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ABSTRACT

Larsson, Inger, 1995. Dapp Inger, Tupp Lars och Jacobs Olof. Om g&rdsnamn i N&s socken 
i Dalama. (Dapp Inger, Tupp Lars and Jacobs Olof. Farm-related personal names in the 
parish of N&s, Dalama.) Written in Swedish with an English summary. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv for germansk namnforskning 21. 82 pp. Uppsala. 
ISBN 91-554-3559-9.

Among the rural population of Dalama, a system of name-giving based on the pattern 
“farm-related personal name” + forename + patronymic (e.g. Tupp Anders Matsson) has 
been preserved to this day, while other types of family name have not occurred. In Dalama 
these names were recorded in writing and became official names at an early stage. The 
purpose of this study, which focuses on the use of farm-related personal names in the parish 
of N&s in Dalama in the period c. 1680-1900, is to shed light on the sources of such names, 
name-giving patterns, the extent to which these names were hereditary, and their functions in 
the community. The term “farm-related (personal) name” (g&rdsnamn) is used here to denote 
a name referring both to one or more individuals and to a settlement.

In N&s, farm-related names are formed from (a) forenames (patronymics, metronymics), 
e.g. Jons Lars, Sigrids Erik; (b) soldiers’ names, e.g. Tupp Anders,; (c) words referring to 
places of origin, e.g. Utby Erik; (d) words denoting occupations, e.g. Skraddar (‘tailor’) 
Olof, and (e) words describing personal characteristics, e.g. Liss (‘little’) Per.

With regard to the first person bearing it, a farm-related personal name expresses direct 
kinship (patronymic, metronymic, original soldier’s name) or a sense of common identity, 
resulting from the sharing of a name. Just over 80% of the farm-related names recorded in 
N&s are hereditary, leading to the conclusion that they represent a previously neglected 
indigenous system of family names. The need for a system of family names is linked to the 
rules governing land ownership and inheritance in Dalama.
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1 Inledning

»Allmogen i Dalama har intill sista tid allmant saknat bruket av 
slaktnamn i betydelsen arftliga tillnamn satta efter dopnamnet. Dar 
har man i stallet i de s.k. g&rdsnamnen ett slags tillnamn, som sta 
fore dopnamnet. De kunna betraktas som verkliga slaktnamn, dk de 
gk i arv och ofta aro mycket bestandiga inom slaktema.»

(Bannbers 1921 s. 249.)

1.1 Bakgrand
Tupp Olof och Falk Jons Per fran Nas i Vasterdalama, Oppistu Kalle fran 
Osterbotten och Hagvalds Erik fran Gotland - med sina namn paminner de oss 
om ett namnskick som har haft svart att overleva 1900-talets datoriserade re
gister och myndighetemas stravan efter enhetlighet. Bruket att anvanda bi- 
namn eller gardsnamn tillsammans med en persons fomamn, sa vanligt i den 
muntliga traditionen, moter oss i skrift framfor alit i Dalamas offentliga hand- 
lingar. Det ar ett namnskick som ar sa gott som fullstandigt genomfort bland 
allmogen i Nas vid 1800-talets borjan. Vilken funktion kan dessa namn ha haft 
i lokalsamhallet, hur har namnskicket forandrats over tiden och hur manifeste- 
ras det i skrift? Vilka ar kalloma for namnbildningen?

Skicket att omtala en person med binamn tillsammans med fomamn kan 
sparas langt tillbaka i tiden. I de medeltida kalloma moter vi namn som kan 
ange bararens harkomst, yrke, fysiska egenskaper eller nagot annat som en 
gang ansetts sa utmarkande for personen i fraga att det givit upphov till ett 
binamn. Vanligtvis ar dessa namn efterstallda, och de har oftast inte gatt i arv 
(Hellquist 1912 s. 84 ff.; Ekbo 1947 s. 269 ff.; Forslag till namnlag 1960 s. 34; 
Modeer 1964 s. 96 ff.; KL 18 s.v. Tilnavne; Halvorsen 1975 s. 11 ff.; Kousgard 
Sprensen 1975 s. Ill ff.; Andersson 1983 s. 9 ff.). Lika tidigt forekommer 
emellertid ocksa belagg pi prefigerade binamn. I den vastnordiska namnskat- 
ten ar namntypen val foretradd, t.ex. Palna-Toki, Dala-Kollr och Magr-Helgi 
(Lind 1920—1921; Otterbjork 1983 s. 114 ff.). Aven fran runsvenskan ar namn
typen kand, t.ex. Jarlabanke, Rodballe, Fard-Kare och Dvarg-Kettil (Salber- 
ger 1978 s. 160; Otterbjork 1983 s. 116 f.).



I nyare tid har i det talade spraket saval framforstallda som efterstallda bi- 
namn, hemmansnamn och gardsnamn anvants i stallet for eller tillsammans 
med de officiella slaktnamnen. I skrift forhaller det sig emellertid annorlunda. 
Sa vitt jag har kunnat finna har bruket av gardsnamn eller framforstallt hem
mansnamn med nagot slags officiell status, i vissa fall med slaktnamnsfunk- 
tion, varit begransat framfor allt till Dalama och angransande omraden som 
Halsingland och Gastrikland. Men liknande namntyper ar ocksa belagda fran 
Gotland, Tornedalen, Osterbotten och Ostra Nyland, och mojligen har de haft 
en an storre spridning (om terminologin se vidare exkurs 1).

Gotlandskt namnskick, med efterstallt hemmansnamn i skrift, t.ex. Jakob 
Kauparve och Karl BjUrges, och framforstallt hemmansnamn i det talade spra
ket, t.ex. Hagvalds Erik, har undersokts av bl.a. Evert Melefors. Han konstate- 
rar att de efterstallda hemmansnamnen dominerar i det officiella skriftspraket 
fran 1500-talet och framat, medan talspraket kanner namntypen endast i ett 
mindre omrade pa sodra Gotland (Melefors 1983 s. 107 f.). Melefors menar 
dock att framforstallningen av hemmansnamnen ar den ursprungliga, och han 
anser att de skriftliga kallornas bruk att efterstalla hemmansnamnen kan till- 
skrivas kameral paverkan (s. 156). I skrift finns endast en handfull exempel pa 
framforstallda hemmansnamn, t.ex. TAXTEN : NIKOLAUS (Larbro kyrka 
1274, Takstens i Larbro), HALGWI : HALDIAVDIS (odat., Hellvis i Foie). 
Dessa belagg ar emellertid omdiskuterade, da de forekommer i latinska in- 
skrifter skrivna pa vers (Laffler 1903 s. 3 f.; Melefors 1983 s. 126). Fran 1500- 
talet ar fyra exempel pa framforstallda hemmansnamn kanda, t.ex. skegs oluff 
(Skaggs i Vaskinde sn) tillsammans med 1 500 belagg pa efterstallda hem
mansnamn. Monstret fran 1600-talet ar detsamma; nagra fa belagg pa framfor
stallda hemmansnamn finns bland overvagande efterstallda (Melefors 1983 s. 
113 f.). Anvandningen av framforstallt hemmansnamn i skriftliga kallor ar 
alltsa belagd fran Gotland, men har aldrig blivit skriftnorm.

I Tornedalen, framfor allt i Nedertomea, har tillnamnsskicket senast under- 
sokts av Raija Sandstrom (1985a, b). De ytterst fa belagg pa framforstallt till- 
namn som forekommer tillskrivs finskt inflytande (Sandstrom 1985a s. 75 f. 
och dar anford litteratur; jfr aven Pellijeff 1965 s. 162).

I Osterbotten men med utblickar mot hela det svenska sprakomradet i Finland 
har namnskicket granskats ingaende av Marianne Blomqvist (1988) med avse- 
ende pa uppkomsten av slaktnamn med fokus pa hemmansnamnen. I tal har en 
person oftast benamnts efter den gard han bebor eller harstammar ifran, och 
dessa namn har vanligen placerats fore fomamnet, t.ex. Grannas Jakop, Oppistu 
Kalle (Blomqvist 1988 s. 19). I skrift noteras i vigsel- och fodelsebocker fran 
Replots socken 1780-1930 inte mindre an 25 olika varianter pa skrivningama 
av namnkomplexen. Av dessa forekommer framforstallda hemmansnamn i nio 
olika kombinationer med fomamn, patronymika, efterstallda hemmansnamn, 
gardnamn, lagenhetsnamn, slaktnamn eller andra tillnamn, men vanliga ar de 
endast i mantalslangdema, t.ex. Klafwus Johan Joh.son (*1783), Oist Dawid 
Dawidsson (*1805). Det monster som kan iakttagas ar att det framst ar de



sjal vagande bondema som tecknas med framforstallda hemmansnamn och att 
dessa namn borjar skrivas finalt i och med 1809 ars krig (Blomqvist 1988 s. 91 
f.). Blomqvist for in tanken pa att de framforstallda hemmansnamnen inte alltid 
syftat pa en person utan haft adressfunktion och anser sig finna belagg for detta 
i de fall samma person ibland skrivs med framforstallt, ibland med efterstallt 
hemmansnamn. I de officiella handlingama fran Replot efter 1900 ar de fram
forstallda hemmansnamnen borta (om Blomqvists anvandning av termerna 
hemmansnamn, gardsnamn och lagenhetsnamn se a.a. s. 22 f.).

Fran Ostra Nyland rapporterar Ake Granlund (1956 s. 356 ff.) forekomsten 
av hemmansnamn som Lassas och Ollas, men han diskuterar dem endast i 
deras egenskap av ortnamn och ej som personnamn.

Det kan inte uteslutas att namntypen gardsnamn + fomamn haft en an storre 
spridning atminstone i muntlig tradition. Vid NORNAs tionde symposium, 
Regional och social variation i nordiskt personnamnsskick (1985 s. 153), 
framkom i diskussionen efter ett par av foredragen att namntypen hemmans
namn + fomamn forekommer pa Falster och att den dar ar forbunden med 
lagre social status (John Kousgard S0rensen), att i Norrbotten och Tr0ndelag 
Anns ett namnskick som liknar Osterbottens (Karl-Hampus Dahlstedt) och att 
namntypen kunnat belaggas pa estlandssvenskt omrade (Marianne Blomqvist) 
och i Lettland (Velta Ruke-Dravina).

Dalamas namnskick har granskats i ett historiskt perspektiv framst av Harry 
Stahl (1927,1956,1959a, b, 1982a, b). Han gbr i ett par av sina senare arbeten 
ett brett svep over namngivningsprinciper i aldre tid i hela Norden, och nar han 
kommer in pa forhallandena i Dalama visar han med exempel ur skattehand- 
lingar fran 1500-talet pa det begynnande bmket av framforstallda binamn 
(gardsnamn?) i Ovre Dalama, t.ex. Jugha(n)s Lasse i Kalffsarffue och Krake 
Jon ij Krakebe(r)g (1539); Gierdz Nisse och Knuts Anna (1541; Stahl 1956 s. 
21 f., 1959b s. 83; jfr aven Bjorklund 1965). Stahl (1956 s. 24) liksom tidigare 
Petrus Envall (1911 s. 4) formodar att dessa exempel speglar ett medeltida 
namnskick, som till en borjan endast kommit till anvandning i dagligt tal men 
som sa smaningom kommit att skriftfastas.

Kalloma for namnbildningen fokuseras framst i fyra sockenmonografier: 
Envikens socken av Envall (1911), StoraTuna socken av Stahl (1927), Sollero 
socken av Bror Linden (1928) och Bjurs&s socken av Gunnar Tidestrom (1972). 
Envalls undersokning, som ar den aldsta, forefaller att i viss man ha blivit 
monsterbildande for de ovriga. Huvudintresset i hans framstallning ror namn- 
bildningsprincipema, medan namnsystemets framvaxt inte undersoks narmare. 
Envall (1911 s. 24) grupperar namnen i Enviken i natumamn, kultumamn och 
namn bildade av personbenamningar. De aldsta belaggen pa sadana namn har 
han funnit i 1706 ars kyrkbok, och da endast i forbindelse med att flera personer 
i samma by har samma dop- och farsnamn. Hans arbete avslutas med en sam- 
manstallning av de gardsnamn som forekommer i kyrkbockema fran Enviken 
for perioden 1888-1897.



Stahls undersokning Om gardsnamnen i StoraTuna socken i Dalama (1927) 
praglas av den syn pa dessa namn som han aldrig kommer att overge, aven om 
den modifieras i hans senare arbeten. I inledningen skriver han: »Intill slutet av 
1800-talet var det i Stora Tuna vanligt, att man for att namngiva en person 
anvande endast dennes fomamn tillsammans med foregaende ’gardsnamn’, 
dvs. ett ord, som angav fran vilken gard personen var.» Han agnar ocksa ett 
avsnitt at gardsnamnens former. En betydelsefull del av arbetet upptas av en 
genomgang av de olika namntyper som forekommer i Tuna, och han konstate- 
rar att namnskicket ar pa vag att do ut. De tidigaste belaggen har han funnit i 
kyrbockema fran 1700-talets forsta halft.

Saval namnbildningen som namnens tradering och anvandning intresserar 
bade Linden och Tidestrom. Bagge undersokningama innehaller genomgangar 
av de olika namntypema efter samma monster som hos Envall. Men dessutom 
innehaller de avsnitt om hur namnoverforingen sker mellan olika generationer. 
Utan att narmare ga in pa namnens funktion konstaterar Linden (1928 s. 109): 
»Gardsnamnen, vilka for ovrigt ha ungefar samma uppgift att fylla som till- 
namnen, gora i och med sin existens de senare overflodiga i talspraket.» Tide
strom (1972 s. 29 f.) behandlar inte namnens funktion narmare, men han visar 
med exempel fran 1800-talet dels hur namnen normalt arvs, dels hur »princip- 
lost» namngivningen ibland sker.

Yrkesbeteckningar i gardsnamn har sarskilt undersokts med exempel pa de 
manga yrkeskategorier som ar representerade i namnen, t.ex. Skinnar, Skrad- 
dar, Lag gar, Klockar (Linden 1975).

En frekvensundersokning av gardsnamnen i en av slaktema i Laknas i Lek- 
sands socken gors av Ake Daun (1971), som granskar fern generationer namn- 
barare fodda 1580-1750. Resultaten visar pa en okning av sadana namn fran 
12% i den forsta generationen (1580-1638) till 100% i den femte generationen 
(1731-1750). Konkreta exempel pa namn ar fortecknade ur forsamlingsbock- 
ema fran 1804 och 1868. Daun visar ocksa och aigumenterar for att dessa 
namn bor ses som slaktnamn. Han vander sig direkt mot Stahls uppfattning att 
namnen primart skulle vara namn pa gardar och menar att Stahl missat tidsdi- 
mensionen - manga namn arvs ju - men konstaterar dock att det finns exempel 
dar gardens namn varit det ursprungliga och namnet sedan blivit slaktnamn. 
Han for fram tesen att namnen ursprungligen varit binamn som snabbt stelnat 
och fatt slaktnamnsfunktion. Som kriterier for att de skall betraktas som slakt
namn anfor han att namnen arvs, att de anvands om (alia) medlemmama i 
namnbararens familj och att de fungerar som officiell beteckning pa en med
iem av en viss grupp (Daun 1971 s. 205).

Ur ett formellt perspektiv granskas gardsnamn bildade till fomamn av Lin
den (1976). Han konstaterar att dessa namn till stor del utgors av personnamn 
i genitiv, och han understryker att de vanligen fungerar som sammansattnings- 
forleder. Han gar igenom och diskuterar de olika typer av personnamnsgeniti- 
ver som forekommer i ovre Osterdalama, och han pavisar mojlighetema att 
anvanda gardsnamnen for att beteckna en gard, namligen: a) sammansattning



med -gdrd, -by, -backe, -hoi eller annan lokalbeteckning, b) elliptisk anvand- 
ning av gardsnamnet som hemmansnamn, Krak, Svennar, c) lokativbildning pa 
-a, i Bogga ’Bogg-gard(en)’, vidare d) utbildning med bestamd genitivandelse, 
Braskimas ’Braskens’, e) husbondens namn i genitiv lagt till det forsta namnet 
om flera gardar har samma namn, Baker-Hansar, Baker-Lassar och f) stam- 
form av ett (flerstavigt) personnamn som gardsnamn, Goliat, och genitivform 
som hemmansnamn, Goliates (Boda-Rattvik; ibid. s. 89; jfr aven Envall 1911 
s. 35; Stahl 1927 s. 79 f.; Tidestrom 1972 s. 33).

Harutover presenterade Leif Olofsson (1993) en undersokning av gardsnam- 
nen i Stora Skedvi socken. Han intresserar sig framfor allt for att dokumentera 
de olika gardama med sina agare och namn, och han forsoker harleda gards- 
namnen. Hans undersokning ar av stort intresse for den fortsatta forskningen 
omkring gardsnamnens funktion, men tyvarr har det inte varit mojligt att ta 
hansyn till hans resultat i foreliggande undersokning.

De olika undersokningama av gardsnamn presenterar sammantaget ett rikt 
material som belyser namnskicket ur olika perspektiv med manga exempel 
fran olika delar av Dalama. Fa av dessa granskar emellertid namnskickets for- 
andringar ur ett diakront perspektiv, och namnens eventuella funktion som 
slaktnamn har endast behandlats marginellt, trots att forskare som Ola Bann- 
bers (1921), Bror Linden (1947 s. XVII) och Ake Daun (1971) tidigt havdat 
deras slaktnamnsfunktion.

Utforskningen av svenskt slaktnamnsskick har utgatt ifran att seden att anta 
slaktnamn inforts under frammande paverkan, och det ar med fa undantag de 
efterstallda slaktnamnen som undersokts. Bruket att anta efterstallt slaktnamn 
anses emanera fran antikens kulturer och ha spritt sig mot norr, liksom det har 
spritt sig fran hogre till lagre samhallsgrupper. De aldsta dokumenterade 
svenska slaktnamnen ar medeltida och &terfinns bland adeln. I mitten pa 1600- 
talet har anvandningen av efterstallt slaktnamn spritt sig till boigerskapet, 
medan allmogen och landsbygdens ovriga befolkning antar slaktnamn efter 
dessa monster forst under 1800-talet (Mod6er 1964; Utterstrom 1976; Blom- 
qvist 1988 s. 30 f.). Det svenska slaktnamnsskicket har hittills undersokts 
framst med intresset fokuserat pi forhallanden som gallt adel, praster, borgare 
och soldater, medan allmogens slaktnamnsskick ar i det narmaste outforskat. 
Den enda storre undersokning som finns utreder framvaxten av ett slaktnamns
skick i Osterbotten (Blomqvist 1988; jfr Tegner 1882/1930; Modeer 1964 s. 
119 ff.; Utterstrom 1976,1985; Andersson 1980 s. 385 ff.; Furtenbach 1987).

1.2 Gardsnamnen i Nas - syfte, material, 
metod och begransningar

I denna undersokning beskriver jag det officiella, skriftfasta bruket av gards
namn i Nas socken i Dalama under tiden ca 1680-1900. Namnskicket grans-



kas ur ett diakront perspektiv, och det beskrivs i min undersokning sa som det 
anvands av olika myndigheter, dvs. sa som det framtrader i framfor allt kyrko- 
arkivalier men ocksa i mantalslangder, lantmaterihandlingar och andra offent- 
liga handlingar. Forhallandena i det talade spraket kommer daremot inte att 
beroras annat an undantagsvis. En sadan undersokning skulle krava helt andra 
kallor.

Undersokningen omfattar namnskicket i de byar som utgor den ursprungliga 
centralbygden utmed Vasterdalalvens dalgang samt ett par utflyttarbyar, Nar- 
sjo och Orsala (se vidare kap. 1.4).

Syftet med undersokningen ar:

- att belysa framvaxten och utformningen av ett namnskick dar gardsnamn far 
officiell status och kommer att anvandas i offentliga handlingar tillsammans 
med fomamn + patronymikon/metronymikon eller efterstallt slaktnamn,

- att faststalla vilka olika typer av gardsnamn som forekommer i Nas och visa 
hur namngivningen kan ha gatt till,

- att placera in bruket av gardsnamn i den sociala miljo ur vilken det fram- 
springer samt relatera det till ovriga i Nas forekommande namnskick och

- att klarlagga vilken funktion dessa namn kan ha haft. Ar de primart bebyg- 
gelsenamn sasom de ofta kommit att uppfattas och som termen gardsnamn 
antyder? Eller har de ursprungligen varit binamn som gatt i arv och kommit 
att uppfattas som slaktnamn men ocksa blivit bebyggelsenamn sa att de 
betecknar en person i relation till bade hans gard och hans slakt? Ar det 
mojligen fraga om ett inhemskt slaktnamnsskick som avviker fran det nu 
gallande som inforts under frammande paverkan?

