, damm, grind, gruva, 
klockstapel, kyrka, källare, kölna, lada, landsväg, ria, skepphus, smedja, 
stall, stängsel, tä, vinkällare, väderkvarn och ärtgalge. När det gäller kate-

                                                      
109 En bältare är enligt SAOB B 4761 ”person som förfärdigar bälten o. därtill hörande spän-
nen”, främst under medeltiden och 1500–1600-talen. Enligt NE, som hänvisar till gördelma-
kare (8 s. 258), hade det under 1600-talet skett en viss förändring av yrket som därefter kom 
att gälla även metallarbeten såsom beslag till kistor och spännen till skor etc. 
110 Efternamn som förekommer är: Bakman, Bergholm, Björkman, Bärbom, Lemon, Moberg, 
Wibom, Ångman och Öberg. Lemon är en åkare som arbetar vid Ortala bruk, i övrigt passar 
efternamnen bra in i det svenska mönstret under denna tid. För en översikt av svenskt efter-
namnsbruk se Namn och namnforskning, avsn. 15.1. 
111 Mansnamnen som jag har identifierat är: Bengt, Erik, Gunnar, Hans, Isak, Klemens, Lars, 
Mats, Michael, Nils, Olov, Per, Staffan och Ulf. Ulf skulle kanske rent etymologiskt kunna 
syfta på något annat än ett personnamn, men jag har valt att tolka det som mansnamn på 
grund av att personnamn ändå är relativt vanligt förekommande. 
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gorin Djur är de tama djuren bättre representerade än de vilda, de tama dju-
ren är får112, getter113, hästar, kalvar, katter, kor och oxar. Bland de vilda dju-
ren är björnen återkommande, olika fågelarter uppträder, och i ett fall före-
kommer råtta (Rott˗) som bestämningsled. De vilda växterna (41) är mer 
frekventa än de odlade (10). Precis som under den föregående perioden är 
trädbeteckningar vanliga inom kategorin Växter, under perioden 1752–1826 
är al det vanligaste trädslaget. Inom kategorin Annat har vi bestämningsleder 
såsom Avund˗, Båt-, Kors-, Krok-, Sand- och Trekant- etc. 

 
Figur 23. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i Väddö 
socken 1752–1826. 

Inom ordklassen adjektiv/adverb är kategorin Läge mest frekvent, med totalt 
372 namn; se fig. 23 för fördelning på kategorier. Väderstrecksnamnen utgör 
den största andelen inom denna kategori, men det finns även ett antal andra 
bestämningsleder: Bak-, Fram-, Främst-, Hög-, Mellan-, Neder-, Näst-, 
Upp-, Ut- och Ytter-. Bland väderstrecken är söder mest frekvent med 105 
namn, tätt följt av norr med 102 namn, därefter öster med 74 namn och väs-
ter med 64 namn. Den näst vanligaste kategorin är Storlek, där det är något 
fler ägor som bär namn som innehåller bestämningsleden Stor-, 81 namn, än 
de som har någon form av bestämningsleden Lill-, 75 namn. Dessutom före-
kommer även Diger- och Små-. I kategorin Ålder är bestämningsleden Ny- 
dominerande, 32 av 43 namn, men det är intressant att det också finns elva 
namn som bär bestämningsleden Gammal-. I kategorin Form är bestäm-
ningsleden Lång- dominerande, 20 av totalt 26 namn. De färger som finns 

                                                      
112 Båda bestämningslederna Får- och Bagge- förekommer. 
113 Båda bestämningslederna Bock- och Get- förekommer. 
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representerade är black, grön och svart. De bestämningsleder som finns i 
kategorin Annat är Blöt-, Fager-, Hop-, Laga- (’lagenlig’), Lugn-, Sam-, 
Skarp-, Skryp- (’skröplig’), Sur-, Sval- och Tysk-114. 

Det mest typiska ägonamnet under perioden 1752–1826 är alltså ett namn 
som betecknar en äng eller en åker (antalet namn med osäker denotation gör 
att ängsmark och åkermark kan vara lika vanliga) och är av följande seman-
tiska typ: [namn på kultur- eller naturområde] + vret(en). 

6.2.2.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 2 024 namn har 100 förekommit under den tidigare perioden. Av 
de namn som inte finns belagda sedan tidigare återfinns 627 (33 %) i näst-
kommande period och 120 (6 %) i perioden 1930–1963. Under perioden 
1752–1826 betecknar de flesta ägonamnen ängsmark, men som vi kan se i 
tabell 29 är det lika vanligt att namn som betecknar åkermark har överlevt. 
Andelen namn som denoterar övrig mark är tämligen konstant bland namnen 
med kontinuitet över perioderna, även om antalet namn minskar. Vissa namn 
som tidigare denoterat ängsmark har övergått till att denotera åkermark, men 
de flesta namnen behåller sin ursprungliga denotation ända till näst sista pe-
rioden. 

Tabell 29. Antal namn 1752–1826 i Väddö socken belagda som överlevande genom 
perioderna med fördelning efter markslag. 

 1752–1826 1827–1929 1930–1963 

Totalt 1 924 627 120
 varav ängsmark 775 (40 %) 246 (39 %) 3 (2 %)
 varav åkermark 725 (38 %) 253 (40 %) 92 (77 %)
 varav övrig mark 290 (15 %) 84 (14 %) 16 (13 %)
 varav okänt markslag 134 (7 %) 44 (7 %) 9 (8 %) 

Bland de namn med stark kontinuitet, alltså de namn som överlever till pe-
rioden 1930–1963, är det vanligast att huvudleden motsvarar ett ägobe-
tecknande appellativ, därnäst kommer huvudleder som motsvaras av appel-
lativ som betecknar naturföreteelser. Att huvudleder som motsvaras av ap-
pellativ som mer generellt betecknar markområden överlever finns inga be-
lägg för, men 15 namn som innehåller en huvudled som har en annan, ej 
markangivande, innebörd från perioden 1752–1826 finns kvar under perio-
den 1930–1963. 

                                                      
114 Tysk- skulle som bestämningsled kunna höra till kategorin Personer eller möjligen till 
Bebyggelser. Den enda hänvisning till en bebyggelse med Namn på Tysk- som jag funnit i 
OAUt, gäller Tyskland i Husinge; tre ägor med bestämningsleden Tysk- ligger inte på Husin-
ges mark. 
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De huvudleder från perioden 1752–1826 som finns bland de namn som 
har stark kontinuitet, och som ingår i fler än ett eller två namn, är i fallande 
ordning: -äng (25 namn), -myr(a) (18), -ruda/-rödja (17), -vret (6), -hägnad 
(6), -gärde (5), -hage (5) och -ör (3). De kategorier för bestämningslederna 
som förekommer bland ägonamnen med stark kontinuitet är i fallande ord-
ning: Natur- och kulturområden (18, varav 6 innehåller ett annat natur- eller 
kulturområdes namn och 12 innehåller beteckningar), Läge (18), Personer 
(11, varav 4 personnamn och 7 personbenämningar), Annat substantiv (10), 
Storlek (8), Anläggningar (6), Form (5), Ålder (4, varav ett namn på Gam-
mal˗), Bebyggelsenamn (3), Djur (2), Annat adjektiv/adverb (2), Färg (1). 
Av de enledade namnen är 24 representerade i minst tre perioder och av de 
tvåledade rör det sig om 96.  

De ägonamn från denna period som har stark kontinuitet senare i mitt 
material är alltså av följande semantiska typ: [namn på kultur- eller natur-
område] + äng(en). 

6.2.3 Ägonamn 1827–1929 

Materialet består enbart av ägonamn excerperade från lantmäterihandlingar. 
Under denna tid är det framför allt laga skiftes-handlingarna som innehåller 
många namn, men även hemmansklyvningar och ägostyckningar har givit 
många belägg. Bebyggelseenheterna Boda och Kallboda saknar belägg från 
perioden 1827–1929. Totalt har jag funnit 2 060 namn under denna period, 
varav 1 321 inte har förekommit i källorna tidigare. De flesta av de ej tidi-
gare belagda ägonamnen är åkernamn, 471 namn denoterar åkermark, 444 
denoterar ängsmark och 212 övrig ägomark. Antalet namn som jag inte har 
kunnat fastställa markslag för är 194, liksom i Almunge socken under 
samma period den högsta siffran under alla perioder, och förklaringen därtill 
är troligen densamma i Väddö (se avsn. 6.1.3). 

6.2.3.1 Namnbildning 
Namnbildningen under perioden 1827–1929 följer mönstret från föregående 
period. Det är vanligast att huvudleden innehåller ett ägobetecknande appel-
lativ, två tredjedelar av alla namn bär en sådan huvudled. Näst vanligast är 
att huvudledens motsvarighet som appellativ betecknar en naturföreteelse, 15 
% av namnen, och 11 % av ägonamnen har ett appellativ som betecknar ett 
mer generellt markområde som huvudled. Antalet namn som har en huvud-
led som inte motsvaras av ett appellativ som betecknar ett markområde är 
något lägre, totalt finns det 128 (eller ca 10 %) namn, varav vissa är en-
ledade, såsom Förmaket, Girigbuken, Maran. 
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Den vanligaste huvudleden är -vret, med 235 namn, varav 190 denoterar 
åkermark, 14 denoterar ängsmark och fem övrig ägomark.115 Den näst mest 
frekventa huvudleden under denna period är -äng, med 118 namn, varav 85 
denoterar ängsmark, 14 åkermark och fyra övrig mark. Den huvudled som 
bärs av flest namn som denoterar övrig mark är -hage. Trots att det alltså är 
den huvudled som oftast förekommer på övrig mark är det bara 29 namn 
på -hage som säkert denoterar övrig mark, medan 56 namn denoterar ängs-
mark och tio namn åkermark. Högt upp bland de mest frekventa namnen 
återfinns namn med huvudleden -skifte, där 15 namn denoterar åkermark, 
tolv namn övrig mark och sex namn ängsmark; för 43 namn har jag inte 
kunnat fastställa markslag. Man skulle kunna anta att dessa obestämbara 
namn på -skifte denoterar samma markslag som bestämningsleden (denna 
utgörs ofta av ett annat ägonamn), men eftersom jag inte vill riskera att 
hamna i cirkelresonemang har jag valt att lämna namnen obestämda beträf-
fande markslag. Namn med huvudleden -gärde denoterar nästan enbart 
åkermark, 60 av totalt 67 namn, och man kan anta att även de namn på
 -gärde som jag inte kunnat bestämma denotationen för avser åkermark. Se 
tabell 30 för de tio mest frekventa huvudlederna i Väddö socken under perio-
den 1827–1929. 

Tabell 30. De tio mest frekventa huvudlederna i Väddö socken 1827–1929 i fallande 
ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-vret 235 18 % 
-äng 118 9 % 
-hage 112 8 % 
-skifte 76 6 % 
-gärde 67 5 % 
-hägnad 66 5 % 
-kärr 57 4 % 
-rya/-ruda 50 4 % 
-sved/-svedjeland 49 4 % 
-myr(a) 46 3 % 
Summa 876 66 % 

En tredjedel av ägonamnen under denna period är formellt sekundära namn-
bildningar, bildade till bebyggelsenamn, naturnamn eller andra ägonamn. 
Allra vanligast är att namnet är tvåledat, ca 90 % av namnen är tvåledade, 
resten är enledade.  

                                                      
115 Det är alltså 22 namn vars denotation jag inte säkert kan bestämma, men man kan hålla för 
troligt att det rör sig om åkermark. 
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Under perioden 1827–1929 finns det representanter för substantiv, adjek-
tiv/adverb och verb i de tvåledade namnens bestämningsleder. För 24 namn 
(2 %) har jag inte kunnat avgöra vad bestämningsleden utgörs av för ord-
klass, eller vilken kategori inom ordklasserna som skulle kunna vara aktuell. 
Majoriteten av bestämningslederna faller under substantiv, 67 %, därnäst 
kommer adjektiv/adverb med 30 % av bestämningslederna och endast 1 % (7 
namn) av de tvåledade ägonamnen har en bestämningsled som jag klassifi-
cerat som verb. 

 
Figur 24. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen substantiv i Väddö sock-
en 1827–1929. 

Inom substantiv är bestämningsleder som innehåller namn eller benämningar 
på natur- och kulturområden vanligast, med 267 namn och 128 benämningar. 
Näst vanligast är kategorin Personer, där personnamn ingår som bestäm-
ningsled i 61 ägonamn och personbenämningar i 40. De mansförnamn som 
förekommer bland bestämningslederna är i stort sett desamma som de som 
förekom under den föregående perioden i Väddö socken: Anders, Bengt, 
Carl, Elias, Erik, Fredrik, Gunnar, Jakob, Jan, Mats, Mikael, Måns, Nils, 
Olof och Per. Två kvinnonamn som förekommer är Alma och Karin. Per-
sonbenämningarna utgörs oftast av yrkesbeteckningar eller militära benäm-
ningar, men även ord som gubbe och gumma förekommer. Nästan lika stor 
är kategorin Bebyggelser (96), med fler benämningar än bebyggelsenamn. 
Vanligaste benämningen inom denna kategori är hem (32), följt av by (9) och 
gård (7). I kategorin djur är det fler beteckningar för tama djur än vilda, 21 
respektive 12 namn. Bland de vilda djuren finns beteckningarna säl, älg, 
björn, lax och olika fåglar, bland de tama finns framför allt nötkreaturen 
representerade. 34 namn återfinns i kategorin Växter, där de vilda växterna 

Personer

Bebyggelser

Natur- och
kulturområden
Djur

Växter

Anläggningar

Annat substantiv

n = 798
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liksom tidigare år är många fler (26) och oftast betecknar olika trädsorter. 
Ägonamn som innehåller ett ord för en anläggning är 51 till antalet och un-
der denna period finns det fler namn som innehåller ordet ba(d)stu(ga)116 än 
namn som innehåller ordet kvarn, men det är fortfarande dessa två som är 
ledande inom kategorin. I kategorin Annat finns till exempel bestämningsle-
derna Hov-, Mantal-, och Rör-117. För bestämningsledernas fördelning inom 
substantiv se fig. 24. 

Inom ordklassen adjektiv/adverb är kategorin Läge vanligast förekom-
mande, med 219 namn, och bland dem är väderstrecksnamn klart mest fre-
kventa (189). Därnäst kommer kategorin Storlek (76), där bestämningsleden 
Lill- förekommer i 38 fall och Stor- i 35 fall, övriga storleksangivande ord är 
diger (i Degrudan och Digermossen) och grot ’stor, grov’ (i Grotslumpen). 
Kategorin Ålder innehåller 27 namn, därav 20 med bestämningsleden Ny-. I 
kategorin Form finns namn med bestämningslederna Brant- (2), Bred- (3), 
Djup- (2), Lång- (9) och Smal- (1). De färgadjektiv som finns representerade 
är grå, grön, röd, svart och vit. I kategorin Annat (11) återfinns namn med 
bestämningslederna Blöt-, Fager-, Före detta118, Finska, Ful-, Kall- och 
Skarp-. Se fig. 25 för bestämningsledernas fördelning inom ordklassen ad-
jektiv/adverb. 

 
Figur 25. Fördelning av bestämningsleder inom ordklassen adjektiv/adverb i Väddö 
socken 1827–1929. 

                                                      
116 Bastu eller badstuga ska i detta fall främst förstås som ’torkhus, ria’ (se SAOB B 56 bet. 4). 
117 Möjligheten finns att Rör- är ett slags växtbeteckning, se SAOB R 4435, men eftersom jag 
inte kan vara säker på att det inte återgår på ett gränsmärke har jag valt att placera Rör- i 
kategorin Annat substantiv. 
118 Bestämningsleden Före detta- förekommer endast i ett namn (Före detta Källängen). Jag 
har valt att inkludera Före detta utifrån mina urvalsprinciper i avsn. 4.1. 
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Storlek
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Form

Färg

Annat adjektiv/adverb

n = 358
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Det mest typiska namnet under perioden 1827–1929 är alltså ett namn som 
betecknar åkermark, eller möjligen ängsmark, och är av följande semantiska 
typ: [namn på kultur- eller naturområde] + vret(en). 

6.2.3.2 Namnkontinuitet 
Av totalt 2 060 ägonamn har 739 förekommit tidigare, 112 är belagda i 
första perioden och 627 av namnen är först belagda under perioden 1752–
1826. Av de namn som inte finns belagda sedan tidigare återfinns 81 (6 %) i 
nästkommande period. Under perioden 1827–1929 betecknar de flesta ägo-
namnen, av dem jag kan avgöra markslag för, åkermark, tätt följt av ängs-
mark (se tabell 31). De allra flesta namn som tidigare denoterat ängsmark 
övergår till att denotera åkermark i den sista perioden. 

Tabell 31. Antal namn 1827–1929 i Väddö socken belagda som överlevande genom 
perioderna med fördelning efter markslag. 

 Under perioden 
1827–1929

Under perioden 
1930–1963

Totalt 1 321 82
 varav ängsmark 444 (33 %) 5
 varav åkermark 471 (36 %) 62
 varav övrig mark 212 (16 %) 9
 varav okänt markslag 194 (15 %) 6 

Bland namnen med kontinuitet, alltså de namn som överlever till perioden 
1930–1963, är det vanligast att huvudleden motsvarar ett ägobetecknande 
appellativ, därnäst kommer huvudleder som motsvaras av naturbetecknande 
appellativ. Av de huvudleder som motsvaras av ett mer generellt mark-
betecknande appellativ är det två namn som överlever till nästa period. Det 
finns 16 namn med en huvudled som har en annan innebörd med kontinuitet 
över perioden 1930–1963. 

De huvudleder som finns bland de namn som har kontinuitet från pe-
rioden 1827–1929, och som ingår i fler än ett eller två namn, är i fallande 
ordning: -äng (11), ˗myra (8), -vret (8), -rya/-ruda (7), -mosse (6), -kärr 
(5), -gärde (4), -hägnad (3). En särskild grupp namn, som jag inte betraktar 
som tvåledade, men består av tvåstaviga namn med ändelsen -(s)an (jfr 
Hellberg 1967 s. 63 och Ståhle 1979–80 s. 365 f., 378), t.ex. Gamsan, 
Jölpan, Skumran, Väsan,119 har också en starkare kontinuitet än namn med 

                                                      
119 Eftersom jag har fört dessa namn till de enledade har jag inte kategoriserat dem efter deras 
semantiska innehåll. Vissa försök till tolkning har jag dock gjort. Väsan kunde möjligen 
innehålla det dialektala ordet vesa f. ’dy, gyttja’ (se Rietz s. 803), dock finns inte den formen 
belagd just i Uppland (i OSDs). Skumran tycks ha med ordet skum ’mörk’att göra. Något 
skumra är inte belagt från Uppland i OSDs, men verbet skumra till v. ’skymma till, bli mulet, 
dunkelt’ är belagt i Östergötland. Jölpan hör troligen ihop med gölpa ’dyhål’, ’fördjupning’ 
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typiska huvudleder. Fem av totalt 14 sådana namn har kontinuitet in i nästa 
period, och ett av dessa förekommer även i den sista perioden. Kristina 
Neumüller (2010 s. 52) har dragit slutsatsen att ägonamnen på -an varit van-
ligt förekommande under 1500- och 1600-talen, eftersom många nyanlagda 
bebyggelser under dessa århundraden bär namn som slutar på denna ändelse. 
I mitt material dyker de dock upp först under perioden 1752–1826. 

Bland bestämningslederna med kontinuitet, som representeras av minst ett 
par namn, finns följande kategorier i fallande ordning: Läge (101), Natur- 
och kulturområden (tre namn innehåller andra namn och fem namn inne-
håller benämningar), Annat substantiv (8), Personer (6, varav fem namn och 
en benämning), Djur (6), Anläggningar (4), Bebyggelser (3, varav två namn 
innehåller andra namn och ett namn innehåller en benämning), Storlek (3), 
Form (3), Färg (3) samt Annat adjektiv/adverb (2). Av totalt 134 enledade 
namn har 24 namn kontinuitet. Motsvarande siffror för de tvåledade är totalt 
1 187 namn varav 58 namn med kontinuitet.  

De ägonamn från denna period som i mitt material har belägg även i näst-
följande period är antingen enledade eller av följande semantiska typ: [läge] 
+ äng(en). 

6.2.4 Ägonamn 1930–1963 
Materialet består nästan enbart av Rickard Norrmans uppteckningar från 
åren 1930–1932 och excerperade namn från ekonomiska kartan från 1952–
1953. Det finns ytterligare två uppteckningar i OAUt åren 1951 och 1989, 
för övrigt existerar inga fler källor. Alla byar utom Lervik har belagda ägo-
namn från perioden 1930–1963. Totalt finns det 393 enskilda namn belagda 
och 156 av dessa har inte förekommit i tidigare källor. Den övervägande 
delen av de nya namnen denoterar åker, 81 namn, följda av 55 namn som 
denoterar övrig ägomark och tre som denoterar ängsmark. För 17 ägonamn 
har jag inte kunnat fastställa markslag. I Väddö socken är det mer väntat att 
finna ängsnamn under denna period, även om ängsmarken är på väg att för-
svinna (se avsn. 1.1), eftersom uppteckningarna är genomförda redan i bör-
jan 1930-talet. Tre namn är upptecknade och angivna som ängsmark under 
1930-talet. Det är inte omöjligt att upptecknaren låtit sig påverkas av nam-
nen, varav två innehåller ordet äng, men samtidigt finns det andra namn med 
huvudleden -äng som inte markerats som ängsnamn.  

                                                                                                                             
etc. som finns belagt på många ställen i Södermanland, men i Uppland endast i Skuttunge 
socken enligt OSDs. 
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6.2.4.1 Namnbildning 
Under perioden 1930–1963 är det vanligast att huvudleden är ett ägobe-
tecknande appellativ, ungefär en tredjedel av alla namn bär en sådan huvud-
led. Näst vanligast är att huvudleden utgörs av ett appellativ som inte be-
tecknar ett markområde, tätt följt av naturbetecknande appellativ, de båda 
kategorierna innehåller vardera cirka en fjärdedel av alla namn. Endast 12 %, 
eller 19 namn, innehåller en huvudled som betecknar ett mer generellt mark-
område.  

Den vanligaste huvudleden är -backe (15 namn) där samtliga namn deno-
terar övrig mark, förutom ett namn som jag inte har kunnat bestämma mark-
slag för. Den näst vanligaste huvudleden är -rya/-ruda med 12 namn, vilka 
alla denoterar åkermark. Det finns endast en ytterligare huvudled bland de 
tio vanligaste, där namnen inte enbart denoterar åkermark och det är -hage, 
där fyra av sex namn denoterar övrig mark. Den ängsmark som finns bär 
huvudleden -äng eller -slump. Se tabell 32 för de tio mest frekventa huvud-
lederna under perioden 1930–1963. Liksom i Almunge socken ger huvudle-
derna i Väddö socken under perioden ett mer diversifierat intryck, namnen är 
spridda över fler huvudleder och det finns även en stor grupp namn som är 
unika i Väddö-materialet.  

Tabell 32. De tio mest frekventa huvudlederna i Väddö socken 1930–1963 i fallande 
ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-backe 15 10 % 
-rya/-ruda 12 8 % 
-myr(a) 10 6 % 
-kärr 9 6 % 
-vret 8 5 % 
-äng 8 5 % 
-gärde 6 4 % 
-hage 6 4 % 
-odling 5 3 % 
-skär 4 2 % 
Summa 83 53 % 

Ungefär en femtedel av namnen är formellt sekundära namnbildningar, som 
återgår på bebyggelsenamn, naturnamn och andra ägonamn. 36 ägonamn är 
enledade (ca 23 %). 

Under perioden 1930–1963 finns det namn vars bestämningsleder har 
klassificerats som substantiv, adjektiv/adverb och verb. För ett namn har jag 
inte kunnat avgöra vad bestämningsleden utgörs av för ordklass, eller vilken 
kategori inom ordklasserna som skulle kunna vara aktuell, det är Hålängs-
ryan (se vidare avsn. 6.2.9.4 nedan). Majoriteten av bestämningslederna 
innehåller liksom under tidigare perioder substantiv (81 % av alla tvåledade 
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namn), därnäst kommer bestämningsleder som utgörs av ett adjektiv eller 
adverb (17 %) och två namn innehåller en bestämningsled som jag har klas-
sificerat som ett verb. 

Inom substantiv är ägonamn som innehåller namn eller benämningar på 
natur- eller kulturområden vanligast, med 18 namn och lika många be-
nämningar. Näst vanligast inom substantiv är namn som innehåller ett namn 
eller en benämning på personer, nio ägonamn innehåller ett namn och sex en 
benämning, såsom Gubbsveden, Jungfrulösan (se nedan avsn. 7.1.2) och 
Kaplansbacken. Tio bestämningsleder består av ett bebyggelsenamn och ett 
namn innehåller benämningen gård. Kategorin Annat representeras av 13 
namn, såsom Enbetsmyren, Gränsrudan, Salpetervreten, Stenmalen och 
Ungshålet. Totalt åtta namn har en bestämningsled som består av ett ord för 
vilda växter, där det främst är olika trädslag som dyker upp men även bär 
såsom hallon och tränjon ’tranbär’ förekommer. Det finns åtta ägonamn där 
ett ord som kan föras under kategorin Djur utgör bestämningsleden. De vilda 
djuren är något vanligare, fem respektive tre namn, särskilt vanlig är för-
leden Björn-. För första gången i Väddö socken är kategorin Anläggningar 
den minsta kategorin inom sin ordklass, fyra namn innehåller ett ord för en 
anläggning: Bodhammarn, Brännerihagen, Kvarnsand och Smedjebacken. 

Inom ordklassen adjektiv/adverb förekommer endast namn inom tre kate-
gorier: Läge, Storlek och Form. Bestämningsleder som beskriver storleken är 
vanligast, med tio namn, där Stor- bärs av sex lokaliteter. Inom kategorin 
Läge (9) förekommer endast väderstrecksangivelser. Den vanligaste lägesbe-
skrivningen i namnen är söder med fem namn. Den enda färgen som före-
kommer är svart med ett namn.  

Det mest typiska namnet under perioden 1930–1963 är alltså ett namn som 
betecknar åkermark, den vanligaste huvudleden betecknar dock övrig mark. 
Den vanligaste semantiska typen är: [benämning på natur- eller kultur-
område] + backe(n). 

6.2.4.2 Namnkontinuitet 
Totalt har 237 namn förekommit tidigare, eller ungefär två tredjedelar. 35 
namn är belagda från perioden 1640–1751, 120 från 1752–1826 och 82 från 
1827–1929. Eftersom jag inte har genomfört någon heltäckande studie av 
ägonamnen i efterföljande period finns det inte så mycket mer att säga om 
ägonamnskontinuiteten efter 1930–1963, men i avsnitten 6.2.8 och 6.2.9 
finns kontinuiteten för Södra Fjäll och Norrbyle beskriven och kommenterad 
även för perioden efter 1930–1963. 

6.2.5 Ägonamn 2010–2012 
Liksom för Almunge socken är det svårt att dra några övergripande slutsatser 
om namnbildningen i Väddö socken under perioden 2010–2012, eftersom 
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jag har genomfört uppteckningar i endast två bebyggelseenheter, Södra Fjäll 
och Norrbyle. Jag har valt att inte sammanföra resultaten för de två upp-
teckningsområdena utan redovisar dem var för sig. 

6.2.6 Namnbildning i hela socknen 
Det är allra vanligast att ägonamnen i Väddö socken är tvåledade, över nio 
av tio namn har en sådan struktur. Drygt två tredjedelar av ägonamnen är 
bildade med ett ägobetecknande appellativ som huvudled (t.ex. hage, vret, 
äng), ungefär 13 % är bildade med ett naturbetecknande appellativ (t.ex. 
holme, myr(a), mosse) och 9 % är bildade med ett mer generellt ord för ett 
markområde (t.ex. backe, skifte). De återstående namnen, ca 10 %, är bildade 
med (eller utgörs av) ett appellativ som inte betecknar ett markområde (t.ex. 
damm, krok, vik). De flesta namnen är formellt primära namnbildningar (72 
%), de formellt sekundära namnbildningarna går tillbaka på bebyggelse-
namn, naturnamn (vanligt med sjönamn) eller andra ägonamn. 

Den vanligaste huvudleden i mitt material är -vret, där de flesta namn de-
noterar åkermark. Näst vanligast är huvudleden -äng, som oftast denoterar 
ängsmark. Därefter kommer -hage, som oftast denoterar ängsmark,120 men 
även övrig mark; under perioden 1827–1929 börjar det dyka upp namn med 
huvudleden -hage som denoterar åkermark. Under den näst sista perioden 
försvinner namn som slutar på -hage och denoterar ängsmark. En liknande 
fördelning har huvudleden -hägnad, där drygt hälften av namnen denoterar 
ängsmark och en tredjedel övrig mark. Se nedan (tabell 33) för de elva mest 
frekventa huvudledernas representation i materialet. 

De elva mest frekventa huvudlederna utgör nästan 70 % av det totala 
materialets 3 651 ägonamn; detta liknar förhållandena i Almunge. Namn 
med huvudleden -gärde bärs nästan enbart av åkermark, ett namn denoterar 
ängsmark och övrig mark förekommer inte, däremot finns det åtta namn för 
vilka jag inte har kunnat fastställa markslag. Huvudleden -skifte, som nästan 
enbart förekommer under perioderna 1752‒1826 och 1827‒1929, denoterar 
alla undersökta markslag, men är vanligast förekommande på åker-
mark, -ruda/-rya betecknar oftast ängsmark, men även åkermark och övrig 
mark förekommer, -sved/-svedjeland denoterar nästan lika ofta ängsmark 
som övrig mark. Huvudlederna -backe och -kärr har lika många representan-

                                                      
120 Över hälften av alla namn som slutar på -hage denoterar ängsmark. Att det finns många 
namn på ängar som slutar på -hage är kanske inte så förvånande. Agrarhistorikern Pia Nilsson 
(2010 s. 71) skriver, baserat på tidigare forskning, att de ”stora arealerna ängsmark tyder på 
en betydande dynamik i ängsmarken där funktionen växlat mellan äng och beteshage. Detta 
har inte skett enbart genom efterbete, utan vissa ängsgärden kan ha haft funktion av beteshage 
hela sommaren. Genom svedjning har gräsväxten stimulerats, och genom att låta hage och äng 
byta plats med varandra har en dynamik mellan markslagen skapats. Dålig tillgång till ut-
marksbete har på så vis kunnat kompenseras med hagar.”  
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ter i mitt material. De flesta namn som slutar på -backe(n) denoterar övrig 
mark, men även ängsmark och åkermark förekommer. Namn som slutar 
på -kärr denoterar i de senare perioderna oftast åkermark, i de tidigare 
ängsmark, men även några namn som denoterar övrig mark förekommer. För 
åkermark är andra vanliga huvudleder -land/-lända, -mosse, -odling, -täppa 
och -åker. För ängsmark är andra vanliga huvudleder -löt, -slätt, -teg, -vik 
och -udde. Förutom av de ovan nämnda huvudlederna denoteras övrig mark 
även av -holme, -mark, -mosse, -skog, -slump, -stängsel och -ör. Andra ex-
empel på huvudleder som bärs av mer än tre lokaliteter är (förutom de ovan 
nämnda) -bod, -bröte, -bäck, -dal, -damm, -däld, -grund, -gård, -hals, -hål,
 -kova, -krok, -mar, -näs, -rissle, -skär, -slåtta, -stycke, -tomt, -träsk, -tvära,
 -ända och -ö. 

Tabell 33. De elva mest frekventa huvudlederna i Väddö socken i fallande ordning. 

Huvudled Antal namn Andel 

-vret 729 20 % 
-äng 342 9 % 
-hage 311 9 % 
-hägnad 197 5 % 
-gärde 183 5 % 
-skifte 171 5 % 
-ruda/-rya 169 5 % 
-sved/-svedjeland 134 4 % 
-myr(a) 132 4 % 
-backe 91 2 % 
-kärr 91 2 % 
Summa 2 550 70 % 

Vanligast är att bestämningsleden motsvarar ett ord som hör till ordklassen 
substantiv (61 % av alla tvåledade namn), därnäst följer adjektiv/adverb (35 
%) och sedan kommer gruppen med obestämbara ord (3 %) före de ord som 
jag fört till verb. 

Bland substantiven är kategorin Natur- eller kulturområden den överlägset 
mest frekventa (se fig. 26). Inom denna kategori är det vanligare att det är ett 
namn och inte en benämning (se avsn. 5.6), som utgör bestämningsleden i 
ägonamnet. Inom kategorin Bebyggelser är det däremot vanligare med en 
benämning, såsom by, gård, stuga, torp, som bestämningsled. Även inom 
kategorin Personer är benämningar såsom gubbe, kärring, präst, skomakare, 
något vanligare än personnamn. Bland bestämningsleder som utgörs av ord 
för djur är det vanligare att det handlar om tama djur, såsom gås, katt, lamm 
och oxe, än om vilda. Inom kategorin Växter är de vilda växterna vanligare, 
och liksom i Almunge är orden för vilda växter ofta trädbeteckningar, såsom 
al, asp, björk, ek, gran och tall; även vissa bärsorter dyker upp, t.ex. tistron 
’svarta vinbär’ och hallon. Bland Anläggningar är det klart vanligast att det 
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är kvarnar eller badstugor som givit bestämningsleder, men även brunnar, 
broar, lador, rior, smedjor och ärtgalgar har fungerat som bestämningsled i 
ägonamnen. Inom ordklassen substantiv är kategorin Annat stor, och namn 
som förekommer är t.ex. Båtholmen, Dyngrudan, Läderhägnaden, Mam-
monshagen121, Sångnäset122, Wasängarna123. 

 
Figur 26. Kategorier inom ordklassen substantiv i Väddö socken. 

Inom adjektiv/adverb fördelar sig namnen på sex grupper (se avsn. 5.6), där 
adjektiv eller adverb som beskriver läge är allra vanligast (se fig. 27).  

I kategorin Läge är bestämningsleder som utgörs av ett väderstreck allra 
vanligast, norr förekommer i 187 namn, söder i 173 namn, väster i 124 
namn och öster i 135 namn. Liksom i Almunge socken (se avsn. 6.1.6) finns 
det en övervikt för namn som innehåller väderstrecket norr, om än inte lika 
tydlig, och även de andra väderstrecken placerar sig i samma ordning. Den 
näst största kategorin är Storlek och där förekommer fem olika bestäm-
ningsleder: 140 namn innehåller bestämningsleden Stor-, 125 namn inne-

                                                      
121 Bestämningsleden Mammon- förekommer även med huvudleden -gärde. Bestämningsle-
den varierar dessutom mellan formen Mammon, Mamon och Mangman (i sista fallet saknas 
troligen diakritiskt tecken över första a). Den senare formen, Mångman, kan möjligen tolkas 
som att områdena hade många brukare, många män (jfr Mångmanån i Nordlander 1907 s. 199 
f.). Dock finns fler belägg för Mammon- och möjligen kan man tolka det såsom mammon 
’nedsättande om jordiska rikedomar o. ägodelar; om pängar’ (SAOB M 159 f.). Namnen bör i 
sådana fall gå tillbaka på någon ägare som ansågs sniken eller åtminstone förmögen. 
122 Bestämningsleden i namnet Sångnäset återgår antagligen på sång ’ngt ljudande l. kling-
ande l. brusande l. dånande’. Bestämningsleden är inte ovanlig i ortnamn i samband med 
vatten som brusar eller dånar, och vid Väddökusten kan man anta att havet dånar ibland. 
Möjligheten finns givetvis att fågelsång eller annan sång åsyftas. 
123 Namnet är troligen sammansatt med ordet vase ’risknippe’, ’halmtapp, hötapp’ (se OSDs).  
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håller en form av bestämningsleden Lill- (och fem namn innehåller be-
stämningsleden Små-), nio namn bär en variant på bestämningsleden Dig- 
och ett namn innehåller bestämningsleden Grot- (se ovan).  

 
Figur 27. Kategorier inom ordklassen adjektiv/adverb i Väddö socken. 

I kategorin Ålder förekommer enbart bestämningslederna Ny- och Gamla-, 
där Ny- är betydligt mer frekvent, 55 respektive 18 namn. Bestämningsleden 
Lång- (i 31 namn) är dominerande i kategorin Form, men även namn inne-
hållande Brant-, Bred-, Djup- och Smal- förekommer i mer än ett namn. I 
Kategorin Annat adjektiv möter man dels bestämningsleder som beskriver 
jordmånen, t.ex. Blöt-, Skarp- och Sur-, dels bestämningsleder som redogör 
för ägandet, t.ex. Hop-, Sam- och Laga-. Ett fåtal andra leder som berättar 
om utseendet finns också, såsom Fager- och Ful-. 

Endast 22 namn innehåller bestämningsleder som jag har kategoriserat 
som verb (se avsn. 5.6). Några exempel på namn som jag valt att föra till 
verb: Brännmyran, Gömhagen, Kokvreten, Mönstringsskiftet (av mönstra 
’inspektera’), Stängtegarne och Torkbacken. 

6.2.7 Namnkontinuitet i hela socknen 
I tabell 34 kan vi se dels hur många namn som finns totalt i mitt material 
under varje period, dels hur många av dessa namn som dyker upp för första 
gången i källorna i respektive period och hur många som har förekommit 
tidigare.  

