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Sammandrag 

I föreliggande uppsats undersöks tre ortnamn i Norrtälje kommun, Ränka, Simlunda och 

Kallö, utifrån frågan om det ur dessa går att rekonstruera äldre hydronymer. Undersökningen 

av Ränka leder till förslaget att namnet återgår på ett fsv. Rænkia f., ett äldre namn på Ränka-

ån, vilket bör tolkas som ’den vindlande ån’ eller ’den ringlande ån’. För Simlunda föreslås en 

tolkning där förleden utgörs av ett äldre ånamn fsv. *Silm f. ’den långsamt flytande ån’ 

avseende det vattendrag som rinner förbi bebyggelsen. Ur namnet Kallö rekonstrueras 

hydronymen fsv. *Kalda, troligtvis ’den kalla ån’, som ursprungligen har burits av en förbi 

den nu försvunna bebyggelsen Kallö flytande å. Av de rekonstruerade vattennamnen hålls det 

för troligt att *Kalda har uppkommit genom sekundär namnbildning till ett existerande 

appellativ medan Rænkia sannolikt utgör en primär namnbildning med suffix. I fallet *Silm är 

frågan om primär eller sekundär namnbildning mer svårbedömd men av särskilt intresse på 

grund av existensen av ett nu försvunnet skånskt ånamn Silma vilket av ett flertal forskare har 

betraktats som en primär namnbildning. Utifrån namnundersökningarna diskuteras den 

metodologiska frågan om hur man bör bedöma sannolikheten hos hydronymiska rekonstruk-

tioner. Av de bedömningskriterier som tidigare har framtagits av Kousgård Sørensen föreslås 

att man utökar det etymologiska kriteriet med hänsyn till de semantiska kategorier som är 

särskilt knutna till vattenlokalers sakliga förhållanden. Ytterligare föreslås att man bör lägga 

till ett kriterium i vilket rekonstruktionen återkopplar till en teoretisk ram för hur hydronymer 

kan bevaras i andra ortnamn. 

 

Nyckelord: Namnforskning, hydronymi, hydronymisk rekonstruktion, primär namnbildning, 

sekundär namnbildning, ortnamnsetymologi.  
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1. Inledning 

Många har säkert funderat över det fornt klingande namnet på sin barndoms badsjö. Detta är 

man i så fall inte ensam om, ortnamnsforskare har länge fascinerats av de äldsta namnen på 

våra sjöar och åar. Det svenska beståndet av hydronymer (namn på vattendrag och 

vattensamlingar) kan i grova drag delas upp i ett äldre skikt, mestadels bestående av enkla 

namn som innehåller suffix, såsom sjönamnet Erken och älvnamnet Ätran, och ett yngre skikt 

av huvudsakligen sammansatta namn. Ofta är dessa yngre namn sekundärt bildade till 

bebyggelsenamn, t.ex. Funbosjön och Norrtäljeån. Även om det finns exempel på både gamla 

sammansättningar och förhållandevis unga suffixbildningar ger detta en god bild av den 

svenska hydronymin där den osammansatta formen är ett typiskt drag för vattennamn av hög 

ålder.  

Något som har påpekats av många forskare är att många av de äldsta hydronymerna i 

Mellansverige har försvunnit, men som också ofta har uppmärksammats är det inte sällan 

möjligt att ur andra ortnamn rekonstruera delar av detta äldre namnskick. Som exempel på 

detta kan nämnas namn såsom Almunge, för vilket man räknar med en bildning till ett 

gammalt ånamn på *Alm- (Ståhle 1946:428–430 och Andersson 1972:44–45), och gård-

namnet Ramna, vilket enligt Mats Wahlberg (1988:56) går tillbaka på ett likalydande 

vattendragsnamn. Strandberg (2008:169) anmärker i en översikt över den uppländska 

hydronymforskningen att en av dess viktigaste uppgifter är att »ur ännu kvarlevande namn 

eller ur namn åtkomliga i äldre skriftliga källor rekonstruera så stora delar som möjligt av det 

ursprungligare namnbeståndet». Ett problem för forskningen blir således att identifiera de 

namn i vilka äldre hydronymer ingår, samt att i möjligaste mån rekonstruera och tolka dessa 

namn. 

En sammanhörande fråga av intresse är den om hur man bör gå tillväga. Hydronymisk 

rekonstruktion är något som har förekommit sedan den nordiska namnforskningens tidigaste 

period och man återfinner spridda bidrag av metodologisk och teoretisk karaktär. Kousgård 

Sørensen som i det sista bandet av verket Danske sø- og ånavne (DSÅ 8 s. 206–211) ställer 

upp ett antal kriterier för rekonstruktionen (retablering med Kousgård Sørensens terminologi) 

av hydronymer är den forskare som har diskuterat den metodologiska frågan mest ingående. 

Det finns dock fortfarande behov av att klargöra, samla och diskutera frågor som rör de 

metodologiska och teoretiska aspekterna av hydronymisk rekonstruktion, bl.a. avseende 

identifieringen av ortnamn innehållande äldre vattennamn samt vilka kriterier som bör 

tillämpas för att bedöma hållbarheten hos en rekonstruktion. 

Eftersom de äldre hydronymerna utgör en viktig källa till kunskap om de nordiska 

språkens gamla ordförråd och ordbildning har frågan om primär eller sekundär namnbildning 

hos dessa namn kommit att utgöra en viktig del av forskningen om gamla vattennamn. Det 

man intresserar sig för är alltså huruvida namnen är bildade med ett direkt namnskapande 

suffix eller om de är bildade av nomen redan existerande i språket vid tiden för 

namnbildningen. I det första fallet finns möjlighet att bidra till vår kunskap om de namn-

bildande suffixens form och funktion medan det andra fallet ger en fördjupad insikt i äldre 



6 
 

tiders lexikon. Sådana frågor är för de enskilda namnen ofta svåra att besvara vid tolknings-

arbetet men intressanta att diskutera med hänsyn till de potentiella kunskapsvinningarna. 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att identifiera ett antal ortnamn inom Norrtälje kommun ur 

vilka det är möjligt att rekonstruera äldre hydronymer (i detta fall begränsat till namn på sjöar 

och vattendrag) samt att tolka namnen semantiskt och bildningsmässigt, samt att söka avgöra 

om de utgörs av primära eller sekundära namnbildningar. 

Ett ytterligare mål är att bidra till den metodologiska och teoretiska frågan om rekon-

struktion och tolkning av hydronymer, bl.a. genom att samla sådan namnteoretisk diskussion 

som hittills har förts inom namnforskningen och kan vara av intresse för just denna gren av 

forskningsfältet, men också genom att bidra med ny diskussion om frågor av sådan karaktär 

som berör t.ex. metod och terminologi. 

1.2 Frågeställningar 

Eftersom uppsatsens huvudsakliga syfte är att rekonstruera ett antal hydronymer och tolka 

dessa är det naturligt att de mest grundläggande frågorna knutna till detta syfte blir de mest 

framträdande. För vart och ett av de undersökta ortnamnen ställs alltså frågan om det ur detta 

går att rekonstruera ett äldre vattennamn, och om detta är möjligt följer även frågan om 

namnets betydelse. 

En sekundär frågeställning som i korthet diskuteras i samband med de enskilda namnen 

är huruvida dessa utgör primära eller sekundära namnbildningar. Detta eftersom namn från 

det äldre hydronymiska skiktet kan ge värdefulla upplysningar om äldre suffixbildning och 

ordförråd. 

En metodologisk fråga som tas upp till diskussion i uppsatsen är hur bedömningen av 

enskilda rekonstruktioner bör gå till. De rekonstruktionskriterier som har framlagts av 

Kousgård Sørensen i DSÅ 8 (s. 206–211) utgör utgångspunkten för diskussionen om de 

framlagda rekonstruktionsförslagens sannolikhet, men i samband med undersökningarna av 

namnen ställs också frågan om vilka kriterier som bör användas för att göra en sådan 

bedömning. 

2. Forskningsbakgrund 

I följande kapitel presenteras först kortfattat valda delar av den hydronymiska forskningen i 

Norden (2.1) och den forskning som särskilt behandlat rekonstruktionen av äldre hydronymer 

(2.1.1). Sedan, i 2.2, ges en inledning i diskussionen rörande primär eller sekundär namnbild-

ning och rekonstruktionen av icke-propriella ord ur namn. Slutligen redovisas i 2.3 tidigare 

forskning om de för undersökningen valda namnen Ränka, Simlunda och Kallö. 
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2.1 Nordisk hydronymi 

Forskningen om vattennamnen har utgjort ett betydande inslag i den moderna nordiska 

ortnamnsforskningen sedan forskningsfältets framväxt runt sekelskiftet år 1900. Stora delar av 

litteraturen består av undersökningar av enskilda namn, men även större utredningar om de 

nordiska hydronymerna har publicerats. För Sveriges del var Hellquist tidigt ute med sin 

monografi över de svenska sjönamnen (1903–1906) i vilken han behandlade namn av osam-

mansatt typ, och under samma period i Norge publicerades Ryghs undersökningar Norske 

Fjordnavne (1896) och Norske Elvenavne (1904). Eftersom både Hellquist och Rygh skrev 

sina verk för över 100 år sedan är det väntat att många av deras resultat har gjorts ogiltiga av 

senare forskning, men de gjorde även iakttagelser som står sig än idag och fortfarande nyttjas 

inom hydronymforskningen. Stora vittomfattande undersökningar på svenskt och norskt 

område har senare också utförts av bl.a. Indrebø (1924, 1933), Brevner (1942), Hovda (1966, 

1971) och Venås (1987, 2002). De danska hydronymerna har behandlats av Kousgård 

Sørensen i serien Danske sø- og ånavne (DSÅ 1968–1996) som även täcker vattennamnen i 

Skåne och delar av Blekinge. Någon specialutredning av svenska älv- och ånamn som spänner 

över ett större område har däremot ännu inte utförts. I de ovan nämnda framställningarna av 

det nordiska hydronymbeståndet, som bygger på undersökningar av stora material, såväl som 

i de många mindre undersökningar som existerar av enstaka namn eller namngrupper finner 

man för fortsatt hydronymforskning ett viktigt referens- och jämförelsematerial som inte 

minst möjliggör diskussioner av strukturell och typologisk natur. 

Inom det nordiska hydronymskicket kan man urskilja två olika namnbildningsskikt. De 

äldsta namnen på våra sjöar och vattendrag är osammansatta, till en del bildade som primära 

namn genom suffixavledning, medan sammansättning är en yngre bildningstyp. Känne-

tecknande för de gamla hydronymerna är att ånamnen är feminina och namnen på sjöar, vikar 

och fjordar i regel maskulina (även om man också finner gamla feminina sjönamn i Norge, 

Strandberg 1996:60). Det äldre bildningssättet hör i stor utsträckning till urgermansk tid och 

har i huvudsak blivit improduktivt före vikingatiden, vilket inte minst namnskicket på det 

under vikingatiden koloniserade Island talar för. Vissa av de äldre suffixen har emellertid 

fallit ur bruk långt före denna period (se Bandle 1977:46, 49–52, Stemshaug 1997:39 och 

Strandberg 2002:672). Hydronymer av det äldre slaget återfinns idag inte jämt fördelade över 

Norden. I Norge är de allra vanligast, medan de förekommer mer sällan på svenskt område, 

där de för å- och älvnamnens del är vanligare i norra och västra Sverige. I Danmark har inte 

bevarats några primärt bildade hydronymer av det äldre slaget till modern tid (se DSÅ 8 s. 

198–206 och Strandberg 1996:59). Detta förhållande beror inte på att suffixavledda 

hydronymer har varit ovanliga eller aldrig har existerat i områden där man idag inte finner 

dem, de bör ha förekommit på alla områden som har varit bebyggda då det äldre 

bildningssättet var produktivt. Det beror istället på att de gamla namnen har fallit ur bruk, ofta 

ersatta av sammansatta namn av yngre typ, inte sällan formellt sekundära till bebyggelsenamn 

(Strandberg 2002:673 och Vikstrand 2005:361–362). 
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2.1.1 Hydronymisk rekonstruktion 

Det står klart att många av de sjöar och vattendrag vilkas namn är av yngre typ tidigare har 

burit ålderdomliga suffixavledda namn. Det är dock inte ovanligt att annars försvunna 

hydronymer har bevarats i andra ortnamn, t.ex. namnet på en närliggande bebyggelse, och att 

man utifrån dessa kan rekonstruera de äldre namnen. De flesta sådana rekonstruktioner har 

skett i undersökningar och tolkningar av enskilda namn, men det har även skrivits arbeten mer 

inriktade på rekonstruktionsfrågan, vilka tar upp flera namn för diskussion. Så har t.ex. Brink 

(2004) skrivit om rekonstruerade ånamn och Vikstrand (2005) har behandlat Mälardalens 

förlorade hydronymi. 

Särskilt i Norge utgjorde rekonstruktionen av hydronymer redan tidigt en viktig del av 

ortnamnsforskningen och ofta brukade man »lagfølgemetoden» (vilken har beskrivits av 

Olsen 1939:34) för att identifiera fall av fjärravhängig ortnamnsbildning. Genom att följa ett 

vattendrags lopp identifierade man längs med detta andra toponymer som delar ett gemensamt 

namnelement ur vilket ett äldre namn på vattendraget kunde rekonstrueras (för en närmare 

metodbeskrivning se kap. 5.2). Fall av fjärravhängig ortnamnsbildning utgör fortfarande en 

ofta använd grund för rekonstruktion (se bl.a. Brink 2004:19–20 och Strandberg 1991:154–

205).  

Kousgård Sørensen har diskuterat frågan om hydronymisk rekonstruktion ur en mer 

övergripande metodologisk synvinkel i det sista bandet av serien Danske sø- og ånavne (DSÅ 

8 s. 206–211).  Här framlägger han ett antal språkliga och icke-språkliga kriterier som kan 

användas för att bedöma sannolikheten i en rekonstruktion (dessa beskrivs närmare i kap. 

5.2). Att Kousgård Sørensen fann det nödvändigt att behandla rekonstruktionsproblematiken i 

samband med utgivningen av DSÅ kan knappast ses som förvånande med tanke på att 

rekonstruktioner är ett måste för att möjliggöra undersökningar av gamla suffixavledda 

hydronymer i Danmark. 

2.2 Primär eller sekundär namnbildning 

En fråga som har kommit att diskuteras flitigt inom forskningen om gamla osammansatta 

namn är den om primär eller sekundär namnbildning, d.v.s. om ett namn är bildat av ett redan 

existerande ord, oftast ett appellativ, eller om det är direkt skapat genom avledning med ett 

namnbildande suffix. En av de huvudsakliga orsakerna till att denna fråga är av intresse är att 

den kan bidra till en ökad kunskap om de gamla suffixens funktion, men även möjligheten att 

ur namn rekonstruera ord som har försvunnit i det annars belagda ordförrådet.  

I artikeln »Ord eller suffixbildning? Till frågan om rekonstruktion av ord ur ortnamn» ger 

Andersson (1980) en ingående diskussion om hur namnförrådet kan ge en utökad bild av ett 

äldre ordförråd, samt vilka teoretiska och metodologiska principer som är nödvändiga för att 

bedöma om primär eller sekundär namnbildning föreligger i enskilda fall. En av de viktigaste 

principer som föreslås av Anderson är den att sannolikheten för sekundär namnbildning ökar 

ju fler bildningsmässiga paralleller till ett namn som existerar inom ett språkområde (se vidare 

kap. 3.1). Elmevik (2002) har dock argumenterat för att man även ur namn med bara enstaka 

eller inga paralleller kan rekonstruera ord och »att man bör vara mycket restriktiv med att 
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räkna med primär ortnamnsbildning – med undantag för två kategorier: hydronymer och 

önamn» (s. 86). 