Huvudkallorna for denna undersokning ar kyrkobokforingens dop-, vigsel- 
och dodsbocker, mantals- och husforhorslangder, rullor fran Kungl. Dalrege- 
mentet och Kungl. Vastmanlands regemente, handlingar fran storskiftet 1803- 
1806 och andra lantmaterihandlingar samt Dalamas dombok (se vidare kall- 
forteckning).

Uppgiftema i de kyrkliga handlingama tillsammans med en rad andra ur- 
kunder fran Nas har excerperats och sammanstallts av laroverksadjunkt Ga
briel Jonsson till ett enda register. Detta innehaller ett korsreferenssystem som 
gor det mojligt att folja de olika slaktema, och det innehaller dessutom referen- 
ser till Dalamas dombok och en del andra primarkallor. Registrets tillforlitlig- 
het har granskats av Skans Torsten Nilsson i en licentiatavhandling i etnologi 
vid Stockholms universitet (1958 s. 5 f.). Han tinner registret fullt korrekt 
fr.o.m. 1680-talet. »Under 1670-talet upptrader i registret en del uppgifter, som 
jag inte kunnat finna verifierade i kyrkbockema. Sadana uppgifters antal okar
avsevart under 1660-talet. [-----] Sedan kyrkoboksmaterialet pa angivet satt
anvants som kontroll pa slaktregistrets tillforlitlighet har gransen for registrets 
anvandbarhet dragits vid 1665.»

Detta register har varit ett oumbarligt hjalpmedel i mina undersokningar. 
For att sjalv kontrollera registrets tillforlitlighet har jag gjort stickprov i vissa



handlingar och granskat andra in extenso. Daremot har jag ej kunnat kontrol- 
lera de genealogier som registret innehaller och som har avgorande betydelse 
for delar av mitt arbete. Registret har emellertid varit tillgangligt i biblioteket i 
Nas for bygde- och slaktforskningen i mer an 10 ar, och under denna tid har 
enligt muntlig uppgift fran Britt-Marie Jont, bibliotekarie i Nas, endast ett par 
felaktigheter upptackts. Sa vitt jag kan bedoma maste registret anses tillforlit- 
ligt med de inskrankningar som anges ovan.

I registret ar namnformema normaliserade, och det ar inte mojligt att pa ett 
enkelt satt lokalisera kalian for den uppgivna skrivningen. Detta kan i forstone 
uppfattas som ett allvarligt hinder men torde sakna betydelse for denna under- 
sokning som ju fokuserar funktion och inte form.

Registret ar uppstallt efter vigselar, och jag har foljt samma princip. Jag har 
alltsa latit vigselaret fa utgora aret for ett namns offentliggorande och skalen ar 
foljande: det ar forst vid giftermal som en person upptas pa egen plats i kyrko- 
bokforingen och alltsa skrivs med fullstandigt officiellt namn, och det ar ocksa 
forst vid giftermal som en kvinna upptrader med eget fullstandigt namn. Detta 
far till foljd att namnskicket for de ogifta sonema och dottrama inte behandlas 
men urvalssattet garanterar dock att samma namnbarare inte forekommer flera 
ganger i undersokningen.

Detta tillvagagangssatt innebar samtidigt en approximering av aret for ett 
namns offentliggorande. Gardsnamnet kan givetvis upptrada i handlingar bade 
fore och efter vigselaret. Teoretiskt kan felmarginalen bli sa stor som en gene
ration (om gardsnamnet endast upptrader i dodsboken). Detta ar dock ett ge- 
nomgaende fel i hela undersokningen som rimligtvis drabbar alia namn lika. 
Det torde dMor inte paverka resultaten pa annat satt an att samtliga tidsuppgif- 
ter skall ses som relativa i forhallande till varandra.

Undersokningsmaterialet omfattar namnuppgifter for samtliga vigda, drygt 
5 000 man och kvinnor, som ar kyrkobokforda i Nas under tiden ca 1660- 
1900. Barama av gardsnamn i detta material ar enbart mannen. Antalet olika 
gardsnamn uppgar till ca 235 namn pa drygt 1 400 manliga namnbarare.

Sammanfattningsvis vill jag understryka att materialets beskaffenhet och 
undersokningens upplaggning medfor vissa begransningar:

- Tidsangivelser for gardsnamnets forsta belagg ar relativa i forhallande till 
varandra och skall ses som riktvarden snarare an definitiva tidsuppgifter,

- Uppgifter om antalet namnbarare relaterar sig enbart till uppgifter i det un- 
dersokta materialet,

- Namnens morfologi och syntax behandlas inte alls.

Namnskicket undersoks och diskuteras med avseende pa:

- Gardsnamnens typologi, ursprung och eventuella betydelse (kap. 2). Gards- 
namnens ursprung och betydelse klarlaggs med hjalp av de uppgifter som 
finns samlade om'den forsta namnbararen. Var han eller nagon i hans slakt 
soldat, sa att han fatt sitt namn pa samma satt som Tupp Lars Larsson vars



far var soldat Tuppe? Eller harstammade han fran en viss by som Lind Olof 
Ersson fran byn Linda? Kapitlet avslutas med en diskussion om namnskick- 
ets nyskapande kraft.

- Gardsnamnens anvandning som slaktnamn (kap. 3). Med hjalp av genealo- 
gisk/biografisk metod visar jag under vilka forutsattningar gardsnamnen 
kommer att ga i arv och efter vilka monster de arvs. Aspekter som ocksa 
behandlas ar namnens frekvens och namnskickets framvaxt och etablering.

- Gardsnamnens anvandning i forbindelse med fastighetsanknytning och 
slakttillhorighet (kap. 4). Med utgangspunkt fran agarforhallandena vid 
storskiftet 1803-1806 visar jag hur namnen overtas i relation till fastighet 
och slakt.

Slutligen sammanfattar jag resultaten och diskuterar namnskickets funktion 
och anvandningen av gardsnamn i relation till andra i Nas forekommande 
namnskick (kap. 5). I nagon utstrackning relateras ocksa namnskicket till so- 
ciala faktorer.

Terminologifragor diskuteras i exkurs 1.1 exkurs 2 ges en oversikt av den 
har aktuella namnlagstiftningen samt ovriga regler och forordningar som kan 
ha haft betydelse for namnskickets skriftfastning.

1.3 Definitioner och termer
Den gangse termen for de har behandlade namnen ar gardsnamn. Termen ar 
normalt bade person- och bebyggelsebetecknande, men i min undersokning 
och med det material som jag anvander ar det den personbetecknande aspekten 
som fokuseras. Termen forvaxlas ofta med den enbart bebyggelsebetecknande 
termen gardnamn. For att underlatta for lasaren anvander jag hemmansnamn 
som bebyggelsebetecknande term avseende ’gard’. Termen gardsnamn har de- 
finierats och diskuterats i olika sammanhang, sedan den forst anvandes som 
term av Petrus Envall 1911 (se vidare exkurs 1).

Som gardsnamn brukas bl.a. patronymika och metronymika. Primarpatro- 
nymikon avser ju forhallandet att en person betecknas eller betecknar sig som 
son eller dotter till sin far, medan primarmetronymikon tecknar slaktskapen 
mor - son/dotter. Detta forhallande kan generellt aterges pa olika satt: a) fa- 
dems eller modems namn med tillagg av -son eller -dotter, kompositumspatro- 
nymikonl-metronymikon, eller b) fadems eller modems fomamn i genitiv, 
flexionspatronymikonJ-metronymikon. Nar avstandet mellan namnlatare och 
namnbarare blir en generation eller mer kan man tala om sekundarpatronymi- 
kon eller -metronymikon (se Kousgard S0rensen 1984 s. 11 f.).

Patronymika brukar vara efterstallda, men prefigerade flexionspatronymika 
ar belagda i aldre tid (Modeer 1964 s. 113 f.; Kousgard Sdrensen 1984 s. 98 f.). 
Termema flexionspatronymikon eller flexionsmetronymikon anvands i mitt ar- 
bete om bade primar- och sekundarpatronymika (jfr Kousgard S0rensen 1983



s. 139 f., 1984 s. 9 f.). Kompositumspatronymika eller -metronymika behand- 
las inte i detta arbete eftersom de alltid upptrader efterstallt i mitt material.

Termen soldatnamn anvands om sadana efterstallda binamn, dar det kunnat 
styrkas att namnbararen fatt sitt namn som soldat eller att namnet belagts som 
soldatnamn vid Dalregementet eller i annat sammanhang (jfr Furtenbach 1987; 
Wahlberg 1990 s. 48).

Gardsnamn som gar i arv kan under vissa forhallanden sagas vara slaktnamn 
eller ha slaktnamnsfunktion. Termen slaktnamn forutsatter vanligtvis att nam
net g&tt i arv i tva eller fler generationer och att syskon bar samma namn, men 
den far i denna undersokning dessutom omfatta det forhallandet att fader och 
bam bar samma namn, t.ex. Nissas Jan Larsson med sonema Nissas Jan, Nis- 
sas Erik och Nissas Lars Jans son, vars bam emellertid skrivs med andra namn, 
och Jons Lars Jons son, vars namn Jons arvs i fyra generationer och bars av 14 
namnbarare. Pa grund av arbetets framre tidsgrans, ca 1900, ar det inte alltid 
mojligt att avgora huruvida ett gardsnamn ar eller blir slaktnamn (jfr Utter- 
strom 1983).

1.4 Nas socken i Dalama
Nas socken ar belagen i nedre Vasterdalama och gransar i soder till Safsnas, 
Grangarde och Floda, i oster till Leksand och i norr och vaster till Jama. Nam
net Nas ar belagt forsta gangen 1479, men arkeologiska fynd fran stenaldem 
visar pa en lang bosattningstradition (Hyenstrand 1979 s. 65 f.). Socknen fick 
sin nuvarande utbredning 1798 da Safsnas avskildes som eget pastorat, och 
den omfattar alltsa under merparten av den tid undersokningen spanner over 
ett vasentligen storre geografiskt omrade an sjalva centralbygden. I Nas har 
varit tingsplats atminstone sedan 1500-talet. Dar finns skola, lakare och det 
skogs- och jamhanteringsbolag som i dag, efter manga omstruktureringar, gar 
under namnet Stora. Under den aktuella undersokningsperioden har de fiesta 
invanama sin utkomst fran jord- och skogsbruk.

Den aldsta skatteboken for socknen ar fran 1539 (Vastm. handl. 41:2, KA), 
och den ar en av vara tidigaste kallor till kunskap om de olika byama i sock
nen. De aldsta byama anses vara atminstone hogmedeltida (Pallin 1977 s. 21). 
De ar samtliga belagna utmed Vasterdalalvens strander, vilket for manga gar- 
dar innebar en standig risk for oversvamningar, och fran t.ex. Storbyn vid 
alven paborjas under 1600-talets senare del en utflyttning till syd- och ostslutt- 
ningen av berget Jarknippan vaster om alven. Den nya byns aldsta namn var 
Backen, men ar 1676 bosatter sig soldaten Hans Andersson Skantz hogst upp 
pa bergets sydsluttning och darefter skrivs namnet Skansbacken. Darmed har 
en av de storsta byama flyttats. Samma forhallande galler aven byama Bro och 
Linda. En oversikt over de olika byama i Nas presenteras i tab. 1 och fig. 1.

Det ar namnskicket i dessa de aldsta byama som undersoks, och det ar ocksa 
dessa byar som ar intressanta for en kartlaggning av namnskickets framvaxt.



Figur 1. Karta over byarna i NSs sockens centrala delar samt - infalld - situationskarta over 
Sverige (ritad av Lars Anselius).

De bebos huvudsakligen av insocknes personer, och de har haft mycket liten 
industriell verksamhet som kunnat locka till sig inflyttare.

Annorlunda forhaller det sig pa Nas finnmark dar en rad skogsbyar grundas 
fran 1600-talet och framat. Dessa bebos av invandrade finnar och deras att- 
lingar med ett helt annat namnskick. Avvikande namnskick finns ocksa i den 
by som uppstar omkring Lindesnas bruk i socknens sodra del i samband med 
Stora Kopparbergs Bergslags AB:s jamhantering dar. Namnskicket i dessa



Tabell 1. Byar i Nas som upptrdder under undersokningsperioden

Vaster om alven Aldsta belagg Oster om alven Aldsta belagg

Malmsta 1672 Overborg 1695
Kvamnaset 1654 Mellanborg 1675
Heden 1577 Nederborg 1720
Tyna 1548 Borg 1479
Storbyn 1548 Utankyrka 1539
Bro 1539 Sveden 1670
Skansbacken 1680 Hjulback 1479
Haga 1479 Ytterby/Utby 1479
Ange 1539 Garde 1665
Linda 1577 Borgheden 1665
Narsjo 1745 Kvamholen 1715
Orsala 1665 Utanhed 1705
Backeby 1654
Axon 1745
Drefange 1620
Starviken 1745

omraden ar inte representativt for jord- och skogsbruksbygden Nas dar den 
geografiska rorligheten ar mycket liten, om man undantar den flyttning som 
sker mellan byama. Inflyttningen till de byar som berors av undersokningen ar, 
som jag kommer att visa, mycket begransad. Utflyttningen berors inte alls i 
detta arbete.

Befolkningsutveckling och grundandet av nya byar ar naturligtvis intimt 
forknippade med varandra. Vid mitten av 1600-talet inleds en befolkningsex- 
plosion i Nas. Under en tidsrymd av knappt hundra ar tredubblas befolk- 
ningen, och detta for med sig en valdsam utflyttning fran de gamla byama och 
etablering av nya byar. I mitten pa 1800-talet var antalet invanare som hogst, 
och for en tid var aven vissa fabodar befolkade med fast bosatta personer (se 
Nilsson 1958).



2 Namntyper

2.1 Klassificering
Gardsnamnen i Nas uppgar som namnts inledningsvis till ca 235 olika namn 
pa drygt 1 400 manliga namnbarare. Med utgangspunkt i namnens ursprung 
och betydelse samt med hansyn tagen till den forsta namnbararen ar det moj- 
ligt att klart urskilja tva grupper av namn:

- en referenskategori innehallande ursprungliga soldatnamn och fomamn och
- en betydelsekategori innehallande beteckningar for geografiskt ursprung, 

yrken och egenskaper.

Harutover forekommer ytterligare nagra namn av varierande typ samt nagra 
namn som det inte varit mojligt att klassificera; i undersokningen har jag sam
iat dem under »ovriga gardsnamn».

2.2 Soldatnamn
2.2.1 Bakgrund

Soldatnamnen skiljer sig fran ovriga tillnamn i Nas pa foljande satt: a) Namn- 
skicket ar infort utifran och myndighetsreglerat. b) Samma namn kan, pa 
grund av den tradition som ratt vid Dalregementets rotar, ha varit produktivt 
som namnkalla for gardsnamnen under en mycket lang tidsrymd, i vissa fall 
fran 1600-talets senare halft till 1900-talets borjan.

Dalama forefaller ha intagit en sarstallning bland de svenska landskapen pa 
grund av de manga bondeupproren fran 1430-talets borjan och fram till Klock- 
upproret 1531. 1544 beslot riksdagen i Vasteras att varje landskap skulle satta 
upp knektar till en arme och att kungen skulle ha ratt att utskriva soldater vid 
behov. Gustav Vasa satter alltsa upp en egen har, och fran 1545 finns uppgifter 
om att tva fanikor dalaknektar ingick i denna. Soldatutskrivningama orsakade 
emellertid stor misstamning i Dalama, och 1621 slot dalkarlama en overens- 
kommelse med Gustaf II Adolf om att de skulle slippa dessa utskrivningar mot



att de sjalva satte upp och underholl 1 400 soldater; det aldre indelningsverket 
hade inforts. Av dessa soldater kom 1 200 att ga till vad som fran 1625 fick 
namnet Dalregementet och 200 till Vastmanlands regemente (bl.a. knektama 
fran Nas). Darmed hade Sveriges aldsta infanteriregemente skapats (se Aberg 
1957, 1975 s. 20 f.).

Med det aldre indelningsverket hade bondema sjalva fatt ansvar for utskriv- 
ningama, och rekrytema fick ratt att leja stallforetradare. Indelningsverket syf- 
tade ocksa till att soldatema skulle fa egna torp eller gardar, vilket dock aldrig 
tycks ha genomforts i Vasterdalama (Aberg 1957 s. 11-15). Manga av dem 
som rekryterades som soldater var sjalvagande bonder eller bondesoner, vilket 
forde med sig att soldatyrket i Dalama hade hog status till skillnad fran i 
m&nga andra delar av landet (Aberg 1975 s. 23; Sporrong 1989 s. 218).

Ar 1683 genomfordes det yngre indelningsverket. Soldatema fran Vasterda
lama overfordes till Dalregementet, och 1690 indelades omradet i 150 rotar. 
Emellertid behovdes vid manga tillfallen ytterligare soldater, som under Karl 
XII:s krig, och extra utskrivningar var vanliga (Pihlstrom 1904 s. 29 f.).

Nas socken omfattade vid denna tid det omrade som senare kom att utgora 
Nas och Safsnas socknar. Omradet delades 1690 in i 17 rotar varav 12 i cen- 
tralbygden och 5 pa Finnmarken och i Safsnas socken. Varje rote forsags med 
nummer och rotenamn vilka ocksa blev den anstallde soldatens nummer och 
namn sa lange han var anstalld pa roten. I nagra fall andrades sa smaningom 
rotens namn (Lundbergh 1957 s. 23 f.; se tab. 3; jfr aven Ekman 1954 om 
likartade forhallanden i Finland). I de fiesta fall bar dock saval roten som 
soldaten samma namn sa lange systemet varade. Pa bl.a. denna punkt skiljer 
sig forhallandena vid Dalregementet fran resten av landet (se Furtenbach 1987 
s. 60).

De svenska soldatnamnen har studerats i olika sammanhang. Manga under- 
sokningar behandlar namnbestandet vid enskilda regementen eller kompanier, 
men overgripande arbeten om soldatnamnskick ar fa. Det storsta ar Boije Fur- 
tenbachs undersokning, publicerad 1987, som omfattar 318 kompanier och 
drygt 38 000 namn. Han har emellertid uteslutit Dalregementet ur sin under
sokning dels darfor att det har varit vanligt att soldatema burit samma namn 
som roten och soldatnamnen alltsa gatt i arv pk roten, dels darfor att det vid 
Dalregementet »brukats en hel del namn av den art att de helt enkelt ej har 
kunnat fortleva till var tid och bli slaktnamn, exempelvis Nyknekt, Lurpanna, 
Kalhufvud och Drucken» (Furtenbach 1987 s. 60). Namnkontinuiteten pa 
samtliga rotar som tillhor Vasterdals kompani ar pafallande. Av 1691 ars namn 
ar 60% bevarade 1881 (jfr Kreiiger 1948 s. 26). Av de 17 rotama i Nas och 
Safsnas behaller 12 sina namn (se tab. 3). En orsak till att rotama och darmed 
soldatema bytt namn skulle kunna vara namnens karaktar; de skulle vara allt- 
for specifika for att anvandas kontinuerligt, som t.ex. Dunderhake i Nas. Det 
finns ocksa anteckningar fran inskrivningar om att soldater bett att fa byta 
namn dock utan att orsaken framgar. I Nas skulle dessutom en bidragande 
orsak mycket val kunna vara att nagra av soldatnamnen tidigt blivit arftliga



gardsnamn, t.ex. Tuppe, dar roten forst byter namn till Granat och sedan till 
Hed (se tab. 3).