Läge

Storlek

Ålder

Form

Färg

Annat adjektiv/adverb

n = 1 137
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Tabell 34. Namnfördelning över perioder i Väddö socken. 

Period Namn från 
1640–1751 

Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1640–1751 227     227 

1752–1826 100 1 924    2 024 

1827–1929 112 627 1 321   2 060 

1930–1963 35 120 81 156  392 

2010–2012 6 6 12 7 23 54 

Från den äldsta perioden finns det 227 ägonamn i mitt material. Detta är 
också det totala antalet namn för denna period. I den nästföljande perioden 
1752–1826 har jag totalt 2 024 ägonamn, varav 100 namn kommer från pe-
rioden 1640–1751 och 1 924 namn är nya för perioden. I perioden 1827–
1929 har jag totalt 2 060 ägonamn, varav 112 namn kommer från den första 
perioden och 627 namn kommer från 1752–1826, och 1 321 namn dyker upp 
för första gången. I perioden 1930–1963 har jag totalt 392 ägonamn i mitt 
material, varav 35 namn kommer från den första perioden, 120 namn kom-
mer från 1752–1826, 81 namn kommer från 1827–1929, och 156 namn dy-
ker upp för första gången. I perioden 2010–2012 är materialet mycket 
mindre, totalt har jag upptecknat 54 ägonamn, varav sex namn existerar re-
dan i den första perioden, sex namn kommer från 1752–1826, tolv namn från 
1827–1929, sju namn från 1930–1963, och 23 namn inte har förekommit 
tidigare i källorna. Bilden av ägonamnsmaterialet i Väddö skiljer sig alltså i 
hög grad från den av Almunge socken. Dels finns det mycket fler namn to-
talt, dels är det inte perioden 1930–1963 som uppvisar flest namn, tvärtom är 
antalet från den perioden ganska lågt i jämförelse med de två skiftes-
perioderna. Detta kan innebära att ägonamnen i Väddö socken generellt upp-
visar mer ålderdomliga drag än de i Almunge socken, dock bör man komma 
ihåg att även äldre namn kan bli belagda relativt sent i källorna.  

Liksom i Almunge kan vi se att de tidigare ej belagda namnen utgör den 
största delen av namnbeståndet under de tre första perioderna, men under de 
två sista perioderna, där materialet till största delen består av uppteckningar, 
överväger de tidigare belagda namnen. Jag har valt att inte redovisa siffrorna 
för överlevnaden under sista perioden, eftersom mitt material är begränsat 
till enbart Södra Fjäll och Norrbyle. Om vi rent procentuellt ser hur stor del 
av namnen som överlever åtminstone till nästföljande period blir siffrorna 
som framgår av tabell 35: 
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Tabell 35. Andel nya namn och bevarandegrad i Väddö socken. 

Period Andel tidigare belagda namn 
Andel ej tidigare belagda 
namn som lever vidare till 
nästa period

1640–1751 ? 44 %
1752–1826 5 % 33 %
1827–1929 36 % 6 %
1930–1963 60 % ?

Överlag sjunker överlevnadschansen för namnen under varje period. Från 
den första perioden kan vi se att nästan hälften av namnen har kontinuitet in i 
nästa period, medan endast 6 % av de kända namnen från perioden 1827–
1929 kommer att leva vidare. Samtidigt ser vi att namnen som har överlevt 
utgör en större del av det totala belagda materialet för varje period (med en 
markant ökning till sista perioden). När antalet tidigare belagda namn ökar 
kan man samtidigt se att antalet ej tidigare belagda namn som överlever 
minskar. En stor del av förklaringen till att färre namn överlever (och att fler 
namn har förekommit i tidigare perioder) ligger troligtvis i att det är så pass 
mycket färre namn i den sista perioden (i tabellen, de två sista i materialet); 
det finns helt enkelt inte förutsättningar för överlevnad när inte större delen 
av befintliga namn är upptecknade. Man bör därför inte lägga alltför stor 
betydelse i denna minskning av namn som överlever från perioden 1827–
1929.  

6.2.8 Södra Fjäll i Väddö socken – en djupundersökning 
Från Södra Fjäll finns det bevarade kartakter från 1640 och framåt. Totalt 
har jag funnit 116 enskilda namn fördelade på 192 namnbelägg från Södra 
Fjäll, varav 25 namnbelägg kommer från mina egna uppteckningar. Hur 
namnen fördelar sig över perioder framgår av tabell 36. 

Tabell 36. Namnfördelning över perioder i Södra Fjäll. 

Period Namn från 
1640–1751 

Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1640–1751 13     13 

1752–1826 2 16 18 
1827–1929 8 4 69 81 
1930–1963 4 - 10 6  20 

2010–2012 3 - 8 3 11 25 

Fördelningen av namn över perioder är jämn i Södra Fjäll, förutom en tydlig 
topp under laga skiftes-perioden. Man kan i tabell 36 även se hur många av 
namnen som lever vidare i nästkommande perioder. Namnkontinuiteten från 
storskiftesperioden (1752–1826) är nästan obefintlig, men intressant nog 
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finns tre av tretton namn från den första perioden kvar under den sista pe-
rioden i mitt material. 

Totalt finns det 43 namn som denoterar ängsmark första gången de dyker 
upp i källorna, 50 namn som denoterar åkermark, 18 namn som denoterar 
övrig mark och fyra namn jag inte har kunnat bestämma markslag för. 

6.2.8.1 Södra Fjäll 1640–1751 
Den tidigaste kartan över Södra Fjäll som innehåller ägonamn är från 1640 
(GEORG A7:114). På samma uppslag finns även Norra Fjäll, och dessa två 
byar är ofta sammanhållna både i lantmäteriakter, mantalslängder och senare 
redovisningar, ibland under ett gemensamt namn Fjäll. Totalt har jag identi-
fierat 13 ägonamn under perioden 1640–1751. Elva av dem är namn på 
ängar, och två namn denoterar åkermark. Dessa två är dock Västergärdet och 
Östergärdet och i denna typ av akt är sådana namn mer eller mindre stan-
dardbenämningar (jfr not 49). Jag har ändå valt att ta med dem eftersom de 
förekommer i en akt där andra ägonamn med tydlig namnkaraktär ingår (se 
avsn. 5.1). Se tabell 37 för alla namnformer. 

Det förekommer inga namn som denoterar övrig mark under denna period 
i Södra Fjäll. Detta resultat var dock väntat eftersom det inte finns några 
andra källor än den geometriska jordeboken i mitt material för denna period 
(se avsn. 4.2.1). Fyra av namnen innehåller huvudleden -sved. Denna huvud-
leds betydelse måste vara densamma som för appellativet sved, svedja ’sved-
jad mark, svedjat markområde’ (se vidare SAOB S 14983). Man kan alltså 
konstatera att en stor del av marken tidigare har iordningsställts via sved-
jebruk, frågan är bara hur pass mycket tidigare. Att svedjebruk förekommit i 
större delen av Sverige sedan medeltiden är känt (se Myrdal 1999 s. 50 f.), 
men dessa svedjor odlades oftast i tre år med råg och/eller rovor och återgick 
efter den perioden till betesmark. De ägonamn som finns i Södra Fjäll under 
den tidigaste perioden i mitt material denoterar dock ängsmark. Troligen 
finns orsaken till namnen i det förenklade svedjebruk som kom antingen 
under medeltiden eller i början av 1500-talet, ”där skogen höggs samma år 
som den såddes, och där man bara tog en skörd av råg innan svedjan lades ut 
till äng eller bete” (Myrdal 1999 s. 292.). Ett sådant förfarande kan alltså ge 
upphov till ängsmark och det är troligt att huvudleden -sved starkt kopplades 
samman med de på detta vis uppkomna ängsmarkerna. Svedjandet kom dock 
under 1600-talet att ses med oblida ögon från kronans håll och man försökte 
begränsa svedjebruket med förordningar 1647 och 1664 (a.st.). Det är tvek-
samt om dessa förordningar hade någon egentlig effekt på svedjebruket, men 
med förordningarna i åtanke och på grund av beläggstiden för namnen kan 
man anta att dessa bör ha tillkommit någon gång under 1500-talet eller tidigt 
1600-tal.  
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Tabell 37. Ägonamn i Södra Fjäll belagda 1640–1751. 

Ängsmark Åkermark 

Bodan Wästergärdet
Holmsweden Östergärdet
Hultersweden 
Lillesweden 
Norrbodha 
Norrsweden 
Ruda(n) 
Rödia 
Store Rödia 
Storemyran 
Söderbodha 

En annan huvudled som är förhållandevis frekvent är -ruda/-rödja. Även den 
huvudleden visar (troligen) på röjning av skogsmark för ängsbruk. Hu-
vudleden -boda är intressant som ägonamnshuvudled, då den antagligen 
avser förvaringsbodar eller möjligen enklare övernattningsbodar (se Hellberg 
1967 s. 184 f. och Wahlberg 1988 s. 21 ff.), och inte är helt ovanlig för 
socknen i stort, totalt förekommer 14 ägonamn på -boda i hela socknen un-
der alla perioder.  

Bestämningslederna i ägonamnen under denna första period är föga varie-
rade. Hälften av dem innehåller ett ord för väderstreck, tre namn innehåller 
en storleksangivande bestämningsled, och två återgår på en benämning för 
naturområden. Det är möjligt att det inte är jordbrukarnas namnbruk som 
återspeglas, utan lantmätarens. Jag vill dock påstå att det är ovanligt många 
namn som förekommer i denna tidiga kartakt, och att Sven Månsson (som 
står som upphovsman till kartan) inte verkar använda samma namn auto-
matiskt, jfr t.ex. hans karta över Gåsvik, GEORG A7:88–89, som också in-
nehåller många ägonamn för perioden. 

6.2.8.2 Södra Fjäll 1752–1826 
Storskiftet i Södra Fjäll sker 1782 (LSA A118–11:1) och det är den enda akt 
som innehåller ägonamn inom byns gränser under perioden 1752–1826. To-
talt har jag excerperat 18 ägonamn, varav två har förekommit i tidigare akter. 
Endast två namn under denna period denoterar ängsmark, och ett av dessa 
har förekommit tidigare. De flesta namnen denoterar åkermark, men fyra 
namn denoterar övrig mark (se tabell 38). Här avviker alltså resultatet för 
Södra Fjäll från båda byarna i Almunge socken, och även mot resultatet från 
Väddö socken som helhet under denna period. En förklaring är att det endast 
är inägomarken som är skiftad, och det fanns ytterligare ängsmark och övrig 
mark på utmarken. En annan förklaring är lantmätarens sätt att beskriva 
marken som skiften och inte med de olika områdenas tänkbara namn, t.ex. i 
Östra gärdet förekommer Östra skiftet, Andra skiftet, Stensåkrarne, Tredje 
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skiftet och Byskiftet. På liknande sätt är ängsmarken indelad. Den saknar 
dessutom övergripande namn (av typen Östra gärdet) och beskrivs enbart 
som Byängen, trots att man på kartan kan ana att det är flera olika ängar det 
rör sig om.124 

Tabell 38. Ej tidigare belagda ägonamn i Södra Fjäll 1752–1826. 

Åkermark Ängsmark Övrig mark 

Bygärdet Byängen Norra Besan 
Norra Siövreten Skarphagen
Norrummet Södra besan
Skarpängsvreten Österhagen
Skräddarevreten 
Stensvreten 
Söderwreten 
Södra Gärdet 
Södra Siövreten 

Ägonamnsbilden är inte mycket mer varierad i Södra Fjäll under denna pe-
riod än under tidigare period, dock är det helt andra huvudleder som fram-
träder i materialet. Huvudleden -vret är den mest frekventa, vilket ger bilden 
av ett småbrutet åkerlandskap. Denna bild är sann för inägomarken, men vi 
får inte mycket information om vad som händer utanför inägomarken. För-
utom namn på -vret förekommer föga överraskande namn på -gärde, -hage 
och -äng. En huvudled, eller ett namnelement, som inte återfinns i någon 
annan del av Väddö socken, och inte heller i någon annan period överhu-
vudtaget, är besan. En möjlig tolkning av besan kunde utgå från den hän-
visning som finns i SAOB (B 1404) från besan till mesan (SAOB M 836) 
’trapetsformigt […] segel l. trekantigt segel på mesanmasten’. Ett namn som 
inspirerats av sjöfarten känns inte alltför avlägset i Roslagen, även om 
ägorna till formen inte var riktigt trekantiga vid tiden för karteringen (se fig. 
28). Verbet besa finns med betydelser som ’löpa’, ’skena’, främst om bo-
skap, men även om människor. Verbet verkar dock främst ha uttalats [bissa] 
i Uppland (se OSDs besa). Även en skomakarterm besa m. ’rem som läggs 
mellan två läderstycken som ska sys samman’ förekommer i Uppland, men 
en skomakarterm med den betydelsen förefaller mindre trolig på två så stora 
områden.125 

                                                      
124 Man kan även gissa sig till dessa ängars namn eftersom de ofta ingår i de olika skiftesnamn 
(eller i vissa fall skiftesbenämningar), men som tidigare nämnt (se avsn. 5.1) kräver jag att 
namnet uppträder som ett självständigt namn för att det ska tas med i mitt material. 
125 Det finns inget i namnen som bekräftar att det funnits en skomakare inom byn. 
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Figur 28. Norra och Södra besan i Södra Fjäll 1782. Norra besan är angiven till 
siffrorna 30–35, men troligen avser Södra besan 29–30 och Norra besan 31–35. 
(Utsnitt ur lantmäteriakten LSA A118–11:1.) 

Bestämningslederna domineras även i denna period av väderstreck, fem av 
dem verkar ha byn som utgångspunkt, ett namn utgår ifrån sitt läge inom ett 
större gärde och två är relaterade till varandra (Norra och Södra sjövreten). 
Även bestämningsleden By-, som förekommer i två namn, har bebyggelsen 
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som utgångspunkt. En personbeteckning förekommer i Skräddarevreten, och 
man kan alltså anta att Södra Fjäll under denna period hade en skräddare i 
byn. För övrigt verkar bestämningslederna peka mot svårarbetad mark då 
både orden skarp och sten förekommer. Det är möjligt att bestämningsleden 
Stens- ska tolkas som ett personnamn, men jag har inte kunnat finna någon 
Sten i lantmäteriakten eller i mantalslängderna som finns bevarade mellan 
1750 och 1783. De nästan ensamt förhärskande mansnamnen i Fjäll (ej upp-
delat på Norr och Söder i mantalslängderna) under den ovan undersökta 
perioden tycks vara Anders, Erik, Lars och Olof. 

Det förekommer inga enledade namn i Södra Fjäll under perioden 1752–
1826.  

6.2.8.3 Södra Fjäll 1827–1929 
Laga skifte sker 1848 (se LMA 01-VÄD-156) och akten har givit 67 excer-
perade ägonamn. Det är den största mängden namn från en enskild akt under 
perioden 1827–1929. Det finns elva andra akter, som utgörs av ägostyck-
ningar, hemmansklyvningar och vattenåtgärdsplaner, och totalt har jag ex-
cerperat 81 ägonamn ur dessa för perioden 1827–1929, varav tolv har före-
kommit under tidigare perioder. 

De flesta av de ej tidigare belagda ägonamnen denoterar ängsmark, 31 
stycken, 22 namn denoterar åkermark, tolv namn denoterar övrig mark och 
för fyra namn har jag inte kunnat fastställa markslag. Alla namn som jag inte 
har kunnat fastställa markslag för slutar på -skiftet. 

Även under denna period är huvudleden -vret mest frekvent bland de ej 
tidigare belagda namnen i Södra Fjäll. Uppodlingen av landskapet expande-
rar och man verkar fortfarande bryta upp mindre åkerstycken; den vanligaste 
betydelsen hos vret i Uppland (se OSDs under vret) är ’liten (inhägnad) 
åker’ ibland med tillägget att åkern ligger på skogen. Från Väddö socken 
finns ett belägg från 1911 där det står att vretar ligger längre bort från går-
den, i jämförelse med gärde och odling. Redan under den förra perioden 
fanns namn på -vret som låg en bit ifrån huvudbebyggelsen, men inte nöd-
vändigtvis på skogen, och huvudleden fortsätter alltså att vara mycket pro-
duktiv under laga skiftes-perioden. Två andra huvudleder, som även tidigare 
har varit relativt frekventa, är -ruda /-rya (eller -rödja) och -sved, vilka till-
sammans med -äng och -vret ingår i nästan 60 % av alla förekommande 
ägonamn i Södra Fjäll. Namn på -skifte(t) förekommer överraskande nog 
inte, förutom i de redan nämnda fyra fallen. 

Det är egentligen först under denna period som personer i Södra Fjäll 
kommer ordentligt till uttryck i materialet. Även om den allra vanligaste 
kategorin bland bestämningslederna är Läge (17), där Norr och Söder är 
mest frekvent, förekommer det många personer (elva personnamn och tre 
personbenämningar) i ägonamnen och även namn eller benämningar på na-
tur- eller kulturområden (11) är relativt frekventa. Det är endast under denna 
period som en bestämningsled som uttrycker ålder förekommer, tre namn 
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innehåller Ny- och ett namn Gammal-. Djurbetecknande ord förekommer 
inte bland bestämningslederna, och endast två namn innehåller ord för (od-
lade) växter. Sex enledade namn förekommer, och de flesta av dem uttrycker 
ett närhorisontsperspektiv: Myran, Ströjan, Sveden, Taskan och Wreten. Det 
sjätte namnet,Stenstorpet, uttrycker inte ett närhorisontsperspektiv och före-
faller vara tvåledat, men eftersom efterleden är typiskt bebyggelsebeteck-
nande har jag utgått ifrån att det är en bebyggelse som först har fått namnet126 
och sedan har bebyggelsen antingen övergivits och kommit att brukas som 
åkermark eller så har namnet expanderat till att även beteckna åkermarken 
till/vid bebyggelsen. 

6.2.8.4 Södra Fjäll 1930–1963 
Totalt finns 20 ägonamn noterade för Södra Fjälls räkning under perioden 
1930–1963, av dessa återfinns åtta på ekonomiska kartan och 18 är uppteck-
nade av Rickard Norrman (sex namn finns alltså i båda källorna). Sex av 
namnen har inte förekommit inom samma område under tidigare perioder, 
fyra namn kommer från den första perioden och tio namn har förekommit 
under 1827–1929. Bland ägonamnen totalt under denna period dominerar 
åkermarken med tretton namn, men bland de ej tidigare belagda namnen är 
det endast tre som betecknar åkermark (se tabell 39).  

Tabell 39. Ej tidigare belagda ägonamn i Södra Fjäll 1930–1963. 

Åkermark Ängsmark Övrig mark 

Almyren Norrslumpen Båtsmanshagen 
Ryan Rudslätten
Storsveden 

Ingen av huvudlederna är direkt ny för perioden, alla utom -slätten har före-
kommit tidigare, och -slätten förekommer i Väddö socken i stort redan från 
första perioden. 

När det gäller bestämningsleder finns det ingen som förekommer mer än 
en gång i någon kategori, tre bestämningsleder inom ordklassen substantiv 
och två inom adjektiv/adverb (ett namn är enledat och ingår därför inte i den 
semantiska analysen). 

6.2.8.5 Södra Fjäll 2010–2012 
Mina uppteckningar i Södra Fjäll har givit totalt 25 ägonamn, men de har 
som tidigare påpekats (se avsn. 4.2.2.2) upptecknats på ett lite annorlunda 
sätt än de övriga namnen från denna period. Informanterna har dock bekräf-

                                                      
126 Namnet Stenstorpet finns inte belagt som bebyggelsenamn i mina källor, däremot finns 
lägenhetsnamnet Stens belagt i Norra Fjäll av Rickard Norrman (1931, se OAUt), med kom-
mentar om att lägenheten är riven. 
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tat att alla namnen var bekanta för dem, även om de inte själva använde dem 
alla längre. Elva av de 25 namnen har inte förekommit tidigare i källorna och 
alla de upptecknade namnen denoterar åkermark. Se tabell 40 för de ej tidi-
gare belagda ägonamnen i Södra Fjäll under perioden 2010–2012. 

Tabell 40. Ej tidigare belagda ägonamn i Södra Fjäll 2010–2012. 

Bastuåkern Lars Ols gärde
Bergmansgärde Olofsvreten
Farfarsodlingen Rien
Farfarsvreten Tattarhålet
Farmorsodlingen Vickströmstegen
Lagårdsgärde

Det finnsbland de elva ägonamnen tre huvudleder som bärs av mer än ett 
namn, dessa är -gärde (3), -odling (2) och -vret (2). Huvudleden -odling har 
tidigare endast förekommit under perioden 1827‒1929 och -teg och -hål 
förekommer endast under denna sista period i Södra Fjäll. Det måste ha skett 
en viss betydelseglidning hos ortnamnselementet gärde, som tidigare endast 
burits av större åkerområden. Alla ej tidigare belagda namn bär huvudleder 
som främst förknippas med åkermark, förutom det enledade namnet Rien, 
som väl främst förknippas med en anläggning ria ’byggnad för torkning av 
säd’.  

Vad gäller bestämningsleder är som synes ovan tio av elva ägonamn 
tvåledade, och liksom under perioden 1827‒1929 är kategorin Personer för-
hållandevis stor. Fyra ägonamn innehåller personnamn och fyra ägonamn 
innehåller personbenämningar, varav tre utgörs av farmor och farfar. De 
andra bestämningslederna som förekommer har jag placerat inom kategorin 
Anläggningar då de innehåller la(du)gård och bastu. 

6.2.8.6 Vad ägonamnen berättar om Södra Fjäll 
Ägonamnen i Södra Fjäll tycks framför allt berätta om röjning och brytning 
av ny mark. Redan bland de tidigaste namnen förekommer det jämförelsevis 
många namn på -rödja/-rya, -ruda och -sved/-svedja. Man kan alltså anta att 
många tidigare skogsmarker ha fått ge vika till förmån för framför allt ängs-
mark, men även viss betesmark och odling (se mer avsn. 6.2.8.1). Namnen 
på -äng dyker inte upp förrän under perioden 1827–1929, vilket kanske är ett 
tecken på att det var de mindre, nyligen röjda eller svedda områdena som 
stod för den mesta hötillgången, medan större ängsmarker, eller kanske 
framför allt sådan mark som hade längre hävd som ängsmark, saknades. 

Liksom i Väddö socken i stort är den vanligaste huvudleden i Södra 
Fjäll -vret, vilket antyder mindre åkerområden. Såsom för övriga undersökta 
områden tillkommer namnen på -odling under perioden 1827–1929, och 
namnen på -gärde verkar få en ny användning under perioden 2010–2012. 
Man får även intryck av att det finns många inhägnade områden, med hu-
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vudleder såsom -hage, -hägnad och -stängsel. I Södra Fjäll är landskapet 
småbrutet, fullt av mindre röjningar och odlingar, där det också finns många 
mindre inhägnader. Det mesta av åkermarken ligger vid kanten mot Ortala-
viken och ängs- och skogsmarken sträcker sig österut över ön mot havs-
kusten. Med fyra namn på -boda, varav tre finns med redan under första 
perioden (se avsn. 6.2.8.1), kan man också ana förvaringsbodarna som fanns 
utplacerade inom byns gränser, där man troligen förvarade hö, eller möjligen 
var det fiskebodar som gav upphov till namnen (även om de namnbärande 
områdena ligger en bit från kusten). 

Namngivarna i Södra Fjäll har helt klart varit väldigt medvetna om ägans 
läge, 31 namn visar detta. Allra vanligast är väderstrecksnamnen, som i vissa 
fall troligen relaterar läget i förhållande till bebyggelsen, såsom Östergärdet 
och Wästergärdet, och i vissa fall relaterar de till varandra såsom Södra 
sjövreten och Norra sjövreten. Intressant nog finns det just inga namn som 
innehåller bebyggelsenamn. Det finns tre namn som relaterar till den egna 
byn eller gården, dessa är Byängen, Bygärdet och Hemskiftet. Endast Bygär-
det har någon kontinuitet att tala om, över två perioder, men i övrigt tycks 
dessa namn vara skapade av lantmätaren. Bestämningsleder med By- kan 
även syfta på gemensamt ägande i byn, men även i detta fall anser jag att 
bestämningsleden relaterar till bebyggelsen, trots att man inte kan anta att 
den lägesbeskrivande funktionen är aktuell.  

Det finns alltså inte samma behov att relatera ägorna till en särskild be-
byggelse som i Söderby (se avsn. 6.1.8.6 ovan) eller Ösby (se avsn. 6.1.9.5 
ovan). Kanske beror detta på att det inte finns särskilt många underliggande 
torp. Två namn under perioden 1752–1826 kan möjligen innehålla ett lägen-
hetsnamn, Stensåkrarna och Stensvreten till lägenheten Stens, men denna 
ligger i Norra Fjälls by och har inte givit upphov till några namn i denna by. 
Richard Norrman har upptecknat tre namn på lägenheter: Almyren/Taskan 
(båda namnen förekommer på samma lägenhet), Fridensberg/Fridensborg 
(tycks vara en variation mellan mantalslängden och beskrivningen till eko-
nomiska kartan) och Karlsberg (som beskrivs som ett ungt namn). Taskan 
finns med i en akt över en hemmansklyvning (LMA 01-VÄD-214), men 
denoterar där endast en backslåtta, och det finns då inga tecken på någon 
bebyggelse. 

Vissa ägo- eller naturnamn, eller benämningar på sådana, har kommit att 
ingå i bestämningslederna i ägonamnen i Söderby, men inte heller dessa är 
så många som i de noggrannare undersökta bebyggelseenheterna i Almunge 
socken. Något som däremot har varit populärt att namnge efter är personer. 
De allra flesta bestämningsleder som innehåller personnamn dyker upp i 
källorna under perioden 1827–1929. Många ägonamn innehåller efternamn, 
som Bergman, Nygren, Vickström och Öberg. Åtminstone Nygren har jag 
kunnat hitta som båtsman 1827 (de tidigare båtsmännen tycks ha hetat Ny-
man fr.o.m. 1770 t.o.m. 1809), vilket stämmer ganska bra med att bestäm-
ningsleden Nygrens- dyker upp första gången i perioden 1827–1929. Be-
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stämningslederna Bergmans- och Öbergs- dyker också de upp under samma 
period, Öberg- har kontinuitet in till sista perioden och Bergman- finns i ett 
namn under sista perioden, men dessa ägonamn är inte lika lätt att hitta upp-
hovsmannen till. Bergman och Öberg finns inte med som ägare i laga skif-
tes-akten (LMA 01-VÄD-156) och tycks inte heller vara båtsmän under den 
period då deras namn först förekommer bland ägonamnen. Inte heller finns 
de uppräknade i mantalslängden (som sträcker sig fram till 1820). Min in-
formant kunde inte lämna någon upplysning om namnens ursprung. Vick-
ström dyker upp först i mina egna uppteckningar och kan antas vara ägare 
eller brukare av åkern.  

Förnamnen som förekommer är typiska för Väddö socken (se t.ex. man-
talslängderna 1653‒1781): Anders (Ols), Lars (Ols), Michael, Nils och Olof. 
Det finns inga kvinnonamn i ägonamnen i Södra Fjäll, men dock en kvinnlig 
benämning: farmor. Hon har sällskap med farfar (som förekommer i två 
ägonamn), och andra personbeteckningar som förekommer är båtsman, 
skräddare och tattare. 

Det verkar inte heller som om anläggningar har givit upphov till många 
namn, det finns endast en kvarn, en bastu och en la(du)gård omnämnda i 
ägonamnen, och alla dessa namn är relativt unga. Den enda anläggning som 
inte dyker upp i den sista perioden finns belagd i ägonamnet Kvarnvreten 
under 1827–1929. Växter som bestyrks av namn i Södra Fjäll är lin, hampa 
och al. Några djur finns inte belagda i ägonamnen.  

Ett namn som står ut lite från de andra är det enledade namnet Ströjan el-
ler Stryan. En åker kallad Stryan återfinns i Films socken, där Hans Tillman 
(1938 s. 31) beskriver den på följande sätt: 

Stryan ligger norr om vägen till Bryttbyn, och genom åkern stryker Stordiket, 
som emellertid på denna del kallas Strydiket. Stryan ligger på på [sic!] plan 
mark och är omgiven av odlad jord. Belägg saknas. [---] Någon tolkning av 
namnet vågar jag ej inlåta mig på. 

Ströjan i Södra Fjäll tycks också ligga på någorlunda plan mark och dess-
utom norr om en väg. Den är dock inte omgiven av odlad jord utan snarare 
av skogsmark. Något dike genom marken har jag inte kunnat visa på i käl-
lorna, men det tycks vara en markering av markens indelning som skulle 
kunna följa ett dike. I SAOB (S 13075) finns appellativet ströja r. l. f.; 
best. -an med betydelsen ’sträng av hopräfsat (o. därpå utbrett hö) l. sjö-
foder, lagom tjock för att torka effektivt’. I Rietz finner man under ströa (s. 
688) ”Tómta ä i e ströa” med förklaringen ’tomten är öfverbredd af slaget 
gräs’. En uppteckning av Svante Strandberg 1971 (OAUn, se även Strand-
berg 1991 s. 96) ger namnet Ströjen i Forssa sn, Södermanlands län och 
kommentaren lyder: 
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Förr delvis åker, nu betesmark. Ö om landsvägen låglänt, sank, tuvig mark. 
En grav går fram där. Enligt en sagesman avser namnet främst hagmarken Ö 
om vägen men även ett stycke V därom. Jfr Forssamålets ströja f., ’till tork-
ning hopräfsat skikt hö’. 

 Den namngivna lokalen i Södra Fjäll, som i de första beläggen denoterar 
övrig mark och under de två sista perioderna åkermark, utgörs av ett lång-
smalt område, och möjligen är namnet att betrakta som ett likhetsnamn, där 
man liknar den långsträckta formen vid en hopräfsad hösträng. En troligare 
förklaring är att området användes just för att torka hö, den ligger i direkt 
anslutning till Ryan som redan under första perioden bestod av ängsmark. 

6.2.8.7 Ägonamnskontinuitet i Södra Fjäll 
I Södra Fjäll finns ett relativt rikt ägonamnsmaterial redan från första pe-
rioden, och dessutom finns det källor från varje period. Det finns vissa namn 
med tidiga belägg och stark kontinuitet. I tabell 41 finns alla namn med re-
presentation i minst två perioder, i den form de har i källorna. 

Det finns totalt 28 ägonamn som uppvisar ägonamnskontinuitet. 17 namn 
uppvisar stark ägonamnskontinuitet, dvs. 15 % av det totala antalet ägonamn 
i Södra Fjäll, dock är det elva av dessa namn som saknar belägg i en mellan-
liggande period. Detta finner jag intressant eftersom det visar dels att lant-
mätaren inte fångar upp alla namn i området (och kanske inte använder sig 
av en gammal karta som förlaga), dels att namnen överlever trots att de inte 
har kända skriftliga belägg under en tidsrymd på över hundra år. De överle-
ver genom muntlig tradering och kan inte anses vara produkter av lantmätar-
nas kopiering av tidigare akter. Särskilt intressant är namnet Bodan som 
förekommer i den första perioden, men sedan saknas i de två efterföljande 
perioderna, för att återigen dyka upp under uppteckningsperioderna. Jag kan 
visserligen inte bestämma geografiskt läge för det första belägget, eftersom 
det kommer från en äldre geometrisk karta där enbart inägomarken är avri-
tad, och Bodan, som ligger på utmarken, är omnämnd som en skogsäng. Det 
passar dock att Bodan inte ligger på inägomarken, för när namnet sedan dy-
ker upp igen, är det på den östra sidan av ön, den tidigare delen av utmarken. 
I laga skiftes-akten (LMA 01-VÄD-156) tycks samma område kallas Stor 
Boda, och det är möjligt att namnet under en period har burit en bestäm-
ningsled som sedan tappats, eller så var bestämningsleden ett tillägg från 
lantmätarens sida, eller möjligen ett fåtal (eller en enskild) namnbrukares 
variant som senare föll i glömska. Man kan koppla det till teorin om rekon-
textualisering, i vissa (muntliga) situationer var Boda tillräckligt som namn, 
men vid en rekontextualisering såsom t.ex. laga skifte fann lantmätaren eller 
någon uppgiftslämnare det nödvändigt eller passande att lägga till Stor- vid 
kartläggningen. Jag håller det för högst sannolikt att Boda under första peri-
oden är samma namn på samma område som uppträder två hundra år senare, 
trots att det saknas belägg i perioderna däremellan.  
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Tabell 41. Ägonamnskontinuitet i Södra Fjäll. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 
Bodan  (Stor Boda) Bodan Bodan 
Holmsweden Holmsveden Holmsveden
Norrbodha Norrboda
Norrsweden Norrsveden
Ruda(n) Rudan Rudan Rudan eller Rudåkern 
Rödia Rödjan Rödjan
Storemyran Stor Myran
Store Rödia Storrydjan Storrödjan
Östergärdet Östergärdet Östergärde
 Bygärdet Bygärdet
 Södra Gärdet Södergärdet
 Söderwreten Södervreten
 Bordslätten Bodslätten
 Degrudan Digrudan Digrudan
 Digrudvreten Digrudvreten
 Gammelhägnaden Gammelängen127 
 Michaelsängen Micklasängen 
 Myran Myren Myra
 Nilskärret Nilskärret Nilskärret
 Norrsvedjan Norrsvedjan 
 Skräddarhagen Skräddarhagen
 Ströjan Stryan Strya
 Södersveden Södersveden
 Söderängen Söderängen
  Öbergsängen Öbergs-

hägnaden
Öbergsängen 

 Norrslumpen Norrslumpen 
 Ryan Ryan
 Storsveden Storsvedan

De enledade namnen utgör en stor del av namnen med stark kontinuitet i 
Södra Fjäll, knappt 30 %, medan de i byns namnbestånd i stort endast utgör 
en knapp tiondel. Ett enledat namn tycks alltså ha större chanser till överlev-
nad. Bland de tvåledade namnen med stark kontinuitet märks särskilt namn 
på -sved(en), -myr(an), -ruda(n)/-rödja(n) och -äng(en). Även namn på
-boda, -gärde(t), -hägnad(en) och -kärr är representerade bland namnen med 

                                                      
127 Man bör kanske inte räkna med namnkontinuitet när det faktiskt är två olika huvudleder 
som kommer till uttryck i namnen, dock ligger namnen inte alltför långt ifrån varandra varken 
i betydelse eller i uttal (jfr Hellberg 1950 s. 36 Vadsängen–Vadshängnen), även om det är 
skillnad i genus. De ligger inom samma område och jag finner det troligt att man har omtolkat 
namnet, antingen lantmätaren som gjorde laga skiftes-kartan, eller namnbrukarna som har 
traderat namnet (jfr avsn. 3.1 om rekontextualisering). 
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stark kontinuitet. Den mest frekventa huvudleden i Södra Fjäll, -vret, saknar 
dock namn med stark kontinuitet. Förutom huvudlederna -myr(a) och -kärr 
är det huvudleder som motsvaras av ett ägobetecknande appellativ (med viss 
tveksamhet inför -bod(a) se avsn. 6.2.8.1) som har stark ägonamnskontinui-
tet. 

När det gäller bestämningsleder är det klart och tydligt i mitt material att 
namnen som överlever ofta har en bestämningsled som består av ett adjektiv 
eller ett adverb. Endast fyra namn med stark kontinuitet har en bestämnings-
led som består av ett substantiv, ett namn innehåller en benämning på ett 
naturområde (holme) och tre ägonamn innehåller ett personnamn (Michael, 
Nils och Öberg). Den absolut vanligaste bestämningsleden bland namnen 
med stark kontinuitet är ett lägesbeskrivande adverb, närmare bestämt norr 
eller öster. Tre namn med bestämningsleden Norr- och ett namn med Öster- 
har stark kontinuitet. Det är endast formellt primära namnbildningar som har 
stark kontinuitet. Även namnen som innehåller en bestämningsled som be-
skriver storleken är vanliga bland namnen med stark kontinuitet, tre namn 
innehåller ett ord som anger att ägan är stor. Ett namn med stark kontinuitet 
innehåller den åldersangivande bestämningsleden Gammel-, vilket kan tyck-
as intressant med tanke på att den är klart mindre frekvent än bestämningsle-
den Ny- (18 resp. 55 ägonamn) i Väddö socken. Å andra sidan kan man 
tycka att det förefaller mer naturligt att ett område uppfattas som gammalt 
längre än det är nytt.  

Det är nästan enbart namn som till en början denoterar ängsmark som har 
stark kontinuitet. Visserligen har ängsmarken en stor övervikt under första 
perioden, men under de följande perioderna är det mer jämvikt mellan 
markslagen. Av de namn som har stark kontinuitet denoterar 15 stycken 
ängsmark, ett namn åkermark och ett namn övrig mark. Namnet som deno-
terar åkermark är Östergärde(t), och namnet som denoterar övrig mark är 
Ströjan. De allra flesta ängsnamnen följer tidigare mönster och byter deno-
tation från ängsmark till åkermark före perioden 1930–1963, dock bryter 
namnet Holmsveden det mönstret. Holmsweden denoterar under perioden 
1640‒1751 ängsmark, det finns inte belagt under följande period, det deno-
terar under perioden 1830‒1929 övrig mark, för att under perioden 1930‒
2009 vara ett av de få namnen som denoterar ängsmark. Tre namn som un-
der första perioden denoterar ängsmark har i perioden 1830‒1929 bytt deno-
tation till övrig mark, för att sedan inte förekomma alls i senare källor. Dessa 
namn visar antagligen att även den motsatta utvecklingen har skett, att alltså 
ett tidigare ängsområde faller tillbaka till att nyttjas som betesmark eller 
hagmark, för att sedan försvinna. Ströjan genomgår en jämförelsevis snabb 
förändring; första gången namnet dyker upp i källorna, under perioden 
1830‒1929, denoterar det övrig mark, i nästa period skrivs namnet Stryan 
och denoterar åkermark, vilket även namnformen Strya gör i sista perioden.  