Diskussionen har även lett till ansatser att ge en geografisk överblick över det nordiska 

suffixförrådet som företrätt i ortnamn, primära och sekundära (Nyman 2007 och 2008), samt 

till volymen Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen 

efter ett symposium 2010 i Uppsala om frågekomplexet kring rekonstruktionen av ord ur 

gamla namn. 

2.3 Namnen Ränka, Simlunda och Kallö 

I föreliggande uppsats undersöks ortnamnen Simlunda och Kallö, båda i Skederids socken, 

samt Ränka i Ununge socken (för en diskussion om urvalet av namn till undersökningen se 

kap. 4.2).  Av dessa har mig veterligen endast Simlunda behandlats tidigare i den onomastiska 

litteraturen. I en artikel som huvudsakligen handlar om ortnamnen Simris, Simlinge och 

Simtuna diskuterar Lennart Elmevik (1971) ett antal ord och namn innehållande de besläktade 

stammarna *sĭm-, *simb- och *simp- med den huvudsakliga betydelsen ’flyta sakta, sippra 

fram’. Från Norrtälje kommun hämtar han två exempel, Simlunda och det i grannsocknen 

Husby-Lyhundra belägna Simlom (s. 18–19, 40–41), vilka båda tolkas som innehållande ett 

appellativ fsv. *simbl n. eller, i fallet Simlunda, möjligen en maskulin biform *simble ’ställe 

där vatten sipprar fram, vattensjuk mark, sankmark’. Enligt denna tolkning utgör Simlunda en 

sammansättning med det vanliga ortnamnselementet -lund/-lunda som senare led och *simbl 

n. i gen. pl. eller *simble m. i gen. sg. eller pl. som förled. Elmevik framför dock att det på 

grund av variationer i namnets tidiga belägg är osäkert om man kan föra Simlunda till den 

diskuterade namn- och ordgruppen. Elmeviks tolkningsförslag behandlas vidare i under-

sökningen av det aktuella namnet där (kap. 6.2.1), där också en ny tolkning föreslås. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I kap. 3.1 ges en teoretisk beskrivning av hur hydronymer kan bevaras i andra ortnamn samt 

hur övergången från hydronym till annan typ av toponym sker. Därefter, i 3.2, presenteras och 

diskuteras den teoretiska basen för den i undersökningen behandlade frågan om primär eller 

sekundär namnbildning. 

3.1 Bevarandet av hydronymer i andra ortnamn 

Existensen av ett äldre hydronymiskt skikt och rekonstruktionen av namn tillhörande detta 

skikt har som visats i forskningsöversikten (kap. 2) berörts av ett stort antal forskare. Efter-

som äldre hydronymer utgör ett ofta förekommande inslag vid tolkningen av gamla ortnamn 

är det föga förvånande att många nordiska ortnamnsforskare vid något tillfälle har behandlat 

ämnet och i litteraturen finner man inslag av mer teoretisk karaktär såväl som enskilda rekon-
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struktioner och tolkningar. Något som mig veterligen inte har diskuterats utförligt och samlat 

är frågan om övergången från hydronym till annan typ av toponym, samt var i ortnamns-

förrådet man kan återfinna äldre hydronymer, även om det existerar spridda bidrag rörande 

dessa frågor. Detta bör emellertid ses som en viktig aspekt av identifieringen och 

rekonstruktionen av äldre hydronymer som både är av teoretisk betydelse och kan inverka på 

bedömningen av enskilda tolkningar. Nedan presenterar jag därför i punktform ett förslag till 

en teoretisk ram rörande hur hydronymer kan bevaras i andra ortnamn: 

1. Hydronymer som förleder i sammansatta ortnamn. 

Som Christensen & Kousgård Sørensen (1972:72–89) framhåller och diskuterar är ort-

namn som led i andra ortnamn en viktig källa till annars försvunna namn, detta är inte 

minst sant vad gäller äldre hydronymer. En intressant iakttagelse, som för hydronymernas 

del har diskuterats utförligare av Kousgård Sørensen (DSÅ 8 s. 207–208), är att vissa 

efterleder är semantiskt mer kompatibla med vissa typer av ortnamn än andra. Sålunda 

finner man ofta i sammansatta ortnamn med hydronymisk förled huvudleder som 

semantiskt kan kopplas till vatten (se vidare kapitel 5.2). I Sverige har man på denna 

grund bl.a. ur det västgötska sockennamnet Härjevad rekonstruerat ett äldre *Hæria som 

äldre namn på Härjån bildat till har ’stenig mark, stengrund i vatten’ (SOL s. 144). 

2. Ortnamn avledda till hydronymer. 

En annan källa är de ortnamn som är bildade genom avledning till en hydronym. En 

namntyp som inte sällan är bildad på detta vis är namnen på -inge/-unge, t.ex. det 

uppländska namnet Skuttunge som troligtvis innehåller en inbyggarbeteckning 

*skutungar ’de som bor vid ån *Skuta’ (SOL s. 281). Även andra vattennamn kan vara 

bildade genom dehydronymisk avledning (se Strandberg 2004a:119–126), sålunda är det 

värmländska sjönamnet Värmeln bildat till Borgviksälvens gamla namn *Værma och 

betyder ’sjön som hör samman med ån *Værma’ (SOL s. 366). 

3. Denotatumskifte. 

I likhet med Dalberg (1988:11–17) skiljer jag mellan företeelserna denotatumskifte och 

denotationsskifte (som diskuteras under punkt 4). Denotatumskifte innebär att det 

geografiska område som denoteras av ett namn genomgår en förändring samtidigt som 

namnet bevaras, ett typexempel vore en naturlokal som ändrar karaktär, t.ex. en sjö som 

genom sänkning eller av andra orsaker torkar ut och blir till odlingsmark. 

4. Denotationsskifte. 

Denotationsskifte har traditionellt använts för att beteckna när ett namn kommer att 

denotera ett (åtminstone delvis) annat geografiskt område, d.v.s. det är denotationen som 

ändras, inte det denoterade. Denna term och beskrivning är dock något problematisk då 

de antyder att det rör sig om ett och samma ursprungliga namn som genom ett skifte 

erhåller en ny denotation, vilket är något missvisande. Jag har ändå valt att behålla detta 

etablerade begrepp som en samlingsterm för ett antal olika processer som beskrivs nedan 

och exemplifieras med den fingerade hydronymen Långsjö: 

a. Metonymisk homonymbildning är den process varigenom en lokal, på grund av 

någon koppling till en annan lokal, erhåller ett namn homonymt med den andra 

lokalens namn. Som exempel kan en gård vid en sjö med namnet Långsjö på detta 
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vis också komma att kallas Långsjö. Ett denotationsskifte kan sägas ha skett om det 

ursprungliga namnet försvinner och gården blir den enda namnbäraren med ett namn 

Långsjö. Poängen med denna beskrivning är att synliggöra att det, när gården börjar 

kallas Långsjö, existerar två denotationer, och då namn är monoreferentiella bör 

gårdens namn ses som ett nytt, homonymt namn och inte samma namn som det äldre 

Långsjö.
1
 

b. En annan process som kan leda till denotationsskifte är omtolkning av namn i pre-

positionsfraser. Som ett exempel ligger en gård vid sjön med namnet Långsjö och 

refereras vanligen till genom frasen vid Långsjö. Om nu genom en omtolkning 

gårdnamnet kommer att uppfattas som Långsjö och prepositionen försvinner leder en 

förändring hos sjönamnet till att ett denotationsskifte har uppstått. Ett inte ovanligt 

scenario för sjönamn som återfinns i närheten av homonyma bebyggelsenamn, 

oavsett hur detta namn har uppkommit, är att dessa genom sammansättning med 

hydronymbetecknande efterled ombildas som sekundära till bebyggelsenamnet för 

att skilja lokalerna åt. Autentiska exempel kan bl.a. ses i sjönamnen Växjösjön och 

Fiskesjösjön som har bildats till bebyggelsenamnen Växjö och Fiskesjö. 

c. Slutligen räknar jag även med att denotationsskifte kan ske efter ellips av huvudord i 

namnfras. Sålunda om bebyggelsenamnet Långsjö kvarn genom ellips av huvudordet 

erhåller ett namn homonymt med det intilliggande sjönamnet Långsjö som sedan 

ändras eller faller ur bruk. Denna ellips kan ske genom senare omtolkning av 

attributet som det egentliga namnet. 

Förståelse för hur hydronymer kan bevaras i andra ortnamn har betydelse för flera aspekter av 

rekonstruktionsprocessen. I det tidiga skedet bidrar det till att underlätta materialinsamlingen 

då identifieringen av ortnamn med möjligt hydronymiskt innehåll kan ske på säkrare grund, 

men kunskap om sådant som hur övergången från hydronym till annan toponym sker kan 

också påverka bedömningen av enskilda rekonstruktioners sannolikhet. 

3.2 Primära och sekundära namnbildningar 

Eftersom en av uppsatsens frågeställningar rör huruvida de undersökta namnen utgör primära 

eller sekundära namnbildningar blir den teoretiska utgångspunkten för denna bedömning en 

viktig fråga. En nordisk forskare som har fördjupat sig i problematiken rörande rekonstruktion 

av ord ur ortnamn är Thorsten Andersson som (1988) framhåller att det vid analys av gamla 

namn ofta kan vara mycket svårt att bedöma om primär eller sekundär namnbildning 

föreligger. Han diskuterar dock ett par faktorer utifrån vilka en sådan bedömning lämpligen 

sker, och det mest grundläggande måste vara att utgå från ordförrådet. Om man till det 

undersökta namnet finner ett motsvarande ord i det aktuella språkområdet ger detta givetvis 

en god grund för antagandet om sekundär namnbildning. Bilden blir emellertid mer oklar om 

detta ord har en mycket begränsad spridning, om det t.ex. endast återfinns i någon mindre 

                                                           
1
 Frågan om huruvida det uppstår nya namn vid denotationsskiften har även diskuterats tidigare, bl.a. innehåller 

den trettiosjunde NORNA-rapporten Denotationsbyte i ortnamn (1988) ett antal bidrag där detta granskas, samt 

ett avslutande diskussionsavsnitt (s. 129–146). 
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närliggande dialekt och likaså om det motsvarande ordet hämtas ur ett mindre närbesläktat 

språk, t.ex. om ett nordiskt namn skulle jämföras med ett ord som inte återfinns bland de 

germanska språken. En annan faktor att ta hänsyn till är ifall det existerar likalydande 

ortnamn. Ett större antal likadana bildningar gör mer sannolikt att dessa inte alla är 

självständiga primära namnbildningar och i likhet med jämförelsen mot ordförrådet ökar 

sannolikheten för sekundär namnbildning om parallellerna återfinns i samma språkområde 

som det undersökta namnet. En bedömningsfråga blir dock hur många namnparalleller som 

behövs för att man ska bedöma sekundär namnbildning som sannolik. En pålitlig, men sällan 

tillgänglig möjlighet infinner sig om man kan visa att ett namn har tillkommit först efter att 

det aktuella suffixet inte längre är produktivt. På grund av de stora problemen med att 

närmare datera när namn har tillkommit är detta emellertid bara möjligt i enstaka fall.
2
 Ett 

säkert sätt att kunna påvisa primär namnbildning är när detta har skett till en annan toponym. 

Detta är särskilt aktuellt för hydronymer som inte sällan är bildade genom dehydronymisk 

avledning, t.ex. Hässlingarna, namnet på en grupp sjöar i Värmland, bildat till namnet på ån 

Hasslan som rinner från sjöarna (Ståhle 1946:21). 

Slutligen är det värt att påpeka att även om en diskussion om huruvida de enskilda 

namnen utgörs av primära eller sekundära namnbildningar kan ge värdefull information om 

äldre språkskedens ordförråd samt ord- och namnbildning så är frågan av en mycket komplex 

natur. Förutom att det endast under vissa omständigheter med säkerhet går att avgöra vilken 

typ av namnbildning som föreligger kan det även finnas svårigheter i att dra en tydlig gräns 

mellan namnbildning och ordbildning. Eftersom suffixen som använts vid namnbildning i 

regel även kan ha brukats till att bilda appellativ eller adjektiv innehåller även namn som inte 

finner motsvarigheter i ordförrådet potentiella icke-propriella ord, och hur de har uppfattats 

vid bildningstillfället är kanske inte helt möjligt att sluta sig till. Detta till trots anser jag att 

frågan om primär eller sekundär namnbildning i samband med tolkningen av gamla namn 

utgör en potentiell källa till viktig kunskap och att den därmed är värd att ställa. 

4. Material 

I detta kapitel presenteras uppsatsens material med hänsyn till undersökningsområde (4.1), 

urval av namn att undersöka (4.2) och de använda källorna (4.3). 

4.1 Undersökningsområde 

Namnen och de lokaler som undersöks i denna uppsats är alla belägna inom Norrtälje 

kommun som av ett flertal skäl är ett intressant område för diskussionen om äldre hydronymer 

och rekonstruktionen av sådana. Kommunen ligger i ett område vid den uppländska ostkusten 

som p.g.a. landhöjning har genomgått stora förändringar då strandförskjutningen har lett till 

att kustlinjen ändrats, många sjöar, vikar och vattendrag har minskat i storlek eller försvunnit 

                                                           
2
 Ett exempel utgör det isländska älvnamnet Skálm som på grund av den sena kolonisationen av Island inte kan 

vara bildat primärt med -m-suffix (Nyman 2008:336). 
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helt och områden som en gång var skärgård täcks nu av sammanhängande landmassa. Bara 

sedan mitten av den urnordiska språkperioden har strandlinjen i området förskjutits med cirka 

tio meter. Att stora delar av kommunens vattenlokaler förändrats på detta vis har troligtvis 

medfört en viss instabilitet i det lokala hydronymiska namnbeståndet, dels genom att namn 

har försvunnit men även till följd av denotatumskifte och denotationsskifte. Har äldre 

hydronymer sedan på detta vis bevarats i kvarlevande ortnamn bör det också föreligga goda 

förutsättningar för rekonstruktion. 

En annan anledning till att Norrtälje kommun utgör ett lämpligt undersökningsområde är 

att det lokala sjönamnsbeståndet innehåller en blandning av namn av äldre typ, t.ex. Erken 

och Ströjan, och namn av yngre typ, t.ex. Skedviken och Långsjön. Samtidigt återfinner man i 

området gott om sammansatta vattendragsnamn, t.ex. Malstaån och Järsöströmmen, men inga 

primära enledade namnbildningar. Att vattendragsnamn av äldre typ har förekommit här vet 

vi dock p.g.a. rekonstruktioner som har gjorts utifrån kvarlevande bebyggelsenamn. Sålunda 

antas sockennamnet Rö (ecclesia Rødho 1344) återgå på ett äldre ånamn *Rødha (SOL s. 264) 

och ur bynamnet Gråska (in grydkum 1344) har jag tidigare rekonstruerat ett ånamn *Grytka, 

ett äldre namn på Gråskaån (Björk 2014). Blandningen av hydronymer av äldre och yngre 

karaktär, samt redan genomförda rekonstruktioner visar att det äldre bildningssättet har varit 

produktivt i området, vilket i regel bör vara fallet på platser som har varit bebyggda under 

detta bildningssätts produktivitetsperiod. Samtidigt är det troligt att en betydande del av det 

äldre namnskiktet har gått förlorat. Eftersom man i kommunen också kan finna ett antal 

otolkade eller bristfälligt tolkade ortnamn av ålderdomligt utseende är det av intresse att se 

huruvida studiet av dessa kan bidra till en mer fullständig bild av ett ursprungligare hydro-

nymbestånd. 