Bruket att ge soldatema sarskilda namn anses ha sin grund i behovet att fran 
befalets sida kunna skilja pa alia Anderssoner och Jonssoner etc. (se Abeig 
1954 s. 91; Furtenbach 1987 s. 58). Harry Stahl (1982b s. 41) gar langre och 
menar att bruket av sarskilda soldatnamn kan harledas ur det medeltida bruket 
av binamn, eftersom det ar mojligt att mycket tidigt belagga anvandningen av 
binamn i soldatsammanhang, och han menar att de aldsta soldatnamnen skulle 
varit binamn inom den enskilda personens kamratkrets som sa smaningom fatt 
officiell status som soldatnamn (Stahl 1959a s. 29, 1982b s. 42). Stahl havdar 
alltsa att Dalamas soldatnamn fore 1690 i de fiesta fall ar spontana och att de 
generellt ar personliga och karaktariserar namnbararen. Han anser att dessa 
namn forlorar sin karaktar av karaktaristikum for sin barare i och med rotesys- 
temets inforande 1690, da namnen blir arftliga inom roten, och han framhaller 
att vi inte bor tala om soldatnamn forran efter indelningsverkets inforande, 
eftersom de nya soldatema fick namn och nummer oberoende av personliga 
egenskaper (Stahl 1982b s. 40-42).

De fiesta forskare anser det emellertid troligt att befalet tilldelat soldatema 
namn antingen genom eget initiativ eller pa forslag av rekryten eller en kombi- 
nation av badadera (Wahlberg 1990 s. 57). Det finns ocksa flera exempel pa 
inte alltfor vanliga namn som aterkommer over bade tid och rum, t.ex. Dobb- 
lare, Nalle, Villkatt, Gucku, Dahlman (jfr Kreiiger 1948 s. 6; Aberg 1954 s. 
91). Det finns fog for att tanka sig en viss central styming av namngivningen, 
vilket givetvis inte utesluter att manga namn sakerligen var personkaraktari- 
serande.

Forvisso ar ocksa manga av de namntyper som belagts som soldatnamn 
kanda tidigt och i andra sammanhang. Fran Stockholms barnhusbocker fran 
1668-1711 ger Gudrun Utterstrom (1976 s. 41 f.) talrika exempel pa tillnamn 
som skulle kunna vara »typiska soldatnamn». G. O. Hylten-Cavallius (1863 s. 
57 f.) skriver att »folket sedan urminnes Tider burit attenamn», och han visar 
med exempel ur »tingshandlingar 1600-1632» vad han menar med attenamn. 
Det ar namn som vi vid en ytlig betraktelse skulle karaktarisera som soldat
namn, t.ex. Drucken, Dufva, Geting, Sommar, Skaning.

Seden att anvanda binamn har varit tidigt utbredd, och redan i Dalafanikan 
fran 1555 ars ryska krig finns namn som Jons Skredare och Lasse Vastgote. I 
rulloma over dalakompaniema i Ake Oxenstiemas regemente ar 1624 fore- 
kommer namn som Hok, Flink (Aberg 1954 s. 92). Mig veterligt har ingen 
annu undersokt vid vilken tid soldatnamn borjar skrivas in i rulloma eller pa 
vilket satt namnskicket slar igenom. Jag har sjalv noterat i rullorna att soldat
namn upptrader endast sporadiskt fore 1600-talets mitt i dalakompaniema i 
Vastmanlands regemente, medan sa gott som alia soldater dar skrivs med sol
datnamn 1660. Fdrhallandena i Dalregementet synes vara likartade.



2.2.2 Indelningsgrunder
For var kunskap om soldatnamnens betydelse for namnskickets utveckling ar 
det av stor betydelse att faststalla bade vilka gardsnamn som kan vara bildade 
till ursprungliga soldatnamn och namnets alder i bygden genom dess aldsta 
belagg som soldatnamn, men ocksa att visa i vilken utstrackning soldatnam- 
nen utnyttjats for att bilda gardsnamn. Det har darfor varit nodvandigt att ta 
hansyn till de efterstallda soldatnamnen, och i presentationen av soldatnamnen 
och de gardsnamn som bildats till soldatnamnen framgar det alltid om ett 
namn ar belagt som soldatnamn och/eller gardsnamn.

Den rika variationen av soldatnamn har lett till manga forsok att efter skif- 
tande principer gruppera dem. En vanlig indelningsgrund baseras pa rent 
sprakliga kategorier, t.ex. appellativ, adjektiv etc. Andra har fokuserat de mo- 
tivkretsar som bidragit vid namnbildningen, t.ex. djur- och vaxtbeteckningar, 
egenskapsord, yrkesbeteckningar, etc. (se vidare Wahlberg 1990 s. 52 for en 
oversikt).

Ytterligare ett satt att dela in soldatnamnen foreslas av Furtenbach (1987 s. 
61 f.) som skiljer mellan rotenamn, egentliga soldatnamn och ovriga namn. 
Med rotenamn avser Furtenbach sadana soldatnamn som kan harledas ur rote
namn bildade till ortnamn, t.ex. Hagman som namn pa en soldat fran Hageby 
rote. Med egentliga soldatnamn menar Furtenbach namn som kan sokas i vissa 
motivkretsar som namn efter djur, trad, orter, olika gudavarldar, yrken, natio- 
naliteter, mineraler eller namn med geografisk, topografisk eller meteorologisk 
bakgrund. Med ovriga namn avser han vanliga svenska slaktnamn som solda- 
ten haft fore sin anstallning och som han fatt behalla som soldat. Till denna 
grupp for han ocksa nagra fa fall da soldaten uppkallats efter nagon kand 
person. Som jag namnt ovan ingar Dalregementet ej i hans undersokning.

2.2.3 Soldatnamnen i Nas
Soldatnamnsskicket fore 1690 ar endast sporadiskt undersokt vad Dalarna be- 
traffar, men nagra av de namn som forekommer i Nas ar belagda mycket tidigt, 
t.ex. Dobblare (ca 1541), Mort (1625; Kreiiger 1957 s. 6 f.). Erik Andersson 
Bajer (Baijor) fran byn Borg ar den forsta soldat fran Nas som kan identifieras 
med hjalp av sitt soldatnamn. Han var eller blev soldat ca 1630.

Bararna av soldatnamn i Nas kan antingen ha varit soldater pa nagon av 
rotarna i Nas eller bara soldatnamn som aterfinns som rotenamn i Dalregemen- 
tets rullor. Samtliga soldater som tjanstgjort pa rotarna i Nas har kunnat belag- 
gas i Dalregementets rullor. I manga fall, men langt ifran alia, har det ocksa 
varit mojligt att belagga att ovriga barare av soldatnamn tjanstgjort som solda
ter.

Fore indelningsverkets inforande i Nas finns elva soldatnamn belagda som 
antingen har burits av soldater eller ar belagda som soldatnamn/rotenamn i 
Dalregementet utan att den aktuella namnbararen har kunnat forknippas med



Tabell 2. Soldatnamn och gardsnamn belagdafore rotesystemets inforande

Soldatnamn
Forsta belagg 
som soldatnamn

Forsta belagg 
som g&rdsnamn

Rote i Dalregementet 
eller annorstades

Bajer 1630# 1699 Malung nr 107
Dobblare 1665 1 -(?) Solleron; ca 1541
Fakt 1662 1707 Jarna nr 46; Grangarde
Flink 1677 1 - Lima nr 21
Flinta 1680# - Ahl nr 14
Gladia 1689 1 1753 Gagnef nr 17
Grop - 1673 Furtenbach (1987)
Hane 1681 1 - Malung nr 100
Hjul* 1686 1771 NSs nr 20
Larm - 1 1688 Furtenbach (1987)
Neb 1685 1 - Lima nr 119
Orr - 1670 Transtrand nr 144
Skants* 1680 1728 N5s nr 21
Svedman* 1686 1839 N&s nr 19

* = namn som blev rotenamn i N&s ca 1690. 1 = en kand namnbarare. # efter Srtal anger att 
tidsuppgiften ar osaker.

soldatverksamhet (se tab. 2). Dessa tidiga soldatnamn har haft en viss bety- 
delse for namnskickets utveckling i Nas, da tre av dem upptrader som rote
namn 1690, Hjul, Skants och Svedman, vilket innebar att de kommer att baras 
av en lang rad soldater fram till 1800-talets slut. Dessa tre namn, liksom Bajer, 
Fakt och Gladia, har ocksa kommit att anvandas som gardsnamn, medan dar- 
emot Dobblare, Flink, Flinta, Hane och Neb endast burits som soldatnamn. 
Grop, Larm och Orr har ocksa sannolikt ursprungligen varit soldatnamn (de 
finns belagda som soldatnamn efter 1690), men i Nas ar de belagda endast som 
gardsnamn, och namnbarama har inte kunnat kopplas till soldatverksamhet.

Med indelningsverkets inforande 1690 far namnskatten i Nas ett betydande 
tillskott av soldatnamn, som sa smaningom kommer att fa stort inflytande pa 
gardsnamnskicket (se tab. 3).

Som framgar av tab. 3 kommer 21 av 23 soldatnamn/rotenamn att anvandas 
som gardsnamn i Nas, medan Resare blev gardsnamn i Safsnas socken och 
Lustig bl.a. i Floda socken.

Vanligast bland soldatnamnen ar de som med Furtenbachs terminologi ovan 
skulle kallas egentliga soldatnamn. 2/3 tillhor denna kategori, t.ex. Falk, Will- 
katt, Hast och Blixt. Daremot kan man endast finna nagra fa exempel pa att 
rotens namn eventuellt skulle kunna harledas ur ett lokalt ortnamn: Svedman - 
byn Sveden, Hjul - byn Hjulback och Hed - byn Heden, mojligen ocksa Dal- 
man - Dalama och Borg - byn Borg. Denna tendens forstarks om man beaktar 
hela Vasterdals kompani. En granskning av de 150 rotenamnen visar att mindre 
an 10% av namnen kan vara ursprungsbetecknande (uppgiftema om rotenamn 
ar hamtade fran Lundbergh 1957 s. 37 f.). Vanliga svenska slaktnamn som 
soldaten haft fore sin anstallning forekommer inte heller som rotenamn/soldat-



Tabell 3. Soldater/rotar i Nas och Safsnas

Rote
nr Omrade

Soldatnamn/
rotenamn G&rdsnamn Kommentar

16 Safsnas,
Drafsen+ Resare 1688 - yrke

17 Lindesnas+ Klinga 1694 1744 vapen
18 Heden Soderman 1704 1788 ?
19 Hjulback Svedman 1686 1839 ortnamn
20 Mellanborg Hjul 1686 1771 ortnamn
21 Sveden Skan(t)s 1680 1728 militaria
22 Utankyrka Smed 1681 1812 yrke

Lustig 1681 - egenskap
23 Safsnas,

HSen+ Dalman 1684 1824 ortnamn
24 Haga Faktare 1692 1718 militaria

Glad 1854 1884 egenskap
25 Overborg Dunderhake 1711 1750 vapen
26 Kolarasen+ Tillman 1751 1868 ?

Blixt 1855 e. 1900 meteorologi
27 Skansbacken Berg 1692 1797 topografi?
28 Skansbacken Tupp 1692 1717 fSgel

Granat 1822 1850 vapen
Hed 1861 e. 1900 ortnamn

29 Ange B&ng 1672 1691 ljud
30 Tyna Falk 1692 1711 fSgel
31 Safsnas,

Gallinge+ Borg 1692 1760? ortnamn?
32 Nederborg Willkatt 1700 1741 djur

Hast 1896 e. 1900 egenskap

Artalen anger forsta belagg som soldatnamn resp. gdrdsnamn. 
+ = byar som ligger utanfor den egentliga undersokningen.

namn i Nas. I inget avseende kan dock soldatnamnskicket i Nas sagas avvika 
fran vad som ar vanligt vid Dalregementet. De kallor som lamnat sina bidrag 
till rotenamnen i Nas ar desamma som for ovriga Dalama (jfr Armborstet 
1956-1963).

Under 1700-talet sker en markant okning av antalet soldatnamn som inte ar 
rotenamn i Nas. I tab. 4 fortecknas sadana soldatnamn vars barare kan identi- 
fieras som soldat, aven om belagg saknas som forbinder namnbararen i Nas 
med den rote vars namn han eventuellt bar. Dessa namn skrivs alltid tillsam- 
mans med patronymikon, t.ex. Anders Andersson Abborre. Det stora flertalet 
av dem har ocksa kommit att anvandas som gardsnamn, t.ex. Abborr Erik 
Ersson.

Namnbarama i tab. 5 har inte kunnat forbindas med nagon militar verksam- 
het, och det ar alltsa inte mojligt att forklara varfor de skrivs med namn av en 
typ som gor sannolikt att de varit soldater, t.ex. Frimodig, Fras. Sjalva namnet 
har emellertid identifiers som soldatnamn i Dalregementets rullor, och



Tabell 4. Soldatnamn som belagts som rotenamn omkring 1690 eller i annat 
sammanhang

Forsta belagg Forsta belagg Rote i
Soldatnamn som soldatnamn som g&rdsnamn Dalregementet Annat

Abborre 1812 1854 Malung nr 69
Braman 1841 1880 Jarna nr 44
Brand, Brans 1813 1841 Jama nr 42
Flodin(s) 1829 1869 Floda nr 11
Homman 1804 - Gagnef nr 89
Hurtig(s) 1692 1709 Transtrand nr 140
Jager 1780 - Jama nr 45
Knip(e) 1702 1716 Floda nr 15
Larf 1771 1798 Gagnef nr 72
Mort 1704 1863 Gagnef nr 75
Roth 1758 1802 Jarna nr 42
Rud(a) 1730 1762 Gagnef nr 39
Sommar(e) 1858 - Jarna nr 50
Spraction 1816 - Gagnef nr 121
Stark 1728 1746 Jarna nr 36
Dahl 1776 - flottan
R&berg 1775 - gardessoldat 

fr&n Raberget
Spak 1718 - prastdragon

Tabell 5. Soldatnamn i Dalregementets rullor vars forsta namnbarare i Nas ej 
kunnat identifieras som soldat

Namn
Forsta belagg 
som soldatnamn

Forsta belagg 
som g&rdsnamn

Rote i
Dalregementet

Frimodig(s) 1727 1802 Floda nr 1
Fras 1798 1855 Gagnef nr 148
Gronberg(s) 1786 1814 Malung nr 90
Hok 1733 1776 Floda nr 2
Myra 1811 (?) Mockfjard nr 29
Skytt, Skott 1801 1844 Jama nr 43

namnen har darfor i denna undersokning klassificerats som soldatnamn, men 
de kan givetvis vara sekundara.

Fyra gardsnamn som sannolikt ar bildade till soldatnamn ar belagda endast 
som gardsnamn (se tab. 6). Nagon gang under sitt liv har den forsta namnbara- 
ren varit soldat, men det ar inte faststallt vilka soldatnamn dessa namnbarare 
bar under sin tjanstgoring; sannolikt ar gardsnamnen inte direkt kopplade till 
soldatnamnen eftersom det vanligen, lat vara med nagra undantag under 1800- 
talet, forflyter en generation mellan namnlatare och forsta namnbarare av ett 
gardsnamn.



Tabell 6. Gardsnamn vars bdrare varit soldater och vars namn belagts som 
soldatnamn i annat sammanhang

G&rdsnamn Forsta belagg Kommentar

Jungens 1767 svarfar var korpral Ljung, Appelbo nr 73
Skyffils 1781 grenadjar
Spik 1836 grenadjar; Floda nr 6, Livkompaniet
Spannar(e) 1784 Malung nr 43

Tabell 7. Gardsnamn, overensstammande med soldatnamn i Dalregementet, 
vars bdrare emellertid inte kunnat knytas till soldatverksamhet

G&rdsnamn Forsta belagg Kommentar; utan kr = Dalregementet ca 1690

Bons 1819 mansnamnet Bond ej belagt i Nas; Al nr 148, Bonde
Busk 1767 Gagnef nr 54
Byns 1753 Rattvik nr 32, By, 1814
Fering/Firing 1800 Feijen Orsa nr 44, 1714
Kucku/ 1793 Leksand nr 127

Gucku 1825
Har 1772 Leksand nr 81, Haara
Nall(e) 1793 Alvdalen nr 116
Skarp 1826 Stora Tuna nr 117
Skogs 1829 Gagnef nr 71
Sund 1878 Jama nr 46
Svart 1816 Gagnef nr 144
Tysk 1835 Gagnef nr 34
Om 1738 Jarna nr 33

Nagra gardsnamn ar belagda vars barare inte kunnat knytas till soldatverk- 
samhet (se tab. 7). Namnen ar inte heller belagda som soldatnamn i Nas. Det 
finns inga uppgifter om att namnbarama skulle ha varit soldater, och det finns 
inte heller nagra uppgifter om att de skulle ha haft slaktingar som burit dessa 
namn som soldatnamn. Namnen ar emellertid belagda som soldatnamn i Dal- 
regementets rullor, och det ar darfor rimligt att anta att ursprunget till dessa 
namn aven i Nas skulle vara soldatnamn. Det ar emellertid omojligt att avgora 
om soldatnamnsskicket enbart tjanat som monster vid namntagningen eller om 
dessa personer pa nagot satt ocksa haft anknytning till soldatverksamhet.

Slutligen finns i materialet nagra namn som otvivelaktigt paminner om sol
datnamn, men som inte kunnat identifieras som soldatnamn i Dalregementets 
rullor (se tab. 8).

Som framgatt ovan har de fiesta av de soldatnamn som forekommer i Nas 
efter nagon eller nagr^generationer overgatt till att anvandas som gardsnamn 
(se tabellerna 1-6, 8; se vidare kap. 3).



Tabell 8. Tankbara soldatnamn vars ursprung inte kunnat faststallas

Forsta belagg som 
soldatnamn

Forsta belagg som 
g&rdsnamn

Beckman 1740 _

Gillerdrog 1847 -

Knekt 1845 -

Knoter 1759 1787
Ris 1714 1739
Slabb - 1764
Stenbit 1811 -

2.3 Enbart fomamn och fomamn i kombination 
med annan forled

Gardsnamnen i denna grupp kan besta av:

- ett mans- eller kvinnonamn, vanligen i genitivform, Lasses, Sigrids,
- kombinationer av flera fomamn, sar- eller sammanskrivna, vanligen i geni

tivform, Halvars Erkes, eller
- ett fomamn i efterleden, vanligen i genitivform, i kombination med forled 

som anger geografiskt ursprung, fysisk egenskap eller slaktrelation, Gra- 
pers, Lissnils.

Formellt ar de enkla gardsnamnen oftast framforstallda flexionspatrony- 
mika, och de kan vara primarpatronymikon, t.ex. Jonses Anders Jonsson, vars 
far ar Jons Andersson och vars soner skrivs med andra gardsnamn, eller de kan 
vara sekundarpatronymikon, t.ex. Halvars, som kommer att ga i arv i fyra 
generationer med sju namnbarare. De kan ocksa vara primarmetronymikon, 
t.ex. Bdckas Anders Olsson, vars mor ar Rebecca Uppstrom, eller sekundar- 
metronymikon, t.ex. Katrinas, som gar i arv i ett par generationer med fern 
namnbarare (jfr kap. 3).

De gardsnamn som bestar av enkla mansnamn i genitiv uppgar till drygt 50 
olika namn, vilka fortecknas kronologiskt efter forsta belagg och med vissa 
kommentarer om ursprung i tab. 9.

Som man kan vanta sig overvager mansnamnen, men vi finner ocksa nagra 
fa kvinnonamn i denna grupp (se tab. 10). Dessa namn ar ibland primarmetro- 
nymika, t.ex. Bdckas, Sigrids, men liksom nar det galler mansnamnen finns 
ocksa exempel pa att den sannolika namnlataren kan sparas flera generationer 
bakat i tiden, t.ex. Ingeborgs (se kap. 3).