Namn som ligger på eller vid byns rågång kan ha visst stöd för över-
levnad (se avsn. 1.2), men i Södra fjäll är det svårt att styrka eller avvisa 
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detta påstående. Södra Fjälls ägomark sträcker sig som tidigare nämnt från 
Ortalaviken i väster till Ålands hav i öster. De tidigaste kartorna visar dock 
bara inägomarken kring bytomten och det är först vid laga skiftet 1848 som 
vi får en samlad bild av hela ägoområdet, och därmed även en samlad bild 
över namnen vid eller på Södra Fjälls rågång (se tabell 42, alla namnbelägg 
står i den form som förekommer i källorna). Det finns andra typer av lant-
mäteriakter, såsom rågångsbeskrivningar och hemmansklyvningar, som i 
vissa fall kan täcka upp bilden, men faktum kvarstår att det inte är förrän vid 
laga skiftet som vi kan belägga ett större antal av ägonamnen vid Södra 
Fjälls rågång. 

Tabell 42. Namn på ägor på eller vid Södra Fjälls rågång. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Store Rödia Storrydjan Storrödjan Rudan och 
Rudslätten

Rödjan 

 Söderwreten Södervreten Del av Söderängen
  Hampåker
  Söderrydjan
 Milanrygan
 Norra besan    

 Norra Siövreten Sjövreten   

  Hafsängen  Del av Havsskogen 

  Michaelsängen  Micklasängen 

  Kärrudan el. 
Kurruduvreten 

Holmsveden Qruda (ej bekräftat 
av mina informanter) 

  Gammelhägnaden Gammelängen 

  Westra Westerhagen  

De flesta av de ovanstående namnen är alltså belagda först i perioden 1827–
1929. Att jag kunnat belägga ett namn från perioden 1640–1751, Store Rö-
dia, som liggande vid rågången beror enbart på att det har en stark kontinui-
tet och återfinns i laga skiftes-akten, då Storrödjan ligger vid Södra Fjälls 
rågång. Namnet förekommer i mer eller mindre samma form under de tre 
första perioderna, men i följande perioder är det enbart huvudleden som an-
vänds om samma område. 

Ett område vid rågången bär under tre perioder tre olika namn: under pe-
rioden 1827–1929 är området uppdelat på två områden Kärrudan och 
Kurruduvreten, under 1930–1963 tycks området kallas Holmsveden och 
under sista perioden finns namnet Qruda (avvikande stavning av namnet 
som i andra källor är belagt som Currudan, i Norra Fjäll, eller förekommer 
som bestämningsled Kurrud-) med i den undersökning som föregick min 
uppteckning av ägonamn, dock var det inte ett namn som mina informanter 
kände till. Någon ägonamnskontinuitet kan man inte tala om i detta fall. 
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Som man kan se av tabell 42 har två eller möjligen tre ägonamn stark 
kontinuitet, dvs. de förekommer i minst tre perioder. Att jag inte vill säga att 
det helt klart är tre namn beror på att ett av fallen med möjlig stark konti-
nuitet är namnparet Gammelhägnaden–Gammelängen (se not 127). Totalt 
förekommer det 15 skilda ägonamn som denoterar mark på eller vid byns 
rågång. Man kan tala om partiell kontinuitet i samband med det namn som 
har särskilt stark kontinuitet: Storrödjan. De flesta namn denoterar ängsmark 
till att börja med, men under perioden 1827–1929 denoterar två namn åker-
mark och två namn ängsmark. I Södra Fjäll är det svårt att säga hur läget vid 
byns rågång kan ha påverkat namnkontinuiteten, eftersom stora delar av 
gränsområdena inte täcks av källorna. 

En annan faktor som kan påverka namnens överlevnad är det samfällda 
ägandet (se avsn. 5.2 för min definition av samfällt ägande). I Södra Fjäll 
finns det totalt åtta områden som är samfällt ägda enligt storskifteskartan 
(LSA A118–11:1). Som jag tidigare påpekat upptar storskifteskartan enbart 
inägomark, och man kan tänka sig att mer mark på utmarken ägdes samfällt. 
De belagda namnen på områden som brukades samfällt denoterar därför till 
största delen åkermark (se tabell 43). 

Tabell 43. Namn på samfällt brukade ägor i Södra Fjäll. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 
Östergärdet Östra Gärdet Östergärdet Östergärde 
 Bygärdet Bygärdet
Wästergärdet Södra Gärdet Södergärdet
 Söderwreten Södervreten
 Kuruvreten Kurrudvreten
 Byängen
 Skarpängsvreten
 Stensvreten

Det är endast ett av namnen på samfällt ägda områden som har stark konti-
nuitet, nämligen Östergärdet. Wästergärdet har tudelats och bytt namn till 
Bygärdet och Södergärdet (vilket kan tyckas mer lämpligt eftersom gärdet 
ligger söder om bebyggelsen, inte väster om), vilka i sin tur överlever till 
nästa period. Kontinuitet har också namnen Södervreten och Kurrudvreten, 
men inte Byängen, Skarpängsvreten och Stensvreten. Det samfällda ägandet 
i Södra Fjäll tycks alltså inte har någon större inverkan på ägonamnskonti-
nuiteten, om man betraktar inägomarkens namnförråd. 

6.2.9 Norrbyle i Väddö socken – en djupundersökning 
Från Norrbyle finns det bevarade kartakter från 1640 och framåt. Totalt har 
jag funnit 68 namn fördelade på 120 namnbelägg från Norrbyle, varav 19 
namnbelägg kommer från min egen uppteckning. I tidiga källor förekommer 
vissa av namnen både inom Edeby och inom Norrbyle; Norrbyle har en gång 
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i tiden brutits ut ur Edeby. Hur namnen fördelar sig över perioder framgår av 
tabell 44. 

Tabell 44. Namnfördelning över perioder i Norrbyle. 

Period Namn från 
1640–1751 

Namn från 
1752–1826 

Namn från 
1827–1929 

Namn från 
1930–1963 

Namn från 
2010–2012 

Totalt antal 
namn 

1640–1751 5     5 

1752–1826 2  16    18 

1827–1929 2  8  32   42 

1930–1963 1  2  4  7  14 

2010–2012 1  2  4  4  8 19 

Fördelningen av namn över perioder är ganska jämn i Norrbyle, förutom en 
tydlig topp under laga skiftes-perioden, precis som i Södra Fjäll. Man kan i 
tabell 44 även se hur många av namnen som lever vidare i nästkommande 
perioder. Under den sista perioden utgör de sedan tidigare ej kända ägonam-
nen mindre än hälften av alla upptecknade namn, det finns alltså fler 
”gamla” än ”nya” namn. Liksom för Södra Fjäll finns det relativt få namn 
belagda under storskiftesperioden (1752–1826) men till skillnad från Södra 
Fjäll verkar ägonamnen från den perioden lite livskraftigare, och två namn 
finns belagda i flera följande perioder. 

Totalt finns det 21 namn som denoterar ängsmark första gången de dyker 
upp i källorna, 36 namn som denoterar åkermark, fyra namn som denoterar 
övrig mark och sju namn jag inte har kunnat bestämma markslag för. 

6.2.9.1 Norrbyle 1640–1751 
Den tidigaste kartan över Norrbyle som innehåller ägonamn är enligt uppgift 
från 1772 (se GEORG A7:111a) ritad 1641 av Sven Månsson. Akten inne-
håller både Sven Månssons original över Byle128 och Byletorp, samt en reno-
vation av Hans H. Lindskog från 1772. Jag vet inte varför denna renovation 
gjordes, men den är genomförd samma år som storskiftet sker i Norrbyle, 
dock av en annan lantmätare än de som dokumenterade storskiftet, och an-
tagligen fanns det ett behov av att tydliggöra de tidigare förhållandena. To-
talt har jag funnit fem ägonamn under perioden 1640–1751. Tre av dem är 
namn på ängar och två namn denoterar åkermark. Dessa två är liksom i 
Södra Fjäll Västergärdet och Östergärdet och i denna typ av akt är sådana 
namn alltså mer eller mindre standardbenämningar (jfr not 49). Se tabell 45 
för alla namnformer. 

                                                      
128 Inom Väddö socken finns även Söderbyle, det ligger dock på Björkön, inte på Väddön som 
Norrbyle. 
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Tabell 45. Ägonamn i Norrbyle belagda 1640–1751. 

Ängsmark Åkermark 

Engeträsk Rödian Wästergärdet
Store Rödian Östergärdet
Wadstensmyran 

Norrbyle och Södra Fjäll ligger granne med varandra och det är möjligt att 
de utmarksängar som nämns är desamma för de båda byarna. Namnen 
(Engeträsk) Rödian och Store Rödian förekommer i båda byarna under 
denna period, men har inte kontinuitet i Norrbyle, vilket antagligen betyder 
att de båda ängarna någon gång mellan 1640 och 1772 har skiftats till att 
enbart tillhöra Södra Fjäll, där namnen har kontinuitet. Om man bortser från 
de två namnen som slutar på -rödja och de två på -gärde så finns det endast 
ett namn kvar, Wadstensmyran, som innehåller en huvudled som motsvaras 
av ett naturbetecknande appellativ, och en bestämningsled som tycks inne-
hålla ett namn på ett natur- eller kulturområde eller möjligen en bebyggelse 
(se vidare avsn. 6.2.9.7).  

6.2.9.2 Norrbyle 1752–1826 
I Norrbyle sker storskiftet 1772 och det finns både renovation och koncept-
karta bevarade (LSA A118–7:1 resp. LMA 01-VÄD-20). Dessa akter skiljer 
sig inte åt när det gäller ägonamnen som är totalt 14.129 Ytterligare fyra namn 
är excerperade för perioden och dessa kommer från en konceptkarta över 
storskiftet i Edeby (LMA 01-VÄD-60), där det inte framkommer tydligt vad 
varje namn denoterar för markslag. Tio namn denoterar åkermark, varav två 
förekommit tidigare, och fyra namn denoterar ängsmark, några ägonamn 
som säkert denoterar övrig mark finns ej under perioden (se tabell 46).  

Tabell 46. Ej tidigare belagda ägonamn i Norrbyle 1752–1826. 

Åkermark Ängsmark Okänt markslag 

Hvarstavreten Aspängen Bus Ryjan 

Karbovreten Bengtshagen (Byle) Bärrydjan130

Lilla Täppvreten Byängen (Byle) Ladhägnad
Lillvreten Sjöhagen (Byle) Vastaäng
Norra Bengtsvreten
Sjövreten 
Södra Bengtsvreten
Täppvreten 

                                                      
129 Det finns möjligen ännu ett ägonamn i akten, Edeby östra valsta äng, men på grund av 
dess utformning och möjliga tillhörighet till Edeby har jag inte tagit med det i analysen. 
130 Man kan diskutera huruvida Byle ingår i de tre namnen eller ej. Jag har valt att ta med det i 
ovanstående uppräkning över namnen eftersom de ser så ut i källan (LMA 01-VÄD-60), men 
har i analysen valt att bortse från denna förled eftersom jag anser att den lagts till namnen i 
denna källa endast för att skilja dem från andra ägor som tillhör Edeby. 
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Liksom för Södra Fjäll är åkermarken bättre representerad bland ägonamnen 
i Norrbyle under perioden. Till skillnad från Södra Fjäll är det inte framför 
allt för att marken är skiftad och ägonamnen återgivna med olika skiftes-
benämningar som det är få namn, i beskrivningen till kartan står namnen 
antagligen i sin riktiga form, men det verkar helt enkelt inte finnas så många 
fler mindre områden att namnge. Den mark som återges med skiftesbeteck-
ningar är framför allt åkermarken inom Västra gärdet och Östra gärdet, 
ängsmarken verkar inte på samma sätt vara indelad i skiften av större ängs-
områden utan varje äng tycks bära ett eget namn. Det saknas dock fullstän-
dig redovisning av utmarken, där det antagligen finns fler namn.  

Alla ägonamn i Norrbyle under perioden 1752‒1826 är tvåledade, flertalet 
med en ägobetecknande huvudled. Den vanligaste huvudleden är -vret (8), 
följd av -äng (3), -hage (2), -rya och -hägnad. Namngivarna i Norrbyle har 
under denna period framför allt utgått ifrån andra natur- och kulturområden 
när de har skapat nya ägonamn, fyra namn utgår ifrån benämningar (berg, 
sjö och täppa) och två utgår ifrån ett namn på ett kulturområde (Vasta). Ett 
namn innehåller benämningen by, men i övrigt finns det inget namn som 
anknyter till bebyggelse. Endast en person har inspirerat till ett ägonamn, 
nämligen Bengt (se mer nedan).  

Det fanns antagligen tistlar som gav upphov till namnet Kardborrsvreten 
och även asp växte inom byn. Det enda namn som innehåller ett ord för en 
anläggning är (Byle) Ladhägnad. Det finns bara fyra namn inom gruppen 
adjektiv/adverb, två namn i kategorin Storlek (båda med Lill-) och två i ka-
tegorin Läge (namn med väderstrecken norra och södra). Vid ett namn har 
jag inte kunnat fastställa lämplig kategori, nämligen Bus Ryjan. Möjligen är 
det ett <k> som har fallit bort, dvs. namnet borde vara Buskrydjan, det finns 
andra namn inom samma socken som börjar på Busk-, men utan några andra 
belägg på samma namn vill jag inte göra det antagandet. 

6.2.9.3 Norrbyle 1827–1929 
Laga skifte sker 1849–1850 (se LSA A118–7:2 eller LMA 01-VÄD-153) 
och konceptkartan ger 42 ägonamn. Det finns endast två andra akter, en 
ägostyckning och en hemmansklyvning, som innehåller ägonamn för 
Norrbyles del under perioden (varav de flesta redan förekommit i laga skif-
tes-akten), och totalt har jag excerperat 43 ägonamn för perioden 1827–
1929, varav tio har förekommit under tidigare perioder (två under första 
perioden och åtta från 1752–1826). Se tabell 47 för de ej tidigare belagda 
ägonamnen i Norrbyle under perioden 1827–1929. 

De flesta av de ej tidigare belagda ägonamnen denoterar ängsmark, 17 
stycken, elva namn denoterar åkermark, två namn denoterar övrig mark och 
vid tre namn har jag inte kunnat fastställa markslag. Två av namnen som jag 
inte har kunnat fastställa markslag för slutar på -skiftet och ett på -ängen. 

Även under denna period är huvudleden -vret tämligen vanlig bland de ej 
tidigare belagda namnen i Norrbyle, fyra namn slutar på -vret(en). Den mest 
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frekventa huvudleden är dock -äng, med fem namn, tätt följd av -gärde (och 
det nyss nämnda -vret). Ängsmarken har alltså till slut dykt upp i källorna 
och då är huvudleden -äng vanligast. Det är dock bara tre av namnen som 
säkert denoterar ängsmark, de andra två kan jag inte säkert fastställa mark-
slag för. Av de i övrigt förekommande huvudlederna är det endast huvudle-
den -hägnad som bärs av mer än ett namn, nämligen två. Den övriga ängs-
marken bär namn som antingen är enledade eller innehåller, för Norrbyles 
ängsmarks del, unika huvudleder som t.ex. -hage, -myra, -stycke och -tomt. 
Bland åkermarken är de två ovan nämnda huvudlederna -gärde och -vret 
nästan ensamma om att denotera åkermark, de enda övriga är -täppa, -åker 
och ett enledat namn Kärret. De två namn som denoterar övrig mark bär 
huvudlederna -rydja och -slump. Inte heller i Norrbyle är huvudleden -skifte 
frekvent under denna period, endast två namn vars markslagstillhörighet jag 
inte har kunnat avgöra bär denna huvudled. 

Tabell 47. Ej tidigare belagda ägonamn i Norrbyle 1827–1929. 

Åkermark Ängsmark Övrig mark Okänt markslag 

Bängtsvreten Aftonstunden Matts Larsslumpen Hemskiftet 
Kärren Ahlmyran Söderrydjan Vadstaskiftet
Lilltäppan Ladängen Vikängen
Matts Ols gärdet Mickelashagen
Mo-åkern Mickelashägnaden
Norra Lillwreten Sjöängen
Norrgärdet Spångtomten
Pellevrets-gärdet Tegen
Spånggärdet Timoteikärret
Spångvreten Trumpetarhägnaden
Södra Lillwreten Träskrydjan
 Wadstan
 Wik
 Wik- och Storöstycket
 Österängen
 Östra Wadstan

Ägonamnen i Norrbyle tycks under perioden framhäva individen, nio ägo-
namn innehåller personnamn och ett en personbeteckning (trumpetare). Det 
är oftast förnamn, men ett namn tycks vara ett båtsmansnamn (se mer ne-
dan). Näst vanligast är att bestämningsleden innehåller ett namn eller en 
benämning på ett natur- eller kulturområde, fyra ägonamn innehåller en be-
nämning (mo, sjö, träsk och vik) och tre ägonamn innehåller ett annat namn 
(där namnet Pellevrets-gärdet borde vara bildat till *Pellevreten,131 trots att 
jag inte kan finna några andra belägg för ett sådant namn). Den tredje van-

                                                      
131 Per förekommer både inom Edeby och inom Norrbyle som ett vanligt namn i mantalsläng-
der under perioden 1653‒1781. 
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ligaste kategorin bland bestämningslederna under denna period är Läge, men 
endast ett namn tycks vara givet utifrån ägans läge i förhållande till bebyg-
gelsen, Norrgärdet, de övriga bär antingen reciprokerande namn, såsom 
Norra Lillvreten och Södra Lillvreten, eller så relaterar de till ett annat 
namngivet område, såsom Östra Wadstan (som ligger sydöst om det område 
som antagligen burit namnet Vasta, se ovan), och Söderrydjan (som antag-
ligen ligger söder om Engeträsk Rödian, åtminstone om det är samma namn 
som återkommer som Ryan i Södra Fjäll). Ett lite mer poetiskt grepp har 
namngivarna haft vid namnet Aftonstunden. Det är en äng strax sydväst om 
bebyggelsen som bär det namnet. Just detta område finns inte namngivet i 
senare källor och i tidigare källor tycks det ha varit en del av Sjöhagen (se 
ovan). 

6.2.9.4 Norrbyle 1930–1963 
I Norrbyle finns under perioden 1930–1963 totalt 14 ägonamn noterade, av 
dessa återfinns fyra på ekonomiska kartan och 14 finns upptecknade av 
Rickard Norrman (alla namnen från ek återfinns alltså i uppteckningarna). 
Sju av namnen har inte förekommit inom samma område under tidigare pe-
rioder, ett namn kommer från den första perioden, två namn från perioden 
1752–1826 och fyra namn har förekommit under 1827–1929. Bland ägo-
namnen totalt under denna period dominerar åkermarken med tolv namn, de 
övriga två namnen denoterar övrig mark. Även bland de ej tidigare belagda 
namnen är åkernamn helt klart vanligast (se tabell 48). 

Tabell 48. Ej tidigare belagda ägonamn i Norrbyle 1930–1963. 

Åkermark Övrig mark 

Enbetsmyren Kalkbacken 
Hålingryan 
Mossen 
Träsken 
Vasta-slumpen 
Viksnytan 

Det är få namn som inte är tidigare belagda, och ingen huvudled förekommer 
mer än en gång under denna period. Huvudlederna -backe och -snyta före-
kommer inte under någon annan period. Två av namnen är enledade och bär 
namn som motsvaras av naturbetecknande appellativ. 

Bestämningslederna under denna period är spridda i olika kategorier, en-
dast kategorin Annat substantiv innehåller två namn, Enbetsmyren och Kalk-
backen. Bestämningsleden Vasta- förekommer i ett ej tidigare belagt namn, 
men det verkar inte finnas någon bebyggelse som kallas Vasta ännu (vilket 
det gör i mina uppteckningar), utan Vastan betecknar i uppteckningar ”ter-
räng” (se vidare avsn. 6.2.9.7). Bestämningsleden Enbets- förekommer även 
i nästföljande period och min informant ger två möjliga tolkningar: antingen 
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var betet så dåligt där att man endast kunde låta djuren beta en gång eller så 
körde man med enbett, dvs. man körde med endast en häst. Viksnytan före-
kommer också under nästföljande period. Denna ”snyta” ligger längst upp i 
det område som tidigare benämndes Wik, och det förefaller därför troligt att 
Viksnytan ska tolkas som ’spetsen av ängen Vik’. Namnet Hålingryan är 
visserligen inte tidigare belagt i Norrbyle än under denna period, men om 
man vänder sig till grannbyn Edeby finner man där Hålängsrydjan som finns 
belagt från 1827, och min informant använder 2012 formen Hålängsryan. 
Det tycks alltså vara ett annat ägonamn som utgör bestämningsled, men 
namnet *Hålängen har jag inte kunnat finna i mitt material. Upptecknaren 
Rickard Norrman tvekar mellan formerna Håling- och Håläng-, och min 
informant sätter det inte i samband med ett annat namn, utan menar att nam-
net kanske kom utav att det odlade området bestod av svartjord och var hå-
ligt. 

6.2.9.5 Norrbyle 2010–2012 
Totalt har jag upptecknat 19 ägonamn i Norrbyle under perioden 2010–2012. 
Åtta av dessa har inte förekommit tidigare i källorna och alla utom ett av de 
insamlade namnen denoterar åkermark. Ägan med det namn som denoterar 
övrig mark är numera skogsbeväxt, men min informant minns när namnet 
användes om betesmark och jag har därför valt att ta med det. Se tabell 49 
för de ej tidigare belagda ägonamnen i Norrbyle under perioden 2010–2012. 

Tabell 49. Ej tidigare belagda ägonamn i Norrbyle 2010–2012. 

Åkermark Övrig mark 

Digrudan Fjällgärdet Brännängen
Hjalmars-Bengtsvreten Rigärdet
Skogsängen Taskodlingen el Nygrensodlingen
Uddjala 

Liksom i Södra Fjäll har huvudleden -gärde en stark representation bland de 
ej tidigare belagda ägonamnen. Två namn uttalar informanten tydligt -gärdet 
i slutet men i det tredje namnet blir uttalet mer likt -jala och jag har valt att 
transkribera namnet på detta sätt. Antagligen kan man koppla ihop uttalet 
med elementet gärd (se Mattisson 1992 s. 85 ff.), som kan påvisas i upp-
ländska dialekter från sekelskiftet 1900, och som har samma innebörd som 
gärde. Elementet gärd är femininum i dialekten och i bestämd form har det 
alltså blivit -jala i Norrbyle. Två namn bär huvudleden -ängen, men inget av 
dem denoterar ängsmark under denna period. Namnet Digrudan är under 
denna period nytt endast för Norrbyles del, åkern tillhörde tidigare Södra 
Fjäll (se ovan). Namnet Hjalmars-Bengtsvreten är egentligen endast nytt till 
sin bestämningsled, namnet denoterar nämligen Hjalmars del av Bengts-
vreten (dess namn är belagt från perioden 1752–1826 i en form med lägesan-
givande bestämningsled). 
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Tre ägonamn faller under kategorin Personnamn. I dessa ingår dels för-
namnet Hjalmar, dels efternamnen Nygren och Udd. I övrigt är det en be-
stämningsled som innehåller ett bebyggelsenamn (Fjäll), en som innehåller 
en naturbenämning (skog), en som innehåller en anläggning (ria), en som 
innehåller ett annat substantiv (task/a), en som innehåller en storleksangi-
velse (diger) och en som innehåller ett verb (bränna). 

6.2.9.6 Vad ägonamnen berättar om Norrbyle 
Liksom i Södra Fjäll (se ovan) tycks de tidiga namnen berätta om röjning 
och mindre åkerområden, då huvudlederna -ruda/-rya och -vret är vanligt 
förekommande. Men det är inte de enda huvudlederna som är frekventa, utan 
även -gärde och -äng förekommer ofta. Ägonamnshuvudlederna tycks alltså 
ge en något sammansatt bild av både småbrutet landskap och ett öppnare 
landskap. Kanske ligger förklaringen i att mycket av åker- och ängsmarken 
är koncentrerad kring bebyggelsen vid östra delen av byns totala ägoområde, 
medan den västra delen är långsträckt och skogbevuxen, här och var upp-
bruten av framför allt ängsmark. 

I Norrbyle verkar man ha odlat på många tidigare sankmarker, namnen 
som slutar på -kärr, -mosse och -myr(a), och även det enledade namnet 
Träskan, denoterar alla åker- eller ängsmark. I Norrbyle verkar det inte ha 
skett så mycket uppbrytning av ny, ej tidigare namngiven, mark under peri-
oden 1827–1929 som man har kunnat se spår efter i ägonamn från andra 
områden (se avsn. 6.1.8.6 ovan), i stället verkar det vara just dessa tidigare 
naturnamn som övertas till åker- eller ängsmark, tillsammans med andra 
områden som bär namn på -gärde. 

Det förekommer få namn som denoterar övrig mark, endast 4 av totalt 68. 
Av dessa namn är två belagda under laga skiftes-perioden, Matslarsslumpen 
och Söderrydjan, ett från uppteckningsperioden, Kalkbacken, och ett i mina 
uppteckningar, Brännängen. Brännängen ligger på ett område som inte tidi-
gare tillhört Norrbyle, utan Södra Fjäll, men inte heller där återfinns namnet 
under tidigare perioder. Min informant menade att området tidigare använts 
till betesmark och att det troligen någon gång svedjats, därav bestämningsle-
den Bränn-, men idag är det skogsmark. Något minne av att Brännängen 
någonsin skulle använts som ängsmark har informanten inte. Namn som 
denoterar ängsmark i Norrbyle bär inte sällan huvudlederna -hage eller
-hägnad, dessa namn denoterar alltså inte övrig mark, eller just betesmark 
som man annars skulle kunna vänta sig (se även not 120 ovan). 

Namngivarna i Norrbyle har haft individen för ögonen när de namngivit 
sina ägor. Särskilt under perioden 1827–1929 består många bestämnings-
leder av personnamn. Efternamnet Spång har ensamt genererat fyra ägonamn 
under denna period. Jag har lyckats spåra båtsmannen Eric Spång i mantals-
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längderna från 1736 till 1762 då platsen är vakant. Från och med 1768 finns 
det en Peter Spång i husförhörslängderna, uppförd som båtsman, samtidigt 
som änkan och barnen efter Eric Spång fortfarande finns under Norrbyle.132 
Per (eller Petter) Spång finns också med i Flottans arkiv över båtsmanskom-
panier (se SVAR133 digitala arkiv) fr.o.m. 1770, och tycks vara kvar i när-
mare fyrtio år, såvida det inte finns flera Per/Petter Persson Spång. Först 
1827 kan jag finna en annan båtsman vid namn Jan Eric Andersson Spång i 
Norrbyle. I mantalslängderna 1814 återfinns dock båtsmannen Udd i 
Norrbyle. Det kan möjligtvis vara så att båtsmannen i Norrbyle varierar mel-
lan att kallas Udd och Spång, det finns luckor både i mantalslängderna och i 
mönstringsrullorna över Väddö socken, men båda namnen återfinns som 
bestämningsleder i Norrbyle. Enligt min informant skall dock bestäm-
ningsleden Udd- vara efter en bonde, och därmed kanske man kan dra slut-
satsen att båtsmannen Udd behöll sitt båtsmansnamn när hans tjänst vid flot-
tan var slut och han övergick till jordbruket. 

En benämning som troligen även den hör till militärväsendet återfinns 
bland ägonamnen, nämligen i Trumpetarhägnaden. Jag har inte lyckats spåra 
någon trumpetare i Norrbyle, och det är förstås möjligt att någon annan mu-
sikant eller ett annat ljud som kan liknas vid trumpetande åsyftas, men då 
båtsmän är vanligt förekommande bland ägonamnen i Väddö socken, och 
även pipare och tremänningar (av vilka de sista visserligen kan vara släktbe-
tecknande) förekommer, tillsammans med flera trumpetare, håller jag det för 
troligt att det är personbenämningen trumpetare som ingår i namnet. De 
andra personnamnen som finns i ägonamnen är alla förnamn, eller förnamn 
och patronymikon. Det tidigast förekommande förnamnet är Bengt, som är 
belagt i Bengtshagen 1772 (se LSA A118–7:1), och senare i Bengtsvreten, 
från laga skiftes-perioden, och som har kontinuitet ända in i sista perioden, 
då namnet Hjalmars-Bengtsvreten har tillkommit för att avskilja en del av 
Bengtsvreten. Det finns ingen Bengt i Norrbyle (eller grannbyn Edeby) i 
mantalslängderna 1653‒1781 eller i husförhörslängden 1765‒1771, däremot 
finns det en Bengt i Byle omnämnd 1613 i Älvsborgs lösen (se jb.-utdr. 
OAU). Om detta är den person som namnet har givits efter borde ägonamnet 
alltså härstamma från tidigt 1600-tal, trots att det inte finns belagt i den 
äldsta perioden. Denne Bengt kan inte så gärna vara ägare till en gård i byn, 
eftersom han är uppförd under rubriken Husfolk, vilket innebär att han an-
tagligen tillhörde tjänstefolket vid gården eller var en s.k. daglönare (se KL 7 
sp. 143 ff. under Husmand eller SAOB H 1464 bet. 2). Möjligheten finns att 
han har haft ett eget hushåll, och därmed haft en egen täppa och hage, dock 
inte ett tillräckligt stort område för att han skulle räknas som bonde. På den 

                                                      
132 Enligt Roland Andersson (muntl. uppg. 6/5 2013) är det inte ovanligt att en båtsman eller 
soldat får överta samma efternamn som den tidigare innehavaren av samma tjänst. 
133 Den aktuella båtsmansrullan har beteckning SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV i SVAR. 
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första kartan där namnen på Bengt- återfinns (LSA A118–7:1) ligger ägorna 
samlade en bit bort från den huvudsakliga byn, inhägnade på var sin sida om 
en väg/stig. Det verkar möjligt att detta avskilda område till en början har 
ägts och brukats av någon som inte tillhörde byalaget, men i de senare akter-
na är även detta område noggrant fördelat mellan de olika gårdarna i byn. I 
den geometriska kartan (GEORG A7:111b) finns det ett Byletårp (se avsn. 
4.1) och det är möjligt att det har samma läge som namnen på Bengt- har. 
Placeringen på den geometriska kartan behöver dock inte vara geografiskt 
helt korrekt. Anledningen till namngivningen får anses vara oklar. De andra 
förnamnen i ägonamnen i Norrbyle är vanligt förekommande namn, Mats 
Lars, Mats Ols och Mikael, och kan antas åsyfta ägare eftersom det finns 
gott om personer under de olika perioderna som bär dessa namn i mantals-
längderna och lantmäteriakterna. Att peka ut exakt vilken Mats eller Mikael 
som kan ha varit namngivande är dock i det närmaste en omöjlighet. 

Liksom i Södra Fjäll förekommer det knappt några ägonamn med be-
stämningsleder i kategorin Bebyggelser, det är endast Fjäll som förekommer 
som bebyggelsenamn och benämningarna by och hem som förekommer i två 
ägonamn. Detta tyder på att Norrbyle varit en ganska liten by, med få under-
liggande torp eller lägenheter. I ISOF:s register över bebyggelsenamn i 
Väddö, finner man fem bebyggelsenamn upptecknade under Norrbyle: 
Gran(e)berg, Johanne(s)vik, Kalkbacken, Spånggården och Uddars, där vi 
tidigare mött de två sista som åsyftar båtsmännen Spång och Udd. Enligt 
uppteckningarna (se OAUt) är Kalkbacken uppkallad efter marken och de 
andra två är unga namn. Inget av dem brukas i dagligt tal. Inte heller tycks 
många av de namn som innehåller lägesbeskrivande ägonamn relatera till 
bebyggelse, utan de flesta relaterar till varandra, t.ex. Norra Lillvreten och 
Södra Lillvreten. Området Vastan är det namn på ett natur- och kulturom-
råde som oftast förekommer i andra ägonamn (se ovan). 

Det tycks inte ha funnits särskilt många anläggningar i Norrbyle, de enda 
som kan beläggas i ägonamnen är en lada, en väg och en ria. Ett tidigare 
omnämnt namn, Aftonstunden, är egentligen det enda namnet med inspira-
tion bortom jordbruket. 

6.2.9.7 Ägonamnskontinuitet i Norrbyle 
I Norrbyle finns fem ägonamn redan från första perioden, och källor finns 
från varje period. Norrbyle uppvisar relativt många namn med namnkonti-
nuitet över perioderna och byn ligger dessutom granne med Södra Fjäll, var-
för jag har funnit det intressant att se om namnkontinuiteten kan tänkas skilja 
sig åt mellan de två grannbyarna. I Tabell 50 finns alla namn med repre-
sentation i minst två perioder, i den form de förekommer i källorna. 

Det finns totalt 19 ägonamn som uppvisar ägonamnskontinuitet. Av dessa 
har nio stark ägonamnskontinuitet (Hålängsryan har dock inte stark namn-
kontinuitet om man inte räknar med namnbelägg från grannbyn Edeby), dvs. 
13 % av det totala antalet ägonamn i Norrbyle. Att försöka dra några gene-
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rella slutsatser av ett så litet material kan tyckas vanskligt, men för att kunna 
jämföra med de andra tre utvalda bebyggelseenheterna, har jag känt mig 
nödsakad att göra det. Man bör dock ha detta i åtanke när man läser följande 
siffror och andelar.  

Tabell 50. Ägonamnskontinuitet i Norrbyle. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Wadstensmyran  Wadstamyran Vasta-myren Vastamyren 

Wästergärdet Westra gjärdet Vestergärdet
Östergärdett Östra Gjärdet
 Bengtshagen Bängtshagen
 (Byle) Bärrydjan Bärrydjan Bärryan Bärryan 
 Karbovreten Kardborrsvreten
 Sjöhagen Sjöhagen 
 Sjövreten Sjövreten 
 Täppvreten Täppvreten Täppvreten Täppvreten 
 Hvarsta vreten Wadstavreten
 (Byle) Ladhägnad Ladhägnaden
 (Bengtsvreten)134 Bängtsvreten Bengtsvreten Bengtsvreten 
 Kärren Kärret Kärret 
 Ladängen Ladängen Ladängen 
 Wadstan Vastan Vasta 
 Enbetsmyren Enbetsmyren 
 (HålängsRydjan) (Hålängsrydjan)135 Hålingryan Hålängsryan 
 Träsken Träskan 
 Viksnytan Vigsnytan 

Ett namn förekommer under alla perioder, antingen som del av ett annat 
ägonamn Hvarstavreten, Wadstensmyren eller Vasta-myren eller som ett 
eget namn Vasta eller Vastan (från 1850, se LMA 01-VÄD-153). Namnet 
finns fortfarande kvar under den sista perioden i formen Vastamyren, då 
Vasta är ett namn på ett boställe och åkern därintill. Namnets huvudled vari-
erar mellan formen -myren och -myran. Formen med <a> tycks vara den 
äldre i ägonamn med denna huvudled i övriga socknen, formen med <e> 
tycks främst dyka upp under perioden 1930‒2009. Om den senare delen i 
Wadsten ska förstås som -sten eller -sta är oklart, även om de tidigaste be-
läggen tycks tala för den förra leden. En möjlighet är att det faktiskt rör sig 
om en sten vid ett vadställe. Det finns en å precis söder om Wadstensmyran, 
men att den har varit så stor att man har behövt ett särskilt vadställe för den 

                                                      
134 Bengtsvreten förekommer 1752–1826 inte som självständigt namn utan endast med Norra 
och Södra som särskiljande bestämningsleder. Det tycks vara framför allt Södra Bengtsvreten 
som fortsätter bära namnet Bengtsvreten, medan Norra Bengtsvreten i sista perioden kallas 
Hjalmars-Bengtsvreten. 
135 Namnformen Hålängsrydjan finns inte i Norrbyle, utan i grannbyn Edeby. 
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känns osannolikt. Jag kan inte hitta något belägg för ett äldre bebyggelse-
namn med liknande form och inte heller några fornlämningar på platsen i 
FMIS; dock kan man se två mindre hussymboler på kartan från 1641 (de 
finns kvar där även på storskifteskartan) som ligger precis vid ån och anges 
markera skvaltkvarnar hörande till Byle (se fig. 29). Området har tre prydligt 
inhägnade åkerområden, och det är inte omöjligt att det tidigare legat en 
bebyggelse i mitten av dessa inhägnader, med åtminstone två fägator ut från 
bebyggelsen. Om denna bebyggelse burit ett namn som Vadsten/Vadsta är 
förstås omöjligt att säga, men de ägonamn som finns kvar i närheten tycks 
antyda en sådan möjlighet. 