4.2 Namnurval 

För undersökningen har tre bebyggelsenamn valts ut: Ränka i Ununge socken samt Simlunda 

och Kallö i Skederids socken. För att urvalet skulle resultera i ett antal namn som med viss 

sannolikhet kunde antas återgå på äldre hydronymer, och därmed utgöra lämpligt underlag för 

försök till hydronymisk rekonstruktion, har urval och undersökning nödvändigt kommit att 

sammanfalla till viss del, varför detta bör kommenteras utförligare. 

Urvalet av namn till undersökningen har börjat med en mer övergripande genomgång av 

det lokala ortnamnsbeståndet. Ur detta har sedan ett antal namn av intresse valts ut baserat på 

tidigare kunskap om hydronymer och hydronymisk rekonstruktion, samt allmänna tendenser i 

svenskt ortnamnsskick. Till dessa hör bl.a. till synes osammansatta namn av oklar härledning 

och sammansatta namn med dunkel förled. För att i undersökningen sedan kunna behandla ett 

material som är intressant i förhållande till det stipulerade syftet har urvalet behövt avgränsas 

ytterligare. Namnen har sålunda undersökts ytligt utifrån stegen i den tolkningsmetodik som 

presenteras i kap. 5.1 för att avgränsa materialet till ett antal namn som är intressanta att 

undersöka och diskutera utifrån frågan om hydronymisk rekonstruktion. Urvalsmetoden 

innebär emellertid ingen garanti för att det ur de enskilda namnen i det valda materialet 

kommer vara möjligt att rekonstruera äldre hydronymer. 
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4.3 Källor 

Äldre skrivningar av namnen är hämtade från samlingarna vid Ortnamnsarkivet i Uppsala 

(härefter OAU), både ur ortnamnsregistret och excerpter ur jordeböcker, samt från lantmäteri-

akter (huvudsakligen kartor) tillgängliga via lantmäteriets digitala söktjänst Historiska kartor. 

Arkivets medeltida belägg är huvudsakligen exerperade ur diplommaterialet samt ur tänke- 

och domböcker. Förkortningar till källorna återfinns i källförteckningen över otryckt material 

(s. 42). 

Även för uppgifter om äldre topografi används lantmäteriakter tillgängliga via lant-

mäteriet. Dessa kompletteras i ett visst fall med uppgifter från en informant med kännedom 

om den undersökta orten. Eftersom strandförskjutningen kraftigt har förändrat vattennivåerna 

i området sedan den tid då det äldre hydronymiska skiktet bildades är det viktigt för 

undersökningen att kunna undersöka landskapet utifrån detta perspektiv. För information om 

äldre tiders havsnivå används därför strandförskjutningskartor framtagna av Camilla Sund 

(2010) i samband med hennes examensarbete i kvartärgeologi vid Stockholms universitet. 

Dessa återger havsnivån i Uppland med 500 års mellanrum cirka 7000 år bakåt i tiden. 

Bygdehistoriska uppgifter om bebyggelsernas storlek och ägarförhållanden under medel-

tiden hämtas huvudsakligen från serien Det medeltida Sverige (härefter DMS). Serien är dock 

fortfarande under utgivning varför det inte går att nyttja DMS som källa för de delar av 

undersökningsområdet som ligger i södra Roden. Detta har inte tagits hänsyn till vid under-

sökningens namnurval men de valda namnen ligger alla innanför de områden vilka täcks av 

DMS utgivning hittills. 

5. Metod 

Kap. 5 inleds med en redogörelse av traditionell namntolkningsmetodik (5.1) varefter följer 

en beskrivning av de kriterier utifrån vilka de resulterande rekonstruktionerna bedöms (5.2). 

5.1 Namntolkningsmetodik 

Tolkningen av enskilda namn har länge setts som en av namnforskningens huvudsakliga 

uppgifter och förutom det beskrivande värdet i att tolka namn är det ofta också en 

nödvändighet för att namnen ska kunna användas som material i andra vetenskapliga 

sammanhang, särskilt inom olika historiska discipliner såsom religions-, bebyggelse- och 

språkhistoria. Till följd av detta har en särskild kvalitativ metodik utvecklats för namntolkning 

och som kan sägas vara särskilt lämpad för den namn- och källsituation som vi har i Norden. 

Metoden som utgörs av en flerstegsprocess har beskrivits av flera forskare, t.ex. Christensen 

& Kousgård Sørensen (1972:27–162), Pamp (1988:15–19), Ståhl (1976:29–48) och Nyström 

(Namn och namnforskning s. 26–28), vilka alla beskriver den något olika men som i grunden 

innehållande samma element. Den traditionella namntolkningsmetodikens arbetsmodell består 

av följande steg:  



15 
 

1. Förarbete och materialinsamling.  

a. Äldre skrivformer. 

För att så korrekt som möjligt kunna tolka ett namn bör man utgå från dess form i de 

äldre källor där det förkommer. På detta vis har man större chans att återfinna 

namnbelägg i ett ursprungligare skick och man räknar i regel med att ju närmare belägget 

är till namnbildningstillfället desto mindre påverkat kommer det vara av senare 

förändringar. Vikten av detta steg kan exemplifieras genom att visa den diskrepans som 

kan existera mellan ett och samma namn i dess äldsta belägg och dess moderna form, 

t.ex. det skånska sockennamnet Bjäresjö som tidigast skrivs (in) byarghusa (1366) vilket 

visar att namnet är en ursprunglig sammansättning mellan fda. biærgh ’berg’ och pluralis 

av hus (SOL s. 35). För varje enskild undersökning redovisar jag de tjugo äldsta beläggen 

eller alla belägg till och med år 1700. 

b. Identifikation. 

För en rättvisande undersökning är det viktigt att försäkra sig om att de insamlade 

namnbeläggen syftar till den plats som ska undersökas. Eftersom homonyma namn kan 

förekomma även på andra platser bör man se till att det insamlade materialet hör samman 

med den tänkta orten och, t.ex., inte en plats i grannsocknen. Endast undantagsvis är detta 

så problematiskt att det kräver en ingående diskussion. 

c. Uttalsformer. 

Ortsuttalet kan ofta ge goda upplysningar om det undersökta namnet och bidra till att 

stärka en tolkning eller ge orsak till att ifrågasätta den. Inte sällan finner man exempel på 

att det dialektala uttalet av ett namn har varit mer konservativt än den moderna 

namnformen, så har t.ex. det uppländska bebyggelsenamnet Rimbo upptecknats som 

ri1]‐ _bò (Lars-Levi Læstadius 1933, OAU) varifrån det framgår att namnet är en ursprunglig 

sammansättning med ordet ring ’(ringformad) fornborg’ (SOL s. 255). 

d. Etablera tolkningsunderlag. 

Innan materialet kan användas för att identifiera namnets semantiska innehåll bör man 

granska källorna och de insamlade namnformerna utifrån sådana faktorer som ålder, ned-

teckningsort, traderingsförhållanden och ljudhistoria i syfte att fastställa (helst) en forn-

språklig namnform, i detta fall en fornsvensk sådan. Den ansatta namnformen får sedan 

utgöra underlag för identifikationen av namnets ordinnehåll och bildningsmässiga 

uppbyggnad. 

2. Undersökning av de etymologiska möjligheterna. 

I detta skede av undersökningen försöker man identifiera det (eller de) ord som ingår i 

namnet, samt andra morfologiska element, såsom avledningsändelser, fogemorfem och 

böjningsändelser. Man bör börja med att söka ord ingående i det egna språket eller 

dialekten, men då man söker tolka namn bildade under äldre tid kan man bli tvungen att 

söka även i andra språks ordförråd. Vid tolkning av nordiska ortnamn gäller då att man 

först söker i de nordiska språkens ordförråd, sedan andra germanska språk och slutligen 

övriga indo-europeiska språk.  Särskilt för våra äldsta namn kan det hända att ingående 

ord har försvunnit innan de har hunnit beläggas i det egna språket eller närbesläktade 

språk.  
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Det är viktigt att eventuella möjligheter som identifieras också förankras språkhistoriskt. 

Här spelar ljudhistoria samt ord- och namnbildningshistoria en framträdande roll i att 

avgöra huruvida en tolkning är att bedömas som sannolik eller inte då eventuella 

tolkningsförslag som åberopar annars obelagda ljudövergångar eller främmande ord- eller 

namnbildningstyper utan goda skäl måste bedömas som osannolika. 

3. Denotation. 

En fråga som ofta hänger tätt samman med undersökningen av de etymologiska möjlig-

heterna och den semantiska diskussionen samt frågan om de sakliga förhållandena är 

frågan om namnets ursprungliga denotation. Bakomliggande den moderna denotationen 

finner man ofta att ett namn ursprungligen kan ha åsyftat mycket konkreta saker i 

landskapet (t.ex. en terrängformation, ett vattendrag eller en äga) eller en mindre 

bebyggelse. Att kunna fastställa vilken den ursprungliga namnbäraren var är ofta ett 

bidragande element till att avgöra en tolknings sannolikhet, eftersom det ger en 

jämförelsepunkt för den semantiska och den sakliga delen av undersökningen. 

4. Namntypologisk situation. 

För att en tolkning ska bedömas som sannolik är det även viktigt att kunna anföra 

typologiska paralleller i det övriga namnmaterialet och att den föreslagna tolkningen 

överensstämmer med namnskicket i det undersökta området. Vissa namntyper och namn-

bildningselement förekommer över större områden, medan andra har mer lokal karaktär. 

Om man i tolkningsarbetet förutsätter en namntyp som inte annars förekommer i det 

lokala namnskicket, men kanske är karakteristisk för namnskicket i annat område, bör 

detta ske först efter noga övervägande och endast på goda grunder. 

5. Utomspråkliga förhållanden. 

Slutligen måste de resultat som uppnåtts övervägas i samband med de sakliga för-

hållandena på den namnbärande orten. Om tolkningen t.ex. utgår från en särskild terräng-

beteckning får terrängen på orten inte motsäga tolkningen om den ska vara att betrakta 

som sannolik. Märk dock att även om de sakliga förhållandena på orten inte bör motsäga 

tolkningen så kan de inte alltid användas för att bekräfta den. Särskilt vid tolkningen av 

gamla namn eller vid tolkningar som baseras på sakliga karakteristika av mer förgänglig 

karaktär måste man iaktta möjligheten, eller ibland även förutsätta, att de sakliga 

förhållandena på orten har förändrats över tid. 

5.2 Kriterier för rekonstruktion 

Eftersom det i tolkningsprocessen ingår att fastslå namnets ursprungliga denotation såväl som 

dess ursprungliga form, beståndsdelar och betydelse sker tolkning och rekonstruktion simul-

tant. Det vill säga om undersökningen alltså leder till slutsatsen att namnet utgörs av eller 

innehåller en äldre hydronym som får en bildningsmässig och semantisk förklaring, så har 

tolkningen lett fram till en hydronymisk rekonstruktion.  

För att bedöma sannolikheten i de rekonstruktioner som tolkningarna i föreliggande 

uppsats resulterar i bedöms dessa utifrån ett antal rekonstruktionskriterier. Det bör här 

påpekas att det med kriterier inte menas krav som måste uppfyllas för att en rekonstruktion 

ska vara möjlig. Tanken med kriterierna är istället att utgöra en utgångspunkt för diskussionen 
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om en rekonstruktions sannolikhet, och att denna sannolikhet ökar för varje kriterium som 

uppfylls. För detta ändamål brukas huvudsakligen de av Kousgård Sørensen (DSÅ 8 s. 206–

211) föreslagna språkliga och icke-språkliga kriterierna för hydronymisk rekonstruktion: 

1. Etymologi. 

Om namnet kan visas innehålla en vattenbetecknande efterled eller, ifall det är ett 

osammansatt namn, i sig utgörs av en sådan beteckning bör det betraktas som en 

ursprunglig hydronym. Typiskt för detta är våra många bebyggelsenamn på -sjö, t.ex. 

namnet Växjö som ursprungligen har burits av Växjösjön (SOL s. 375). Bland de 

osammansatta namn som utgörs av vattenbetecknande ord finner vi bl.a. det västgötska 

sockennamnet Strö vilket troligen innehåller ett ord fsv. *strø med betydelsen ’å, 

vattendrag’ (SOL s. 299). 

2. Efterledskompatibilitet. 

Detta kriterium utgår från att vissa semantiska kategorier är särskilt naturliga och vanligt 

förekommande som efterled i sammansatta namn med hydronymisk förled. Kousgård 

Sørensen (1996:207–208) ger som exempel efterleder associerade med passage över 

vatten, t.ex. -bro och -vad, och efterleder kopplade till för vatten typiska naturföreteelser, 

t.ex. -os och -ö, samt sådana som uttrycker sysselsättning som nyttjar vatten, t.ex. -kvarn. 

3. Genitivisk komposition. 

Något som diskuteras utförligare i Christensen & Kousgård Sørensen 1972 (s. 78–82) är 

att sammansatta ortnamn med kompositionsfogen -s- vanligtvis har en propriell förled, 

och om det kan uteslutas eller är osannolikt att denna led utgörs av ett personnamn ökar 

sannolikheten att denna istället låter sig tolkas som en hydronym. Diskussionen baseras 

dock på danskt ortnamnsmaterial och dansk ordbildningshistoria, varför en grundligare 

undersökning av svenska förhållanden krävs innan man med större säkerhet kan bruka 

detta kriterium för att bedöma rekonstruktioner av svenska namn. Kriteriet möter också 

det problemet att även om ortnamn med propriell förled bildas genom genitivisk 

komposition så går det inte omvänt att dra slutsatsen att namn med genitivfog alltid 

innehåller en propriell förled. Så utgörs t.ex. förleden i det östgötska namnet Lönsås inte 

av ett namn men troligtvis utav genitiv av trädbeteckningen lönn i kollektiv betydelse 

(SOL s. 204). 

4. Epexeges. 

Ett inte sällan förekommande fenomen är att ursprungligen enledade hydronymer utökas 

med epexegetiskt tillagda vattenbeteckningar som -sjö eller -å. Ett typiskt exempel utgör 

det skånska ånamnet Lödde å för vilket äldre skrivformer (t.ex. Ludde 1255) visar att det 

vattenbetecknande appellativet är ett senare tillägg (SOL s. 203). Den utbredda 

förekomsten av epexegesfenomenet leder till att rekonstruktionen av osammansatta 

hydronymer ur namn sammansatta med sådana beteckningar ofta låter sig göras när andra 

alternativ (så som sekundär bildning till bebyggelsenamn) är osannolik. 

5. Typologi. 

Ett viktigt kriterium för bedömningen av en rekonstruktions sannolikhet är existensen av 

paralleller i det övriga nordiska och germanska namnmaterialet. Kousgård Sørensen 

(DSÅ 8 s. 208) verkar lägga särskild vikt vid genetiskt besläktade bildningar, alltså 

sådana bildade till samma ord eller ordrot. Alla de exempel han anför i beskrivningen av 



18 
 

kriteriet utgörs av på så vis besläktade namn. Givetvis är detta ett av de mest säkra 

indicierna på en korrekt rekonstruktion men det är även viktigt att ta hänsyn till typo-

logiska likheter av annat slag. För bedömningen av rekonstruktionerna i denna uppsats 

läggs sålunda även vikt vid överensstämmelser av bildningsmässig och semantisk 

karaktär för bedömningen av de framlagda rekonstruktionerna då också dessa utgör 

viktiga jämförelsepunkter vid avgörandet av en rekonstruktions trovärdighet. 

6. Identifikation av fjärravhängig ortnamnsbildning. 

I här beskrivna metod för att rekonstruera äldre hydronymer, som gör bruk av både 

språkliga och utomspråkliga argument, utgår man från ett komplex av namn innehållande 

ett gemensamt namnelement (för det mesta en förled) och där alla namn återfinns i 

närheten av en gemensam naturlokal, t.ex. en sjö eller ett vattendrag. Om det kan göras 

sannolikt att dessa namn inte har erhållit det gemensamma namnelementet från varandra 

(på grund av geografiskt avstånd, historiska förhållanden el. dyl.) finns det inte sällan 

grund att misstänka att detta har förmedlats genom namnet på den gemensamma natur-

lokalen. På detta vis har som exempel Kousgård Sørensen (DSÅ 3 s. 194–195) ur de 

skånska namnen Vitesjö, Vitebro, Vitaby och Vitamölle, fördelade utmed Vitabyåns hela 

sträckning, rekonstruerat ett för detta vattendrag äldre namn *Hvīta/Hvīt(a). 

