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Abstract
Svensson, Ola (2015) Nämnda ting men glömda. Ortnamn, landskap och rättsutövning
(Named but forgotten things: Place-names, landscape and justice), Linnaeus University
Dissertations. Akademisk avhandling för avläggande av doktorsexamen i Svenska språket
23 oktober 2015. ISBN: 978-91-87925-76-4. Written in Swedish with a summary in
English.
The dissertation describes the names related to justice and places in the landscape where justice was administered, applying an interdisciplinary perspective with place names as the chief
source material
One aim is to collect and describe place names in Skåne designating or indirectly associated with meeting places and districts of the court, and to study the named places. The study
covers many different periods, but especially the Middle Ages and the transition from the
Late Iron Age to the Middle Ages. The analysis raises questions such as: Was there continuity
in judicial sites between prehistoric and historic times? How old are the hundreds (härader)?
Is there a spatial link between judicial sites and other central functions such as cult, markets,
or rulers’ estates?
The work is permeated by material-based onomastic research in combination with current
perspectives in text research, historical geography, and archaeology. Nine case studies are
conducted to describe the interaction between place, linguistic expression, and meaning.
The study demonstrates the existence of a large corpus of names reflecting the early administration of justice. Most of the many field names which contain ting ‘court’ and galge
‘gallows’ can be related to the actual administration of justice. The medieval sites where
courts assembled and people were executed stand out in particular, but in many cases these
have prehistoric roots. Both unbroken continuity and the reuse of earlier places of assembly
may be assumed. Close to sites with names indicating the administration of justice there are
also landscape features with names that grant epic and mythical status to the locale. The special quality of these places was handed down, incorporated in larger narratives, based on
changing ideas and circumstances in different periods.
The landscape of the hundred courts (häradsting) is archaic, magnificent and mythical,
and shared, qualities that contributed to the maintenance and legitimation of judicial practice.
A division into a general, public judicial sphere and a more limited and exclusive sphere can
be seen. In the medieval exercise of justice this division is manifested in two different judicial
districts – härad and birk – but the phenomenon can be traced back to the Late Iron Age. The
study also problematizes a traditional image of the names of the hundreds.
Court, judicial site, place of assembly, gallows, Skåne, justice, onomastics, place names, field
names, härad, birk, landscape, Middle Ages, Late Iron Age, cult, place, spatiality, text, centrality, archaeology, historical geography
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Förord
Många har del i min avhandlings tillkomst och många finns att tacka. Först och främst vill jag
nämna mina handledare, professor Gunilla Byrman och professor Staffan Nyström som har haft
tålamod, visat välvilja och givit mig sitt stöd. Genom Gunillas doktorandseminarium i Växjö
har mitt intresse för språk och text fördjupats. Staffan förtjänar ett stort tack för att arbetet slutligen har antagit skepnaden av en doktorsavhandling med onomastisk inriktning.
Hela personalen på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, DAL, har varit mina nära arbetskamrater under lång tid. Det är med tacksamhet och saknad jag ser tillbaks på arbetsgemenskapen på DAL. Tillvaron där, sedan jag först började använda arkivet som arkeologistudent på 90talet fram till nedläggningen, då jag hade varit fast anställd i 14 år, har varit en bildningsresa,
ämnesmässigt, men också samhälleligt och socialt, en möjlighet att lära känna och arbeta inom
vad som kan beskrivas som ett möte mellan akademier, kulturinstitutioner och engagemang
från allmänheten.
Till mina meddoktorander i Växjö – Annelie, Astrid, Britta, Eva, Patricia, senare också Manuela, Peter och Sofia – vill jag rikta ett stort tack för intressanta seminariediskussioner om
tänkbart och otänkbart och för fint kamratskap.
Under arbetets gång har jag haft tillfälle att presentera idéer och utkast i olika sammanhang:
på seminarierna för historisk arkeologi och för textforskning vid Institutionen för arkeologi och
antikens kultur och samhällsliv respektive Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet,
på namnseminariet vid Nordisk Forskningsinstitut på Köpenhamns universitet, namnseminariet
vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, The Assembly Projects workshop på
Utsteins kloster 2011, vid Nordiska namnforskarkongressens konferens 2012 i Askov, Danmark, konferensen Svenskans beskrivning i Karlstad 2012, på Ortnamnssällskapets i Uppsala
årsmöte 2013, på ENES (Early North-European seminar) i Uppsala 2013 samt på Tværfageligt
netværk om bebyggelsesnavnes seminarium på Nationalmuseum i Köpenhamn 2014.
Avhandlingsarbetet har också kunnat användas inom ramarna för ett par internationella
tvärvetenskapliga projekt: Locus celebris – om klostret, kungsgården, katedralen m.m. i Dalby
(Borgehammar & Wienberg 2012), samt det HERA-finansierade norsk-brittisk-österrikiska The
Assembly Project, om förhistoriska och medeltida samlingsplatser (Iversen & Sanmark et al.
2013, 2015). Tre artiklar (två publicerade, en i trycket), samt ett kapitel i ett läromedel (Nyström 2014) har skrivits i anslutning till avhandlingsarbetet. Allt detta har varit givande.
Ett särskilt tack för intresse och engagemang går till alla gamla och nya vänner och kolleger
på Afdelning for Navneforskning på Nordisk forskningsinstitut, Köpenhamns universitet, och
till Ph.D. Michael Lerche Nielsen som var skuggopponent på slutseminariet.
För värdefulla synpunkter, intressanta samtal och allmän uppmuntran riktas också ett varmt
tack till prof. Thorsten Andersson, prof. Frode Iversen och doc. Alexandra Sanmark samt övriga i
the TAP-team, Ph.D. Charlotte Fabech, prof. Ulf Näsman, doc. Bertil Helgesson, doc. Mats Anglert, doc. Mats Mogren, prof. Hans Andersson, Ph.D. Jacob Kieffer Olsen, prof. Elisabet ArwillNordbladh, prof. Jarl Nordbladh, doc. Per Stille, doc. Anders Ödman, antikvarie Katharina Ödman, doc. Ulf Jansson, Ph.D. Berit Sandnes, doc. Carl-Erik Lundbladh, Ph.D. Lisbeth Eilersgaard
Christensen, Ph.D. stud. Laurine Albris, Ph.D. stud. Line Sandst. Ett speciellt tack går till fil. dr.
Mattias Karlsson vars breda och detaljerade kunskaper om Skåne har varit till ovärderlig hjälp
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och utan vars sällskap på galgbackar och kaféer arbetet hade blivit sämre och tråkigare. Tack också till Karin Larsson på GIS-centrum vid Lunds universitet för karthjälp, Göran Kristiansson på
landsarkivet i Lund för källmaterial, till arkivpraktikanten Freja Svensson för korrektur av kartmaterial, Conny Johansson Hervén och Kristina Neumüller för framtagande av arkivmaterial,
Claes Ringdahl för korrektur, Erik Persson för IT-tips och latin, till Per Stobaeus för hjälp med
källskrifter och latin, till Catarina Nordbladh för hjälp med sättning och redigering av kartmaterial
samt till Alan Crozier för översättning av abstract och summary samt textsättning.
För kvarstående felaktigheter och tillkortakommanden kan endast författaren klandras.
Arbetet påbörjades som en del av min tjänst på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund i november 2008 (med tid motsvarande ett års doktorandkurser finansierade av Linnéuniversitetet).
Under arbetets gång, just då jag 2013 hade gått in i slutfasen av det, meddelades mycket överraskande att DAL skulle läggas ned, efter 150 års verksamhet. Jag blev uppsagd och stod därmed inte bara inför att berövas de materiella förutsättningarna – register, kontor, datorutrustning, bibliotek etc. – för mitt arbete utan också mitt yrke och en väsentlig del av den framtida
personliga relevansen för mitt doktorandprojekt. Det har varit en försvårande omständighet att
arbeta under sådana förhållanden.
Då tiden för ett deltidsarbete som doktorand, motsvarade fyra års doktorandutbildning, passerades, vid årsskiftet 2014/2015, stod jag utan anställning och med en ännu inte färdigskriven
avhandling. För möjligheterna att ändå färdigställa mitt arbete i direkt anslutning till min doktorandtid vid Linnéuniversitetet vill jag särskilt tacka Maria Lindgren, prefekt vid Inst. för svenska språket på Linnéuniversitetet och Erik Markenros på Trygghetsstiftelsen i Malmö som på
kort varsel lyckades arrangera fem månaders anställning på Linnéuniversitetet, med finansiering från Trygghetsstiftelsen, Linnéuniversitetet och min förra arbetsgivare Institutet för språk
och folkminnen. Till de sista månadernas intensiva skrivande, sommaren 2015, har generöst
bidrag erhållits från Lennart J. Hägglunds stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning.
Många har riktat skarp kritik mot nedläggningen av DAL och motsvarigheten i Umeå,
DAUM. Man har inte gjort det för min skull, utan för den kunskapstradition och samhällsrelevans de regionala språk- och traditionsarkiven har representerat. Men för mig har det ändå betytt mycket på ett personligt plan och på så sätt varit en förutsättning för fullföljandet av mitt
forskningsprojekt. Tack alltså till ledningen för Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet,
Sveriges hembygdsförbund, Avdelningen för nordiska språk vid Språk och litteraturcentrum på
Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur- och samhällsliv vid Lunds
universitet, Skånes kommunförbund, enskilda riksdagsmän och utskottsledamöter från s, fp, kd,
mp och c, samt alla andra samhällsorgan, organisationer, och privatpersoner som uttalat sitt stöd
offentligt eller genom att höra av sig.
Slutligen vill jag tacka de närmsta, familjen. Tack mor Karin och mina svärföräldrar Elisabeth och Jarl för barnpassning, matlagning, husrum och mycket annat vid nödvändiga, lämpliga
och mindre lämpliga, tillfällen. Arbetet tillägnas Catarina som ramlade in min tillvaro och gjorde den gladare, Estrid som tankfull och deltagande var där hela tiden, och Jon vars skratt i två
år har tävlat med solskenet.
Lund i augusti 2015
Ola Svensson
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1. INLEDNING
1.1 Introduktion
Köket är en plats jag ofta har föredragit. Som barn kändes köket bättre än det egna rummet,
till exempel när det var dags för läxläsning. Aktiviteterna och familjenärvaron gav en känsla
av samhörighet och gemenskap, att se och vara sedd, att ingå i något. Köket erbjöd utblickar
och inblickar. Det var tryggt, men ändå inte alltid en fridfull plats. Här argumenterades och
förhandlades. Styrkeförhållanden synliggjordes och saker bestämdes. Kanske finns i den
komplexa upplevelsen av barndomens kök en av de djupare trådarna till ett intresse för samlingsplatser. Efterhand har samlingsplatserna blivit fler. Från hemmet lyfts man till förskolan
och så vidare genom livets gemenskaper och dess platser. På skolgården, om inte förr, framgår det för de flesta att samlingsplatser är både inkluderande och exkluderande. Det finns
innanför och utanför, i sandlådan, klätterträdet, den högsta kullen, grupprummet. Och gränsen
mellan privat och offentligt blir redan här något som inte utan friktion förhandlas och utmanas i en ständig växelverkan.
Mänskliga gemenskaper har en tendens att ta plats. Det är inte bara så att rum annekteras,
tas i anspråk. Rum förvandlas också, fysiskt och mentalt, och blir en omistlig del av de
mänskliga aktiviteterna. Våra olika gemenskaper manifesterar sig gärna i rummet. Rummet
legitimerar, förklarar, utlovar, framhäver, döljer, utifrån bestämda behov och sammanhang.
De gemensamma rummen överbryggar individernas oförenlighet och ger en bild av gemensam vilja och gemensamma ideal.
Som samhällsvarelser skapar vi offentliga rum där gemensamma ambitioner och kollektiva självbilder, eller en strävan efter sådana, kommer till uttryck. Badstränder, köpcentra, parker, kyrkor och polishus är exempel på offentliga rum som i tillmötesgåendet av praktiska
gemensamma behov också artikulerar ideologi, ambitioner, maktförhållanden. Uttrycken och
budskapen kan vara mer eller mindre subtila, miljöernas ideologiska förankring mer eller
mindre uppenbara. Vår förståelse av rum, offentliga och privata, pågår som en självklar aktivitet, med avsändare och mottagare hela tiden som en naturlig del av vår vardag. Men varken
kodifiering eller avkodning av rum och platser är oskyldiga företeelser; de sker inom diskursiva ramar, det vill säga i anslutning till kommunikation och språkuttryck inom vissa sociala
praktiker, vissa media, viss distribution, kort sagt vissa maktförhållanden.1
I det här arbetet studeras rumslighet och språkuttryck kring en bestämd samhällspraktik:
rättens. Rättens platser, dess fysiska och språkliga gestaltning, är för nordiskt vidkommande
relativt välkända från 1600-talet och framåt. Från denna tid finns tydliga förordningar och
direktiv från centrala myndigheter, bevarade skriftliga protokoll, domböcker, brevväxling
m.m. samt dessutom en del bevarade byggnadsverk. Tidigare ser situationen annorlunda ut.
Vi känner till formerna för rättsutövningen relativt väl från tidig medeltid och framåt, men de
konkreta rättsplatserna är ofta okända och har inte efterlämnat många fysiska spår. Det beror
till stor del på att rättens rumslighet, innan särskilda tingshus byggdes – i större skala skedde
1

Forskningsöversikt över social rumslighet: Parker Pearson & Richards 1994:1ff.; Muir 1999; Wylie 2007. Om
monumentforskning: Wienberg 2008.
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inte detta förrän under sent 1600-tal – i huvudsak har bestått av landskapsutsnitt. Förutom de
enkla stockbänkar på vilka rättens ledamöter satt under förhandlingarna, är det själva landskapet, valet av plats och de möjliga sätten att förstå och tolka platsen i landskapet som har
varit rättens fysiska gestaltning. Då rätten flyttat inomhus och tingsstockarna ruttnat bort har
minnet av de forna samlingsplatserna efterhand bleknat. I detta ligger en lockelse på flera
sätt: Var fanns de rättsliga samlingsplatserna före 1600-talet? Om dessa platser kan återfinnas,
hur såg de ut? Hur gestaltades de och hur kommunicerades de?
Där de traditionella historiska och byggnadshistoriska källmaterialen sviker har det visat
sig att ortnamnen ofta kan användas för att finna de gamla rättsplatserna. Tack vare relativt tät
och kontinuerlig bebyggelse, tidig kanslitradition och kartografi samt intensivt insamlande av
namn på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund under 1800- och 1900-talen är Skåne särskilt
väl lämpat för en undersökning av rätt, namn och landskap.

1.2 Disposition
Avhandlingen inleds i detta första kapitel med en genomgång av syfte och frågeställningar
samt aktuella teoretiska och praktiska perspektiv. Förhållandet mellan språk, plats och landskap, och namnens roll i sådana sammanhang, beskrivs genom utvalda nedslag i forskningshistorien. Stycket avslutas med ett förslag till syntes mellan olika perspektiv.
Därefter presenteras en del av den rätts- och språkhistoriska bakgrunden: begreppen ”härad” och ”birk”. Under denna rubrik beskrivs också en av arbetets praktiska utgångspunkter,
nämligen den sedan länge etablerade syn på förhållandet mellan härads- och tingsplatsnamn
och på dess administrationshistoriska relevans som har presenterats, modifierats och diskuterats av fr.a. Jöran Sahlgren (1920), Thorsten Andersson (1965, 1978, 1982, 1984a, 1984b,
1999, 2006, 2007) och, för danskt vidkommande, Bent Jørgensen (1980), Vibeke Dalberg och
John Kousgård Sørensen (1979, 1984).
Centralortsbegreppet, som till stor del har präglat diskussioner om plats, landskap och
makt – också rättsutövning – inom arkeologin och inom namnforskningen under ganska
många årtionden är ämnet för det första kapitlets sista avdelning. Till de ovanstående arbetena
om härads- och rättsplatsnamn, representerande etablerad kunskap, adderas här senare års
teorier och rön, t.ex. Lisbeth Eilersgaard Christensens genomgång och utvärdering av den
onomastiska centralortsforskningen från dansk horisont (Christensen 2010).
Kapitel 2 är en redogörelse över undersökningens olika källmaterial samt metodiska överväganden och val. Det ges exempel på hur man inom tidigare forskning har använt ortnamnen
som rättshistoriskt källmaterial och även marknamnens forskningspotential i allmänhet berörs, liksom hur fysiska manifestationer i landskapet har menats representera rättsutövningen.
I kapitlet tas också frågan om ägo- och naturnamnens ålder upp.
De tredje och fjärde kapitlen, som är undersökningens huvuddelar, innehåller redovisande,
analyserande och diskuterande genomgångar av Skånes härader utifrån arbetets frågeställningar. De inleds med en djupstudie av fyra utvalda härader, Albo, Bara, Bjäre och Torna,
vilka ses som naturgeografiskt representativa för olika delar av landskapet och som också har
det gemensamt att de genom arkeologi och skriftliga källor erbjuder särskilt rika möjligheter
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till jämförelse mellan olika källmaterial. Härefter följer en något mer översiktlig, men fortfarande bred och diskuterande, genomgång av ytterligare fem härader.
Avhandlingens slutkapitel innehåller fem huvudmoment. Först diskuteras rättsnamnen, deras frekvens, vilka de är o.s.v., sedan behandlas de namngivna platserna och landskapsutsnitten i vilka de förekommer. Därefter beskrivs och problematiseras de samlade namnmiljöerna
som knyter an till rättsutövningen. Avsnittet följs av en presentation av en delvis ny syn på
relationen mellan tingsplatsnamn och häradsnamn. Sist knyts källmaterialen – namnbeläggen
och användandet av dem – ihop med olika tiders akademiska och samhälleliga diskussioner.

1.3 Syfte och frågor
Avhandlingens syfte är dels att samla in, avgränsa och beskriva de ortnamn i Skåne som har
att göra med rättsutövning, dels att analysera och beskriva de platser som dessa namnger samt
de rättskretsar – vanligtvis härader – vilkas centra rättsplatserna har varit. Förhållandet mellan rättsplats och rättskrets studeras, dels för att rättskretsarna i många fall är uppkallade efter
tingsplatser, men också för att häradsnamnen speglar förhistoriska och medeltida samhällsförhållanden, både inom den rättsanknutna och administrativa sfären och i vidare sammanhang – bebyggelsestruktur, sociala och administrativa förhållanden samt idévärld. Inte minst
kan dessa namn belysa skiftet mellan förhistorisk tid och medeltid. Häradsnamnen är ett klassiskt forskningsfält inom ortnamnsforskningen, vilket innebär att de redan är fylligt och kunnigt behandlade. Av tids- och utrymmesskäl innehåller den här avhandlingen ingen fullständig nyläsning eller ens genomgång av samtliga skånska häradsnamn. Snarare inskränker sig
ambitionerna till kompletterande funderingar och kritiska synpunkter. I viss mån gäller dessa
häradsnamnens etymologier, men främst handlar det om de olika namntyperna, deras syftning
och kontext.
Undersökningsområdet är Skåne. En målsättning är att reda ut vilka namn som relaterar
till rättsutövningsplatser och rättsdistrikt, hur dessa namn är konstruerade – i första hand vilka
ord de är uppbyggda av. Namnen används också i en bredare diskussion om den äldre rättsutövningen i kulturlandskapet, hur rätten har kommit till uttryck i det fysiska landskapet och
hur den förhåller sig geografiskt till andra koncentrationer av makt, kunskap, tro, människor
och kapital. Särskilt stor uppmärksamhet riktas mot medeltida förhållanden och mot eventuell
kontinuitet från äldre, förhistoriska skeden.
Arbetet har tvärvetenskaplig karaktär – källmaterial och frågeställningar från arkeologi,
historia och historisk geografi är viktiga och förhoppningsvis väl integrerade delar – men
tyngdpunkten ligger alltså vid användandet av ett språkligt källmaterial, ortnamnen. Frågorna
kan sammanfattas enligt följande:
Vilka namn relaterar till rättsutövning i det undersökta området? Representerar de rättsanknutna namnen historia som har stöd i andra källmaterial eller utifrån allmänna överväganden? Finns geografiska eller historiska mönster vad beträffar rättsnamnens språkliga konstruktion och deras frekvens, och vad beror i så fall sådana mönster på? Går det att urskilja
samband mellan de rättsindicerande namnen och olika tiders akademiska diskussioner om
historiska samlingsplatser och tillhörande fornlämningar?
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Det frågas också efter de samlade namnmiljöerna i de områden där det finns ansamlingar
av lokaler med rättsindicerande namn. Ägo- och naturnamn som relaterar till rättsutövning
ses som delar av berättandet runt vissa platser och landskapsutsnitt. Vilka andra delar av detta
berättande kan beläggas genom ägo- och naturnamnen? Kan särskilda teman eller kronologiska skikt urskiljas?
Häradsnamnen granskas, som nämnts ovan, från flera perspektiv. Den sedan länge etablerade synen på häradsnamn som ”primära”, ”sekundära”, ”ursprungliga bygdenamn” diskuteras, liksom synen på härader och distrikt som ”naturliga” eller ”artificiella” och de kronologiska implikationer som ofta har åtföljt häradsnamnsindelningen i tidigare forskning.
Namnen som studeras står i förbindelse med namngivna platser. Vad karaktäriserar de
platser som genom ortnamn och på annat sätt kan antas ha varit rättsplatser? Hur ter de sig i
förhållande till omgivande landskap? Är de centrala i landskapet? För att kunna bedöma det
måste topografi, kommunikationsvägar, befolkning, bebyggelse och andra centrala funktioner, som kult, handel och makt vägas in i bilden.

1.4 Geografi, språk och namn
Landskap i geografin
Ett landskap utgörs av en fysisk verklighet – det är vått eller torrt, bevuxet av viss vegetation;
det kännetecknas av viss topografi, viss jordmån o.s.v. Landskapet har formats av fysiska
krafter: inlandsisen, höstregnet, djurens betande, bondens plöjande, grävskopans grävande.
Men ett landskap är också en upplevelse, något som existerar i betraktarens öga, ett särskilt urval av fysiska gestaltningar och platser som tillsammans blir till en viss vy utifrån vissa föreställningar, ideal och känslor. Samma utsnitt fysisk verklighet kan ses som olika landskap av olika människor, eller till och med som olika landskap av samma människa, beroende
på tillfället, sinnesstämningen, perspektivet. Landskapet kan ge upphov till såväl en individuell som en kollektiv upplevelse och likaväl som man kan befinna sig innanför eller utanför
det fysiska landskapet kan man inkluderas eller exkluderas i en landskapsupplevelse.
I historien är landskapsbegreppet till betydande delar politiskt och handlar ofta, som när
Moses tar sitt folk till det heliga landet, eller när svenskarna sägs härstamma från Noak, Oden
eller goter, om historiskt legitimerad makt över territorium och om samhörigheten mellan
land, folk och mer eller mindre gudomliga härskare (Fem moseböcker på fornsvenska; Olwig
2002, 2005a, 2005b; Hall 2000). Utöver sådana betydelser måste man räkna med mer lokala
som t.ex. handlar om möjligheter till näringsfång, samt om allmänmänskliga, om perception –
hur vyer uppfattas och avkodas, medvetet och omedvetet.
Att uppfatta rumsligheten som fylld med mening och betydelse och som sammanhörande
med kommunicerade existentiella sidor av tillvaron får betraktas som allmänmänskligt och
universellt. En mångfald av vitt skilda exempel kan hämtas från vilken tidsepok eller vilket
av människor befolkat område som helst.
Ett tidigt och välartikulerat exempel på hur rummet i sig ses som laddat med innebörd och
som representerande människosamfundet i djup mening återfinns hos den franske 1800talsförfattaren Victor Hugo. I Ringaren i Notre Dame beskriver han människors byggnads-
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verk som ett språk, i själva verket Språket framför andra, från äldsta urtid fram till 1400-talet
och boktryckarkonsten, då byggnadsverket som språk blir utkonkurrerat av skriften: ”Orfeus
bokstäver av sten ersätts av Gutenbergs bokstäver av bly” (Hugo 1975:245).
…när bördan av traditioner blev så tung och förvirrande att det talade ordet, naket och flyktigt, löpte
fara att gå vilse och tappa tråden, omskrev man dessa minnen på ett mera synbart sätt genom att föreviga
dem på jordens yta. Man fäste varje tradition vid ett byggnadsverk. De första byggnadsverken bestod av
enkla stenblock som järnet ej vidrört, säger Moses. Arkitekturen var i sin begynnelse en skrift. Den började som ett alfabet. Man reste en sten på marken, och den blev en bokstav….Längre fram började man
foga samman bokstäverna till ord. Man lade den ena stenen på den andra och formade stavelser av granit. Kelternas dolmen och cromlech, etruskernas tumulus och hegreernas galgal är ord. Några av dem,
framför allt tumulus, är egennamn. Stundom, när man hade gott om sten och utrymme, skrev man till
och med en hel sats… (Hugo 1975:235f.) […] Och ej endast byggnadernas form utan även deras placering gav uttryck åt den underliggande tanken. Allt eftersom den symbol som skulle uttryckas var ljus
eller dyster krönte grekerna sina berg med för ögat harmoniska tempel och urholkade indierna sina
[berg]… (a.a. s. 237).