 
Figur 29. Området Wadstensmyren (markerat med D) (utsnitt ur GEORG A7:111b). 
De två skvaltkvarnarna är markerade med E. 

Ett av namnen med stark kontinuitet är enledat, något man kunde vänta med 
tanke på att de enledade namnen utgör en knapp tiondel av ägonamnsmateri-
alet i stort i Norrbyle. Bland de tvåledade namnen med stark kontinuitet är 
det huvudlederna -ryan och -vret som bärs av mer än ett namn, och de övriga 
huvudlederna i namn med stark kontinuitet är -gärde, -myr(a), -sta (el-
ler -sten, se ovan) och -äng. De mest frekventa huvudlederna i Norrbyle 
återfinns alltså bland ägonamnen med stark kontinuitet. 
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Bestämningslederna följer också det allmänna mönstret i Norrbyle, nam-
nen med stark kontinuitet återfinns i följande kategorier: Natur- och kultur-
områden (3), Anläggningar (1), Läge (1) och Personer (1 namn). Ett av nam-
nen med stark kontinuitet ingår inte i den semantiska analysen eftersom det 
är enledat och saknar bestämningsled. Två av namnen med stark kontinuitet 
har jag inte kunnat avgöra kategori för, dessa namn är Hålängsryan och 
Vasta (se mer ovan). Möjligen kunde man ha förväntat sig något mer namn 
med stark kontinuitet i kategorin Personer, med tanke på att den kategorin är 
bland de större i Norrbyle totalt, men en stor del av namnen i denna kategori 
innehåller båtsmansnamnet Spång som inte verkar ha någon kontinuitet över 
perioderna, åtminstone inte bland ägonamnen (annorlunda tycks det dock 
vara med Spång som båtsmansnamn se avsn. 6.2.9.6). 

Om man ser till de sakliga förhållandena kan man konstatera att även an-
talet ägonamn som denoterar olika markslag följer mönstret i stort i 
Norrbyle. Det finns fyra namn som denoterar ängsmark vid första belägget, 
fyra namn som denoterar åkermark vid första belägget, och ett namn som 
denoterar övrig mark vid andra belägget (vid första belägget kan jag inte 
avgöra vilket markslag som är aktuellt). De namn som vid första belägget 
betecknar åkermark fortsätter att göra så under alla perioder där de före-
kommer, medan de namn som denoterar ängsmark byter denotation till 
åkermark under perioden 1930‒1963. Hålängsryan gör dock en lite an-
norlunda förändring i sin denotation genom att först denotera ängsmark, 
sedan övrig mark och under näst sista perioden åkermark. Möjligen har det 
att göra med att marken under de första två perioderna då det finns belägg 
tillhör Edeby, medan den i de två perioderna därefter har bytt tillhörighet till 
Norrbyle och då denoterar åkermark. Man kan alltså misstänka att man i 
Edeby inte ansåg det mödan värt att odla Hålängsryan, medan det i Norrbyle 
har funnits intresse av att göra det. Ett annat namn som denoterar ängsmark 
första gången det finns belägg för det är det tidigare nämnda Wadstan. An-
tagligen har detta namn funnits tidigare, och möjligen denoterat en bebyg-
gelse, vilket givetvis har betydelse för namnkontinuiteten, men första gången 
namnet kan beläggas i mitt material avser det alltså ängsmark. Det enda 
namn som bärs av övrig mark första gången jag kan avgöra vilket markslag 
det denoterar är Bärrydjan. Första gången det finns ett belägg för namnet 
över huvud taget går det inte att bestämma markslag (eftersom det ligger 
utanför gränsen i en karta över Edeby, LMA 01-VÄD-60), därefter denoterar 
det alltså övrig mark, för att i nästföljande period denotera åkermark. 

Liksom för Södra Fjäll är det egentligen först vid laga skiftet som man får 
en helhetsbild över alla ägor inom Norrbyles rågång. Vid eller på Norrbyles 
rågång, under alla perioder, finner man totalt 14 olika områden som är 
namngivna (se tabell 51). 
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Tabell 51. Namn på ägor på eller vid Norrbyles rågång. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

 Ahlmyran 
 Aspängen Spångängen

Södra Bengtsvreten Bängtsvreten Bengtsvreten Bengtsvreten 
 Byle Bärrydjan Bärrydjan Bärryan Bärryan 
 Söderrydjan Hålingryan Hålängsryan 
 Ladängen Ladängen Ladängen 
 Sjövreten
 Ängen Tegen Träsken Träskan 
 Timoteikärret Kärret
 Lilla Täppvreten Täppvreten Täppvreten 
 Wik och Storöstycket Mossen Enbetsmyren 
Wadstensmyran Wadstamyran Vasta-myren Vasta-myren 
 Wästra Gärdet Norra gärdet
 Östra Gärdet Pellevrets-gärdet

Många av namnen på områden vid Norrbyles rågång är sådana som har 
kommenterats i texten ovan, t.ex. Vasta-myren, Bengtsvreten och Hå-
lingryan. Spångängen innehåller som tidigare påpekats ett båtsmansnamn, 
men det gör antagligen inte det tidigare namnet Aspängen. Till namnet 
Aspängen finns det dock en kommentar om att ängen ”är tilltagen båts-
mannen”. Detta område ligger vid gränsen endast vid det första belägget, 
sedan förskjuts gränsen norrut, vilket gör att båtsmannens äng inte riktigt 
ligger vid gränsen senare. Namnet Söderrydjan betecknar en äng vars om-
råde ”äts upp” av det område som benämns Hålingryan och som därefter 
betecknar åkermark. Hålängsrydjan finns under samma period som Söder-
rydjan, men tillhör då Edeby (se ovan). Namnet Täppvreten finns belagt på 
kartan först under perioden 1827–1929, men namnet förekommer även i 
texten i lantmäteriakten över storskiftet (LSA A118–7:1). På storskiftes-
kartan kan man enbart lokalisera Lilla Täppvreten, dock ligger den tillräck-
ligt nära det område som senare kallas Täppvreten för att man ska kunna 
anta att det rör sig om ungefär samma område. Ett område som varierar både 
i omfång och i namn är Wik och Storöstycket, Mossen och Enbetsmyren. Det 
finns alltså ingen namnkontinuitet att tala om, och ägan har fungerat som 
både ängsmark och åkermark. Ett annat område som saknar namnkontinuitet 
är den åkermark som under perioden 1752–1826 benämns Wästra Gärdet för 
att i nästa benämnas Norra gärdet. Ett fall av samma slag är det andra stora 
gärdet inom byn: Östra gärdet finns 1752–1826, men i nästa period benämns 
det Pellevrets-gärdet. Inget av dessa namn på -gärdet har någon namnkonti-
nuitet att tala om. 

Som man kan se av tabell 51 ovan har fem ägonamn som bärs av ägor på 
eller vid Norrbyles rågång stark kontinuitet, dvs. de förekommer i minst tre 
perioder. Totalt förekommer det 20 skilda ägonamn, och fyra fall av partiell 
namnkontinuitet (i Södra Bengtsvreten–Bengtsvreten, Timoteikärret–Kärret, 
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Byle Bärrydjan–Bärryan och Lilla Täppvreten–Täppvreten). Det är nästan 
lika många namn som denoterar åkermark som ängsmark första gången de 
dyker upp i källorna. Det skiljer sig dock mellan de olika perioderna. De 
namn som dyker upp i perioderna 1752–1826 och 1930–1963 är till största 
delen namn på åkermark, medan de namn som dyker upp under 1827–1929 
oftast denoterar ängsmark. 

Namn på ägomark som ligger vid eller på Norrbyles gränser tycks ha en 
något starkare tendens till överlevnad, dvs. att ägonamnskontinuiteten är 
starkare vid Norrbyles gränser, till skillnad från grannbyn Södra Fjäll. 

I Norrbyle har jag lyckats finna totalt nio namngivna samfällt ägda mark-
områden (se tabell 52). Jag har tagit med fyra namn från den geometriska 
kartan (GEORG A7:111b) eftersom det uttryckligen står att de tillhör hela 
byn. 

Tabell 52. Namn på samfällt brukade ägor i Norrbyle. 

1640–1751 1752–1826 1827–1929 1930–1963 2010–2012 

Wadstensmyran Wadstamyran Vasta-myren Vasta-myren 

Wästergärdet Westra gjärdet Vestergärdet

Östergärdett Östra Gjärdet

 Karbovreten Kardborrsvreten

 Sjövreten Sjövreten

 Sjöhagen Sjöhagen

 Bengtshagen Bängtshagen

 Byängen

Store Rödian 

I Norrbyle finns det två namn med stark kontinuitet bland namnen på de 
samfällt ägda områdena. I Norrbyle har kravet på att (nästan) alla gårdar i 
byn ska vara delaktiga i ägandet medfört att vissa namn fallit bort, eftersom 
man i Norrbyle har delat flera åkerområden i två, efter de två hemman (om 
två brukningsenheter vardera) som finns inom byn. Med de namnen som 
alltså ägs samfällt av hälften av byn hade namnkontinuiteten varit starkare. 
Man kan ändå konstatera att sju av nio namn har kontinuitet, även om bara 
två finns i minst tre perioder. Namnen på samfällt ägda områden har dock 
inte starkare kontinuitet än namnen överlag i Norrbyle. 
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7 Sammanfattning och diskussion 

I nedanstående avsnitt sammanfattar jag de viktigaste resultaten av den före-
gående analysen. Jag tar upp de gemensamma dragen i ägonamns-onomas-
tikonet i stort i mitt material, men visar också på de skillnader som finns 
mellan socknarna och mellan de olika tidsperioderna. Jag redogör kortfattat 
för ägonamnskontinuiteten i de båda undersökta socknarna och lyfter fram 
några omständigheter som möjligen kan påverka namnens överlevnad. Av-
slutningsvis kommenterar jag vad undersökningen har givit, samt hur man 
kan ha denna undersökning som utgångspunkt för andra undersökningar om 
ägonamn, men även för namnbildning och namnkontinuitet i stort.  

7.1 Ägonamnens karakteristika 
Mina resultat visar att ägonamnen utgör en särskild grupp av ortnamn, med 
vissa namnbildningsmönster och huvudleder typiska för gruppen – det tycks 
finnas ett särskilt ägonamnsonomastikon. Här nedan sammanfattar och be-
skriver jag de drag som kan anses typiska för ägonamnen i mitt material, 
först för hela materialet sammantaget, sedan uppdelat i de båda socknarna 
och till sist periodvis. 

7.1.1 Typiska ägonamn 
För att beskriva ägonamnens karakteristika har jag utgått ifrån vad jag kallar 
typiska ägonamn. Det handlar inte främst om de mest frekventa enskilda 
ägonamnen i mitt material, utan snarare om ett frekvent ägonamnsmönster, 
för vilket jag har undersökt huvudleder och bestämningsleder för sig. Dock 
kan man inte förneka att det finns ett samband mellan de mest frekventa 
ägonamnen och det typiska ägonamnet.  

Det allra vanligaste ägonamnet, eller det mest frekventa, sett till Almunge 
och Väddö socknar gemensamt, är Norrgärdet. Jag har funnit totalt 38 ägor 
som bär namnet Norrgärdet. Namnen på -gärde(t) är likartade när det gäller 
bestämningsleder, de allra flesta innehåller ett väderstreck, ett ord för storlek 
eller ordet Hem-. Det är därför inte överraskande att det mest frekventa nam-
net innehåller huvudleden -gärde, trots att denna inte är den vanligaste totalt 
sett; den absolut vanligaste huvudleden i de två socknarna sammantaget 
är -vret (mycket på grund av att den är så frekvent i Väddö socken), följd 
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av -äng och -hage. Huvudleden -gärde kommer alltså först på fjärde plats 
bland de vanligaste huvudlederna, men de fyra mest frekventa enskilda nam-
nen (i vilka de fyra väderstrecken är bestämningsleder) bär alla huvudleden 
-gärde, och först det femte vanligaste namnet, Storängen, bär en annan hu-
vudled.  

Alla dessa frekventa namn är också sådana namn som lätt skulle kunna 
föras till lexikonet, och alltså antas vara appellativ (jfr avsn. 4.4.1 och 5.6.1). 
Att det finns så pass många fall av samma namn eller av liknande semantiska 
typer kan tyckas vara ett argument för att inte betrakta ägonamn som Öster-
gärdet och Storängen som riktiga namn utan hellre som benämningar. Jag 
anser dock att man måste betrakta även dessa typiska och frekventa ägonamn 
som fullvärdiga namn utifrån de urvalskriterier jag har använt (se avsn. 5.1). 
Deras funktion, referens och namnbrukarkrets kan snarast liknas vid för-
namnens (åtminstone om man går till de tidigaste perioderna i mitt material); 
ägonamnen fyller en funktion inom den egna gården eller byn, många av 
dem bär en betydelsefull referens endast för en snävare namnbrukarkrets, 
vilket ofta också är fallet med den stora majoriteten förnamn före förra se-
kelskiftet (dvs. 1900), och i många fall brukas de inte längre än en mansålder 
(som ett förnamn). Att det finns så pass många Norrgärdet är alltså inte 
konstigare än att det finns många som heter Anna eller Lars.  

Norrgärdet, både som namn och som namnbildningstyp, ingår i jordbru-
karnas onomastikon, och man kan vid dessa frekventa namn diskutera frågan 
om namnval eller namnbildning (jfr avsn. 5.6.1). Jag anser dock att det finns 
en viss skillnad mellan namngivning av ägor och personer när det gäller 
namnens bakgrund i det att ägonamn oftare är karakteriserande och sakligt 
motiverade i någon mening (liksom personbinamn). När man behandlar fre-
kventa förnamn, eller vissa moderna djurnamn, är det naturligt att prata om 
namnval; de flesta som idag heter Björn har fått namnet för att det ingår i 
föräldrarnas onomastikon, inte för att föräldrarna har skapat ett namn utifrån 
ett passande appellativ. Många gånger kan det antagligen vara relevant att 
anta att också ett ägonamn har kommit till genom namnval. Jordbrukaren har 
ett antal möjliga ägonamn för just (ett större område av) åkermark och väljer 
därur Norrgärdet, just för att det ligger norr om ett annat gärde eller norr om 
gården. 

Det tycks beträffande huvudleder finnas en skillnad mellan åker och 
ängsmark (och även övrig mark) i mitt material, åkermark bär färre och mer 
typiska huvudleder, medan ängsmarken uppvisar lite mer variation. Denna 
skillnad är med största sannolikhet ett utslag av källornas karaktär (jfr Namn 
och namnforskning 2013 s. 84 f.). Om man i stället väljer att se till de hu-
vudleder som är unika (som endast bärs av en referent) eller endast ingår i ett 
fåtal namn visar det sig att 59 % av dessa namn i Almunge socken denoterar 
åkermark mot 28 % i Väddö socken. Att andelen är så hög i Almunge socken 
kan till viss del förklaras med att många unika huvudleder ingår i namn som 
finns med först i uppteckningarna, där åkernamn är den största delen. I 
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Väddö socken är ängsnamnen något vanligare än åkernamn bland de huvud-
leder som är unika eller endast ingår i ett fåtal namn, vilket talar för en större 
variation bland ängsnamnen.  

De tre vanligaste huvudlederna, -vret, -äng och -hage, är sådana huvud-
leder som i typfallet bärs av ett av de tre markslag jag har valt att räkna till 
ägomark, dvs. åker, äng och övrig mark (främst betes- och hagmark). Visser-
ligen är ängsmarken frekvent representerad bland de namn som slutar 
på -hage i Väddö socken, men om man ser till denotationen totalt i de båda 
socknarna är övrig mark oftare förekommande. Att en huvudled som är star-
kast representerad av övrig mark skulle vara bland de tre vanligaste hu-
vudlederna i materialet är något överraskande med tanke på att det framför-
allt är ängsmarken och åkermarken som de tidiga källorna redovisar (åker- 
och ängsmarken har haft ett större ekonomiskt värde och därmed oftare varit 
noggrant beskriven). En del av förklaringen ligger förstås i att många namn 
på -hage denoterar ängsmark (se ovan not 120), men det verkar även peka 
mot att onomastikonet för hag- och betesmark är mindre varierat än de för 
åker- eller ängsmark. Vid namngivning av övrig mark är -hage ett framträ-
dande element som dessutom är levande i lexikon. 

Om man analyserar ägonamnen syntaktiskt kan man konstatera att de allra 
flesta namnen är tvåledade och att endast ungefär vart tionde namn är en-
ledat. Till dessa enledade namn har jag fört avledda namn, elliptiska namn 
och simplexnamn (se 5.6.1). De tvåledade namnen består av en huvudled 
och en bestämningsled. Den vanligaste semantiska typen är en sammansätt-
ning av en bestämningsled som består av ett substantiv, närmare bestämt ett 
namn på ett natur- eller kulturområde, och en ägobetecknande huvudled, där 
den vanligaste huvudleden är -vret, eller uttryckt som en formel: [namn på 
ett natur- eller kulturområde] + [ett ägobetecknande namnelement]. Detta 
kan tyckas lite överraskande, med tanke på att det vanligaste namnet bland 
de namn som innehåller huvudleden -vret är Norrvreten. Man måste dock 
komma ihåg att kategorin Namn på natur- eller kulturområden innehåller 
många olika natur- eller ägonamn (där nästan varje enskilt namn är unikt) 
och därför inte kan uppvisa samma uniformitet som t.ex. kategorin Läge (där 
väderstrecksbeteckningar är allra vanligast) som innehåller ett begränsat 
antal adjektiv eller adverb. 

Som tidigare nämnts ingår de tio vanligaste huvudlederna inom vardera 
socknen i ca 70 % av alla namn i det totala ägonamnsbeståndet. Det kan 
tyckas att denna variationsbrist skulle bero på fantasifattigdom hos namngi-
varna, men förhållandet kan beskrivas och förstås utifrån den dialogiska 
teorin, framför allt om man utgår från tanken på ett ägonamnsonomastikon. 
De namn som redan finns påverkar namngivaren när han/hon ska skapa ett 
nytt namn. Dessutom förväntar sig namnbrukaren, den som hör och accepte-
rar eller avvisar namnet, en viss typ av namn. Man kan alltså sätta in de olika 
aktörerna i den modell över förståelseskapande som presenterats i avsn. 3.1 
ovan (se fig. 30). 
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Tid–rumOnomastikon 

 

          Namngivare   Namnbrukare 

 

Denotation 
Figur 30. Modell över meningsskapande i fråga om namn. 

I ovanstående modell (fig. 30) är onomastikonet en del av sociokulturen och 
modellens ”onomastikon” innehåller både individens eget onomastikon och 
ett mer allmänt onomastikon som kan antas finnas bland namnbrukarna i 
omgivningen (för diskussion kring olika typer av onomastikon se Akselberg 
2002 s. 63 ff. och Akselberg 2005 s. 69 ff.). Det stora antalet namn på -vret 
kan därmed förklaras på följande vis. En jordbrukare röjer ett nytt område 
för att bruka som åker. Han namnger åkern på ett sätt han finner passande 
enligt sitt onomastikon. Omkring sig, eller i sin tidigare miljö har han136 
andra åkerområden som bär namn på -vret. Den han samtalar med, kanhända 
sin hustru, grannar i byn eller en lantmätare (eller om han skriver ned nam-
net i sin dagbok, en framtida läsare) har också ett mentalt onomastikon och 
tolkar det namn namngivaren ger utifrån sitt onomastikon. Vi antar att denna 
samtalspartner accepterar namnet och vi kan kalla henne/honom för namn-
brukare. Samtalspartnern är givetvis en namnbrukare även om han eller hon 
avvisar namnet, men i sådana fall en brukare av ett annat namn. Hur namnet 
tolkas och brukas beror på denotationen, onomastikonet (i samverkan med 
lexikonet) och namnbrukarna. Ju fler åkrar som får namnet -vret, desto fler 
kan fortsätta produceras (se Nyström 1995 s. 84 ff.).  

Allteftersom kan dock samhället förändras, namnens denotation (dvs. den 
namngivna lokalen) förändras och även namnbrukarna, vilket kan leda till att 
de avvisar ett namn på -vret som namngivaren försöker ge, och när det skett 
tillräckligt många gånger så minskar andelen namn på -vret och till slut kan 
man anta att elementet vret upphör att vara produktivt vid namnbildning.137 

                                                      
136 Jag utgår ifrån att namngivaren många gånger var en man och använder mig därför av 
pronomenet han. Elisabeth Gräslund Berg (2008 s. 106 f.) menar att det i de äldre kartakterna 
främst är männens arbete som kommer till uttryck (och därmed männens namnbruk). Eller 
som Gunilla Peterson (2006 s. 74) uttrycker det: ”På landsbygden ansvarade männen för 
arbetet på åkrar och i stall medan kvinnornas kompetensområde rörde hushållsarbete, bo-
skapsskötsel samt spinning och vävning.” 
137 Denna tanke om förändring inom onomastikonet uttrycker även Linell (2009 s. 63) 
angånde den dialogiska teorin och förändring: “Human beings are embedded in social envi-
ronments whose traditions have already constructed meanings, but these meanings, norms and 
expectations live on only to the extent that they are actually oriented to in new situations. It is 
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Namn på -vret kan fortsätta att bildas, genom analogi (eller om ordet fort-
farande är levande i lexikonet, genom nybildning), men man kan inte anta att 
det på samma sätt som tidigare är ett aktivt namnbildningselement i namn-
brukarnas onomastikon; lika många namn på -vret kommer inte att bildas 
genom analogi eller nybildning som de namn som bildades när elementet 
vret var aktivt i namnbrukarnas onomastikon. Ett exempel på ett par element 
som framträder i källorna under de två skiftesperioderna (dvs. 1752–1826 
och 1827–1929), men som sedan inte ger upphov till några nya namn i mitt 
undersökningsområde är tomt, vilket som ägonamnselement främst måste ha 
betydelsen ’(avgränsat) (mindre) stycke åker l. ängsmark (i anslutning till 
gård o.d.), toft’ (se SAOB T 1940) och tvära ’(ängs)teg som ligger rakt 
framför annan tegs kortsida’ (se SAOB T 3387). För båda appellativen kan 
man nog konstatera att just den betydelsen som givit upphov till namnen har 
gått förlorad (i SAOB står ordet förr före betydelsen) och därmed slutat an-
vändas i ägonamn i mitt undersökningsområde. Kanske har betydelsen levt 
lite längre i de områden där ordet ingått i ägonamnen, men ägonamnen har 
inte varit tillräckligt många i de båda socknarna för att hålla namnelementet 
vid liv när appellativets innebörd förändrats, och varken -tomt eller -tvära 
har ingått i namnbrukarnas onomastikon efter skiftesperioderna (se dock 
OAUn för exempel där båda elementen finns med bland uppteckningarna). 

7.1.2 Skillnader mellan undersökningsområden 
Både Almunge socken och Väddö socken ligger i Uppland, och man kan 
kanske inte förvänta sig så stora skillnader inom ägonamnsonomastikonet 
inom ett och samma landskap. Socknarna skiljer sig dock åt i vissa hänseen-
den. Almunge ligger längre inåt landet, med mycket skogsbygd, medan 
Väddö är en kustsocken där bebyggelsen och inägomarken framför allt lig-
ger längs vatten. Även materialet skiljer sig till viss del. I Väddö socken 
finns många fler lantmäterihandlingar bevarade redan från den första pe-
rioden, men jämförelsevis få uppteckningar, vilket innebär att materialet från 
Väddö kan visa fler ålderdomliga drag i det totala ägonamnsonomastikonet 
för socknen (jfr dock avsn. 4.4 om svårigheterna att bestämma ett namns 
tillblivelseögonblick utifrån källorna). Från Almunge socken finns däremot 
rika uppteckningar, och även mina egna uppteckningar gav fler namn där än 
i Väddö socken. De äldsta källorna i Almunge är jämförelsevis få och även 
det totala antalet lantmäterihandlingar är mindre än i Väddö socken. Man 
kunde därmed förvänta sig att materialet från Almunge socken skulle upp-
visa färre ålderdomliga drag.  

                                                                                                                             
in the situations people negotiate and complete the actual meanings of their actions and be-
haviors.” 
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Sanningen är dock att Almunge och Väddö socknar uppvisar snarlika syn-
taktiska mönster när man ser till materialet i stort. I Väddö är 10 % av alla 
ägonamn i mitt material enledade, i Almunge är 11 % enledade. Skillnaden 
är inte stor och kan till viss del förklaras av att materialet i Almunge är lite 
yngre – det är vanligast med enledade namn i de yngre perioderna. Under 
perioden 1827‒1929 är andelen enledade namn störst i Almunge och omfat-
tar 13 % av namnen. Å andra sidan är andelen enledade namn i Väddö sock-
en under perioden 1930–1963 hela 24 %. Men namnen från den perioden i 
Väddö socken är alltför få för att påverka den totala andelen enledade namn. 
Även huvudlederna visar större likheter än skillnader. Nästan lika stor andel 
i Almunge socken som i Väddö socken, 9 % respektive 10 %, har en huvud-
led vars motsvarighet som appellativ inte betecknar ett markområde. Dessa 
namn är sådana som man kanske inte skulle förvänta sig på ägomark, t.ex. 
namnen på -vik, -damm, -torp, men även metaforiska namn (s.k. likhets-
namn) såsom Kattrumpan, Ostkaret och Paradiset (se Pihl 2012).  

Huvudleder som motsvaras av ett ägobetecknande appellativ är något 
vanligare i Väddö socken, 68 % jämfört med Almunge sockens 62 %. An-
delen huvudleder vars motsvarighet som appellativ mer generellt beskriver 
ett markområde och huvudleder som innehåller ett naturbetecknande appel-
lativ är därmed något färre i Väddö socken, 9 % resp. 13 %, än i Almunge 
socken, 11 % resp. 18 %. Möjligen kan man tolka den lilla skillnad som 
finns som ett resultat av socknarnas olika naturförhållanden. I Väddö socken, 
som är något kargare, har man röjt och skapat ägomark av mark som inte 
tidigare haft något värde, varken ekonomiskt eller som orienteringspunkt, 
eller fyllt någon annan funktion (för ortnamns olika funktioner, se Namn och 
namnforskning 2013 s. 22 ff.), och därmed inte varit namngiven. I Almunge 
socken, som är skogigare och har fler våtmarker, har man i stället tagit över 
tidigare namngivna naturområden för att nyttja dem som främst betes- eller 
ängsmark.  

Namnbildningsmönstren för de båda socknarna är snarlika och man kan 
anta att de visar ett bildningsmönster generellt för ägonamn i åtminstone 
Uppland. Sett utifrån den dialogiska teorin är det kanske inte så förvånande 
att det finns ett sådant gemensamt mönster inom ett och samma landskap. 
Man kan utgå ifrån att namnbrukarna talade i stort sett samma språk och att 
sociokulturen eller de yttre omständigheterna, situationen, vid namn-
givningen var likartade. 

I Väddö socken finns det fler olika huvudleder än i Almunge socken, men 
det är troligen ett utslag av att materialet är omfångsrikare. Även om flertalet 
huvudleder motsvaras av ett ägobetecknande appellativ i båda socknarna 
finns det vissa skillnader i vilka huvudlederna är. De två mest frekventa hu-
vudlederna (i absoluta tal) är desamma i båda socknarna, -vret och -äng, men 
i Almunge socken är -äng (283 namn) aningen mer frekvent än -vret (269 
namn) och i Väddö är -vret (729 namn) betydligt mer frekvent än -äng (342 
namn). Att huvudleden -vret är så mycket vanligare i Väddö kan ha både 
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inom- och utomonomastiska förklaringar. Dels kan man tänka sig att det 
funnits fler små odlade områden i Väddö, då den vanligaste betydelsen hos 
appellativet vret är just ’liten (inhägnad) åker (gärna belägen lite avsides 
eller på skogen)’, dels påverkade säkerligen alla redan tidigare existerande 
namn på -vret namngivarna när de skulle tala om den nya odlingen eller 
åkermarken (jfr avsn. 6.1.1 ovan). Möjligheten finns även att källmaterialets 
olika karaktär spelar in; i de äldre geometriska jordeböckerna (och även i 
visst senare material) tycks vret användas om den inhägnade åkermark (och 
stundtals även om inhägnad ängsmark) som inte är ett stort gärde, och detta 
kan ha medfört att det i kartakterna finns fler namn på -vret än bland namn-
brukarna. Dock förekommer inte namn på -vret bland de tre mest frekventa 
huvudlederna i någon av socknarna under den tidigaste perioden, och jag tror 
att mina urvalsprinciper (se avsn. 5.1) har uteslutit de flesta av beläggen 
på -vret som inte är namn som namnbrukarna använde. 

Det tio mest frekventa huvudlederna i respektive socken är sådana som 
även förekommer i den andra socknen; många av huvudlederna tillhör de tio 
mest frekventa inom båda socknarna. Det finns dock vissa huvudleder som 
endast förekommer i den ena socknen; -fjäll, -kyrka (endast två namn), -pina, 
-plöje och -rothugg (det sistnämnda förekommer nästan enbart som enledat 
namn) i Almunge socken och -bod, -bröt, -kova, -lända,138 -lösa, -rissle,
 -skär, -slump, -stängsel, -träsk och -ör i Väddö socken. Att vissa av de hu-
vudleder som förekommer i Väddö socken inte finns i Almunge tycks ha en 
naturlig förklaring; eftersom Väddö är en kustsocken är det inte förvånande 
att där finns ägonamn med huvudleder som motsvaras av appellativ som refe-
rerar till kusten eller havet såsom -näs,139 -skär, -udde140 och -ör. Kanske även 
huvudleden -bod har sin naturliga förklaring i att det funnits fiskebodar i 
Väddö, men inte i Almunge socken. Några liknande, naturliga förklaringar 
finns det inte direkt för de huvudleder som enbart använts i Almunge. En 
huvudled, -säter, förekommer i tolv namn i Almunge socken, med flest namn 
under perioden 1752–1826, men endast i ett, Valsättran i perioden 1752–
1826, i Väddö socken. Möjligen kan detta förklaras med att Almunge är en 
till ytan större men mer glest bebodd socken än Väddö, och att möjligheten 
till ut(marks)ängar därför varit större i Almunge. Samma förklaring kan möj-
ligen ges till huvudleden -fjäll,141 som enbart förekommer i Almunge. Dock 

                                                      
138 Jag har hållit samman -land och -lända i min analys (eftersom de har en liknande form och 
betydelse, se avsn. 5.6.2). Former på -land förekommer i båda socknarna, men former 
på -lända/ländet förekommer endast i Väddö socken. Formerna med ä är en ia-avledning till 
land (se SAOB L 1639, Hedblom 1947 s. 140) och finns i flera ortnamn i Uppland (se 
OAUn). Betydelsen hos elementet i Uppland tycks vara ’uppodlat (mindre) jordstycke’ (se 
OSDs).  
139 Ett namn, Kärfnäs, förekommer i Almunge sn 1827–1929. 
140 Ett namn, Sjöudden, förekommer i Almunge sn 1930–1963. 
141 I Uppland avser fjäll ofta utjordar eller utmarksängar, se Calissendorff 1986 s. 95 (jfr även 
angående bebyggelsen Fjäll avsn. 3.1). 
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har elementet förekommit även i Väddö socken, vilket en av de närmare un-
dersökta byarna i socknen bär vittne om, nämligen Södra Fjäll.  

Huvudleden -pina tycks vara vanligt förekommande i framförallt Uppland 
och Södermanland (se OAUn), och typiska bestämningsleder är djurbe-
teckningar. De gånger det finns kommentarer till uppteckningarna handlar 
det ofta om att det var dåligt bete eller svårarbetad mark, men särskilt i 
sammansättning med Ko- (Kopinan) ges ofta förklaringen att ”en ko har gått 
ner sig där” (när det handlar om kärrmark eller betesmark i skogen). Det 
finns andra namn som antyder dålig mark i Väddö, t.ex. Fåfängan, Förtretet, 
Gråten, men huvudleden -pinan har alltså inte varit produktiv här.  

Huvudleden -plöje förekommer enbart i Almunge socken, medan den 
närbesläktade huvudleden -plog finns i ett fåtal namn i både Almunge och 
Väddö socken. Namnen på -plog är något äldre, med första belägg från pe-
rioden 1752–1826 i båda socknarna, medan -plöje uppvisar flest namn under 
perioden 1930–1963, även om det finns belägg i perioden 1827–1929.142 
Namnet Rothugget förekommer enbart i Almunge socken i mitt material 
(som namn på ängsmark, se avsn. 6.1.1.1), men det finns belagt som namn 
även i andra delar av Uppland (se OAUt). Namnet kan man sätta i samband 
med avverkning av skog och nyröjd ängsmark (se verbet rothugga i SAOB 
R 2592 f.). 

Huvudleden -bröt förekommer i mitt material enbart i Väddö socken, och 
betydelsen ligger antagligen nära appellativet bröt ’nybruten åker’ (se SAOB 
B 4532, bet. 2), eller är möjligen ’stenig, oländig åker’ (se Wahlberg 1982 
ang. Sala brötet). De flesta av namnen på -brötet finns belagda endast under 
en period, bara två namn återkommer i den nästföljande perioden. Detta anser 
jag tala för den förstnämnda betydelsen hos namnen på -brötet; en nybruten 
åker kan mycket väl bära ett namn med sådan innebörd, men när åkern fun-
nits ett tag kanske man byter till ett (då) mer karakteriserande namn. 

Huvudleden -kova har troligen sin motsvarighet i det dialektala appel-
lativet kåva (se OSDs) med betydelsen ’(trädgårds)täppa’. Huvudleden som 
sådan är inte ovanlig bland naturnamn (se OAUn), men inte sällan tycks det 
då handla om ordet kove ’litet hus; hydda’ eller ’litet rum, kammare’ (jfr 
SAOB K 2586). Det är inte möjligt att säkert säga vad betydelsen hos -kova 
är i mitt material. Tre av fyra namn som slutar på -kovan förekommer i peri-
oden 1752–1826, ett namn i perioden 1827–1929. Det är en ganska ovanlig 
huvudled i Väddö socken, och den har troligen trängts ut av det mycket van-
ligare -täppan (förutsatt att -kova har betydelsen ’(trädgårds)täppa’).  

Namnen som slutar på -lösa är endast tre, Brödlösan, Somlösa och Jung-
frulösan, och det är antagligen det bristbetecknande -lösa och inte det natur-
betecknande -lösa som ingår i namnen (se Lundahl 1951 s. 32 ff., Elmevik 

                                                      
142 Jämför Staffan Nyströms (1997) uppsats Plog, plöja, plöje och därmed besläktade namn-
element i svenska ägonamn. 
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1971 s. 15 ff.). De två senare namnen har förleder som inte är helt lätta att 
förstå i samband med -lösa. Namnet Somlösa ska antagligen hållas ihop med 
Sömlösahagen (båda lokalerna tillhör Tomta, Väddö socken), trots att det 
finns två belägg för formen Somlösa och endast ett belägg för Sömlösa-. De 
två beläggen förekommer dock i samband med laga skiftet och det är troligt 
att det ena belägget legat till grund för det andra. Om man antar att den kor-
rekta formen är Sömlösa kan namnet hållas ihop med appellativet sömnlös, 
vilket skulle innebära att det i sådant fall är enledat. Det finns om man ser till 
Sverige i stort fler bristbetecknande (natur- och ägo-)namn som slutar 
på -lösa (-lösan, -lösen), där den enda rimliga förklaringen enligt mig tycks 
vara påverkan från lexikonet: t.ex. Andlösen, Dygdelösa, Huvudlösa, Maka-
lösan, Menlösen, Rådlösan, Skamlösen och Vettlösan (jfr Lundahl 1951 s. 40 
ff.). Namnet *Söm(n)lösa har i sådana fall bildats med en i onomastikonet 
bekant ortnamnshuvudled samtidigt som namngivaren inspirerats av ett van-
ligt ord i lexikonet. Jungfrulösan kan inte förklaras på samma sätt. På vilket 
sätt det kan råda brist på jungfrur vid en ägomark är svårt att förstå; kanske 
är namnet en analogibildning. Möjligen ligger förklaringen till Jungfrulösan 
i en folklig tradition som gått förlorad.  

Namnen på -rissle är få och alla utom Lillrissle är enledade. Kanske ska 
man hålla ihop namnet med appellativet rissel ’stort grovmaskigt såll (med 
vilket man vid tröskning sållade bort det grövsta av halm, agnar och boss)’ 
(se OSDs) eller kanske snarare med rissla ’långt smalt träd o. dyl.’ (SAOB R 
2161). Namnen med huvudleden -rissle denoterar ängsmark i alla fall utom 
ett, då namnet bärs av övrig mark. Det rör sig antagligen om mark med (eller 
invid) långa smala träd. Även namnen på -träsk (finns enbart i Väddö och 
betydelsen hos dessa torde vara ’sankmark’ eller ’igenväxt sjö’, se Jonsson 
1966 s. 15) är relativt få och oftast enledade. Huvudlederna -slump och 
-stängsel är relativt vanliga i Väddö socken (24 respektive 36 namn), men 
förekommer inte i Almunge socken. Innebörden hos huvudleden -stängsel är 
troligen densamma som för dess motsvarighet som appellativ: ’inhägnad 
äga’ eller ’om inhägnad o.d. vari ngn l. ngt hålls instängd (instängt)’ (SAOB 
bet. 5 och 6, S 14134). Även tolkningen av huvudleden -slump ligger nära 
appellativet slump ’liten, obestämd kvantitet av ngt (i sht om ngt som utgör 
den sista resten av ngt, t.ex. en vara)’ (SAOB S 6778), dock med en mer 
metaforisk betydelse eftersom namnen som innehåller denna huvudled oftast 
denoterar en liten äng eller betesmark. 