Det kan diskuteras om det femte kriteriet, typologi, bör kvarstå då namntypologiska jäm-

förelser redan utgör en viktig del av det traditionella tolkningsarbetet. Eftersom sannolikheten 

hos tolkningar av mycket gamla namnbildningar inte sällan vilar tungt på typologisk grund, 

inte minst vid undersökningen av gamla hydronymer där paralleller kan hämtas från stora 

delar av det germanska språkområdet, anser jag det vara av intresse att ge denna aspekt ett 

utökat diskussionsutrymme och behåller därför detta som ett rekonstruktionskriterium. 

Efter de tolkningskapitel som leder fram till rekonstruktionen av en äldre hydronym följer 

en diskussion utifrån ovanstående rekonstruktionskriterier. Detta är ämnat att fylla en dubbel 

funktion. Kousgård Sørensen (DSÅ 8 s. 211) framhåller att hydronymiska rekonstruktioner 

rör sig från säkerhet till olika grader av sannolikhet och att en rekonstruktions pålitlighet ökar, 

ju fler av de ansatta rekonstruktionskriterierna som kan anföras som argument. Förutom att 

bruka de ovan beskrivna rekonstruktionskriterierna för att bedöma de enskilda rekon-

struktionerna är syftet också att diskutera kriteriernas metodologiska relevans, om det t.ex. är 

nödvändigt att komplettera med ytterligare kriterier eller om de ansatta kriterierna bör anses 

tillräckliga. 

6. Analys 

I analyskapitlet undersöks och tolkas de tre namnen Ränka (6.1), Simlunda (6.2) och Kallö 

(6.3) i tur och ordning. Efter varje tolkning diskuteras resulterande hydronymiska rekon-

struktioner utifrån de i kap. 5.2 angivna bedömningskriterierna. 
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6.1.1 Tolkning av namnet Ränka 

Ränka är en by i Ununge socken, belägen 600 meter söder om sockenkyrkan längs med riks-

väg 76. Avståndet till sjön Närdingen är cirka en kilometer i nordost, och norr om byn kröker 

sig Ränkaån från ett lopp i sydostlig riktning mot nordost för att slutligen mynna i sjön. I och 

utanför byns huvudbebyggelse återfinns fornlämningar av typen stensättningar och gravrösen 

från förhistorisk tid (RAÄ fornsök). I 1500-talets kamerala material utgörs Ränka av två 

skattehemman som sammanlagt uppgår till två markland (DMS 1:4 s. 317). 

Man återfinner följande äldre namnbelägg: 

Anders j rænke, Anders j renke 1454 4/12 Ununge SRApp I, anders j rænke 1455 3/6 Ununge 

SRApp I, renkia [2 ggr] 1540 jb, Rennckia 1556 jb, Renka 1567 jb, Renckia 1579 jb, Rennka 

1601 jb, Ränkia, Ränncka 1613 ml, Ränkia 1628 bl, Ränkia [2 ggr] 1635 (Rhez. s. 134), Renkia 

1636 jb, i Ränkia 1638 (PLdb s. 23) Ränkia 1686 jb. 

Ortsuttalet har upptecknats som r̀E]Ka (Lars Levi Læstadius 1932, OAU) och r`E]KÀ (Anders 

Öberg 1963, OAU). 

De medeltida beläggens från senare belägg avvikande ändelseform samt deras närhet till 

varandra i nedteckningsdatum och ort ger lätt upphov till misstanken att en och samma skriv-

are är ansvarig för att ha skrivit båda de urkunder som innehåller namnbeläggen. En under-

sökning av diplomens paleografi, granskad i fotokopior, visade inga tydliga paleografiska 

drag som skiljer dem åt. Det äldre diplomet är något prydligare utfört än det yngre diplomet, 

skrivet med en smalare penna och med grafer vilkas överlängder på första raden avslutas med 

utsmyckande förlängningar. I övrigt ger diplomen intryck av att vara nedtecknade av samma 

skrivare och i denna uppfattning har jag fått stöd av prof. Veturliði Óskarsson. 

Att de medeltida beläggen skulle dölja en annan ursprunglig ändelse än det -ia som möter 

i de flesta belägg från 15- och 1600-tal får ses som osannolikt. Utvecklingen -ia > -iæ > -æ/-e 

efter g, gh och k var vanligt förekommande under fornsvensk tid (jfr. t.ex. nsv. bägge < fsv. 

bæggia och nsv. Närke < fsv. Nærikkia) (se Noreen 1904:134 och Wessén 1968:64). 

Geografiskt närliggande exempel på variation mellan ändelserna -ia och -e i ortnamn finner 

man i belägg för namnet Myskja (Myske 1416, i myske 1440 [avskrift från 1500-talet], myske 

1498, Myske 1499, samt j mischia 1392, i myskia 1451, i myskya 1472, miskio 1503)
3
 

beläget cirka fyra kilometer från Ränka. I diplomen återfinner man i övrigt ett fåtal försvagade 

ändelseformer, t.ex. »til førnæmdæ» (1454 r. 16) och »[a]lle» (1455 r. 1) men någon tydlig 

tendens är inte uppenbar. Ändelsen -ia är bevarad i ett fall i gen. pl., »nærdingia hwndare» 

(1454 r. 3). För den fortsatta undersökningen utgår jag från en grundform fsv. Rænkia. Av-

saknaden av belägg i växlande böjningsformer försvårar dock uppgiften att skapa sig en bild 

av namnets ursprungliga grammatiska struktur, vilket måste beaktas i tolkningsarbetet då det 

medför en svårighet att utesluta olika tolkningsmöjligheter. 

Enligt min kännedom har namnet Ränka hittills inte behandlats i den ortnamns-

etymologiska litteraturen, detta trots namnets ålderdomliga utseende och bebyggelsens 

placering i en viktig järnåldersbygd. Namnet erbjuder flera tolkningsmöjligheter vilka jag 

kommer att diskutera nedan. 

                                                           
3
 Uppgifter hämtade från OAU. 
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Då det är ett härledningsalternativ som i sammanhanget måste beaktas, utgör adj. rank 

’rak och styv’ eller ’hög och spenslig’ en naturlig utgångspunkt för en etymologisk diskussion 

av namnet Ränka.
4
 I det uppländska dialektmaterialet finner man ett substantiv ränka f. 

’stolpe i ärtgista’, likalydande med Ränka och troligen bildat till rank medelst ett -iōn-suffix. 

Huruvida det har förekommit sakliga förhållanden som talar för att man bör räkna med 

appellativet ränka ’stolpe i ärtgista’ som ingående i namnet Ränka är idag omöjligt att avgöra. 

Ur namnbildningssynpunkt verkar ett sådant alternativ dock mindre tilltalande.
5
 

En annan möjlighet är att koppla ett namn på rank- till någon hög eller lång och smal 

terrängformation. Namnet skulle då kanske först och främst vara att tolka som en med i-

omljudande suffix bildad terrängbeteckning eller gen. pl. av en inbyggarbeteckning fsv. 

*rænkir ’de som bor på eller vid terrängformationen med ett namn på Rank-’ som har frigjorts 

ur attributiv position, t.ex. från ett *Rænkia by. Visserligen ligger vad som synes vara den 

äldre bebyggelsen på en höjd, men denna är varken så långsträckt eller hög att den med någon 

större säkerhet kan antas ha motiverat ett sådant namn. Bygden runt sockenkyrkan präglas av 

olika höjdformationer och som Thorsten Andersson (1998) har påpekat ligger detta troligtvis 

till grund för sockennamnet Ununge, bildat till ett gammalt terrängord *hun ’klumpliknande 

berg eller höjd’ (se vidare om denna terrängbeteckning Moberg 1975). Inte heller i jämförelse 

med dessa övriga höjdformationer utmärker sig den på vilken Ränka by ligger som särskilt 

hög eller smal och långsträckt. 

Möjligheten att tolka Ränka som ett ursprungligt namn på Ränkaån bildat till adj. rank 

bör på saklig grund kunna avskrivas. Från sitt källflöde gör vattendraget flera svängar innan 

det mynnar i Närdingen och även om vissa partier av ån idag är tämligen raka kan man på 

äldre kartor se hur dess lopp vid byn tidigare har varit mycket slingrande (se fig. 1). En 

tolkning av namnet som betydande ’den raka ån’ ter sig därför inte sakligt motiverad. En 

tolkning som däremot bör tas upp till diskussion är möjligheten att se Ränka som ett gammalt 

dehydronymiskt ånamn bildat med -iōn-suffix till ett namn på Rank-. Detta förutsätter 

antingen ett äldre namn på Närdingen eller ett äldre namn på en del av sjön, bildat till urn. 

*ranka-. Att anta ett äldre namn på Närdingen som dehydronymisk grund är emellertid inte 

oproblematiskt. Ett namn med betydelsen ’den långa, smala sjön’ är visserligen välmotiverat 

av de sakliga förhållandena och ligger semantiskt nära namnet Närdingen ’den trånga sjön’ 

(Strid 1981:173–175) besläktat med eng. narrow, men detta namn har troligtvis en mycket 

hög ålder och har med sannolikhet även haft en stor namnbrukarkrets med tanke på att sjön 

har utgjort del av en viktig vattenled inåt landet och att det har kommit att utgöra grunden för 

häradsnamnet. 

                                                           
4
 I Värmland finner man ett sjönamn Ränken och tillika ett homonymt forsnamn (möjligen ett äldre namn på en 

del av sjön Foxen). För båda namnen har föreslagits en bildning antingen till adjektivet ren eller rank 

(Ortnamnen i Värmlands län 6 och 9 s. 107 resp. s. 134–135).  Den förra härledningen är osannolik då man här 

har utgått från att namnet bildats genom -k-avledning vilket inte är så lätt att belägga inom svensk 

hydronymbildning (Strandberg 2004b) och den senare härledningen anges som osäker, åtminstone för 

sjönamnet, då den är svårförenad med äldre belägg. Jag har undersökningens gång inte funnit någon anledning 

att koppla samman dessa hydronymer med det här behandlade Ränka. 
5
 Liknande jordbruksföremål förekommer dock i leder av sammansatta namn på flera håll i landet, t.ex. 

Hjälmsäter med bestämningsleden sv. dial. hjälm ’på stolpar vilande tak, varunder säd, hö o.d. förvaras’ 

(Hedblom 1945:223). 
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Ett alternativ är att ett sådant namn kan ha burits av Ränkaviken, den vik i Närdingen i 

vilken Ränkaån mynnar. På strandförskjutningskartan för cirka 500 f.kr. följer denna 10-

meterskurvan och utgör en omkring 800 meter lång vik med en ganska jämn bredd av 200 

meter (Sund 2010:70). Den långa jämnsmala formen som Ränkaviken har uppvisat vid högre 

vattenstånd talar inte emot att den tidigare kan ha burit ett namn på Rank- med betydelsen 

’den långa smala viken’, till vilket ett dehydronymiskt urn. *Rankiōn-  > fsv. *Rænkia ’ån 

med utflöde i viken med ett namn på Rank-’ skulle vara bildat. Vattendragsnamn som utgörs 

av dehydronymiska suffixbildningar med -iōn- återfinns på flera håll i landet. Bl.a. har 

Sahlgren (1959:25–26) framhållit det halländska ånamnet Sännan som en avledning till 

namnet på dess källsjö Sandsjön samt att det i Närke existerat ett ånamn *Längia (synligt i 

sockennamnet Längbro) bildat till sjönamnet Lången. Strandberg (1991:185–205) anser det 

lämpligast att förklara det sörmländska gårdnamnet Remna som återgående på ett ånamn 

*Hraƀniōn- bildat till ett närliggande Ramsjön och Lindén (1969:19) tolkar Dysan/Dysån i 

Dalarna som en -iōn-bildning till Djus-sjöarna.
6
 Ljudhistoriskt och topografiskt är en sådan 

tolkning för Ränka fullt möjlig, men det bör tas i beaktande att de anförda parallellerna utgörs 

av vattendragsnamn bildade till sjönamn, inte viknamn, samt att de topografiska förhållanden 

som har kunnat föranleda ett äldre namn på *Rank- för Ränkaviken på grund av strand-

förskjutningen endast har varit aktuella under en begränsad tidsrymd (Sund 2010:69–71).
7
  

Följer man spåret att Ränka kan vara ett formellt primärt äldre namn på Ränkaån, vilket 

först efter denotationsskifte tillkommit bebyggelsen, är det en tilltalande möjlighet att istället 

föra samman namnet med det urg. starka verbet *hrenkw-a- för vilket Seebold (1970:273) 

föreslår en betydelse ’sich zusammenziehen’, de Vries (1962:264) ’sich krümmen, 

zurückweichen’ och Magnússon (1989:384) ’beygja, kipast’, i fvn. bevarat som det starka 

verbet hrøkkva ’rukkast, krølle seg, bukte seg’ (Norrøn ordbok s. 293) och i fär. som røkka 

’vige tilbage’ (Føroysk – donsk orðabók  s. 345).  

Ett urn. *Hrankwiōn- f. bildat till avljudsformen i pret. sg. skulle kunna ligga till grund 

för ett fsv. Rænkia och ha tillkommit med tanke på att Ränkaån, eller en sträcka av ån, har 

haft ett synnerligen slingrande lopp. Som tidigare nämnt karaktäriseras Ränkaåns lopp idag 

inte av ett påfallande vindlande lopp och förutom att vattendraget skiftar från nordostlig till 

sydvästlig riktning genom en krökning om cirka 45° ter sig åns sträckning vid Ränkas 

bebyggelse tämligen rak. Det raka loppet kommer dock av att ån har rätats ut under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet och ån har tidigare haft ett kraftigt slingrande lopp förbi 

bebyggelsen vilket kan ses i det äldre kartmaterialet (fig. 1 samt LSA Ununge socken, Ränka 

nr 1–2, ängsdelning 1794). De sakliga förutsättningarna för att koppla samman namnet med 

ord med betydelsen ’böjas, dra sig samman, rynkas’ får därmed ses som goda. 

I de östnordiska språken finns inga ord bildade till detta avljudsstadium bevarade, men 

nsv. rynka < fsv. rynkia < urn. hrunkwiōn- f. ’veck, smal fördjupning’ (för den etymologiska 

diskussionen se Hellquist 1948:859) utgör en bildning formellt jämförbar med ett potentiellt 

*Hrankwiōn-, men med avljudsformen i pret. pl.. Ordbildningar till det aktuella avljudsstadiet 

                                                           
6
 För en diskussion om bruket av -iōn- som dehydronymiskt suffix, med fler exempel, se Strandberg 

(2004a:122). 
7
 Dessa förhållanden finner man endast på den strandförskjutningskarta som avser perioden omkring 500 e.kr. 

medan förhållandena på de kartor som avser perioderna 500 år tidigare och 500 år senare skiljer sig avsevärt från 

dessa. 
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finner man dock i fornvästnordiskan och det är inte långsökt att föreställa sig att sådana en 

gång även har existerat på östnordiskt område. Av intresse är bl.a. det svaga verbet fvn. 

hrøkkva < urn. *hrankwian ’slynge noget saaledes, at det bøier sig, danner en bugt eller 

krumning’ (Fritzner 1888–96:75, band 2). Den reflexiva formen, bl.a. med betydelsen ’krølle 

sig, bugte sig’, har frekvent använts för att beteckna ormars slingrande rörelser, t.ex. »[e]n 

hon hyggr at ok ser hỏggorm hrỏckvaz upp i milli þeira» (Ambrósíuss saga byskups 1877:34) 

och »þiat sua sem drekinn liggr uidr þann uegh sem fillinn ferr eptir sinum uana. þa hrỏckuiz 

hann um hans fotleggi kreppandi þa saman medr sterkum knutum» (Stjórn s. 1896). Något 

med den föreslagna rekonstruktionen formellt identiskt eller liknande appellativ finns inte 

bevarat, varför man i detta fall får se namnet som en troligen primär namnbildning. Med tanke 

på grundverbets betydelse och ordmaterialet bevarat i de fornvästnordiska språken vore det 

för en ånamnsbildning *Hrankwiōn- lämpligt att tänka sig en betydelse ’den vindlande ån’ 

eller ’den ringlande ån’, vilket stämmer väl in med de topografiska förhållandena. 