De gardsnamn som innehaller flera fomamn kan besta av tva eller tre mans
namn i genitiv, t.ex. Halvars Erkes, Mats Pers Erkes (se tab. 11). Nagra av dem 
utgor prydliga exempel pa genealogiska namnrackor, t.ex. Nils, som har en son 
Nils Petter, som har en son Nilspetters Jan, Mats - Mats Per - Matspers,



Tabell 9. Gardsnamn bildade till mansnamn

Girdsnamn
Forsta belagg 
som g&rdsnamn Kommentar

Trons 1636 Tronde
Erks, Erkers 1770 1650 Erik
Ost 1667 Osten (?)
Pell 1668 Per
Jofs, Jobs, Jaffs 1672 J&p, Jakob
Lasses 1673
Ollas 1679 Olof
MSrtas 1699 M&rten
Hermans 1700
Halvars 1716
Mickels 1729
Esbjors 1732 Esbjom
Jons(es) 1732
Mas 1737 Mats
Faltens 1743 Valentin
Israels 1744
Knut(e)s 1749
Mats 1749
Olars 1750 Olof Larsson (?)
Toms, Tomos, Thoms, Thomos 1750 Tomas
Jacobs 1753
Hindrikes 1750
Jans 1755 Jan/Jon
Jugas 1765 Jon
Anders 1779
Janis 1782 Jan/Jon
Simas 1781 Simon
Jont 1785 Jon/Jons (?)
Daniels 1789
Hemmings 1790
Hans(es) 1791
Josefs 1795
Samils 1797 Samuel
Kristoffers 1798
H&kas 1807 H&kan
Anderses 1808
Svens 1809
M&ns 1814
Hannises 1814 Johan (?)
Mathiases 1820
Johannises 1821
Nissas 1821 Nils
Olers/Olars 1821 Olof/Olof Larsson (?)
Hanses 1827
Sigfrids 1835
Magnuses 1842
Lars 1854
Jons 1869
Gabriels 1871
Pellams 1873 Per/Pelle (?)



Tabell 10. Gardsnamn bildade till kvinnonamn

Gardsnamn Forsta belagg Kommentar

Barbro 1769
Ingeborgs 1789
Sigrids 1798
Katrinas 1829
Karis 1866
Backas 1871 Rebecca

Tabell 11. Gardsnamn som innehalier kombinationer av flera fomamn

Gardsnamn Forsta belagg

Anders Jans 1829
Erik Jons 1847
Halvars Erkes 1842
Hans Jons 1821
Mats Halvars 1821
Matspers 1827
Mats Pers Erkes 1796
Nilspetters 1835

medan andra inte kan harledas. I vilka fall dessa namn upptrader sar- eller 
sammanskrivna ligger utanfor denna undersoknings rackvidd.

Efter samma monster nybildas gardsnamn till redan etablerade namn inne- 
hallande ursprungs- eller egenskapsbeteckning i kombination med flexionspa- 
tronymikon, t.ex. Hag Per - Hagpers, Liss Jon - Lissjons, och i manga fall ar 
det mojligt att identifiera en forfader till namnbararen som namnlatare (se tab. 
12).

Namntypen har uppmarksammats i muntlig tradition av bl.a. Roland Otter- 
bjork (1964 s. 109) som benamner dessa namn flergenerationsnamn och Ar
nold Lidarang (1982 s. 143) som anvander termen genealogiska binamn. Moj- 
ligen skulle de har aktuella namnen kunna benamnas genealogiska gardsnamn 
om man sarskilt vili skilja ut dem (se vidare exkurs 1).

I manga, men langt ifran alia, fall ar det alltsa mojligt att identifiera den eller 
de sannolika namnlatama till de gardsnamn som bildats till fomamn. Riskerna 
for feltolkningar ar emellertid uppenbara. Att med genealogisk metod soka 
finna den ursprungliga namnlataren ger inget utrymme for de tillfalligheter, 
som ibland maste ha paverkat namngivningen och som vi sakert ser exempel 
pa i de fall dar det ar omojligt att identifiera nagon namnbararen narstaende 
namnlatare. Materialet ar emellertid tillrackligt omfattande for att urskilja efter 
vilka monster namnen nybildas.



Tabell 12. Gardsnamn innehallande ursprungsbetecknande eller egenskapsbe- 
tecknande forled +fdmamn

Gardsnamn Forsta belagg G&rdsnamn Forsta belagg

Ursprungsbetecknande forled Egenskapsbetecknande forled
Gripers 1827 Liss Janis (Lissjanis) 1818
Gardspers 1783 Liss Jons (Lissjons) 1809
Hagerkers 1792 Liss Lasses 1847
Hagjons 1854 Lissnils 1898
Hagpers 1790 Liss Olars (Lissolars) 1781
Hed Erkers (Hederkes) 1799 Liss Pers 1779
Hed Lasses 1795 Liss Sammils (Lissammils) 1811
Holpers 1841
Linderkers 1799 Lissbritas 1693
Lindlasses 1856
Morpell 1787
Sjopers 1831
Tipers (Tyn Pers) 1782
Angolars 1851

Hoi Lisbetes (Hollisbetes) 1780
Tyn Ingeborgs 1819

2.4 Ursprungsbetecknande namn
Med ursprungsbetecknande namn avses har namn som anger geografiskt ur-
sprung. I gruppen har samlats namn som kan uttrycka olika forhallanden:
- Namn som ursprungligen kan ha haft adressfunktion och som anger en per

son som ’harstammande fran’ eller ’boende i’ en viss by, t.ex. Gards pa en 
namnbarare fran byn Garde som flyttat till Storbyn eller Tyn pa en namnba- 
rare som bor i Tyna. Fore 1800 ar de fiesta av dessa namn bildade till namn 
pa de centralt belagna byama - endast tre namn rojer ett mojligt utsocknes 
ursprung, Al, Kallbacks och mojligen aven Mor. Efter 1800 visar de fiesta 
namn pa utsocknes ursprung. Endast tva namn, Ner och Narsjd, ar bildade 
till namn pa byar i Nas, och bagge ligger utanfor centralbygden.

- Namn som sannolikt uttrycker ’harstammande fran’ eller ’boende pa’ en 
viss gard och som dessutom i de fiesta fall antyder gardens geografiska 
belagenhet, som Sjo om en gard som ligger vid en sjo, Storstens om en gard 
som har en mycket stor sten pa tomten eller Nugos om den forsta bosatt- 
ningen pa Nugosasen. Dessa namn ar mycket ovanliga. Forutom de tre kom- 
menterade finns ytterligare nagra: Hoi, Lisshol, Nedergards, Nybond, Tapp, 
Gra och Aback. Samtliga ar belagda fore 1800. Mojligen kan Back (1744) 
och Aker (1828) vara av samma typ, men detta kan inte faststallas.

- Inbyggarbeteckningar, vilka ar ovanliga. I hela materialet forekommer en
dast tva sadana namn: Jdrkarl ’jamabo, man fran Jama socken’ och Finn 
’finne, man fran Finnmarken’, vilka uppfattas som personnamn da de fore
kommer i de offentliga handlingama.



Tabell 13. Gardsnamn innehallande geografisk ursprungsbeteckning

Girdsnamn Forsta belagg Kommentar

Avdelning I
Gards f. 1650 Garde
Utby f. 1650 Utby
Bro 1683 Bro
Hed 1693 Heden
Lind 1695 Linda
Ang mi Ange
Back 1744 Backegirden, bybildning?
Al 1745 Alssocken
{Callbacks 1746 Kallbacken, Dala-Floda socken
Mocklind 1749 Linda
Hag 1750 ingen pivisbar anknytning till Haga i Nis; hustrun frin 

byn Hagen i Dala-Floda socken
Tyn 1774 Tyna
Ners 1800 Narsen, Nis Finnmark
Lenhojd 1820 Lenhojden, Safsnas socken
Kvarn/Lisskvarn 1826 Kvarnnaset
Narsjo 1827 Narsjo
Hobergs 1840 Hoberget, Dala-Floda socken
Solbergs 1843 Solberget, Safsnas socken
Likars 1854 Likarret, Bjorbo, Dala-Floda socken
Galbergs 1856 Galberget, fabod i Nis
Klirbacks 1863 Klarbacken, Dala-Floda socken
Sultenbergs 1870 Sultenberget, fabod i Nas
Skallbergs 1875 Skallberget, Grangarde socken
Gullarbergs 1887 Gullarberget, fabod i Nas

Avdelning 2
Tapp 1662 gardstappa i Tyna/Heden,
Hol/Lisshol 1730 en hoi (liten hojd), Hjulback
Storstens 1747 en stor sten pi tomten, Heden
Nugos 1770 forsta bosattningen pi Nugosisen langs in Nugo
Gri 1796 sannolikt efter Gullgria, fors i Vasterdalalven
Sjo 1797 vid sjon Nisen
Aback 1812 pi alvstranden
Nybond 1857 gird i Lilia Galberget, Nis
Nedergirds 1870 nedre girden i Narsen, Nis
Lej 1895 Lejen, sjo i Safsnas socken

Avdelning 3
Finn, Fins 1791 frin Finnmarken
Jarkarl 1839 farmor frin Dala-Jama socken

Avdelning 4
Mor 1787 oforklarligt; Mor 1885 frin Dala-Jarna (mojligen efter 

byn Morn, ej utrett)
Aker 1828 oforklarligt; en namnbarare
Sveds 1863 frin Dala-Jarna; oforklarligt; svedja?
Myr 1763 oforklarligt; Myr 1818: girden lig pi en myr. Jfr soldat- 

namnet Myra 1810

Avd. 1 = namn bildade till by- eller fabodnamn. Avd. 2 = namn med anknytning till en viss gird 
och/eller dennas belagenhet. Avd. 3 = namn innehillande inbyggarbeteckning. Avd. 4 = namn som 
ej kunnat fbrklaras tillfredsstallande i detta sammanhang.



Tabell 14. Gardsnamn innehallande yrkesbeteckning

Gardsnamn Forsta belagg Kommentar

Malar 1877 ingen kand yrkesanknytning
Gastgivar 1747 viss yrkesanknytning
Skraddar 1745 viss yrkesanknytning
Smed 1746 ingen kand yrkesanknytning
Snickar 1828 ingen kand yrkesanknytning

De har aktuella namnen fortecknas i tab. 13 i kronologisk ordning med kom- 
mentarer om ursprung.

De ursprungsbetecknande namnen ar den ojamforligt storsta gruppen efter 
soldatnamn och fomamn; drygt 40 olika enkla namn ar belagda. Hartill kom- 
mer ca 16 namn med ursprungsbetecknande forled + fomamn som behandlats 
ovan (se tab. 12).

2.5 Yrkesbetecknande namn
Det kan ibland vara svart att avgora om en yrkesbeteckning ar att betrakta som 
binamn eller ej. I materialet fran Nas ar dessa namn ytterst sparsamt forekom- 
mande, och da de anpassar sig till samma monster som ovriga gardsnamn med 
avseende pa arftlighet etc. finns ingen anledning att sarbehandla dem. Av de 
fern yrkesbeteckningar som finns belagda har endast tva kand yrkesanknyt- 
ning, Gastgivar och Skraddar, och inte heller i dessa fall har det kunnat belag- 
gas att namnbarama sjalva skulle ha utovat yrket i fraga. Malar ar sa nytt att 
det har varit mojligt att faststalla att det inte har nagon kand yrkesanknytning, 
och bade for Smed och Snickar saknas uppgifter om vilka yrken dessa namn- 
barare eller deras forfader haft (se tab. 14). Namntypens inflytande pa namn- 
skicket far val darmed anses vara nara nog forsumbart.

2.6 Egenskapsbetecknande namn
De egenskapsbetecknande namnen ar synnerligen ovanliga i detta material. 
Det forekommer endast tre: Liss, Lissel (1713), Smd (1712) och Link (1827).

Liss ’Lill-’ skiljer sig emellertid fran de andra pa sa satt att det ar oerhort 
produktivt i sammansattningar med olika fomamn. Det finns inte mindre an 58 
namnbarare med namnet Liss/Lissel som simplex eller i kombinationer med 
fomamn. Namnets hoga frekvens leder till antagandet att dessa namn normalt 
inte anger en fysisk egenskap hos namnbararen. Sannolikt betecknar de ofta en 
man eller kvinna i forhallande till sin mor/mormor eller far/farfar med samma 
fomamn, dvs. de anger aldersrelationer inom familjen. Forekomsten av namn- 
serier som Per - Liss Per - Lisspers, Jon - Liss Jon - Lissjons, Brita - Lissbri- 
tas inom samma slakter tyder pa detta.



I ett par fall bestammer Liss ett substantiv, Lisskvam, Lisshol, och det ligger 
nara till hands att tanka sig att det skulle vara fraga om en liten kvam eller en 
liten hoi, dvs. en hojd av ett visst slag. Men jag tror inte det. Hoi Lars har fyra 
soner: Per, Erik, Lars och Halvar. Per, Erik och Halvar skrivs Hoi medan Lars 
skrivs Lisshol. Lars ar dessutom inte, vilket man skulle ha forvantat sig, den 
aldsta sonen. Den aldsta sonen, som dops till Lars enligt tidens sed, avlider 
fem ar gammal och tredje sonen i syskonskaran dops foljdriktigt ocksa till 
Lars.

Nar det galler Lisskvam ar det omojligt att pavisa nagot som skulle kunna 
hjalpa till att tolka namnet i den ena eller den andra riktningen.

Vi kanner aven en kombination av ursprungsbetecknande forled och egen- 
skapsbetecknande efterled, Hedlis - Hed/Liss.

Smd bars av brodema Sma Jon och Sma Lars, soner till Lars Larsson. Moj- 
ligen anger aven detta namn aldersrelationer, men det kan val ocksa avse en 
fysisk egenskap.

Link bars av tre generationer Link Per fram till 1900. Om den forsta Link Per 
berattar traditionen att han var kraftigt laghalt som forklaring till namnet. Utan 
att ta stallning till traditionen ar det anda rimligt att fora Link till de egenskaps- 
betecknande namnen.

2.7 Ovriga namn
Sa aterstar nagra namn som annu inte kunnat tolkas tillfredsstallande. Flera av 
dem skulle troligtvis kunna placeras in i nagra av de ovan behandlade grup- 
pema. Av olika anledningar ar dock namnmotiven fortfarande dunkla, och jag 
fortecknar dem endast for att ge en sa fullstandig bild som mojligt av namn- 
skicket i Nas (se tab. 15). Dessa namn upptrader i materialet efter samma 
monster som de ovan behandlade namnen, och de kommer darfor inte att kom- 
menteras i den fortsatta undersokningen.

2.8 Sammanfattning
Gardsnamnen i Nas ar framst bildade till insocknes, val kanda foreteelser. 
Vanligast ar mans- eller kvinnonamn i genitiv, flexionspatronymika, som utgor 
ca 39% av samtliga gardsnamn (se fig. 2). Sadana gardsnamn nybildas fran 
1600-talets mitt fram till slutet av 1800-talet. Pa denna punkt skiljer sig inte 
forhallandena i Nas fran Enviken (Envall 1911 s. 12), StoraTuna (Stahl 1927), 
Bjursas (Tidestrom 1972 s. 18) eller Solleron (Linden 1928). Overallt ar namn 
av denna typ vanliga, aven om frekvensen inte alltid framgar i de namnda 
undersokningama.

Framforstallda flexionspatronymika ar svagt belagda i skrift. Nagra fa ex- 
empel fran runtid och medeltid ifragasatts av John Kousgard Sprensen (1984 s.



Tabell 15. Ovriga gdrdsnamn

Namn Forsta belagg Kommentar

Borr 1754 Barbro (?)
DSpp(ens) 1785 mojligen av soldatnamnet Dobblare
Drang 1865 yrkes- eller stiindsbeteckning
Fogd 1802
Faltvafvar/Faltivar 1820 farfarsfar var faltvabel
Goth 1847
Janta 1846
Jubb 1782
Look 1707 dial, lok, loke, m. ’gol’ (?)
M5g 1796 slaktrelation
Nap 1805
Nisbel 1884 vanligt i Malungs socken
Nafver 1820 Naverisen, by i Nas Finnmark (?)
Penning 1870
Pack 1878
Ralg 1894
San 1788
Sant/S ant(e) 1769 Sante Per Ersson Willkatt; sante = ’sergeant’ (?)
Schedvins 1882
Skifs 1777 vanligt i Jarna socken
Skol 1869
Storgubb 1810 skomakare, gastgivare
Stor 1871
Slabb 1764
Sus 1767 Susanna = Sus Anna (?)
sag 1871
Tant 1742
m 1794
Tant Erkes 1827

104 f.), som menar att Palna-Toki skulle kunna forklaras som ’Toke med for- 
bindelser med Polen’ i stallet for den traditionella tolkningen ’Paines son 
Toke’. I svenska runinskrifter anses namntypen daremot belagd (Otterbjork 
1983 s. 114 f.), men den ar inte narmare undersokt.

I sentida muntligt sprakbruk ar forekomsten av binamn av denna typ val 
belagd i Harjedalen genom Erik Modins stora arbete Harjedalens ortnamn och 
bygdesagner (1902), men dar framgar ej klart i vilken utstrackning dessa namn 
kommit att skriftfastas. Exempel finns dessutom fran Skane, Oland, Vastergot- 
land, Oster- och Vasterbotten och Estland (Personnamn i vardagslag; Modeer 
1964 s. 113 f.; Tiberg 1965 s. 299 ff.; Lidarang 1982).

Efterstallda flexionspatronymika ar belagda i skrift i medeltida kallor, t.ex. 
Hans Rikardes 1459 (Kousgard Sprensen 1984 s. 101), andres birghes (Modder 
1955 s. 49). Kousgard Sprensen (s. 106) ser i detta namnskick tysk paverkan 
och menar att det under medeltiden ar en onordisk foreteelse. I sentida svenskt 
muntligt sprakbruk ar bildningsmonstret belagt bl.a. i More och pa Oland 
(Modeer 1964 s. 113 f.).



Egenskapsbetecknande
namn

Yrkesbetecknande 
namn

Figur 2. Olika namntypers frekvens i materialet frSn NIs.

Forekomsten av gardsnamn som bestar av kombinationer av flera fomamn 
ar val dokumenterad fran Enviken (Envall 1911 s. 15), StoraTuna (Stahl 1927 
s. 50 f.), Solleron (Linden 1928 s. 93 f.) och Bjursas (Tidestrom 1972 s. 27). 
Namnbildningsmonstret ar ocksa belagt i muntlig tradition pa Oland (Person- 
namn i vardagslag), i Vasterbotten (Otterbjork 1964 s. 109) och i Vastergot- 
land (Lidarang 1982 s. 143; se vidare exkurs 1). Upp till fem led ar registre- 
rade.

De ursprungsbetecknande namnen utgor ca 18% av hela materialet, och de 
nybildas under hela undersokningsperioden. De skiftar dock karaktar. Fran att 
under 1600- och 1700-talen huvudsakligen vara bildade till insocknes geogra- 
fiska namn och buma av insocknes namnbarare, bars de namn som nybildas 
under 1800-talet som regel av till Nas inflyttade personer, och de bildas till 
utsocknes geografiska namn. Namnbildningsmonstret ar val kant fran andra 
delar av landet i muntlig tradition (Modeer 1964 s. 114; Dahlstedt 1965 s. 272 f.).

Framforstallda ursprungsbetecknande binamn ar inte okanda i aldre tid. 
Fran vastnordiskan kan namnas Hvamm-Sturla till gardnamnet Hvammur 
(Lind 1920-1921). I runsvenskan forefaller inte namntypen vara belagd (jfr 
Otterbjork 1983 s. 114 f.), medan Harry Stahl (1956 s. 19) funnit belagg i 
Stockholms tankebocker. Fran Gastrikland ar namntypen belagd i fogderaken- 
skaper fran tiden 1541-1648, men Johan Nordlander (1930 s. 5 f.) understry- 
ker att den endast undantagsvis forekommer pa landsbygden medan den ar 
vanligare i Gavle och okar over tiden. I Dalarna kan namn av denna typ tidi- 
gast belaggas i skattehandlingar fran 1569, t.ex. Helsinge Jon, Orsa Niels 
(Stahl 1959b s. 82 f.), medan de aldsta gardsnamnen som bildats efter detta 
monster i Nas upptrader under 1600-talets forsta halft.

Yrkesbetecknande och egenskapsbetecknande gardsnamn ar belagda endast 
med ett fatal olika namn, daremot finns exempel pa att samma namn kan baras 
av manga beslaktade namnbarare. Namnbildningsmonstren har varit mycket 
produktiva i binamn anda fran medeltiden och in i modem tid, och det ar



darfor forvanande att gardsnamn bildade efter dessa namnmonster ar sa fa i 
Nas. Mojligen, men for detta saknas belagg, har gardsnamnens officiella ka- 
raktar verkat aterhallande pa den bokforande myndighetens beredvillighet att 
infora dessa namntyper i de offentliga handlingama. Mojligen har namnen av 
myndigheten uppfattats som binamn.