Skillnaderna mellan de olika socknarna är tydligast när man ser till be-
stämningslederna. I Almunge socken utgörs 74 % av alla tvåledade namns 
bestämningsleder av ett substantiv och 22 % av ett adjektiv/adverb. I Väddö 
socken utgörs 61 % av alla tvåledade namns bestämningsleder av ett sub-
stantiv och 35 % av ett adjektiv/adverb. Det finns alltså fler adjektiv/adverb i 
Väddö sockens ägonamn, och till stor del hamnar dessa adjektiv/adverb i 
kategorin Läge. Till viss del tillhör detta ett äldre bildningsmönster (se mer 
nedan), men förklaringen kan också ha en mer saklig bakgrund. Ön Väddö, 



185 

där en stor del av socknens byar är belägna, är en långsmal ö. De allra flesta 
byarnas ägor sträcker sig från kanalen i väster till havskusten i öster. Det är 
möjligt att invånarna på Väddö var mer vana att uttrycka sig med väder-
strecksbeteckningar eftersom geografin i det närmaste uppmuntrar till det. 
Om man ofta refererar till olika platser utifrån väderstrecken är det sannolikt 
att detta språkbruk även påverkar namnbruket. 

Inom ordklassen substantiv skiljer sig fördelningen av bestämnings-
lederna delvis mellan Almunge och Väddö socknar. Till sin andel är bestäm-
ningsleder inom kategorierna Personer, Natur- och kulturområden, Djur, 
Växter och Annat snarlika inom de båda socknarna. Den stora skillnaden 
ligger i bestämningsleder som jag har placerat inom kategorin Bebyggelser. I 
Väddö socken är det endast 6 % av namnen som relaterar till bebyggelse 
genom ett substantiv, i Almunge socken är det 17 %. Inom kategorin är det 
framför allt andelen bebyggelsenamn som är mycket större i Almunge sock-
en. Det tycks där ha funnits ett större behov av att relatera ägorna till olika 
bebyggelser. Troligen handlar det oftast om vilken gård eller by som ägde 
området ifråga, i några fall kan det också handla om ägans läge i närheten av 
den namngivna bebyggelsen. I Väddö socken är det är andelen namn inne-
hållande benämningar på bebyggelse lika stor som som bebyggelsenamn. 
Möjligen kan man tolka denna låga andel av bebyggelsenamn i Väddö som 
att ägarförhållandena där var tydligare än i Almunge. I Väddö har ägandet 
tenderat att uttryckas genom ägonamn knutna till den egna gården inom 
namnbrukarnas område, därmed förekommer nästan enbart bestämningsleder 
såsom Hem-, Gård- etc. (dvs. närhorisontsnamn). I Almunge har man fram-
för allt uttryckt andra gårdars (eller byars) ägande inom det egna namnbru-
karområdet med gårdarnas (eller byarnas) namn som bestämningsleder (dvs. 
fjärrhorisontsnamn) såsom Holmtegarna eller Marmahagen. 

I Almunge är det 10 % av bestämningslederna som syftar på en anlägg-
ning, i Väddö är det 5 %. Det tycks vara ungefär samma typer av anlägg-
ningar som varit namnlåtande, framför allt kvarnar och badstugor, men det 
finns alltså relativt fler namn som syftar på dessa anläggningar i Almunge. 
Intressant nog är det framför allt de senare perioderna som tycks ha genere-
rat många namn som syftar på anläggningar i Almunge socken. Möjligen är 
det förklaringen till skillnaden mellan socknarna, Väddö socken har inte lika 
stor andel belagda namn i de senare perioderna som Almunge socken. Skill-
naderna kan givetvis även bero på skillnader mellan namnbrukarnas onomas-
tikon eller andra skillnader i sociokulturen (se avsn. 3.1). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ägonamnsbildningen i de båda 
socknarna har fler gemensamma än särskiljande drag. Om man jämför mina 
resultat med tidigare forskning (se avsn. 2.1) är det tydligt att det finns ett 
gemensamt namnbildningsmönster för ägonamn. De allra flesta namnen är 
tvåledade med en ägomarksindikerande huvudled. De vanligaste huvud-
lederna i mitt material är som tidigare nämnts -vret, -äng och -hage, huvud-
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leder som ofta förekommer i ägonamn även i andra delar av det svensk-
talande området (jfr avsn. 2.1). Dock tycks huvudleden -vret inte vara lika 
vanlig i andra undersökningar, där är det oftare huvudleden -åker som lyfts 
fram. Denna senare huvudled är inte alls så frekvent i mitt material som jag 
väntat mig utifrån tidigare forskning om ägonamn generellt.  

Andra ägonamnsforskare har som tidigare nämnts inte alltid analyserat 
bestämningslederna utifrån samma aspekter som jag har, och alltför detalje-
rade jämförelser kan därför ej göras. Dock kan man konstatera att de mest 
frekventa kategorierna i mitt material är sådana kategorier som tidigare lyfts 
fram av annan forskning; framför allt lägesangivande ord och andra ortnamn 
anges som vanliga bestämningsleder, och är så också i mitt material. 

Det tycks alltså, åtminstone på svenskt språkområde, finnas tillräckligt 
många gemensamma drag vid ägonamnsbildning för att man ska kunna tala 
om ett (svenskt) ägonamnsonomastikon. Man kan alltså anta att de socio-
kulturella, rumsliga och situationella förhållandena på olika håll är, eller har 
varit, likartade när det gäller att skapa och bruka ägonamn. Dock bör man ha 
i åtanke att ägonamnen i många delar av Sverige fortfarande inte har under-
sökts, och möjligen kan man finna större skillnader när hela landets ägo-
namn har analyserats. 

7.1.3 Skillnader mellan perioder 
Om man utgår från den dialogiska teorin kan man förvänta sig förändringar 
under en längre tidsperiod, eller som Per Linell (2009 s. 265) uttrycker sig: 

When participants arrive at new situations, they have to contextualize, or ra-
ther: recontextualize, and accommodate their linguistic resources in at least 
potentially new ways. Hence, the inherent dynamics of situated language and 
linguistic practices can change over longer time periods, in the sociohistory 
of situation-transcending practices. 

Under de perioder (se 5.4) inom vilka jag har undersökt ägonamnsbildning 
sker en rad förändringar, både i samhället i stort och inom jordbruket (se 
avsn. 1.1), vilket borde kunna påverka (och förändra) namnbildningsmönst-
ren. 

Det är svårt att tala om skillnader mellan perioder utan att tala om resul-
tatet i de båda socknarna för sig. I de äldre perioderna är det flest namn i 
materialet från Väddö socken, medan det i uppteckningarna är fler namn i 
materialet från Almunge socken. Nedan presenterar jag materialet periodvis 
(period 2010–2012 behandlas ej), men ofta måste jag kommentera mina 
resultat sockenvis. 
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7.1.3.1 Perioden 1640–1751 
Under den första perioden i min undersökning, 1640–1751, uppvisar de båda 
socknarna liknande mönster. De har ett jämförbart antal ägonamn i mitt 
material, 182 i Almunge socken och 227 i Väddö socken. De allra flesta 
namnen är tvåledade, 92 % i Almunge socken och 95 % i Väddö socken. I 
Almunge socken finns inget ägonamn vars huvudled motsvaras av ett mer 
generellt ord för markområde, medan det i Väddö socken finns tre sådana 
namn (varav två slutar på -slätt och ett på -backe). I Almunge socken är det 
något fler namn vars huvudled motsvaras av ett naturbetecknande appellativ, 
30 % (22 % i Väddö), medan det i Väddö socken är fler namn vars huvudled 
motsvaras av ett ägobetecknande appellativ, 70 % (64 % i Almunge). De 
namn som har en icke markbetecknande huvudled är ungefär lika många i de 
båda socknarna, 15 i Väddö socken och tolv i Almunge socken. Ett tydligt 
mönster är att en huvudled motsvaras av ett ägobetecknande appellativ. De 
tre mest frekventa huvudlederna i Almunge socken är i fallande ord-
ning -äng, -kärr och -gärde, och i Väddö socken -gärde, -äng samt -holme 
och -hägnad (varav de två senare ingår i lika många namn, 22 vardera). Hu-
vudlederna -gärde och -äng har de två socknarna gemensamt, medan -kärr 
respektive -holme och -hägnad är mer sockenspecifika (även om de två se-
nare förekommer i ett fåtal namn i Almunge).  

Som bestämningsled är ett ord för läge vanligast, och bland dessa finns 
nästan enbart väderstrecksbeteckningar. Det finns dock en skillnad mellan 
Almunge socken och Väddö socken. I Almunge socken är norr och söder 
mest frekventa, i Väddö socken är väster och öster mest frekventa. Eftersom 
en stor del av namnen med en bestämningsled inom kategorin Läge slutar på 
-gärde och -äng kan man dra slutsatsen att det är inägomarken som beskrivs 
på detta sätt. I Uppland har man haft tvåsäde och det är naturligt att gärdena 
skiljs åt med öster och väster eller norr och söder. I många fall tycks väder-
strecken relatera till bebyggelsen och frågan är om ägomarkens läge i för-
hållande till byn skiljer sig åt rent geografiskt mellan de båda socknarna. 
Under senare perioder kan man inte se en sådan skillnad i ägonamnen, vilket 
talar emot en reell geografisk skillnad i förhållande till byn. Möjligen refere-
rar de båda motsatsparen bara till en inbördes relation, dvs. de är reci-
prokerande. I övrigt förekommer vissa skillnader mellan socknarna under 
denna period när det gäller bestämningsledernas fördelning. I Almunge 
socken är det klart vanligare med ett bebyggelsenamn eller en benämning på 
en bebyggelse: namnen inom denna kategori utgör totalt 15 % av det totala 
namnmaterialet under perioden, medan motsvarande siffra för Väddö socken 
är 1 %. I Väddö rör det sig enbart om benämningar, inga namn.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ägonamnen under denna pe-
riod är ganska likartade i mitt material. Det är liten variation bland huvud-
lederna, namnen med de tre mest frekventa huvudlederna inom vardera 
socknen utgör två tredjedelar av det totala antalet namn. Även bland bestäm-
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ningslederna faller många namn inom samma kategorier, framför allt inom 
kategorierna Läge, Storlek, Natur- och kulturlokaler och Bebyggelser. I 
Almunge socken är den vanligaste semantiska typen: [läge] + äng(en). I 
Väddö är det: [läge] + gärde(t). 

7.1.3.2 Perioden 1752–1826 
Under perioden 1752–1826 finns det betydligt fler ägonamn i mitt material 
från Väddö socken än från Almunge socken, 1 924 respektive 691 namn. Jag 
kommer därför enbart att tala om andelar i procent och inte i absoluta tal. 
Det är något större andel enledade namn i Väddö jämfört med Almunge, ca 
10 % resp. 8 %. I Almunge socken är det fortfarande en större andel huvud-
leder vars motsvarighet som appellativ är naturbetecknande, 16 % i jäm-
förelse med Väddö sockens 10 %. Under denna period ökar namnen vilkas 
huvudleder motsvaras av ett appellativ som mer generellt anger ett mark-
område. Det är framför allt huvudlederna -backe, -skifte (jfr Falck-Kjällquist 
1973 s. 20) och -slätt, vilka utgör 17 % i Almunge socken och 8 % i Väddö 
socken. De flesta huvudleder är dock sådana som motsvaras av ett ägobe-
tecknande appellativ, 61 % i Almunge socken och 73 % i Väddö socken.  

I Almunge socken är de tre mest frekventa huvudlederna i fallande ordning 
-äng, -skifte och -vret, i Väddö socken är de -vret, -hage och -äng. Hu-
vudleden -äng är alltså fortfarande en av de vanligaste, medan det tidigare så 
frekventa -gärde har sjunkit tillbaka. Möjligen kan det till viss del förklaras 
av källornas utformning. Kartakterna är mer detaljerade än tidigare och 
namnger inte sällan fler skiften och mindre åkerområden inom de olika gär-
dena. Detta leder i sin tur till att gärdena inte alltid omnämns. Möjligen är det 
också så att huvudledernas innebörd har börjat förändras (som t.ex. -gärde jfr 
avsn 6.2.8.5). Huvudleden -vret har däremot ökat markant i frekvens. Man får 
lätt bilden av en intensiv nyodling som givit upphov till alla nya namn 
på -vret, men antagligen beror det i första hand på källornas utformning; de 
tidigare källorna namngav enskilda åkerområden ytterst sparsamt, medan 
källorna under perioden 1752–1826 börjar bli rikare när det gäller namninne-
håll och framför allt har de blivit utförligare och mer detaljerade. 

Även bland bestämningslederna har det skett en förskjutning av andelarna 
inom kategorierna: den största kategorin inom båda socknarna är Natur- och 
kulturområden, 27 % i Väddö socken och 31 % i Almunge socken. I Väddö 
socken är sedan Läge näst vanligast, med 21 %, medan det i Almunge socken 
är Bebyggelser, med 11 %. Lika stor del, 11 %, av namnen har bestämnings-
lederna inom kategorin Läge i Almunge socken. I båda socknarna har andelen 
bestämningsleder inom kategorin Personer ökat.  I Almunge innehåller 7 % 
av de tvåledade namnen en sådan bestämningsled, och i Väddö 6 %. 

Överlag är ägonamnsmaterialet 1752–1826 lite mer varierat än under fö-
regående period. De tre vanligaste huvudlederna inom vardera socknen ingår 
inte ens i hälften av alla namn och spridningen på olika kategorier bland 
bestämningslederna har blivit större. Den vanligaste semantiska typen i 
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Almunge socken är [namn på kultur- eller naturområde] + äng(en), och i 
Väddö socken [namn på kultur- eller naturområde] + vret(en). 

7.1.3.3 Perioden 1827–1929 
Liksom under föregående period är namnmaterialet mycket större i Väddö 
socken än i Almunge socken, 1 321 respektive 536 ej tidigare belagda namn, 
och alla mina jämförelser uttrycks därför i procent. Andelen enledade namn i 
Väddö socken är ungefär lika stor som under tidigare perioder, 10 %, men i 
Almunge är en något större andel av namnen enledade, nämligen 13 %. Ök-
ningen är inte stor, men med tanke på att andelen under två perioder har 
legat kring 9 % så är det ändå en förändring värd att peka på.143  

Om man ser till huvudlederna är mönstret snarlikt i de båda socknarna. Ca 
10 % av namnen har en huvudled som innehåller ett appellativ som be-
tecknar ett markområde generellt. En lika stor andel av namnen bär en hu-
vudled som innehåller ett appellativ som inte betecknar mark. 60–65 % av 
namnen bär en huvudled som innehåller ett ägobetecknande appellativ, och 
15–21 % av huvudlederna innehåller ett naturbetecknande appellativ. Den 
tydligaste förändringen i jämförelse med tidigare perioder är ökningen av 
huvudleder som motsvaras av ett naturbetecknande appellativ. Detta kan 
tolkas som att ett större antal tidigare naturlokaler har börjat nyttjas och att 
vissa av naturnamnen därmed har övergått till att denotera ägomark. Antag-
ligen kan man koppla denna ökning av naturbetecknande huvudleder till 
expansionen inom jordbruket – sociokulturella förändringar påverkar 
onomastikonet. Under denna period var jordbruket, framför allt be-
folkningsmässigt och arealmässigt, som störst och även jordbrukstekniskt 
hände mycket i och med industrialiseringen (se avsn. 1.1). Allteftersom jord-
bruket och befolkningen expanderade måste fler markområden tas i anspråk 
för att sörja för hushållens behov. Liksom under perioden 1640–1751 är 
huvudleden -kärr en av de tre mest frekventa i Almunge socken, de övriga 
två är -vret och -hage. De tre mest frekventa huvudlederna i Väddö socken 
är fortfarande ägobetecknande: -vret, -äng och -hage.  

Bland bestämningslederna i de tvåledade namnen ökar andelen namn i ka-
tegorin Personer till 8 % i Almunge socken och 9 % i Väddö socken. An-
delen bestämningsleder inom kategorin Natur- och kulturområden är fort-
farande den största, med 31 % i Almunge socken och 33 % i Väddö. I 
Almunge socken har en minskning skett av bestämningslederna i kategorin 
Läge då de endast utgör 6 % av det totala antalet i tvåledade namn, medan 
det i Väddö socken fortfarande är en frekvent kategori med 18 % av alla två-
ledade namn. I Almunge socken har i stället kategorin Bebyggelser ökat till 
18 % av det totala antalet tvåledade namn. I Väddö socken står den för end-

                                                      
143 Ett statistiskt x2-test visar att ökningen är signifikant och inte beror på urvalets slumpmäss-
ighet.  
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ast 8 % av dessa namn. Det är tänkbart att namnen i kategorierna Bebyggelse 
och Läge återger samma namnbildningsmotiv, dvs. läge i förhållande till 
bebyggelse, eller möjligen uttrycker de ett brukar- eller ägarförhållande (jfr 
Harling-Kranck 1996 s. 213 f.). Man kan uttrycka att en äga ligger vid en 
bebyggelse genom att använda bebyggelsens namn (eller en benämning på 
bebyggelsen såsom torp eller hem) som bestämningsled. Men man kan lika 
gärna utgå ifrån bebyggelsen och använda ett lägesbeskrivande ord (såsom 
bak(om), mellan, norra, södra etc.) för att på så sätt relatera till bebyggelsen. 
På liknande sätt är det naturligt för en gård som brukar en vret att referera till 
den utifrån dess läge i förhållande till hemmet, medan andra, t.ex. grannar, 
kanske uttrycker ägandet eller brukandet med gårdens namn. Avgörande är 
väl vilket perspektiv man har vid namngivningen; ett närhorisontsperspektiv 
(eller inifrånperspektiv) kan ge namn med bestämningsleder såsom Mellan- 
eller Gårds-, medan ett fjärrhorisontsperspektiv antagligen skapar namn med 
bestämningsleder som i Norrbolsvreten eller Penningbrohagen. 

Sammantaget påminner ägonamnsononomastikonet i mitt material under 
perioden 1827–1929 mycket om detsamma under den tidigare perioden. 
Möjligen kan man se en utveckling mot en större variation. Det är en relativt 
stor spridning bland bestämningslederna och variationen är också stor bland 
huvudlederna, där namnen som innehåller de tre mest frekventa huvudleder-
na endast utgör ungefär en tredjedel av alla namn inom vardera socknen. 
Under denna period sker stora förändringar inom jordbruket (se avsn. 1.1), 
förändringar som emellertid inte i någon större grad tycks påverka ägonam-
nen. Möjligen kan man anta att ägonamnsonomastikonet är mer trögrörligt 
(man kan börja ana vissa förändringar) och att den agrara utvecklingen som 
sker ger effekt först i nästkommande period. 

Den vanligaste semantiska typen är densamma i Almunge och Väddö: 
[namn på kultur- eller naturområde] + vret(en). 

7.1.3.4 Perioden 1930–1963 
Under perioden 1930–1963 är materialläget omvänt jämfört med tidigare 
perioder; i Almunge socken finns 623 ej tidigare belagda ägonamn, medan 
det i Väddö socken endast finns 156 ej tidigare belagda ägonamn i mitt 
material. Andelen enledade namn i Almunge socken är i stort sett densamma 
som under föregående period, den har stigit med en procentenhet till 14 %. I 
Väddö socken har andelen enledade namn ökat kraftigt till 24 %. De enledade 
namnen består till viss del av sådana element som även förekommer som 
huvudleder i de tvåledade namnen, t.ex. Vreten, Odlingen, Mossen, Ryan, 
men innefattar även namn som är unika i materialet, såsom Afrika, Amerika, 
Kassen, Skabben och Skottavlan.144 Förklaringen till att de enledade namnen 

                                                      
144 Afrika och Amerika är uppkallelsenamn. Kassen är troligen ett likhetsnamn, kassen är en 
del av en ålryssja enligt belägg i OSDs från trakten. Skabben är antingen en liknelse baserad 
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har ökat kan finnas i källornas karaktär. Materialet för denna period är fram-
för allt hämtat från uppteckningar (i OAUt). Syftet med uppteckningarna 
skiljer sig mycket från syftet med kartorna, och insamlingen av uppteckning-
arna gick annorlunda till än insamlingen av namn till kartmaterialet. Även om 
det är svårt att veta exakt vilka som lämnade namnen vid tidigare skiftesför-
rättningar, antyds det oftast att det var alla hemmansägare, eller de äldsta 
bönderna i byn (se ovan), dvs. ett flertal namnbrukare har hörts inom varje 
by. Vid uppteckningar är det ofta ett mer personligt namnbruk som kommer 
till uttryck (även om namnen helst skulle bekräftas av minst två personer) och 
insamlingssättet tycks gynna närhorisontnamn, av vilka många är enledade. 

Mönstret bland de tvåledade namnens huvudleder påminner starkt om ti-
digare perioder, men andelen huvudleder vars motsvarighet som appellativ 
inte betecknar ett markområde har ökat. I Almunge socken bär 13 % av alla 
namn en huvudled av detta slag, och i Väddö socken hela 27 %. Huvudleder 
som innehåller ett ägobetecknande appellativ är dock fortfarande flest, med 
36 % av alla namnen i Väddö socken och 65 % av alla namnen i Almunge 
socken. I Väddö socken märker man också en markant ökning av huvudleder 
som innehåller ett naturbetecknande appellativ. Från förra perioden har an-
delen ökat med tio procentenheter till 25 % (i Almunge socken har andelen 
sjunkit från 21 % till 14%). De tre mest frekventa huvudlederna är i 
Almunge socken de även tidigare vanliga -vret, -äng och -gärde i fallande 
ordning, men i Väddö socken är det andra huvudleder som är mest frekventa, 
nämligen -backe, -rya/-ruda och -myr(a). De tidigare mest frekventa huvud-
lederna -gärde, -hage, -vret och -äng förekommer fortfarande, men domi-
nerar inte längre på samma sätt i materialet från Väddö socken. 

Även mönstret bland bestämningslederna har förändrats något. I Väddö 
socken har andelen namn med en bestämningsled inom kategorin Läge sjun-
kit och de utgör endast 8 % av de tvåledade namnen. I Almunge hade ande-
len sjunkit redan under förra perioden och ligger i stort sett kvar på samma 
nivå, 7 %. Andelen bestämningsleder med en personbeteckning eller ett per-
sonnamn i bestämningsleden har fortsatt öka i Väddö socken, till 13 %, me-
dan de i Almunge socken utgör 7 %. Den vanligaste kategorin bland bestäm-
ningslederna i Almunge är alltjämt Bebyggelse (med 24 % av alla tvåledade 
namn), och i Väddö är det Natur- och kulturområden (med 30 % av alla 
tvåledade namn). 

Det är svårt att sammanfatta perioden 1930–1963 för båda socknarna med 
gemensamma formuleringar eftersom de skiljer sig en del från varandra. 
Man kan dock konstatera att andelen enledade namn har ökat i båda sock-

                                                                                                                             
på sjukdomen skabb, dvs. skrovlig o. dyl. (se Falck-Kjällquist 1973 s. 79, Sterner 1973 s. 30) 
eller möjligen ett ord skabba ’mycket mager äng till höstnad’ som dock endast finns belagt i 
Småland enligt OSDs (jfr Wangö 1970 s. 84). Namnet Skottavlan har uppstått efter att 
Almunge sockens skarpskytteförening hade sin målskjutningstavla uppsatt där (OAUt).  
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narna, och även andelen huvudleder vars motsvarigheter som appellativ inte 
betecknar ett markområde. Bland bestämningslederna kan man notera att 
andelen namn vars bestämningsled är ett substantiv ökar, främst på bekost-
nad av bestämningsleder med adjektiv/adverb, och där är det framför allt 
kategorin Läge som har minskat. Denna förändring kan vara ett utslag av att 
källmaterialet är så pass annorlunda mot tidigare material (jfr ovan); läges-
beskrivande bestämningsleder (med framför allt väderstrecksbeteckningar) 
kan ha varit lantmätarnas sätt att beskriva och namnge olika ägor, framför 
allt större gärden och ängar, ett förfaringssätt som den lokala namnbrukaren 
inte använt sig av i samma utsträckning. Jag misstänker dock att förklaringen 
även kan ligga i att jordbruket under denna period inte längre är en inkomst-
bringande faktor för hela byn; det är endast ett begränsat antal människor 
som försörjer sig på jordbruket i mitten av seklet och det enskilda onomasti-
konet skiljer sig till viss del från det gemensamma. 

Den vanligaste semantiska typen är i Almunge [namn på bebyggelse] + 
vret(en) och i Väddö [benämning på natur- eller kulturområde] + backe(n). 

7.1.3.5 Sammanfattning 
Vissa skillnader kan iakttas mellan de olika perioderna, men över lag finns 
fler gemensamma än särskiljande drag. Om man sammanställer de olika 
huvudlederna enligt den modell som presenterats i avsn. 5.6.2 kan man se 
snarlika mönster i de båda socknarna (se fig. 31). Andelen huvudleder som 
motsvaras av ett ägobetecknande appellativ är klart störst i alla perioder (no-
tera dock Väddö under sista perioden i tabellen), de naturbetecknande hu-
vudlederna kommer därnäst (utom i Väddö socken under den sista perioden 
då en icke markbetecknande huvudled är näst vanligast). Man kan även se 
hur andelen huvudleder vars motsvarigheter som appellativ inte är markbe-
tecknande långsamt ökar under perioderna. Samtidigt som sådana huvudle-
der alltså blir jämförelsevis mer frekventa ökar även andelen enledade namn 
(se fig. 31). Till viss del är det samma namn som står bakom de båda ök-
ningarna; de enledade likhetsnamnen som Byxarslet, Kattrumpan, Limpbul-
len, Nattkappan och Älgen (alla i Almunge socken under perioden 1930–
1963) ökar helt klart, men även enledade namn som Mossen, Vretarna och 
Ängen (alla i Väddö socken) är många. Denna senare typ står alltså tillsam-
mans med de enledade likhetsnamnen för ökningen av enledade namn, men 
de ingående orden är inte områdesbetecknande. 

Att de enledade namnen ökar kan man möjligen förklara med den om-
välvning som jordbruket genomgått. Det finns färre jordbrukare och även 
färre namnbrukare, och troligen blir närhorisontsnamnen, som lättare kan 
vara enledade än fjärrhorisontsnamnen, fler när namnen brukas av en snä-
vare krets.  
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Figur 31. Huvudledernas fördelning och andel enledade namn i Almunge och Väddö 
socknar under de undersökta perioderna. 

Frågan är hur man ska förstå ökningen av de huvudleder som inte är markbe-
tecknande. Man kan inte förklara ökningen som enbart ett utslag av olika 
källmaterial, eftersom ökningen av dessa huvudleder märks redan under 
perioden 1827–1929, även om den är tydligast i de båda undersökta sock-
narna under uppteckningsperioden 1930–1963. Jag tror att man måste se det 
som en förändring i onomastikonet, och givetvis i främsta hand en för-
ändring hos namnbrukarna. En möjlighet att använda ord från lexikonet som 
inte alls kopplas till mark tycks växa fram i mitt material från och med pe-
rioden 1827–1929, och i de allra flesta fallen handlar det om liknelser (se 
ovan). Ett slags friare namngivning, i vissa fall utslag av humor hos namn-
givaren, kan alltså skönjas. Det finns visserligen ett fåtal tidigare exempel på 
friare namngivning, som t.ex. Ostkaret i Väddö socken som finns belagt 
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redan under första perioden och Kattrumpan i Almunge socken som är be-
lagt från perioden 1752–1826, men de flesta namn som bär en icke markbe-
tecknande huvudled under tidigare perioder kan ändå kopplas till naturen, 
geografin eller jordbruket, t.ex. namn på -damm, -fjärd, -sten eller -vik. 

Bland bestämningslederna återfinns de största skillnaderna mellan de 
båda socknarna och inte mellan olika perioder, även om det finns en skillnad 
också där (se fig. 32, där de kategorier bland bestämningslederna som uppvi-
sar störst skillnader mellan socknar eller perioder har valts ut).  

 
Figur 32. Utvalda bestämningsledskategoriers fördelning över perioder i Almunge 
och Väddö socknar. 

Man kan se två tydliga tendenser i bestämningsledernas fördelning över pe-
rioderna. Under första perioden är kategorin Läge starkt representerad (något 
som kan bero på källmaterialet) men den tappar därefter frekvens bland se-
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nare belägg. En annan förändring i onomastikonet är att kategorierna Bebyg-
gelser och Personer växer under perioderna. De få gånger jag kunnat avgöra 
bakgrunden till namn i dessa kategorier handlar det oftast om vem som äger 
eller brukar marken eller vilken bebyggelse som marken hör till. Man kan 
tolka det som en tendens att bestämningslederna förändras från att vara lä-
gesbeskrivande till att vara ägande- eller brukandebeskrivande. Kategorin 
Natur- och kulturområden utgör under alla perioder en stor del, men den är 
starkast representerad under skiftesperioderna (1752–1826 och 1827–1929), 
och i Väddö socken även under uppteckningsperioden. Dock förekommer 
alla kategorier under alla perioder, så det handlar inte om någon dramatisk 
förändring. 

Om man så ser till hur onomastikonet ser ut under de olika perioderna vad 
beträffar den vanligaste semantiska typen, kan man konstatera att typen vari-
erar litet under perioderna (se tabell 53).  

Tabell 53. De vanligaste semantiska typerna i Almunge och Väddö socknar under 
olika perioder. 

 Almunge socken Väddö socken
1640–1751 [läge] + äng(en) [läge] + gärde(t)
1752–1826 [namn på kultur- eller natur-

område] + äng(en)
[namn på kultur- eller natur-
område] + vret(en)

1827–1929 [namn på kultur- eller natur-
område] + vret(en)

[namn på kultur- eller natur-
område] + vret(en)

1930–1963 [namn på bebyggelse] + vret(en) [benämning på natur- eller kultur-
område] + backe(n)

Onomastikonet tycks inte (till skillnad från jordbruket) genomgå några dras-
tiska förändringar under den tidsperiod som jag har undersökt, vilket man 
kanske inte heller kan räkna med. Det finns stora likheter mellan de van-
ligaste semantiska typerna under perioderna, särskilt när det gäller huvud-
lederna som alla är ägobetecknande (utom -backe som jag räknar som en 
mer generellt markbetecknande huvudled). Även kategorin för bestämnings-
leder i de vanligaste semantiska typerna återkommer under flera perioder; 
först är Läge vanligast (vilket kan bero på källmaterialet) men sedan domine-
rar kategorin Kultur- eller naturområde (först med ortnamn, men i sista peri-
oden i Väddö är det benämningar som är vanligare). Det är endast i sista 
perioden i Almunge som kategorin Bebyggelse ingår i den vanligaste seman-
tiska typen. Det (uppländska) ägonamnsonomastikonet tycks i stort alltså 
vara stabilt, trots att tiden, situationen och jordbruket (del av sociokulturen) 
förändras.  

Om man utgår ifrån den dialogiska teorin är det naturligt att förändring 
sker (se inledningen i avsn. 7.1.3), och den agrara revolutionen och urbani-
seringen är en typ av sociokulturella förändringar. Ägonamnsonomastikonet 
har dock inte förändrats i lika hög grad. Man kan alltså anta att ägonamns-
bildning styrs mer av övergripande onomastiska regler om hur ett namn 
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(över huvud taget) bildas än av situationella förändringar. I onomastikonet 
finns det vissa givna huvudleder och bestämningsleder som kommer till ut-
tryck i olika ägonamn oavsett tid. Vissa mindre förändringar har jag iaktta-
git, såsom att de enledade namnen ökar och likaså likhetsnamnen, men om 
detta är ett utslag av övergripande förändringar i onomastikonet eller om det 
beror på andra förändringar i modellen (fig. 30) är inte möjligt att avgöra 
utifrån mitt material. 

7.2 Ägonamnens kontinuitet 
Den undersökning av ägonamns kontinuitet som jag har genomfört i 
Almunge och Väddö socknar kan tyckas ge vid handen att ägonamn har svag 
kontinuitet. Av de namn som förekommer i första perioden återfinns endast 
18 % i Almunge och 15 % i Väddö under perioden 1930–1963 (som är den 
sista perioden där hela socknen är genomgången). Å andra sidan kan man se 
att de tidigare belagda namnen utgör 57 % av alla ägonamn i de undersökta 
byarna i Väddö socken under perioden 2010–2012, och 42 % av alla ägo-
namn i de undersökta byarna i Almunge socken. En stor del av namnen i mitt 
nutida material har alltså använts i tidigare perioder, även om man inte kan 
räkna med en kontinuitet på över 300 år.  

Även om mina resultat tycks peka mot en svag kontinuitet bör man 
komma ihåg att det kan vara en skenbar diskontinuitet; jag har inte tagit hän-
syn till om marken som bär namnet fortfarande brukas eller inte när jag un-
dersökt namnkontinuiteten. Inte heller har jag tagit med de namn som över-
gått till att denotera bebyggelser. I de noggrannare undersökningar jag har 
gjort i några utvalda byar har jag kunnat konstatera att vissa namn har för-
svunnit därför att området de har denoterat helt enkelt har kommit att uppgå i 
en närliggande lokal och namnet på denna närliggande lokal har därmed fått 
en utvidgad denotation, sett till arean. Det är alltså på sätt och vis fel att säga 
att ägonamn har svag kontinuitet, när det möjligen är marken eller brukandet 
av marken som har svag kontinuitet eller stabilitet. I vissa fall finns det även 
en risk för en skenbar kontinuitet; i de fall namnen har kontinuitet över en 
eller ett par periodgränser, främst i lantmäteriakterna, finns det en risk att 
namnen enbart är kopierade från tidigare belägg, och alltså inte varit i bruk 
under de senare perioderna. Med detta sagt måste man ändå konstatera att 
vissa namn försvinner, eller dör, och andra lever vidare, och jag har försökt 
se vilka namn som lever vidare och varför. 

I redogörelsen för mitt syfte (avsn. 1.2) har jag pekat på vissa faktorer 
som kan vara av betydelse för ägonamnskontinuiteten: det gemensamma 
ägandet (se definition av samfällt ägande i avsn. 5.2), markslag, läge på eller 
vid rågång och namnets proprialitet; min tes har varit att namn som är ovan-
ligare till utseende och bildning uppfattas mer som namn än de som är ”ty-
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piska” och därmed kan de ovanliga namnen ha bättre förutsättningar för 
stark kontinuitet.  

Nedan presenterar jag de slutsatser jag tycker att mitt material kan stödja. 
Dels har jag utgått från vad man skulle kunna kalla inomonomastiska om-
ständigheter, dels har jag utgått från mer sakliga omständigheter kring de 
namnbärande lokalerna. Till de inomonomastiska faktorerna räknar jag nam-
nens bildning: om kontinuiteten tycks vara starkare eller svagare beroende 
på om namnet är enledat eller tvåledat, om olika ingående huvudleder har 
starkare eller svagare kontinuitet (att knyta till att namnets kontinuitet kan 
vara beroende av dess beskrivande funktion, se avsn. 2.3), om de mer ty-
piska namnen har starkare eller svagare kontinuitet. Till de sakliga eller ut-
omspråkliga omständigheterna har jag räknat namnets denotation när det 
gäller markslag, frågan om samfällt ägande och brukande, samt huruvida de 
namngivna ägornas läge vid byarnas rågång har påverkat namnkontinuiteten.  

Inom den dialogiska teorin utgår man från att mening skapas i dialog och 
att det alltid är situationen, deltagarna, det omtalade (objektet) och den s.k. 
sociokulturen som bestämmer betydelsen. På samma sätt kan man resonera 
om namnkontinuitet. Huruvida ett namn överlever eller inte beror i första 
hand på namnbrukarna, men givetvis spelar även de andra medverkande 
komponenterna i modellen in; om ett objekt upphör att existera minskar be-
hovet att tala om det. Samma sak gäller situationen. I vardagssamtal mellan 
två namnbrukare kan ett visst namn fortsätta att brukas, men när jordbruka-
ren samtalar med t.ex. en myndighet kanske han använder en fastighets-
beteckning som tidigare har förekommit i myndighetshandlingar och namnet 
fyller ingen funktion eller mening.  

Frågan uppstår dock om man verkligen kan anta att inomonomastiska fak-
torer påverkar kontinuiteten; kan det finnas faktorer utanför situationen som 
påverkar namnkontinuiteten? Mitt svar är ja. Även om rent språkliga (eller 
onomastiska) faktorer kan tyckas vara monologiska i sin utformning och 
därmed oförenliga med en dialogisk ståndpunkt (se avsn. 3.1), ingår onomas-
tikonet i förståelseskapandet gällande namn, och vissa rent onomastiska reg-
ler eller mönster bör alltså kunna ha betydelse för namnbruk och namn-
kontinuitet. Inom den dialogiska teorin anser man dock att inomonomastiska 
faktorer inte bör använda för att förutspå förändringar, de bör endast använ-
das som förklaringar till vissa mönster som man kan skönja i efterhand.  