 

Fig. 1. På kartan kan man tydligt se Ränkaåns tidigare mycket ringlande lopp samt hur ån har utgjort 

gräns gentemot Albys ägomark. (LSA Ununge socken, Ränka nr 1–2, storskifte på åker 1773). 

Några nordiska hydronymer har utifrån olika sakliga motiveringar förts till den med ett 

*Hrankwiōn- avljudsbesläktade roten *hrunkw-. Till dessa hör sjöarna Stora- och Lilla 

Runken i Östergötland för vilka Hellquist (1903–06:490) föreslår att »[m]an skulle kunna 

tänka sig, att namnet syftar på en krusig eller ojämn yta», samt det på flera håll i Norge 

förekommande älvnamnet Rukke, vilket enligt Norsk stadnamnleksikon (s. 371) möjligtvis 

återgår på fvn. hrukka < urn. *hrunkwōn- ’rynka’ med motiveringen att »[d]et kan da namngi 
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elvar med tronge laup, som lagar «rynker» i landskapet»
8
. Man bör kanske förhålla sig 

skeptisk till Hellquists sakliga tolkning som semantiskt typologiskt ter sig osannolik. 

Ur ljudhistorisk synvinkel är en sådan rekonstruktion oproblematisk, troligtvis har ut-

vecklingen varit *Hrankwiōn- > *Hrænkwa > *Rænka > Rænkia (k är en palataliserad tonlös 

velar klusil). Som paralleller kan anföras det redan nämnda fsv. rynkia < urn. *hrunkwiōn-, 

samt nsv. sänka < fsv. *sænkia < urn. *sankwiōn- ’fördjupning, dalgång’.  

En sådan tolkning möter inte heller några typologiska hinder då deverbativa bildningar 

med -iōn-suffix av namn på vattendrag är väl belagda i Skandinavien. Som exempel kan 

anföras det av Kousgård Sørensen (DSÅ 7 s. 245–246) rekonstruerade skånska ånamnet 

*Wænta bildat till verbet fda. vante ’lida brist på’. Densamme (DSÅ 2 s. 314–315) föreslår för 

*Gøta, ett äldre namn på den jylländska Vejle Å, ett ursprungligt *Gautiōn- avlett ur roten i 

gjuta ’utrinna, utströmma’
9
, anföras kan också Frysja, ett äldre namn på Akerselva som 

mynnar i Oslo, vilket går tillbaka på ett gammalt *Frusjōn- till ett verb av den ieur. roten 

*prus- ’spruta’ (Hovda 1966:45). Beträffande semantiken namn på vatten bildade till ord med 

betydelsen ’vända’, ’vrida’ ’böja sig’ o.dyl. är vanligt förekommande, bl.a. det uppländska 

sockennamnet Vendel och det sörmländska Vendelsö vilka troligtvis innehåller hydronymer 

besläktade med verbet vinda ’kröka sig’ (SOL s. 346) och det uppländska bynamnet Rung 

som av Strandberg (2011:180–181) har tolkats som ett äldre namn på den intilliggande 

Gällbäcken, till ordstammen *wrung ’vriden, krokig, böjd’. 

Av de ovan framförda tolkningsmöjligheterna bör man i synnerhet beakta de som utgår 

från att Ränka är ett äldre namn på Ränkaån. Både den möjliga dehydronymiska bildningen 

*Rankiōn- till ett äldre namn på Ränkaviken och ett deverbativt *Hrankwiōn- kan motiveras 

utifrån de topografiska förhållandena och kan väl förklaras ur ljudhistoriskt perspektiv. Av de 

två får den förra som baseras på en rekonstruktion inom rekonstruktionen och inte har lika 

starkt namntypologiskt stöd anses stå på lösare grund, varför jag anser det vara att föredra att 

tolka Ränka som ett ursprungligt ånamn med betydelsen ’den vindlande ån’ eller ’den ring-

lande ån’. 

6.1.2 Ränkaåns storlek, läge och funktion 

En invändning som skulle kunna formuleras gentemot tolkningen av Ränka som ett äldre 

namn på Ränkaån baseras på namnbärarens storlek. Sahlgren (1959:2), Andersson (1980:18) 

och Pamp (1988:93) har alla hävdat att stora vattendrag i regel har äldre namn än små, varför 

det kan tyckas problematiskt att rekonstruera ett osammansatt namn av gammal bildningstyp 

för ett vattendrag av ringa storlek. Som Andersson (1980:18) påpekar bör man dock inte per 

automatik döma ut möjligheten att även mindre naturlokaler kan bära eller ha burit namn av 

ålderdomlig typ: »Vi brukar, säkerligen med rätta, anta att namn på obetydliga och kanske 

avsides belägna lokaliteter, t.ex. små bäckar, inte har särskilt hög ålder […] Det är emellertid 

svårt att i de enskilda fallen utesluta att lokaliteten ifråga tidigt kan ha varit av något speciellt 

                                                           
8
 Enligt Rygh (1904:196) ska Sophus Bugge ha velat koppla det norska älvnamnet Rokta till verbet hrökkva. 

Möjligen har han för detta namn tänkt sig ett äldre *Hrankwiþ(ō)n- men om detta ges inga uppgifter och ej heller 

om den sakliga tolkningen. 
9
 För fler exempel på deverbativa -iōn-avledningar från gammalt danskt språkområde se Kousgård Sørensen i 

DSÅ 8 s. 228. 
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intresse, som vi inte längre kan komma åt, och att dess namn kan nå så långt tillbaka i tiden, 

att primär namnbildning med suffix kommer i fråga», och Strandberg (1991:193–199) har 

diskuterat ett antal mindre vattendrag för vilka man får räkna med tidig namnbildning. Det är 

därför av intresse att närmare diskutera den föreslagna ursprungliga namnbäraren med hänsyn 

till storlek, men även till läge och funktion vilka enligt Strandberg (1991:194) är viktiga 

aspekter att ta i beaktande vid bedömningen av enskilda namn. 

Ränkaån utgör idag ett smärre vattendrag som en modern svensktalande troligen skulle 

kalla bäck eller rännil snarare än å. Vid fältundersökningar på platsen i september 2014 var 

vattennivån mycket låg och flödet nästintill obefintligt. En informant boende intill ån uppgav 

ändå att vattenflödet vid issmältningen kan vara så kraftigt att det »dånar» därav. Åns 

vattenmängd har dock varit större än vad den är idag, vilket till stor del kan antas bero på 

vattenåtgärder utförda under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. I lantmäteriets 

handlingar från denna period finner man både att Ränkaån har utdikats (LMA 01-UNU-70, 

vattenåtgärd 1894) och att vattensänkande åtgärder i området runt Närdingen har ägt rum 

(LMA 01-EDS-150, vattenåtgärd 1911). Att ån tidigare har varit ett mer betydande vattendrag 

kan man möjligen också ana av det faktum att Rhezelius (Rhez. s. 134) på 1630-talet 

beskriver den i sin antikvariska inventering av Uppland: »en åå kommer från må siön lö[p]er 

millan sör heninge och nor heninge, vestan Albÿ millan ränkia och berga h:[err]g:[gård] sedan 

i nälingen». 

Som framgår av tidiga kartor har Ränkaån utgjort ägogräns mot byarna Alby och Berga 

(se fig 1 samt LSA Ununge socken, Ränka nr 1–2, ängsdelning 1794 och LSA Ununge 

socken, Ränka nr 1–2, laga skifte 1843). Om ett sådant förhållande har rått redan i förhistorisk 

tid har vattendraget haft en viktig funktion i bygden och det kan vara en bidragande orsak till 

att ån tidigt har fått namn. Strandberg (1991:193–199) har påpekat vikten av att utöver 

namnbärarnas storlek även beakta deras läge och funktion vid bedömningen av hydronymers 

ålder. Som jämförelse med Ränka kan man anföra de sörmländska namnen Bettna och Remna, 

som Strandberg har tolkat som äldre hydronymer avseende smärre vattendrag och för vilka 

han har diskuterat möjligheten att en gränsbildande funktion kan ha bidragit till tidig 

namngivning och skapat goda förhållanden för namnens tradering (1973:8 och 1991:194). Att 

en namnbärares läge vid ägogränser även kan ha en viss betydelse för namnets kontinuitet har 

Pihl (2014:203), utifrån ett dialogiskt perspektiv, visat i sin avhandling om uppländska 

ägonamn och anger där en ökad namnbrukarkrets som huvudsaklig orsak.  

En gränsbildande funktion hos Ränkaån är dock inte bara intressant ur ett ålders-

perspektiv, utan kan kanske även ha skapat goda förutsättningar för bebyggelsen att genom 

metonymi erhålla en homonym till åns namn, om denna funktion återspeglar gamla förhåll-

anden. På andra sidan vattendraget från byn Ränka ligger nämligen både bebyggelserna Alby 

och Berga samt sockenkyrkan, vilket är en för bygden central plats.
10

 Med tanke på detta 

ligger det nära till hands att föreställa sig att en stor namnbrukarkrets inom bygden har 

kommit att, utifrån den centrala platsens perspektiv, förknippa den gränsbildande ån med 

bebyggelsen på andra sidan. Ränkaåns nuvarande namn, vilket är sekundärt till bebyggelse-

namnet och inte belagt förrän på 1900-talet (RAKA, Ununge J133–11J9b54, Ekonomiska 

                                                           
10

 Även det äldsta belägget för namnet Alby (i adhilby 1451 1/3 Ununge Rap) kan tala för detta som bygdens 

centrum (jfr. fvn. aðalbyggð ’huvudbebbyggelse’, ONP 1 s. 39). 
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kartan, 1953), talar åtminstone för att vattendraget och bebyggelsen på ett sådant vis har 

kopplats samman i ett senare skede, då vattendraget har fått namn efter just Ränka och inte 

efter någon av de andra byarna som ligger intill dess lopp.
11

 Om en sådan association mellan 

vattendraget och bebyggelsen har varit naturlig för namnbrukarna i bygden är det förståeligt 

att en metonymiskt bildad homonym till ånamnet har kunnat komma att användas om byn. 

6.1.3 Rekonstruktionskriterier och tolkningen av namnet Ränka 

Den från undersökningen resulterande rekonstruktionen av en äldre hydronym fsv. Rænkia 

(urn. *Hrankwiōn-) ’den ringlande ån’ avseende Ränkaån får av de ansatta bedömnings-

kriterierna endast stöd från det typologiskt grundade. Trots detta anser jag att man bör bedöma 

pålitligheten i denna tolkning som god. Förutom påvisandet av bildningsmässiga och 

semantiska paralleller finns även andra argument att framföra till stöd för denna syn. 

 Det första kan kopplas till den etymologiska och den topografiska situationen och har att 

göra med kompatibiliteten mellan det semantiska och det sakliga. Eftersom de i namnet ingå-

ende lexikala elementen lämpligast beskriver de sakliga förhållanden som rör Ränkaån (det 

finns inget annat på platsen som rimligen kan kopplas till betydelsen ’ringla, rynka sig’) får 

antagandet att namnet utgör ett äldre namn på denna lokal också ses som befogat. Eftersom 

överensstämmelse mellan det sakliga och semantiska är en viktig del av den traditionella 

tolkningsmetodiken och inte specifik för de hydronymiska rekonstruktionerna bör man dock 

inte se detta som ett särskilt rekonstruktionskriterium. Vissa semantiska betydelsekategorier 

bör på grund av sakliga faktorer ändå vara relativt specifika för hydronymiska bildningar, 

t.ex. sådana med innebörden ’flyta, strömma’. Möjligen kan man genom identifikationen av 

sådana utöka det etymologiska kriteriet till att inte bara innehålla direkta vattenbeteckningar 

men även sådana semantiska kategorier som direkt kan kopplas till för vatten typiska sakliga 

förhållanden. Den typologiska jämförelsen gentemot andra namn med det semantiska inne-

hållet ’ringla, rynka sig el. dyl’. antyder att detta möjligen skulle kunna utgöra en sådan 

betydelsekategori, men utan en mer ingående jämförelse av nordiskt språkmaterial kan det 

inte sägas med säkerhet. 

Ett annat argument kan föras till den teoretiska ramen för hur hydronymer bevaras i eller 

övergår till andra typer av toponymer. Det är sällan möjligt att med säkerhet avgöra hur en 

sådan övergång har skett, men om man, likt i fallet Ränka, utifrån en bygdehistorisk analys 

kan bidra med en sannolik förklaring som överensstämmer med den teoretiska ramen bör även 

det bidra till att öka rekonstruktionens pålitlighet.  

Sammantaget anser jag att rekonstruktionen av ett äldre ånamn fsv. Rænkia bör bedömas 

ha en hög grad av sannolikhet, om än inte komplett säkerhet. 

                                                           
11

 Bland dessa finner man de gamla bebyggelserna Åla, Norr- och Söderhenninge, Alby och Berga. Enligt en 

uppteckning av namnet Ränkaån i OAUs samlingar från 1963 av Anders Öberg kallas vattendraget dock 

vanligen bara Ån. 
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6.2.1 Tolkning av namnet Simlunda 

Simlunda är namnet på en nu försvunnen by i Skederids socken som var belägen cirka 400 

meter söder om den f.d. sjön Huvans östra ände varifrån ett vattendrag som genomrinner 

Huvan fortsätter söderut och passerar öster om Simlunda och Finsta för att mynna i Husbyån. 

I området runt den gamla bebyggelsen återfinner man talrika förhistoriska fornlämningar, bl.a. 

en fornborg intill det ovan nämnda vattendraget cirka 400 meter från den gamla bytomten 

(RAÄ fornsök). Enligt det kamerala materialet uppgick Simlunda under 1500-talet till två och 

ett halvt skattehemman bestående av två markland, sju öresland och fyra penningland (DMS 

1:5 s. 168). Från materialinsamlingen redovisas följande äldre namnbelägg: 

in Silmalundum 1328 11/11 [senare avskrift] (SD 4 s. 80), i sømelundum 1378 10/7 SRAp,  j 

sømnelwnda 1409 27/11 Rimbo SRAp (SDns 2 s. 234), j simmalunda 1462 [Sjuhundra hdsting] 

SRAp, i Simesunda 1529 (Gustaf I:s reg. 6 s. 178), Sijmlundh 1535 ghj, Semelunda 1540 jb, 

Semelunda 1541 jb, Sömelunda, Semelunda 1543 jb, Simelunda, sijmelunda 1545 jb, i 

symelunda 1545 (UKd s. 119), Simmelunda 1556 jb, Sömpne Lunda 1573 jb, ij Simelunda 1579 

(ULd s. 90), i Simelunda 1587 (UHd S. 119), Simelunda 1593 jb, i Simmelunda, i Simelunda, i 

simblunda 1594 (UHd s. 156). 

Eftersom gården har varit övergiven en längre tid existerar ingen uppteckning av namnets 

dialektala uttal. 