Yrkesbeteckningar i efterstallda binamn ar ytterst vanliga alltsedan run- 
svenskan, medan framforstallda yrkesbeteckningar, som ju formellt samman- 
faller med bruket av titlar, ar svarare att belagga. I muntlig tradition i senare 
tid dominerar dock de framforstallda namnen av denna typ (jfr Modeer 1964 
s. 117 f.). Egenskapsbetecknande binamn ar belagda i runsvenskan och pa 
vastnordiskt omrade. I yngre fomsvenskan ar de ofta framforstallda (ibid. s. 
97 f.).

Det frammande inslaget i namnskicket i Nas star soldatnamnen for. I manga 
fall bildas nya gardsnamn till ursprungliga soldatnamn. Andelen gardsnamn 
bildade till soldatnamn blir sarskilt stor genom att rotenamnen i manga fall 
overgar till gardsnamn, och gardsnamn bildade till ursprungliga soldatnamn 
omfattar mer an en fjardedel av samtliga namn. Soldatnamnen har varit pro- 
duktiva vid bildandet av nya gardsnamn under en period av ca 200 ar med en 
topp vid 1700-talets borjan som en fbljd av indelningsverkets inforande 1690. 
Genom rotesystemet och det namnskick som gallt i Dalama, dvs. att rotenamn 
och soldatnamn sammanfallit, har nigra soldatnamn standigt varit aktuella, 
och dessa namn har varit sarskilt produktiva som namnkallor (se vidare kap. 
3.2.3). Monstret gar igen i Enviken, Bjursas och StoraTuna, dar soldatnamnen 
ocksa utgor en betydande kalla vid bildandet av gardsnamn.

Soldatnamnen intar en sarstallning bland de har undersokta namnen, eftersom 
de har haft stor betydelse for det svenska slaktnamnsskicket generellt. Soldat- 
namnsskicket anses ha varit monsterbildande for folk ur lagre samhallsklasser 
nar de flyttade in till stadema och tog slaktnamn (Utterstrom 1985 s. 38, 64; 
Wahlberg 1990 s. 61). Detta monster kan inte iakttagas bland namnbarama i 
Nas (se kap. 3). Inte heller ar det sannolikt att soldatnamnsskicket har varit 
monsterbildande vid nyskapandet av gardsnamn, eftersom gardsnamn bildade 
till fomamn och ursprungsbeteckningar ar belagda tidigare an gardsnamn bil
dade till soldatnamn. Daremot har soldatnamnen varit mycket attraktiva for att 
nybilda gardsnamn, och de anpassas tidigt till det radande systemet, trots att 
namnskicket i Nas generellt visar stor motstandskraft mot paverkan utifran.

I ett typologiskt perspektiv har det bvervagande antalet girdsnamn i Nas 
ursprungligen varit person(bi)namn (soldatnamn, fomamn, ursprungsbeteck- 
nande, yrkesbetecknande eller egenskapsbetecknande namn). Endast bland de 
ursprungsbetecknande namnen forekommer exempel pa nagra namn som moj
ligen fran borjan kan ha varit hemmansnamn, t.ex. M/gos(garden), 5/'o(garden) 
och Hed(garden).

Som framgatt okar det totala antalet gardsnamn under hela undersoknings- 
perioden liksom antalet olika gardsnamn. Namnkallomas produktivitet liksom 
namnens frekvens varierar emellertid over undersokningsperioden.
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Figur 3. Nyskapade g&rdsnamn 1680-1890 fordelade pS olika namntyper och i relation till samt
liga nyskapade gardsnamn.

I fig. 3 forsoker jag askadliggora hur mojlighetema att bilda nya gardsnamn 
forandras over den aktuella tidsperioden. Av figuren framgar att gardsnamnen 
ar belagda med nagra fa namn fore 1680. De aldsta namntypema ar gardsnamn 
bildade till fornamn samt gardsnamn innehallande ursprungsbeteckning. Vid 
1600-talets slut, efter indelningsverkets och rotesystemets inforande, far vi ett 
starkt tillskott av gardsnamn bildade till soldatnamn. Antalet nyskapade gards
namn okar stadigt fram till 1820-talet, och annu 1880 nybildas inte sa fa namn. 
Med reservation for fluktuationer i befolkningstillvaxten - och darmed beho- 
vet av nya namn - framtrader bilden av ett levande namnskick med stora 
mojligheter till nyskapande fram till 1800-talets senare halft.



3 Namn och slakt

3.1 Bakgrund
Som framgatt av forskningsoversikten i kapitel 1 har fragan om i vilken om- 
fattning gardsnamnen arvs i mycket liten utstrackning uppmarksammats av 
tidigare forskning, som framst intresserat sig for andra aspekter pa dessa 
namn. Ola Bannbers (1921 s. 249), citerad i inledningen, ar den forsta som 
havdar att gardsnamnen i Dalama skulle vara slaktnamn. Bror Linden (1947 s. 
XVn) definierar gardsnamn som »person- slakt- och gardsbenamningar» utan 
narmare kommentar, och Ake Daun (1971 s. 21 f.) kommer till samma slutsats 
efter sin undersokning av forhallandena i Laknas i Leksands socken.

Medvetna om dessa namns bestandighet ar dock saval Petrus Envall som 
Harry Stahl och Gunnar Tidestrom. Envall knyter namnet till garden och det 
faktum att gardama oftast gar i arv inom samma slakt, och han forklarar pa sa 
satt namnets bestandighet. I de fall en gard byter namn ser han namnvalet som 
beroende pa vilken slakt som ar maktigast, mannens eller hustruns (Envall 
1911 s. 12 f.). Tidestrom visar med flera exempel hur komplext systemet ar, 
och han menar att fler faktorer an en slakts status paverkar namngivningen, 
bl.a. namnets konkurrenskraft av andra orsaker an roakt och behovet att sar- 
skilja personer. Men han visar ocksa exempel pa en till synes helt principlos 
namngivning (Tidestrom 1972 s. 29 f.).

Hur forhaller det sig da i Nas? I vilken utstrackning arvs gardsnamnen, och 
kan likalydande namn Annas i flera olika slakter? Vilken relation uttrycker de?

Att identifiera namnlataren samt den forsta namnbararen av gardsnamnet ar 
av storsta vikt for att klarlagga hur namnen arvs. I manga fall kan namnen 
foljas fran namnlataren, vanligen fadem, till den forsta namnbararen, oftast 
sonen. Detta ar speciellt tydligt nar det galler girdsnamn bildade till soldat- 
namn. Nar det galler gardsnamn bildade till fomamn kan daremot den sanno- 
lika namnlataren Annas flera generationer bakat i tiden.

Som namn pa den forsta namnbararen kan gardsnamnen, med sjunkande 
frekvens, ange

a) slaktskapsforhallanden genom framforstallt flexionspatronymikon/-metro- 
nymikon eller gardsnamn bildat till ursprungligt soldatnamn, t.ex. Fattens



Olof, son till Valentin Ersson, och Skans Anders Larsson, son till soldaten Lars 
Andersson Skantz,
b) geografiskt ursprung, t.ex. Utby Erik som bor i eller harstammar fran byn 
Utby,
c) aldersrelation eller (eventuellt) kroppslig egenskap, t.ex. Liss Erik (son till 
Erik), Liss Per och
d) yrkesrelation genom yrkesbetecknande namn, t.ex. Skraddar Lars Olsson 
vars farfar var skraddare.

3.2 Namn som anger slaktskapsforhallanden
3.2.1 Mannen som namnlatare - flexionspatronymika

Att identifiera den sannolika namnlataren, dvs. bararen av det fomamn till 
vilket gardsnamnet troligen bildats, ar som regel mojligt under vissa forutsatt- 
ningar. Jag antar helt enkelt att t.ex. Anderses kan foras tillbaka till den Anders 
som ar narmast slakt med den forsta namnbararen med foretrade for manslin- 
jen. Det ar inte omojligt att detta leder till vissa felaktiga identifieringar, i 
synnerhet som det visat sig i fraga om mera lattidentifierade namnlatare att 
namnoverforingen i vissa fall kan ske oberoende av slaktskap och bero pa 
forhallanden som inte sjalvklart framkommer i de skriftliga kalloma (se vidare 
nedan). Metoden ar emellertid tillrackligt tillforlitlig for att det skall vara moj
ligt att urskilja de monster efter vilka namnen arvs. Jag illustrerar dessa med 
nagra exempel som visar normalfallen.

Israels
Namnet Israels har gatt i arv i tva olika slakter. Den forsta namnbararen var 
Israels Jon Jonsson, gift 1744, i Mellanboig. Namnet kan foras tillbaka till 
Israel Jonsson, gift 1680 och farfar till Israels Jon. Det har funnits ytterligare 
sju namnbarare fram till 1900.

Det finns ytterligare en slakt Israels i Nas med tre namnbarare, inflyttade 
fran Dala-Jama 1865, vars namn ocksS kommit att ga i arv.

Jons, Jonses
Namnet Jdns{es) har gatt i arv i tva olika slakter men aven burits av tva obe- 
slaktade personer.

Jons Olof Larsson, gift 1732 i Hjulback, far namnet fran sin morfar Jons 
Christoffersson, men hans son skrivs utan gdrdsnamn.

Jonses Anders Jonsson, gift 1815 i Mellanboig, far namnet fran sin far Jons 
Andersson. Hans bagge soner tjanstgor som soldat Skants respektive Smed, 
och de skrivs med sina soldatnamn.

Jons Lars Jonsson, gift 1751 i Heden, f3r sitt namn fran sin far Jons Jonsson 
eller fran sin farfar Jons Halvarsson. Namnet arvs i fyra generationer och bars 
av 14 namnbarare fram till 1900.



Jons Lars Larsson, gift 1824 i Nederborg, fir val namnet frin sin farfar Jons 
Larsson Tillman. Det arvs i tvi generationer med fyra namnbarare fram till 
1900.

Fattens
Namnlitare ar Valentin (Faltin) Ersson, soldat och trumslagare fran Norberg, 
gift 1662 i Storbyn i Nis. Han far fyra bam, Anna, Falten, Erik och Kerstin. Av 
dessa ar det bara Kerstin som far egna bam. Hon gifter sig med Mats Olofsson 
fran Bjorbo, och de bosatter sig i Skansbacken. Deras attling Olof, som skrivs 
Fattens OlofMatsson efter morfar, gifter sig 1743 i Skansbacken. Namnet gar 
i arv inom slakten fram till 1900, och det har funnits itta namnbarare.

Som namn pa den forsta namnbararen betecknar girdsnamn bildade till for- 
namn i ca tvi tredjedelar av fallen mannen som attling till sin far {Jons Anders 
Jonsson) eller farfar (Israels Jon Jons son, Jons Lars Larsson). Namnlatare och 
namnbarare ar oftast man. Den kvinnliga partens gardsnamn overfors i mindre 
an 10% av fallen, och namnet tecknar i dessa fall mannen/sonen som dotterson 
till sin morfar {Fattens Olof Mattson).

I drygt 20% iterfinns den sannolika namnlitaren tre eller fler generationer 
bakit i tiden, och det ar givet att forbindelsen mellan namnlatare och forsta 
kanda namnbarare blir svag, t.ex. Hemmings Per, gift 1790, vars farfars far- 
mors far ar den enda kanda Hemming som gift sig i Nis. Finns det da anled- 
ning att tro att detta skulle kunna tolkas si att namnen levt i en fast muntlig 
tradition innan de nedtecknades? Det finns fler exempel som mojligen kan 
stodja den tanken.

Jacobs
Den forsta namnbararen ar Jacobs Olof Olsson som emellertid ocksi skrivs 
Tupp Olof Olsson. Tupp/Jacobs Olofs far var soldaten Olof Olsson Tuppe, och 
darifrin kommer namnet Tupp. Den Jacob som ar narmast slakt och rimligen 
skulle vara namnlataren iterfinns fem generationer tillbaka, Jacob Halvarsson 
i Storbyn, som var kyrkvard i boijan pi 1600-talet.

Skulle detta kunna vara ett exempel pi att ett namn levt i muntlig tradition i 
mer an hundra ir innan det skriftfasts? Det ar omojligt att svara entydigt ja pi 
den frigan. Dels medger inte det tidiga materialet sidana slutsatser, dels kan 
namnet ha overforts pi annat satt. Med samma reservation, att materialet pi 
1600-talet ar ofullstandigt, kan vi itminstone saga, att ingen annan kand Jacob 
ar narmare slakt eller bor i samma by. Ytterligare ett exempel som talar for en 
stark muntlig tradition, Sus:

Sus
Sus Olof Larsson, gift 1767 i Storbyn var den forsta namnbararen. Hans far- 
mor var Susanna Halvarsdotter, fodd 1651 och gift med Olof Olsson i Storbyn. 
Hon blev anka 1692 och levde till 1720. Det ar mojligt att Sus i Susanna kom



att uppfattas som gardsnamn, Sus Anna. Namnet har gatt i arv i ytterligare tre 
generationer fran Sus Olof Larsson med sammanlagt fem namnbarare fram till 
1900.

De sammansatta gardsnamnen (se kap. 2, tab. 11-12) ar antingen sarskiljande 
och slaktskapsbetecknande eller enbart slaktskapsbetecknande, t.ex. Grapers, 
som kan tolkas som ’son till Per som bor invid forsen Gullgraa’ eller ’son till 
Per som tillhor slakten Gra’; Gdrdspers, ’son till Per fran byn Garde’ eller ’son 
till Per som tillhor slakten Gards’. De kan ocksa vara mera entydigt slaktskaps
betecknande som da namnet, tillsammans med efterstallt patronymikon, be- 
tecknar en man som efterlevande till sin morfar och far, t.ex. Hans Jons Per 
eller Mats Pers Erkes, dar Mats ar fran farfarsfarfar, Pers fran farfar och Erkes 
fran fadem, dvs. namnen innehaller upplysningar om flera generationer. Det 
finns tydligen en grans for hur langa dessa namnkedjor kan bli: Mats Pers 
Erkes Per skrivs ocksa Gra Per.

Harry Stahls tolkning av namn sammansatta av flera fomamn avviker fran 
min. Stahl (1959b s. 76) menar att de innehaller dopnamn + farsnamn och 
Eriknils tolkas som ’Erik Nilssons gard’ och Permats som ’Per Matssons 
gard’. Pa sa satt motiverar han genitivformen av farsnamnet som egendomsbe- 
tecknande och inte som slaktskapsbetecknande, men han diskuterar inte i vil- 
ket forhallande den ursprungliga bararen av dopnamnet (namnlataren) statt till 
den nuvarande namnbararen/gardsagaren. Eriknils ar ju gardsnamn, och om 
inte garden utan personen omtalas maste man forutsatta att ett personnamn 
suppleras, t.ex. Eriknils lOlofl. I vilket forhallande star da Erik och Nils till 
Olofl Stahls tolkning behover naturligtvis inte vara fel i de enskilda exemplen, 
men den forklarar pa intet vis de komplicerade forhallanden som kan uttryckas 
i dessa genealogiska namnrackor som atminstone i Nas uttrycker mer langtga- 
ende relationer an vad Stahl tycks formoda (se vidare exkurs 1).

3.2.2 Kvinnorna som namnlatare - flexionsmetronymika
Gardsnamn bildade till kvinnonamn ar en formellt latt urskiljbar grupp, och i 
materialet fran Nas finns endast en handfull sadana. Dessa namn kan spegla 
atminstone tva olika slaktskapsforhallanden:

- mannen som son till sin mor (metronymikon) och
- mannen som make (sarknamn?, jfr nedan).

Den medeltida anvandningen av metronymika och olika tankbara forkla- 
ringsgrunder diskuteras av Lena Peterson (1979 s. 103 ff., 1985 s. 24 ff., 1992 
s. 85 ff.) och John Kousgard S0rensen (1984 s. 123 f.). Bagge staller sig tvek- 
samma till att det skulle Annas bara ett enda identifierbart skal och menar att 
det finns manga orsaker som kan variera fran fall till fall. Bagge pekar pa 
bristen pa material, och Lena Peterson (1992 s. 95) visar ocksH p& att anvand
ningen av metronymikon avtar mot medeltidens slut.



Metronymikon har bl.a. ansetts vara nedsattande. Exemplen visar att om en 
son (eller dotter) namnges efter sin mor ar det vanligtvis fraga om bam vars 
modrar ar ogifta eller tidigt blir ankor, men det kan aven vara fraga om att 
kvinnans namn forts vidare darfor att hon varit den dominerande i familjen. 
Roland Otterbjbrk namner att termen sark(a)namn pa sina hall anvants om 
sadana namn (Otterbjork 1964 s. 108 f.; Peterson 1985).

Sarknamn har emellertid i gardsnamnssammanhang av nagra forskare an
vants om helt andra forhallanden. Det har anvants om sadana fall dar en till- 
flyttande make far sin svarfars gardsnamn (hustmns flicknamn), dvs. da nam- 
net betecknar mannen som mag eller svarson (Bannbers 1921 s. 252; Levander 
1944 s. 99 f.; Daun 1971 s. 23 f.) utan hansyn till om namnen ar metronymika 
eller ej. En orsak till detta namngivningsmonster har antagits vara att hustrun 
skulle vara den dominerande parten i aktenskapet eller att hustrun arvt eller 
brukar garden och mannen ar tillflyttad. Exempel pa sadan namngivning ges 
ocksa i muntlig tradition fran Skane, Oland, Vastergotland och Varmland (Ot
terbjbrk 1964 s. 107 f.).

Sex exempel pa gardsnamn bildade till kvinnonamn kan anforas fran Nas:

Barbro 1769 primarmetronymikon
Backas 1871 primarmetronymikon
Ingeborgs 1789 farfars mor
Katrinas 1829 farmor
Sigrids 1798 a) hustru nr 2, b) farmor, 

c) primarmetronymikon
Lissbritas 1693 a) hustru, b) hustruns mor eller mormor, 

ev. aven mormorsmor

I tva, eventuellt tre, fall handlar det om soner som benamns efter sina mod- 
rar. Det finns ocksa ett par exempel pa makar som far gardsnamn bildade till 
sina hustrurs fbmamn. Med s& fa exempel som det har ar fraga om ar det 
givetvis vanskligt att framfora nagra asikter om huruvida dessa namn kan ha 
haft nedsattande bibetydelser. Det ar naturligtvis tankbart i det fall vi har att 
gora med en make som skrivs med ett gardsnamn bildat till hustruns fbmamn 
som Sigrids/Kristoffers Anders. Hans hustru Sigrid har (sannolikt) gett gards
namn at sina bam i forsta aktenskapet och at bide bam och make i andra 
aktenskapet. Lissbritas ar mera osakert att harleda, da namnet Brita bars av 
saval hustrun som hennes mor och mormor, troligen aven av hennes mormors- 
mor.

Barbro och Rebecka (Backas) ar ankor nar sonema gifter sig, och detsamma 
galler Ingeborgs Lars farfarsmor. I hans fall far man dessutom tanka sig en 
namnbverfbring i muntlig tradition i ett par generationer efter det sedvanliga 
monstret.

Sigrids, Ingeborgs, Lissbritas och Katrinas arvs efter samma monster som 
andra gardsnamn, vilket mojligen skulle tala emot att de ursprungligen varit 
nedsattande. Barbro och Backas bars endast av sonema.



Tabell 16. Soldatnamn pa rote nr 28, Skansbacken

Namn Tjanstgoringstid Kommentar

Erik Esbjorsson Tuppe 1690-1710
Lars Andersson Tbppe 1710-1713
Hans Johansson Klinga 1714-1715
Olof Olsson Tbppe 1716-1724

Olof Olsson Tbppe 1724-1744
roten vakant 1744-1747
Anders Olsson Tbppe 1747-1758
Olof ErssonTbpp 1759-1761

Erik Olsson Tbpp 1767-1790
Anders Olsson Tbpp 1791-1803
Erik Eriksson Tbpp 1804-1813
Johan Jansson Spraction ?
Olof Olsson Tbppe/Granat 1815-1845

Spannar Erik Olsson 1845-1856
Rot Anders Anderssson 1857-

6 generationer, 11 namnbarare 
dotter
aven som soldat Klinga, rote nr 21 
Jacobs/Tbpp/Doppens, 3 generationer,
4 namnbarare
son: Trons Lars Olsson

Ttippens, 4 generationer, 9 namnbarare 
Halvars Erkes/Lissjanis/Tupp, 4 generatio
ner, 6 namnbarare
Tbpp(ens), 2 generationer, 5 namnbarare 
Tuppens, 2 generationer, 3 namnbarare 
inga bam
korpral Granat, son: Granats Johan Jansson 
son: Spannar Erik Olsson, soldat Granat; 
Spannar Olof Olsson 
soldat Granat 
soldat Hed, dotter

Fetstil markerar att soldatnamnet gk i arv som gSrdsnamn.