Hugo ser detta ”mänsklighetens första skriftspråk” som föränderligt och som en spegelbild av
och ett språkuttryck för tankegångar, strävanden, maktförhållanden och utveckling inom
människosamhällen. Framför allt betonar han en för alla samhällen gemensam utveckling
från teokrati till folkstyre, från enhet till frihet (a.a. s. 237), en utveckling som kan beskådas i
rumsliga manifestationer – i byggnadsverk:
De allmänna kännetecknen på all teokratisk byggnadskonst är oföränderligheten, rädslan för framsteg,
bevarandet av de traditionella linjerna och de ursprungliga typerna, den lydnad med vilken människans
och naturens alla former fogar sig efter symbolens obegripliga nycker. Endast den invigde förmår tyda
denna dunkla skrift (a.a. s. 243) […] De allmänna kännetecknen på den folkliga byggnadskonsten däremot är mångfald, växling, förändring, ursprunglighet, rikedom på former, ständig rörelse… (a.a. s. 244)

Ringaren i Notre Dame, skriven 1831 och uppenbart färgad av romantiken, pekar i stycket
om sten- och platsskriften på flera sätt framåt i vetenskapshistorisk mening. Den förebådar
tankegångar som blev centrala under det sena 1800-talet och 1900-talet: utvecklingslära,
klasskampspräglad historiedeterministisk samhällsutveckling, men också fenomenologi och
existentialism.
Under 1900-talet och fram till idag kan de synsätt som har präglat diskussionen om landskap och plats grovt sett delas in i tre huvudfåror: en naturdeterministisk, en fenomenologisk
och en socialkonstruktivistisk. De olika huvudspåren rymmer sinsemellan mycket betydande
variation och skillnader i perspektiv. Särskilt inom de två sistnämnda finns också mängder av
exempel på forskare vars hemvist inom det ena eller andra paradigmet inte är självklar eftersom perspektiv och synsätt är överlappande.2
Inom de två förstnämnda huvudfårorna betraktas människans rumsliga meningsskapande
som i första hand betingat av människan själv, som biologisk eller själslig varelse. Tankegångarna kan spåras tillbaks till upplysningstidens naturdeterminism, Darwins lära om den
starkares överlevnad och Konrad Lorenz biologiska syn på människans sätt att vara, men
också till idéer som ytterst kan härledas ur Descartes ur tvivel och tanke byggda andliga verk2

Översikter över landskap–plats: Muir 1999; Wylie 2007; Thwaites & Simpkins 2007; Thompson 2009.
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lighet och fenomenologer som Edmund Husserl, Martin Heidegger och Maurice MerleauPonty, för vilka den individuellt upplevda, men universella, kroppsliga erfarenheten ligger till
grund för människans varande i världen.3
Inom den tredje fåran är rumslighet i stället i första hand något som sker i interaktionen
människor emellan och som alltså ska förstås som en social företeelse. Här har tänkandet i
hög grad sina rötter ibland postmarxistiska forskare och skribenter som litteraturkritikern
Roland Barthes eller Michel Foucault. Ofta ligger framställningarna i linje med eller relativt
nära 1900-talets socialkonstruktivistiska tänkare som Pierre Bourdieu, Max Weber och Anthony Giddens.4
Uppdelningen av idéer kring människa och landskap i skilda ”huvudfåror”, är en användbar tankestruktur och en praktisk grund för fortsatta samtal, men i praktiken i viss mån en
chimär då de olika inriktningarna på individ- och författarnivå ofta sammanblandas.
I det här arbetet har ett textorienterat betraktelsesätt valts, med större tonvikt på sociala
perspektiv än naturdeterministiska eller individuellt andliga. Valet är varken självklart eller
entydigt: i hög grad är det en fråga om personliga erfarenheter, tycke, smak och läggning –
faktorer som inte ska redovisas mer ingående än genom en allmän hänvisning till den tidsanda, de miljöer och de forskningsarbeten som präglat ämnena arkeologi och nordiska språk i
Norden i allmänhet och särskilt vid Lunds universitet under de sista femton till tjugo åren.
Entydigt är valet inte, i den meningen att de perspektiv som den här föreliggande studien
bottnar i mycket hög grad handlar om att finna användbara och teoretiskt tilltalande sätt att
utnyttja tankegångar från olika paradigm – att blanda.
Nedan presenteras ett urval forskare och teorier som representerar tankegods av central
betydelse för arbetets inriktning. Som framgår är det i synnerhet de sociala och de fenomenologiska perspektiven som lyfts fram. Det innebär med nödvändighet att andra möjliga
inriktningar utesluts eller behandlas mer i förbigående. Mer natur- eller individorienterade
perspektiv – t.ex. biologiska, kognitiva eller språkstrukturalistiska – hade, förmodligen med
intressanta resultat, kunnat användas för att studera samma material, men hade givit en annan
studie. Anslaget och bevekelsegrunderna, i det föreliggande arbetet liksom hos de nedan anförda arbetena, är allmänhumanistiska snarare än inomdisciplinära. Siktet är i högre grad inställt på människan som social varelse än på språkstrukturell deskription. Ambitionen är dock
att utifrån bestämda utgångspunkter samla in ett fylligt empiriskt underlag som kan ligga till
grund för nya utgångspunkter, nytt materialinsamlande o.s.v. i vad som kan beskrivas som en
hermeneutisk spiral (Kjørup 2005:247ff. Brink 1993:7ff.).
Den brittiske geografen Denis Cosgrove är den enskilde forskare som tydligast har kommit att representera en ”ny geografi”, från 1980-talet och framåt. Med ett ursprung i en reaktion mot tidigare positivistiskt förankrad geografi har den geografiska inriktning som inleddes
av Cosgrove m.fl. idag närmast blivit normalforskning och en plattform att ta sig vidare från.5
Cosgrove och den nya geografin integrerade på ett tydligt sätt subjektivitet och makt i den
geografiska analysen. Synen på vad landskap är står ofta i centrum. Cosgrove fäster upp3

Se Nordin 1995:274ff., 491ff., 498ff., 516ff.; Kjørup 2005 (1996):255ff.
Se Barthes 1966, 1970; Weber 1978; Foucault 1994; Nilsson 2008; Giddens 1994; Bourdieu 1991.
5
För diskussion och kritik av vad som, något oegentligt, kallas en brittisk fenomenologisk landskapstradition, se
Johnson 2012:269ff.
4
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märksamheten vid att landskap produceras och blir till inom bestämda kulturella kontexter
och bestämda maktförhållanden. Han jämför t.ex. med renässansens konst som stadfäster och
legitimerar ett visst sätt att se på och uttrycka en representation av världen, och understryker
att det vi ser, den verkliga geografi vi förnimmer, inte är mer verklig eller mindre inbillad än
konstens. Landskapet kan ses som en slöja eller en bok vars text suddats ut och ersatts med en
ny, en palimpsest. Det som döljer sig bakom slöjan eller i ersättandet av en text med en annan
är bestämda eliters strävan efter att etablera sin vy, sin syn på tillvaron, att göra den normal
och oomtvistad, att symbolisera och manifestera sin dominans. Någon objektiv sann eller äkta
mening kan emellertid inte utläsas ur Cosgroves landskapstexter. Snarare är de under ständig
utveckling och förändring (Cosgrove & Daniels 1988; Cosgrove 1998; Muir 1999:212ff.;
Wylie 2007:67ff.).
Kring 1990 kan man se en tendens till förändring bland kulturgeografers syn på landskapstexten. Istället för att vara ett historiskt avtryck bestående både av fysisk verklighet och
representationer i konst, text- och kartproduktion m.m. anses nu landskapet i (än) högre grad
vara organiserat kring frågor om styrande och makt. Den kritiska läsaren av landskapet uppmanas att försöka genomskåda de dolda koderna och de icke ifrågasatta antaganden som
präglar hur vi läser landskapet. Geograferna James och Nancy Duncan, verksamma i USA,
beskriver detta i en känd artikel:
[…] If landscapes are texts which are read, interpreted according to an ingrained cultural framework of
interpretation, if they are often read inattentively at a practical or nondiscursive level, then they may be
inculcating their readers with a set of notions about how the society is organized: and the readers may be
largely unaware of this (Duncan & Duncan 1988:123).

Hos James och Nancy Duncan förskjuts perspektivet en aning från produktionen av landskap
inom fr.a. konst och textproduktion, som hos Cosgrove, till konsumtionen av landskap, t.ex. i
förorter till dagens New York – från ett måleriskt perspektiv till ett vardagsvisuellt. En viktig
referens för Duncan och Duncan är den franske litteraturkritikern Roland Barthes, vars utveckling från en strukturalistisk grundsyn i riktning mot en mer postmodern har sin parallell
inom den nya geografin (Wylie 2007:72). Barthes tidigare arbeten präglas av en vilja att avslöja den ideologiska mystifikation, den mytbildning, genom vilken småborgerlig kultur görs
universell, Barthes kallar detta myt och mytens uppgift är att ”göra historisk intentionalitet till
naturgiven legitimitet och få det oförutsedda att se ut som det eviga” (a.a. s. 73, min övers.).
Men det är nog genom den senare produktionen Barthes har haft störst inflytande på forskare
som sysselsätter sig med rumsligheten som text. I synnerhet Barthes syn på intertextualitet
bör nämnas. I ”Författarens död” (1977) argumenterar han för att text är en ”väv av citat från
en kulturs oräkneliga centra”. Han rör sig alltså med ett utvidgat textbegrepp där text refererar till den fullständiga orkestreringen av ord, tecken, bilder o.s.v. Och läsandet är inte det
simpla avkodandet av tecken som representerar en verklighet, utan en del av en pågående
gränslös, intertextuell produktion. För Barthes är text:
[…] woven entirely with citations, references, echoes, cultural languages, antecedent or contemporary,
which cut across it through and through in a vast stereophany (Barthes 1977:160).
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I direkt anslutning till denna syn på text, vänder Duncan & Duncan på begreppet och utgår
från landskapet som text:
[If landscape is] a space in which a reader as writer can wander, in which signifiers play, signifieds become signifiers in an endless process of deferment (Duncan & Duncan 1988:118). And so, conversely, it
is possible to state that landscape is “an ordered assemblage of objects, a text, it acts as a signifying system through which a social system is communicated, reproduced, experienced and explored” (Duncan
1990:17).

Men Duncan och Duncan visar också upp vissa brasklappar i sitt anammande av Barthes textsyn: ”Fastän det är viktigt att se och erkänna betydelse som instabilt är det lika viktigt att inse
att denna mångfald är ändlig” (Duncan & Duncan 1988:119; Wylie 2007:75, min övers.).
Duncan och Duncan lyckas också sy samman sina teoretiska ansatser och tydliggöra sina
perspektiv i mycket konkreta handfasta studier, i områden präglade av kolonial historia och i
förorter i nutida miljöer i dagens USA. I Bedford Village, en rik förort till New York, beläggs
genom mängder av visuella observationer en pastoral idyll, en idyll vars ideologiska och estetiska grundval består av lokalpatriotism, antiurbanism, antimodernism, anglofili och romanticism. En ekonomisk grundförutsättning för upprätthållandet av denna estetik eller vy är exploateringen av lågavlönade och tillfälligt anställda invandrare från Syd- och Mellanamerika
som inte själva bor här, utan i en grannort, där landskapstexten är en annan (Duncan & Duncan 2003, 2004; Wylie 2007:76f.).
I synnerhet Cosgrove, men också Duncan och Duncan har haft stort inflytande också inom
angränsande discipliner som arkeologi och antropologi. Även inom dessa ämnen har synen på
landskap som text fått ett brett genomslag. Men här är man mer benägen att blanda synsätt
från olika, ibland i grunden ganska olika, skolor. Framförallt rör det sig om kognitiva eller
semiotiska – naturvetenskapligt inspirerade – och fenomenologiska.
Den språkliga aspekten av ”landskap som text”-tänkandet blir ofta mer konkret i antropologiska och arkeologiska sammanhang än hos geograferna. Dokumenterade, muntligt framförda historier om händelser, platser, historia, mänskliga relationer, näringsfång och världsbild är ett återkommande inslag inom antropologin. Arkeologer försöker gärna föreställa sig
motsvarande förhistoriska berättelser, uttydbara i landskapet genom manifesta lämningar och
genom föremål, genom analogier till historiska och antropologiska material, genom en retrospektiv potential hos senare belagda berättelser o.s.v. Det finns ofta också en medvetenhet,
ibland överutnyttjad, om att åtminstone en typ av språkliga uttryck för alla de berättelser som
har funnits, men försvunnit, faktiskt fortfarande kan finnas till hands – ortnamnen. På det hela
taget måste man ändå instämma med den amerikanske antropologen Keith Basso nu snart
tjugo år gamla forskningsefterlysning: det onomastiska materialet är underutnyttjat.
How, in any community, to identify the conceptual frameworks and verbal practices with which members appropriate their geography? One promising approach, as I have been suggesting, is to attend to native place-names and the full variety of communicative functions served by acts of naming in different
social contexts. It may be noted in this regard that place-names, or toponyms, comprise a distinct semantic domain in the lexicons of all known languages, and that the formal properties of place-name systems,
together with their spatial correlates and etymological histories, have long been objects of anthropological inquiry. But the common activity of placenaming – the actual use of toponyms in concrete instances
of everyday speech – has attracted little attention from linguists or ethnographers. Less often still has
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placenaming been investigated as a universal means – and, it could well turn out, a universal primary
means –for appropriating physical environments (Basso 1996:75f.).

En av flera orsaker till detta negligerande av ortnamnen från forskare och akademiker är, menar Basso, en vitt spridd språkuppfattning inom vilken namn menas ha betydelse endast genom sin förmåga att referera och att på det viset, i rollen som referensagent, peka på och leda
till enkla, eller komplexa, förutsägelser (a.a. s. 75f.). Basso beskriver, med hänvisning till en
av fenomenologins förgrundsgestalter, Martin Heidegger, ett särskilt samband mellan det talade språket, rumsuppfattningen, ortnamnen och varandet hos apacherna. Beskrivningen erinrar om att platsuppfattning inte bara är något människor vet och känner, det är något människor gör (Basso 1996:143; Camus 1955:88). Det Basso beskriver är förhållanden och språkbruk med drag som är distinkt specifika för apacherna, men som ändå, inom ett variationsrikt
fält, kan ses som högst relevanta även för andra oralkommunikativa samhällen genom historien och som dessutom på ett mer principiellt plan visar ortnamnens ofantliga uttryckspotential som allmänmänskligt kommunikationsmedel. När man hos apacherna använder ortnamn
är det en allvarlig sysselsättning i vilken man citerar förfädernas tal (Basso 1996:30). Namnen har att göra med stammens ursprungliga ianspråktagande av marken. Att nämna ortnamn
är en social praktik, en sysselsättning, som gör historia till samtid och som konstruerar sociala
traditioner och personliga och sociala identiteter. Apacherna är på sätt och vis sina ort-världar
(a.a. s. 101, med hänvisning till Bakhtins ”det auktoritära ordet”). Basso påminner, med Martin Heideggers ord, sina läsare om att varje gång medlemmarna av en samhällsgemenskap
talar om landskap, benämner det, klassificerar det eller berättar historier om det representerar
och traderar de också landskapet och bidrar därmed till förståelsen av sin egen plats i det:
[…] whenever the members of a community speak about a landscape – whenever they name it, or classify it, or tell stories about it – they unthinkingly represent it in ways that are compatible with shared
understanding of how, in the fullest sense, they know themselves to occupy it. In talk about landscape
cultural conceptions of dwelling together are placed on oblique display (Heidegger 1977:323) […]

Ortnamnen är engagerande språkuttryck och spelar i Bassos skildring en mycket viktig roll i
förhållandet mellan människor och deras miljöer, deras rumslighet i vid mening. Genom
mentala och känslomässiga associationer kan de väcka tankar om tid och plats, historia och
händelser, personer, sociala aktiviteter om en själv och om stadier i ens liv. ”Genom sin förmåga att uppväcka, i sin koncentrerade kraft att hysa och stadfästa så mycket av vad ett landskap kan ses som representerande, både i personlig och kulturell mening, förlänas ortnamnen
ett funktionsvärde som lätt kan tävla mot deras användbarhet som referensverktyg” (Basso
1996:76f., min övers.). Få språkuttryck kan som ortnamnen användas för att uttrycka väldigt
mycket genom att säga väldigt lite (a.a. s. 77). Det man talar om med namnen är platser, och
det vill inte säga lite:
[…] places possess a marked capacity for triggering acts of self-reflection, inspiring thoughts of about
who one presently is, or memories of who one used to be, or musings of who one might become. And
that is not all. Place-based thoughts about the self lead commonly to thoughts about other things – other
places, other people, other times, whole networks of associations that ramify unaccountably within the
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expanding spheres of awareness that they themselves engender. The experience of sensing places, then,
is thus both thoroughly reciprocal and incorrigibly dynamic.
[…] sensing of place – is a form of cultural activity. Though commonly viewed in different terms – as
instinctual need by human ethologists, as beneficial personality component by developmental psychologists, as mechanism of social integration by theoretical sociologists – sense of place, as I have made it
out, is neither biological imperative, aid to emotional stability, nor means to group cohesiveness. What it
is, as Scott Momaday (1976) has suggested, is a kind of imaginative experience, a species of involvement with the natural and social environment, a way of appropriating portions of the earth. While this
perspective renders sense of place no less challenging to fathom or describe, it demystifies the notion by
assigning it to the familiar province of everyday events. Removed from the spectral realm of scholastic
reifications – needs, attributes, mechanisms, and the like – sense of place can be seen as a commonplace
occurrence, as an ordinary way of engaging ones surroundings and finding them significant (Basso
1996:143).

Den brittiske arkeologen Christoffer Tilley delar Keith Bassos influenser från och referenser
till fenomenologins portalgestalter och starka intresse för att finna en integrerad förståelse för
språk och landskap. Men här finns också en mer uttalad relativism, en poststrukturalistisk
hermeneutik präglad av reflektion över forskarens, uttydarens, roll och källmaterialens problematik. Tilley är också tydligt rotad i en brittisk landskapstradition inom vilken konkret
fältarbete och antikvarisk inventering av landskap och platser, så kallad ”field walking”, lätt
låter sig förenas med fenomenologernas fysiska och andliga ”varande” i rummet. Detta
varande är emellertid hos Tilley mer än den klassiska fenomenologins intentionalitet och mer
eller mindre andliga förförståelse. För Tilley är det upplevda landskapet intimt förbundet med
berättelser och berättande:
In movement on a path through the landscape something is constantly slipping away and something is
constantly gained in a relation tactile world of impressions, signs, sights, smells and physical sensations.
To understand a landscape truly it must be felt, but to convey some of this feeling to others it has to be
talked about, recounted, or written and depicted…(1994:31)

Det är alltså kommunikation, berättelser, som binder samman människor med landskapsformationer. I detta skapas en sorts moralisk vägledning för vad människor gör. Språk och landskap kan användas som symboliska uppfostrande resurser (just som hos Bassos apacher) för
att lära ut och hävda önskvärt socialt beteende. Berättelser, representerade genom namngivna
platser, sammanbinder tid och rum till vad som skulle kunna kallas didaktiska minnesnoder. I
sammanlänkandet av platser, landskap, handling, händelser och erfarenheter erbjuds synteser
av heterogena fenomen (Tilley 1994:32f.).
Läsningen, alltså receptionen och vidareförmedlingen, av platsernas och landskapens berättelser, genom användande av namn o.s.v., måste med nödvändighet resultera i en förståelse
av narrativ natur som inbegriper att tidigare erfarenheter förflyttas, rekontextualiseras, till
nutida sammanhang (a.a. s. 31). Om berättelserna länkas till regelbundet återkommande
rumsliga vanor uppstår en dialektik där namnet och platsen konstruerar och reproducerar varandra; platserna upprätthåller berättelser, som i sin tur ger mening – föränderliga biografier –
åt platserna (a.a. s. 33). Landskap, existerande genom en serie namngivna platser, är
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…a “natural” topography perspectivally linked to the existential Being of the body in social space. It is a
cultural code for living, an anonymous “text” to be read and interpreted, a writing pad for inscription, a
scape of and for human praxis, a mode of dwelling and a mode of experiencing. It is invested with powers, capable of being organized and choreographed in relation to sectional interests, and is always sedimented with human significances. It is story and telling, temporality and remembrance (Tilley 1994:34).