I tidigare kapitel har jag definierat stark kontinuitet som förekomst i minst 
tre perioder. I nedanstående text försöker jag mer specifikt säga hur många 
perioder ett namn förekommer i och undviker att på annat sätt gradera konti-
nuiteten. 
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7.2.1 Inomonomastiska omständigheter 
Det finns en svag tendens till att ägonamn som jag har klassificerat som en-
ledade har bättre överlevnadsförmåga.145 Av de enledade namnen i Almunge 
socken (som totalt utgör 11 %) förekommer sex namn (2,6 %) i fyra pe-
rioder, medan det av de tvåledade namnen är 38 (2 %) namn som före-
kommer i lika många perioder. I Väddö socken (där de enledade namnen 
utgör 10 %) är det åtta av de enledade namnen (2,2 %) som förekommer i 
minst fyra perioder och 29 (0,9 %) av de tvåledade namnen. Skillnaden är 
inte stor, men om man i stället ser enbart på namnen som förekommer i 
minst fyra perioder, kan vi konstatera att av 37 sådana namn i Väddö socken, 
är vart femte enledat, att jämföra med att enbart vart tionde namn är enledat 
av det totala namnbeståndet i Väddö socken. I Almunge socken är sex namn 
enledade av de totalt 44 namn som förekommer i fyra perioder, eller 14 %, 
att jämföra med att 11 % är enledade namn av det totala namnmaterialet i 
Almunge socken (se fig. 33).  

 
Figur 33. Andelen enledade namn i jämförelse med tvåledade bland de namn som 
finns belagda under minst fyra perioder, samt i jämförelse med namnbeståndet i 
stort. 

                                                      
145 Ett statistiskt x2-test visar att tendensen är signifikant och inte beror på urvalets slump-
mässighet. Materialet är litet när det gäller de enledade namnen som överlever i fyra perioder, 
men jag har valt att ändå presentera siffrorna i procent för att man skall lättare kunna jämföra 
dem. 
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De enledade namnen tycks på så sätt vara bättre representerade bland nam-
nen som förekommer i fyra perioder. Dessa namn är: Dammen (2), Fjällen, 
Löten (2) och Syltan i Almunge socken och Bodan, Bole, Kopan, Risle, 
Rudan(n), Rödja, Sidorna och Vreta i Väddö socken. 

Om man ser till huvudlederna kan man konstatera att namn med de hu-
vudleder som motsvaras av ett appellativ som mer generellt betecknar ett 
markområde oftast är belagda endast i en enda period, de har alltså inte kon-
tinuitet över någon periodgräns. I Almunge socken finns det inget namn med 
sådan huvudled som förekommer i fyra perioder och endast två namn (av 
totalt 323) i Väddö socken. Av namnen som förekommer i fyra perioder är 
de namn som bär en naturbetecknande huvudled något överrepresenterade i 
Almunge, där 34 % av namnen som förekommer i fyra perioder bär en sådan 
huvudled, medan de endast utgör 13 % av det totala namnmaterialet.146 I 
Väddö socken är det i stället namnen med en huvudled som inte motsvaras 
av ett markbetecknande appellativ som är något överrepresenterade. 14 % av 
namnen med en sådan huvudled förekommer där i fyra perioder, medan de 
endast utgör 10 % av det totala ägonamnsmaterialet.147 I övrigt kan man kon-
statera att namnen som förekommer i fyra perioder någorlunda följer samma 
mönster som det totala ägonamnsmaterialet när det gäller kategorierna bland 
huvudlederna (se fig. 34). 

 
Figur 34. Huvudledernas fördelning i de båda socknarna, dels för hela namnbestån-
det, dels för de namn som finns belagda under minst fyra perioder. 

Om man ser till enskilda huvudleder blir dock bilden lite annorlunda. Av de 
huvudleder som är representerade av minst tio namn är det vissa som inte 

                                                      
146 Ett statistiskt x2-test kan inte stödja detta resultat utan överrepresentationen kan bero på 
urvalets slumpmässighet. 
147 Ett statistiskt x2-test visar att skillnaden är signifikant och inte beror på urvalets slump-
mässighet. 
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återfinns i mer än två perioder:148 -backe, -grund, -holme, -hål, -land, -linda, 
-odling, -plöje, -skifte, -stycke, -tvära och -åker i Almunge socken och
-land/-lända, -löt, -näs, -odling, -skifte, -skog, -slump, -stycke, -stängsel,
-tomt, -täppa, -åker i Väddö socken. Många av dessa huvudleder är typiskt 
ägobetecknande, men saknar ändå en starkare ägonamnskontinuitet i mitt 
material.149 De huvudleder som ingår i flest av de namn (huvudleder som 
enbart ingår i ett namn beaktas inte) som förekommer i fyra perioder är -äng 
(14 namn), -kärr (11), -löt (4), -damm (2), -myr(a) (2), -täppa (2) och -vret 
(2) i Almunge socken och -rya/-ruda (6), -äng (6), -vret (5) -gärde (4 
namn), -hage (3) och -myr(a) (3) i Väddö socken. Även bland namn som 
förekommer i fyra perioder finns det alltså typiska ägobetecknande huvudle-
der såsom -äng och -vret. Vanliga är dessutom typiska naturbetecknande 
huvudleder såsom -kärr och -myr(a). Namn med naturbetecknande huvudle-
der har som tidigare påpekats en lite bättre överlevnadsgrad (se avsn. 2.3, 
punkt 6). Möjligen har det med namnen i sig att göra. De har tidigare trolig-
en denoterat naturlokaler och kan som naturnamn vara gamla och möjligen 
ha fler namnbrukare eller kanske fler (eller andra) funktioner.  

Det är något som skiljer de ägobetecknande huvudlederna -gärde,
-löt, -vret och -äng från ägobetecknande huvudleder med svag eller ingen 
kontinuitet i mitt material. Man kan konstatera att de huvudleder som före-
kommer i minst fyra perioder finns och är relativt frekventa, med undantag 
för -löt, redan under första perioden, medan de med svag kontinuitet ofta är 
mest frekventa under perioden 1827–1929 eller senare, vilket givetvis inte 
ger dem någon större möjlighet att ha stark kontinuitet som det definieras i 
denna avhandling. Dock finns det ägobetecknande huvudleder som före-
kommer redan i den första perioden och som fortsätter att vara relativt fre-
kventa under följande perioder, men ändå nästan saknar namn med kontinui-
tet i mitt material. Dessa är -teg (ett namn är belagt under fyra perioder i mitt 
material), -backe (ett namn är belagt under fyra perioder i mitt material),
-hägnad, -land, -stycke och -åker.  

Vissa av dessa huvudleder, framför allt -backe, -teg och -skifte, är vanli-
gast förekommande i storskiftes- och laga skiftes-handlingarna, och kan i 
många fall vara ett resultat av lantmätarnas praxis vid namnåtergivning på 
kartor under tidigare perioder (jfr Dalberg 1997 s. 49 som angående fre-
kventa danska ägonamn på -ås säger att de nog inte enbart kan skyllas på 
skrivarna). Men namn som slutar på -åker förekommer i alla sorters källor 
och denoterar åkermark, ett markslag som ofta är beständigt, och borde 
kunna ge stark kontinuitet. Någonting i namnelementet tycks dock motverka 

                                                      
148 Vissa av dessa huvudleder har inte någon kontinuitet alls över mina perioder: -grund, 
-linda, -stycke i Almunge socken och -odling och -skog i Väddö socken. 
149 Märk väl -åker som i tidigare forskning lyfts fram som ett ytterst frekvent namnelement 
bland ägonamn (jfr avsn. 2.1). 
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ägonamnskontinuitet i Almunge och Väddö. Intressant är en jämförelse med 
de bebyggelsenamn som finns på -åker (och -åkra). Dessa förutsätts normalt 
vara tidigare ägonamn (eller i vissa fall kultplatsnamn, se Vikstrand 2002) 
som övergått till bebyggelsenamn när (åker)marken bebyggts. Frågan är hur 
väl detta passar in i det faktum att -åker inte tycks ha någon ägonamnskonti-
nuitet (i mitt material)? Som bebyggelsenamn hamnar namnet högre upp i 
namnhierarkin (se Strid 1999 s. 43) och har därmed större chanser att över-
leva. Möjligen har de områden som bär namn på -åker i mitt material be-
byggts snart efter den tidpunkt då de är belagda och därmed försvunnit ur 
min undersökning. Det finns dock endast ett par exempel på torp vars namn 
slutar på -åker för mitt undersökningsområde i OAUt. Som appellativ är 
åker vanligt förekommande hos mina informanter och finns även belagt i 
OSDs. En annan möjlighet är att ett namn som slutar på -åker ges tillfälligt 
till en nybruten åker som sedan får ett annat, mer specifikt namn. En grund-
ligare undersökning av alla namn som slutar på -åker i Sverige skulle behö-
vas för att kontrollera om det bara är en tendens i mitt material eller om det 
är en mer allmän trend att ägonamn på -åker inte överlever någon längre tid. 

Den vanligaste kategorin bland bestämningslederna i namnmaterialet i 
stort är Natur- och kulturområden (och då särskilt namn på sådana), och det 
är också den kategori som är bäst representerad bland de namn som före-
kommer i fyra perioder (se fig. 35). Man kan dock konstatera att det är be-
nämningar på natur- och kulturområden (såsom Hag-, Moss- och Sjö-) som 
ingår i namnen som förekommer i fyra perioder, trots att kategorin namn på 
natur- och kulturområden är den vanligaste om man ser till hela namnbe-
ståndet. De bestämningsleder som är näst vanligast i de namn som före-
kommer i fyra perioder återfinns inom kategorierna Läge i Väddö socken 
och Storlek i Almunge socken. Överlag kan man konstatera att kategorierna 
inom ordklassen Adjektiv/adverb ofta finns representerade bland de namn 
som förekommer under fyra perioder i mitt material. I Almunge är det fram-
för allt bestämningsleder i kategorierna Storlek, Läge och Form som åter-
finns bland namnen som förekommer i fyra perioder, i Väddö socken är det 
uteslutande kategorin Läge. Vissa av kategorierna bland bestämningslederna 
saknar namn som kan beläggas under fyra perioder i mitt material. Dessa är: 
Växter och Färg i Almunge socken samt Bebyggelser, Ålder, Form, Färg och 
Annat adjektiv/adverb i Väddö socken. Kategorin Personer är endast repre-
senterad av ett namn i vardera socknen bland namnen med belägg under fyra 
perioder. Bestämningslederna bland namnen som förekommer i fyra perioder 
skiljer sig därmed från det allmänna mönstret i mitt material. Det tycks som 
att namn som innehåller en utseende- eller lägesbeskrivning (dit man kan 
räkna Storlek, Läge och Form) har större möjligheter till överlevnad än 
namn som man kan anta beskriver ägande eller brukande (såsom kategorier-
na Personer och Bebyggelser). Något överraskande, med tanke på att de är 
relativt få, förekommer även namn med bestämningsleder inom kategorin 
Djur bland de namn som förekommer i fyra perioder i mitt material, däremot 
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saknas nästan helt namn med bestämningsleder i kategorin Växter (ett namn 
förekommer under fyra perioder i Väddö socken). 

 
Figur 35. Bestämningsledernas fördelning i de båda socknarna, dels för hela namn-
beståndet, dels för de namn som finns belagda under minst fyra perioder. Lägg 
märke till nollrepresentation för vissa kategorier; namn saknas i tre kolumner i 
Almunge och i sex kolumner i Väddö bland de namn som finns belagda under fyra 
perioder. 

  



203 

Min hypotes om att namn som ligger längre ifrån det typiska bildnings-
mönstret har bättre möjligheter till stark kontinuitet verifieras alltså bara 
delvis i mitt material. Visserligen har de enledade namnen visat sig vara 
något livskraftigare i jämförelse med de tvåledade namnen, men de tvåle-
dade namnen är mycket mer typiska, nio av tio namn är tvåledade. De enle-
dade namnen med stark kontinuitet är oftast sådana som kan anses ha svag 
namnkaraktär, såsom Fjällen, Risle, Rudan, Sidorna och Vreta. Också bland 
de tvåledade namnen är det namn med svag namnkaraktär – som också är de 
mest typiska ägonamnen – som har starkast kontinuitet (i motsats till min 
hypotes), såsom Norrgärdet och Storängen, även om namn med naturbe-
tecknande huvudled relativt sett är något bättre representerade bland namnen 
med stark kontinuitet. Möjligen kan man koppla detta till Terhi Ainialas 
teori om att namn som beskriver det namngivna objektet har bättre kontinui-
tet (se avsn. 2.3).  

Man får anta att de ovan nämnda typiska namnen är beskrivande på ett 
basalt och enkelt sätt som förstås av de flesta namnbrukare; det finns ingen 
särskild tillkomstberättelse eller försvunnen liknelse bakom de namn som jag 
funnit vara typiska i Almunge och Väddö socknar. Ett namn som Storängen 
kan, eftersom det är genomskinligt och då både stor och äng fortfarande 
existerar i lexikonet, förstås av (antagligen) alla namnbrukare under den 
tidsperiod som jag har undersökt. 

7.2.2 Utomspråkliga omständigheter 
När det gäller utomspråkliga omständigheter som kan påverka ägonamns-
kontinuiteten är det resultaten från de närmare undersökta byarna Söderby 
och Ösby i Almunge socken samt Södra Fjäll och Norrbyle i Väddö socken 
som jag sammanfattar och drar slutsatser av. Jag har koncentrerat mig på 
vilket markslag den namngivna ägan denoterar, huruvida ägan är samfälld  
(enligt min tolkning av samfällt ägande se avsn. 5.2) och ägans läge på eller 
vid byns rågång. I detta kapitel kommer jag åter att använda mig av di-
stinktionen svag-stark kontinuitet (se avsn. 5.5), eftersom det är så jag har 
uttryckt mig i de kapitel som behandlar de utvalda bebyggelseenheterna.  

Om man till en början noterar vilket markslag ägonamnen denoterar, kan 
man konstatera att ängsmark oftare tycks förekomma bland namnen med 
stark kontinuitet (jfr punkt 8 i avsn. 2.3). I Söderby, Almunge socken, och 
Södra Fjäll, Väddö socken, är det främst namn som denoterar ängsmark som 
har stark kontinuitet. I Ösby är andelen ägonamn som denoterar ängsmark 
något större än andelen för de övriga markslagen bland namnen med stark 
kontinuitet. Norrbyle bryter mönstret, där är inget markslag starkare repre-
senterat än de andra bland namnen med stark kontinuitet. För samtliga be-
byggelseenheter gäller dock att dessa ängsnamn byter denotation senast un-
der perioden 1930–1963 för att i nästan samtliga fall i stället denotera åker-
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mark, utan att byta namn. En ändrad funktion när det gäller markslag innebär 
inte automatiskt ett namnbyte (jfr punkt 10 i avsn. 2.3).  

Det kan finnas flera anledningar till att ängsnamnen relativt tycks ha lite 
större chanser till överlevnad i mitt material. En förklaring kan antas ligga i 
källornas utseende. Som tidigare påpekats (se avsn. 7.1.1) förefaller ängs-
marken ha ett mer varierat namnskick, men detta beror antagligen på att alla 
namn som funnits på åkermarken inte är återgivna i lantmäteriakterna, me-
dan en större del av ängsnamnen är det. Ju fler namn som man kan anta fak-
tiskt brukats av människorna i trakten, och alltså inte är ett utslag av lantmä-
tarens namnpraxis, ju större chans borde finnas till överlevnad. Eftersom 
ängsnamnen har ett mer varierat utseende kan man möjligen utgå ifrån att de 
mindre ofta är en lantmätarprodukt, såsom vissa åkernamn alltså kan vara. 

En annan förklaring till varför ängsmarkens namn tycks ha bättre över-
levnadsförmåga finns möjligen i punkt 6 i avsnitt 2.3. Där antas att namn 
som knyter an till beständiga terrängformationer håller bättre stånd än andra 
namn. I den indelning av bestämningslederna som jag har gjort återfinns 
namn som hänvisar till beständiga terrängformationer i kategorin Natur- och 
kulturområden (där man alltså kan finna berg, sjö, vik etc.), och det är en 
kategori med förhållandevis många namn med stark kontinuitet, bland vilka 
sju av elva denoterar ängsmark.  

Många gånger förklaras en bättre överlevnadsgrad med en större namn-
brukarkrets. Huruvida namnen på ängsmarken har fler namnbrukare kan 
kopplas till frågan om samfällt ägande (se avsn. 5.2, jfr även Wedmark 
1959–160). Vissa ängar i mitt material var uppdelade på flera ägare längre 
fram i tiden än större delen av åkermarken, och möjligen är denna typ av 
samfällt ägande, med fler möjliga namnbrukare, en anledning till att ängs-
marken tycks förekomma oftare bland ägonamnen med stark kontinuitet.  

I den undersökning jag har gjort av den samfällt ägda marken finns en 
tendens till bättre chanser till överlevnad för namnen på dessa områden, 
dock inte i alla undersökta bebyggelseenheter. I Söderby har det samfällda 
ägandet stor betydelse för namnkontinuiteten. Fem av åtta namn på samfällt 
ägd mark har stark kontinuitet, och alla åtta namnen förekommer i minst två 
perioder. I Ösby har jag endast kunnat definiera tre ägonamn som namn på 
samfällda ägor. Av dessa förekommer ett namn under fyra perioder, medan 
de två övriga förekommer i två perioder. Möjligen kan man se en antydan till 
starkare kontinuitet för de samfällt ägda lokalerna, men namnen i Ösby är för 
få för att man ska våga dra den slutsatsen. De namn i Södra Fjäll som deno-
terar samfällt ägd mark verkar inte ha bättre kontinuitet än andra namn, end-
ast ett namn av åtta har stark kontinuitet, och fyra andra namn förekommer i 
två perioder. I Norrbyle har två namn stark kontinuitet, av totalt nio namn på 
samfällt ägda områden, och fem namn förekommer i två perioder. Att det 
samfällda ägandet ger visst stöd för namnets överlevnad är troligen ett utslag 
av att detta ägande medfört fler namnbrukare. 
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Den sista aspekten på utomspråkliga omständigheter som jag har under-
sökt rör byarnas gränser och namnen på områden på eller vid rågången (dvs. 
byns ägogränser). Även i detta fall är det alltså den vidgade namnbrukar-
kretsen som möjligen påverkar namnens överlevnad. Namnen som före-
kommer i (skrivna) rågångsbestämningar (eller i rågångsbeskrivningar vid 
andra förrättningar) och andra rågångstvister får ytterligare stöd för namnets 
överlevnad, eftersom de skrivits ned (ofta flera gånger). Namn på ägomark 
på eller vid Söderbys rågång har en tydlig tendens till starkare namnkonti-
nuitet. Sju av nio namn på ägor på eller vid Söderbys rågång har stark konti-
nuitet och fyra av dessa förekommer till och med under fyra perioder. Namn 
på ägomark på eller vid Ösbys rågång har inte starkare kontinuitet än andra 
ägonamn i Ösby. I Södra Fjäll är det egentligen svårt att säga hur ägans läge 
vid eller på byns rågång kan ha påverkat namnkontinuiteten eftersom det 
saknas äldre källor som redovisar hela byns ägomark. Det finns dock sådant 
som tyder på att ägans läge på eller vid rågången inte har inverkat positivt på 
namnens överlevnad. I Norrbyle är källäget lite bättre och man kan också se 
att det finns en något starkare tendens till stark kontinuitet för namn på ägor 
på eller vid byns rågång än andra namn, där fem av fjorton områden bär 
namn som har stark kontinuitet (ett förekommer från den första till den sista 
perioden i mitt material). Man kan sammanfatta resultatet som en aning vari-
erande. I Söderby finns en tydlig tendens till starkare kontinuitet vid byns 
rågång, i Norrbyle finns en antydan åt samma håll, medan ägans läge vid 
rågångarna i Ösby och Södra Fjäll inte verkar ha haft någon betydelse för 
ägonamnets överlevnad. Man bör dock ha i åtanke att namnen på eller vid 
byarnas rågångar har färre äldre belägg i Ösby och Södra Fjäll än i Söderby 
och Norrbyle, vilket kan påverka den synbara kontinuiteten. 

Sammantaget kan man konstatera att de utomspråkliga omständigheterna 
markslag, samfällt ägande och ägans läge vid en rågång ofta har betydelse 
för namnets kontinuitet över perioder. I samtliga fall har dessa faktorer i 
förlängningen med möjligheten till vidgad namnbrukarkrets att göra, även 
om möjligheten givetvis finns att dessa faktorer i sig själva också har rele-
vans för namnens överlevnad. Resultatet av min undersökning tycks peka 
mot att en kombination av yttre faktorer och inomonomastiska faktorer har 
betydelse för huruvida ett namn överlever eller inte. Man kan alltså (som 
ovan nämnts) använda den ovan redovisade modellen över förståelseskap-
ande i fråga om namn (fig. 30) även för att beskriva alla komponenter som 
spelar in för namnkontinuiteten; huruvida ett namn överlever eller inte beror 
till stor del på namnbrukarna, denotatum och situationen i stort, men även på 
onomastikonet (eller inomonomastiska faktorer). 
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7.3 Efterord och utblickar 
Många ägonamn, i åtminstone Almunge och Väddö socknar, är genom-
skinliga och ”typiska”; de har svag namnkaraktär och överlever sällan någon 
längre tid. För den som söker svåra etymologiska utmaningar och som vill 
använda namn för att få svar rörande urgermanska språkutvecklingar är ägo-
namnsmaterialet ingen bra utgångspunkt. Ägonamnen erbjuder i stället andra 
utmaningar och svar på andra (språkliga) frågor. Den stora mängden ägo-
namn och omsättningen av ägonamn inom vissa områden gör att frågor om 
namnbildning och namnkontinuitet är relevanta. Även andra teoretiska frå-
gor om t.ex. onomastikonets roll vid namnbildning och namnbruk kan stude-
ras utifrån ägonamnen. 

Ägonamn utgör en egen, om än heterogen, grupp inom vårt onomastikon. 
En oöverskådlig mängd ägonamn har funnits inom Sveriges gränser, men 
som jag med denna undersökning har försökt visa uppvisar flertalet ägonamn 
liknande mönster när det gäller bildning och innehåll (åtminstone från 1600-
talet och framåt i tiden). Ägonamnen ligger ofta nära appellativen, de har en 
snäv namnbrukarkrets och denoterar objekt som är stadda i förändring allt-
efter jordbrukarens villkor, och det är därför kanske inte så överraskande att 
många ägonamn inte tycks ha en längre livstid än högst ett sekel. Ändå finns 
det ägonamn som överlever i minst tre hundra år. Varför vissa ägonamn 
överlever och andra inte är svårt att förklara. I denna avhandling har vissa 
aspekter tagits upp, dels av inomonomastisk art, dels av annan, icke-språklig 
art. Resultaten av min undersökning är dock inte entydiga. Ägonamns över-
levnad tycks vara beroende av många olika faktorer, vissa har kanske inte 
tagits upp i denna avhandling. Jag anser det dock vara tydligt att man inte 
kan avvisa namnets utformning som en del av förklaringen. 

Vidare undersökningar av just namnkontinuiteten är nödvändiga för att 
förstå hur och varför vissa namn finns kvar och andra försvinner. Intressant 
vore också att se om namnkontinuiteten varierar beroende på vilken namn-
kategori namnet tillhör (inom onomastikonet i stort) när de yttre förhål-
landena (såsom geografisk, språklig och social tillhörighet) är desamma för 
alla undersökta namn. Ägonamnens förutsättningar kan till viss del jämföras 
med förnamnens och möjligen med dem hos andra typer av namn inom en 
gård eller by. Man måste för personnamnen och djurnamnen givetvis bortse 
från namnbärarens levnadstid; om man enbart knyter namnkontinuiteten vid 
t.ex. personnamn till en och samma namnbärare är det omöjligt för ett namn 
ha kontinuitet över hundra år. Om man däremot tänker sig ett person-
namnsonomastikon där ett namn kan väljas om och om igen inom samma 
familj, kan även personnamnskontinuitet uppstå. Om man använder den 
dialogiska teorin kan man kanske se möjliga förklaringar till och samband 
mellan namnkontinuiteterna för olika namnkategorier. För att kunna försäkra 
sig om att de sociokulturella ramarna är ungefär desamma för alla namntyper 
och för att på ett annorlunda sätt kunna diskutera de olika kategoriernas 
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särart när det gäller namnkontinuitet och onomastikon tror jag att det skulle 
vara intressant att undersöka namnkontinuiteten för alla typer av namn (inte 
enbart ortnamn utan även husdjursnamn och personnamn) inom ett begränsat 
område under en längre tid. 

Det skulle också vara intressant att följa de tidigare ägonamnens ut-
veckling idag. Som jag redan har framhållit är jordbruket inte en stor del av 
de flesta människors vardag i Sverige idag. De namn som fortfarande kan 
klassificeras som ägonamn är mycket färre än de var för hundra år sedan. 
Dock existerar tidigare ägonamn fortfarande med ändrad denotation. Det är 
inte ovanligt att gamla ägonamn förekommer i ny funktion på t.ex. bostads-
områden, i gatunamn eller på stadsdelar. Man använder också de gamla ägo-
namnen som namn på sommarboenden eller som geografiska referenser vid 
bär- och svampplockning etc. Jag har även fått exempel på att gamla ägo-
namn används på jakttorn som står där den gamla ägomarken var belägen. 
De tidigare ägonamnen tycks alltså fortfarande fylla en funktion, även när 
deras ursprungliga uppgift (att denotera ägomark) försvunnit.  

Ägonamn har varit, och tycks till viss del fortfarande vara, en del av män-
niskors närmiljö och kan på så sätt berätta mycket om tidigare generationers 
liv och förhållanden, samtidigt som de är en intressant källa när det gäller 
teorier kring namnbildning och namnval, namnkontinuitet och namndöd. 
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8 Summary 

This thesis examines the field names of the inland parish of Almunge and the 
coastal parish of Väddö, both in Uppland, from the 17th century to the pre-
sent day.  

Today, most people in Sweden are not involved in farming and live their 
whole lives within a town or city. But we need look back only a century to 
find a very different situation. Around 1900, the majority of Sweden’s inhab-
itants lived in the countryside and their day revolved around the farm and its 
land and animals. Naturally, they coined names for many features in their 
surroundings, such as fields, meadows and pastures. These names bear wit-
ness to both individual sentiments and more general features of name for-
mation. Investigating and describing field names over a longer period is a 
way of seeing the ‘ordinary’ man or woman, his or her feelings and opinions 
about everyday life, a life which may not have left many other traces. 

In Chapter 1 I give a brief outline of agricultural developments over the 
last four hundred years and present the aims of the dissertation. In Sweden, 
there have been major transformations within the agricultural sphere: a va-
riety of technical advances have changed working conditions, different polit-
ical decisions have changed the layout of farmland, and nowadays fewer 
people cultivate larger areas than before. The changes that have occurred in 
the last century are probably the most dramatic ones since people began to 
cultivate the land and settle around their fields. With these changes in agri-
culture, it is interesting to see what has happened to the names in the same 
localities. 

Within onomastic research, field names are often ascribed certain charac-
teristic features, such as few name users, a short life and semantic transpar-
ency. I want to investigate the validity of these claims and establish a factu-
ally based description of field-name formation and field-name continuity. 
The main purposes of this thesis can be summarized as follows:  

 
 To present the general features of field names, from the earliest exam-

ples I have found (in the early 17th century) to 2012. 
 To investigate the continuity of field names and attempt to understand 

what factors are of importance when it comes to the continuity and dis-
appearance of these names. 

 Finally, to investigate whether the field names in a coastal parish differ 
from those of an inland parish. 
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Chapter 2 gives an overview of earlier, mostly Scandinavian, research con-
cerning field names, exploring their formation, age and continuity. 

In Chapter 3 I present the theoretical framework of the thesis, based on 
dialogical theory as presented by Per Linell (2009) and the theory of an on-
omasticon. Dialogical theory is basically a theory of human sense-making. 
How we understand a word, an utterance, a meaning or a whole conversation 
is dependent on many things, not just ourselves but also time, space and the 
situational context. The model presented in Figure 1 describes the different 
(inter)dependencies of the four components involved in sense-making, i.e. 
ego, alter, object and socioculture. I have found it meaningful to see name 
coining and name usage in the same light: a kind of sense-making is in-
volved when we use names, and name continuity is very much dependent on 
all four components in the figure.  

In the same chapter I also present and discuss the concepts of field name, 
continuity, and ‘close-horizon’ and ‘remote-horizon’ names. The Swedish 
notion of ägonamn ‘field name’ has been used with varying content and 
meaning, and in a Scandinavian perspective its range of meanings becomes 
wider still. In section 3.2.1, I summarize the different ways in which the con-
cept has been used and make clear that in this dissertation field names refers 
to names for land that has in some way been used in agriculture in the widest 
sense (both arable farming and livestock rearing). To avoid names that clearly 
denote natural features, I have excluded names for land that cannot, based on 
the sources, be defined as fields, meadows or pastureland. The notion of con-
tinuity may seem simple enough, but, as Brink (1984) pointed out, it has been 
used in different ways in different disciplines. In this work I use the word 
continuity to mean ‘field-name continuity’. As long as a name remains in the 
same form (although it may vary orthographically, in definiteness or between 
plural and singular) and denotes a field, meadow, enclosed pasture or other 
area of grazing, I consider it to show continuity. If the area is built on and the 
name becomes a settlement name, I do not consider it to show continuity. 
Finally, the distinction between close-horizon and remote-horizon names is 
described. I link these notions with the agrarian terms infield and outlying 
land, and explain how we can understand the differences between close- and 
remote-horizon names through dialogical theory. 

Chapter 4 introduces the areas covered by the investigation, with a topo-
graphical characterization of the two parishes and of the four hamlets chosen 
for more detailed study. The chapter also includes a description of the source 
material. In all, the corpus consists of 5,736 field names. 

The areas I have chosen to study are located in eastern Uppland: the two 
parishes of Almunge and Väddö (see Figure 3 for map). Almunge is an in-
land parish with a mixed topography, mostly woods, bogs and marshland, 
but also arable and grazing land. Its settlement has mostly consisted of 
farms, but there are also a number of manors and country estates. Väddö, on 
the other hand, is a coastal parish, consisting primarily of the island of 
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Väddö. Its topography bears a resemblance to that of Almunge, with a large 
proportion of woodland, though with a greater concentration of arable land 
to the east of the channel separating the island from the mainland. Väddö has 
had a slightly denser rurally-based population than Almunge. Together, these 
two parishes provide us with information about the field names of eastern 
Uppland ‒ a limited area with many traits in common (including dialectal 
features and agrarian techniques), but also differences (between coastal and 
inland districts). 

My source material comprises historical maps, both land surveyors’ maps 
and various cadastral records, and more modern collections of names held in 
the Names Archive of the Institute for Language and Folklore in Uppsala. 

The earliest source material consists of the oldest ‘geometrical’ maps, da-
ting from the 1640s. These large-scale maps were commissioned by the state 
to obtain an indication of how much the country could produce, in terms of 
crops and other edible assets. Arable and pasture land were measured, classi-
fied and sometimes described using names. Although many of these names 
give a stereotypical impression, they are in most cases the oldest examples of 
Swedish field names. The state continued to produce official maps of various 
kinds down the centuries, but the records from the different phases of the 
enclosure movement in Sweden – the storskifte, the major redistribution of 
land holdings starting in 1757, and the laga skifte, beginning in 1827 – are 
the richest sources of field names. In the 20th century, toponyms of all kinds 
were recorded in most parts of Sweden, supplying the country’s name ar-
chives with a large number of formerly unknown field names. These names 
are of course common, unofficial names, used by farmers in their everyday 
work. 

At the end of Chapter 4, I first present the conditions in which the land 
surveyors worked and the role they played in the reproduction of field 
names, before attempting to pin down the shortcomings arising from my 
choice of material and the problems I have dealt with, with a section special-
ly devoted to a discussion of appellative versus name. 

In Chapter 5 I describe my methods and analysis. First, I explain the cri-
teria applied in deciding whether or not a name is a field name (as defined in 
the previous chapter), namely: (1) The name must have a high degree of 
properness (propriality), failing which, (2) there must be other field names 
with a high degree of properness in the same document or, if that is not the 
case, (3) the name must recur in the same (or nearly the same) form in other 
sources. Next, I describe how I collected the names from the historical 
sources. I only gathered names that were recorded independently, i.e. I did 
not extract proper names from compounds. When collecting the names, I 
also noted whether they denoted fields, meadows or pastureland. Finally, I 
made a note of whether or not the names denoted jointly owned land, by 
which I mean areas bearing only one name, but shared by most of the villag-
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ers. Thereafter, I describe how I recorded field names in the hamlets of 
Söderby and Ösby in Almunge and Södra Fjäll and Norrbyle in Väddö. 

I collected a large body of field names, and to be able to address the ques-
tion of continuity I judged it necessary to divide the corpus into periods, 
according to the different sources. The first period is based on the oldest 
maps and sources, dating from 1640 to 1751. Between 1752 and 1826 the 
material consists mostly of names from records of the storskifte, and for the 
following period, 1827–1929, it is based on records of the laga skifte. The 
last period covering the whole of the area studied is from 1930 to 1963, with 
material drawn from the records of the Institute for Language and Folklore 
and from the ‘economic’ maps produced in the mid 1950s. For the final pe-
riod, 2010–12, I myself recorded field names from the four chosen hamlets. 
For a name to be considered to show continuity, I require that it occurs in at 
least two periods, and to show strong continuity it must be recorded in at 
least three. This means that a name recorded, for example, in 1825 and then 
in 1830 is deemed to exhibit the same continuity as one recorded in 1640 
and in 1825. I therefore decided to concentrate on names showing strong 
continuity, i.e. those which occur in at least three periods. 

In my analysis of the structure and semantics of the names, I divide them 
into names consisting of one element, a generic only, and those consisting 
two, both a specific and a generic. Often there is no difficulty in deciding the 
number of elements in a name, but both the nature of the sources and the 
questionable status of some field names in terms of properness, as in 
Kalvhagen ‘the calf paddock’, make it necessary to discuss and explain my 
view of the question of name elements. I go on to describe my analysis of 
the generic elements of the names. First, I divide the generics into four 
groups (cf. Birgit Falck-Kjällquist 1973, p. 20), namely three groups that all 
indicate land and one indicating something that is not primarily connected 
with land (such as ‘creek’, ‘dam’ etc. and some metaphorical and metonymic 
names). The groups indicating land are, first, generics that denote land in a 
more general sense (such as -skifte ‘parcel’), then those more specifically 
indicating natural land (such as -kärr ‘fen’), and finally generics that denote 
farmland (such as -åker ‘field’, -äng ‘meadow’). Secondly, I analyse each of 
the more common generics in terms of field-name formation and continuity. 
The specifics are analysed with reference to different semantic categories; 
first, they are sorted by part of speech (noun, adjective/adverb and verb), and 
then into different subordinate groups. Nouns are grouped into those denot-
ing Persons (with the subdivisions names and appellations), Settlements 
(subdivided into names and appellations), Natural and cultural features 
(again, divided into names and appellations), Animals (with the subdivisions 
tame and wild), Plants (divided into cultivated and wild), Constructions and 
Other nouns. Within the category adjectives/adverbs, there are six groups: 
Size, Age, Location, Shape, Colour and Other adjectives/adverbs. Unfortu-
nately, there is of course a group of undefined names, for which it has not 
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been possible to decide their part of speech, or which subgroup they should 
be assigned to.  

Chapter 6 presents the results, first for the parish of Almunge and then for 
Väddö parish. The chapter is structured with the periods in chronological 
order. For each period, I present the material and my analysis of name for-
mation and continuity, with a summary for the whole parish concerning both 
name formation and continuity, before describing each of the hamlets in 
greater depth, following the same structure, but also including a discussion 
of what the field names can tell us about the different hamlets, and of the 
different factors that can bring about stronger continuity. 

In Chapter 7 I summarize and discuss the various findings of my investi-
gation. In the first part I consider the characteristics of field names, in the 
corpus as a whole, but also looking more specifically at the changes (or lack 
thereof) across the different periods and the differences that can be found 
between the two parishes. I note that the commonest name in my material is 
Norrgärdet ‘the north field’, even though the most usual generic is -vret 
‘croft’ and the most frequent category of specifics is Natural and cultural 
features. The most frequent, and therefore typical, generics are -vret, -äng 
‘meadow’ and -hage ‘enclosed pasture’. The ten most frequent generics oc-
cur in 70 per cent of all the field names collected in the two parishes. This 
tendency for field names to be so uniform can be explained by dialogical 
theory and by the onomasticon (see Figure 29). The more names there are 
with the same generic, the stronger the influence on the onomasticon and on 
name givers, and therefore the more names can be coined with the generic in 
question. 

The differences between the two parishes are not particularly striking. 
There are more similarities, and it is apparent that there is an existing name-
coining pattern – what we could term a Swedish field-name onomasticon. 
Between the periods, too, there are few differences; a rising percentage of 
specifics belonging to the Settlements group may be noted, as well as a de-
clining percentage of those belonging to the Location group. There is also a 
small increase in names that consist of only one element and are metaphori-
cal, not uncommonly with a touch of humour. 