3.2.3 Delat namn - ursprungliga soldatnamn
Soldatnamnen utgor som redan framgitt ett avvikande inslag i namnskatten i 
Nas. Likalydande soldatnamn har burits av manga olika soldater frin rotesys- 
temets inforande i slutet av 1600-talet och fram till 1900. Men gardsnamn 
bildade till likalydande soldatnamn har ocksa burits av minga namnbarare. Sa 
finns t.ex. soldatnamnet Tupp(e) antecknat for tio soldater som tjanat pi roten, 
men det finns inte mindre an 38 namnbarare med Tupp{ens) som gardsnamn. 
Hur stort inflytande har soldatnamnen da haft pi namnskicket i Nas, och i 
vilken utstrackning har de ursprungliga soldatnamnen kommit att gi i arv som 
gardsnamn? Ar det mojligt att se nagra monster i namnoverforingen, och vilka 
tankbara orsaker finns det till att namnen inte arvts?

Soldatnamnen och sarskilt rotenamnen ar den namngrupp dar flest variabler 
ar kanda. Fran generalmonsterrulloma vet vi vilka personer som burit ett visst 
soldatnamn och hur ling tid de tjanstgjort som soldat pi samma rote, och 
darmed vet vi hur ling tid de formellt burit namnet som soldater. Av kyrkoar- 
kivaliema framgir deras familjeforhillanden. Vi kanner samtliga soldater pi 
samtliga rotar i Nas, och jag skall har ta min utgingspunkt i roten och visa 
under vilka forutsattningar soldatnamnet kommer att gi i arv som girdsnamn. 
Jag har valt rote nr 28, Tupp, som sattes upp av Skansbacken. Roten byter 
namn till Granat 1815 och till Hed 1857 (se tab. 16).

I normalfallet skrivs soldater med sina soldatnamn. Det har funnits 10 sol
dater som skrivits Tupp{e), en skrivs Spraction, och en skrivs Klinga. En skrivs 
med framforstallt Spannar, och en skrivs med framforstallt Rot. Soldatnamnet



Tupp{e) har varit mycket produktivt, satillvida att inte mindre an sex soldater 
Tupp(e) har givit gardsnamnet Tupp(ens) (se tab. 16). Namnoverforingen sker 
vanligen sa att sonen till en soldat skrivs med gardsnamn bildat till det ur- 
sprungliga soldatnamnet, men det finns ocksa exempel pa mer komplicerade 
namnoverforingar.

Erik Olsson Tupp, gift 1771 i Axon, far tva soner som skrivs Tuppens. So
nen Tuppens Erik Ersson, gift 1802, dor och hans hustru Kerstin gifter om sig 
med Tupp Erik Ersson. De far inga egna bam men har »sysslat» Tuppens 
Anders Magnusson nar denne var bam, och detta ar den enda pavisbara rela
tion Tuppens Anders har till namnet Tupp. Tuppens Anders flyttar till USA, 
och namnet kan darfor inte foljas vidare. Erik Olsson Tupps andre son, Tup
pens Olof Ersson, gift 1800, far en dotter Kerstin som forst gifter sig med Erik 
Jansson fran Safsnas. Nar han dor gifter hon om sig med Tuppens/Finsk Olof 
Christofferson 1828. De far inga bam som overlever bamdomen. I denna slakt 
(Erik Olsson Tupps) forsvinner alltsa namnet efter tva generationer och fem 
namnbarare.

Det finns ocksa exempel pa att samma slakt och samma personer kan skri- 
vas med olika gardsnamn i flera generationer, tills ett av namnen vanligtvis blir 
det mest anvanda.

Olof Olsson Tuppe, gift 1722 i Storbyn, var i stort sett samtida med Erik 
Esbjorsson Tuppe. Olofs efterlevande skrivs med dubbla gardsnamn Jacobs! 
Tupp, eller till och med med tre gardsnamn, Jacobs/Tupp/Doppens, i tre gene
rationer med fyra namnbarare tills namnet Doppens tar over.

I tre fall arvs inte soldatnamnet:

- Lars Andersson Tuppe far en dotter som inte for namnet vidare,
- Erik Eriksson Tupp har inga bam,
- Olof Olsson Tuppes son skrivs Trons Lars Olsson.

I tab. 17 har jag sammanstallt de monster enligt vilken namnen arvs eller 
inte arvs fran samtliga rotar, och vi kan utlasa foljande. Normalt skrivs om- 
kring halften av soldatema med soldatnamnet/rotenamnet aven i andra sam- 
manhang an i rulloma. Om de ovriga, dvs. de som inte skrivs med soldatnamn, 
inneh&ller mitt material egentligen inga fakta. Vi vet inte hur de ogifta sonema 
skrevs, eftersom materialurvalet baseras pa ingangna aktenskap. De oidentifie- 
rade soldatema ar oidentifierade, satillvida att de av olika skal inte kunnat 
identifieras i kyrkoarkivaliema. De kanske aldrig har bott i Nas, och om de bott 
i Nas har de kanske inte gift sig etc. Dem som flyttar vet vi inget narmare om.

De intressanta ar darfor de personer som skrivs med soldatnamn och som 
kan foljas i handlingama. I endast tre fall arvs inte soldatnamnet overhuvudta- 
get: Sommar, Blixt och Hed. Orsakema ar helt klarlagda. Av de tva soldater som 
skrivits Sommar har den ena inga bam, den andra skrivs Sodermans Christoffer 
Ersson Sommar och flyttar fran Nas. Blixt har burits av tre soldater. Den enas 
soner tjanstgor sjalva som soldater och skrivs Blixt respektive Bang. Den andra 
far inga bam, och den tredje tjanstgor i slutet av 1800-talet och kan ej foljas



Tabell 17. Sammanstallning av hur soIdatnamnen/rotenamnen arvs

Rote
Antal
soldater

Namn
arvs

Eget
soldnamn Ogifta

Inga
bam Dottrar Flyttar

Oiden
tifierade Annat

Berg 12/11 3 2 _ 2 2 _ 1 2
Bing 22/11 4 - 4 1 2 5 2 4
Dunderhake

(Dunder)
16/5

1
1 — 1 — — 4 1

Roth 3 1 - - - 1 1 - -

Sommar 2 - - - 1 - 1 - -

Blixt 3 - 1 - 1 - - - 1
Falk 19/12 3 - 3 5 - 1 3 4
Faktare 16/9 4 - 3 1 3 - 1 3

Glad 1 1 - - - - - - -

Hjul 12/9 2 - 1 2 2 - 1 4
Kling(a) 13/9 3 - 1 1 3 - 2 3
Skants 18/12 4 - 4 - 1 1 2 6
Smed 20/11 2 - 4 3 1 1 6 3
Svedman 16/9 1 - 1 2 3 - 5 4
Soderman 19/9 2 1 7 1 - 1 1 6
Tuppe 14/10 6 - - 1 1 - - 4

Granat 1 1 - - - - - - -

Hed 1 - - - - 1 - - -

Willkatt
Hast

22/11
2

3 " 3 2 4 " 2 6

Antal soldater = antal soldater pa roten/antal namnbarare som i kyrkoarkivaliema skrivs med 
soldatnamnet/rotenamnet efterstallt.
Namn arvs = antal namnbarare vars namn gir i arv till minst ett av bamen.
Eget soldatnamn = rotesoldatens barn blir soldat och skrivs med eget soldatnamn.
Ogifta = antal ogifta soner som tjanstgor som soldater pi roten.
Inga bam = antal soldater som inte fir nigra bam.
Dottrar = antal soldater som fir dottrar som inte overfor namnet.
Flyttar = antal soldater som flyttar.
Oidentifierade = antal soldater pi roten som ej kunnat identifiers.
Annat = ovriga kanda eller okanda omstandigheter.

vidare. Hed far en dotter som ej overfor namnet. Dessa soldatnamn har alltsa 
det gemensamt att de burits av fa namnbarare under en kort tidsperiod.

Annorlunda forhaller det sig med de ovriga namnen som, forutom Dunder- 
hake med fern namnbarare och Roth med tva namnbarare, alia burits av 9-12 
namnbarare. Av dessa har samtliga kommit att ga i arv som gardsnamn i minst 
en och som mest sex olika slakter.

Av de namn som arvts i endast en slakt har Glad och Granat burits av endast 
en soldat och har alltsa inte kunnat ga i arv i flera slakter. I fallen Svedman, 
Roth och Dunderhake, som arvs som Dunder, saknas ocksa forutsattningar for 
att namnet skall arvas i flera slakter. Namnet Soderman, som burits av nio 
soldater och endast arvs i tva slakter, skulle ha kunnat arvas i flera fall. Under 
1700-talet Anns tva soldater Soderman, vilkas soner skrivs Utby O/o/respek- 
tive Jons Olof, medan forutsattningar saknas for att namnet skall kunna ga i arv 
pk 1800-talet.



Normalt for soldatnamnen/rotenamnen ar att minst en av sonema arver fa- 
dems namn, om de inte sjalva blir soldater och skrivs med egna soldatnamn. 
Endast undantagsvis star en dotter for namnoverforingen. Fran detta monster 
finns vissa avvikelser:
- i nagra fall skrivs sonema med sina hustrurs gardsnamn,
- i nagot fall behaller sonen sin fars gardsnamn trots att han sjalv ar soldat, 

t.ex. Jubb Erik Persson som tjanstgor som soldat Bang.

De ursprungliga soldatnamn som ar identiska med rotenamnen ar som langst 
produktiva som kalla till gardsnamn under drygt 200 ar. I nagra fall byter 
rotama namn, t.ex. rote nr 25, Dunderhake, Roth, Sommar, Blixt. Det har sagts 
att det forekommit att soldatema sjalva bett om namnbyte i de fall de burit 
namn som av nagon anledning kunnat valla obehag. I det material jag granskat 
framkommer emellertid oftast inga orsaker till soldatemas namnbyten. Att det 
dock kunde ske pa egen begaran framgar av generalmonsteirulloma 1830 dar 
det t.ex. antecknats om Pal Palsson som blir anstalld pa rote nr 24 (Faktare): 
»Begar och far heta Glad.»

Att likalydande soldatnamn kommer att ga i arv i mer an en slakt ar narmast 
en regel nar det galler rotenamnen. Det mest produktiva namnet ar Tupp(e), 
dar sex av soldatema gett sina namn i arv med skrivningama Tupp eller Tup- 
pens. I manga fall skulle olika skrivningar av namnen inom olika slakter kunna 
tyda pa att man forsokt skilja olika slakter med likalydande namn at, i synner- 
het om dessa bor i samma by, men aven i andra fall, t.ex. de tva slaktema som 
skrivs Skans och Skansens, vilkas namn atergar pa soldatnamnet Skants.

Hur ser det da ut nar vi inte har att gora med ett rotenamn? For sadana 
soldatnamn ar forhallandena svarare att kartlagga. I de fall namnlataren kan 
identifieras som soldat framkommer att de fiesta namn arvs redan av den forsta 
generationen, men det forekommer exempel pa att namn upptrader som gards
namn forst i andra eller tredje generationen eller till och med senare:

Bajer
Knekten Erik Andersson Baijor i Borg, dod 1649, ar den forsta namnbararen. 
Hans anka, Marit Larsdotter, gifte om sig och hennes sondotters make skrivs 
Bajer Jon Lars son, gift 1699, i Utankyrka. Namnet blir alltsa officiellt som 
gardsnamn i andra generationen, och det lever annu kvar. Det har funnits 32 
namnbarare fram till 1900.

Fakt
Slakten harstammar fran soldaten Per Andersson Fakt, gift 1662, inflyttad fran 
Grangarde socken. Hans dotterdotter gifte sig med Nils Jonsson fran Bjorbo i 
Floda socken, och han skrivs Fakt Nils Jonsson, gift 1707 i Skansbacken. Fran 
honom harstammar samtliga i N&s som bar namnet Fakt. Det har funnits tolv 
namnbarare fram till 1900.



Det fortjanas att understryka att Dalregementets rullor fors pa ett satt som 
kan ha bidragit till att befasta anvandningen av soldatnamn som gardsnamn i 
skrift. Med nagra fa undantag skrivs rotenamnet langst till vanster pa raden 
och sedan foljer soldatens fomamn och patronymikon som alltid ar utskrivet. 
I och for sig skrivs rotenamnet i en egen kolumn, men det rent grafiska in- 
trycket ar t.ex. Smed Lars Hansson. Det ar endast i rulloma frin 1813 samt 
fran 1849 och framat som soldatema skrivs med efterstallt soldatnamn, t.ex. 
Lars Smed.

3.3 Namn som anger geografiskt ursprung
De geografiskt ursprungsbetecknande gardsnamnen arvs som regel pa samma 
satt som de andra namntypema. Vanligtvis ar det mojligt att faststalla ett direkt 
samband mellan den forsta namnbararen och namnkallan, Bro Per bor i byn 
Bro, Utby Erik kommer fran byn Utby etc. Fore 1800 asyftar dessa namn som 
regel forhallanden inom de centralt belagna byama. Endast fyra ursprungsbe
tecknande namn, Al, Kallbacks, Mor (?) och Fins, bars av till dessa byar inflyt- 
tade personer - vilket mojligen kan tankas spegla den obetydliga geografiska 
rorligheten snarare an myndighetens ovilja mot namntypen.

Pa 1800-talet okar rorligheten, och namntypen blir mer produktiv. Det ar 
omojligt att inom har givna ramar klarlagga om de inflyttade namnbarama far 
sina namn i och med att de kyrkobokfors i centralbyama eller ej. Men under 
1800-talet ar de fiesta av de nya gardsnamn av denna typ namn pa inflyttade 
personer, medan de nya namn som bars av personer som harstammar fran 
centralbyama ar av andra typer.

Bland de geografiskt ursprungsbetecknande namnen finns dock exempel pa 
namn som arvs i endast en generation och exempel dar den direkta relationen 
till namnkallan inte kunnat faststallas. Hur ser da normalfallen ut?

Bro
Bro Per Olsson, gift 1683, ar den forsta bararen av namnet Bro. Han var bosatt 
i byn Bro som vid denna tid utgor en dei av Storbyn. Byn Bro finns med i 1539 
ars skattebok (Pallin 1977 s. 21) men ar daremot borta i 1654 ars kvamtulls- 
och mantalslangder (ibid. s. 27). Bro Per Olssons sonsonson skrivs OlofPers- 
son, gift 1760, utan gardsnamn. Nar hans hustru blir anka gifter hon om sig, 
1777, och hennes nya man skrivs Bro Per Olsson. De flyttar till Skansbacken 
1795. Bamen fran bagge aktenskapen for namnet vidare, och pa sa satt kom
mer Bro att arvas pa tva slaktgrenar. Samtliga 13 namnbarare tillhor samma 
slakt, och namnet arvs till ca 1850. Den sista namnbararen skrivs Bro/Grapers 
Erik Ersson, gift 1850, men Bro kommer fran hans hustrus slakt, och det ar 
Grapers som fors vidare. Namnet Bro overgar alltsa fran att uttrycka ’boende 
i’ till ’harstammande fran’.



(Callbacks
Kallbacks Erik Persson, gift 1746, inflyttad fran byn Kallbacken i Floda 
socken ar den forsta namnbararen. Namnet har gatt i arv inom samma slakt 
fram till 1900 och det har funnits tio namnbarare. Namnet betecknar ’harstam- 
mande fran’.

Lind, Linderkers
Hermans/Lind Erik Olsson, gift 1675 i Storbyn, ar den forsta namnbararen. 
Hans far Olof Olofsson i Linda har sex bam som vaxer upp och gifter sig:

- Lind Olof Olofsson som flyttar till Storbyn,
- Lars Olofsson som flyttar till Utanhed,
- soldaten Per Olofsson Falk som bor kvar i Linda,
- Maria Olsdotter som gifter sig med soldaten Olof Olofsson Svedman i Dref- 

ange,
- Anna Olsdotter som gifter sig med Sm& Olof Larsson i Sveden och
- Hermans eller Lind Erik Olsson som ocks& flyttar till Storbyn.

Det ar Hermans/Lind Erik Olsson som for namnet vidare, och Lind eller 
Linderkers Olof Ersson, gift 1799 i Storbyn, ar den sista namnbararen i slak- 
ten. Det har funnits sex namnbarare. Han far inga bam som vaxer upp och 
gifter sig i Nas. Namnet uttrycker ’harstammande fran’.

Vilken relation uttrycker egentligen de ursprungsbetecknande namnen? Med 
exemplet Bro kan vi tydligt se att det overgatt fran att beteckna ’boende i’ till 
att beteckna ’harstammande fran’, vilket ar den vanligaste betydelsen hos 
dessa namn. I materialet fran Nas Anns drygt 40 ursprungsbetecknande namn, 
av vilka manga men inte alia kommer att ga i arv inom en och samma slakt. 
Dessa namn arvs pa samma satt som de gardsnamn som anger slaktskapsfor- 
hallanden, och som arftliga namn uttrycker de rimligtvis aven ’tillhorande 
siakten X’.

3.4 Namn som anger aldersrelation eller kroppslig
egenskap

De egenskapsbetecknande namnen, Link, Liss och Sma, skiljer sig fran de 
ovriga genom att de i vid mening far antas uttrycka en egenskap hos den forsta 
namnbararen eller, nar det galler Liss och Sma, aldersrelationer inom den 
forsta namnbararens familj. Link och Liss arvs pa samma satt som ovriga 
namntyper, medan Sma endast bars av tva broder.

Liss Per Persson, gift 1713 i Sveden, ar den forsta namnbararen. Hans dot- 
terson skrivs Lisspers Halvar Jacobsson, gift 1779, och namnet Lisspers arvs i 
ytterligare tre generationer med fern namnbarare fram till 1800-talets mitt da



4 Namn och gard

»Girdama hemma i byn heta Kopman, Gut, Lisa, Stam, Pikar, Ur- 
bus, Gunas, Rull, Djus, H&ll och M&rten. Medan vi st& och tala om 
detta, ha n&gra mycket gamla gubbar kommit ut ur stugoma och 
hjalpa till att forklara for oss. Men det ar inte latt med de m&nga 
olika namnen p& en och samma gard; det, den ene kallar for Urbus, 
kallar den andre for M&rten, och det, den ene kallar for Gunas, 
kallar den andre for Sparr; till slut g&r det alldeles runt i huvudet p& 
oss, och vi forst& att det ar sakrast att h&lla sig till storskifteskartans 
namn. Tv& iakttagelser gora vi emellertid. Det i dagligt tal anvanda 
namnet pa en person eller g&rd ar stundom samma namn som det 
skrivna namnet, t.ex. Rull, Djus eller Stam, men vida oftare ar det 
ett helt annat namn.»

(Levander 1944 s. 99 f.)

4.1 Inledning
I kapitel 3 visade jag att sa gott som samtliga gardsnamn i Nas gatt i arv i flera 
generationer. Sett ur detta perspektiv utgor namnet forbindelsen mellan en man 
och hans slakt. Hur ser da forbindelsen mellan en man och hans gard ut? Vem 
arver namnet och var bor namnbarama? Vad styr namnskicket for de man som 
inte arver fademegarden? Ar det mojligt att har iaktta nagra monster i namn- 
overforingen?

En undersokning av arvsforh&llanden och bosattning kraver god lokalkan- 
nedom, och jag har darfor begransat denna del av undersokningen till min 
hemby Skansbacken. Undersokningen underlattas i detta fall ocksa av att byn 
etableras forst under 1600-talets senare halft, vilket innebar att vi vet nar gar- 
dama i Skansbacken anlades.

Arvsforhallandena belyses med hjalp av nagra fullstandiga slaktutredningar. 
Kaman i slaktutredningama utgors av slaktgirden/stamfastigheten, dar arvs- 
forhallandena ar utredda atminstone fran 1700-talets senare halft och framat 
(Dalamas museum: Dalamas hembygdsforbund 1937; Vansbro kommunbib- 
liotek: Svenska kyrkans studieforbund 1984-1990) samt uppgifter om fastig- 
hetsagare i storskifteshandlingama Mn 1803-1806.