Namnens roll i detta är att ge mening och särskildhet åt platser genom mänskliga och mytiska
associationer. Namnen förvandlar det rent fysiska och geografiska till något som är historiskt
och socialt upplevt. I sin syn på namnen är Tilley till synes inspirerad av Keith Basso, som
han också hänvisar explicit till (a.a. s. 33).
De ovanstående författarnas syn på text, landskap och namn är idag i stort sett allmängods. Att namnen är en väsentlig del av skapandet av den fysiska verkligheten och att de ges
och används i sociala sammanhang, konstruerar platser och landskap, är delar av landskapstexter, förbinder ideologi med fysisk verklighet, är de flesta överens om. Men vilka konsekvenser insikterna ska få för namnforskningen, och för annan forskning inom vilken man
intresserar sig för namn, är mindre klart. Vissa tendenser kan skönjas: Inom allmänlingvistiken har psykolingvistiskt och kognitivt inriktade forskare tagit sig an ortnamnen, ofta i områden där global kapitalism och ”västerländsk” livsstil ännu inte slagit igenom eller där en konflikt mellan lokal tradition och utifrån kommande ideal och makt är uppenbar (Burenhult &
Levinson 2008). Frågorna gäller inte sällan vad som är universellt respektive specifikt i
namngivningen och perceptionen av platser (ibid.). Bland geografer och i viss mån namnforskare har man utifrån Foucaultianska perspektiv, utifrån begrepp som governmentality,
intresserat sig för medveten politiskt betingad och officiellt sanktionerad namngivning (Berg
& Vuolteenaho 2009; Rose-Redwood, Alderman & Azaryahu 2010). Exempel finns också på
hur man med avstamp i dagens litteraturkritik eller etnologi lägger tonvikt vid namnens liv
efter namnbildningen och vid deras förmedlande och konstituerande potential (Sejer Danielsen 2013; Sandst 2014). Dessutom har ett eget lingvistiskt ämne – Linguistic landscape studies – uppstått kring plats och text; ofta handlar studierna om det urbana landskapets många
synliga texter: butiksskyltar, vägskyltar, reklam, och så vidare (Jaworski & Thurlow 2010;
Järlehed 2011). Och inom traditionell namnforskning, t.ex. inom nordiska språk, kan man
kanske se en viss glidning i fokus, från språkuttrycket till platsen (Brink 1993, 2008).
Bland namnforskare finns en lång tradition att utgå ifrån och i första hand ägna sig åt själva namnen, förklara vilka ord och böjningsformer de innehåller, vilka historiska språkstadier
de representerar, var de är vanliga, när de gavs o.s.v. Sådan kunskap representerar idag en
akademisk tradition som tenderar att beskrivas som gammaldags, politiskt oreflekterad och
teorilös (Berg & Vuolteenaho 2009:1). Kritiken kan i viss mån, även om den inte alltid framförs så, relateras till de organisatoriska ramar som ortnamnsforskningen arbetar inom i de
flesta länder. De universitetsavdelningar som ansvarar för namnforskning (Sverige utgör härvidlag ett undantag genom att namnarkiven för närvarande sorterar under kulturdepartementet) har oftast ett särskilt förhållande till och uppdrag från staten som innefattar rikstäckande
insamling och standardisering av namn. Sådana uppdrag, liksom den fasta finansieringen, har
i viss mån konserverat somlig namnforskning teoretiskt och metodiskt. Denna del av namnforskningen är naturligtvis ett tacksamt offer för Foucaultianska betraktelser: staten uppträder
här i sin klassiska roll – en institution som genom att kartera, beskriva, benämna, skaffar sig
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kunskap, makt och kontroll, i typfallet på enskildas och minoritetsgruppers bekostnad. I detta
agerar den dessutom i hög grad oreflekterat och strategilöst. Det handlar inte om uttalad centralistisk maktsträvan (man kan tvärtom t.o.m. använda sig av en decentralistisk retorik) utan
om komplexa mönster av personliga band, karriärmöjligheter och om vad som är möjligt att
säga och tänka bland dem som har makt över hur staten styrs i en viss tid på en viss plats (se
Hall 1998, 2012; Nilsson 2008:129ff.). Denna del av ortnamnsverksamheternas existens är ett
fält som kunde studeras mer, inte minst därför att de spridda utsagor som förekommer, ofta
bland forskare som inte själva har personlig erfarenhet av namnforskningens villkor, tenderar
att vara både endimensionella och oprecisa. Vad som lätt glöms bort är att den grundforskning
som runt om i världen bedrivs av specialiserade namnforskare inom relativt förutsägbara ramar faktiskt är efterfrågad och nödvändig i flera sammanhang. Förutom den självklara nyttan
med enhetliga och genomtänkta namnformer i kartografi, adressättning och andra typer av
samhällsviktiga register (där hänsynstagandet till regional variation och språklig mångfald är
en viktig del av arbetet), behövs den klassiska, språknära namnforskningen inom humanistisk
tvärvetenskap. Geografer och arkeologer har svårt att ensamma göra så mycket av sina insikter om namnens generella betydelse, bland annat för att de saknar de språkliga verktygen. Det
finns alltså starka argument för att värna ett traditionellt språkligt perspektiv inom namnforskningen, hur man än väljer att bredda perspektiven och utveckla ämnet. Till det ovan anförda kan tilläggas det breda intresse och engagemang för namn och platser som finns hos
allmänheten, ett perspektiv som har varit avgörande för uppbyggandet av namnarkiv, men
som har kommit att spela allt mindre roll för hur de officiella namnarkiven förvaltas.
Det sagda kan uppfattas som en appell om vikten av traditionell namnforskning och levande ortnamnsarkiv. Men det finns också skäl att utforska nya vägar. En sådan kan vara att
utgå från den bild av namn, språk, plats och landskap som finns inom geografi och arkeologi
och att försöka kombinera den med språklig textforskning.
Man kan, som framgått ovan, se en relation mellan text och landskap på flera olika sätt.
Landskapet kan t.ex. läsas som en text, hänvisa till texter eller vara strukturerat kring texter,
t.ex. namn. Mest uppenbart är kanske att se landskapet som en okomplicerad utsikt: vad vi ser
är vad vi läser. Men någon har också skrivit landskapet, genom att ha premierat en viss landskapssyn, genom konst, arkitektur, litteratur, upprätthållandet av en social ordning genom
fysiska manifestationer o.s.v. Och när vi själva läser deltar vi i ett nytt skrivande, med nya
läsare och läsarter.
Vi kan också anta att vår läsning, till viss – oklart hur stor – del är betingad av djupt nedärvda kognitiva strukturer, vi kanske instinktivt uppfattar uppåt, nedåt, lätt, farligt o.s.v. – mer
eller mindre allmänmänskliga förnimmelser. Dessutom är vi kulturellt påverkade, t.ex. genom
vilka ord, namn och begrepp som är gångbara i en viss kulturell kontext.
Alla dessa perspektiv är lockande forskningsfält, men också svåra. En sak som vi emellertid relativt enkelt och konkret kan undersöka är (ett urval av) verkliga texter som har skapat
det faktiska landskap vi ser. Lite svårare är det att studera vilka texter som har skapat vår och
andras förförståelse av landskapet, men även detta är möjligt.
Betrakta bilden (fig. 2). I landskapet finns en manifest intertextualitet i form av synliga
texter som dessutom relaterar eller hänvisar till varandra: skyltar som berättar om platsen
(den äldsta av dessa är en runsten i bildens vänstra del), och som går att härleda till andra
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texter och till överordnade diskurser och sociala praktiker. Men här finns också osynliga texter, och även dessa rymmer intertextualitet. Landskapet framför oss har blivit vad det är genom text som inte är fysiskt närvarande: instruktioner för laga skifte, manualer för täckdikning, reklam för jordbruksmaskiner, testamenten, EU-direktiv för miljövård, forskningsrapporter om värdefulla biotoper, fornminneslagstiftning, muntlig och skriftlig instruktion om
asfaltläggning, kommunala och statliga trafikdirektiv, samtal mellan grannar o.s.v. Alla dessa
texter kan också härledas till andra texter, till stil, till genre, till diskurs, bestämda produktions- och distributionsförhållanden och till övergripande epistem eller diskursordningar. Om
man känner till texterna ovan har man en möjlighet att integrera dem i sin läsning av landskapet. Gör man det inte är det andra texter som bestämmer läsningen: skönlitteratur, TVprogram, turistbroschyrer, samtal med någon man frågar om vägen, datorspel, konstverk, en
skylt man läst någonstans o.s.v. Situationen kan avgöra vilka delar av alla de språkutsagor
man har möjlighet att mobilisera för sin läsning, som verkligen används. Men det är varken
slumpen eller en opåverkbar fri vilja som är den mest verksamma aktören i läsandet. Inte heller är det en enskild manipulativ makthavare som medvetet lägger en viss bok framför våra
ögon (mer än undantagsvis). Istället måste processen beskrivas som cirkulär. Vi påverkar och
påverkas inom ramarna för vad som, kollektivt och individuellt, så att säga är möjligt att säga,
skriva och tänka i en viss tid på en viss plats.

Fig. 2. Bilden och platsen kan ses som multimodala texter fyllda av intertextuella lager. Foto: Ola Svensson
2006.
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I mötet mellan de texter eller språkliga utsagor som har bidragit och bidrar till att skapa
landskapet vi ser och den fysiska verkligheten spelar etablerade och tillfälligt bildade ortnamn en avgörande roll. Utpekandet av punkter, platser och ytor är en förutsättning för att
kommunikationen om asfalt, biotoper, täckdikning o.s.v. ska få mening i just det här landskapet. Platsuttrycken, som kan vara 1000-åriga bebyggelsenamn, appellativer – tillfälligtvis
använda som namn, GPS-koordinater o.s.v. kan betraktas och studeras på en oändlig mängd
sätt. Att undersöka hur namn används inom bestämda textuella praktiker för att ge dessa mening i en fysisk verklighet och hur detta sedan skapar ett meningsbärande landskap är ett av
många angreppssätt som rymmer en stor forskningspotential. Namnforskarens roll i detta kan
förstås expanderas eller inskränkas men ett rimligt moment, ett minimum, kan vara att bidra
med ett medvetet och relevant urval av namnbelägg, att tolka dessa språkligt och sakligt samt
att säga något om den språkkontext (filologiskt, sociolingvistiskt etc.) ur vilka beläggen är
hämtade.
Inom den textkritiska skolan finns idag inriktningar som har stora likheter med den syn på
text som de nya geograferna (idag inte längre helt unga) har på landskapet. Det beror delvis
på att man har utgått från samma eller liknande förebilder. De ovan nämnda Duncan och
Duncan hänvisar som vi har sett gärna till Roland Barthes och litteraturvetenskapen. För
lingvisten Norman Fairclough, den mest namnkunnige forskaren inom den kritiska diskursanalysen, är det i stället Foucault som är den tydligaste inspirationskällan. Skillnaden är i
praktiken inte nödvändigtvis så stor.
Faircloughs värld är politisk. Dominerande grupper uttrycker sina intressen och sin strävan efter hegemoni, i politiken, i media, o.s.v. på sätt som inte alltid är omedelbart uppenbara,
men som kan avslöjas genom textanalys i tvärvetenskapliga sammanhang. Tvärvetenskapen
är viktig för Fairclough eftersom kommunikation alltid har både en semiotisk och en materiell sida. Fairclough tar ofta avstamp i små språkutsagor, rubriker, korta yttranden. Genom att
analysera deras stil, förbinder han dem med en viss genre, som i sin tur används inom en viss
diskurs. Ett utmärkande drag är alltså viljan att följa det lilla språkuttrycket upp till de stora
sociala sammanhangen, där det, genom vissa kanaler dominerade av vissa intressen, används
inom ramarna för övergripande maktordningar – neoliberala, kapitalistiska o.s.v. I den konkreta analysen är intertextualitet och rekontextualisering viktiga begrepp. Med kunskap kring
och känslighet för hur ett språkligt uttryck har använts tidigare eller vilken dess fulla betydelse- och användningspotential är kan man se intertextualitet i språkutsagor (texter i vid mening) och se hur språk återanvänds i nya sammanhang, rekontextualiseras. I rekontextualiseringen sker små eller stora glidningar i betydelse, konnotation, relevans etc. Samma ord eller
uttryck kan alltså i varierande stilistiska, genremässiga, diskursiva, sammanhang uttrycka helt
olika intressen och representera helt olika maktsfärer. Språkuttyckens förändrade användning
i nya kontexter är viktiga indikationer på vilka intressen om representeras i texten. Schematiskt uttrycker Fairclough sin syn i en vitt spridd modell, en kub innehållande tre korresponderande enheter: text, diskursiv praktik och social praktik. Utanför detta finns dessutom övergripande maktordningar, s.k. diskursordningar (Fairclough 1992, 2001, 2010; Sunnemark &
Åberg 2004; Winther Jørgensen & Phillips 2007: 70ff.).
Även lingvisten och semiotikern Günther Kress använder sig av de små språkuttrycken i
multidisciplinära sammanhang. Kress är liksom Fairclough intresserad av makt, men snarare
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än de stora historiska, politiska, mer eller mindre globala maktordningarna är det vardagspsykologin, i familjen, i klassrummet, mellan människor i olika stadier av livet, som står i centrum för intresset. Han rör sig med ett utvidgat textbegrepp, med multimodala texter i vilka
bild och synintryck också är text. Kress fäster uppmärksamheten vid hur texter verkar i och
samverkar med sociala sammanhang. Texter uttrycks för Günther Kress inom ramar (modes)
inom vilka de komponeras, ofta multimodalt (design), för att kunna spridas genom olika
kommunikationsmedier. Liksom hos Fairclough finns ett dialektiskt förhållande mellan texten
och villkoren för dess tillkomst och spridning (Kress & van Leeuwen 1996; Kress 2003,
2009, 2010).
Avsnittet om geografi, språk och namn avslutas med några exempel på hur en textuell
namnforskning kan te sig och vilka konsekvenser den kan få. Textorienterad namnforskning
kan i sig rymma olika perspektiv. Man kan t.ex. tillämpa textperspektiv med utgångspunkt i
och med vilja att förklara namnens morfologi, namnens betydelse eller roll i bestämda kontexter eller med ambitionen att läsa landskapet. Sådana perspektiv kan förstås också kombineras.
Hos Staffan Fridell (2006) kombineras traditionell ortnamnsforskning med vissa sociolingvistiska och filologiska antaganden i en kontextuell närläsning av ortnamn. Namnbeläggens textuella bakgrund i olika stilarter används för att förklara egendomligheter i namnformerna, ofta sådana former som annars skulle strida mot traditionella, mer generella uppfattningar om olika ljudutvecklingar, grammatiska fenomen o.s.v. En viktig iakttagelse är att
samma ortnamn har kunnat förekomma i många olika varianter parallellt under lång tid: Algutsboda – Algusboda – Algusbo – Algesbo – Allsbo. Ofta har man när man har funnit många
varianter av ett namn delat in dem i utdöda, äldre, yngre och riksspråkspåverkade varianter.
Fridell menar att former som traditionellt kallas utdöda istället kan ses som lågstilsformer på
väg att försvinna, att det som vanligen kallas äldre form egentligen indikerar lågstil och att
benämningarna yngre och riksspråkliga former snarare är att betrakta som högstilsformer. Det
teoretiska ramverket är rudimentärt men användbart, ansatserna den inomdisciplinärt skolade
och verksamme ortnamnsforskarens.
I en artikel från 2013 av Per Stobaeus finner man ett annorlunda sätt att ta sig an ortnamn
utifrån deras morfologi (Stobaeus 2013). Även här är perspektivet textorienterat men den
övergripande ambitionen snarare idé- och bokhistorisk än strikt språklig som hos Fridell.
Utgångspunkten är namnet (på staden) Lund. Angående namnets egentliga ursprung konstateras helt kort att det menas innehålla lund ’skogsdunge’, kanske i betydelsen ’helig lund’.
Men detta är inte det intressanta. Istället är det hur namnet skrivs och används i olika sammanhang genom historien som är ämnet för studien. De små skillnader (fr.a. olika latiniseringar, samt i någon mån frånvaron av sådana) i hur namnet skrivs blir för Stobaeus en verkningsfull och belysande ingång i en diskursiv värld kring Lunds roll och olika identiteter,
ideal, politik, personligheter och så vidare som genom tiderna har förknippats med namnet
och så att säga konstruerat platsen. En tidig engelsk politisk koppling, renässansens klassicism, barockens göticism, Skånes övergång till Sverige och universitetets roll speglas i hur
och var namnet Lund skrivs. De övergripande idéerna och tidsandan uttrycks genom historiska personers personliga preferenser, användandet av bestämda medier, villkor för produktion
och distribution.
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Detta är, menar jag, ett exempel på hur man kan förena idéer om namn som berättelse, så
som de beskrivs av Keith Basso eller Christopher Tilley, med ett lingvistiskt text- och
diskursorienterat perspektiv, som i valda delar kan lånas från exempelvis Gunther Kress eller
Norman Fairclough, och göra namnforskning av kombinationen. Vad som inte är integrerat i
Stobaeus studie och som inte heller behövs givet det valda formatet, men som mycket väl
hade kunnat ingå i ett större arbete, är den konkreta rumsligheten – landskapstexten.
Traditionell ortnamnsforskning präglas, liksom alla forskningsgrenar, av uppsättningar väl
etablerade föreställningar, om ämnets natur, lämplig metodik, relevans o.s.v. Som påpekats är
det ofta olikheter i namnformer – t.ex. grammatiskt eller uttalsmässigt betingade – som står i
centrum för studiet. Betydelse ses vanligen som något som finns vid namngivningsögonblicket. Efter detta är den ursprungliga betydelsen mer eller mindre oväsentlig för namnbrukaren, namnet har blivit ett godtyckligt uttryck för en denoterad geografisk referent (Christensen & Kousgård Sørensen 1972:11; Dalberg 2002:12; Sandst 2014:12ff.). Men med mer
textuella eller geografiska perspektiv följer ett intresse för att även ett namn som rent
morfologiskt ser ut att vara detsamma i olika sammanhang för det första kan användas till
olika saker i dessa sammanhang och för det andra också kan väcka olika associationer i varierande sammanhang. Textuell namntolkning kan alltså ha som avsikt att förstå namnens betydelse och roll i bestämda, och skiftande, sammanhang.
Torna hög är namnet på vad som kan förmodas vara en stor förhistorisk gravhög nordväst
om Lund. Den är ovanlig till mått och form, vid och närmast kvadratisk, men skadad och av
den anledningen svårbedömd. Invid en delvis utdikad, delvis återskapad våtmark – Nöbbelövs mosse – är den belägen just där Romeleåsens förlängning, höjderna och sluttningarna vid
Lund, har övergått i slättbygd. I mossmarken invid högen har arkeologiska fynd gjorts, främst
föremål från neolitisk tid, som visar att lokalen har en bakgrund som offerplats (RAÄ Norra
Nöbbelöv 3:1. Fmis).
Namnet innehåller en böjd form av trädartsbenämningen torn samt sk. höj ’hög’ i den vanliga specialbetydelsen ’gravhög, gravhögsliknande kulle’. a-fogen uttrycker en särskild knytning mellan bestämningsleden och huvudleden. Mest sannolikt motsvarar den genitiv plural,
men helt säkra kan vi inte vara. Den kan också vara resultatet av medveten försvenskning
från vad som har uppfattats som danskt e, genitiv singular till vad som har uppfattats som ett
svagt maskulint substantiv eller en osynlig genitiv till Torna i Torna härad (som i sin tur förmodligen innehåller torn i genitiv plural). Namnets ålder kan inte avgöras. Den namngivna
lokalen har säkert utgjort en konstant, ett mer eller mindre oföränderligt och påfallande inslag
i närmiljön, mycket länge, kanske sedan äldre bronsålder. Det innebär att förutsättningarna
för att tänka sig namnet som mycket gammalt finns, ifall det också har funnits en stabil och
gärna stor namnbrukarkrets under lång tid (Hald 1948:14ff; Pihl 2014:13f., 204f.). Men samtidigt måste det påminnas om att namnet långt fram i tiden endast har traderats muntligt och
att namnbyte kan ha skett helt odramatiskt om det har funnits tidsperioder då högen inte har
haft någon signifikativ betydelse i praktiskt eller ideologiskt hänseende.
I många namntolkningssammanhang finns egentligen inte mycket mer än så att säga om
namnet Torna hög.
Men om vi försöker tänka förbi anspråken (utan att helt överge dem) på en och endast en
sanning om namnets ålder och ursprung och istället funderar på hur namnet kan ha uppfat-
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tats och används i olika sammanhang, hur detta kan ha gett högen och namnet betydelse
och hur vårt eget sätt att tolka och resonera kring namnet och platsen färgas av vem vi är
och vilka utgångspunkter vi har kan vi närma oss namnet på ett annorlunda, ett textuellt,
sätt:
Namnet har, bland annat, otvivelaktigt använts i en social praktik eller miljö som kan beskrivas som ett hushåll som brukar en gård. Denna har, som alla sociala miljöer, kännetecknats av särskilda sätt att kommunicera bestämda områden av tillvaron. En av de viktigaste
och mest frekventa har i det här fallet varit den muntliga vardagskommunikationen, talet, om
platser i närmiljön. Sådant tal har använts, hittat form och mönster kring vardagens sysslor
och arbetsuppgifter – jordnära spörsmål om djurhållning, skörd, årstider, väder och dylikt. I
det sammanhanget är det mycket näraliggande att tänka sig Torna hög som en på lite ovanligt
sätt normaliserad form av Torn(a)högen ’högen på vilken det växer hagtorn’. Kanske har
normaliseringen arkaiserande och märkvärdiggörande syfte, som när namnet på den till moderna lägenheter renoverade Vannagården (’vattningsgården’) (Södra Sallerups sn) på 1940talet av ägare och hyresgäster skrevs och uttalades Vanna gård.6 Hagtorn, ratat av kreaturen,
är väldigt vanligt vid Torna hög; om våren lyser det vitt över betesmarkerna runt Nöbbelövs
mosse. Kanske är ’högen på vilken det växer hagtorn’ namnets betydelse i den ursprungliga
namngivningssituationen, men det finns fler sätt att tänka sig saken:
Med en lätt förskjutning av perspektivet kan vi tänka oss in i en annan social och diskursiv
miljö: talet om grannarnas mark, om det som finns alldeles utanför det egna närområdet. Det
handlar då inte längre om det vardagliga behovet av att tala om bete, väder o.s.v., utan om att
strukturera sin närmaste omvärld, att skapa en mental karta – åstadkomma platser genom att
förbinda topografi med begripliga, delade och igenkännbara kognitiva eller sociala strukturer.
I det sammanhanget är det mer näraliggande att se Torna hög som ’högen som förknippas
med (tillhör, utgör gräns mot e.d.) (Västra) Torns by’, (eg. ’Tornbornas hög’).
Vi kan förflytta oss till ytterligare ett diskursivt sammanhang: talet och i detta fall även
skrivandet om ”särskilda” platser i landskapet. Sådan kommunikation kan knytas till flera
olika sociala miljöer och aktiviteter. Lokalt, hos bondebefolkningen, kan det handla om att
framhäva den egna ortens betydelse, historia och särskilda förutsättningar, om att förklara att
en viss plats är den rätta platsen för ett eller annat som har hänt eller som man vill ska hända.
Myter skapas och traderas för att legitimera och peka ut platsen för var tingssammankomster,
religiös aktivitet, årstidsfester, marknad etc. ska ske. Liknande intressen, men grundade i
andra behov, kan finnas, länkade till samma platser, i andra sociala och diskursiva sammanhang: från officiellt håll finns behov av kontroll och styrning, fast indelning och effektiv administration av riket, och av makt- och kunskapskoncentration, t.ex. genom historieskrivning.
I sådana kontexter tolkas namnet istället gärna som ’Torna härads särskilda hög’, vilket väcker associationer i riktning mot samlingsplats och centralpunkt. En inte oväsentlig observation
är att den idag officiella skriftformen av namnet understryker en sådan tolkning genom särskrivningen, vilket tycks visa vem som har makten över namnet: snarare lokalt miljöengagerade och kommunala tjänstemän än lantmäteriets namnvårdstjänstemän. De sistnämnda skulle
sannolikt ha förordat Tornahögen i enlighet med äldre källbelägg och med många paralleller.
6

Meddelat av min mor, som är uppvuxen här. Vanna gård är belagt som, kanske skämtsam, variantform även
tidigare, tidigast 1917 (DAL ortnamn Husie sn).

26

De förstnämnda tycker att Torna hög låter mer unikt, spännande och passande i en intressant
kultur- och naturhistorisk miljö: det lyfter platsen.
De tre olika sätten att se på namnet Torna hög ovan har implikationer för hur vi uppfattar
namnets ursprungliga, eller i en viss kontext förlänade, betydelse. Men även i sammanhang
som inte medför någon direkt språklig tolkning av namnets ursprungliga eller postulerat ursprungliga betydelse kan det vara av intresse att observera i vilka sammanhang det används –
namnet är även då en i en mängd texter som ingår i iscensättandet av en plats. Torna hög kan,
oavsett vad platsen har betytt genom historien, beskrivas som en ganska undanskymd plats
idag. Men söker man den på internet får man ändå ett antal träffar. Under rubriken Torna hög
dyker mycket specifika texter upp, texter som endast kan förstås med en del förkunskap: Torna hög visar sig vara en ”cache” för ”geocachers” – människor som inom en internetbaserad
gemenskap bjuder på platser som de uppmanar varandra att leta upp, markera sin närvaro på
genom att signera i en gömd loggbok, och kanske rekommendera andra (Internet 150907:
http://www.geocaching.com/geocache/GC1DZY5_n3-torna-hog?guid=6ab91157-ba17-4dba8601-cfef165b62b2). Geocachsajtens presentation av Torna hög tar, förutom lägeskoordinaterna, fasta på områdets flora och fauna och innehåller dessutom en kort beskrivning av
bronsålderns höggravar. På sajten finns möjligheter för besökarna att lämna ett personligt
omdöme om cachen/platsen. Även i detta sammanhang finns, för den som så vill, möjligheter
till tvärvetenskapliga studier i gränslandet geografi, textforskning och onomastik.
Det är viktigt att poängtera att de olika sätten att närma sig bruket av ett bestämt namn
ovan inte ska uppfattas som huggna i sten: de olika sociala och diskursiva miljöerna står i
förbindelse med och överlappar varandra. Varje definierat namnbrukarsammanhang måste ses
som en idealbild, ett sätt att tänka och tala om något. Inte heller ska den skisserade textuella
namnforskningen i stort ses som något fundamentalt nytt eller ett nedvärderande av något
gammalt. Istället kan den ses som en möjlighet att under vissa förutsättningar, utifrån vissa
frågeställningar, tydliggöra namnens hemvist inom bestämda språkliga och sociala användningsområden där sammanhang skapas mellan fysisk och kommunicerad verklighet. Ortodoxt
anammande av terminologi eller metodik från någon av de ovan nämnda forskningstraditionerna ter sig inte meningsfullt. Det handlar om att, om och när man finner det intressant, låta
sig inspireras i vissa riktningar – från namnbildning och namngivning till tradering och synliggörande av kommunikationssammanhang, från isolerade ögonblick i tiden till längre tidsskeden, från enstaka språkliga faktorer till kontexter, från inomdisciplinära frågor och metoder till tvärvetenskapliga, från deskriptiv grundforskning till tillämpad syntessökande forskning.