Regarding the question of field-name continuity, I find that only 18 per 
cent of the oldest field names from Almunge in my corpus survive to the 
period 1930–1963, and 15 per cent of those from Väddö. On the other hand, 
57 per cent of the field names of Almunge in the period 1930–1963 have 
earlier records, and 42 per cent of those in Väddö. Certain onomastic factors 
seem to be important when it comes to the continuity of field names: one is 
the formation of the name, with names consisting of a single element show-
ing somewhat stronger continuity; another is the generic – names containing 
a generic that does not indicate land seem to have a tendency towards 
stronger continuity. In general, though, it must be concluded that the most 
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typical names are also the ones that tend to survive across the different peri-
ods.  

I have also examined a number of non-onomastic factors which may be of 
importance with regard to field-name continuity. All in all, it may be noted 
that three such factors – type of land (i.e. fields, meadows or pastures, with 
meadow names in particular apparently having a slightly greater chance of 
surviving), joint ownership, and location on the hamlet boundary – are often 
of significance for a field name’s survival. All these factors have to do, in a 
wider sense, with an extended group of name users. The results of my study 
seem to indicate that both onomastic and non-onomastic factors are of im-
portance when it comes to the survival of field names. 

Finally, I conclude that field names are of interest to anyone with a con-
cern for name formation and name continuity. I also attempt to identify other 
areas where it could be interesting to use dialogical theory and compare field 
names with other types of names. Field names were, and in some functions 
still are, a part of people’s local neighbourhood and can therefore reveal 
something of our ancestors’ daily lives and sentiments. At the same time, 
they are an fascinating source when it comes to theories regarding the coin-
ing, formation, continuity and disappearance of names. 
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Bilaga 1. Excerperade akter för de särskilt undersökta bebyggelseenheterna 
Söderby, Ösby, Södra Fjäll och Norrbyle. 
 
Söderby, Almunge socken 
 
LSA (de akter som saknar beteck-

ning på A2- är excerperade 
från den fysiska kartan) 

 A2–41:1, Söderby 1710 
 41:2, Söderby 1776 
 41:3, Söderby 1788 
 41:4, Söderby 1803 
 41:5, Söderby 1866–1867  
 A2–9:1, Gränby 1771 
 A26–22:1, Båtmanby 1779 
 
LMA 
 03-ALM-9, Söderby 1711 
 03-ALM-26, Uddnäs 1759 
 03-ALM-39, Söderby 1776 
 03-ALM-47, Söderby 1804 
 03-ALM-69, Söderby 1835 
 03-ALM-75, Söderby 1841 
 03-ALM-86, Söderby mfl. 

1866 
 03-ALM-90, Söderby 1868 
 03-ALM-103, Söderby 1885 
 03-ALM-114, Söderby  
 03-ALM-131, Söderby 1904 
 03-ALM-135, Söderby 1904 
 03-ALM-136, Söderby 1904 
 03-ALM-161, Söderby 1919 
 03-ALM-174, Söderby 1924 
 03-ALM-176, Söderby 1925 
 03-ALM-181, Söderby 1926 
 
Ekonomiska kartan 
Uppteckningar OAU 
Egna uppteckningar 
 

Ösby, Almunge socken 
 

LSA (de akter som saknar beteck-
ning på A2- är excerperade 
från den fysiska kartan) 

 49:1, Ösby 1760 
 A25–18:1, Solvalla 1763 
 49:5, Ösby 1840–1841 
 
LMA 
 03-ALM-27, Ösby 1766 
 03-ALM-76, Ösby 1846 
 03-ALM-80, Ösby 1849 
 03-ALM-81, Ösby 1851 
 03-ALM-112, Ösby 1890 
 03-ALM-115, Ösby 1894 
 03-ALM-139, Ösby 1910 
 03-ALM-158, Ösby 1918 

 
Ekonomiska kartan 
Uppteckningar OAU 
Egna uppteckningar 
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Södra Fjäll, Väddö socken 
 
GEORG 
 A7:114–115, Norra och Södra 

Fjäll 1640 
 
LSA  
 A118–11:1, Södra Fjäll 1782 
 
LMA 
 03-VÄD-69, Södra Fjäll 1813 
 03-VÄD-156, Södra Fjäll 1848 
 03-VÄD-212, Södra Fjäll 1880 
 03-VÄD-214, Södra Fjäll 1881 
 03-VÄD-250, Södra Fjäll 1892 
 03-VÄD-275, Södra Fjäll 1898 
 03-VÄD-333, Södra Fjäll 1906 
 03-VÄD-350, Södra Fjäll 1908 
 03-VÄD-353, Södra Fjäll 1908 
 03-VÄD-273, Södra Fjäll 1908 
 03-VÄD-386, Södra Fjäll 1911 
 03-VÄD-410, Södra Fjäll 1914 
 03-VÄD-419, Södra Fjäll 1914 
 
Ekonomiska kartan 
Uppteckningar OAU 
Egna uppteckningar 
 
 

Norrbyle, Väddö socken 
 
GEORG 
 A7:111, Byle 1640 
 
LSA  
 A118–7:1, Norrbyle 1772 
 
LMA 
 03-VÄD-20, Norrbyle 1772 
 03-VÄD-60, Norrbyle 1800 
 03-VÄD-153, Norrbyle 1850 
 03-VÄD-154, Norrbyle 1855 
 03-VÄD-352, Norrbyle 1907 

 
Ekonomiska kartan 
Uppteckningar OAU 
Egna uppteckningar 
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Bilaga 3. Ägonamn i Almunge och Väddö socknar 
  
Nedan listas alla namn som förekommer i mitt material, sorterade sockenvis 
och alfabetiskt. Namnformerna som förekommer är de mest moderna namn-
formerna som finns belägg för i mitt material, förutom i de fall namnen har 
kontinuitet över perioderna då den äldsta formen anges. Då samma namn 
återkommer i flera byar har jag inom parentes angett hur många namn det rör 
sig om. 
 
 

Almunge sn  
 
***torpkärret, **kwreten 
 
A(h)lkärret (4), Abborkärret (2), Afrika, Allmennings stumpen, Allmenningsgrun-
det, Allmenningsåkern, Allmänningen, Allmännings långmåssen, Allmännings skif-
tet, Allmänningsbacken, Amerika, And(ers) Mattskärret, AndersJans, Anna-
Stinasbacken, Askdals Skiftet, Askdals Wreten, Askkärret, Askungsmon, Asphagen 
(2), Asplundsplöjet, Asprudskärret, Avundsdalsbacken el. Avensdalsbacken, 
Avundsryan 
 
Backhåls Skiftet, Backskiftet, Backtorpkärret, Backtorpslandet, Backängen, 
Baddgärdet, Baddodlingen el. Vadkärret, Badstubacken, Badstugrundet, Badstugu 
Skiftet, Bakdammen, Bakgärdet (2), Bakhagarne (2), Bakkilsskiftet, Bakkärret, 
Bakluret, Bakmyran, Bakom ladan, Bakplöjet, Bakstycket, Baktaska(n), Bakvreten 
(3), Bakängen (3), Barbrohägnad(en), Barbrowreten, Bastbacken, Bastubacken, 
Bastugärdet el. Bastuskiftet, Bastuhagen (2), Bastukärret, Bastuvreten (6), Bastu-
åkern (2), Bengtvreten el. Bänkvreten, Benhammarsbacken, Bergamossen, Berg-
bolsstycket, Bergbolsängen, Bergkärret, Bergtäppan, Bergåkern, Berkåls-skiftet, 
Beteshagen, Betesrödjan, Biörckwreten, Biörnhags slätten, Biörnhags Sveden, 
Biörnnålen, Biörnsängen, Björckkärret, Björkbacken (2), Björkdal, Björkhagen, 
Björkhagslandet, Björklandet, Björklundsgärdet, Björkvreten (2), Björnhagen, 
Björnhagsvreten, Björnmåssen (2), Björnslåttan, Björnängen, Björsängen, Björs-
ängsbackarne, Bofin(c)k Hagen, Bogeråkern, Bolbacken, Bondswia, Bordet, Bord-
hus Eng, Bordkärret el. Bolkärret, Borgardalen, Borgaredalen, Bosgärdet, Bosshus-
hagen, Bosshusvreten, Botmyran, Brattfallet, Brattfallskärret, Bred(s)kä(r)rsskiftet, 
Breden, Bredkärret, Bredmyran, Bredshalsen (2), Bredskiftet, Bredskifts Halsen, 
Bredsvedswreten, Bredsäter Ängen, Bredtegen, Bredåkern, Bredåkers- och Wä-
derquarns skiftet, Bresettran, Bro Skiftet, Bro(o) Kierret, Broa, Broavreten, Bro-
backs Skiftet, Bromsmyran (2), Bromsängen (2), Bromsängsbacken, Bromyran kärr, 
Broskiftet, Broskiftlindan, Brostycket, Brotegarne, Brotorphålet, Brotorpstäppan, 
Brotorpsvreten, Brovreten (2), Broåkersskiftet, Broängen (4), Broängshålet (2), 
Broängshörnet, Broängsvreten, Bruksgärdet, Brunnsgärdet (2), Brunnstäppan, 
Brunnsängen, Bruntorpskärret, Bråkullaberg, Bråkullahålet, Bråms Engen, Bränn-
backen, Brännkärret, Brömshagen, Brömsängen, Brömsängsskiftet, Brötan, 
Brötsvreten, Brötvretstegarne, Bunkängen (3), Bushålet, Buskflatskiftet, Buskmaren, 
Byahagen, Bybacken, bybackgrundet, Bybacksgrynda(n), Bybackwreten, bybak-
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åkern, Bydingeängen, Bydinggärdet el. Bydingegärdet, Bydängen, Byflatskiftet, 
Byhags eller Lötskiftet, Byhägnaden, Bylandet, Byskehagen, Byskeskiftet (2), By-
skiftet (2), Bytingen, Bytskärret, Byttbolsgrundet, Byttbolsängen (2), Byvreten, 
Byxarslet (2), Byåkrarne, Byängen (10), Byängshaget, Byängslandet, Byängs-
mossen, Bårrtalls åkrarne, Bäcken (3), Bäckjärker el. Beckjärker, Bäckvreten, Bös-
ängen 
 
Carl Jans Kiärret, Compankärret (2) 
 
Dalarna, Dalkarlskärret (3), Daltegen, Dam(s)kärret, Dammbackshagen, Damm-
backstegen, Dammen (9), Dammhagen, Dammtorpsåkrarne, Dammvrån, Damm-
åkern, Dammängen (3), Damtorpstäppan, Damtwäran, Damwreten (2), Damäng, 
Darsgärdet, Dasgärdet, det östra bohlet, Digrudan, Djupkärret (2), Djuplandet, 
Djupröfven, Djupängen (4), Djävulshålet, Domarengen, Domkyrckvreten, Domvre-
ten (2), Draggärdet, Dragonhagen, Dragonslåttan, Dragontegen, Dragontorpshagen, 
Dragonvreten, Dragonåkern, Dragvalsgärdet, Dravaln, Drängdalen, Drängdalsvre-
ten, Dufvreten, Dunderhagen, Dusgärdet, Dyan 
 
Edeby Engen, Ekbackarna, Ekbacken (3), Ekhagen, Ekhagstäppan, Ekholmen, 
Eknäsgärdet, Ekskifte, Ekskogen, Ekskogs skiftet, Ekskogsdälden, Ekstycket, 
Ekwretn, Ekåkern, Enbärsmossen, Enebyängen, Engeshagha, Eriksbergsskiftet, 
Erikslund (2), Erikslundshagen, Erstad, Ersängen 
 
Fallkärret, Farfarsåkern, Farmorsvreten, Faromsvreten, Fielfinnerna, Fin(n)ängen, 
Findalskiftet, Finndalen, Finntornet, Finnängen, Finnängswreten, Finskorne, Fiskar-
kärret (2), Fiskarängen, Fjällen (2), Fjällpinan, Fladgärdet (2), Fladhagen, Flad-
hagen, Fladvreten, Fladängen, Fladängsbacken, Flan(c)ke(t), Flanckskiftet, Flank-
ängen, Flatkärret, Flatkärrsbacken, Flatkärrshaget, Flodgierde, Flugdaln, Flunckan, 
Flyet, Fläskhagen, Fläskhägnaden, Fläskåkern, Forsängen, Framdammen, Framdam-
skiftet, Framkärret, Frammyran, Framplöjet, Framskiftet, Framtegarna, Frost Engen, 
Frosttegen, Frudal, Frudalsodlingen, Frukostbacken, Frukosttegen, Fräkenkärret, 
Fräkensjön, Frälsevreten, Fröjdhagen, Fröjdkärret, Fröjdvreten, Fuhlåkern, Ful-
kärret, Fåfängan (2), Fåfängkärret, Fårbytten, Fårgärdet, Fårhagen (3), Fårputten (2), 
Fårsjö kärret, Fårsjöbacken, Fårsjöhagen, Fähustäppan, Fähusåkern, fälttiskiärret, 
Fämyrorna, Försängsdalen 
 
Galthålet, Gamla Kåhlsängen, Gamle Ängen, gammelhagen, Gammeltackan (3), 
Gethusbackarne, Gethusvreten, Getökärret, Getön, Getösbacken, Getöswreten, Gjär-
desLöten, Gjödsättran, Goddagskärret, Godetäppan, Granhagstäppan, Granholmen, 
Granstugan, Grendaln, Grendalsvreten, Grindskiftet, Grindstugugärdet, Grindåkern, 
Grinnhatts slätten, Gripgärdet, Gripsgärde, Grodorna, groptegen, Grundet (3), Gryt-
vreten, Grytåkern, Grytåkersvreten, Grytåkersängen, Grytängen, Gråten, Gråthagen, 
Gräfsvinsholmen, grändahls Sweden, Grändalen, Grändalshagen, Grändalskärret, 
Grändals-skiftet, Gränhammar, Gränsveds hagen, Grönberg, Grönbergskärret, Grön-
dalsängen, Grönsveden, Grönviken, Grönviks rödjan, Grönvikshagen, Grönviks-
skiftet, Grötarne, Gröttegen, Gubben, Gubbens plöje, Gubbhags swed, Gubbhägnet 
(2), Gubbkiärret, Gubbkärret (5), Gubbkärrs hagen, Gubbkärrshalsen, Gubbmossen, 
Gubbtäppan, Gubbvreten, Gubbängen, Guldhagen, Gullhagen, Gullkärret, Gulltorp-
hagen, Gullängen, Gumman, Gumsehagen, Gungholmen, Gunnaren, Gunnars wretn, 
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Gunnars Ängen, Gunnstäpporne, Gårborymmet, Gårdsrymmet, Gårdstäppan, Gärdes-
kärret (2), Gärdesvreten, Gärdet (4), Gärsgärdet, Gödsätervreten, Gödsätra, Gödsät-
terkärret, Gösätrategarne, Gösättrakärret, Gösättraängen 
 
Hagalund, Hagbacken, Hagby ängen, Hagen (4), Haglundshagen, Haglundsvreten, 
Hagplöjet (2), Hagtäppa, Hagängen, Hakrisängen, Halldammshagen, halltkiärret, 
Hallvikskärret, Halmsiökärret, Halmsjöberg, Halsen, Halsängen, HambEngen, 
Hammar skiftet, Hammarakersskiftet, Hammarbolsängen, Hammardal, Hammar-
dalsskiftet, Hammarhagen, Hammarhålet, Hammarlanden, hammarlindan, Ham-
marn, Hammartegarna, Hammarvreten, Hammaråkern, Hammaråkerslindan, 
Hamplandet (2), Hamptäppan, Hamptäpporne, Hampåkern (2), Hampåkerslöten, 
Harparbolsäng(en), Harsättra Kierret, Harsättravreten (2), Harängen, Harängsback-
en, Harängsvreten, Hattängen, Hegelbacken, Hektrokärret, helfweteskiärret, Hell-
bergshagen, Hellsinge Wreten, Hellsinge Ängen, Helsingland, Helveteskärrback-
arne, Hemgärdet (5), Hemhagen (2), Hemsidan, Hemskiftet (4), Hemvreten (3), 
Hemängen (7), herregårdsengen, HerrEngen, Herr-gårdz Engen, Herrkärre(t), 
Hjelmsätra, Hjelmsätra Vreten, Hjelmsätra Ängen, Hjortshagen, Hjälmgärdet, Hof-
mansstall Skiftet, Hofsängen, Hognäsgärdet, hollmängen, Holmhagen, holmn, 
Holmsberg, Holmsbergsskiftet, Holmskiftet (2), Holmstickslet, Holmtegarne, 
holmwreten, Hornkroksgärdet, Hospitalsfjällen (2), Hospitalstegen, Hospitalsängen, 
Hovsbacken, Hovsgärdet, Hulthuswreten, Humlegården, Humlegårdstäppan, 
Humlemyra Söderhägne, Humletäppan, Hummelgårdskiftet, Huttran kiärret, 
Hwas(s) Siö Kierret, Hvassholmen, Hålkärret, Hålsdalen el. Hålstan, Hålsäter-
odlingen, Hålsätertäppan, Hålsäterängen, Hålsätra, Häckrudskärret, Hägnaden (5), 
Hägnadsbackarna, Hälfvetes Kärrtegen, Hällen, Hällmossen, Hällvetskärret, Häll-
ängen, Hästhagarna, Hästhagen (10), Hästhagryan, Hästhagskiftet, Hästhags-
vretarne, Hästhagsvreten (2), Hästkier*, Hästkärret, Hästkärrshagen, Hästskiftet, 
Hästängen, Högbacken, Höggrundet, Högnäsängen, Högstens Wreten, Högstens-
skiftet, Höjd Engen (2), Hönsängen (2), Hörnbackskiftet, Hövdängen (2) 
 
I vreten, Igatan, Igelbäcken, Igelbäcksvreten, Igelsjökärret, Inskogen, Iskällarbacken 
 
Jan Ers Siökärret, Jansbergavret, Johanssonsodlingen, Jonsbolsängen, Jul-
sättraängen, Jungfruängen, Jämtland, Lilla, Jämtland, Stora, Jäsängen, Jönsbolshag-
en 
 
K(i)ällskiftet, Kafvelbro äng/-ängen, Kafvelbrokärret, Kalfhagarne, Kalfhags skiftet, 
kalfängen, Kalkugnen, Kallkrustäppan, Kalvhagen (7), Kammarhålet, kanterdalen, 
Kapellgärdet, Kapellvreten, Kapellåkern, Kares täppa, Karlholmen, Karl-
holmsängen, Karlslundshagen, Karlslundsodlingen, Karlssons gärde, Karlssons 
odling, Karlstadvreten, Kattbacks Kärret, Kattbacks ängshaget, Kattbacksvreten, 
Kattbacksängen, Kattkyrckåkern, Kattkyrkan, Kattrumpan (3), Kattösbacken, 
Kieppback wreten, Kieppback(a) Engen, Kieppbackan, Kieppbacks Engsbacken, 
Kilen, Killinge Holmen, Kiúllsättra Kierret, Kiöhlnängen, Kjusen, Kjushålet, Kjus-
vreten, Kjusåkersängen, Klagare angen, Klippbacken, Klockarjorden, Klockar-
vreten, Klockarängen (2), Klubbacken, Klyckserna, Knoppakärret el Knåppakärret, 
Knoppkärret el Knåppkärret el Knappkärret, Kogaråtegen, Kohagen (5), Kohl-
mosvidja(n), Kohlvreten, Kojtehagen, Kokärret (2), Kolarmossen, Kolarvreten, 
Kolaråkern, Kolarängen, Kolbottenhagen, Kolgården, Kollvreten, Konoret, Kopinan 
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(3), Korpmåssen, Korsängen, Kosvedbacken, Kristineberg, Kristinelund, 
Krogwreten, Krogåkern, Krokbolsgärdet, Krokdan(t)sen (2), Krokåkern, Kryddtäpp-
landet, Krydtäppskiftet, Kråkängen (2), Kullarvreten, Kullbol, Kungsängen, Kur-
backen (2), Kusgärdet, Kvarnbacken, Kvarngärdet, Kvarnhagen (2), Kvarnkärret (2), 
Kvarnkärrstäppan, Kvarnlandet, Kvarnmyrhalsen, Kvarnmyrkärret, Kvarntorp, 
Kvarntäppan, Kvarnvreten (3), Kvastrudan, Kÿhlsiöö Engen, Kyrck(o)backen, 
Kyrckoängen, Kyrckängen, Kyrckängs och Fähusåkrarne, Kyrckängsskiftet, 
Kyrckängswreten, Kyrkgärdet (5), Kyrkgärds Skiftet, Kyrksvedhagen, Kyrk-
svedjevreten, Kyrksvedjeängen, Kyrkvreten (3), Kågarå-skiftet, Kågelbolsängen, 
Kåhlsängsgrundet, Kålbottens Skiftet, KålbottensTäppan, Kållkärret, Kålsängen, 
Kålsängs skiftet, Kålsängshagen, Kålsängstegarne, Kålsängstwärorne, Kåltäppan 
(3), Käbbolskärret (2), Källarvreten, Källbergaängen, Källvreten (3), Källåkern, 
Källängen, Käppavreten , Käppbackändan, Käpphagarna, Käppkärren, Käppkärr-
skiftet, Kärdal(s)skiftet, Kärdalskiftet, Kärfnäs, Kärret (4), kärrhalsen, Kärrtegarne, 
Körckbacken, Körckvreten, Körckängsbacken 
 
Ladbacken (2), Ladbacksåkern, Ladborgsgärdet, Ladhagen, Ladlandet, Ladugårds-
gärdet, Laduåkern, Ladängen, Landsvägsgärdet (3), Landsvägsgärdet, Västra, 
Landsvägsgärdet, Östra, Lars-Larsvreten, Lejan el Läjan, Lerbäckan el Lerbeckan, 
Likoms-kärret, Liljeberg, Liljebergstäppan, Liljebergsvreten, Liljedal, Liljedalsvre-
ten, Lilla Byskiftet, Lilla Engen (3), Lilla Findalns åkern, Lilla Giärdet, Lilla hag-
ängen, Lilla Hamptäppan, lilla Kohagsvreten, Lilla kåltäppan, Lilla Norrbolsängen 
(2), Lilla plöjet, Lilla Qvarnkärret (2), Lilla QvarnswedsWreten, Lilla Rothugget, 
Lilla Skomakarkärret, Lilla wreten, Lillgärdet (7), Lillgärds storskiftet, Lillgärds-
löten, Lillhammarbolsängen, Lillhammarlindan, Lillhammarvreten, Lillhjelmsättra, 
Lillhägnaden, Lilljebergskärret, Lilljedalskärret, Lillkärret (3), Lillmogagärdet, 
Lillodlingen, Lillsidan (2), Lillsiöängen, Lillsjö Löten, Lillsjöakrarne, Lillsättra-
vreten, Lilltadingebiten, Lilltomten, Lillvreten (2), Lillwrets Skiftet, Lillängen (7), 
Lillängsskiftet (2), Limpbullen, Lindan, Lindbergskärret, Linvreten, Lissdammen, 
Lisskärret, Lissmossen, Lortdalarne, Loten, Luckhammarbacken, Luckhammar-
vreten, Lugnet, Lugnevreten, Lundbergsplöjet, Lundbergsvreten (2), Lunddala, 
Lusaskshålet, Lusängsbacken, Långbacken, Långbolshålet, Långbrolöten, Långdalen 
(2), Långhagen, Långholmen, Långkärret (6), Långlöten, Långmåssen, Långripan, 
Långsjölöten, Långskiftet (2), Långtegarne (2), Långtäppan, Långvretarna, Lång-
vreten, Långåker Skiftet, Långåkerdal(s)skiftet, Långåkern (2), Långåkers Skiftet, 
Långåkersdaln, Långåkra, Långåsen, Långängen (6), Lånåk:, Länkvreten (2), Länna-
gårdsgärdet, Lärftlöten, Lärkvreten, Löfstalund, Löfsvibacken, Lösesvreten, Löses-
vretLindorna, Lösses äng, Löt Skiftet (2), Lötarna, Löten (10), Löthålet, Lötsbacken, 
Lötsgärdet, Lötshagen, Lötskiftet, Lötstegarne, Lötåkrarna, Lötängen (3), Lövhagen, 
Lövhagen, Lilla, Lövhagsvreten, Lövängsodlingen 
 
Maasängkiärret, Magnuskärret, Malmkärren, malmkärrsbackarne, Malmkärrstegen, 
Malmkärs skärpan, Malmtegarne, Mantalet, Marielund, Marmahagen, 
Marmahagsvreten, Marmaängen, Marn (2), Marvreten, Maskingärdet, Masugns-
backen, Masugnskärrshagen, Masungsbäcken, Masungskärret (2), Masängen (3), 
Masängshagen, Mellankärret, Mellanskiftet (2), Mellantwäran, Midsommarbacken, 
Milstolps Skiftet, Mitterstycket, Moen, Mogahålet, Mogropen, Mohrängen, Mo-
odlingen, Morängshagen, Moskiftsgärdet, Mossen (6), Mosskärret, Moängen, Mull-
bol, Mullbolsgärdet, Myran (2), Myrbol, Myrdal, Myrorna el Moga myror, 
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Mådraängarna, Mårtensby kärret, Mårtsvreten, Måss Skiftet, Märrkyrkogården, 
Märtasvreten, Mörkmora, Mörtsjökärret, Mörtsjömossen 
 
Nattkappan, Nedra Marn, Noaksslätt, Nordanlund vret:, Nordanlundsängen, Nordan-
sjöhagen, Nore/Nöre, Norr Hollmen, Norra gärdet (7), Norra hagen, Norra Lands-
vägsgärdet, Norra Sandwreten, Norra skiftet, Norra åkern, Norra Åkervreten, Norr-
bolshagarne, Norrbolshagen, Norrbolsk(i)ärret, Norrbolsskiftet, Norrbolsvreten, 
Norrbolsängen, Norrdal (2), Norrgjärds Löten, Norrgrindslanden, Norrgrindsskiftet, 
Norrgården, Norrgårds lillgärde, Norrgårdslandet, Norrgärdet (9), Norrhagarne (2), 
Norrhagen, Norrhägnan, Norrhägnen, Norrkärret (2), Norrlund, Norrlundsplöjet, 
Norrswede(n), Norrsvesd(s)hägnan, Norrtorpsgärdet, Norrtäppa, Norrvreten (8), 
Norrwretskiftet, Norråkern, Norrängen (9), Norrängshagen, Ny Wreten, Nybokärret, 
Nyboplöjet, Nybo-Ramsen, Nybovreten, Nyboåkern, Nybyggevreten, Nydal (2), 
Nydalen, Nydalsvreten, Nygärdet (2), Nyhagen (4), Nyhägnaden (2), Nykärret (8), 
Nykärrshagen, Nyodlingen, Nyplöjet, Nyttjan, Nyvalla, Nyvallahagen, Nyvalla-
odlingen, Nyvreten, Nyäng, Nyängen (3), Nyängs Skiftet, Nyängshagen, Nyängs-
mossen, nästwäran 
 
Odal Gjärdet, Odalåkern, Odlingen (6), Ohlbyleslåtten, Olof Bengts kiärret, Olssons 
täppa, Olvallskärret, Olyckan, Onsåkers vretarna, Onsåkersängen, Onsängen el 
Onsängarna, Oppgårds Skiftet, Opptorpsvreten, Ormwasskiärret, Ornbergskärret el 
Långåkra, Oxhagen (2), Oxhagsmossen, Oxkärret, Oxlöten, Oxmåssen, Oxsjöhagen, 
Oxsjöhagsvreten, Oxängen 
 
Paradiset (2), Pehr Ehrs kärret, Penningbrohagen, Penningebo-odlingen, Per-
Jansodlingen, Pettersbergsvreten, Pipvreten, pitwreten, Plöjet (4), Plöjet el Per-
Andersplöjet, Plöjhagen, Porsmossen, Porsmyrvreten, Possorne, Potatistäppan, Pott-
åker, PrestÄngs Skiftet, Präst Engen (2), Prästtorpängen, Pumpvreten, Pungmyran 
(2), Pungmyrhagen, Pungmyrvreten, Påttåkers hagen, Påttåkerskärret, Pälsärmen 
 
Quarngrynda, Quarngärdeslanden, Quarnlöten, Quarnåkersskiftet, Quastrudbacken, 
Quastwreten, Quastängen, Qvarnaängen, Qvarnbacks Skiftet, Qvarnberget, Qvarn-
bergskärr, Qvarndalen, Qvarngjärds Löten, Qvarnhagstäppan, Qvarnkärret (7), 
Qvarnmyran (2), Qvarnmyrvreten, Qvarnmåssen, Qvarnsveden, Qvarnsvedjevreten 
(2), Qvarnvreten (6), Qvarnängen (4) 
 
Rampabol, Rasbogrundet el. Nordansjögrundet, Rasbohålet, Rep Kiärret, Ribacks-
hagen, Riddarbohls Ängen, Rigärdet, rishaget, Rofön, Rosenlund, Roten, Rot-
huggen, Rothugget (5), Rotlandet (2), Rovbacken, rudan, Rudboskiftet, RudSkiftet, 
Rudvreten, Rudängen, Ryan, rybacken, Rydian, Rydjorna, Ryssängen, Ryssängs-
vret:, Ryttaretorps wretarne, Rånäsplöjet, Räfgryts Skiftet, Räfgryts Wreten, Räfhus, 
Rännelen, Rännil stycket, Rännilhagarne, Rävsångsodlingen, Rävsångsåkrarna, 
Rödjan (2), Rönäsgärdet, Rönäsryan, Rörkärrens hagen, Rörkärret, Rörmyran (2), 
Rörmyråkrarne 
 
Salensvret, , Sandarn( e), Sandbacken, Sanddalsgärdet, Sandgrundet, Sandgärdet (2), 
Sandskiftet, Sandstycket, Sandsvedsvreten, Sandvreten (4), Sergeantkroken, Sig-
rudan, Silfverbergsvreten, Silfverdahl, Silvergruvan, Silvergruvsåkern, Siöflÿet, 
Siögärde(t), SiönEngen, Siöskiftet, Siötwäran, Siöängsskiftet, Siöängsåk:, Själv-
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sådden, Sjöfoderslåttan (2), Sjöhagen (5), Sjökärret (6), Sjökärrhagen, Sjökärrvreten, 
Sjölandet, Sjömossen, Sjöplöjet (2), Sjöslåttan, Sjöstycket, Sjösvedvreten, Sjö-
tvärorne, Sjöudden, Sjövreten (5), Sjövretsåkern, Sjöängen (9), Skallerbolvreten, 
Skallerbolängen, Skants , reten, Skarpmarken, Skarpnackarne, Skarptegarna, 
Skarpvreten (4), Skarpvretsbacken, Skatte Siökärret, Skattängen, Skinnpälsängen, 
Skithusvreten, Skogen, Skogs Ängen (2), Skogsgrindshålet, Skogshagen, Skogs-
hengnaden, Skogskilen, Skogskärret, Skogsplöjet, Skogsvreten (3), Skogsåkern, 
Skolbacken, Skolgärdet, Skolmästaråkrarna, Skomakar Vreten, Skomakarhagen (2), 
Skomakarkärret (2), Skomakartäppan (3), Skottavlan, Skrikviken, Skräddarebohls-
wreten, Skvallertäppan, Skysselwreten, Skånsättraängen, Skärpan (2), Skärparutan 
el. Skärparutorna, Skärpavreten, Skärpfjällen, Skärsjövreten, Skärsätra, Sköld-
bergsmossen, Slotthagen, Slottkjärret, Slåtthägnaden (2), Slätten, Smacka Wreten, 
Smackahålet, Smalstycket, Smalvreten (2), Smedens, Smedhagen (2), Smedie-
hagarne, Smedjebacken (4), Smedjegrundet (2), Smedjegärdet, Smedjehagen, Smed-
jelandet, Smedjelöten, Smedjeskiftet, Smedjetegen, Smedjevreten (2), Smedjeåkern, 
Smedjeåkrarna, Smedplöjet, Smedskärret, Smedstäppan, Smedtäppan, Smibacken 
(3), Snickarvreten, Snitten, Snusåkern, Snåltäppan (4), Soldathagen, Soldatkärret 
(2), Soldatskiftet, Soldattäppan, Soldatvreten (7), Soldatåkern, Soldatängen (2), 
Solvallet, Solvalls(-)kärr, Spanlands Skiftet, Spiellgrunden, Spångkärret, Spång-
skiftet, Spångtegarne, Spångvretarna, Spångängarne, Spångängsbacken, Spångängs-
tegarna, Staboms, Stadinge, Stadinge ängen, Stafungsskiftet, Stalltäppan (3), 
Stallvreten, Startegen, Starvreten, steen mohn, Stenhagen (4), Stenkyrcka, Sten-
kärret, Stensveden, Stensvedsbacken, Stentegs skiftet, Stenvreten (3), Stenåkern, 
Stickselbäcken, Stigsängen/Stiksängen, Stixlet, Stolpbacken, Stolpkärret, Stor 
Engen, Stor Wäsby äng(en), Stor(a) Wäsby kärret, Stora Backen (2), Stora Byskiftet, 
Stora hagen, Stora Hammarwreten, Stora Kohagsvreten, Stora Måssen, Stora plöjet, 
Stora Qvarnkärret (2), Stora Röthugget, Stora Sticksnäset, Stora Strömbro, Stora 
Åslötlindan, Stordammen, Storgärdet (7), Storhagen (2), Storhammarn, Storhjelm-
sättra, Storhägnaden, Storkärret (8), Storkärrshagen, Stormossen (2), Storodlingen, 
Storsand, Storsanda, Storskiftet, Storskogen, Storslätzwreten, Storstens twäran, 
Storstycket, Stortegarne (2), Stortegen (2), Stortomten, Stortväran, Stor-
wisbýkiöhlnängen, Storvreten (9), Storwrets Skiftet, Storvretsbacken, Storvretste-
garne, Storvägsskiftet, Storväsbyängen, Storåker(s)skiftet, Storåkern (3), Storängen 
(13), Storängshagen, Storängsplogen, Storängsskiftet, Strömbro, Strömbrovreten, 
Strömdiksskiftet, Strömdiksåkern, Strömsberg, Strömsberga hagen, Strömsängen, 
Strömåkern, Stubbhagen, Stubbkärret, Stubbrudan, Stubbrudeplö-
jet/Stubbrödjeploget, Stubbrudhagen, Stubbsidan, Stubbstycket, Stubbängen, Ställå-
kern el. Stellåkern, Sumpåkers Skiftet, Sundsbergshagen, Sundsbergsvreten, Sur-
plöjet (vanligast) el. Karlssons vikarna, Svaldahl, Svalerna, Svalmyran, Svarthålet, 
Svartkärret (4), Svedbacken, Sveden (2), Svedhagen, Svedjan, Svedjelandet (2), 
Swedkiärret, Svedstäppan, Svintrytan, Svinvallen (2), Svinåkersgryndan, Svärdsjö, 
Svärdsö kärret, Svärmyran, Syltan, Sågar Engen, Sågarbolsgärdet, Sågarbolsängen, 
Sågdammen, Sågen, Såghagen, Sågtorpsåkrarna, Sågängen, SångKärret, Såskäppan, 
Säbäcken, Sädesgiärdet (2), Sädeswreten (2), Sälte, Sälthagen, Sältingstegarne, 
Sältrings Skiftet, Söd: Swartkärret, Söder Skiftet, Söderblomshålet, Söderbygärdet, 
Södergärdet (2), Söderhag(s)skifte(t), Söderhagsvreten, Söderhålet, Söderhägnaden, 
Söderhägnen, Söderkärret (2), Söderlöten, Söderlötsbacken, Söderskiftet, Sö-
dersvedjan, Söderängen (6), Söderängsgärdet, Söderängshagen, Söderängsvreten, 
Södherwreten, Södra bolet, Södra Brömsängs hagen, Södra gärdet (8), Södra Lands-
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vägsgärdet, Södra lindan, Södra Sandwreten, Södra Skiftet, Södra Vreten, Söthals 
k:r, Söthål(l)et 
 