De namn som anfors som hemmansnamn nedan ar samtliga namn i den 
muntliga traditionen under 1900-talets forsta halft. I skrift har hemmansnamn, 
si vitt jag har funnit, aldrig forekommit i officiella sammanhang i Nas (jfr 
nedan).

4.2 Bakgrund
§ 5. Hoghwalbome H Landshofdingen gaf tillkanna sigh hafwa forstadt att har i 

Landsendan en temmelig olijkheet och oreda skahl sigh finna under uthlagornes 
uthgiorande, si att genom minge arfschiften, kiop, byten, och panthsatthningar, 
orthen skahl wara kommen i en sidan confusion och willa, att Inwin arena medh 
moda sielfwa schole sig kunna uthreda, huru dhe rantan uthgiora bora, uthan nar 
Reste Tingen infalla, nodgas dhe hemta den tillsamman ifirin minge interessenter 
bide inom och uthom sochnen boende, dartill och ofta af dhe bonder, som intet 
med dem deehla i Mantahler, utan eliest kunna wara dar fordom uthkomne, for 
hwilka iter andra skatta i dheras stalle. Item schole Opbordsmannen nodgas giora 
linge uthrachningar mellan dhem pi Reste Tingen ofwer dheras arflineer, si och 
hilla wijdlyftig rachningh for hwart Mantaahl, och andi mingestades intet hinna 
ratt uthgreeda hwadh som hwar och en mi pilopa, halst som dhe sielfwe intet i ait 
wetta gifwa beschiedh, hum Jorden ar worden i gl. Mantahler distraherad.

(Riksarkivet: Dalamas dombok, tinget i Nis i September 1692.)

Som citatet ovan frin tinget i Nas visar har agosplittring varit och ar kanne- 
tecknande for jordagarsituationen i hela Ovre Dalama, dar fortfarande manga 
omriden ar oskiftade sedan storskiftet under forsta halften av 1800-talet. Den 
komplicerade bild som tecknas av agarforhillandena i protokollet ovan fran 
tinget i Nis i September 1692 gallde for Nis vidkommande, om an mindre 
tillspetsat i senare tid, fram till dess omarronderingen av skogs- och ikermark 
var avslutad 1970, en omarrondering som medforde en fullstandig omlaggning 
och sammanslagning av minga smi enheter till nigon eller nigra fa stora 
enheter, vilket naturligtvis har haft en forodande inverkan pi ortnamnsskicket 
i omridet, liksom pi mojlighetema att utreda aldre forhillanden.

Storskiftet, som for Nis dei genomfordes 1803-1806, utgor en viktig kon- 
trollstation for namnskicket. For forsta gingen foreligger fullstandiga agarfor- 
teckningar, agobeskrivningar och kartor, vilket ar en av forutsattningama for 
de agoutredningar som presenteras nedan.

Orsakema till agosplittringen i Dalama ar fortfarande inte helt klarlagda. 
Agoutvecklingen frin medeltiden och framit i Nis och Floda socknar har un- 
dersokts av Britta Pallin. Hon visar pi ett overtygande satt att bl.a. indelnings- 
verkets regelsystem, arvsrattsliga sedvanor och konflikter med andra markin- 
tressenter (Falu koppargruva och skilda bruk) har haft stor betydelse for od- 
lingslandskapets utveckling i Nis. En tydlig ovilja mot att lita jord gi ur slak- 
ten kan pivisas, och andelen strategiska giftermil for att skapa tillrackligt stora 
brukningsarealer okar under 1700-talet (Pallin 1974 s. 121 f.).

Ulf Sporrongs undersokningar av forhillandena fore storskiftet i Tibbie, 
Leksands socken, pekar i samma riktning. Andelen strategiska giftermil ar



Figur 6. Karta over och agarforteckning (p& motstiende sida) for Storbyn ur den geometriska 
jordeboken 1654 (Lantmateriverket U 1).

hogre an vad jamforbara undersokningar fran andra delar av landet visar, vilket 
motverkar den effekt pa gardamas storlek som kvinnlig arvsratt far, och splitt- 
ringen av agoma i sma odlingslotter kan ha varit avsiktlig. Jorden omfordela- 
des standigt vid arvsskiften, och lottema kan foljas intakta genom olika arvs- 
skiften. Sporrong ser inte agosplittringen som en funktion av folkokningen 
utan som ett system anpassat till existerande sociala regler. Han konstaterar att 
markinnehav har gett bade trygghet och social status, och att arvsregler och 
strategiska giftermal i forbindelse med sma odlingsenheter har bidragit till en 
social utjamning inom byama dar b&de soldater och drangar ofta varit blivande 
jordagande bonder (Sporrong 1989 s. 217, 1991 s. 81 f.).

Den aldsta kartlaggningen av agoforhallandena i Nas finns i den geometriska 
jordeboken fran 1654 (Lantmateriverket Ul). Det ar framst inagomarken som 
ar kartlagd. For varje by finns en agarforteckning, och varje agare har tilldelats 
en littera som sedan dterfinns pa respektive tegar i inmarken (se fig. 6).

Den fortsatta redovisningen av markinnehav i N&s sker inte genom karte- 
ringar utan genom s.k. revningar, en metod som for ovrigt ar gangse i hela
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(Lantmateriverket U 35-1:7).



Ovre Dalama. Den gar i korthet till sa att marken i hela byn mats upp och 
fortecknas. Revningar ager rum med jamna mellanrum fram till storskiftet vid 
1800-talets borjan (Sporrong 1987, 1989). Vid revningama i Nas 1670-1672 
(Krigsarkivet), 1778, 1794 (Nas kommunarkiv) och vid storskiftet 1803-1806 
littereras gardama i stort sett efter samma system som i den geometriska jorde- 
boken fran 1654.1 langden upptas agarens namn och gardens littera samt jord- 
innehavet. Daremot upptar langden inga hemmansnamn utan fastighetema re- 
gistreras by vis med littera och nummer efter samma system som i 1654 ars 
jordebok (se fig. 7).

4.3 Namnskicket enligt 1803-1806 ars 
storskifteshandlingar

Vid storskiftet 1803-1806 (Lantmateriverket U 35-1:7) upptas i agarforteck- 
ningen for Skansbacken ett antal litterabelagda samt sublitterabelagda fastig- 
heter. I langden antecknas de fiesta gardsagama med gardsnamn (se fig. 7 och 
tab. 18).

Av forteckningens 42 fastighetsagare ar det blott fyra som saknar uppgift 
om gardsnamn. Ankan Kerstin Andersdotter var gift med Knuts Olof Olsson. 
Gardsnamnet i hennes fall skulle alltsa vara Knuts. Lars Jonsson saknar gards
namn aven i kyrkbockema. Det ar emellertid mojligt att folja hans slakt pa 
manssidan till senare delen av 1600-talet, och ingen i hans slakt har burit nagot 
gardsnamn som antecknats i kyrkbockema. Olof Halvarsson ar kyrkobokford 
som Slabb Olof Halvarsson. Herr Directeur Nils Froman representerar ett i 
Nas frammande namnskick.

Av de gardar som upptas i storskifteshandlingama for Skansbacken finns i 
slutet av 1800-talet endast tio kvar inom samma slakt. I tabell 18 har dessa 
markerats med fetstil.

4.4 Namntradering och gard
I vilken utstrackning foljs gardsnamn och fastighetsinnehav at? Kan ett gards
namn arvas aven av en son eller dotter som flyttar ifran den gard dar namnlata- 
ren bor eller bott? Under vilka forutsattningar by ter en man namn vid gifter- 
malet? Att besvara dessa fragor ar vanskligt, inte minst med tanke pa de kom- 
plicerade agoforhallanden som ratt. I de fullstandiga slaktutredningar som re- 
dovisas nedan kan vi folja gardsnamn och slaktgard, men det ar ocksa mojligt 
att fa en uppfattning om namnskicket for dem som inte bor kvar pi slaktgar- 
den.



Tabell 18. Fastighetsagarforteckning frdn 1803-1806 ars storskifteshand- 
lingarfor Skansbacken (Lantmateriverket U35-1:7)

Littera Nummer Namn

Aa 1 Jans Lars Ersson
Ab sub Skyffels Per Olsson
B 2 Michels Anders Andersson
C 3 Jobs Per Jonsson
D 4 Skants Anders Halvarsson
E 5 Ost Olof Persson
F 6 Michels Anders Hansson
G* 7 Knuts Lars Olsson
H 8 Ankan Kerstin Andersdotter
la 9 Kjallbacks Jan Persson
lb sub Facktare Lars Ersson
K 10 Skraddar Olof Larsson
L 11 Skraddar Anders Larsson
M 12 Jacobs Olof Olsson
Na 13 Jacobs Anders Olsson
Nb sub T&t Jons Ersson
O 14 Herr Directeur Nils Froman
P 15 Knuts Anders Larsson
Q 16 Ttipp Lars Larsson
Ra 17 Lind Olof Ersson
Rb sub Nall Jons Andersson
Rc sub sub Tupp Olof Andersson
S 18 Faltins Eric Ersson
T 19 Fakt Olof Ersson
U 20 Bajjer Olof Larsson
Wa 21 Faktar Olof Jansson
Wb sub Faktar Eric Jansson
X 22 Lars Jonsson
Ya 23 Falk Jon Jonsson
Yb sub Falk Jons Per Persson
Yc sub sub Knotter Anders Persson
Z 24 Skyffels Olof Olsson

Ad 25 Bro Per Larsson
Bd 26 Jans Anders Jansson
Cd 27 Bro Per Ols Anka
Dd 28 Sus Olof Larsson
Ed 29 Olof Halvarsson
Fda 30 Liss Jan Ersson
Fdb sub Lasse Lars Halvarsson
Gd 31 Morpell Per Ersson
Hda 32 Lasses Eric Larsson
Hdb sub Ost Anders Mattsson

Fetstil anger att garden innehafts av samma slakt fram till sekelskiftet 1900.

4.4.1 Skansbacken Ab 1 - Ost - slakten och garden
Den forsta bararen av namnet Ost ar Ost Mats Matsson, son till Per Ostensson, 
gift 1667, som bor i Storbyn (se slakttabell 1). En gren av slakten bor kvar dar 
tills namnet forsvinner i borjan av 1800-talet pa grund av bamloshet, medan
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den andra slaktgrenen flyttar till Skansbacken 1727 och dar tar upp namnet pa 
nytt.

Ost Mats har en son, Per, och tva dottrar, Karin och Brita. Sonen Ost Per 
Matsson, gift 1702, blir stamfar for den gren av slakten som bor kvar i Storbyn. 
Av hans bam, tva dottrar och tre soner, ar det endast en son som skrivs Ost, Ost 
Anders, och denne bor med storsta sannolikhet kvar pa garden. Ost Anders far 
endast en dotter, och dottems make, Mats, skrivs ocksa Ost. Ost Mats far, som 
ar inflyttad till Borgheden fran Gagnef, skrivs utan gardsnamn, och Mats far 
alltsa sin hustrus namn nar han flyttar till hennes gard. De far tre dottrar och en 
son, och i storskifteshandlingama skrivs sonen Anders Ost Anders Matsson 
och bor pa garden Skansbacken Hd:b sub 32. Ost Anders Matssson dor bamlos 
1836, och fastigheten gar upp i andra egendomar. Vi vet ej om detta ar den 
ursprungliga garden, och vi vet ej vad den kallats. Men vi vet att den arvts i 
rakt nedstigande led och att endast en namnbarare har burit namnet Ost i varje 
generation.

Ost Mats dotter Karin gifter sig 1702 med soldat nr 30, Halvar Olsson Falk, 
i Malmsta, och de far en son, Ost Olof Halvarsson, som flyttar till Skansbacken 
1727. Han blir stamfar for den gren av slakten som Anns i Skansbacken. Han 
far en son, Ost Halvar, som bor kvar i Skansbacken, och en dotter Anna. Ost 
Halvar far en dotter, Karin, som gifter sig med SkyfAls/Ost Per Olsson 1751, 
och de bor vid storskiftet pa Skansbacken Ab 1 {Ostgarden). Pers slakt skrivs 
Pell eller Skyffels, och han skrivs alltsa med sin makas gardsnamn. De har tva 
soner och en dotter. Sonema skrivs Ost. Den ena, Ost Per Persson, bor kvar pa 
garden och den andra, Ost Olof Persson, flyttar till Skansbacken E 5 (Nord- 
kvisttappan) innan hela familjen flyttar till Skane.

Ost Per far tva soner och fyra dottar. En av sonema, Ost Olof Persson, 
behaller garden och namnet. Den andra, Ost Per Persson, gift 1851, blir mag 
hos Tuppens Anders Olsson pa Skansbacken Rc 17. Namnet Ost Anns kvar i 
ytterligare tva generationer pa denna gren av slakten, men under 1800-talets 
senare halft borjar den stora utflyttningen fran Nas till USA, och de fiesta i 
denna gren av Ostslakten flyttar. Garden rivs och marken saljs i boijan av 
1900-talet. Det enda som under 1900-talets forsta halft minner om gardens 
lage ar namnen Osttappan eller TupptappanlTuppens tappa.

I den slakt som skrivs Ost har det alltsa vid storskiftet funnits atminstone tre 
gardar i Skansbacken som kan ha gjort ansprak pa namnet Ostgarden. Namnet 
kan dock ej faststallas eftersom tva av gardama forsvinner ur slakten under 
1800-talet. I den man slakten bor kvar pa samma gard behaller de ocksa nam
net Ost, men i tva fall far aven soner som flyttar behalla namnet. Vid 1900- 
talets borjan Anns endast en Ostgard i Nas.



4.4.2 Skansbacken B 2 och Skansbacken Nb 13 - Mickels - 
slakten och gardarna

Omkring 1900 finns i Skansbacken tva gardar som kallas Mickels (se slaktta- 
bell 2). Stamfar for slakten ar Anders Mickelsson i Storbyn som far tva soner 
och tva dottrar. Den ena sonen, Mickels Lars Andersson, far inga arvingar. Den 
andra, Mickels Anders Andersson, flyttar till Skansbacken 1758, och dennes 
son, Mickels Anders Andersson, skrivs vid storskiftet pa garden Skansbacken 
B 2 som arvs i rakt nedstigande led. Pa 1900-talet kallas garden Mickels, men 
slakten skrivs Lissjanis. Den sista arvtagaren, Kerstin, gifter sig med Lissjanis 
Anders.

Mickels Anders Anderson pa B 2 har en bror Hans som skrivs utan gards- 
namn. Hans son skrivs Mickels Anders, och vid storskiftet bor han pa Skans
backen F 6. Mickels Anders far tre dottrar, och en av dem, Karin, bor kvar i 
Skansbacken och gifter sig med Hanses/Hok Halvar Larsson fran Tyna. Slak
ten bor kvar pa fastigheten till 1886 da den saljs, och de skrivs hela tiden 
Hanses. Hanses kan harledas till Karins farfar, Hans Andersson. Det ar mojligt 
att vi vid storskiftet har tva gardar som kallas Mickels och ligger nagra hundra 
meter fran varandra. Detta kan vara anledningen till att den ena slakten borjar 
skrivas Hanses.

Pa 1900-talet finns ytterligare en gard, Skansbacken Nb 13, som kallas 
Mickels. Den bebos vid sekelskiftet av Brita, gift med Sveds/Faktar Olof. Bri- 
tas mor, Brita, ar syster till Liss Britas Erik, som ar gift med Mickels Brita, 
syster till Mickels Jon pa Skansbacken B 2. Mickels Brita dor i 40-arsaldem, 
alia bamen emigrerar till USA och Liss Britas Erik flyttar fran Nas. Harigenom 
far system Brita pa nagot satt del i Skansbacken B 2, och nagra av byggna- 
dema flyttas till Nb 13. Detta ar den enda kanda forbindelsen mellan de tva 
Mickelsgardama.

Anders Mickelssons i Storbyn andra son, Mickels Lars, gift 1744, far inga 
bam och namnet fors inte vidare utom mojligen pa det satt att Hans, bror till 
Mickels Anders p& B 2, tar hand om Mickels Lars p& dennes alders host. Pa sa 
satt far Hans dubbla kopplingar till namnet Mickels, dels som harstammande 
fran slakten Mickels och fran den gard som vid storskiftet tillhor Mickels An
ders, dels genom att han tagit hand om Mickels Lars och mojligen arver den
nes gard.

Av Anders Mickelssons tva dottrar gifter sig den ena, Karin, med Mats och 
flyttar till Nederborg. Den andra, Anna, vars make skrivs Mickels Jan Ersson 
(fran Falun), flyttar till Skansbacken 1729, och de far tva soner som skrivs 
Jans, Jans Anders och Jans Erik.

I slakten Mickels bars namnet fore etableringen i Skansbacken 1759 av flera 
olika namnbarare. Under 1700-talets senare halft och storre delen av 1800- 
talet finns bara en gard dar slakten skrivs Mickels, B 2. Visserligen skrivs bon- 
den pa F 6 Mickels vid storskiftet, men hans bam skrivs Hanses. I slutet av
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1800-talet etableras Mickels som namn pa ytterligare en fastighet i en annan 
del av byn. Mojligen kan detta ha bidragit till att den sista innehavaren av 
urspungsfastigheten skrivs Lissjanis och ej Mickels.

4.4.3 Skansbacken D 4 - Skans - slakten och garden
Namnet Skans ar ju ursprungligen ett soldatnamn och har darfor bunts av 
manga namnbarare i Nas som inte behover vara slakt med varandra.

Den slakt som Anns i Skansbacken harstammar fran Anders Hansson Skantz 
i Storbyn som flyttar till (Skans)Backen 1676 (se slakttabell 3). Han har tva 
soner och en dotter. Dottem for inte namnet vidare. Den ena sonen, Hans, far 
tre dottrar som inte for namnet vidare och en son Skans Anders Hansson, gift 
1734, vars enda dotter, Marit, gifter sig med Skans Anders Halvarsson. Vid 
storskiftet skrivs de pa garden Skansbacken D 4. Skans Anders far alltsa sin 
hustrus gardsnamn; hans egen slakt skrivs utan gardsnamn. De har tre bam: en 
son som flyttar utan gardsnamn, Erik; en dotter, Marit, vars make skrivs Skans 
Olof men vars namn inte fors vidare da de inte far nagra bam. De har ytterli
gare en son, Skans Anders, som far tva dottrar, Karin och Anna, och tva soner, 
Skans Anders och Skans Lars. Sonema delar uppenbarligen fastigheten och i 
nasta slaktled bevaras namnet Skans endast pa den gren dar fastigheten arvs pa 
manssidan. Namnet Skansgarden bevaras, men i dagligt tal kring sekelskiftet 
kallas garden Gretas efter Skans Lars dominanta hustm. Pa den slaktgren dar 
en kvinna arver for hennes make med sig sitt namn Faltivar liksom egendo- 
men Skansbacken H 8, Faltivargarden. I nasta generation etableras ytterligare 
en gard som far namnet NG:s efter Faltivar Nils Gustav Larsson (gift 1909).

Anders Hansson Skantz andra son, Lars Andersson Tuppe, far en dotter vars 
son i andra aktenskapet, Lars Jonsson, bor pa fastigheten Skansbacken X 22 
vid storskiftet. Hans son skrivs Skans Lars Larsson (gift 1816), men sonhus- 
trun gifter om sig, och hennes nya make skrivs Skans Olof Persson. Garden 
arvs av sonen Skans Erik Olsson, sonsonen Skans Erik Ersson (Skans Lasses 
Erke) och sonsonssonen Skans Anders Eriksson (Skans Lasses Anders).

Under 1800-talet har det funnits tva gardar, som skulle kunna gora ansprak 
pa namnet Skansgarden, men namnet bevaras pa endast den ena av fastighe- 
tema, och aven den far i dagligt tal kring sekelskiftet namn efter den person 
som bor pa garden snarare an efter slakten.

4.4.4 Andra namnmonster
Hur ser da monstret ut pa de gardar som inte innehas av samma slakt under 
1800-talet? Om gardsnamnen primart vore att uppfattas som hemmansnamn 
borde det Annas exempel pa att en slakt som flyttar till en etablerad gard far de 
tidigare agamas gardsnamn. Enstaka sadana exempel finns ocksa, t.ex. Skot- 
tens (jfr nedan). Garden benamns i muntlig tradition pa 1900-talet efter en i 
borjan av 1800-talet utflyttad soldat Skytt. Senare innehavare skrivs till en
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boijan med gardsnamnet Skottens efter soldaten Skytt, men pa 1900-talet lever 
detta namn kvar endast i muntlig tradition. I skrift ar det den tillflyttade ma- 
kens gardsnamn, Pellams, som blir forharskande.