Namnet utgörs av en sammansättning där den senare leden består av det vanligt före-

kommande ortnamnselementet –lund(a), för vilket betydelsen ’helig lund’ såväl som en mer 

allmän betydelse ’trädbestånd’ tycks förekomma (Vikstrand 2001:273–274, 282–283).  

Förledens ursprung är av mer svåråtkomlig karaktär. Som redan nämnts har Lennart Elmevik 

(1971:19, 40–41), med viss tveksamhet, velat sammanställa förleden med ett fsv. *simbl n. 

’ställe där vatten sipprar fram, vattensjuk mark, sankmark’ i gen. pl., eller en svagt böjd 

maskulin biform *simble, vilket skulle ge en namnform fsv. *Sim(b)lalunda. Det äldsta 

beläggets -lm- kan enligt Elmevik förklaras genom skrivaromkastning av l och m, eller som 

reflekterande ett faktiskt uttal som uppstått genom s.k. differentierande metates. Förra ledens l 

får antas ha fallit genom dissimilation eller haplologisk synkope.  

En sådan utveckling är möjlig men förslaget får inget tydligt stöd av de äldre beläggen. 

Det hade varit mer sannolikt om man någonstans i beläggserien hade återfunnit konsonant-

kombinationen m(b)l. Att förklara förbindelsen lm i det äldsta belägget som oursprunglig 

synes mig också onödigt och jag är istället benägen att huvudsakligen utgå från detta belägg i 

tolkningen av Simlunda. 

Avsaknaden av förra ledens l i senare belägg kan förklaras genom bortfall av l i 

förbindelse med labial konsonant. Detta är en ljudutveckling som är sporadiskt belagd under 

både runsvensk och fornsvensk tid (Noreen 1904:244) och i runmaterialet kan man se bortfall 

av l i förbindelsen lm bl.a. »i humi» ’i Holm’ (U 1172) och »humbiurn» ’Holmbjörn’ (U 

1031). En sådan utveckling kan även ses mer systematiskt genomförd i älvdalskan där lm-

förbindelsen regelmässigt har förlorat l-ljudet (Levander 1928:53). Denna tendens kan i fallet 

Simlunda även ha förstärkts av dissimilatorisk inverkan från senare ledens l. 

Hur variationen mellan i, y och (ö) i förra leden ska uppfattas är inte helt tydligt. En 

liknande situation finner man i tidiga belägg av det uppländska sockennamnet Film, bl.a. film 

1316 15/11 Uppsala SRAp (SD 3 s. 283), fylm 1335 20/5 Ärnäs SRAp (SD 4 s. 434), følmena 
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(sokn) 1443 30/12 Stockholm Eriksbp. Svante Strandberg (1991:40–41) som har undersökt 

namnet betraktar ursprungsvokalen som osäker men föredrar formen Film. I sitt resonemang 

anger han möjligheten att i labialiserats i närheten av labial omgivning (se t.ex. Noreen 

1991:99–102 och Wessén 1968:54–55) samt att övergången i > y i direkt anslutning till labial 

konsonant är belagd från uppländska dialekter. Att (l)m på detta vis verkat labialiserande på 

den föregående vokalen får ses som en möjlig orsak till variationen i de äldre skrivningarna av 

Simlunda. Eftersom den äldst belagda skrivformens olikheter gentemot senare belagda former 

låter sig förklaras på ett tillfredställande sätt väljer jag att i den fortsatta undersökningen av 

namnet utgå från en namnform fsv. *Silma(r)lunda eller *Silmalunda. 

Något ord på silm- till vilket man kan föra namnet är inte känt från de nordiska språken. 

Av betydande intresse för denna tolkning är dock det äldre namnet på Lilla å i Stoby socken i 

Skåne, Silma. Lennart Moberg (1987:96) har (i enighet med en muntlig tolkning framförd av 

Jöran Sahlgren) tolkat namnet som en bildning med -m-suffix till nord. sĭl-/sīl- som man bl.a. 

återfinner i svenska och norska dialekters sila ’rinna långsamt’ och norrländska dialekters sel 

n. ’lugnt flytande vatten’. Moberg anför även det västgötska sockennamnet Sil, det östgötska 

bynamnet Sila och möjligtvis det blekingska sockennamnet Sillhövda som troligen hithörande 

namnbildningar, i alla fall med antaget hydronymiskt ursprung. 

På saklig grund är det lockande att i förleden till namnet Simlunda se en parallell till det 

skånska Silma. Det vattendrag som genomrinner Huvan och passerar förbi Simlunda har från 

källsjön Stora Gransjön till utloppet i Husbyån
12

 ett makligt flöde som mycket väl kan ha gett 

upphov till ett namn bildat av roten sĭl-/sīl- ’rinna långsamt’. Förhållandena kan givetvis ha 

sett annorlunda ut före de vattenåtgärder som ledde fram till torrläggningen av Huvan, vilka 

kan spåras i lantmäteriakter (bl.a. LMA 01-SKE-100, vattenåtgärd 1920), men vattendragets 

fallhöjd, särskilt mellan Stora Gransjön och Huvan, är inte så betydande att man kan räkna 

med ett mycket stridare flöde innan dess. På äldre kartor (t.ex. LSA Skederids sn, Synninge 

Västra nr 3–4, ägodelning 1709) kan man dessutom se hur loppet en sträcka efter utflödet ur 

Huvan har varit mer slingrande än idag, vilket kan ha bidragit till ett långsamt flöde. Tänkbart 

men inte lika sannolikt är att sjön Huvan på grund av det genomrinnande vattendraget har haft 

en lugnt strömmande karaktär som har kunnat ge upphov till ett sådant namn. 

Språkligt är det också tilltalande att räkna med en hydronymisk förled bildad med -m-

suffix till roten sĭl-/sīl-. Nära till hands ligger det att för det namnlösa vattendraget som rinner 

förbi Simlunda rekonstruera ett äldre namn urn. *Silmō f., fsv. *Silm med en betydelse ’den 

långsamt flytande ån’. -m-avledda ortnamn förefaller inte lika vanliga som flera av de andra 

avledda namntyperna och de primära bildningarna på -m- anses vara mycket gamla, men 

sådana namn (såväl primära och sekundära) återfinns i både Sverige och Norge (Nyman 

2008:333–336). Deverbativa paralleller till den nu diskuterade namnformen finner man bl.a. i 

de norska älvnamnen fvn. *Fjǫrm till verbet fara och *Sigm (eller möjligtvis *Sigma) till 

verbet fvn. síga ’glida långsamt, sjunka’ (Hovda 1971:138–139). Förleden i det ansatta 

*Silma(r)lunda kan mycket väl utgöras av gen. sg. med R-bortfall i sammansättningsfog av ett 

namn *Silm f., jämför äldre belägg av det östgötska bynamnet Sockendal vars förled utgörs av 
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 Vattendraget har vid högre strandnivåer mynnat i den vik som har passerat Sätuna och nått upp till Skederids 

kyrka, vilket på strandförskjutningskartor kan ses tidigast cirka 500 e.kr. (Sund 2010:70). 
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ett äldre ånamn fsv. *Sokn i gen. sg. (Andersson 2014:5–9), t.ex. Sochnadall 1288 10/12 

Sigtuna SRAp (SD 2 s. 64–66) (se även Wessén 1968:48–49). 

Att förledens Silma- skulle utgöras av ett formellt primärt fsv. *Silme m., en -an-

stamsbildning åsyftande sjön Huvan synes osannolikt med tanke på att det omtalade 

vattendraget är den troligaste kandidaten att koppla till ett namn med betydelsen ’långsamt 

flytande’, men det kan dock finnas anledning att beakta möjligheten att ett sådant namn 

existerat som sekundär bildning till ett äldre ånamn. Om vattendraget har burit ett namn på 

*Silm- kan förleden i Simlunda tänkas bestå av ett dehydronymiskt sjönamn bildat med -an-

suffix. Att finna någorlunda säkra jämförbara bildningar i Sverige, där sjönamnet är det 

sekundära, är inte helt lätt. Ett exempel är det värmländska sjönamnet (Stora) Gla som antas 

återgå på ett fsv. *Gladhi bildat till ett *Gladha f. (för vilket man i sin tur också räknar med 

en dehydronymisk bildning) åsyftande Glasälven (Rosell 1984:107 och SOL s. 90–91, 296).
13

 

Toponymiska förleder i gamla sammansatta namn på -lunda är inte frekventa men 

förekommande. Ett någorlunda säkert exempel utgör det öländska Arbelunda (äldre 

*Arnabodhalunda) (Hallberg 1985:55). Ett något osäkrare exempel, för vilket man har före-

slagit att förleden kan utgöras av en äldre hydronym, är det nu försvunna västmanländska 

namnet Dingelunda som har sin förled gemensam med ett närliggande Dingtuna (Holmberg 

1969:176). 

Frågan om huruvida en i Simlunda ingående hydronym på *Silm- utgör en primär eller 

sekundär namnbildning är intressant, inte minst med tanke på den nära parallellen i det 

skånska Silma. Ett av de huvudsakliga resonemangen i Mobergs artikel (1987) om ånamnet 

Silma är att detta, eftersom något icke-propriellt silm- inte har belagts, sannolikt har bildats till 

sĭl-/sīl- med -m-suffix efter förebild av namnet på den å i vilken Lilla å mynnar, Almaån (fsv. 

Alma f.). Detta har lett till slutsatsen att namnet är formellt primärt och eftersom exemplen på 

säkert primära namnbildningar med de gamla suffixtyperna är få har Silma inte sällan använts 

som ett typexempel på detta i den onomastiska litteraturen. Så skriver t.ex. Eva Nyman i en 

artikel om suffixförrådet i nordiska ortnamn rörande namn bildade med -m-suffix och deras 

ålder: 

Men här finns åtminstone en primär bildning som inte är urgammal, nämligen det skånska 

ånamnet Silma, nu Lilla å, uppenbarligen bildat efter mönster av Alma (nu Almaån), namnet på 

den stora å till vilken Silma rinner. […] Exemplet visat att primära namn ingalunda alltid 

behöver vara äldre än sekundära och att primära namn kan vara tillkomna efter mönster av 

sekundära. (2008:334–335) 

Med utgångspunkten att sannolikheten för sekundär namnbildning ökar med flera likalydande 

namn (se kap. 3) bör en möjlig parallell till namnet Silma i det nu undersökta uppländska 

namnet särskilt beaktas. Jag anser dock inte att två namn bildade med samma typ av suffix till 

samma rot måste peka på existensen av ett icke-propriellt silm-
14

, och kanske är det ändå 

troligast att namnen utgör individuella primära bildningar. Vid framtida bruk av Silma som 

exempel på primär namnbildning med -m-suffix bör man dock ta hänsyn till att det skånska 

namnet troligen inte är unikt. En viktig fråga som möjligen skulle kunna skänka mer klarhet i 
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 För vidare information om -an- som dehydronymiskt suffix se Strandberg 2004a:120–121. 
14

 Existensen av, t.ex., ett sakligt konkret appellativ avlett till sĭl-/sīl- medelst -m-suffix med en betydelse 

’långsamt rinnande vatten el. dyl.’ är fullt möjlig. För bruket av -m-suffix för att bilda sakliga konkreta se Olson 

1916:290–294. 
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denna diskussion kan kopplas till Mobergs tanke om »att assonansen -lm- är mer än en 

tillfällighet» (1987:99) i fallet Silma och Alma. Ungefär en och en halv kilometer västsydväst 

om Simlunda ligger en by med namnet Salmunge (j salmygeby 1516 28/5 STb2 s. 105). 

Ståhle (1946:398–399) behandlar namnet i sin avhandling om de svenska -inge-namnen men 

har ingen mening om hur namnet ska tolkas. Det ligger utanför uppsatsens omfång att närm-

are undersöka ursprunget till namnet Salmunge men kanske ger -lm- assonansen anledning att 

överväga möjligheten att det föreligger ett mönsterförhållande mellan en rekonstruerad 

hydronym på *Silm- och avledningsbasen i Salmunge. Vidare efterforskningar kan måhända 

ge svar på denna fråga. 

Om man antar att förleden i Simlunda utgörs av ett äldre namn på det vattendrag som 

rinner från Stora Gransjön, genom Huvan och förbi Simlunda, eller möjligtvis ett äldre namn 

på den senare av sjöarna, kan det sammansatta namnets uppkomst ges en tänkbar förklaring 

utifrån ett bygdehistoriskt perspektiv. Simlunda ligger på Skederidsåsen som sträcker sig 

söderut ned mot Husbyån och bär ett stort antal fornlämningar vilka enligt Björn Ambrosiani 

(1964:100) utgör ett sammanhängande komplex med bebyggelsen Simlunda. I den under-

sökning av Sjuhundraområdet som Ambrosiani (1964:97–108) utför i sin avhandling identi-

fierar han tre större grupper av fornlämningar från äldre järnålder och tidigare norr om 

Husbyån. Simlundakomplexet utgör en av dem medan de andra återfinns i Östra Syninge och 

Västra Syninge (för en karta se Ambrosiani 1964:101). Det huvudsakliga inslag i landskapet 

som skiljer Simlunda från de andra två grupperna är det sammanhängande vatten som bildas 

av Huvan och det genomrinnande vattendraget. Följer man den klassiska teorin att det är 

grannarna till en bebyggelse som skapar dess namn är det förståeligt hur man i Syninge-

bygden kan ha kommit att benämna bebyggelsen på andra sidan detta vatten med ett namn 

betydande ’den lund/det *Lunda som ligger vid vattnet med ett namn på *Silm-’.  

 

Fig. 2. Strax nedanför sjön Huvans östra ände är Simlunda utmarkerat med tunn skrift. På kartans övre 

halva återfinns bebyggelserna Västra och Östra Syninge. (RAKA, Rimbo J112–85–11, 

Häradsekonomiska kartan, 1901–1906) 
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Med hänsyn till ovanstående diskussion synes förslaget att förleden i Simlunda återgår på en 

äldre hydronym på *Silm- rimlig. Vad gäller detta namns denotation är det möjligt att 

antingen sjön Huvan eller det vattendrag som genomrinner sjön och passerar Simlunda har 

utgjort den ursprungliga namnbäraren. På saklig grund får vattendraget antas utgöra den 

naturligare denotationen, även om man får iaktta möjligheten att ett sådant sjönamn också 

skulle kunna ha bildats sekundärt till ett ånamn. Jag ser dock ingen anledning till att ett 

sjönamn vore att föredra framför ett ånamn i den diskuterade förleden varför det förefaller 

enklare att undvika att här räkna med ett dehydronymiskt bildat sjönamn. Mitt huvudsakliga 

tolkningsförslag blir därför att ur namnet Simlunda, för vilket en äldre form *Silma(r)lunda 

ansätts, rekonstruera ett äldre namn fsv. *Silm f. ’den långsamt flytande ån’ åsyftande detta 

vattendrag. 

6.2.2 Rekonstruktionskriterier och tolkningen av namnet Simlunda 

I flera hänseenden liknar bedömningen av det ur Simlunda rekonstruerade ånamnet fsv. Silm 

utifrån de givna rekonstruktionskriterierna den bedömning som tidigare i uppsatsen gjordes av 

det rekonstruerade äldre namnet på Ränkaån. Det enda kriterium som möter är det typologiska 

där man återfinner en parallell bildad till samma ord eller ordrot samt ett flertal paralleller till 

den förmodade suffixbildningen. Även i detta fall kan man emellertid argumentera för att 

ordinnehållets semantik rimligen endast kan knytas till de sakliga förhållandena hos en 

vattenlokal. Det är svårt att tänka sig en namnbildning till en rot sĭl-/sīl- ’rinna långsamt’ 

utgörande något annat än en hydronym. Med detta i åtanke finns det kanske skäl att utöka det 

etymologiska kriteriet med sådana specifika semantiska kategorier, vilket, som redan nämnt, 

dock skulle kräva ett fastställande av vilka betydelser som är specifika för vattenlokalerna ur 

saklig och namnbildningsmässig synpunkt. 