1.5 Härad och birk
Härad
Den språkliga bakgrunden till ordet härad har diskuterats länge. Ordet har bland annat ansetts
vara en motsvarighet till eller utveckling ur skeppsreda, medeltidsnordiskans skipsreidha,
’distrikt ansvarigt för ett krigsskepp’, med samma efterled, men istället med en äldre motsvarighet till här ’krigarfölje’ i förleden (Kock 1905:358ff., 1906:272ff.). Förslaget har avvisats
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med hänvisning till att några sådana härenheter inte är historiskt påvisade (Andersson
1999:436). Enligt ett annat förslag skulle efterleden i stället vara en nordisk motsvarighet till
en inom forntysk rättsterminologi förekommande sammansättning herireita, hariraida med
betydelsen ’hemsökelse av en här’. Idén, ursprungligen framlagd av Sven Tunberg
(1911:38ff., 1913:133ff.) har modifierats av Jöran Sahlgren (1920:60f.) som menade att ursprunget är ett ord med betydelsen ’ridande krigarskara’ (efterleden motsv. fvn. reidh ’ritt’).
Båda varianterna har mött allvarlig kritik: den förmodade betydelseutvecklingen från det
tänkta ursprunget till distriktstermen har menats vara långsökt (Andersson 1999:436). Även
en av historikern Stefan Söderlind (1969:406ff.) framförd teori om att härad kan härledas ur
latinets heredium ’hundradel av centuria’ har mött stark kritik och avvisats av språkliga skäl
(Kousgård Sørensen 1978:140).
Istället är det ett förslag som först formulerandes av filologen Hjalmar Falk 1888 (Falk
1888:349ff.) och som senare har nyanserats av Otto von Friesen (ovetande om Falks tolkning), samt förmedlats och försvarats av Thorsten Andersson (1965, 1974, 1982, 1984a,
1984b, 1986, 1999:435ff.), som får sägas vara allmänt vedertaget idag. Även i detta utgår
man från att förleden är en motsvarighet till här ’krigarskara’. Men efterleden ses istället som
en motsvarighet till råd i betydelsen ’makt’. Den exakta ursprungsinnebörden, och därmed
även betydelseutvecklingen, skiftar något beroende på om man väljer att följa Falk, von Friesen eller Andersson. Samtliga ser framför sig en hövding som har haft makt över en beväpnad
skara. Hos Falk går betydelseutvecklingen över en betydelse ’bebyggelsegemenskap som
lyder under en hövding’. Von Friesen tänker sig istället en ’maktsfär som omfattar en skara
vapenföra män’. Andersson menar att man inte kan vara säker på vilket dessa alternativ som
är att föredra, men redogör för hur betydelseutvecklingen både på ett allmänsemantiskt plan
och ifråga om det ingående -radha har gott om paralleller: en betydelseutveckling ’makt’ >
’maktområde’ > ’område, distrikt’ är naturlig och återfinns exempelvis i betydelseutvecklingen av fvn. riki och vald/veldi som båda uppvisar en betydelseutveckling från ’makt’ till namn
på länder etc. – från den sociala sfären i riktning mot den geografiska. Han pekar vidare på att
såväl fornsvenskans rath som herath uppträder som efterled i ortnamn där förleden utgörs av
invånarbeteckningar, eller, som i ett enstaka fall – Guthmundarath, dagens Gudmundrå – av
namnet på en person, i genitiv (Andersson 1999:437). Det sägs inte av Andersson, men möjligen kan dessa exempel – även om man inte kan vara helt säker på att den betydelsemässiga
relationen mellan för- och efterled är densamma som i ordet härad – indikera att härad i sin
ursprungsbetydelse inte ska uppfattas som ’makten över en här’ utan som ’härens makt’, på
samma sätt som Gudmundrå inte rimligen syftar på ’makten över Gudmund’ utan ’Gudmunds
makt(område)’. Men saken är svårutredd: sammansättningar med -råd i efterleden är ofta
oklara i detta avseende. Uttrycker exempelvis familjeråd ’makten över familjen’ eller ’familjens makt’? Sammansättningar med -råd kännetecknas också ofta av att de mycket lätt glider
i betydelse mellan mer abstrakta betydelser ’viss maktsfär’ etc. och synnerligen konkreta:
’visst beslut’, ’viss maktutövande församling’, ’platsen där viss maktutövande församling
träffas’ o.s.v. (SAOB). Såtillvida förefaller ordet härad i Falks, von Friesens och Anderssons
beskrivning passa väl in i ett bredare mönster.
Vi bör förstås ändå fråga oss vilka betydelser av de båda namnleden som har varit de mest
relevanta i den kontext som gav upphov till den bestående sammansättningen. von Friesens
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’maktsfär’ ter sig av utomspråkliga skäl lättare att acceptera än Falks ’makt’ och ligger ju
också närmare den senare betydelsen med geografisk association. Kanske kan man också helt
enkelt uppfatta dem som olika stadier i betydelseutvecklingen, där Falks ’makt’ föregår von
Friesens ’maktsfär’.
Även förledens betydelse kan diskuteras. Dess militära associationer, som tycks ligga
djupt i ordets ursprung, väcker frågor. En specialiserad, utvidgad, betydelse av här ’skara’ är
inte alls är orimlig men det måste påpekas att de tidigaste beläggen vi har på ordet inom de
nordiska språken, helt i linje med dess förmodade ursprung, alla vetter åt det militära hållet
(Jørgensen 1980:37). En förutsättning för antagandet att härad innehåller här i förleden är att
förhållandet mellan ’beväpnad skara’ och ’skara i allmänhet’ eller ’skara representerande befolkningen’ kan ses i en rimlig historisk kontext. Thorsten Andersson uttrycker detta förhållande som att: ”das Volk in der germ. Vorzeit ein Volk in Waffen war oder, anderes ausgedrückt, die waffenfähigen männer sozusagen das Volk ausmachten” (Andersson 1999:436).
Här är det lätt för läsaren att låta 1800- och 1900-talets politiskt använda retorik om vapenbärande, fria och manliga nordbor fördunkla bilden. Om vi bortser från sådant kvarstår emellertid ändå en del omständigheter som talar för en stark koppling mellan tinget och de vapenföra
männen, såsom bruket att bifalla beslut på tinget med vapenskrammel och en förmodad term
för detta bruk, wapentake, vilken har övergått till att beteckna lokala rättsdistrikt i Danelagen.
Även namnet på Knut den stores särskilda hird enligt Knytlingasagan, tingmannaliden, understryker någon sorts samband mellan tingsinstitutionen och män i vapen (Green 2004:38;
Knytlinge saga).
Utifrån ett bredare rättshistoriskt perspektiv beskriver den tyske historikern Reinhard
Wenskus de beväpnade skarornas roll vid tinget som en variant på ett närmast universellt
tema där samhället och rätten är organiserade kring tre samverkande eller konkurrerande, mer
eller mindre institutionaliserade enheter: furste, de äldstes råd samt folkförsamling. Enligt
Wenskus kan hären som aktör vid tingen ses som en under givna förutsättningar återkommande variant av eller ersättning för de äldstes råd. Även om de vapenföra männen som aktörer vid tinget ofta har förknippats med germanska och keltiska förhållanden måste det alltså
påpekas att fenomenet är vidare spritt och inte bör förknippas med något bestämt ursprungsområde. För Europas del kan man emellertid peka på att tendensen att råd av åldringar i rättsliga sammanhang ersätts av vapenföra män eller krigarskaror verkar äga rum samtidigt som
rytteriet skapas, vilket korresponderar ungefärligt i tid med Roms uppkomst (Wenskus
1984:443ff.).
Den etablerade synen på den språkliga och sakliga bakgrunden till ordet och begreppet
härad bygger på starka argument, men en fortsatt diskussion som belyser både faktiskt ursprung och tradering och användande av begreppet skulle säkert kunna vara fruktbar, i synnerhet vad beträffar just förleden här-.
I de medeltida källorna förekommer de nordiska häraderna i tre huvudsakliga funktioner:
som skatteuppbördsområde, som enhet för sjökrigsorganisationens försörjning och som rättskrets (Rasmusen 1960:490). Allmänt anses numera den sistnämnda funktionen vara den mest
primära, men förhållandet mellan de olika funktionerna är fortfarande en öppen fråga, förbunden exempelvis med den ovan nämnda synen på förhållandet mellan krigsmakt och rättsmakt. Häradets ålder är omtvistad, men från och med övergången vikingatid/medeltid nämns
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härader i Danmark, och i Kung Valdemars jordebok finns år 1231 en fullständig förteckning
över de danska häraderna. Avvikelserna mellan denna lista och senare förhållanden är små
varför häradsorganisationen i Danmark får anses helt etablerad senast under 1200-talets tidigare del. Sannolikt har emellertid i praktiken definierade och benämnda bygder fungerat som
härader långt innan upptecknandet av Kung Valdemars jordebok. I vilken utsträckning dessa
bygder överensstämmer med de medeltida häraderna har diskuterats sedan länge (Sahlgren
1920; Andersson 1947:321ff.). En vanlig uppfattning är att häradsbegreppet har spridits från
de Danska öarna, till Skåne och Jylland, därefter till Sydsverige och så, efter antagandet av
Magnus Erikssons landslag, också till de svenska landskap vars tidigare motsvarighet benämndes hundare (Andersson 1965). Likaså har det ofta ansetts att häradsindelningen i vissa
områden har anpassats till och kommit att överensstämma med äldre bygdeindelning medan
andra områden har skapats vid etableringen av just härader. För Skånes del har såväl historiska, geografiska som onomastiska argument använts i diskussionen. En genom Jöran Sahlgren
(1920) och Sture Bolin (1930) etablerad syn på utvecklingen tar fasta på att de Skånska häraderna i de södra och västra delarna av landskapet i de flesta fall har namn som innehåller bynamn och att dessa härader dessutom vanligtvis har gränser som utgörs av vattendrag. Tanken
är att dessa härader inte är förhistoriska bygder som kommit att införlivas i häradsorganisationen, utan att de istället genom centralt initiativ har skapats som härader då häradsorganisationen spritts, genom att gamla bygder har styckats upp. Detta visar sig, enligt modellens förespråkare, i att häraderna i södra och västra Skåne inte överensstämmer med de gamla bygder som man menar kan observeras arkeologiskt genom en tät fornlämningsbild längs vattendragen. En bärande tanke är att ”vatten förenar”, d.v.s. att vattendrag, sjöar o.s.v. i förhistorisk
tid var mer lättpasserade än land, där inga vägar, eller fordon, fanns. Den uppenbara analogin
är Öresund och övriga sund, fjordar etc. i det gamla Danmark, som genom sjöfart förenade
riket. Enligt synsättet är gränser i vattendrag ”artificiella” och i sig själva belägg för ett centralt, närmast kartografiskt, perspektiv. Mer implicit kan omständigheten att häradsnamnen
korresponderar med bynamn ses i samma kontext: de namngivande byarna är då maktcentra
inom den sfär som har initierat häradsindelningen. Även det geografiska förhållandet att härader med vattendragsgränser och med namn till synes bildade till bynamn återfinns och utgör en samlad massa i södra och västra Skåne kan sättas in i samma struktur: man har tänkt
sig att detta stora område en gång utgjort ett ”Urskåne”, en ”naturligt framvuxen” bygd, i
paritet med andra större bygder, framför allt Villand i nordost, en bygd som – liksom anses
vara fallet med Villand – senare har styckats upp i mindre bygder, som från medeltiden har
kallats härader.7 En skillnad mellan Villand och ”Urskåne” är då att namnet Villand fortsatte
att vara namnet på det gamla ”Storvillands” kärnbygd medan den äldre motsvarigheten till
namnet Skåne å andra sidan blev namnet på hela Skandinavien.8
En modifiering av dessa teorier, av språkstrukturell art, har gjorts av Thorsten Andersson,
först framförd i doktorsavhandlingen 1965. Anderson undersöker bland annat vilka härader
som i namnet har tillägget -härad redan i de äldsta beläggen. Han finner att dessa till klart
övervägande del är belägna i de äldsta jordbruksbygderna, medan härader i mer perifera områden, t.ex. norra Halland, i högre utsträckning har namn utan detta tillägg i de äldsta källor7
8

Se Sahlgren 1920 och Bolin 1930. Jfr även Andersson 1947 och Skansjö 1997:36.
Ang. Skåne, se SOL. För senare diskussion om namnet: Bjorvand 2007:21ff.
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na. Anderssons slutsats blir en bekräftelse av synen att häraderna har spritts från ett centralt
innovationscentrum, i Danmark, och att man i detta kan se ett kronologiskt förlopp där mer
centralt belägna bygder fick en helt ny organisation med nya ”primära” häradsnamn, medan
man i periferin anpassade häradsorganisationen till befintliga bygder, som fick behålla sina
namn, så småningom dock med tillägget härad. Anderssons hållning är mer resonerande och
försiktig än föregångarnas. Exempelvis pekar han på häradsbegreppets komplexitet som bl.a.
kommer till uttryck i gamla ortnamn som innehåller härad, i simplexform eller som efterled, i
områden som mycket sent har berörts av häradsindelningen. Sahlgrens och Bolins ”Urskåne”
lyser också med sin frånvaro i Anderssons beskrivning. Istället pekar han på att frånvaron av
explicit nämnda härader i sydvästra Skåne i Knut den Heliges gåvobrev helt enkelt kan förklaras av att närheten till Lund har gjort denna typ av preciserade lägesangivelser överflödig i
det aktuella sammanhanget (Andersson 1982:55–59). Inte heller danska sentida forskare har
anslutit sig till Urskåne-modellen: Bent Jørgensen ser det som osannolikt att hela sydvästra
Skåne skulle ha saknat indelning i mindre bygder vid medeltidens början (men han tänker sig
snarast att dessa skulle ha varit bygder som överlagrats och utplånats av häradsindelningen,
se nedan) (Jørgensen 1980:39, 43f., 46).
I stort sett har Anderssons beskrivning av häradsbegreppet och häradsnamnen vunnit acceptans. Fenomenet med kvarlevande bygdenamn utan tillägget härad är svårare att studera i
Danmark, där häradsorganisationens införande har hunnit långt redan vid tiden för de första
skriftliga källorna (Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:53f.). Andersson menar emellertid att
det källmaterial som ändå finns, en handfull häradsnamn med sent tillägg av härad, pekar i
samma riktning som det svenska materialet (Andersson 1982, 1984).
Inom dansk forskning har utredningen av häradsbegreppet tidigt också omfattat inventering av tingsplatsnamn: Svend Aakjærs utgåva av Valdemars jordebok, i vilken han försöker
härleda häradets ursprung till enheter av en viss storlek, relaterad till sjökrigstjänst och skatt,
nämns också stora mängder tingsplatsnamn (Aakjær 1926). Även häradsnamnen har tidigt
tilldragit sig uppmärksamhet (Stobæus 1706; Hald 1961, 1969; Andersson 1965).9 Ämnesfältet är stort och här ska bara redovisas några nedslag i publikationer som varit av betydelse i
modern tid.
Kristian Hald behandlar de danska häradsnamnen i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk
medeltid 1961 (Hald 1961:496ff.). Som tidigare och senare forskare delar han in dem efter
vad de denoterar och utifrån namntypologiska observationer. Han konstaterar att de primära
bebyggelsenamn som förekommer i en mängd häradsnamn till helt övervägande del är av
förvikingatida typ: 14 härader har namn på -ing(e) i Valdemars jordebok, åtta-nio har efterleden -hem i samma källa (de flesta på Östjylland), sex härader har namn på -lev och nio på
-sted, varav fem i Skåne och Halland. Två namn slutar på -borg, två på -löse, ett (plus ett
osammansatt) på -tun. Av vikingatidens och tidigmedeltidens namntyper finns endast tre härader med namn på -torp (i Sönderjylland, där -torp-namnen anses vara äldre än på andra
håll) samt tre på -by.
Att alla dessa namn verkligen är primära bebyggelsenamn kan ifrågasättas. De danska
-ing(e)-namnens ursprung har t.ex. diskuterats flitigt (Jørgensen 2004). Och namn på -hem
kan, särskilt i kontexter som berör äldre rättslig indelning med tillhörande samlingsplatser,
9

För särskilt det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets forskningshistorik se Andersson 1965.
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vara ursprungliga domännamn (Brink 1991; Vikstrand 2013:24). Under alla omständigheter
kan man konstatera att häradsnamn som innehåller primära bebyggelsenamn utgör ett tydligt
inslag bland de danska häradsnamnen. Beroende på hur man räknar rör det sig om från ett 20tal upp till Halds 49, av samtliga namn på ca 185 härader. I Skåne har tre av 21 medeltida
härader namn som innehåller primära bebyggelsenamn: Herrestads, Ingelstads och Järrestads härader (under förutsättning att den vanligaste bilden av -stad-namnen, som varande
ursprungliga bebyggelsenamn, accepteras) (SOL:289f.).10
Slutsatsen Hald drar av de förekommande bebyggelsenamnstyperna är att häradsinstitutionen går tillbaks till före vikingatiden, men också att den konkreta indelning i härader som
framträder i Valdemars Jordebok i stort sett måste ha haft denna form redan under vikingatiden.
Hald beskriver också häradsnamn som innehåller primära naturnamn; han menar att även
dessa tyder på hög ålder. Särskilt framhåller han de relativt vanliga namnen på -bjerg och -høj
som han menar kan vara namn på gamla tingsplatser eller, då många av dessa namn också är
bynamn, bara ett uttryck för att tinget har hållits i byarna ifråga. Han noterar också att ett antal häradsnamn som innehåller primära naturnamn är osammansatta appellativer som övergått
till namn. Vidare finns bland häradsnamnen gamla bygdenamn som innehåller namn på av
naturen väl avgränsade områden – fr.a. näs, halvöar och vatten.
Många häradsnamn innehåller, påpekar Hald, inbyggarnamn, ibland bildade med särskilda
avledningar eller sammansättningar som -ing eller -folk, ibland bildade genom en form som
motsvarar genitiv plural av ett ortnamn. Hald anger tre häradsnamn som bildade till gudanamn: Onsjö och Luggude härader i Skåne samt Frøs herred i Sönderjylland (Othensheret,
Lyuthgudheret och Frøsheret, Vjb). Om man därtill räknar ett antal häradsnamn vars namn
överensstämmer med bebyggelsenamn som betecknar hedniska kultplatser finns ytterligare
en handfull häradsnamn som kan associeras med den förkristna sakrala sfären: Harre (Hargæheret, Vjb), Onsild (Othænshyllehæret, Vjb.) och Hellum (Hellyumheret, Vjb.) på Jylland
samt Odense (Othænsheret, Vjb.) och Gudme (Guthumheret, Vjb.), båda på Fyn. Slutligen
nämns tre skånska häradsnamn som kan innehålla personnamn: Färs, Frosta samt det med
Frosta på något sätt sammanhörande Dapra. Att personnamn skulle finnas i häradsnamn har
senare tillbakavisats av Thorsten Andersson som menar att inte ett enda sådant helt säkert
exempel existerar (Andersson 1986:111ff.). Halds redovisning avslutas med de inte så få
danska häradsnamn som innehåller lägesangivelser, Östra hd etc., som han anser vara unga
(Hald 1961:495f.).
I ett fåtal detaljer skiljer sig senare beskrivningar av de danska häradsnamnen från Halds
genomgång, men på det hela taget ger senare skribenter en bekräftande och samstämmig bild.
I Vibeke Dalbergs och John Kousgård Sørensens ”Stednavneforskning 2, Udnyttelsemuligheder” från 1979 finns en relativt utförlig beskrivning av de danska häradsnamnen, strukturerad
med hänsyn till frågeställningen vilka häradsnamn som innan häradsindelningen har varit
namn på gamla bygder och vilka som redan från början har varit namn på härader. Enligt författarna finns det anledning att tänka sig gamla bygdenamn bakom häradsnamnen när förleden är känd som områdesnamn (t.ex. Villands härad) eller är ett inbyggarnamn till ett känt
områdesnamn (t.ex. Göinge härad, till äldre Guthisbo) när namnet innehåller ett naturnamn
10