Skansbacken L 11: Garden innehas vid slutet av 1700-talet av Skraddar Anders 
Larsson och arvs av sonen Lars Andersson Skytt som 1814 flyttar till Oland med 
familjen. Den innehas mojligen ocksi av Skraddar Anders andra son Skraddar 
Halvar Andersson vars tre ddttrar gifter sig pi annat hill. Girden overtas av 
KnutslSkottens Olov Larsson, gift 1844, och den arvs av sonen Skottens Olov 
Olsson och av dennes dotter Anna, gift med Pellams Olov Larsson, 1913. Girden 
kallas Skottgarden eller Skottens i 1900-talets muntliga tradition, men slaktens 
officiella namn ar Pellams.

Sambandet mellan en man och den gard han bor pa kan uttryckas pa flera 
satt:
- Garden benamns efter den som senast bott pa den, en person fran en slakt 
som saknar gardsnamn - Nordkvisttdppan.

Skansbacken E 5: Garden innehas vid storskiftet av Ost Olof Persson, 1802, som 
flyttar till Skine 1816. Den overtas av Najver Jan Olsson, inflyttad till Skans
backen 1824. Den arvs av hans son Nafver Jan Jansson som flyttar till USA 1868. 
Nasta agare till garden ar Pack Lars Andersson frin Dala-Jama, och girden gar i 
arv till sonen Carl Johan Larsson (Vestling) som kommer till Skansbacken 1896. 
Girden arvs av dennes son Rickard. Den kallas Nordkvisttdppan pi 1900-talet pi 
grund av att C. J. Vestlings bror Oskar, som tagit namnet Nordkvist, itervander 
till Nis frin USA 1951 och bor dar till sin dod.

- Girden ags av en kvinna och benamns efter den tillflyttande maken, Liss- 
janis Erkes. Tidigare innehavare har skrivits med olika gardsnamn sedan stor
skiftet, med undantag for en person som saknar girdsnamn.

Skansbacken la 9: Girden innehas vid storskiftet av /Callbacks/Pall Jan Persson. 
Den arvs av hans dotter Brita, gift 1825 med kronoJansman Lars Fredrik Flodin 
frin Safsnas. Den arvs vidare av sonen Johan Flodin. Girdstappan saljs sedan till 
JacobsIFaktar Per Persson och arvs av dottem Brita, gift med Lissjanis Erik 
Halvarsson, 1890. Efter honom benamns girden Lissjanis Erkes.

- Garden benamns i 1900-talets muntliga tradition efter en tidigare agare, 
Tantjonsgarden. De tillflyttande mannen skrivs emellertid med sina girdsnamn 
Faktar, Falk eller Lissel Jons, inte med sina hustrurs (girdsagamas) gards
namn, vilket vore att vanta.

Skansbacken Ad 25, Tantjons garden: Girden innehas vid storskiftet av Bro Lars 
Persson och saljs 1835 till Tante Jon Larsson. Den arvs av sonen Tant Jon Jons- 
son och dennes dotter Anna som 1879 gifter sig med Faktar Anders Andersson. 
Girden innehas ocksi for en tid av Tant Jons dotter Britta som gifter sig 1868 
med Falk Olof Jonsson, som kallas Lissel Jons Olar i den muntliga traditionen. I 
denna tradition behiller girden namnet Tantjons, men de man som flyttar dit 
skrivs inte med detta namn, dvs. sina hustrurs namn.



4.5 Sammanfattning
Med exemplen ovan har jag velat askadliggora nagra av de monster efter vilka 
gardsnamnen overtas, och vilka faktorer som kan tankas paverka namnvalet. 
Det star helt klart att i den man en gird arvs i rakt nedstigande led pa mans- 
eller kvinnosidan i samma slakt fran storskiftet till sekelskiftet 1900, sa ar 
gardsnamnet mycket bestandigt pa den slaktgrenen.

Arver gardsnamnet gor:

- oftast den som bor kvar pa garden, vanligtvis en son, men det kan ocksa vara 
en dotter,

- ibland personer som bor pa samma gard utan att vara slakt,
- ibland den som tar hand om en gardsagare utan egna bam pa aldre dar; det 

kan vara en obeslaktad person som overtar saval namn som gard,
- ibland, och framfor allt under 1800-talet, aven de soner som flyttar fran 

garden.

Byter gardsnamn gor:

- oftast en man som flyttar till en vid storskiftet etablerad gard dar kvinnan 
ager egendomen. Mannen overtar da sin hustrus slakts gardsnamn. Att detta 
skulle tyda pa en nedvardering av mannen Anns ingen anledning att tro (jfr 
diskussionen om sarknamn i kapitel 3); det ar snarare en konvention, om det 
ar en etablerad gard med fast slakttradition bakat.

- en man som koper eller pa annat satt skaffar sig en gard. I vissa fall far han 
gardsnamn efter den forra agaren, medan han i andra behaller sitt eget 
gardsnamn. Under 1800-talets senare halft skiljs den muntliga och den 
skriftliga traditionen. Om det ar en kvinna som sitter pa en av dessa »ny- 
etablerade» gardar behaller den tillflyttade mannen som regel sitt gards
namn i skriftbruket, medan den muntliga traditionen halier fast vid forra 
agarens gardsnamn.

Utan gardsnamn skrivs:

- ibland en man som gifter sig med en kvinna fr&n en annan by och bosatter 
sig i en tredje by (sannolikt etableras ett nybygge i sadana fall). Exemplen 
pa detta ar nagot fler under 1700-talet an under 1800-talet.

Dessutom skrivs sjalvfallet manga utan gardsnamn, dar orsakema inte kan 
utredas eller ens anas.

Vad uttrycker d& gardsnamnet? En person som skrivs Ost Per Persson 1851 
ar genom sitt namn identifierad som en medlem av slakten Ost. Det ger honom 
ocksa en anknytning till Ostgarden dar han ar fodd, men han bor inte sjalv kvar 
pa garden utan i en helt annan del av byn. Hans bam och bambam som ocksa 
skrivs Ost har naturligtvis en annu svagare anknytning till Ostgarden, men de 
ar trots allt med sina namn knutna till slakten och garden. Den gard som vid



sekelskiftet 1900 omtalas som Ostgarden etableras 1727 i Skansbacken, men 
slakten har burit namnet Ost i ett par generationer innan de flyttar dit. Det kan 
alltsa ha funnits en gemensam slaktgard som kallats Ostgarden, belagen i Stor- 
byn som varit bebodd av en annan gren av slakten Ost och som existerat paral
lels med Ostgirden i Skansbacken under minst 100 ar.

Exemplen har ocksa visat att personer som bor pa samma gird kan skrivas 
med samma namn utan att vara slakt. Kan man i sadana fall tala om att perso- 
nema bar gemensamt slaktnamn? Borje Hanssen har fran Simrishamn pavisat 
att medlemmama i samma hushill, inkluderande drangar och pigor, kunde 
bara samma namn (Hanssen 1945 s. 241; jfr Daun 1971 s. 205). I de exempel 
som anfors har finns dock alltid en anknytning till fast egendom aven om 
sambanden och omfattningen inte utforskats narmare (jfr aven Sandstrom 
1985 om forhillandena i Nedertomei).

Gardsnamnet anger alltsa normalt personen sasom tillhorande en viss slakt. 
De enda undantagen ar nar obeslaktade slakter bar likalydande namn som i 
fallen med soldat-/rotenamnen. Gardsnamnet anger ocksi personen som bo- 
ende pa eller harstammande fran en viss gard. I exemplen dar slakten burit 
samma namn i flera generationer ar det latt att tanka sig att namnet sa sma- 
ningom kommit att uppfattats som bade slaktnamn och bebyggelsenamn. Men 
hur ar det nar garden i den muntliga traditionen benamns efter sin samtida 
innehavare och byter namn nar den byter innehavare?

Gardsnamnen skulle mojligen ocksa kunna signalera aganderatt till den fa- 
demearvda jorden mot bakgrund av vad som inledningsvis sagts om agosplitt- 
ringen i Dalama och tankbara orsaker till den.



5 Inhemskt och frammande i slaktnamns- 
skicket i Nas - sammanfattande 

diskussion

Med den har framlagda undersokningen har jag velat visa hur gardsnamnen 
genom sina manga olika betydelserelationer integrerar en person i lokalsam- 
hallet saval socialt som ekonomiskt och regionalt. Den samlade bild vi far av 
namnskicket i de offentliga handlingama ger anledning att tro att vi framfor 
oss har de skriftfasta vittnesmalen om ett slaktnamnsskick pa inhemsk grund. 
Det ar ett namnskick som har sin forankring i bondebefolkningen och som 
vaxer fram och foljer sina egna regler. I Nas uppenbaras det i skrift i sin fulla 
utveckling vid 1800-talets borjan.

Forekommer da, utover gardsnamnen, inga andra namnskick som anger 
slaktskap i Nas?

Det bland bondebefolkningen i hela Norden vanliga monstret med fomamn 
+ (primart) kompositumspatronymikon, Lars Nilsson - ’Lars, son till Nils’, ar 
som vantat det gangse forekommande. Har mots synbarligen tva system aven 
om de direkta exemplen ar fa: nar Jons Anderssons son Jons skrivs Jonses 
Anders Jonsson maste detta rimligtvis tolkas som ’Jons son Anders, som ar 
Jons son’. I den muntliga lokala traditionen forekommer bara Jonses Anders, 
medan skrifttraditionen sedan lange anvant efterstallt patronymikon. I Dalar- 
nas kyrkbocker fbrenas de tva och existerar sida vid sida i nagra hundra ar.

Den s.k. borgerliga slaktnamnstypen ar dock inte helt okand. Tva monster 
finns representerade:

1) fomamn + (primart) kompositumspatronymikon + tillnamn som sannolikt 
ej ar soldatnamn, Mats Matsson Hagstrom, och

2) fomamn + tvaledat eller avlett eftemamn av borgerlig typ, Anders Schedin.

Hur manifesteras da de olika slaktnamnsskicken i N&s? I figur 8, som visar 
forandringar i namnbmket sedan 1680 med 20-ars intervall, kan vi utlasa fol- 
jande:

- Antalet namnbarare som skrivs med enbart efterstallt primarpatronymikon 
ar storst vid undersokningsperiodens borjan och minskar stadigt for att un
der 1800-talets senare del utgora en mycket liten andel av samtliga namn. 
Denna minskning motsvaras av en okning av antalet personer som skrivs 
med g&rdsnamn.
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Figur 8. Forandringar i namnskicket i Nis 1680-1899.
Primarpatronymika = fornamn + primarpatronymikon.
Borgerliga namn = fornamn + tviledat eller avlett namn +/- primarpatronymikon. 
Soldatnamn = fornamn + primarpatronymikon + soldatnamn.
G&rdsnamn = g&rdsnamn + fornamn + primarpatronymikon.

- Antalet namnbarare som skrivs med efterstallt tvaledat eller avlett namn 
(med eller utan primarpatronymikon) ar daremot relativt konstant fram till 
1800-talets mitt. Fram till kr 1700 ar endast fern s&dana namn belagda. Mel- 
lan 1700 och 1840 bar 45 namnbarare namn av denna typ, medan inslaget av 
namntypen okar efter 1840. 1880 bar dock endast 30 namnbarare tvdledade 
eller avledda namn.

Vilka bar de s.k. borgerliga namnen i N&s? Inte ar det nasboma sjalva. De 
beh&ller sina girdsnamn under hela undersokningsperioden. Fr^n mitten av 
1600-talet fram till 1800-talets slut har endast sex infodda nasbor burit efter
stallt s.k. borgerligt namn. Den forsta ar Mats Matsson Hagstrom fran byn 
Haga. Han ar lansman i Nas 1673-1717. Hans tvi dottrar skrivs Hagstrom i en 
forteckning over skolbam i N4s i slutet av 1600-talet, men de for inte namnet 
vidare. Ovriga nSsbor med namn av denna typ upptrader fran 1833 och fram&t. 
De ar:

- Anders Ersson Netzell, son till Erik Andersson i Orsala. Han flyttar till Eskils- 
tuna, men nar han gifter sig 1833 i N4s skrivs han Netzell. Han ar smed. Nam
net arvs sedan.

- Olof Falk (gift 1850), son till Falk/Smens Olof Olsson i Overborg. Han blir 
folkskollarare i N&s. Hans enda dotter for inte namnet vidare.



- den aldsta dods- och begravningsboken 1743-1775,
- in- och utflyttningslangder 1823- samt
- banklangd for Nas kyrka 1750.

Utformningen av kyrkobokforingshandlingama paverkades aven av Tabell- 
kommissionens tillforlitlighetskrav. Tabellverket inrattades 1749 for att om- 
handerha befolkningsstatistiken och hamtade sina uppgifter ur husforhors- 
langdema, som darfor maste uppta en rad ur kyrkans synpunkt onodiga uppgif
ter. 1860 faststalldes for hela riket gemensamma formular for husforhors- och 
in- och utflyttningslangder. For fodelse-, vigsel- och dodsbocker medgavs 
vissa variationer mellan de olika stiften. Da faststalldes aven vad som skulle 
antecknas, bl.a. personemas for- och tillnamn. Ar 1895 fick vi en ny kyrkobok- 
foringsordning som i sina huvudsakliga delar kom att anvandas i femtio ar.

Den civila folkbokforingen var inte mindre energisk nar det gallde skrift- 
fastning av medborgamas namn. For skatteindrivningsandamal upprattades 
mantalslangder som lade grunden for den civila folkbokforingen. Ar 1635 fick 
vi en forordning om mantalsskrivning som rorde boskapsskatt och kvamtulls- 
mantalspenningar. Ar 1640 utfardade Kammarkollegium de forsta foreskrif- 
tema om mantalslangdemas utseende, men inte forran 1804 fick hela riket 
gemensamma foreskrifter om mantalslangdemas utformning. I mantalslang- 
den skulle bl.a. anges namn pa byar och/eller hemman, och dessa uppgifter 
kom att hamtas ur jordebockema.

Otvetydigt maste den bokforande lokala myndighetsrepresentanten, om det 
nu var prasten eller nagon annan, ha paverkat skriftfastingen av t.ex. gards- 
namnen. Men, om ett likartat namnskick ar kant i andra delar av landet, varfor 
skriftfasts det bara i Dalama? Har Evert Melefors (1983 s. 156) ratt nar han 
forklarar de skriftliga kallomas bruk att pa Gotland efterstalla gardnamnen 
som kameral paverkan? En granskning av de direktiv som utgick fran de cen- 
trala myndighetema, vare sig det handlar om kyrkan eller staten, kanske skulle 
kunna bidra till belysandet av dessa fragor. Resultaten av en ski an undersok- 
ning vore det intressant att se.

(Framstallningen har ovan av den kyrkliga och civila bokforingens framvaxt 
bygger huvudsakligen pk Gosta Lext 1968 och 1984, om ingen annan kalla 
uttryckligen anges.)



English summary
Dapp Inger, Tupp Lars and Jacobs Olof 

Farm-related personal names in the parish of Nas, Dalama

Rural areas of Dalama have preserved to this day the practice of addressing an 
individual by a forename, without a following patronymic or family name, but 
preceded by an additional name referring at once to the person concerned, to 
his or her family, and to the farm which he or she owns or occupies, e.g. Tupp 
Erik, Jonses Lars. In Dalama, the practice of using farm-related personal 
names of this type (known in Swedish as gardsnamn) was consolidated as a 
result of their being recorded in public documents, and they gradually became 
official names.

This study is based on the use of these names in public documents. It covers 
the period c. 1680-1900, and examines the naming practices prevailing in the 
oldest villages in the parish of Nas in Dalama. The corpus comprises records 
of the names of the approximately 5,000 men and women who were married in 
Nas during the period in question. The study focuses on the combination of 
farm-related name + forename + patronymic, comparing this with other naming 
patterns that occur. The purpose is to shed light on the sources of farm-related 
personal names, name-giving patterns, the extent to which these names were 
hereditary, and their functions in the local community.

Farm-related names are formed from

— forenames, e.g. Jons Lars; Sigrids Erik;
— soldiers’ names, e.g. Tupp Anders;
— words referring to places of origin, e.g. Utby Per;
— words referring to occupations, e.g. Skraddar (‘tailor’) Olof;
— words referring to personal characteristics, e.g. Liss (‘little’) Per.

Of these, farm-related names formed from forenames, soldiers’ names and 
words denoting a place of origin are the commonest types in the corpus, while 
an almost negligible number of such names are based on words referring to 
occupations or personal characteristics.

With regard to the first person bearing it, a farm-related personal name can 
express:



— Direct kinship, by means of a patronymic or metronymic formed by inflec
tion or what was originally a soldier’s name, placed before the forename. 
These names are usually handed down from one generation to the next.

— A sense of common identity, resulting from several people sharing a name. 
This is often the case with names referring to places of origin, occupations 
or personal qualities. Names referring to places of origin are most often 
handed down, while those denoting an occupation or personal character
istics may, but need not, be hereditary.

Just over 80% of the farm-related names recorded are hereditary, and the 
naming practice prevailing in Nas in the 18th and 19th centuries was thus such 
that names of this type linked individuals with their ancestors or descendants. 
They also indicated that a person lived on or originated from a particular farm.

The overall picture that emerges regarding the use of farm-related personal 
names in public documents suggests that these documents constitute written 
evidence of an indigenous system of family names. It was a system which had 
its roots in the peasant population, and which evolved according to its own 
rules. In Nas it was manifested in writing as a fully developed system at the 
beginning of the 19th century.

It is tempting to turn to the law of inheritance to discover why a system of 
family names developed in Dalama. Ulf Sporrong and Britta Pallin have dem
onstrated that “strategic” marriages—entered into in order to prevent farm 
holdings becoming fragmented—were commoner than might be expected. 
Sporrong argues that such a strategy was encouraged by the fact that, when the 
owner of a farm died, the farm was divided among all the heirs. Bearing a 
farm-related name that served as a family name may have made it easier for 
individuals to assert their rights of ownership.

It is quite possible that this naming pattern used to be far more widespread, 
whether it was recorded in official documents as in Dalama or known only 
from oral tradition. The combination of farm name + forename is known from 
areas bordering on Dalama, and also from Gotland and other parts of Sweden, 
Trpndelag in Norway, Osterbotten (Pohjanmaa) in Finland, Estonia, Latvia 
and the Danish island of Falster.
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Karta: LARS ANSELIUS

Dapp Inger, Tupp Lars och Jacobs Olof- 
bruket att tilltala en person med fomamn 
foreginget av ett binamn ar kant firin hela 
landet och forknippas ofta med mera infor- 
mellt talsprik. I Dalama ar det annorlunda. 
Har har detta namnskick tidigt skriftfasts 
och fitt officiell status. Det kan spiras i 
Dalamas dombocker frin 1500-talet, och i 
slutet av 1700-talet ar det fullstandigt 
genomfort.

Den har boken handlar om bruket av 
.girdsnamn i Nis socken i Dalama. Det ar 
framfor allt girdsnamnsskickets funktion i 
lokalsamhallet som lyfts fram och som for 
forsta gingen blir foremil for en stone stu- 
die. Ar girdsnamnen ursprungligen namn 
pi girdama, vilket termen gardsnamn latt 
leder en att tro, eller ar de binamn som fAtt 
slaktnamnsfunktion? Hur arvs ett girds- 
namn? Kan bruket av girdsnamn i Dalama 
vara restema av ett inhemskt slaktnamns- 
skick si som det ser ut innan vi europeiseras 
och tar efterstallda slaktnamn? Kan social 
status och gardsnamn kopplas samman - 
anvandningen av gardsnamn visar sig nam- 
ligen mycket motstindskraftig mot piver- 
kan utifrin; det ar inte fler an sex infodda 
nisbor som under drygt 200 Sr tar s.k. bor- 
gerligt slaktnamn.

Liknande namnskick forekommer pi 
minga andra hill: Osterbotten, Nonbotten, 
Tr0ndelag, Gotland, Falster, Estland och 
Lettland for att namna nigra. De forsk- 
ningsron som framkommit om girdsnam- 
nen i Dalama kanske kan ge nya infalls- 
vinklar for studier aven av dessa namnskick.