En annan likhet mellan de båda rekonstruktionerna, vilken också bör påverka sannolik-

heten positivt, är möjligheten att utifrån den bygdehistoriska kontexten och den teoretiska 

ramen bilda en rimlig hypotes för hur den rekonstruerade hydronymen har kommit att ingå i 

eller övergå till en annan typ av toponym. I detta fall genom att utifrån forntidens bygde-

förhållanden ge en rimlig förklaring till varför den aktuella hydronymen har kommit att utgöra 

bestämningsled i det sammansatta namnet Simlunda. 

Utöver de i metodbeskrivningen avgränsade bedömningskriterierna och de aspekter som 

rör den traditionella tolkningsmetodiken finns det alltså argument som bidrar till en för rekon-

struktionen ökad säkerhet. Denna bör sålunda bedömas som i hög grad sannolik. 

6.3 Tolkning av namnet Kallö 

Namnet Kallö bärs av en nu övergiven gård i den södra delen av Skederids socken, cirka en 

kilometer nedströms vid det vattendrag som rinner från sjön Viren till sjön Huvan.
15

 Vid den 

gamla bebyggelsen återfinner man inga fornlämningar förutom gårdslämningarna som verkar 

                                                           
15

 Denna sjö ska inte förväxlas med den f.d. sjö med namnet Huvan som ligger vid Simlunda i samma socken 

och har diskuterats tidigare i denna uppsats.  
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peka på en kontinuitet från medeltiden (RAÄ fornsök). Under 1500-talet anges Kallö först 

som en skattekvarn men har år 1552 övergått till ett halvt skattehemman om två öresland 

(DMS 1:5 s. 166). Dessa namnbelägg redovisas för undersökningen: 

j Kalla 1499 4/3 (Stb s. 417), Kålla quarn 1540 jb, kålla quarn 1541 jb, Kolla qvarnn 1544 

(Almquist 1922:164), kallaa qwarn 1545 jb, i kallo 1556 jb, i Kallo 1573 jb, Kallo 1593 jb, 

Kella 1615 jb, kalla 1653 ml, Kalla 1680 jb. 

Ytterligare ett, dock osäkert belägg finner man i Peder Swarts krönika (s. 6), till Kallöö cirka 

1560. Trots att bebyggelsen tycks ha övergivits i början på 1900-talet finns två uppteckningar 

av ortsuttalet, K`Àl‐æ (Tiselius 1912:84) och K`Àl‐ø‐' (Lars Levi Læstadius 1933, OAU). 

I anslutning till bebyggelsen finner man ägonamnet Kallögärdet och naturnamnet 

Kallödalen, båda sannolikt sekundära till bebyggelsenamnet. I grannsocknen Länna återfinner 

man strax över en mil östnordöst om Kallö en sjö med namnet Kallösjön och norr om denna 

ett kuperat område kallat Kallöbergen. Vid sjön har tidigare legat ett torp med namnet Kallö 

(uppteckningar i OAU, Richard Norrman 1930 och Jöran Sahlgren 1935) till vilket 

naturnamnen troligen är bildade. Om det existerar något förhållande mellan detta Kallö och 

det i denna uppsats undersökta namnet är för mig okänt. Förhållanden som skulle kunna 

föranleda fjärravhängig namnbildning föreligger ej. 

Utifrån beläggsserien kan man med sannolikhet utgå från att namnet har varit en svagt 

böjt femininum. Om man bortser från det osäkra belägget i Peder Swarts krönika dyker 

ändelsen -ö upp först på 1700-talet när namnet genom en folketymologisk omtolkning 

uppfattas som en sammansättning med appellativet ö. Detta är inte ovanligt för de svagt böjda 

feminina namnen och samma utveckling kan bl.a. ses i det småländska gårdnamnet Korrö 

(Corro quern 1545 jb) och det sörmländska önamnet Mörkö (Myrkiu 1310, SD 2 s. 614). 

Möjligen kan vokalismen i beläggen från 1540–1544 bero på en övergång a > å framför en (i 

beläggen assimilerad) konsonantgrupp ld (se om assimilation ld > ll och vokalutvecklingen a 

> å Wessén 1968:66–67, 72–74). Uppland tillhör dock inte de områden som typiskt associeras 

med denna vokalutveckling (Westerberg 1991:88–110 och Wessén 1968:73), även om den 

förekommer där i begränsad utsträckning (Bandle 1978:76). Med hänsyn till ovanstående 

diskussion utgår jag i den fortsatta undersökningen av namnet från en grundform fsv. 

Kalla/*Kalda f.. 

I syfte att identifiera det ord till vilket Kallö är bildat bör en naturlig början på 

undersökningen vara att betrakta möjligheten att koppla samman namnet med adj. kall, fsv. 

kalder. Formellt är en sådan tanke fullt rimlig, ett urn. *Kaldōn skulle utveckla sig 

regelmässigt till ett fsv. Kalla < *Kalda f.. Frågan måste därför ställas om en sådan tolkning 

är förenlig med de sakliga förhållandena.  

Det enda vid Kallö som naturligt kan antas ha gett upphov till ett namn med betydelsen 

’kall’ är det vattendrag som flyter förbi bebyggelsen. Typologiskt är det också närliggande att 

anta ett bakomliggande ånamn, i Norge återfinner man ett flertal vattendrag som har burit 

namnet fvn. *Kalda (Hovda 1966:66) och Kousgård Sørensen har (DSÅ 4 s. 19–20) 

rekonstruerat namnet *Kald(a) som ursprungligt namn på två åar i Danmark. I alla fallen har 

den sakliga bakgrunden antagits vara en låg vattentemperatur. 

Med hänsyn till diskussionen om sakliga förhållanden kan betydelsen av var namngiv-

ningen har skett spela en stor roll. Om man räknar med en hydronym av osammansatt typ är 
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det osannolikt att namngivningen har skett av de som har levt vid Kallö där bebyggelsen tycks 

ha växt fram först under medeltiden. Mer sannolikt synes det att koppla namngivningen till 

Ledingebygden några kilometer längre nedströms från Kallö. I detta område identifierar 

Ambrosiani (1964:98–101) ett av de större bygdecentra i Sjuhundraområdet under forntiden, 

belägen i dalgången där en å, vars namn har upptecknats som Ledingeån (Lars Levi Læstadius 

1933, OAU), rinner mellan sjöarna Huvan och Addarn. Längs med den å som rinner förbi 

Kallö, strax innan den mynnar i Huvan i Västra Ledinge, återfinner man fornlämningar från 

såväl äldre som yngre järnålder (för kartor se Abrosiani 1964:99, 101).
16

 Detta är den 

förmedeltida bebyggelse man finner i anslutning till det aktuella vattendraget och det är därför 

troligast att en eventuell gammal namnbildning har skett i detta område. 

 

Fig. 3. På kartan syns Kallö utmarkerat vid det vattendrag som rinner från sjön Viren, genom Västra 

Ledinge, till sjön Huvan. (RAKA, Norrtälje J243–85–1, Generalstabskartan, 1879) 

Som nämnt har namngivningen bakom ånamnet *Kalda traditionellt ansetts bero på 

vattendragens kalla vatten. Hydronymer bildade till adj. varm har man dock vanligtvis 

förklarat på annat vis än att namnbärarnas vatten skulle vara särskilt varmt. Istället anser man 

att namngivningen bakom t.ex. Borgsviksälvens gamla namn *Værma och den hydronym som 

ligger till grund för namnet Värmdö i Stockholms skärgård beror på att dessa vatten har forsar 

eller en strömmande karaktär som gör att de inte fryser till på vintern (SOL s. 366). Att det 

                                                           
16

 Det bör påpekas att cirka 100–200 meter i slutet av åns lopp har ändrats sedan de äldsta kartorna och att detta 

vattendrag tidigare förenade sig med Ledingeån innan den nådde Huvan (se t.ex. LSA Skederids socken, 

Ledinge Västra nr 1–3, ägomätning 1638).  Detta måste tas i beaktande vid bedömningen av de sakliga 

förhållanden som kan ha utgjort namngivningsgrund för ett äldre namn på det aktuella vattendraget. 
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motsatta förhållandet skulle ligga bakom namnet Kallö är möjligt, ån har från sitt utlopp ur 

Viren under större delen av sin sträckning en obetydlig fallhöjd och ett makligt flöde, bortsett 

från en kort sträcka vid den gamla bebyggelsen i Kallö där flödet har manipulerats genom en 

fördämning som sannolikt har använts för att driva den skvaltkvarn som stod där. I Västra 

Ledinge ökar dock fallhöjden markant och resulterar i ett stridare lopp med ett antal mindre 

forsar (se bil. 3). Om man för namnet antar en gammal namnbildning förlagd till Ledinge-

bygden blir en saklig förklaring ur svagt strömmande vatten som lätt fryser därför inte sanno-

lik. De sakliga förhållandena bakom ett möjligt äldre namn *Kalda är svåra att urskilja med 

säkerhet, men troligast är kanske att namngivarna har uppfattat vattnet i ån som särskilt kallt, 

en förklaring som knyter an till tolkningen av de nordiska namnparallellerna. 

Ett för det diskuterade vattendraget äldre namn *Kalda har sannolikt tillkommit genom 

sekundär namnbildning. För detta talar inte minst de namnparalleller man återfinner runtom i 

Norden. Fritzner (1888–96:247, band 2) rekonstruerar i sin ordbok över det fornvästnordiska 

språket ett *kalda f. ’kold kilde, bæk eller aa’, baserat på förekomsten av detta element i 

ortnamn. Något sådant appellativ är mig veterligen inte belagt, men formellt identiska ord står 

att finna i de nordiska språken. Sv. dial. kalla, nno. och da. kolde, isl. kalda med en huvud-

saklig betydelse ’’frossfeber, kraftig förkylning’ har utbredd spridning och är även känd från 

fornspråket (se t.ex. uppslagsorden kalda, kalda siuke och kalda sot i Söderwall 1891–

1918:640, band 1). Ordet är bildat till roten kald- men kan på semantisk grund knappast 

kopplas till ånamnet. Av större intresse är det i svenska dialekter välbelagda kalla (även kalle 

m.) ’köld’. *Kalda kan tänkbart vara en onymiserad form till denna betydelse, men man kan 

också tänka sig att det har existerat en ur detta ord utvecklad bibetydelse ’kallt vattendrag el 

dyl.’. Med tanke på att detta namn förekommer på ett flertal vattendrag utspridda i Norden 

anser jag det troligast att likt Fritzner utgå från att det har existerat en bildning urn. *kalðōn- 

med den primära eller sekundära betydelsen ’kallt vattendrag el. dyl.’ att jämföra med den 

bildning med -iōn-suffix man finner i appellativet nusv. källa (urn. *kalðiōn-) ’vid jordytan 

framkvällande grundvatten’. Om man räknar med en sådan bildning bör man även vara 

medveten om att utvecklingen till ett mer allmänt vattendragsbetecknande appellativ inte är 

osannolik, i vilket fall särskilda sakliga förhållanden för att namnge ett vattendrag på detta vis 

inte har behövts. För att bilda en säkrare uppfattning härom skulle det dock krävas en närmare 

undersökning av det nordiska ordförrådet och de sakliga förhållandena hörande till hydro-

nymerna *Kalda. 

Denotationsskiftet från ånamn till bebyggelsenamn synes enklast att förklara genom 

ellips av huvudord i namnfras. Utifrån tidiga namnbelägg är det en rimlig hypotes att 

bebyggelsens ursprungliga namn har varit fsv. *Kaldo qvarn ’kvarnen vid ån Kalla/*Kalda’ 

med påföljande ellips av elementet qvarn. 

Något ytterligare ordmaterial som med sannolikhet kan kopplas till namnet Kallö är mig 

obekant. Den framlagda tolkningsmöjligheten att namnet utgörs av ett äldre namn på det förbi 

Kallö flytande vattendraget till roten fsv. kald- (urn. *kalð-), snarast genom sekundär bildning 

till ett existerande appellativ, finner emellertid stöd såväl typologiskt som ljudhistoriskt och 

bildningsmässigt. På grund av möjliga betydelseförskjutningar orsakar sannolikheten att 

namnet utgörs av en sekundär namnbildning vissa svårigheter i att föreslå en säker semantisk 
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innebörd för detta. En tänkbar tolkning vore ’den kalla ån’ men möjligheten att namnet har 

haft en mer allmän betydelse ’vattendraget’ bör också noteras. 

6.3.1 Rekonstruktionskriterier och tolkningen av namnet Kallö 

Huruvida den föreslagna rekonstruktionen av namnet fsv. *Kalda på den å som rinner mellan 

Viren och Huvan möter det etymologiska kriteriet är inte helt tydligt. I undersökningen 

bedömer jag dock sannolikheten högre att det i detta fall föreligger sekundär bildning till ett 

appellativ fsv. *kalda ’kallt vattendrag el. dyl.’ snarare än ett fsv. *kalda ’köld’ varför det är 

troligt att det i namnet ingår ett direkt vattenbetecknande element som uppfyller kriteriet. 

Eftersom undersökningen också leder fram till den hypotesen att beyggelsenamnet Kallö 

tillkommit genom ellips ur en äldre namnfras fsv. *Kaldo qvarn bör man även kunna räkna 

med en viss typ av efterledskompatibilitet även om namnet inte utgör en formell 

sammansättning. Som nämnt i kap. 5.2 är elementet kvarn vanligt förekommande tillsammans 

med hydronymer. 

Det starkaste argumentet för rekonstruktionens pålitlighet får sägas vara de namnpara-

lleller man finner i det övriga Norden. Existensen av ett flertal bärare av ånamnet *Kalda ökar 

inte bara sannolikheten att det här undersökta namnet också utgör en äldre hydronym, men 

även att namnet i sig utgör en sekundär bildning innehållande ett vattenbetecknande 

appellativ. 

Vid sidan av de fasta bedömningskriterierna kan man, liksom för de i uppsatsen tidigare 

undersökta namnen, för namnet Kallö, utifrån den teoretiska ramen rörande hydronymers 

bevarande i och övergång till andra typer av toponymer, framlägga en tilltalande hypotes om 

hur en sådan utveckling har skett. I detta fall troligen genom ellips av huvudord i namnfras. 

Denna anknytning till den teoretiska ramen bidrar också till att tolkningsförslaget bör upp-

fattas som sannolikt. 

Förutom att den rekonstruktion av ett äldre ånamn fsv. *Kalda som här föreslås ligga till 

grund för namnet Kallö uppfyller de tolkningsmetodologiska kraven uppvisar den även en 

god överensstämmelse med de för hydronymisk rekonstruktion brukade bedömningskriteri-

erna och den teoretiska modellen för hur hydronymer bevaras i andra namn. Därmed bör 

också resultatet anses hålla en hög grad av säkerhet. 

7. Diskussion och sammanfattning 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas resultaten från de i kap. 6 genomförda under-

sökningarna. Först behandlas de presenterade namntolkningarna (7.1), sedan frågan om 

primär eller sekundär namnbildning (7.2) och slutligen diskuteras bedömningen av de av 

undersökningen resulterande hydronymiska rekonstruktionerna (7.3). 
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7.1 De enskilda namntolkningarna 

Undersökningarna och tolkningarna av de tre ortnamnen Ränka, Simlunda och Kallö som har 

genomförts i föregående kapitel har i samtliga fall resulterat i rekonstruktioner av förlorade 

hydronymer ur dessa namn.  