En lång debatt finns kring -stad-namnen. Senast: Elmevik 2014:41ff.
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som inte betecknar en bestämd lokal i häradet utan snarare karaktäriserar ett område (t.ex.
Nørlyng och Sønderlyng herreder, av *Lyngi ’det ljungbevuxna området’). Vidare räknar man
till denna kategori häradsnamn som i sin förled innehåller sammansättningar vars huvudled
betyder ’bygd’ (liksom ovannämnda Villands härad, men även vissa namn med -hem i förleden). Slutligen nämns också häradsnamn med inbyggarbeteckningar, i första hand sådana
som är bildade till andra lokaler än inom häradet belägna byar, men även sådana som är bildade till bebyggelser anses peka mot enheter som funnits innan häradsindelningen: ”[…] Det
er nemlig mindre sandsynligt, at man har dannet en indbyggerbetegnelse for beboerne i en
egn, i forbindelse med at man skabte herredsnavnet. Lettere er det at tænke sig, at indbyggernavnet har angivet folk, der allerede udgjorde en enhed, konstitueret af det geografiske område, de var bosat på.” (Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:55). De häradsnamn som å andra
sidan vittnar om nybildade härader indelas av författarna i tre kategorier: häradsnamn innehållande primära bebyggelsenamn, en stor del av de häradsnamn som innehåller bebyggelsenamn som är primära naturnamn samt slutligen häradsnamn som innehåller adjektiv (Wæstersheret, Vjb, nu Bräkne härad i Blekinge etc.). Argumentet för att se häradsnamn som innehåller bebyggelsenamn som primära häradsnamn är att en mycket stor del av bebyggelserna i
fråga, särskilt genom marknamn, kan beläggas som de ifrågavarande häradernas juridiska
centrum – här fanns gamla tingsplatser. Tanken att häraderna vars namn innehåller bynamn är
uppkallade efter dessa byar, i byarnas egenskap av tingsplatser, får sägas vara helt etablerad
inom namnforskningen: samma idé förfäktas t.ex. av Sahlgren (1920), Andersson (1965:96),
Christensen & Kousgård Sørensen (1979), Jørgensen (1980) och vanligen av författarna –
Pamp (1964), Isaksson (1980) Hallberg (t.ex. 1979:18) m.fl. – till de olika delarna i serien
Skånes ortnamn.
Det finns anledning att återkomma till häradsnamn bildade till bynamn som är primära naturnamn. Men redan här ska uppmärksamhet fästas vid två svaga punkter i den ovan refererade argumentationen: de rättsindicerande marknamnens och därmed tingsplatsernas exakta
belägenhet i terrängen och i förhållande till byarna vars namn korresponderar med häradsnamnen har mycket sällan studerats. Inte heller har den historisk-geografiska eller arkeologiska karaktären på de naturlokaler vars namn är grunden för dessa bebyggelse- och häradsnamn integrerats i diskussionen. Frånvaron av dessa komponenter kullkastar inte med nödvändighet hela argumentationen, men som ska visas berikas och problematiseras den i högsta
grad av ett närgeografiskt och arkeologiskt perspektiv.
Kristian Halds uppfattning om häradernas förvikingatida ursprung delas inte av de här
nämnda senare skribenterna. Med hänvisning till historikern A. E. Christiansen (1969) bekänner sig Bent Jørgensen i ”Stednavne og Administrationshistorie” (1980:38f.) till den idag
förmodligen mest dominerande åsikten att häraderna har blivit till en rikstäckande organisation tidigast under vikingatidens sista fas. Christensen betonar att häraderna inte är kända
under vikingatiden. I Knut den heliges gåvobrev till Lunds domkyrka 1085 förekommer
nämnda platser vars läge bestäms genom angivande av häradstillhörighet på Själland, men
inte i Skåne, vilket kan ses som att häradsinstitutionen vid denna tid ännu inte nått utanför sitt
ursprungliga spridningscentrum. Jørgensen delar som sagt Christensens bild av att häraderna
inte är förvikingatida men påpekar att frånvaron av skånska häradsbelägg i Knut den Heliges
gåvobrev är mindre avgörande. Jørgensen förklarar att häradsfunktionen mycket väl kan ha
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funnits även i Skåne, t.ex. för de bygder Geri och Guthisbo (senare Gärds och Göinge härader) som faktiskt nämns i brevet. Att sydvästra Skåne helt skulle ha saknat överordnad namnbärande indelning under 1000-talets senare del betvivlar han. Vad som är mer avgörande för
Jørgensen är Sahlgrens teori om primära härader med ”artificiell form”, avgränsade av vattendrag och med en ”långsträckt havssökande, onaturlig form”, vilket han menar kan sättas i
förbindelse med häradets funktion inom sjökrigsledungen. Förhållandena pekar, anser han, på
centralt reglerad häradsbildning, och möjligheterna till en sådan kan inte ha funnits förrän
med Jelling-dynastin på 900-talet (Jørgensen 1980:38).
Utifrån förekomsten av ortnamn som innehåller bo, råd, land, vissa namn på -hem, inbyggarbeteckningar i allmänhet samt framför allt utifrån den i vissa danska medeltidskällor förekommande termen bygd argumenterar Jørgensen för existensen av territoriell indelning som
har föregått häradsinstitutionen. På norra Jylland kommer detta tydligast till uttryck; där ser
de senare för Jylland speciella sysslorna ut att ha tillpassats efter en äldre indelning i ”bygd”
vilket också framgår av att sysseltinget under medeltiden ofta även kallas bygdeting (Jørgensen 1980:51).
Birken
De danska birken har fungerat som egna rättskretsar, utbrutna ur häraderna. Ursprunget och
betydelsen av dem har länge varit en forskningsfråga (Lerdam 2004:10ff.). Vanligen är de
sent belagda, sällan före 1500-talet. Av allt att döma har birken fått en särskild form och funktion i anslutning till den danska adelns allt starkare ställning under renässansen (Lerdam
2004:7f., 95). Men det finns anledning att förmoda att de har äldre rötter. Historikern Henrik
Lerdam pekar i sin studie över birken på existensen av ett antal tidigt omtalade birk från
1100- och 1200-talen – tidigast fundationsbrevet till Tvis kloster från 1163 – som dock bara
existerar i dansk översättning från 1400-talet (Lerdam 2004:35). Det finns också privilegiebrev, t.ex. till kloster, där någon form av rättslig autonomi uppenbarligen har funnits redan
under tidigmedeltid. Vid förnyanden och bekräftelser av privilegier kan man följa utvecklingen genom medeltiden. Ibland tillfogas vissa juridiska rättigheter, ibland dras något ifrån, och
ibland ser de nya akterna inte ut att innebära något nytt i sak. Men oavsett tidigare rättsliga
privilegier dyker ordet birk som regel upp i handlingarna först under senmedeltiden.
Bland birken finns en tydlig överrepresentation av egendomar med en tidig- eller högmedeltida kunglig anknytning. Det handlar till stor del om gods nämnda som kungalev i kung
Valdemars jordebok från 1230-talet och kyrkliga gods som kan förmodas ha blivit grundade
eller förlänade med jord och rättigheter av kungen (Lerdam 2004:33, 45ff.). Lerdam konkluderar att kärnan i begreppet och företeelsen birk tycks vara att inte kunna bli dömd någon
annanstans än i själva birket och att denna domsrätt historiskt kan hänföras till en särskilt
stark knytning till kungen, jämförbar med de särskilda rättsregler som mycket tidigt har formulerats för medlemmar av kungens hird och för folket vid kungens gårdar (a.a. s. 3f.). Lerdam sammanhåller den danska birkinstitutionen med bjärköarätten, den särskilda stadsrätten
som är känd runt om i Norden från vikingatidens senare del och fram i medeltiden. Det äldsta
omnämnandet av bjärkörätt gäller Nidaros stadsrätt ca 1020, nedtecknat i den isländska lagboken Grágás. Man kan alltså mycket väl tänka sig att ordet här har varit i bruk om den rätt
med vilken Nidaros försågs då den grundades av Olav Tryggvason 997 (Wessén 1956:657).
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Det äldsta handskriftsfragmentet av Nidaros bjärkörätt kan dateras till 1200-talets första del,
och det har antagits gå tillbaks på en uppteckning från slutet av 1100-talet. Ingen lika gammal
handskrift är bevarad av Lunds bjärkörätt; här är det äldsta fragmentet från början av 1400talet. Men även för Lunds bjärkörätt finns skäl att anta en förlaga från 1100-talets senare del
(Berth Paulsen 1978:56f.). Det finns väl heller inget som utesluter att vi också här har att göra
med en företeelse som funnits alltsedan stadens grundläggelse, men konkreta belägg saknas.
Det primära i bjärköarätten är enligt Lerdam en kungsfred, alltså en rättslig immunitet i
vilken oavhängigheten gentemot det offentliga tinget, härads- eller landstinget, är det centrala
momentet (Lerdam 2004:94). Han sammanfattar:
Birket er en meget gammel institution, lige så gammel som eller ældre end herredet. Oprindelsen fortaber sig i det ukendte, men det står klart, at birket fra starten var tæt knyttet til kongemagten. I Norge
og Sverige kendes birker fra handelspladser og byer, som nød kongelig beskyttelse, og også i Danmark
er byerne blandt de tidligste birker. Men i modsætning til vore nordiske broderlande, hvor birkeretten
vedblev med at være en købstadret, har vi i Danmark fra et tidligt tidspunkt en række kongelige godseer,
som udgjorde deres egen retskreds med særlige regler kaldet birkelov. […] Den oprinderlige birkeret har
det til fælles med vederloven og den kongelige gårdsret, at den er gældende for en bestemt gruppe af
personer i kongens tjeneste eller for et afgrænset territorium, kongsgården eller for birkets vedkommende et kongeligt godsområde […] Efterhånden som birkeretten ved kongeligt privilegium blev tildelt
både handelspladser, markeder og købstæder, og senere også kirkelige institutioner og adelige godser,
blev de personlige bånd til kongen nødvendigvis formelle eller overdraget til private birkepatroner (Lerdam 2004:93f).

Vad gäller själva rättsförfarandet vid birken på landsbygden finns inget som tyder på att det i
formell mening har skilt sig mot häradets. Ofta har man även på birketinget använt landslagen, och samma officianter har funnits på plats – tingsfogde, tingsvittnen, skrivare och nämndemän. Ett undantag finns dock. I häraderna hänvisades ofta grövre förbrytelser till landstingsdom, i birken däremot avkunnades dödsdomar utan prövning i högre instans (Lerdam
2004:86f).
En traditionell förklaring till ordet birk finner man i Svenska akademiens ordbok. Här tänker man sig att ordet birks ursprung har att göra med den vikingatida staden Birka i Mälaren:
Ortnamnet Birca, lat. för Bjærkø ’ön med björkar’ har resulterat i ett begrepp, ett appellativ
björkö med betydelsen ’handelsplats’. Detta begrepp har i sin tur genererat namn på fler handelsplatser runt om i Skandinavien. Utifrån dessa platser tillsammans har en juridisk term
bjärköarätt ’handelsplatsrätt’ uppstått. Då handelsplatserna blivit större betyder bjärköarätt
’stadsrätt’. I den betydelsen återfinns den i Nidaros och Stockholms äldsta stadsrätter samt i
Skånelagens bjärköarätt. Av ordet bjärköarätt har genom reduktion birk uppstått och så blivit
ordet för det område som regleras av bjärköarätt.11
Tanken att Birka i Mälaren har givit upphov till termer för handel och namn på fler handelsplatser är gammal och har även förespråkats i modern tid (Sandnes 1998). Redan Nils
Henric Sjöborg är emellertid skeptisk till dessa idéer. 1830 skriver han

11

Se SAOB: birk, birkerätt. Liknande, men med betoning på orten Birka i Mälaren som ursprungsort, hos Wessén 1956:658. Se även Böttcher 1978:58f., med anf. litt.
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Björner, Rhyzelius, Hadorph, Salvius och Tundeld med flera tro att bjark, bjärk, birk betyder handel,
birka handla, och Dalin i sin Sv hist. D. 1, p. 107 säger, att bjarg, borg, birka betyder handelsstad […]
Uti danska och skånska handlingar där ordet birk är ganska allmänt, torde vi få rätta grunden till
benämningen af Birka eller Björkö. De Skånska herregårdar voro befäste borgar, och Bork voro sådane
Adels-Fästen, som hade egen Gårds- och Doms-rätt […] Dalin, D. 2, p. 222, har råkat på en bättre härledning, än den han tillförne uppgifvit, då han säger, att Birke-rätt är det samma som Borg-Rätt, hvarjemte han anför, att då Björneborg 1365 fick Birkerätt, åberopas Björkö lagbok såsom gällande för alla
städer. (Sjöborg 1830:16f.)

Här är Sjöborg – med hänvisning till Dalin vilken anses ha ”råkat på en bättre härledning än
den han tilförne uppgifvit” – trots en del felslut något på spåren som inte riktigt har fått genomslag bland historiker och lingvister. Dessa har även efter 1700-talet följt linjen att staden
Birka givit upphov till ett särskilt ord, som sedan blivit till fler ortnamn och ett allmänt begrepp. Möjligtvis har nationalromantiskt färgade tankegångar, eller en potentiell nationellt
färgad konflikt mellan svenska och danska forskare om Birkas och de vikingatida svearnas
betydelse, gjort att man avstått från att se saken i en vidare rättshistorisk kontext. Elias Wesséns förklarar i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid att bjärköarätten ”bär vittne om
en speciellt svenskt insats i vikingatidens nordiska kultur” (1956:658). Frågan om handelsplatser med namnet Björkö får anstå här – jag menar också att den inte är väsentlig för det
danska birkbegreppet.
Att ordet bjärköarätt kan innehålla ortnamnet Birka, med syftning på handelsplatsen i
Mälaren, är i själva verket inte så underligt. Något mellanled via ett appellativ björkö ’handelsplats’ behövs inte. I stället kan man erinra om hur många viktigare handelsstäder tidigt
spred sina stadsrätter till andra städer. Lybeck, London och, för den delen, Rom är kända exempel.12 Även Lund tillhör denna skara städer.13 Under medeltidens lopp har, i kronologisk
ordning, Helsingborg, Halmstad, Åkirkeby, Neksø, Malmö, Landskrona, Ystad, Östra Tommarp, Vä, Sölvesborg, Elleholm och sist, 1516, Ängelholm antagit Lunds bjärköarätt, eller
lundarätt (Berth Paulsen 1978:26). En härledning av birk till namnet på vikingatidsstaden i
Mälaren förutsätter inte nödvändigtvis en särskild politisk koppling till Birka eller en konkret
nedtecknad lag. Det viktiga kan ha varit uppfattningen att särskild stadslag gäller, vilket associationen med Björkö, lat. Birca understryker.
Reduktionen från bjärköarätt till birk är väl belagd, t.ex. genom ordet byærk ’stadsrättsligt
privilegium’ i den latinska texten i Valdemar III:s handfästning 1326 (DD 2R 9:273). Vad
som ändå kan förbrylla är kanske att ordet birk används inte bara om ’stadsrätt’, utan om bestämda områden. Det vållar i och för sig inga problem att se en utveckling från ett ord för viss
typ av rätt till det fysiska området där rätten tillämpas, det är ju samma utveckling som har
beskrivits ovan för härad. Men att ett ord som tydligt är sammansatt med ett ortnamn i förleden lånar ut endast (förleden till) ortnamnet då ett nytt ord med geografiska associationer
bildas känns ovanligt. Det finns veterligen inga Lybeck (eller Ly), London, Rom eller Lund
som allmänna ord för viss typ av rättsdistrikt. En förutsättning för det särdanska begreppet
birk är sannolikt att den ursprungliga associationen med Birka i Mälaren har fördunklats. Det12

Senast på 600-talet har London haft en särskild stadsrätt (Anners 1990 (1975):154, 148ff.); Om andra städers
övertagande av Londons stadsrätt, se Herbert et al. 1988:28ff.
13
För ett samband mellan kunglig rätt och särskilda rättskretsar, t.ex. vid städer, se Åquist 1989:3; Jacobsen
1992:393ff.
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ta kan ha skett tidigt; staden försvann redan under vikingatiden och danskans försvagning av
fog- och ändelsevokaler kan redan under 1100-talet ha reducerat -ø- i Bjærkøret (eller -øa- i
Bjærkøaret) till att likna ett vanligt fog-e. Därmed uppstår ett betydelsemässigt ogenomskinligt bjærk som bestämningsled i ett sammansatt ord, vilket i sin betydelse beskriver en viss
typ av rätt. Att detta bjærk blir en förkortad form för bjærkøret och även kommer att beteckna
områdena där bjärkörätt gäller är helt naturligt. Utvecklingen kan dessutom ha gynnats av att
det finns någorlunda likalydande, men etymologiskt obesläktade, ord i näraliggande språk,
som också används som distriktstermer inom den rättsliga sfären, såsom ett fornfrisiskt
*birek, motsvarande senare berek bl.a. ’rättsområde’ (jfr ty. Bereich) och fornengelskans/engelskans burh/borough (jfr Wadstein 1914:92ff., 1924:135ff.; Wessén 1925:39ff.).14

1.6 Centralortsbegreppet
Sedan kring 1990 har centralortsforskning varit ett påtagligt inslag inom skandinavisk arkeologi. Traditionens rötter är flera. Den tyske geografen Walter Christaller lanserade i början av
1930-talet begreppet centralort för att kunna beskriva förhållandet mellan bebyggelser av
olika storlek och hur de är spridda med olika avstånd från varandra i en modern kontext. Han
sökte, och fann, rationalitet utifrån ekonomiska behov och intressen. Funktioner och serviceutbud kan enligt Christaller möta människor där de bor, eller tvinga dem att söka dem centralt. Många typer av handel, bankväsen, förvaltning, men även kulturella utbud som kyrka,
skola, sjukvård m.m. tillhör sådant som av Christaller beskrivs som centrala varor och utbud
(Christaller 1968:29).
Till centrala områden hör, i Christallers modell, kompletteringsområden, områden varifrån
människor söker sig till centralorter. Vad som beskrivs är alltså i hög grad samspelet mellan
centrum och omland. Christallers perspektiv är strikt positivistiskt och ekonomistiskt. Modellen, som beskriver hierarkier, funktioner och fördelning av bebyggelser i ett industrialiserat
kapitalistiskt samhälle, visade sig vara attraktiv för arkeologer inom det processuella paradigmet under 1960-talet och några årtionden framåt. En förgrundsfigur inom ”New Archaeology” som Ian Hodder, anammade exempelvis Christallers begrepp (Hodder & Hassall
1971:391ff.). De arkeologiska försöken visade sig emellertid problematiska bl.a. eftersom
modellen inte tog hänsyn till variation i det fysiska landskapet.
Kanske något oväntat överlevde ändå Christallers begrepp inom arkeologin då denna gick
in i en post-processuell fas. Man kan t.o.m. säga att begreppet fick en blomstring, men då
tämligen rekontextualiserat och fjärran från det christallerska ursprunget.
Ett par olika faktorer kan förklara centralortsbegreppets renässans under 1990-talet och
2000-talets första decennium. Begreppet kom att bli en användbar brygga mellan mer historiematerialistiska och naturdeterministiska inriktningar och det nygamla intresset för samspelet mellan hövdingasäte, religion, rättsskick, sakrala landskap o.s.v. som låg i träda sedan den
ideologiska bakgrunden till 1800- och det tidiga 1900- talets ofta nationalistiskt färgade intresse för sådana frågor hade förkastats. Nu återkom dessa frågor inom ett nytt paradigm, som
alltså ärvde ett nyckelbegrepp, närmast från New Archaeology, men som i övrigt har präglats
14

För anknytning till en teori, framlagd av Elis Wadstein (1914; 1924), om att birk är ett lån av ett fornfrisiskt
ord *berek, motsv. ty. bereich ’(rätts)område’, se Hellquist 1939:1252.
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av socialkonstruktivism, fenomenologiska perspektiv och en hög grad av tvärvetenskaplighet,
framför allt inom de humanistiska ämnena – arkeologi, religionshistoria, filologi, ”den nya
geografin” och även onomastik (Christensen 2010:19ff.; Fabech & Näsman 2013:64).
En mycket starkt bidragande orsak till den nordiska centralortsforskningen kan tillskrivas
spridningen av en teknisk innovation – metalldetektorn. När metalldetektorer började användas frekvent inom arkeologin kring 1990 och när danska organiserade amatörarkeologer utrustade med sådana spridde sig ut över åkrar och ängar dök en ny typ av fyndplatser upp i
stor skala, platser som kännetecknades av dyrbara metaller, avancerat hantverk och prestigefulla importer. Ganska snart insåg man att fynden inte tillhörde gravar, utan boplatser. Typexemplet blev Gudme på Fyn. Inom ett närområde har här konstaterats flera platser som tillsammans konstituerar ett centralortskomplex. Hövdingasäte med hallbyggnad och stora
mängder ädelmetallfynd, handelsplats med hantverk ca fem km bort samt teofora ortnamn:
Gudme, men även marknamnen Gudbjerg, Albjerg och Galdbjerg har menats visa på ett
komplex av centrala funktioner inom maktutövning, religion, handel och hantverk (Fabech &
Näsman 2013:57f.; Hedeager 2002).
Fler platser – inte identiska, men liknade Gudme – har påvisats runt om i Norden, några
av dem nyupptäckta, fr.a. i samband med olika typer av samhällsexploatering, andra kända
sedan länge. I Danmark kan exempelvis Sorte Muld på Bornholm och Tissø på Själland nämnas, samt i de före detta östdanska landskapen: Uppåkra, Ravlunda och Järrestad i Skåne samt
Slöinge i Halland och Västra Vång i Blekinge (Hårdh 2001; Helgesson 2014; Söderberg
2005; Lundqvist 1998; Henriksson & Nilsson 2013). Efterhand har ordet centralort, eller centralplats, kommits att användas ganska frekvent – lite lättvindigt och vagt – om förmodade
hövdingasäten, boplatser med enstaka högstatusföremål eller om platser med fynd av ädelmetall (Helgesson 2008:239–240; Lihammer 2007:81). Men åtskillig möda har också ägnats åt
att definiera och nyansera begreppet som därigenom har tjänat väl som tema och utgångspunkt för mycket breda diskussioner om fr.a. järnålderns samhälle – förhållandet mellan sakralt och profant, elit och menighet, nordiskt – europeiskt, hedniskt – kristet, natur- och kulturlandskap, bebyggelsens kontinuitet och förändring, offerplatsers betydelse, föremålstypers
spridning, kronologi och sociala betydelse, brytpunkten mellan äldre och yngre järnålder,
medeltidens inträde m.m. (Näsman & Fabech 2013:53ff.; Andrén 2002:299ff.)
Fullkomlig konsensus om vad en centralplats är och vilken relevans begreppet har råder
inte, men vissa drag förenar de flesta av dem som är engagerade inom fältet: Ett centralplatskomplex är, med Ulf Näsmans ord, ”an associated complex of sites performing functions necessary for maintenance of the social order” (Näsman 1991:333; Fabech & Näsman 2013:56).
Charlotte Fabech menar, i linje med detta, att ”A central place seems to include both a proper
center and several satellite settlements. Besides hamlets with ordinary houses we find magnate residences with hall and production areas, cult building/site/shrine and trading places
[…] The central place does form a cluster and it is consequently not represented by a single
spot” (Fabech 1999:43). Graden av kontinuitet menas också vara en komponent av betydelse
för centralplatsstatusen som en spegling av strukturens hållbarhet (Hårdh 2002:128; Helgesson 2002:29). Ett uttryck för sådan hållbarhet, men också, måste man tillägga, för högst påtaglig förändring, är de huvudgårdar – kungliga, kyrkliga eller adliga – som inte sällan finns
på järnålderscentralplatserna vid medeltidens början (Fabech 1999:38). Beroende på vilket
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fokus man väljer kan det tidigmedeltida landskapet ses som en direkt förlängning av det förkristna, med nya lager påförda, men med en underliggande konstans och seghet, uttryckt både
i påverkan från kristet område under järnåldern och i kvardröjande strukturer ifråga om godsbildning och bebyggelse under tidigmedeltid (Jørgensen 1995:103–107; Fabech 1999:38;
Helgesson 2002:32f.; Christensen 2010:24f.; Fabech & Näsman 2013:95ff.). Samtidigt kan
det inte heller förnekas att mycket märkbara omstruktureringar av makt, ansamlad rikedom,
ideal och livsbetingelser skett under jämförelsevis kort tid under 1000- och 1100-talen (Anglert 1995; Hedeager 1999; Carelli 2001; Lihammer 2007;).
Ytterligare en mycket viktig ämnestradition har bidragit till att forma det sena 1900-talets
och det tidiga 2000-talets nordiska centralortsrelaterade forskning: den onomastiska. I synnerhet är det två svenska inflytelserika ortnamnsforskare som har bidragit till detta: Lars
Hellberg och Stefan Brink.15 Hellbergs studier av förhållandena i Mälardalen måste tillskrivas
en avgörande betydelse i sammanhanget. Oftast, och det är viktigt att påpeka, har arkeologiskt påvisbara orter med exceptionell status inte namn som speglar detta: Birka, Jelling, Nidaros m.fl. är mycket allmänna namn på mycket speciella orter. Men i somliga fall har förhistoriska speciella platser också speciella namn som tydligt speglar den arkeologiska bilden:
t.ex. Gudme, Helgö och möjligtvis vissa namn som innehåller lund (Andersson 2007a:506ff.).
Det är namn av den senare typen som har stått i centrum för Hellbergs forskarintresse. Utgångspunkten för Hellberg är förekomsten av vissa relativt regelbundet återkommande kombinationer av bebyggelsenamn: namn på platser i närheten av orter som heter eller har namn
som innehåller tuna, husa eller husaby. Husaby-namnen, som indikerar vikingatida eller tidigmedeltida kungsgårdar, är den historiskt påvisbara basen för resonemanget. I närheten av
bebyggelser med Husaby-namn finner Hellberg påfallande ofta orter med namn som innehåller tuna och husa. Äldst menas Tuna-namnen vara; de indikerar administrativa centralorter
från och med romersk järnålder. Husa-namnen tillhör vendeltid och vikingatid, medan Husaby-namnen, från 1000-talet, representerar den tidiga medeltidens centralorter. Enligt Hellbergs mening har Husaby-namnen bildats av Husa-namn som fått tillägget -by då en planmässig omorganisation av centralorterna till vad han kallar idealbyar har skett. I närheten av
orterna med namn som innehåller husaby, husa och tuna finner Hellberg en rik namnflora, en
namnmiljö, bestående av namn som på annat sätt än genom utpekandet av den administrativa
centralplatsen pekar på centrala funktioner i järnålderssamhället. Ursprunget till Hellbergs
centralorter menas vara elementärbygder, d.v.s. primärt naturgivna bygder som under förhistorisk tid har haft ett antal egna funktioner manifesterade i ortnamn som knyter an till administration, krigsorganisation, handel, härskarsäte, kultutövning och rättsutövning (Andersson
2007a:506ff.; Christensen 2010).16
I närheten av platser med tuna-namn finns ofta platser med gudanamn. Ytterligare ett
kännetecken är sambandet med hundare-organisationen, den gamla, utifrån sjökrigsföring och
skeppslag grundade, administrativa indelningen där tuna-orter ofta framstår som centra genom att de i vissa fall innehåller inbyggarbeteckningar som korresponderar med hundaresnamnen: *solændar och *valændar efter Soland och *Valand, namn som förekommer i Sol15