Ta(l)lba(c)k(s)grynda, Tadinge kärret, Tadinge Söderäng, Tadingegärdet, Tadinge-
mossen, Tafvellandet, Tallbackarnes Spiellgrundskiftet, Tallbacks Skiftet, Tall-
backsåkern, Taskhägnan, Tegarne, Tegelbruksgärdet, Tegelungs Skiftet, Themålet, 
Thors Gärdet, Tingsörskärret, Tippan, Tippkärret, Tippvreten, Tiursåkershagen, 
Tjushagen, Tjuvvreten, Tjärdalsbacken, Tjärdalsbrötan, Tofmyran, Tomtarne, Tom-
tarskiftet, Tomtebackarna, Tomteby, Tomten, Tomtgrundet, Tomtgärdet, Tomtha-
garne (2), Tomthagen, Tomtplogarne, Tomtslätt, Tomtvreten, Tomtängen, Torn-
myran, Tornstarne, Torparängen, Torphagen, Torpkärren, Torpkärret (2), Torpmoss-
backen, Torpmossen, Torptwäran, Torptäppa, Torpvreten (6), Torpängen (4), Torr-
gunnängen, Torslundsgärdet, Torslundstegen, Torzlundz Ängen, Tramdals Kiärret, 
Tranbolshagen, Tranbolsvreten, Trandalsängen, Trankärret (2), Tranängen (2), 
Tranängskärret, Tranängslund, Tranängstegarna, Tredje skiftet, Trehålet el. Trihålet, 
Trehörningen, Trindängen, Trinnbacken, Trinndragvalen, Trollboknös, Trollbo-
knösgrundet, Trollängen, Trädes wreten, Trädesgiärdet (2), Trädgårdstegen, Träd-
kärret, Träds Wreten, TrädzTäppan, Träsket, Träskhagen, Träskmåssen (2), Trät-
gårdsgången, Tuf Skiftet, Tufvarängen, Tufvarängs skiftet, Tullportskärret, Tunabo 
ängs stycket, Tunndalen, Tusselvreten, Tuvängen, Twisteparken, Tvistkilen, Tvä-
rorna (2), Tvärskiftet, Tvärskärret, Tyskkärret, Tysktorpsängen, Tängarne, Täppan 
(2), Täppkärret, Täppmarn, Täppmås(sen), Täpporna, Täppskiftet, Täpptäppan, 
Täppvreten, Täppåker, Täppåkern, Täpskiftet, Täåkerskiftet, Törnvreten 
 
Uddnäsängen, Ullasgärdet, Uphjelmsättra, Urfiällen 
 
Vadhagen, Vadhagsgärdet, Vadhålet, Vadkärret, Wadängen, Wal(l)sätra, Wallbergs 
Skiftet, Wallmossen, Wallmosssvreten, Wallmyrshagen, Wallsättrahagen, Wall-
sättraskogen, Wangsätra, Varghagsåkrarna, Wargsättra, Vassjökärret, Wassängkiär-
ret, Vedkärret, Vedkärrshagen, Vesgärdet el Väsgärdet, Vikarna, Vikingabacken, 
Vildsvinsbacken, Wimmerskärr, Vingtäppan, Wisenbo Lindan, Wisenboskiftet, 
Vittenstensängen, Wret, Vretavreten, Vretaängen, Vreten (3), Vretmossen, Väder-
kvarnsbacken, Wäderquarnbakskifte, Wäderquarnsbacken, Wäderquarnsgrundet, 
Wäderqvarn=backen, Väsbygärdet, WästerGiardhn, Västergårdsvreten, Västerskif-
tet, Västervretbiten, Västeräng, Västerängen (3), Västerängsåkrarna, Wästra bohlet, 
Västra gärdet (8), Wästra kierret, Wästra skarpmarken, Wästra Wreten (4), Wästra 
ängen 
 
Yxhammarn, Yxhammarsvreten 
 
Åbacken, Åhrslöten, Åkergärdet, Åkern bakom ladan, Åkertäppan, Årslöten, Åslät-
ten, Åslöt(s)backen  (2), Åslöten, Åslötlindan, Åslötängen, Åsåkern, Åtegarne, 
Åängen 
 
Älgen, Ältan el Älterna, Ältmossen, Ängarna (2), Ängen (5), Ängploget, Ängsback-
en (3), Ängshaget, Ängslandet, Ängsskiftet, Ängsvreten (2), Ängsåkrarna, Ängsön, 
Ärtgalgs Tomten, Ärtgalgshagen, Ärtkisthagen 
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Öds Engen, Öds Skiftet, Öfra Marn, Örhn, Örnholmen, Örsåkern, Örsäng, Ört-
wreten, Österbolsgärdet, Österdahlen, Östergårdslindorne, Östergärdet (4), Öster-
gärdsbacken, Östergärdslindan, Österhagen, Österhagsbacken, Österhägnan, Öster-
ren, Östervreten, Östervretsmossen, Österängen (3), Österängshagen (2), Östra By-
backwreten, Östra gärdet (7), Östra Löses äng, Östra Lösseswreten, Östra skiftet, 
Östra Skomakarkärret, östra Trångdalsvreten, Östra vreten (3), Östra ängen 
 
 
 
 

Väddö sn 
 
*ore Wreten 
 
A(s)svedjegård, Aftonstunden, Afwundsgärdet, Afvundsjukan (5), Ahlhagen, Ahl-
holmen, Ahlhägnan (2), Ahlskiärsmyran, Ahlskiärsslätt, Ahlslöten, Ahltegarne, 
Ahlvreten, Ahlängssveden, Ahlängsvreten, Alarne, Allemänningen (2), Almasnäset, 
Almbodan, Almbodskiftet, Almgårdswreten, Almyren (2), Alsveda, Alängen (2), 
Anders Andersängen, Anders Olskärret, AndersMattsvreten, Apeldalen, Apelteger-
na, Arsvedgårdsängen, Askhagen, Askholmen (2), Asphagen (3), Asphagsgärdet, 
Asphägnan, Aspvreten, Aspängen, Aspängsvreten 
 
Backa-skäret, Backassvedjelandet, Backboskiftet, Backen, Backhagen, Backhägnad-
en (2), Backstabrovreten, Backstugutäppan, Backstängan, Backtegen, Backvreten 
(2), Backåfven, Backåkrarne, Backängen, Baclarbro täppan, Badden, Badfiskskiftet, 
Badstuberget, Badstugubacken, Badstugubackskiftet, Badstuhägnaden (3), Bad-
stutäppan (2), Badstuwreten (7), Badviken, Bagghagen (2), Bagghusfjärden, Bagg-
hushummelgårdshägnaden, Bagghuswreten, Bagghusåkern, Baggvikssveden, Bak-
dammen, Bakmanswreten, Bakskäret (2), Baktaskan, Baktasket, BakåkersWdden, 
Bal(t)sartegarna, Balet, Baltarhägnaden, Bastu(fvu)ängen (2), Bastuhagen (4), Ba-
stulöten (2), Bastuåkern (2), Bastwreten, Baviken, Baviksveden, Beltarhagen, Bel-
tarhägnaden, Beltarsängsvreten, Beltarängen, Beltarängssvedjelandet, Bengtshagen, 
Bengtsvreten, Bergbomstäppan, Berghagen (2), Bergholmen, Bergholms Dammen, 
Bergmansgärde, Bergmanskärret, Bergmanstäppan, Bergmansvreten, Bergrudan, 
Bergshägnaden, Bergskiftena, Bergstängslen, Bergsviken (2), Bergsviksvreten, 
Bergtäppan, Bergvreten (2), Bergängen, Beteshagen, Beteshägnaden (2), Beteskas-
sen, Betessvedjan, Betshagen, Betsöhägnan, Betsövadet, Betsöängen, Bihägnadskif-
tet, Billmyran, Biör(n)smyran, Björkhägnan, Björkmanswretarne, Björkmyran, 
Björkmyrsskiftet, Björn, Björnhålet, Björnhägnaden, Björnsvedbacken, Björnvreten 
(2), Björnåkrarna, Björnängen (2), Björnängshägnaden, Björsmoen, Björsmoskiftet, 
Blackan (2), Blackarmyran, Blackmåssen, Bladbärsmyran, Bliyan, Blåbergsryan, 
Blöt eller Degerrudan, Blötbadden, Blöten (2), Blötenden, Blötesgärdet, Blötet, 
Blötkärret, Blötmyran (2), Blötmyrkjäret, Blötrudan (3), Blötrudtäppan, Blötsslum-
pen, Blötsängen, Blötvdden, Blötviken, Blötvikshägnaden, Blötwreten, Blötängen 
(2), Bo(d)udden, Bockaskiftet, Boda hagen, Bodan (2), Bodaskiftet, Bodaängen, 
Boddvreten, Bodhagen, Bodhammarn, Bodhammarsbacken, Bodhägnaden, Bod-
ängskärret, Bohagen (3), Bohlmyrskiftet, Bohlmyrstäppan, Bohlsängen, Bole, 
Bolsholmen (2), Bomsbacken, Bonddrängskärret, Bondmyrskiftet, Bordsslätten, 
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Bornkila, Borsten, Borudan (3), Borudumyran, Boruduskiftet, Bosandet, Bostyck-
ena, Boställskållandet, Boställsskiftet, Boviken, Brandtskogen, Brandtwreten, Brann 
Ruda, Bredmossen, Bredmyran (2), Bredtegarne, Bredvikstegen, Bredängen, Bred-
ängsläten, Bredängsskiftet, BretNirorna, Bretvärorna, Brobergens kärr, Brockhus-
myran, Brolöten, Bromkärret, Bromman, Brommen, Bromrudan, Bromshägnan, 
Bromskogen, Bromskäret, Bromskärstäppan, Bromsskärsstängseln, Bromwreten, 
Bromängen (2), Bromöhrn, Broskiften, Brotäppan, Brovreten (2), Broåkren (2), 
Brumskärsörn, Brunnshagen (2), Brunnshägnaden, Brunnslöten, Brunnsvreten (2), 
Brunsängen, Bryggstuguhagen, Bryggvreten, Bråmskogs Svedjelandet, Brädängen, 
Brädängssläten, Bränbacksvreten, Brändorne, Brändtegen, Bränmyran (2), Brännan 
(2), Brännbacken, Brännbostyckena, Brännerihagen, Brännskärsodlingen, Bränn-
ängen, Bränsmossängen (2), Bränsmåssen, Brödlösan, Brödlöswreten, Brömshagen, 
Brötbiten, Brötet, Brötmyran, Brötorne (3), Brötängen, Buddbergsvreten, Buddhäg-
nan, Buddwreten, Buddängen, Bullervreten, Bus Ryjan, Busket, Buskevreten, Busk-
hagen (2), Buskstängseln, Byaskiftet, Bybacken, Bygärdet (3), Bygärdsskiftet, By-
hagen, Byl(s)myran, Byl(s)wreten, Byle Ladhägnad, Byle Myran, Byle Vastaäng, 
Byleskäret, Byleudden (2), Byleängen, Byls utjord, Bylshagen, Bylskärret, Byl-
sängen, Byländan, Byrbacken, Bysbrötet, Byshagen, Bysjewreten, Byskiftet (2), 
Byskvreten, Byslätten, Byslättshagen, Bysrydjan, Bystadsvreten, Bysängen, Byte, 
Byträsket, Byvreten (3), Byåkrarne, Byängen (4), Båckåkrarne, Bålmyren, Båtman-
stäppan, Båtmansvreten (2), Båtmansängen, Båtrudan, Båtshagarne, Båtshägnader-
na, Båtsmanshagen (4), Båtsmanshägnaden, Båtsmanskärret (2), Båtsmanstorp, 
Båtsmanstäppan, Båtsmansvreten (5), Båtsmansåkern, Båtsmansängen (3), 
Båtsängen (2), Båtvaktarvreten, Båtängsbacken, Båtängsvreten, Båvängen, Bååt-
holmen, Bäckslogen, Bärbomshagen, Bärholmen, Bärrsen, Bärrudsmyrarna, Bärryan 
(2), Böckarskiftet, Böle, Bönlandet 
 
Carl Lundsvreten (2), CarlAndersvreten, Carlhamnsbrötet, Currudan 
 
Daalmyran, Dagbodan, Dagskärrshagen, Dagsskärmen, Dala, Dalkarlsryan, Dalsve-
den, Dam(m)hagen (2), Damgärdet, Damm Ängen, Damman, Dammbacken, Dam-
men (4), Dammkärret (2), Dammslumpen, Damvreten (4), Deg(er)rudan (3), De-
gervdden, Delmyran, Delmyrsslumpen, Delängen, Digermossen, Dig(er)rudan (3), 
Digerruduvreten, Digrudgärdet, Digrudubacken, Digruduodlingen, Digruduängen, 
Digrudvreten, Djgelmyran, Djupgroparne, Djupmyran, Djupmyrvreten, Djupviks-
gärdet, Djupviksskiftet, Djupvreten (2), Djupängsvreten, Djurnässkiftet, Domhagen, 
Dosan, Dragontorpet, Dufvreten, Dufvretskåfvan, Dusholmen, Dusvreten (2), Dyng 
Rudu, Dyviken, Dyviksgärdet, Dyviksskiftet, Dådersveden, Dåderängen, Dälsan, 
Dämmen  
 
Ekblomsstängslet, Ekhagen, Ekhagen (2), Ekmansvreten, Ekshagen, Ekswreten, 
Eksåkrarne, Elgwreten, Eliasvreten, Enbetsmyren, Engeträsk Rödian, Engha Rudan 
(2), Enholmen (2), Eric Ersvreten, Erik Pehrshägnaden, Ertgalgshagen, Ettergrundet 
 
Fagerdahlen, Fagerdahlsskiftet, Fagerhagen, Fagerkullen, Fagerkullsvreten, Fallkull-
lindan, Fallkullskiftet, Fallmÿrorne, Farfarsodlingen, Farfarsvreten, Farmorsodling-
en, Fd Källängen, Femundvreten, Finnrudan, Finnvreten, Finska skärgården, Fiskar-
boda, Fjällbacken (2), Fjällgärdet, Fjällsvreten, Fjällwreten, Fladodlingen, Flancken, 
Flanckskiftet, Flottmyran, Flundrewreten, Flytegarne, Flyängen, Flåttskäret (2), 
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Fläskjan, Fogelburwreten, Framhägnaden, Framrudan, Framskogen, Framslätten, 
Fransan, Fransängen, Fredrikslund, Frimodigshagen, Frimodigskärret, Fråstarn, 
Främst skiftet, Främst Slätt, Fuludden, Fur(r)uudden, Furuholmen, Furuwreten, 
Fåfängan, Fårhagen, Fårvreten, Fårvretstäppan, Fäbrokärret (2), Fäbron, Fäbro-
ängen, Fäbroängsskiftet, Fägatan (2), Fälbowreten, Fällmyran, Fällmyrskiftet, Fävre-
ten, Förmaket, Förtretet 
 
Gaddan, Gaddängen, Galtarn, Galtaråkrarna, Gamla Delmyran, Gamla Kohlbottnar-
na, Gamla Lemonshagen, Gamla måssen, Gamla Spångstomten, Gamla ängen, 
Gammelhagen, Gammelhägnaden (5), Gammelstället, Gammelvreten (5), Gam-
melvretsängen, Gammelängsvreten (2), Gamsan, Gars Rudan, Gatholmen, Gehtmy-
ran, Getingrudan, Getingängen, Gierdesängen, Gillstuguhagen, Girigbuken, Gjellå-
kern, Gjödselmyrsveden, Gottrudshagen, Graftegen, Gran(ö)sundsholmen, Gran-
dahlen, Granstyckslöten, Grantegarne, Granåkrarne, Granösundet, Grin(d)ängen, 
GrindLöten, Grindrummet, Grindskifte, Grindtorpsvreten, Grindvreten, Grin-
dåkrarne, Griselörn, Grislehamnshagen, Grisselholmen, Grisslehamn, Grof Pel-
lesvreten, Grophagen, Grosstegen, Grotslumpen, Grufhägn(a)dsvreten, Grufhägnad-
en (2), Gruflöten, Grufvreten, Grufåkrarne, Grusgropstegen, Grytingsslätt, Gråtan, 
Gråtarbacken, Gråten (3), Gråtomten, Gränsrudan, Gränåkrarne, Grästegarna, 
Gräsöhrarna, Grönborg, Grönborgswreten, Gröndaln, Grönskrudan, Grötbackte-
garne, Gubbarsåkern, Gubbashägnaden, Gubbasstängseln, Gubbasvreten, Gubba-
sängen, Gubbhagen, Gubbrudan, Gubbsveden, Gubbvreten (2), Gullval(l)shagen, 
Gumhagen, Gumhagsvreten, Gummansäng, Gummesängen, Gumshagarne, 
Gumwreten, Gungamyran, Gunnarhagen, Gunnarhägnaden, Gunnarsmossen, Gun-
narssveden, Gunnarängen, Gyttret, Gårdsgärdet, Gårdshagarne (10), Gårdstomten, 
Gårdsvreten (13), Gårdsvretshagen, Gårdsåkern, Gåsmossen, Gåsmyran, Gåtarne, 
Gäddmanskärret, Gärdeshagen, Gärdeshölljan, Gärdesskiftet, Gärdeswretarne, Gär-
desvreten, Gärdet (7), Gärdsbacken, Gärdsmyren, Gärdsstängslen, Gärdsvreten (2), 
Gästgifvareängen, Gödselmyran, Gömhagen 
 
H(o)opengen (3), Hackviks åkrarne, Hafsboörn, Hafshägnaden (2), Hafskärret, 
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vreten (10), Sandvretsbacken (2), Sandåkrarna (4), Sandängen, Sankarby Storback-
en, Sankarholmen (2), Sankarrudan (3), Sankarskaten, Sankarängsskiftet, Sem-
merbyängsskiftet, Semmersbyängen, Sennebyhagen, Sennebynoret, Sid(ö)skogen, 
Side-ängen, Sidfjärden, Sidhalsarne, Sidholmarne, Sidorna, Sidsvällan, Sidömarken, 
Sikmossen, Silsasöhrn, Sisväl slumpen, Sisvälsmoen, Siöskiftet (2), Siösläten, Själ-
stenarna, Sjöapeltegen, Sjöblomskärret, Sjögärdet (5), Sjöhagen (10), Sjöhägnaden 
(2), Sjölöten, Sjösvedjelandet (3), Sjöthusbacken, Sjöthuslöten, Sjötvreten, Sjövall-
hagen, Sjövreten (11), Sjövretslöten, Sjöåkern (2), Sjöängen (10), Sjöängsbacken, 
Skabbastegen, Skabben, Skabbhägnan, Skabbkärret, Skalbergsbacken, Skaller-
wreten, Skallesvretskärret, Skallösvreten, Skangolfvet (2), Skarfvreten, Skarfvrets 
trehlvreten, Skarfvretshägnaden, Skarfvretsängen, Skarfängen, Skarnskiftet, Skarpan 
(2), Skarpen (6), Skarphagen (4), Skarphägnan, Skarpslätskiftet, Skarpslätt (2), 
Skarpängsvreten, Skaten, Skattvikrydjan, Skatudden, Skepphusvreten, Skiärhängna-
den, Skiöthagen, Skjarpängsslumpen, Skjarpängstegarne, Skjerpen, Skjärpängen, 
Skogars, Skogen (3), Skogsodlingen, Skogstäppan, Skogsvreten (2), Skogsvre-
tängen, Skogsängen, Skolmästarhagen, Skomakargården, Skomakarhagen (2), Sko-
makarkorudan, Skomakarkärret, Skomakarrudan, Skomakarsveden, Skomakartäp-
pan, Skomakarvreten (4), Skomakaråkern, Skomakarängen (2), Skotthagen, Skott-
vikryan, Skottviks ängen, Skottviksslumpen, Skriprudan, Skräddarehägnan, Skräd-
darhagen (6), Skräddarkärret (2), Skräddarstängseln, Skräddarsvedden, 
Skräddarvreten (4), Skummerhagen, Skummet, Skumran, Skumvreten, Skyttbäcken, 
Skyttbäcksängen (2), Skytthagen (2), Skytthusvreten, Skytthägnan, Skytthägnen, 
Skyttorpswreten, Skyttvreten (2), Skällersvreten, Skäret (2), Skärhägnaden, Skärm-
rudan, Skärmruduskiftet, Skärmrudwreten, Skärmyrruduvreten, Skärvik, Sköthagen, 
Sköthushagen, Sköthusängen, Sköthusängsskiftet, Sliparängen, Sliparängskärret, 
Slottet, Slumpen (6), Slumpskiftet (2), Slåtarne, Slåttdammen, SlåttDigelmyran, 
Slåtterkärret, Slåttermyran (2), Slåttersveden, Slåtthagen (5), Slåtthägnaden (2), 
Slåttsveden (2), Slåttsvedjan, Slåttvreten, Slåttöls-ängen, Slätrudan, Slätrudbacken, 
Slätten (2), Slättmåssen (3), Slätvreten, Smale Holmen, Smalhagen, Smed(s) Pelles-
hagen, Smedfarshäll, Smedhagen, Smedjebacken (2), Smedjegärdet, Smedjehagen 
(5), Smedjevreten (2), Smedjeåkern, Smedkärret, Smedslätten, Smedtäppan, Smil-
kärkärret, Smogrydjan, Smogskifte, Små Björnängarne, Små Sandvretarne, Småbo-
darne, Småbodhagen, Småhagarna, Smålerarna, Smädåkrarna, Snickhagen, Snipvre-
ten, Snällorne, Snöpar(e)n, Solstuvreten, Somlösa, Sprundet, Sprängardälden, 
Spångareåkrarne, Spånggärdet, Spångkärret, Spångmyren, Spång-slumpen, Spång-
tomten, Spångvreten (2), Spångängen, Stacktegarne, Staffansvreten, Stakareängvre-
ten, Stakarängen (2), Stallarrudan, Starrbäcken, Stenbrohägnaden, Steneborg, Sten-
gubben, Stengubbvreten, Stengummasvreten, Stenhackskifte, Stenhagen (3), Sten-
hagsvreten, Stenmalen, Stenmaren, Stenråhägnaden, Stenstorpet, Stensveden, Stens-
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vreten, Stensåkrarna, Stenwalltegen, Stenvassvreten, Stenvreten (3), Stenvretstäp-
pan, Stickrumsåkrarna, Stiggårdsbäcken, Stockholmen, Stockrudan, Stock-
ruduwretarne, Stomvreten, Stor Blötan, Stor Boda, Stor- eller Tullviksängen, Stor 
Norrvreten, Stor rudan (2), Stor Rydje-skiftet, Stor rödjan, Stor Tives åkrarne, 
Stor(a) Asken, Stora Appeldalen, Stora Backvreten, Stora Beteshagen, Stora Björn-
mossen, Stora Borudan, Stora Bredåkrarne, Stora Brännmyran, Stora Damvreten, 
Stora Dyviken, Stora Grästegarne, Stora Gräsörn, Stora Hästholmen, Stora 
Kurruduvreten, Stora Laholmen, Stora Långsveden, Stora Långsvedjan, Stora Lång-
viken, Stora Medängsvreten, Stora Mensterövret, Stora Mårängen, Stora måshagen, 
Stora Möholmen, Stora Norrgärdet, Stora Norrvreten (3), Stora Nyvreten, Stora 
Näshägnaden, Stora Näsvreten, Stora Qvarnvreten (2), Stora Sandsjöhagen, Stora 
Skarfven, Stora Skarpvreten, Stora skiftet, Stora Skriprudun, Stora Skräddarwreten, 
Stora Swedden, Stora Söderhägnaden, Stora Södermyran, Stora Tråmyran, Stora 
Trädgården, Stora Walsättrawreten, Stora Westergärdet, Stora Westervreten, Stora 
Wreten, Stora Ängsvreten, Stora Östergärdet, Stora Östervreten, Storbacken (3), 
Storbacksodlingen, Storbäckslöten, Store Rödian (2), Storemyran, Storfjellåkrarna, 
Storfladen, Storgårdslöten, Storgärdet (3), Storhagen (9), StorhagsTäppan, Stor-
hagsvreten (2), Storholmen (2), Storholmsskiftet, Storhägnaden (4), Storhästbo-
tegen, Storkubben, Storkärret (2), Storlading, Storlejdhägnaden, Stor-Lomsan, 
Stormonsbacken, Stormonswreten, Stormyran (5), Stormållwreten, Storrydjan (3), 
Storrydsnytan, Storskiftet (3), Stor-Slätt, Storslätvreten, Storsveden (7), Storsveds-
hagen, Storsvedskärret, Stortegarne (2), Storträsket (3), Storvreten (13), Storwrets-
gärdet, Storvretshägnaden, Storvretsängen, Storåkern (2), Storåkersdelden, Stor-
ängen (14), Storängsbacken, Storängsodlingen, Strandslåttan, Strandvreten (2), 
Strandängen, Strotusgärdet, Ströjan, Strömmsveden, Strömstäppan (2), Ström-
sängen, Stubbrödjerna, Stubbvreten, Studsbodagärdet, Stugasvedbacken, Stugasve-
den, Stughagen, Stugugrässwedh, Stumevreten, Stummelbacken, Stummelhyttan, 
Stummelhägnaden (2), Stummellöten, Stummelrudan, Stummelsundet (2), Stängjan 
(2), Stänglandet, Stängmyran, Stängseln (2), Stängselwreten, Stängsla (2), Stängte-
garne, Stängvreten, Sundslätten, Sundsvreten, Sunnansiöskiftet, Sunnanån, Sur Täp-
pan, Surkullslötarne, Svalhage, Svartkubbarne, Svartkärret, Svartmyllan, Svartmy-
ran (2), Svartrudan, Svartruduäng, Svartudden, Svartuddstegarne, Sved(d)hagen, 
Svedbacken, Sveden (11), Svedhagen, Svedielandshagen, Svedjelandet (9), Svedje-
landstäppan, Svedjelandsvreten, Svedjelandsåkern, Svedjeskogen, Svedjeåkrarne, 
Svedlandet (2), Svedlandsängen, Svedvreten (2), Swelandstäppan, Svinhålet, Sång-
huset, Sånghushagen, Sångnäsett, Sångnäsvdden, Sädesgärdet, Sällholmen, Sältet, 
Sämmerby, Sämmersbyslätten, Sämyran, Söder Hägnaden, Söder Skogswreten, 
Söder Svedjelandet, Söderbacken (2), Söderbergena, Söderbodha, Söderdjupmyran, 
Södergålswreten, Södergårdsbylen, Södergårdslöten, Södergärdet (16), Södergärds-
backen, Södergärdslöten, Södergärdsvretarne, Söderhagen (3), Söderholmen, Söder-
holmsöhrarna, Söderhägnaden (11), Söderhägnswreten, Södermalarna, Södermar-
ken, Södermyran (2), Södermyrskiftet, Söderrudan (3), Söderruduodlingen, Söder-
rydjan (4), Söderrödjan (2), Söderskogen (2), Söderskogswreten, Söderslumpen, 
Söderslumpodlingen, Söderslätt (2), Söderstängseln, Södersundsgärdet, Södersved-
en, Södertäppan (2), SöderTäWreten, Söderudden, Södervreten (16), Södervrets-
backen, Södervretskiftet, Söderängen (19), Söderängskjäret, Söderängsmossen, 
Söderängsodlingen, Söderängsvreten (3), Södra Bengtsvreten, Södra besan, Södra 
Björnängen, Södra boda, Södra Bredtegen, Södra Brunnswreten, Södra Bucksvreten, 
Södra Byskiftet, Södra Bysängen, Södra Digruduwreten, Södra Diupmyran, Södra 
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Djupmyrsskiftet, Södra Finnrudan, Södra fjällbacken, Södra Flu(n)devreten, Södra 
Gumvreten, Södra Gårdshagen, Södra Gårdsvreten (2), Södra Gåshagen, Södra Gär-
det (3), Södra Hansvreten, Södra Holmstegarne, Södra Hwardagsvreten, Södra 
Håftegen, Södra Hövreten, Södra kalfbacken, Södra Kohlbottnarne, Södra Kol-
bottenbacken, Södra korswretshagen, Södra Kullvreten, Södra Kåfvreten, Södra 
Lillwreten, Södra Mönsterövreten, Södra Norte-vreten, Södra Nyvreten, Södra 
Rudan, Södra Sandarne, Södra Sandåkrarne, Södra Siövreten, Södra Sjöhagen (3), 
Södra Sjölöten, Södra Sjöängen (2), Södra Skarfvreten, Södra Skepphusvreten, 
Södra skiftet (3), Södra Skyttorpsvreten, Södra Skyttvreten, Södra Slåttmyran (2), 
Södra Smedjewreten, Södra Snipvreten, Södra Storhagen, Södra Storwreten, Södra 
Storängen, Södra Sveden (2), Södra Söderhägnaden, Södra Söderhägnadsodlingen, 
Södra Söderstängseln, Södra Söderängsvreten (2), Södra Timossvreten, Södra 
Tolkwreten, Södra Tomthagen, Södra Tomtåkren, Södra Ungmansvreten, Södra 
Wreten, Södra Östergärdsskiftet, Sömlöshagen, Sönnarviksvreten 
 
Tallrudsbacken, Tallåkrarne, Taskan, Taskodlingen, Tattarhålet, Tegen (5), Tegha-
gen, Teghägnan, Tegvreten, Tegängen, Thahagen, Theé vreten, Themanvreten, 
Tifvet, Timber Mossan, Timber Mossan, Timmermyran, Timmersuedh, Timmervret, 
Timoss-sveden, Timoteikärret, Timotejlandet, Tislet, Tistron holmarna, Tistronörn, 
Tivesbacken, Tivesgärdet, Tivet, Tolfmanstäppan, Tolkvreten, Tomten (3), Tomt-
hagen (9), Tomtskiftet (2), Tomtsvedden, Tomtvreten, Tomtåkersdälden, Torkback-
en, Torphagen, Torphägnaden, Torpvreten (3), Torpängen (2), Trekanten, Tremän-
ningshägnaden, Tremänningsnorrhägnaden, Tremänningssvedjelandet, Trihörning-
en, Trikanthagen, Trikantåkrarne, Trinnkubben, Trumpetar(e)hagen, Trumpe-
tar(e)wreten, Trumpetarhägnaden, Tråbokihlsskiftet, Tråmyran, Tråtswreten, 
Trädsvedjan, Trädsvreten, Tränjonmossen, Träskan, Träsket (6), Träskholmen, 
Träskhägnaden, Träskhägnadswreten, Träskrydjan (2), Träskrödjan, Träskslumpen, 
Träsksveden, Träskvreten (3), Träskängen, Tufhagen, Tufskiftet, Tuftäppan, Tull-
täppan, Tunnlandet (2), Tutar Sveden, Tutberget, Twärk(n)äet, Tvärorne (4), Tvär-
tegarne, Tyskhagen, Tyskholmen, Tyskvreten, Tytvreten, Tåndholmmen, Tä Rudan, 
Täppan (4), Täppbackskiftet, Täpprudan, Täpprudskiftet, Täppsveden, Täppsvedha-
gen, Täppvreten (2), Törnholmen 
 
Udden, Uddens tomt, Uddjala, Uddvreten, Uggelholmen, Uggelvreten, Uggelvrets-
hägnaden, Ugglehägnaden, Ulfsrödjan, Ungshålet, up Svedden, Up(p)måssen, 
Uppvreten, Uppängsvreten, Uthägnaden (3) 
 
V. Skeppsvreten, Wadet, Wadhägnaden, Vadmyrskiftet, Wadskiftet, Vadstaskiftet, 
Wadstavreten, Wadvreten, Wadängen, Wahlsättravreten, Wahlsättraängen, Walka, 
Wallvreten, Vallvretshägnaden, Walsättervreten, Valsättran, Walsättraskiftet (2), 
Walsättrasveden, Wargdalswreten, Wargdalsängen, Washägnaden, Wassvreten, 
Wassvretsbröte, Vasta, Vasta-myren, Vasta-slumpen, Wasängarna (3), Was-
ängswreten, Vattrudan, Wattutäppan, Vedbacken, Wedkasttegarne, Wedmyran, 
Wedmyrskiftet, Westergårdsbackarne, Westergärdet (14), Westergärdshagen, Wes-
terhagen (3), Westerhägnaden (2), Vesterkärret, Westerlandet, Westermyran, Wes-
terodlingen, Westerrydjetegarne, Westersidan, Westerskogen (2), Westerswedjan, 
Westertväran, Westerwreten (8), Westervretsängen, Westerängen (4), Vesterängs-
backen (2), Vesterängskiftet, Westerängsvreten, Westerömossen, Westerön, Vest-
mansvreten, Westra Baggviken, Westra Bränmyran, Westra Dammen, Westra 
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Dammvreten, Westra Digruduwreten, Westra Hafshägnaden, Westra Kilsmyran, 
Westra Krypen, Westra Källhagen, Westra Lillängen, Westra Norra hägnaden, 
Westra Nyvreten, Westra Oppängen, Westra Rivreten, Westra Skepphusvreten, 
Westra Svedjelandswreten, Westra Södermyran, Westra Söderwreten, Westra Ul-
jevreten, Westra Westerhagen (2), Westra Westermyran, Westra Westervreten, 
Westra Österhagen, Westra Österwreten, Wibomsvreten, Vickströmstegen, Vigsnyt-
an, Wik (2), Wik- och Storöstycket, Wikarhägnaden, Vikängen (3), Wildbergskärret, 
Vildbergstäppan, Winkällartegarne, Witvreten, Vreten (6), Wretsbröte, Wrets-
hägnan, Wretskiftet, Wretslände, Wretstvärande, Wretstället, Wretvreten, Wås-
tervikstegen, Wäddhufvud, Wäddhufvudängen, Wäderqvarnsbacken, Vägåkersdel-
den, Wälan, Wältåkrarna, Värn, Väsan (Väserna), Väster Rydjan (2), Wäster Söder-
slätt, Wästergärdet (7), Wästergärdswreten, Wästerhagen (2), Västerhägnan (2), 
Västerskiftet, Västerslätten (2), Västersta skiftet, Wästervreten (3), Wästeråkern, 
Västerängen (4), Wästerängssweden, Wästerängwreten, Wästhägnad, Västra Alm-
bodden, Wästra Brunnshagen, Wästra Gallmossan (2), Wästra Gubbvreten, Wästra 
gärdet (2), Wästra Hallon rudan Wästra Kalfhägnaden, Västra Kattängen, Västra 
Mammons gärdes wreten, Wästra Måstorpsvreten, Västra Norrhägnaden, Västra 
Norrtewreten, Wästra Norrwreten, Wästra Norrängskjärret, Wästra och Östra In-
stängslorne, Wästra Pinnhägnaden, Wästra Pinnvreten, Västra Qvarnvreten, Wästra 
skiftet (3), Wästra Smedskärret, Wästra Sveden, Wästra Sånghuset, Västra Söder-
wreten, Wästra uthägnaden, Västra ärtåkersskiftet, Västängsvreten, Wäsvreten 
 
Yljevreten, Ytter Holmen, Yttergrundet (2), Ytterkärret, Yxhammarsskiftet 
 
Åbergsvreten, Åkerviken, Åkervikswreten, Åkerviksängen, Åkledsmyren, Åmyran, 
Åmyrskärret, Åmyrssveden, Ångmansslåttan, Ångmansvreten, Ånhägnaden, Åp-
gårdsåkrarna, Åsbacken, Åshägnaden, Åstegerna, Åsweden, Åsängen, Åtterlagsvre-
ten, Åxa, Åängen 
 
Ältängen, Ängen (2), Ängshagen (3), Ängskärret, Ängsmyran, Ängsrudan, Ängs-
stycket, Ängssweden, Ängstäppan, Ängsvreten (7), Ärtgalgshagen (7) 
 
Öbacken, Öbergsmossen, Öbergsängen, Öfra Kyrkängen, Öfre gärdet, Öfre Kål-
sängen, Öhren, Öhrvikshägnaden, Ölängen, Öppängsvreten, Örviken (2), Ör-
viksängen, Ösboslätt, Öskiftet, Öster Blöten, Öster Blötens Täppan, Öster Ängen 
(3), Österbacken, Österbergstäppan, Östergårdshägnan, Östergårdslöten, Öster-
gårdswreten, Östergärdet (17), Östergärdsskiftet, Östergärdsvreten, Österhagen (6), 
Österhagswreten, Österholmen, Österhägnaden (3), Österkrokarne, Österkärret, 
Östermarken (3), Östermoen, Östermossen, Östermyra, Österrudan, Österrydjan (3), 
Österryhägnaden, Österrödjorne, Österskiftet, Österskogen (2), Österstängslerna, 
Östersveden, Östersvedjelandet, Österthä, Östervreten (12), Östervretsskiftet, Ös-
tervretstäppan, Österängen (7), Österängsbacksodlingen, Österängskärret (2), Ös-
terängslöten, Österängsnyodlingen, Österängsskiftet, Österömossen, Östnafbacken, 
Östnafwar(e)n, Östnafvarmossen, Östnafvarängen, Östra Baggviken (2), Östra Björ-
nängshagen, Östra Browreten, Östra Brunnshagen, Östra Bränmyran, Östra Byskif-
tet, Östra Fagerdaln, Östra fällmyran, Östra Gallmossan (2), Östra Gallmossan, 
Östra gärdet (9), Östra Hafshägnaden (2), Östra Hallon rudan, Östra kalfhagen, 
Östra kalfhägnaden, Östra Kallängen, Östra Kattängen, Östra Kilsmyran, Östra 
Korsvreten, Östra Krypen, Östra Kålhagen, Östra Källhagen, Östra Lillgärdet, Östra 
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Lillängen, Östra Långsveden, Östra Mammons gärdes wreten, Östra Måstorpsvreten, 
Östra Norrvreten, Östra Nyängen, Östra Oppängen, Östra Pin(n)wreten, Östra Pinn-
hägnaden, Östra Qvarnvreten, Östra Rivreten, Östra Rörmyran, Östra sidan, Östra 
Skepphusvreten, Östra skiftet (3), Östra Sveden, Östra Svedjelandswreten, Östra 
Sånghuset, Östra Sånghushagen, Östra Södermyran, Östra Söderwreten, Östra ut-
hägnaden, Östra Wadstan, Östra Westermyran, Östra Yljevreten, Östra Ängsham-
marvreten, Östra Ängssvedjelandet, Östra Ängsvreten (2), Östra ärtåkersskiftet, 
Östra Österhagen, Östra Österwreten, Östycket, Öswreten 
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