För namnet Ränka (fsv. Rænkia) analyseras först möjligheten att föra namnet till adj. rank 

’rak och styv’ eller ’hög och spenslig’. Någon tilltalande saklig förklaring till ett primärt 

bebyggelsenamn med detta ordinnehåll återfinns dock inte. Istället prövas om en sådan 

bildning kan förklaras utifrån tesen att Ränka utgör ett äldre namn på Ränkaån som rinner 

förbi bebyggelsen. Enligt detta förslag låter sig namnet på grund av de topografiska 

förhållandena lämpligast förklaras som en dehydronymisk bildning till ett äldre namn på 

Ränkaviken i vilken ån mynnar. Detta kräver dock en rekonstruktion inom rekonstruktionen 

och någon parallell till ett ånamn som genom dehydronymi bildats till ett viknamn kan inte 

ges i undersökningen. Följande möjligheten att Ränka utgör ett ursprungligt ånamn framförs 

istället förslaget att ur namnet rekonstruera ett äldre urn. *Hrankwiōn- f. bildat med -iōn-

suffix till en avljudsform av verbet urg. *hrenkw-a- med en betydelse ’böja sig, dra sig 

samman’. Även om ett sådant namn inte låter sig väl motiveras av åns utseende idag kan man 

se på gamla kartor hur åns lopp förbi Ränka tidigare har varit mycket slingrande. 

Undersökningen av Ränka leder därmed till tolkningen att namnet ursprungligen avsett 

Ränkaån med betydelsen ’den vindlande ån’ eller ’den ringlande ån’. Slutligen ges en möjlig 

bygdehistorisk förklaring till att namnet har kommit att övertas av byn Ränka, genom att visa 

att det ur perspektivet från bygdens centrala plats bör ha varit naturligt att koppla samman 

bebyggelsen och ån. 

I undersökningen av namnet Simlunda frångås den av Elmevik föreslagna tolkningen att i 

förleden anta ett fsv. *simbl n. eller *simble m. ’ställe där vatten sipprar fram, vattensjuk 

mark, sankmark’. Istället ges större bevisvärde åt namnets äldsta belägg och dess fornsvenska 

form bedöms ha varit *Silma(r)lunda eller *Silmalunda. Förleden jämförs med ett nu för-

svunnet ånamn Silma i Skåne, vilket Moberg har tolkat som bildat till roten sĭl-/sīl- ’rinna 

långsamt’. Med hänsyn till topografin i Simlunda där ett vattendrag med ett makligt lopp 

genomrinner sjön Huvan och passerar den gamla bebyggelsen mynnar undersökningen i 

slutsatsen att förleden i Simlunda sannolikt bör tolkas som ett äldre ånamn fsv. *Silm f. (urn. 

*Silmō) ’den långsamt flytande ån’. Bygdehistoriskt ges detta en förklaring i och med att detta 

vattendrag utgör en naturlig gräns mellan Simlunda och två andra under forntiden centrala 

bebyggelseenheter varför man har kunnat identifiera bebyggelsen som liggande vid vatten-

draget med ett namn på *Silm-. 

Analysen av bebyggelsenamnet Kallö, för vilket en form fsv. Kalla/*Kalda f. ansätts, 

grundar sig i hög grad på existensen av ett antal formellt identiska ånamn i Norge och 

Danmark. För dessa namn har man räknat med en saklig bakgrund i åarnas kalla vatten. Med 

hänsyn till namnparallellerna föreslås att Kallö bör betraktas som ett äldre namn på det 

vattendrag som rinner från sjön Viren, förbi Kallö och mynnar i sjön Huvan. Exakt vad som 

har motiverat ett sådant namn sakligt går dock inte att avgöra men troligast är att åns vatten 

har uppfattats som kallt. Eftersom Kallö sannolikt är en sekundär bildning till ett redan 

existerande appellativ försvåras namnets semantiska tolkning men det är troligtvis att förstå 
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som ’den kalla ån’. Denotationsskiftet från hydronym till bebyggelsenamn ges vidare en 

möjlig förklaring genom antagandet av en ursprunglig namnfras fsv. *Kaldo qvarn med 

påföljande ellips av huvudordet. 

7.2 Suffixbildning eller sekundär namnbildning 

En av de huvudsakliga anledningarna till att tolka gamla ortnamn är att de utgör en viktig 

källa till vår kunskap om de nordiska språkens äldre språkskeden ifrån vilka skriftliga källor 

är mycket begränsade. Frågan om de enskilda namnen utgörs av primära eller sekundära 

namnbildningar är ett sätt att utvinna sådan information och kan bidra till vår kunskap om 

såväl äldre tiders ordförråd som bruket av ålderdomliga suffixtyper. Som nämnts tidigare är 

det sällan möjligt att med full säkerhet avgöra om primär eller sekundär namnbildning 

föreligger och bedömningen blir därmed en fråga om sannolikhet. För de i denna uppsats 

undersökta namnen har olika resultat nåtts i denna fråga, vilka diskuteras nedan. 

Eftersom Ränka saknar motsvarigheter i både namnförråd och ordförråd är det naturligt 

att anta att namnet är en primär namnbildning med suffix. Man kan här notera existensen av 

det bildningsmässigt motsvarande appellativet rynka < urn. *hrunkwiōn- f., bildat till ett annat 

avljudsstadium av samma verb, som har en vid spridning i de nordiska språken. Att -iōn-

suffixet dessutom är välbelagt i primära ånamnsbildningar (se bl.a. Strandberg 2004a:122 och 

Kousgård Sørensen i DSÅ 8 s. 227–228) talar ytterligare för att Ränka bör ses som ett primärt 

namn. 

Med tanke på att det försvunna skånska ånamnet Silma har använts som ett typexempel 

på en primär namnbildning med -m-suffix (Andersson 2004:20, Moberg 1987 och Nyman 

2008:334–335 m.fl.) blir tolkningen av förleden i Simlunda som innehållande en hydronym på 

*Silm- särskilt intressant. Påvisandet av två namn avledda till roten sĭl-/sīl- kan knappast ses 

som ett övertygande bevis för att namnen är bildade till ett redan existerande appellativ, och 

möjligen är det lämpligast att tolka dem som separata suffixavledda namnbildningar, men det 

bidrar till en osäkerhet i antagandet om att de utgör primära namnbildningar. Eftersom man 

känner till relativt få någorlunda säkra exempel på primärt -m-suffigerade namn i Norden (se 

en översiktskarta hos Nyman 2008:335, vilken dock inte är heltäckande) kan varje tolkning av 

ett nytt namn och varje förändring i synen på de namn vi redan känner till vara av stor vikt för 

kunskapen om detta suffix. Därmed blir också rekonstruktionen av en hydronym på *Silm- ur 

namnet Simlunda och den osäkerhet som därav faller över tolkningen av Silma som en primär 

namnbildning viktig. En fråga som möjligen kan kasta nytt ljus över denna diskussion är om 

det finns anledning att misstänka formell mönsterbildning mellan den rekonstruerade 

hydronymen och avledningsbasen i det geografiskt närliggande namnet Salmunge, på samma 

vis som man har antagit att ånamnet Alma har utgjort formell förebild för Silma. För detta 

ändamål är en tolkning av namnet Salmunge önskvärd. 

Kallö (fsv. Kalla < *Kalda f.) bör betraktas som en sekundär namnbildning sett till det 

antal likalydande ånamn man finner på andra håll i Norden. I de nordiska fornspråken såväl 

som i dialekter är appellativbildningen kalla/kalda f. (urn. *kalðōn-) välbelagd med ett flertal 

betydelser, bl.a. ’frossfeber, kraftig förkylning’ och ’köld’. Fritzner (1888–96:247, band 2) 
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har tidigare utifrån ortnamnsmaterialet rekonstruerat ett appellativ fvn. *kalda ’kold kilde, 

bæk eller aa’. En naturlig parallell finner man i källa f. (urn. *kalðiōn-) ’vid jordytan fram-

kvällande grundvatten’. Mot bakgrund av förekomsten i ånamn på flera håll på nordiskt 

språkområde anser jag en sådan rekonstruktion sannolik och att det är till detta ord namnet 

Kallö har bildats. Den sekundära namnbildningen får till följd att det inte går att avgöra 

huruvida namnet har tillkommit under den tid då namn ofta bildades genom suffixavledning. 

7.3 Bedömningen av rekonstruktioner 

Av de av Kousgård Sørensen sex föreslagna bedömningskriterierna valdes ett, rörande geni-

tivisk komposition, bort i metoddiskussionen. Av de återstående kriterierna har två (de som 

baserar sig på epexeges och fjärravhängig ortnamnsbildning) inte kunnat användas som 

stödargument för pålitligheten hos de framlagda rekonstruktionerna, vilket dock inte antyder 

att dessa kriterier skulle vara mindre användbara.
17

 Särskilt identifieringen av namn som hör 

samman genom fjärravhängig ortnamnsbildning till en hydronym har länge utgjort en viktig 

metod för rekonstruktionen av gamla vattennamn (se kap. 2.1.1).  

Det etymologiska kriteriet så som det är beskrivet i metodredovisningen har kunnat 

åberopas för rekonstruktionen av ett ånamn fsv. *Kalda ur namnet Kallö som troligen är en 

sekundär bildning till ett appellativ med betydelsen ’kallt vattendrag el. dyl.’. I och med be-

dömningen av de rekonstruerade ånamnen fsv. *Rænkia och *Silm har det emellertid visat sig 

nödvändigt att fråga om detta kriterium inte bör utvidgas till att täcka vissa för hydronymer 

specifika semantiska kategorier. Om betydelsen ’ringla, vindla’, vilken man har att räkna med 

i namnet Ränka, ska räknas hit kan endast visas genom en vidare undersökning, men betyd-

elsen ’rinna långsamt’ tillhörande roten sĭl-/sīl- kan av sakliga skäl näppeligen återfinnas i 

annat än vattenbetecknande namn. Vidare studier i våra äldsta hydronymers semantik är 

därför önskvärd för att kunna förbättra detta bedömningsverktyg. 

Bedömningarna av rekonstruktionerna har även visat att deras pålitlighet i samtliga fall 

har kunnat styrkas genom en återkoppling till den i kap. 3 framlagda teoretiska ramen beskriv-

ande hur hydronymer kan bevaras i andra ortnamn. Om det utifrån denna ram är möjligt att ge 

en sannolik förklaring till hur en sådan utveckling kan ha skett ökar också rekonstruktionens 

pålitlighet. För diskussionen om Ränka och Simlunda spelar den bygdehistoriska analysen en i 

detta avseende stor roll, vilket pekar på vikten av att stötta den lingvistiska analysen med 

sakliga argument. Även om den framlagda förklaringen sällan kan göras mer än sannolik kan 

den, om den är välgrundad, utgöra ytterligare ett argument för att rekonstruktionen ska 

bedömas som korrekt. Sålunda anser jag också att en sådan teoretiskt förankrad förklaring 

också bör kunna användas som kriterium vid bedömningen av hydronymiska rekonstruk-

tioner. 

Den kritiska metodanalys som har utförts i och med bedömningen av de i uppsatsen 

framlagda rekonstruktionerna har bidragit till en insikt om hur metoden på ett par punkter kan 

utvecklas. Eftersom analysen endast bygger på dessa tre undersökningar finns dock anledning 

                                                           
17

 Namnet Ränkaån kan skenbart se ut som en epexegetiskt utvidgad form av åns gamla namn men bör istället 

ses som formellt sekundärt till bebyggelsenamnet Ränka (se kap. 6.1.1). 
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att i framtiden, med ett utökat diskussionsunderlag, fortsätta behandla frågan om hur 

hydronymiska rekonstruktioner på lämpligaste vis bör utföras och bedömas. 
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UHd = Uppländska häradsrättsdomböcker från 1500-talet utg. … genom Nils Edling. 1941. 

Uppsala & Leipzig. (Uppländska domböcker utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-

samfundet i Uppsala 5.) 
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UKd = Uppländska konungsdomar från Vasatiden intill Svea hovrätts inrättande. Ur otryckta 

källor utg. jämte inledning, förklaringar och register genom Nils Edling. 1933. Uppsala. 

(Uppländska domböcker utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala 3.) 

ULd = Upplands lagmansdombok 1578-79. Jämte inledning, förklaringar och register utg. 

genom Nils Edling. 1929. Uppsala. (Uppländska domböcker utg. av Kungl. Humanistiska 

Vetenskapssamfundet i Uppsala 2.) 

Wahlberg, Mats, 1988: Bebyggelsenamnen i Våla härad i Uppland. Uppsala. (Även utg. som 

Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västmanlands län 5:1.) 

Venås, Kjell, 1987: Norske innsjønamn 3. Hedmark fylke. Oslo. 

– 2002: Norske innsjønamn 4. Telemark fylke. Oslo. 

Wessén, Elias, 1968: Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8. uppl. Stock-

holm. (Nordiskt kursbibliotek.) 

Westerberg, Anna, 1991: Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska 

dialekter. Uppsala. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A 19.) 

Vikstrand, Per, 2001: Gudarnas platser. Förkristna sakrala ortnamn i Mälarlandskapen. 

Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 77. Studier till en svensk 

ortnamnsatlas 17.) 

– 2005: På jakt efter Mälardalens förlorade hydronymi. I: Namnens dynamik. Utvecklings-

tendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Red. S. Nyström. Uppsala. 

(NORNA-rapporter 80.) S. 361–382. 

de Vries, Jan, 1962: Altnordisches etymologisches wörterbuch. Zweite verbesserte aufl. 

Leiden. 

Otryckt material 

bl = Utdrag ur boskapslängder i OAU. 

Eriksbp = Pergamentsbrev i Ericsbergsarkivet, Statens riksarkiv. 

ghj = Utdrag ur gärder och hjälper, hjälpskattelängd 1535, OAU. 

ISOF = Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 

jb = Jordeboksutdrag i OAU. 

LMA = Lantmäterimyndigheternas arkiv, Historiska kartor, Lantmäteriet. Tillgängligt via 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html (kontrollerad 24/5 2015). 

LSA = Lantmäteristyrelsens arkiv, Historiska kartor, Lantmäteriet. Tillgängligt via 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html (Kontrollerad 24/5 2015). 

ml = Utdrag ur mantalslängder i OAU. 

Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. 

Version 1 (2013-02-19). Red. av Staffan Nyström (huvudredaktör), Eva Brylla, Märit 

Frändén, Mats Wahlberg & Per Vikstrand. Uppsala. Tillgänglig via http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:606610/FULLTEXT01.pdf (kontrollerad 24/5 2015). 

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala, ISOF. 

RAÄ fornsök = Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst Fornsök. Tillgänglig via 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=

block&utm_campaign=ux-test (kontrollerad 24/5 2015). 

RAKA = Rikets allmänna kartverks arkiv, Historiska kartor, Lantmäteriet. Tillgängligt via 

https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/search.html (kontrollerad 24/5 2015). 

SRAp = Pergamentsbrev i Riksarkivet, Stockholm. 

SRApp = Pappersbrev i Riksarkivet, Stockholm. 
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Bilaga 1 

 

Ränkaån vid vägen i Ränka. Foto taget i ostlig riktning. Av författaren i maj 2015. 
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Ränkaån vid vägen mellan Alby och Söderhenninge. Foto taget i sydlig riktning. Av författaren i maj 

2015. 

 

Ränkaån vid vägen mellan Alby och Söderhenninge. Foto taget i nordlig riktning. Av författaren i maj 

2015.  
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Bilaga 2 

 

Vattendraget som rinner förbi Simlunda. Foto taget i västlig riktning vid den gamla banvallen i höjd 

med Skederids skola. Av författaren i maj 2015. 
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Vattendraget som rinner förbi Simlunda. Foto taget i östlig riktning vid den gamla banvallen i höjd 

med Skederids skola. Av författaren i maj 2015.  
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Bilaga 3 

 

En av strömmarna vid Västra Ledinge. Foto taget i sydlig riktning. Av författaren i maj 2015. 

 

Vattendraget vid Kallö. Foto taget i sydvästlig riktning. Av författaren i april 2015. 