En kritisk översikt över Hellberg och Brinks forskningsinsatser inom området finns hos Eilersgaard Christensen 2011.
16
En översikt över Lars Hellbergs författarskap finns hos Andersson 1997:21ff.
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lentuna (Solændatunum), Solænda hundare, eller Vallentuna (Valændatunum) och Valænda
hundare (Andersson 2007a:507f.).
Namn som innehåller ting tillhör de viktigaste inslagen bland de nordiska centralortsnamnen. Vad gäller tingsplatser är det i regel klart för vilka områden de har tjänat som centra
(Andersson 2007a). Detsamma kan inte sägas om platser som genom sina namn indikerar
kultplats. Tyrved (fsv. Tøravi), som har betecknat både en plats och ett landskap söder om
Stockholm (nuv. Södertörn), är ett undantag där alltså både platsen för kulten och området för
kultplatsgemenskapen kommer till uttryck (Andersson a.a.). Enligt Hellberg är också personbeteckningar av olika slag relevanta vid igenkännandet av centralorter, särskilt olika härskarbeteckningar har ansetts viktiga: fsv. *hærse ’härskare’, iærl ’jarl’, *styrir ’skeppsbefälhavare’, prästbeteckningar som fsv. *gudhi, fvn. godhi, ’gode, präst’, yrkesbeteckningar som fsv.
bryti ’förvaltare’, smidher ’smed’, beteckningar för krigare och manskap som fsv. karl,
*rinker, sven, th(i)æghn. Bebyggelsenamn innehållande dessa ord som förled och -by som
efterled har av Hellberg tolkats som garnisoner. Själva kungaämbetet i Sveariket ses av Hellberg som representerat i namn innehållande Ingi-. Likaså är namn på borgar och hamnar av
intresse, och namn som har med gamla signalsystem att göra t.ex. de som innehåller fsv.
vardher ’vakt, bevakning’.
För Hellberg utpekar dessa namnmiljöer områden av särskild betydelse i järnålderns Sveastat. Staten ifråga ses alltså som tämligen fast organiserad kring bestämda centralorter där den
förkristna religionen spelat en huvudroll, men där det också har funnits, krigare, hövdingar,
vissa ämbetsmän m.m. De vittgående tolkningsförsöken till trots finns också en viss försiktighet, Hellberg är medveten om att namnmiljöer aldrig kan förväntas vara helt enhetliga. I
sitt sökande efter passande namnmiljöer runt järnåldersstatens administrativa centra måste
Hellberg ändå sägas vara tämligen vidlyftig. Hans mycket omfattande forskargärning inom
det här aktuella fältet har nyligen studerats av Lisbeth Eilersgaard Christensen (2010) som
har presenterat en kommenterad lista med alla de ortnamnselement som förekommer i Hellbergs järnåldersvärld.
Åtskilligt kan invändas mot Hellbergs centralortsteori. Framför allt framstår hans syn på
den välorganiserade ”Sveastaten” och dess expansion ut över Norden som otidsenlig. En
svaghet är också att så mycket av förförståelsen, de teorier och bilder av den historiska utvecklingen som både är en drivkraft bakom och en förutsättning för Hellbergs bruk av ortnamn i förbindelse med centralorter, är implicit och egentligen aldrig tydligt utskriven eller
resonerad kring i hans skrifter. Man får gissa sig till en i många stycken redan i sin samtid
föråldrad och okritiskt antagen bild av Sveastaten, dess förutsättningar och uttryck. Kanske
har också hans historiska preferenser och metoden att tänka sig existensen av särskilda
namnmiljöer som så att säga får eget bevisvärde också lett fel i enskildheter, vid tolkningen
av bestämda namn eller namntyper. Som Thorsten Andersson påpekar: ”Då namnmaterialet
förknippat med centralorter innehåller många komponenter som inte uttrycker centralitet ligger det nära till hands att betrakta kombinationer av sådana namn som indikationer på centralorter också när ingen centralort – onomastiskt eller på annat sätt – är identifierbar. Faran
för cirkelresonemang ligger då nära” (Andersson 2007a:509).
Cirkelresonemang och risken att då många parametrar och möjligheter finns att tillgå s.a.s.
bygga korthus utifrån en färdig syn på vad man vill finna är alltså en fara med Hellbergs cen-
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tralortsteorier. Men existensen av koncentrationer av orter med namn, fr.a. i Svealand och
norra Götaland, som relaterar till centrala funktioner inom järnålderssamhället – religion,
världslig makt, rättsutövning o.s.v. –, kan knappast förnekas, inte heller att sådana koncentrationer kan vara relativt lika sinsemellan eller att de lätt låter sig passas in i den bild arkeologiska och historiska källmaterial ger. En hel del av Hellbergs grundläggande observationer är
i högsta grad beaktansvärda och fungerar fortfarande som en inspirerande utgångspunkt för
namnforskning.
Stefan Brink är förmodligen den enskilde forskare som tydligast har byggt vidare på och
modifierat Hellbergs centralortsbegrepp. Från och med 1990-talet har han genom en mycket
omfattande forskningsinsats intresserat sig för nordiska samhällsförhållanden under yngre
järnåldern och i synnerhet vikingatiden.17 Angreppssättet är mycket brett och uttalat tvärvetenskapligt. Ofta finns en utgångspunkt i arkeologiska förhållanden eller kluster av centralortsnamn, inte sällan i båda. Men därutöver använder Brink också flitigt lexikalt och onomastiskt material ur den fornvästnordiska litteraturen och ur runtexter. Även landskapet i sig,
topografi o.s.v., tillskrivs betydelse. Liksom i exempelvis det här föreliggande arbetet utgör
namn på områden och grupper av människor en väsentlig beståndsdel i de förda resonemangen, då de kan ses som belägg på enheter inom vilken vissa samhällsfunktioner bör ha funnits,
funktioner som sedan också, i lyckliga fall, kan spåras genom namnmaterialet (Brink
1996:236; Brink 1997:400–401; Christensen 2010). Liksom hos Hellberg finns hos Brink ett
kunskapsavstamp i de kluster av likartade namnmiljöer som kan observeras som tydligast i
Mellansverige. Kombinationen av sådana namnmiljöer – indikerande t.ex. hövdingasäte,
handel, rättsväsende och religion – och arkeologiskt påvisbara eller genom administrationshistoriska förhållanden sannolika förtätade landskapsutsnitt kallar Brink centralortskomplex, en
term som vunnit erkännande (Brink 1996:238, 1999:434; Christensen 2010). Det finns påtagliga likheter mellan Hellbergs och Brinks forskning, men också avgörande skillnader, vilket
påpekas av Lisbeth Eilersgaard Christensen då hon jämför de båda (2010:14ff.). Brink har
fjärmat sig från Hellbergs positivism och intar ett mer postmodernt perspektiv som inbegriper
reflektion över den egna forskarrollen. I en uppmärksammad artikel från 1993 förespråkar
Brink en hermeneutisk onomastik inom vilken man som forskare låter observationer från olika områden leda till nya observationer, o.s.v. i en hermeneutisk spiral (Brink 1993).
En mycket viktig omständighet att förhålla sig till inom centralortsrelaterad forskning är
den geografiska utbredningen av vad vi med Brinks terminologi kan kalla centralortskomplex. Från ett arkeologiskt perspektiv finns sådana komplex spridda över stora delar av (tidigt
befolkade områden i) Norden. Men vad gäller ortnamnen ser det annorlunda ut. Namnmiljöerna med en hög andel namn som vittnar om järnålderns centrala funktioner är som tydligast i
Svealand och norra Götaland, men fragmenterade eller frånvarande utanför dessa områden
(Christensen 2010:16). Hellberg tolkade förhållandet som en spegling av Sveastatens utbredning, maktambitioner och strävanden under järnåldern (Hellberg 1984:90ff.). Brinks perspektiv är vidare och han söker andra förklaringsramar. En teori med bäring på problemet är att
tänka sig en högre grad av omstrukturering av bebyggelsen i Sydskandinavien. En namnflora
liknande den i Svealand skulle alltså ha funnits också här, men försvunnit. Brink menar att
17

Lisbeth Eilersgaard Christensens avhandling från 2011 tar upp en stor del av Stefan Brinks centralplatsrelaterade forskning.
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reminiscenser av centralortskomplexens namnflora kan uppträda i marknamnen i Sydskandinavien (Brink 1998:300f.; Christensen 2010:14ff.).
I sin kritiska genomgång av centralortsteori inom Svensk namnforskning, med utgångspunkt i Lars Hellberg och Stefan Brink, betonar Eilersgaard Christensen, liksom Brink, att de
regelbundet återkommande speciella namnmiljöer, de multifunktionella centralortskomplexens namn, som har påvisats på svenskt område, inte återfinns på danskt. I detta ser Eilersgaard Christensen varken Hellbergs expansiva Sveastat eller Brinks omfattande omstrukturering av bebyggelsen, utan menar att olikheter i namnbildningsmönster mellan olika delar av
Norden är orsaken bakom variationen och att dessa olikheter har förstärkts genom vad hon
kallar olika teoretiska tillgångar, alltså utomspråkliga preferenser, idévärld, ideal o.s.v.
(ibid:249). Eilersgaard Christensen knyter an till den omfattande kritik som genom åren har
riktats mot centralortsteorierna (Sahlgren 1950:19f.; Holmberg 1990:389f.; Vikstrand
1999:15; Jørgensen 2005:193). Hon konstaterar att de få centralortsindikerande namn som
finns i hennes danska undersökningsområde som regel uppträder ensamt och pekar på det
problematiska i att använda sent traderade marknamn som källa till mycket äldre förhållanden.
Lisbeth Eilersgaard Christensens observationer har likheter med de som jag själv gjorde i
ett par mindre studier 2002 och 2007 (Svensson 2002:75ff.; Svensson 2007:191ff.). Den första var en granskning av Charlotte Fabechs försök att applicera Stefan Brinks centralortskomplexmodell på marknamnen i ett bestämt område, Ravlundatrakten i Skåne, där arkeologin mycket tydligt utvisar en högstatusmiljö med handel, kult, importerade prestigeföremål,
specialiserat hantverk, riklig förekomst av ädelmetaller o.s.v. Artikeln mynnade ut i en efterlysning av studier där hela marknamnsbeståndet inom ett större område studeras för att på så
sätt skapa ett bredare empiriskt tolkningsunderlag (Svensson 2002:91f.).
I ett försök att ändå närma mig problematiken kring definierade områden med centrala
funktioner gjorde jag ett par år senare en undersökning av marknamn inom två skånska härader, Vemmenhögs och Oxie, med en inskränkning till den rättsliga sfären. Tanken var att utgå
från sådana förhållanden inom fältet bygd och centralort som är väl dokumenterade och beskrivna under medeltiden. Det visade sig att de explicit rättsindicerande marknamnen utgör
ett allt annat än fragmentariskt material, att det finns väldigt många sådana namn, att de till
helt övervägande del speglar vad som kan förmodas vara faktisk rättsutövning och att de pekar ut samlingsplatser med hög ålder. De rättsanknutna namnen erbjuder alltså en möjlighet
att, åtminstone i Sydskandinavien, närma sig ett antal klassiska forskningsfrågor med relativt
fast mark under fötterna (Svensson 2007:191).
Sedan dess har en rättshistorisk vinkling på frågor om distrikt, centralort och landskap
kommit att prägla flera forskningsprojekt. Inom det HERA-finansierade norsk-brittiskösterrikiska forskningsprojektet ”The Assembly Project” (2011–2013, med fortfarande pågående utgivning av forskningsresultat) har man snarare än att utgå från de svenska centralortsteorierna istället förnyat en rättsligt orienterad äldre europeisk administrationshistorisk tradition och förenat den med arkeologi: samlingsplatser för ting fokuseras och jämförs med administrationshistoriska förhållanden runt om i Nordeuropa samt beskrivs utifrån den till betydande delar brittiska arkeologisk-geografiska traditionen kring monument, samlingsplatser
och landskap (Iversen & Sanmark et al. 2013, 2015). Projektet har bl.a. bidragit till förnyad
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diskussion om administrativ indelning, om tingets roll i samhället, och som manifestation i
landskapet. Särskild vikt har lagts vid tingens fysiska gestaltning och inom projektet har flera
arbeten publicerats som aktualiserar nya fornlämningstyper och omtolkar eller nyanserar synen på sedan tidigare kända. Framför allt har projektet fungerat som en mötespunkt för forskare från olika länder i Nordvästeuropa. Därigenom har man bidragit till en unik överblick
över likheter och skillnader inom de forna keltisktalande- och germansktalande områdena
(med viss övervikt på de Brittiska öarna och Skandinavien) inom fälten administrationshistoria, rätts- och religionshistoria och arkeologi under järnålder och medeltid. Bl.a. har det (på
nytt) argumenterats för att de sedan länge kända ringformade tunen i Norge är tingsplatser
inom någon form av administrativt juridiskt system tidigt under järnåldern (Iversen
2015:1ff.). Man har också fäst uppmärksamhet vid de komplicerade medeltida administrativa
förhållandena i Norge och dess förhistoriska rötter (Ødegaard 2013; Hobæk 2013). Skapandet
av legitimitet genom uppförande och användande av arkaiska monument i form av under vikingatiden nyuppförda gravliknande tingsplatser har också beskrivits inom projektet, liksom
de speciella rättskretsarna och tingsplatserna på öarna i Nordatlanten (Sanmark & Semple
2008; Sanmark 2009; Sanmark & Semple 2010; Sanmark 2013). Förhållandet mellan olika
kunganivåer samt mellan senare kunglig och adlig eller klanbunden rättsutövning på Irland
har belysts, liksom de komplexa och i anslutning till krig och invasioner ombytliga administrativa förhållandena i England under sen järnålder och tidigmedeltid (Baker & Brooks 2013;
Gleeson 2015; FitzPatrick 2015;). I flera artiklar har forskare med extern anknytning till projektet beskrivit den fornnordiska mytologins tingsplats, gudatinget vid Urds brunn under asken Yggdrasil i Asgård. Platsens fysiska gestalt, det som utspelar sig där, platsen och handlingarna i det bredare dramat säger något om synen på tinget, också utanför den mytologiska
sfären, även om angreppssättet också kan kritiseras (Løkka 2010, 2013; Riiøy 2013.). Från
nuvarande Tyskland har så kallade oppida, stora centralbosättningar med funktioner för kult
och också rätt under romersk tid, beskrivits (Fernández-Götz & Roymans 2015).
I de flesta av dessa studier är ortnamnen ett av flera källmaterial. I den senaste av två antologier om ”The Thing in the North” har även jag själv, som extern partner, kunnat bidra med
en onomastiskt inriktad artikel om relationen mellan tingsplatsnamn och rättskretsnamn i
Skåne (Svensson 2015).

43

2. MÖJLIGHETER OCH METODER
2.1 Onomastiska möjligheter
Inledningsvis har en inventering gjorts av alla namn i Skåne som kan tänkas vara rättsplatsindicerande. DAL:s ortnamnsregister har sökts igenom härad för härad, socken för socken,
digitalt i de områden där det varit möjligt, annars för hand, i kartotekslådorna.
Utgångspunkten har varit att finna de namn som innehåller ting, galge och stegel, men även
andra uppenbart eller möjligtvis rättsrelaterade ord har karterats (se nedan). Ungefär 1000
namn har sammanställts, primära rättsplatsnamn som Tingshög och sekundära som
Tingsängsåkrarna inräknade.
Därefter har hela den onomastiska omgivningen undersökts i de socknar och närmast omgivande socknar där lokaler med namn innehållande ting, galge och stegel förekommer tillsammans. Här har allt som kan tänkas vara rättsindicerande noterats, men också sådant som
knyter an till marknad eller kult, samt dessutom namn som anknyter till folktro. De sistnämnda är en svårdefinierad kategori vars inringning har att göra både med vilken del av tillvaron
som kallas folktro och i vilken grad vi kan igenkänna en sådan i namnmaterialet (Danielsen
2013). För enkelhetens skull har här valts en urvalsmetod med i viss mån subjektiva avgränsningar: de namn som hänvisar till sådana aktiviteter eller varelser som brukar förknippas med
folktro har valts ut.
De rättsindicerande namnen som innehåller ting och galge har ordnats i tabeller utifrån
sockenförekomst och indelning i genrer som överensstämmer med tidsperioder. På detta sätt
får läsaren en bild av namnens geografiska tyngdpunkter, deras frekvens, vilka namn det
handlar om och hur dessa namn har utvecklats och traderats över tiden.
Övriga rättsindicerande namn samt de marknamn som diskuteras i samband med kult,
folktro m.m. har listats närmast under tabellerna i varje häradsavsnitt. De utgör ytterligare ca
500 namn från hela undersökningsområdet. I tabellerna och listorna anges källa och beläggsår. För läslighetens skull anges detta mer summariskt (oftast endast beläggsform och årtal) i
den löpande texten.18
Det bör betonas att varje rättsindicerande namn inte representerar en egen fysisk lokal
som har förknippats med rättsutövning. En och samma lokal kan t.ex. ha haft många olika
rättsindicerande namn, både vid ett och samma tillfälle och över tiden.
Ortnamn som anknyter till rättsutövning kan göra det på olika sätt. De kan hänvisa till
själva rätten eller till förhållanden som förknippas med rätten: i huvudsak till landsting, häradsting och stadsrätter, men åtminstone i teorin också till lokal rättsliknande aktivitet som
bystämmor eller till bestämda rättsliga händelser som anses ha ägt rum på eller haft betydelse
för en viss plats. Namnen kan vara namn på områden, på bebyggelser eller på naturlokaler.
Härads- och hundaresnamnen är de av forskningen mest uppmärksammade rättshistoriska
ortnamnen. Förmodligen beror det på att de är både språkhistoriskt intressanta och historiskt
informativa. De ger oss en inblick i samhällsskick och samhällsorganisation som har skapats
18

I de fall namnbeläggen saknar exakta källangivelser hänvisas till DAL:s härads- och sockenvis ordnade namnsamling, på Arkivcentrum syd i Lund, delvis tillgänglig på Internet via Institutets för språk och folkminnen
hemsida.
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för mycket länge sedan och därefter omformats till innehåll och fysisk gestalt under årens
lopp, men ändå levat kvar in i vår egen tid.
Det finns, som nämnts, bebyggelser vars namn har med rättsutövning att göra. Det kan
handla om gamla tingsplatser där senare en bebyggelse har uppstått (Tingbacken) och om
bebyggelser som har identifierats genom geografisk närhet till tinget (Tings Nöbbelöv). Men
det är bland natur- och ägonamnen – marknamnen – som man hittar den allra största delen av
det rättshistoriska ortnamnsmaterialet. I de flesta delar av landet har framförallt häradstingen
med tillhörande avrättningsplatser samt städernas avrättningsplatser gett upphov till namn på
åkrar, ängar, kullar, vägar etc. Åldern på dessa namn är svår att fastställa. De är väl belagda
från 1500-talet och framåt, men ofta är de, liksom övriga natur- och ägonamn, tidigast belagda i lantmäterihandlingar upprättade i samband med skiftesreformerna under det sena 1700talet eller 1800-talet. Det förefaller emellertid sannolikt att de rättsindicerande marknamnen i
stor utsträckning är medeltida och ibland möjligen ännu äldre, eftersom de ibland kan sättas
samman med historiskt och arkeologiskt belagda medeltida tings- och avrättningsplatser, och
väldigt ofta överensstämmer med vad som utifrån allmänna överväganden – kommunikationsförhållanden, fornlämningsbild etc. – kan förmodas utgöra mycket gamla bygdecentra.
Namn på urgamla tingsplatser har liksom platserna i sig själva tidigt varit ett forskningsområde. Nils Henric Sjöborg listar 1815 sådana namn och platser som en del av sina försök
att upprätta en enhetlig nomenklatur över fornlämningar. De språkhistoriska insikterna är vid
denna tid ännu begränsade i den svenska akademiska världen och Sjöborgs nomenklatur måste beskrivas som spretig, men utblickarna är vida och ambitionerna omfattande:
…[sådant] Samlings- och hyllningsställe [finns] på Danerljung vid Viborg, Königsstuhl vid Coblentz,
Rurstenstein vid Klagenfurt, Biscaw Woune i Cornwall. På vårt gamla språk kallades Tingshögar Lögbjarg eller Malberg: de gamle Cornubier i England kallade dessa samlingsställen Loganstein och Skottarne Clach-moid… (Sjöborg 1815:34).

Ganska stora delar av det som Sjöborg nämner ovan har, liksom hans forskning i stort, återkommit i senare forskares arbeten, intill dags dato, men i annorlunda förpackning.
Nedan följer en genomgång av de vanligaste rättsindicerande orden och namnlederna som
förekommer i senare tiders forskningslitteratur (särskilt i den danska och svenska), uppdelade
utifrån hur de kan associeras med rättsutövningen. I åtskilliga fall handlar det mer om teoretiska möjligheter eller enstaka belägg än om namnleder som har studerats metodiskt över ett
större område.19 Avsnittet inleds med en lite mer grundlig beskrivning av de allra vanligaste
och mest entydigt rättsindicerande namnelementen ting, galge och stegel där även ordens
begreppsliga sida behandlas, och avslutas med en diskussion om marknamnens generella ålder och stabilitet i undersökningsområdet.
Ting
Ting, fsv. þing, är ett fonetiskt stabilt ord: den normala utvecklingen þ > t är den enda bestående förändringen av ordet som har ägt rum inom det östnordiska språkområdet. Mindre dia19

För en mängd onomastiska möjligheter inom den rättsliga sfären på gammalt dansk område, se Jørgensen
1980; Christensen & Kousgård Sørensen 1979. För sådana möjligheter i allmänhet och inom ett större geografiskt område i Nordeuropa, se Von See 1964; Green 2004; Andersson 2014.
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lektal variation kan förekomma. Av relevans för den här studien är endast en möjlig sänkning
av i-ljudet, företrädesvis i undersökningsområdets västra delar, till [teng], samt eventuell muljering av slutljudet, till [tin] eller [tinj], på Österlen (se t.ex. ring i Syd- och västsvensk dialektordsdatabas). Ord som kan förväxlas med ting behöver man knappast räkna med i ortnamnssammanhang. Visserligen finns några olika syftningsmöjligheter: själva sammankomsten, platsen där den äger rum, de som kommer samman, samt verbet tinga ’uppgöra köp av
något’ o.s.v. Men i praktiken spelar dessa möjligheter knappast någon roll: det är samma plats
i landskapet de hänvisar till om de uppträder i ortnamn. I teorin skulle ett Tingestycket också
kunna vara ’markbiten om vilken det har tingats’, men ingenting tyder på att sådana namn
existerar. Vad som däremot är beaktansvärt är att namn som innehåller ting förutom att syfta
på en tingsplats eller en plats alldeles invid tinget också skulle kunna vara en lokal man passerar på väg till tinget eller eventuellt en varifrån man ser tinget.20 Hellquist räknar i sin utredning av ordet ting med en betydelseutveckling ’folkförsamling som äger rum på bestämd
tid’ > ’sammankomst (särsk. för rättegångsärenden)’ (Hellquist 1948; jfr SAOB; jfr Wenskus
1984:443ff.).
Ordets äldsta kända belägg finns i en romersk-germansk inskrift på ett litet altarliknande
föremål från 200-talet e. Kr. upphittat vid Hadrianus mur i norra England. Här nämns Deo
Marti Thincso, vilket kan betyda tingsguden Mars (Wenskus 1984:443f.; Iversen 2013:10f.;
Green 2004:34f.). De egentliga beläggen på ordet är få under äldre järnålder, men vi kan få en
uppfattning av begreppet ting genom antika författares beskrivning av offentliga
sammankomster, beslutsfattande, maktfördelning m.m. hos framför allt kelter och germaner.
Ceasars och Tacitus verk om germanerna har tillhört de flitigast använda källorna inom
området, från senmedeltiden och framåt (Iversen 2013:5ff.). Lite fragmentariskt går det också
att följa tingsinstitutionen i de historiska källorna fram tills de blir rikare vid medeltidens
början. Gregorius av Tours (538–594) och Isidor av Sevilla (ca 560–636) beskriver båda
administrativa förhållanden utifrån vilka vissa slutsatser kan dras om den rättsliga
organisationen och indelningen i Nordeuropa. Lex Salica, den frankiska lagen, ursprungligen
nedtecknad omkr. 510 och i sina äldsta delar bevarad i manuskript från 700-talet, är även den
en viktig källa till järnålderns rättssystem i Nordeuropa, och Hucbalds (d. ca 930) Vita Lebuni
antiqua beskriver t.ex. saxarnas ting vid Marklo vid mitten av 700-talet (ibid:5ff.).
Vad som kan sägas utifrån dessa tidiga källor är att ting är ett mångfacetterat begrepp som
omfattar en bredd av gemensamma identitets- och gemenskapsrelaterade aktiviteter. Att ett
samband mellan å ena sidan sammankomst för överläggning och rådslag och andra sidan sådant som vi är vana att kalla kult, d.v.s. offerhandlingar, ceremoniella måltider, vissa typer av
spel och lekar m.m. har förelegat i förkristen tid behöver vi knappast betvivla. En tvärdisciplinär genomgång av järnålderns centrala samlingsplatser i Nordvästeuropa visar att en väldigt stor mängd aktiviteter kan komma ifråga vid ett ting: regelbunden rättsutövning, tillkännagivande av beslut, röstning, krigsförklaring, diskussion och beslut om existentiella gemensamma frågor, t.ex. byte av religion, förhandlingar mellan krigande parter, kungaval och kröning tillhör sådant som ligger i linje också med senare tiders tingsaktiviteter. Men även initiationsriter av krigare och lokala makthavare, årstidsfester, gudadyrkan, t.ex. genom offer, festätande, lek och spel såsom hästkapplöpning, förfäderskult och begravning, har kunnat associ20

Jfr Zilliakus 1966:146ff.; Christensen (Dalberg) & Kousgård Sørensen 1979:74.
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eras med sammankomster som ryms inom begreppet ting och som förmodligen också har
kunnat kallas ting i germanskspråkiga områden (thing, ding etc.) (Wenskus 1984; Iversen
2013; Fernández-Götz & Roymans 2015; Gleeson 2015; FitzPatrick 2015; Riisøy 2013:40
not 4). Mer eller mindre sekundärt till handlingarna vid själva tinget har också t.ex. ölbryggeri, svärdsslipning, handel, lyxkonsumtion och metallhantverk ansetts vara (Wenskus 1984;
Fernández-Götz & Roymans 2015; Mehler 2015; Iversen 2015).
Tinget kan också förbindas med ett flertal organisatoriska och geografiska nivåer. Ofta
finns belägg för tre olika kommunala organisatoriska nivåer där den högsta kan vara mötet
för själva lagsagans eller den samlade stamgemenskapens område och den lägsta motsvarar
samlingar för rådslag inom mindre bygder som fylken och härader. Däremellan finns inte
sällan sammanslagna bygdedistrikt som tredingar eller fjärdingar. Utöver en kommunal gemenskapssfär finns också olika varianter av en mer inskränkt, även den med olika hierarkiska
nivåer: överst den kungliga rätten, nederst någon sorts hushållsanknuten rätt, associerad med
begreppet familia. Som mellannivåer förekommer olika typer av förläningar, borglän, städer
m.m. (Iversen 2015:7). Hit kan t.ex. begreppet birk, som har beskrivits ovan, räknas. Inte
sällan har idealbildens kommunala och inskränkta rättssfärer i praktiken överlappat varandra
geografiskt, innehållsmässigt och genom uppkomsten av blandformer. Trots att vissa generella drag kan ses som gemensamma över ett större område och över en större tidsrymd, måste
det ändå förbli en öppen fråga hur allmängiltiga dessa mönster egentligen är och vad de beror
på. Att geografiska områden som har hyst människor med språkgemenskap och mytgemenskap också har gemensamma drag i hur samhället skiktats, styrts och kommunicerats är inte
långsökt, men inte heller självklart. Mer allmänna faktorer, både praktiska och idémässiga,
eller påverkan utifrån, kan också förklara likheter. Exempelvis har lek och spel i den äldre
forskningen ofta ansetts vara ett särskilt kännetecken för germanska eller nordiska tingssammankomster. Men mycket tyder på att dessa inslag istället bör ses som en reminiscens av de
romerska cirkusarna (Gleeson 2015:3), eller som en allmänmänsklig företeelse.
Galge
Galge, fsv. galghe. Både ett maskulint galge av germ. *galʒan och en sidoform galga f., förekommer i de skånska dialekterna (jfr t.ex. Galgan i Vemmenhögs härad). ’Anordning för
avrättning genom hängning’ är den enda betydelse av ordet vi behöver räkna med i ortnamnssammanhang.21 Även galge är relativt lätt igenkännbart i ortnamnsmaterialet, men några möjliga fallgropar finns: Uttalet är [gàlje/a] i Skåne, men i sammansättningar som galgbacke verkar ibland det finala j-ljudet ha assimilerats. Därmed blir förleden svår att skilja från gall
’ofruktbar’ etc., ursprungligen ’förhäxad’ (jfr app. gallaberg). I stora delar av Skåne uttalas
visserligen gall ’ofruktsam’ [gaul], [gå:l] o.dyl., men i sammansättningar förekommer uttalet
[gall]. Man kan dessutom under alla omständigheter förvänta sig en skriftform gall av det
senare ordet genom anslutning till riksspråkligt gall [gall], [gald] (fsv. Galder).22

21

Se SAOB som nämner en mängd sekundära betydelser, vilka dock (förutom möjligen den mycket gamla betydelsen ’Kristi kors’) förefaller vara av ringa intresse i detta sammanhang.
22
Danskans gal ’vansinnig’ m.m. är en i relativt sen tid (enbart i det nuvarande Danmark) spridd förkortning av
galen, gallin etc. och därför ej av intresse här (ODS: gal, adj.).
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Stegel
Stegel, fsv. stæghl, da. stejl, stejle, skånska [stæ´jl], [stæ`jle], [stæ`jla], är bildat till ett substantiv motsvarande fvn. stagl, eg. ’påle’. Rotvokalen har enl. SAOB påverkats av verbet
stegla (till germ. *staʒlian). Flera betydelser av ordet kan vara aktuella som led i ortnamn:
förutom ’avrättningsanordning med påle och hjul’ också ’ställning med störar och stag’, t.ex.
för att torka fisknät; och möjligtvis också ungefär ’fundament’ (se ODS: II. stejle, subst.).
Även verbet stegla/stejle, med motsvarande betydelser, kan förstås komma ifråga.
Stegel kan sammanblandas med ett till den germ. roten stik ’vara spetsig’ bildat stegel, da.
stejl, ’hornspets’, ’pigg’, ’kvicke i horn’, fsv. stikil, etymologiskt identiskt med stickel. Både
stegel av stagl och stegel ’hornspets’ m.m. kan uttalas [stæ´jl] i skånska dialekter. Men bara
det sistnämnda kan uttalas [ste`gel], [stæ`jel]. En annan möjlighet vad gäller namnen på stejle- etc. är att de innehåller verbet stegla, da. stejle, bildat till svagstadiet i stiga, enl. SAOB
påverkat i betydelse av verbet stegra. Detta verb skulle kunna ingå i ett Steglehögen ’den
(plötsligt) (brant) stigande högen’.23
Andra rättsindicerande namnelement
Inte sällan finns en anknytning till rättsutövningen genom ord för tinget eller allmänt för
rättsutövning: ting är det vanligaste och bäst belagda, men även stämma och mot är tänkbara (Weibull 1943:22; Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:71, 75; Andersson 2014:8). Lag(Calissendorff 1995:49), Mål- (Weibull 1943:22; Aakjær 1927:157; Dalberg & Kousgård
Sørensen 1979:76) eller Sak- (det sistnämnda mer teoretiskt) kan utgöra förled i namn på
tingsplatser. Särskilda förhållanden kring tingsplatsen, tingsfrid och vördnad för platsen har
menats kunna komma till uttryck i namn som innehåller helig och fri/fred (Calissendorff
1995:49ff.).
Särskilda konstruktioner eller byggen i samband med rätten har också många gånger givit
upphov till namn. De vanligaste sådana namnen är de som innehåller galge, men även tingshus hör förstås hit, liksom stegel och ord för häkte; i skånska dialekter är hudda (som också
har en allmän betydelse ’litet, dåligt hus’) en etablerad term för häkte (Hels. län:78; Svensson
2007:206). Bäsing är egentligen bara belagt i götaländska landskapslagar, där det används i
en besynnerlig bestraffningspraxis för att förnedra kringvandrande musiker (Elgqvist
1928:109ff.), och i ett fall som ortnamn, men det är väl tänkbart att fler bäsingar har funnits.
Fjäl och stock förekommer i äldre texter som benämningar på de enkla träbänkar som rätten
satt på vid tinget (Nordén 1938:283ff.; Ørberg 1973:18). Högst sannolikt finns också ortnamn
som innehåller orden i dessa betydelser, men orden har många betydelser och kan syfta på
mycket. De är dessutom ganska vanliga som ortnamnselement och därför i praktiken svåranvända här. I det föreliggande arbetet har namn på fjäl och stock bara noterats om det finns
utomspråkliga skäl för att förmoda ett samband med rättsutövning. Vad gäller namn som innehåller stock har dessutom endast Stock- som förled i namn med höjdbetecknande efterled
eftersökts. Danskans kag ’schavott, skampåle’ skulle kunna förekomma i skånska ortnamn.
Ordet kan möjligtvis ha ett äldre ursprung på nordisk botten, men det måste betraktas som
osäkert; vanligen ses det som ett tyskt lånord (ODS; SAOB; Dalberg & Kousgård Sørensen
1979:81). Även hjul, som ingår i förbindelsen ”stegel och hjul”, får betraktas som en möjlig23

Avsnitten om ting, galge och stegel är utbyggda bearbetningar av Svensson 2007.
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het. Mer spektakulärt är stav. Stav- utgör förled i många namn, inte sällan sådana som har en
höjdbeteckning som efterled. Kanske kan stav i vissa fall syfta på skampålar vid eller inhägnader runt tingsplatser, men sannolikt har resta störar och stenar i många olika sammanhang
kunnat kallas stav och ingå i ortnamn. Gärde kan i ett fall i Skåne beläggas som efterled i ett
namn som har Ting- som förled (Hallberg 1975:150). Ett tinggärde kan alltså beteckna inhägnaden runt en tingsplats eller en inhägnad tingsplats. Skamstump, som förekommer i ett
namn i Skåne, har menats vara synonymt med skamstock eller skampåle (Hallberg 1991:20).
Men ortnamnsbelägget är ensamt och appellativet obelagt.
Namn som har att göra med färden till tinget och som innehåller ord på anordningar eller
naturföreteelser som har med denna färd att göra utgör en distinkt grupp. Vanligen finns platser med namn som innehåller Ting- plus -väg, -stig, -vad, -bro, -led (’grind’) e.d. i tingsortens
grannsocknar.
En rad ord som primärt betecknar begränsade markstycken, tomter, åkrar, hagar o.s.v., ser
också ut att ha specialiserade betydelser eller i varje fall klara associationer till ’samlingsplats’, associationer som väl i så fall har uppstått genom att de aktuella typerna av markstycken också har varit lämpliga att samlas på. Dessa ord kan i namnsammanhang förekomma
både som simplex och som efterled i sammansättningar. Som exempel kan nämnas vall, tun
(Aakjær 1980 (1926):2,1:158), toft och vång. De förknippas också med andra aktiviteter,
både vardagligt jordbruksanknutna och mer speciella. Som ensamma indikatorer för rättsutövningsplatser kan de inte användas.
Själva aktiviteterna vid tinget speglas (förutom i de ovan nämnda namnen på Ting- Galgeoch Stegel-) tydligast och vanligast i namn som innehåller dom och avrättning. Men tingsaktiviteterna kan också, mer hypotetiskt, komma till uttryck i namn innehållande verb med betydelser eller specialbetydelser som kan förknippas med sådant som utspelade sig på tinget.
Det semantiska fältet är stort vilket också försvårar tolkningen: chanserna att hitta ortnamnsparalleller till de ord som kan referera till handlingar på tinget är mindre när möjligheterna är
många. Egentligen sätter mest fantasin gränser för vilka ord som bär på en potential att kunna
associeras med rättssammankomsterna och därmed också ge namn åt rättsplatser. Exempel på
verb som kan övervägas är (äldre motsvarigheter till) röna ’utröna sanning’, ’utröna i rättsligt
förhör’, da. mæle ’döma’, höra ’förhöra’, träta ’processa’, svärja ’lova under ed’, vittna, ljuga, sköta ’överdraga egendom’, skipa ’stipulera rätt’, gissla ’fängsla’ eller ’utsätta för kroppsstraff’, tukta med liknande betydelse, och hänga ’avrätta genom hängning’.
Ifall rättsplatserna har kontinuitet bakåt till förkristen tid kan också ordmaterial övervägas
som knyter an till andra aktiviteter än rättsutövningen eller till sådana aktiviteter som i förkristen tid kan ha haft kopplingar till rättsutövningen, t.ex. blot, som har ansetts ingå i ett fåtal
ortnamn (Aakjær 1980 (1926):2,1:158; Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:126f.; Dsn).
Rättsutövningen kan också förknippas med ett antal mänskliga eller andra, ensamt eller
kollektivt uppträdande, individer.
Domare, tingsfogde, tingshörare, häradshövding, nämndeman, stockaman, nattman och
birkefogde är alla möjliga i ortnamnssammanhang. Halvvägs in i historiens dunkel finns också titlar som gode (Calissendorff 1995:49ff.) och fvn. thulr, kanske representerande rättsliga
uppgifter: goden figurerar bl.a. som domare i fornvästnordiska sammanhang. Thulen, vanligen förknippad med visdom och skaldekonst, är en mer svårinringad figur, men det enda öst-
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nordiska belägget, på Snoldelvstenen, Östra Själland, nämner en thul på Salhaugum, det senare Salløv – Ramsø härads gamla tingsplats (Poole 2005:544ff.; Sundqvist 2007:35f.).
Förbrytarna finns även de i namnen. Tjuv- är en frekvent förled i namn på markstycken i
närheten av gamla avrättningsplatser. Men samtidigt är sådana namn relativt vanliga på de
flesta håll, varför inte heller namn på Tjuv- ensamma kan användas som indicium för rättsplatser. Tjuv ’person som stjäler’ kan f.ö. även sammanblandas med ett fornspråkligt tiuf
’krattskog’ (Hallberg 2009). Också namn som innehåller hora förekommer vid rättsplatser,
men inte bara där. Skalk, skälm och niding är tänkbara kandidater för namngivning vid kåkstrykningspålar och galgar, men även dessa individer och deras epitet kan ju förekomma lite
varstans. Oknytt av olika slag tenderar att anhopas runt avrättningsplatser, vanligast är spöken
uttryckta i namn på Gast-. Aakjær hävdar i sin bearbetning av materialet i Valdemars jordebok att marknamn på Ravn- ’korp’ är signifikativt för gamla avrättningsplatser. Utifrån det
skånska materialet är det svårt att hålla med om detta. Namn på Ravn- förekommer visserligen i närheten av några avrättningsplatser, men är så vanliga runtomkring i landskapet att
Aakjærs slutsats tycks förhastad (Aakjær 1980 (1926):2,1:108).
Även tingsmenigheten har ibland satt avtryck i ortnamnen. Namn som innehåller folk eller
motsvarigheter till fvn. thiudh ’folk’ (Green 2004 (1998):124ff.) och fsv. *liuther (Salhlgren
1925a; Sundqvist 2007:164ff.) kan benämna samlingsplatser för t.ex. rättsutövning. Distriktsnamn, eller förled i distriktsnamn, + inbyggarsuffix (gen. pl. -a- eller -inga-), kan utgöra förled i ytterligare en kategori samlingsplatsnamn.
Slutligen är det också tänkbart att rättskretsens artnamn, alltså ord för olika typer av rättskrets, kan förekomma i namn på och vid rättsplatser. I Skåne skulle det då främst röra sig om
namn som innehåller härad eller birk, men även eventuella tidigare indelningar, i t.ex. bo
eller bygd är förstås intressanta ifall de kan iakttas. Mer oväntat vore det att finna tingsplatsnamn bildade enligt mönster från andra områden, innehållande t.ex. kind eller hund/hundare.

2.2 Rumsliga möjligheter
Även historiska källmaterial har gåtts igenom för att finna uppgifter om tings- och avrättningsplatser. Utvecklingen från 1600-talet och framåt är väl belagd, primärt genom domböcker och sekundärt via forskning och litteratur (Jørgensen 1947; Almquist 1954; TrolleÖnnerfors 2007). Äldre skeden är däremot sällan dokumenterade vad gäller exakt tingsplats. I
Thorsten Anderssons undersökning av svenska häradsnamn (1965) utgör medeltida skriftliga
uppgifter om häradstingets lokalisering ett viktigt och relativt rikligt historiskt källmaterial.
Tyvärr uppvisar de i och för sig ganska rikliga uppgifterna om medeltida tingssammankomster i Skåne inte samma fylliga bild. Ytterst sällan nämns platsen för tingssammankomsten.
Istället hänvisas formelartat till tinget i ett visst härad inledningsvis i bevarade skrivelser, och
avslutningsvis sägs som regel att skrivelsen är utfärdad på ovan angivna härads ting. Man får
snarast intrycket av att det är när tingsplatsen inte varit den gängse som den har angivits explicit. Hur denna skillnad mellan svenska och danska medeltidskällor ska förklaras är inte
givet. En hypotes kan vara att förhållandena kring ”rättan tingstad” i Danmark av någon anledning varit mindre diskutabla eller omtvistade. En annan kan vara att själva ämbetet, rättsutövningen som social praktik och maktutövning, i lägre grad har ifrågasatts, så att tingsplat-
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sen som del av tingets legitimerande åtminstone i senmedeltid upplevts som mindre viktig.
En tredje möjlighet är att de formelartade och geografiskt vaga omnämnandena av de medeltida tingen är ett sätt att undvika synliggörandet av att praktiken har skilt sig från idealen:
tingen kan ha flyttat runt relativt frekvent inom ett begränsat landskap där det har funnits en
officiell, historiskt känd och symboliskt betydelsefull samlingsplats, av skäl som har varit
praktiska – väder, närhet till domares och nämndemäns bostäder m.m. – men strängt taget
juridiskt oacceptabla, vilket har föranlett ett förtigande av tingsplatsen. I Eriks själländska
lag, från före 1241, men i vissa stycken av betydligt äldre ursprung, sägs att tre förhållanden
måste iakttas vid ett (härads)ting: platsen, tiden och folket. Rätt plats, tid och folk var alltså
en förutsättning för att tinget skulle vara lagligt. Tingsstället var fast och kunde endast flyttas
om både kung och herremän godkände det. Tiden skulle vara den sedan urminnes tider vid ett
visst ting gällande; i Skåne vanligen varannan tisdag för häradstingen. Folket var de lagföra
männen, alltså de som kunde föra talan på tinget och uppbära officiella funktioner här. Bara
bolfasta, alltså män som besitter gårdar, kunde komma ifråga. Inom denna grupp har det
dessutom varit av betydelse om man var självägare eller någon form av åbo. Endast de förstnämnda kunde i äldsta tid uppträda som nämndemän (Jørgensen 1947:30ff., 207, 243ff.; Lerdam 2001, 2004).
En metod som har använts för att kartlägga de medeltida tingsplatserna är att notera varifrån alla som uppträder vid tinget, nämndemän o.s.v., kommer. Det har visat sig ge en fingervisning om vilken del av ett härad som är relevant, men metoden kan knappast användas för
att i detalj stadfästa tingsplatser (Kieffer Olsen, under tryckning).
Undantagsvis finns emellertid exakta uppgifter om tingets geografiska lokalisering även i
de skånska källorna. Kancelliets brevebøger har genomsökts via dess sakregister och uppgifter om häradsting i DAL:s ortnamnssamlingar har använts. Detta har egentligen inte tillfört
något utöver de uppgifter som sedan länge har noterats av initierade amatörhistoriker och
publicerats i hembygdslitteraturen eller i historiska verk som Tommarps klosters urkundsbok
(Wallin 1955–2000).
I terrängen har områdena runt lokaler med rättsanknutna namn genomsökts efter fornlämningar som kan ha direkt eller indirekt anknytning till rättsutövningen eller som på annat sätt
bidrar till förståelsen av platsen. Riksantivarieämbetets numera digitaliserade fornlämningsregister Fmis har i det sammanhanget varit ett ovärderligt verktyg, i vilket inte bara noterade
fornlämningar utan också litteraturuppgifter och referenser tillbaka till DAL:s uppteckningar
har visat sig värdefulla.
I genomgången av fornlämningar har särskild uppmärksamhet riktats mot förekomsten av
sådana som i tidigare forskning har ansetts ha med rättsutövning att göra, också då sambanden i sak kan anses dementerade, som i fråga om domarringar. Framför allt högar med flat
topp, runda och kvadratiska stensättningar samt flata stenar tillhör ”tingens morfologi” i äldre
forskning, med anknytning till historiska referenser i t.ex. fornvästnordiska sagor, medeltida
lagtexter samt antikens och renässansens historiekrönikörer.24 I en vidare europeisk kontext
kan likheter urskiljas i tingens fysiska gestaltning och deras landskapsinramning, men också
stor variation (Pantos & Semple 2004; Sanmark & Semple 2008:256). Förhistoriska gravhögar eller gravhögsliknande lämningar är ett frekvent fenomen på eller vid gemensamma sam24

Sjöborg 1814; 1815; 1824; 1830, samt här anförd äldre litteratur.

51

lingsplatser i stora delar av Europa, liksom andra förhistoriska gravmonument (Gleeson
2015:40 med hänv.). Karaktäristiska naturgivna lokaler som bryter av mot sin omgivning
genom kontrast eller anomali – förkastningar, utsiktspunkter, vissa vatten m.m. – är också ett
av de förhistoriska samlingsplatsernas kännetecken. Inte sällan tolkas fenomenet som en attraktion till gränser, betingad av föreställningar om att här finns möjligheter att möta det heliga (Eliade 1968; Løkka 2010, 2013; Nordquist 2013:162ff., 171ff.; Boardman 2002: 104ff.;
Fabech & Näsman 2013:65ff.). Men gränser i landskapet kan också vara gränser mellan
maktområden och befolkningsgrupper. Även sådana gränser tenderar att dra till sig samlingsplatser, där man t.ex. genom gravmonument har markerat sina förfäders närvaro och sina
maktanspråk och där dispyter med grannarna har kunnat förhandlas (FitzPatrick 2015:55).
Samlingsplatser kan vara svårgreppbara arkeologiskt, men det finns ändå exempel på arkeologiskt undersökta heliga träd, källor, ceremonivägar, resta stenar, system av härdar och kokgropar och tomma ytor inom centrala bosättningar som på goda grunder kan associeras med
gemensamma samlingsplatser (Iregren 1989:119ff.; Rudebeck 2002:167ff.; Andrén
2013:27ff.; Fabech & Näsman 2013:53ff.; Riisøy 2013:34; Fernández-Götz & Roymans
2015:18ff.). Oftast är det kulten vid dessa platser som betonas i forskningen, men även platsernas funktion inom den juridiska sfären har beskrivits – kult och rättsutövning som intimt
förbundna i upprätthållandet av en samhällsordning och världsbild (Frense 1982; Green 2004
(1998); Fernández-Götz & Roymans 2015).
På några platser i Skåne finns särskilt anordnade bystämmoplatser bevarade. I Stora
Herrestad i häradet med samma namn och i Gryttinge i Onsjö härad finns dessa dessutom i
anslutning till miljöer i vilka man kan förmoda att häradstinget under någon tid har varit
förlagt. Bystämmoplatserna kan, menar jag, sannolikt ses som medvetna analogier till härads- och landstingsplatserna, varför det är rimligt att låta formationer som den fyrkantiga
stensättningen i Gryttinge (RAÄ Torrlösa 11:1/Fmis) och den flata runförsedda stenen i
Stora Herrestad (RAÄ Stora Herrestad 4:1/Fmis) vara en del av förförståelsen i sökandet
efter tingsplatser.

2.3 Arkiv och källor
Ingången till undersökningens viktigaste källmaterial, namn på naturlokaler och ägostycken i
Skåne, och en förutsättning för arbetets genomförande, är Dialekt- och ortnamnsarkivet i
Lund, DAL. På DAL (1861–2014, sedan 2015 magasinerat på Arkivcentrum syd i Lund)
finns ett kartotek med namnbelägg från Skåne. Detta innehåller ungefär en miljon namnbelägg, vilket kan jämföras med Ortnamnsarkivet i Uppsala vars arkiv över hela Sveriges ortnamn omfattar ca 3,7 miljoner namnbelägg. Den skånska ortnamnsskatten är med andra ord
stor. DAL:s ortnamnssamlingar skiljer sig också i viss mån kvalitativt gentemot andra
motsvarigheter. Ortnamnsinsamlandet i Skåne började mycket tidigt, redan under 1800-talets
senare del. Det bedrevs genom en blandning av ideellt arbete och årliga statsanslag, fram till
1930 då arkivet, som då hette Landsmålsarkivet i Lund, blev en egen myndighet. Arbetets
ursprung och uttalade målsättning har varit en förening av folkrörelseinspirerade och akademiska ideal, en omständighet som har fått bestående betydelse för samlingarnas uppbyggnad
och potentiella användningsområden. Även om statens och akademiens behov av namnvård
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respektive forskningsmaterial har funnits bland bevekelsegrunderna är det främst en iver att
utifrån historiska, antikvariska och kulturarvsinriktade intressen uppfånga en helhet som har
präglat arbetet.
Kulturhistoriskt fokus och samarbete med många enskilda ideellt engagerade har tillsammans med den historiskt höga befolknings- och bebyggelsetätheten i Skåne samt en gynnsam
källsituation vad beträffar skriftliga källor och kartografi mynnat ut i en namnsamling som
måste beskrivas som en av de mest kompletta som existerar. Den stora mängden av namn på
ägor och naturlokaler bidrar i särskilt hög grad till arkivets särprägel. Den enda region i norra
Europa som härvidlag kan liknas vid Skåne är förmodligen Schleswig som tack vare intensivt
och tidigt inlett insamlande av ortnamnsmaterial samt gamla skriftliga källor har stora likheter med Skåne ifråga om förutsättningar för ortnamnsforskning med fokus på marknamn.
Genom ett digitaliseringsprojekt som inleddes 2007, men som i och med DAL:s nedläggning avbröts 2013, har samtliga av Skånes bebyggelsenamn inordnats i en databas ”Skånsk
ortnamnsdatabas”. Övriga namn, ”icke bebyggelsenamn”, är fler än bebyggelsenamnen. Dessa hann innan digitaliseringsarbetet avbröts digitaliseras till ungefär två tredjedelar.
De viktigaste källorna ur vilka namn har samlats och skrivits av på DAL är muntliga uppgifter från infödda ortsbor, olika typer av utgivna och outgivna historiska källor – framför allt
senmedeltidens och renässansens jordeböcker, länsräkenskaper och mantalslängder – samt
kartmaterial – framför allt äldre lantmäterihandlingar. Åtskilliga andra typer av källor har
också använts, t.ex. vetenskaplig litteratur, äldre tiders karteringar och prästrelationer samt
hembygdslitteratur. DAL:s excerpister, både de yrkesverksamma och de drivna och engagerade amatörforskare som utfört arbetet på sin fritid, har generellt varit mycket noggranna.
Det måste ändå påpekas att DAL:s material inte är fullkomligt heltäckande; lakuner finns
t.ex. i form av enstaka kartor och kartbeskrivningar som inte är genomgångna samt kyrkboksmaterial. Man kan, vad gäller natur- och ägonamnen (i avhandlingen vanligen kallade
marknamn), emellertid räkna med att de mest utförliga kartorna med tillhörande beskrivningar från laga skiftet har nagelfarits överallt. I den mån luckor finns är förmodligen risken för
sådana störst vad gäller de äldsta s.k. geometriska kartorna, och då närmast de som bara har
funnits i stads- eller godsarkiv eller på lantmäteristyrelsens arkiv i Stockholm.25
De äldsta använda marknamnsbeläggen i föreliggande arbete härrör från två lundensiska
jordeböcker: 1513 års uppbördsjordebok, den så kallade Palteboken, samt Lunds stifts landebok från år 1569 (Pb; Lb). Palteboken förtecknar ärkebiskopliga egendomar, t.ex. de många
smålän som lydde direkt under ärkestolen. De många marknamnen i Palteboken är vanligen
punkter i terrängen som markerar gränsen mellan den ärkebiskopliga egendomen och omgivande områden. Men även rena ägonamn förekommer (Pb; Ingesman 1990).
Lunds stifts landebok är en beskrivning av sockenkyrkornas tillgångar år 1569. Här är det
istället ägonamn som dominerar – åkerfall, tegar och vångar i vilka sockenkyrkan eller enheter i beroendeställning till sockenkyrkan hade del.
De båda jordeböckernas bakgrund är väsentlig för förståelsen av vilka namn som kan förväntas förekomma i eller vara utlämnade ur dessa källor samt i vilken grad namnen även förekommer i senare källor. Paltebokens namn har i lägre grad än Landebokens överlevt till
senare tidsperioder. Det har rimligtvis att göra med att de har varit relevanta i en smalare kon25
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text och att de namngivna lokalerna i fråga har tillhört färre ägare och brukare. Enstaka
gränspunkter är dock välkända naturlokaler, landmärken, vars namn kan vara mycket gamla
redan vid nedtecknandet i början av 1500-talet, och som dessutom har överlevt långt fram i
tiden. Landebokens många marknamn är som sagt vanligen ägonamn, namn på åkrar och
ängar som har tillhört lokala prästgårdar eller andra enheter med koppling till sockenkyrkorna. Då dessa enheter som regel har haft del i samma ägor som övriga gårdar inom en by har
en betydligt större brukarkrets använt namnen, som därigenom har varit stabila från generation till generation. Åldern på dessa namn kan förstås variera, liksom tidpunkten då de slutar
användas. Man kan emellertid räkna med att namnanvändandet i stort följer den agrara utvecklingen och bebyggelsehistorien (Hald 1948:14ff.).26 Synen på övergången mellan vikingatid och medeltid har modifierats under senare år, men fortfarande anses den sena vikingatiden ha varit av stor betydelse för etablerandet av de bebyggelseenheter som sedan har
haft relativt stor platskontinuitet fram till skiftesreformerna under 1700- och 1800-talen
(Callmer 1985–1986:169, 202; Schmidt Sabo 2004:100ff.). Det är alltså inte orimligt att anta
att en huvuddel av marknamnen i Lunds stifts landebok har funnits under hela medeltiden.
Enstaka namn, företrädesvis namn på naturlokaler, kan vara betydligt äldre än så, men att
detta skulle gälla en större del av namnmaterialet förefaller tvivelaktigt. Att landebokens
namn i mycket hög grad fortfarande existerade då skiftesreformernas lantmätare gjorde entré
har indikerats i tidigare studier (Riddersporre 1995:114). Eftersom frågan om marknamnens
ålder och tradering är viktig för hur de rättsindicerande namnen kan betraktas har det samlade
marknamnsmaterialet från de äldsta jordeböckerna från en socken i undersökningsområdet,
Grevie i Bjäre härad, gåtts igenom och jämförts med senare belägg. Resultatet redovisas nedan och visar en ännu högre grad av kontinuitet än i Riddersporres sydskånska undersökningsområde. Av de 21 marknamn som förekommer i Lunds stifts landebok har 10 direkta motsvarigheter i skifteskartmaterialet från sent 1700-tal och första halvan av 1800-talet. Om man
också medräknar sådana namn i de senare källorna som högst sannolikt innehåller reminiscenser av 1500-talsnamnen, t.ex. genom att förleden är den samma men efterleden en annan,
tillkommer ytterligare sju namn. Och om man tillåter sig ett ännu större mått av osäkerhet kan
ytterligare två namn (markerade med punkt) läggas till. Möjligtvis representerar de urspårningar eller omstöpningar av de äldre. För endast ett av 1500-talsnamnen finns ingen möjlighet att ens spekulera i att det motsvaras av något senare belagt namn.

26

Översikt hos Pihl 2014:12f.
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Lunds stifts landebok 1569
Bodetoften (jfr Boelöchen/Borlöchen Pb 1514,
Tullboden Pb 1514?)
Bögis ager
Ericks ager (jfr Egissager Pb 1514 ?)
Flad ager
Gunnil engen (jfr Gundeleeng Pb 1514)
Hallensfars ager
Haralshöy
Heste Hauffuen
Klocke gatt
Klocke ager
Liunge sticke (jfr Lyungager Pb 1513)
Lutz ager (jfr Lysseagger Pb 1514)
Miöager
Musager
Preste ager
Stribind
Strengen
Tingstickid
Vraan
Vestre halle löcke
Östre halle löcke

Skiftskartor 1788–1848, samt nyare material då
äldre lantmäteribelägg saknas
Boatoft 1821
Bokes åker 1821
Jfr [erika backe] 1954 muntl. DAL
• Jfr Floåker 1821, Flötan 1822
Gunill äng 1821
Haraldshögen ES 1987
• Jfr Horsadahl 1819
Jfr Klockare Mossen 1821
Jfr Klockare mossen 1821
Jfr Ljungåkrar 1821
Jfr Lysekull 1817, Lussaäng 1848
Mö åker 1821
Jfr Mossäng 1821
Preståker 1788
Stribåker 1822
Strängslan 1788 (Jfr Stränghålsåker 1848)
Jfr Tingshögen 1821
Wästra Wrå 1821
Hallalyckan 1845
Hallalyckan 1845

I den häradsvisa redogörelsen av det rättsindicerande namnmaterialet, i kapitel tre och fyra
nedan, redovisas de ovanstående källorna, Landeboken och Palteboken i en särskild kolumn:
”Jordeböcker och kamerala källor från renässansen”.
Ytterligare en källkategori av betydelse för arbetet är de inventeringar och beskrivningar
av landsbygden som genomfördes under 1600- och 1700-talen av präster, antikvarier och mer
eller mindre forskningsinriktade resenärer. Redan under renässansen fanns ambitioner och
försök att med utgångspunkt i antikvariskt intresse beskriva landskap och platser i brett upplagda arbeten (Jensen 2006; Jensen & Jensen 2013:655ff.). Men det var först under det tidiga
1600-talet som sådana ambitioner på allvar kom att resultera i mer omfattande undersökningar. Inledningsvis var det de danska och svenska statsapparaterna som beordrade sina kyrkoherdar att inkomma med beskrivningar över sina pastorat. Den relativt nyligen genomförda
reformationen var förstås en förutsättning. Härigenom fick staten tillgång till ett stort antal
någorlunda bildade och någorlunda lojala statstjänstemän som kunde bidra aktivt till skrivandet av nationell historia. I instruktionerna ingick bland annat att prästerna skulle uppge ortnamn i sina pastorat och förklara deras ursprung. Så småningom fick prästrelationerna en
tydligare anknytning till en allt mer självständig akademisk tradition vid universiteten. För
Skånes del kan 1690 års prästrelationer knytas till de ambitioner som Andreas Stobaeus vid
Lunds universitet hade att skriva en skånsk historia. Prästrelationerna och deras allt tydligare
koppling till verksamheten vid universiteten, där 1700-talets studenter ofta skrev historiskt
och antikvariskt inriktade uppsatser och avhandlingar om sina hemhärader, innehåller inte
sällan uppgifter om äldre tingsplatser och föreställningar om gamla bygdecentra (Tuneld
1960:xiiff., 1981–82; Karlsson 2009:ixff.). Från ett strikt positivistiskt perspektiv är uppgifterna förstås problematiska; de innehåller uppenbarligen en stor portion tämligen fritt fabule-
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rande. Men ser man sådant fabulerande som en del av berättandet och traderingen kring (i det
här fallet) rättsutövningen i landskapet och lägger vikt vid berättandet och traderandet i sig –
dess olika villkor och förutsättningar vid olika tidsperioder och i olika textgenrer – är prästrelationerna ett av de absolut rikaste källmaterialen som står till buds. Då de rättsindicerande
marknamnen redovisas häradsvis har denna genre slagits ihop med den tidigaste generationen
detaljerade kartor på lokalnivå samt övriga ekonomiska och historiska skildringar från upplysningstiden, såsom Gillbergs ”Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning…” och
Linnés ”Skånska resa” under rubriken ”Geometriska kartor, prästrelationer, Linné” (Gillberg
1765, 1767; Linnæus 1959 (1749).
Nästa stora genre i vilken undersökningens källmaterial har sitt ursprung är lantmäterihandlingarna som upprättats i samband med enskifte, storskifte och laga skifte under 1700talets slut och 1800-talets första hälft. Detta är den i särklass viktigaste och volymmässigt
största källkategorin. Skiftesreformerna gav upphov till kartering som i fullständighet och
exakthet överträffade allt som gjorts tidigare eller senare. Detta är inte platsen för en längre
redogörelse för skiftenas historia, men några ord ska ändå sägas. Senare års forskning har
visat att skiftesreformerna inte, som tidigare antagits, i första hand var ett uttryck för
godsägarnas strävan efter effektivisering, utan istället i hög grad ett uttryck för böndernas
intressen (Wiking-Faria 2009; Svensson 2005). De stora mängder kartmaterial och beskrivningar skiftena gav upphov till är inte ett enhetligt material, utan representerar olika skeden
både i enskilda stadier av ett inlett skifte och i bygdens utveckling i stort. Dessutom finns
stora variationer som kan tillskrivas olika skiftesförrättares och kartografers intressen, kunskapsnivå och smak. Generellt representerar emellertid skiftenas lantmäterimaterial en tid då
landskapet fortfarande var småskaligt och fullt med namn. Den retrogressiva potentialen hos
dessa lantmäteriakter är hög, men inte hur hög som helst. Enstaka marknamn kan ha mycket
hög ålder, om den namngivna platsen, dess bruk och dess brukare kan förbindas med en kontinuerlig tradition. Det finns skäl att anta ett medeltida ursprung hos en mängd namn som
först uppträder i skifteshandlingarna. Men man kan knappast förvänta sig att hela miljöer av
namn på åkrar och ängar har överlevt och konserverats tillsammans från tidsskeden före vikingatidens slutfas. I arbetets materialredovisning listas de relevanta namnen från skifteshandlingar under rubriken ”Skifteskartor och övrigt material fram till 1880”.
Sist i de häradsvisa tabellerna över rättsindicerande marknamn redovisas den något disparata kategorin ”Muntliga uppgifter, hembygdslitteratur, ekonomiska och topografiska kartan
m.m.”. Förutom att dessa källor delar ett kronologiskt ursprung, i huvudsak 1900-talet, härrör
de från verksamheter som inte omedelbart har så mycket med varandra att göra: den moderna
statliga kartografin samt lokalhistoriskt engagemang representerat av DAL:s informanter och
skribenter i hembygdsrörelsens olika böcker och tidskrifter. Om de moderna kartorna måste
det sägas att dess normaliserade former, om än ibland diskutabla, i högre grad än tidigare
speglar ortnamnsforskningens ståndpunkter, genom de kontakter som har funnits mellan
Lantmäteriet och DAL. Hembygdslitteraturen är en heterogen källkategori, men det förtjänar
att betonas att många av de skribenter som i synnerhet runt 1900-talets mitt skrev bygdehistoria i diverse hembygdstidskrifter håller en anmärkningsvärt hög nivå vad gäller källmaterial,
frågeställningar och kritisk blick.
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2.4 Tolkning och beskrivning
Hela materialredovisningen sker alltså häradsvis. Fyra härader har valts ut för fördjupade
studier. Albo, Bara, Bjäre och Torna härader har befunnits lämpliga för detta ändamål. De är
belägna i olika delar av landskapet, de ger en god täckning av Skånes viktigaste naturtyper
och de har också det gemensamt att de har tilldragit sig forskningens intresse i särskilt hög
grad.27 I dessa härader finns dessutom särskilt goda möjligheter att diskutera förhållandet
mellan å den ena sidan förhistoriska bygder och centralplatser och å den andra medeltida förhållanden. Samtliga har tydliga järnålderscentra och i flera av dem kan man också få en ganska klar bild av de medeltida förhållandena. I Albo framstår Ravlundaområdet som ett maktcentrum under både järnåldern och medeltiden, med små geografiska förskjutningar över tiden. I Bara härad finns Uppåkra, en centralort av stor betydelse under större delen av järnåldern, men från medeltidens början en mer ordinär by. Bjäre härad är det distrikt som är tidigast nämnt i de historiska källorna, hos Jordanes på 500-talet. Ett in i sen tid småskaligt kulturlandskap med en hög andel bevarade fornlämningar och en hög andel självägande bönder i
historisk tid är faktorer som gör Bjäre härad till en ”egen” del av Skåne och ett lämpligt objekt för en fördjupad studie över rättens namn och platser. Torna härad slutligen, inom vilket
Lund är beläget, var Skånes andliga och rättsliga centrum under medeltiden. Många medeltida katedralstäder kan förmodas ha ett ursprung i äldre förkristna samlingsplatser, vilket namn
som Odense och Viborg tycks vittna om (Dsn). Även Lund har menats tillhöra denna kategori
av städer och namn (Pamp 1998:9ff.).
Efter att de fyra inledande häraderna har avhandlats följer en diskuterande och redovisande genomgång av ytterligare fem härader. Urvalet av de sistnämnda har att göra med format
och tid. Samtliga härader i Skåne har studerats men en fullständig diskussion av dem ryms
helt enkelt inte inom arbetets ramar. De fem kompletterande häraderna skapar en stor geografiskt sammanhängande yta och överbryggar därmed den geografiska fragmenteringen i urvalet av de fyra mest ingående studerade häraderna. En viss kompensation för de delar av Skåne
som saknas i häradskapitlen ger min studie av rättsindicerande namn i Oxie och Vemmenhögs
härader (Svensson 2007). Norra Skånes variationsrika landskap, med stora inslag skog, representeras i avhandlingens empiriska kapitel främst av Bjäre och Gärds härader. Jag hoppas
kunna återkomma i annat sammanhang med mer detaljerade genomgångar av de nordliga
Norra Åsbo, Göinge (Ö. och V.) och Villands härader (liksom av övriga härader som inte beskrivs i detalj).
En grundläggande del av arbetet har varit att placera de namn som har samlats in på kartor. Här har en begränsning varit nödvändig eftersom det skulle vara ett alltför tidskrävande
och inte heller särskilt forskningsmässigt givande arbete att redovisa alla namn på kartografisk detaljnivå. Metoden som har valts är att för varje härad redovisa tre kartor, med sinsemellan olika innehåll.
Först visas en översiktlig sockenindelad häradskarta där endast de äldsta namnen på alla
platser som har direkt och otvetydigt rättsplatsindicerande namn har markerats och där sekundärnamn till dessa har uteslutits. På denna karta förekommer namnen i sina äldsta beläggsformer. Kartan visar på så sätt var det finns kluster av rättsnamn (även om dessa är
27
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mindre klusterliknande än de skulle varit om alla sekundärnamn, variantformer och förändrade namn tagits med). För att ge en fylligare bild har dessutom ett utsnitt med motsvarande
projektion ur Buhrmans Skånekarta från 1684 bilagts intill den första kartan och i samma
skala som denna.
En samlad bedömning utifrån den bild den första kartan ger samt historiska belägg m.m.
har därefter gjorts. För att kunna bedöma sannolikheten att namnen har bildats till verklig
rättsutövning har följande kriterier ställts upp, vilka bör stärka en förmodan om att en koppling mellan namn och rättsaktivitet föreligger:
1. Stöd av historiskt eller i förekommande fall arkeologiskt material.
2. Många namn på samma plats. T.ex. bör en mängd sekundärt bildade namn av typen
Västra Tingbjärsliderna tolkas som ett säkrare tecken på rättsutövning även om något
Tingbjär inte kan beläggas, än ett ensamt Tingbjär.
3. Ett flertal namn, vars namnbärare är lokaliserade i närheten av varandra, innehållande
skilda ord som vart och ett för sig anknyter till rättsutövning, i typfallet både ting och
galge.
4. Namnbelägg i flera oberoende källor och över lång tid.
5. Namn på Tingshus-, Tingsplats- etc. (relativt sena, men säkra belägg för rättsutövning).
Dessutom bör man tillerkänna olika källor olika bevisvärde. Namn i Lunds stifts landebok,
får t.ex. sägas väga tyngre än berättelser som dokumenterats av dialektupptecknare under
1900-talet vad gäller medeltida tingsplatser.
Då en bild av troliga tingsplatser och särskilt intressanta miljöer med inslag av förmodad
rättsutövning har erhållits har så ytterligare en karta ritats. Denna har upprättats med Skånska
rekognosceringskartan 1812–20 som underlag. Kartunderlaget är visserligen inte exakt i fråga
om skala och proportioner men det ger ändå en levande och relevant bild utifrån arbetets syften. Det landskap från tidigt 1800-tal som kartunderlaget visar har i fråga om vägsträckningar, topografi och ofta även bebyggelse (om inte skiftesreformerna hunnit före kartritarna)
aktualitet även för mycket äldre tidsperioder (Riddersporre 1995). På denna karta har en mer
fullständig bild av de rättsplatsanknutna namnmiljöerna markerats. Inte bara rättsplatsnamn
utan också namn som kan ha att göra med kult, marknad eller folktro har markerats. Perspektivet är alltså i högre grad tolkande och namnen har också normaliserade former.
Sist i häradsavsnitten illustreras de också med fotodokumentation av de platser och landskapsutsnitt som berörs i texten.
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3. FYRA HÄRADER – ALBO, BARA, BJÄRE, TORNA
3.1 Albo härad
Geografi
Albo är en naturgeografiskt omväxlande bygd. Den är ändå tydligt sammanhållen och begränsad med det kustnära och mest uppodlade området i S. Mellby, Vitaby, Ravlunda och
Brösarps socknar som en kärnbygd och de högre belägna, på flera håll skogiga, områdena
runt denna kärna som en randbygd. Kärnbygdens vanligaste jordarter är morän och moränlera, medan randbygden karaktäriseras av isälvssediment – ofta sand. I söder begränsas kärnbygden av Stenshuvud, en utlöpare av Linderödsåsen som skjuter ut i havet och utgör den
skånska ostkustens mäktigaste landmärke. Mellan Stenshuvud i söder och Skepparpsån i norr
utgör Albokusten en relativt skyddad del av en stor vik som sträcker sig ända upp till Åhus i
norr och därefter vidare mot Blekinge. Inåt från kusten reser sig snart landet, och de centrala
socknarna kan liknas vid en gryta med slänter ned mot havet.
I öster är havet häradets gräns och i norr, mot Gärds härad, utgörs gränsen av Julebodaån.
Söderut och västerut är gränserna mindre givna och löper i huvudsak vid och i vad som i historisk tid har varit glest befolkade skogstrakter (Decjb.; Buhrman; SGU).
Vid 1600-talets mitt kännetecknades bebyggelsen till stor del av medelstora byar efter
skånska förhållanden, flera på omkring 20 gårdar. Men här fanns också ett betydande inslag
av spridd bebyggelse, i synnerhet i Brösarps, Andrarums och Sankt Olofs socknar. De största
byarna var vid 1600-talets mitt Ravlunda, Andrarum, Fågeltofta och S. Rörum, belägna i varsitt hörn av häradet. Albo härad har under medeltiden och framåt bestått av nio socknar. 1651
finns totalt 385 tiondegivare i dessa, vilket efter Ljunits och Herrestads härader är det minsta
antalet i ett skånskt härad (Decjb.; Dahl 1942).
Inga städer finns eller har funnits innanför Albo härads gränser. Ravlundas på 1500-talet
omtalade birkerätt och kungliga status under medeltiden (se nedan) skulle tillsammans med
andra omständigheter kunna tolkas som att stadsbildningsambitioner har knutits till orten
under sen vikingatid och tidig medeltid, ambitioner som i så fall har kommit på skam.28 Flera
fiske- och handelslägen har existerat under medeltiden, varav Kivik troligen har varit det
mest betydande (Ejder 1958:64; Anglert 1986; Svensson 2002).
I 1651 års decimantjordebok redovisas för häradet endast 22 enheter som kan tänkas innehas av självägare. Bara fem av dessa är hela gårdar.29 Vid 1600-talets mitt domineras Albo
härad helt av adliga jordägare (Decjb.). Även om denna dominans, liksom på de flesta andra
håll, förmodligen har ökat från senmedeltiden och fram till tiden för decimantjordeboken,
finns det anledning att anta att det världsliga frälset mycket tidigt har dominerat ägarbilden i
Albobygden, kanske genom att omfattande förläningar har omfördelat jord från den sena vi28

Se Svensson 2002.
Decimantjordeboken redovisar, till skillnad från kronans jordeböcker, inte skattebönder och kronobönder som
helt entydigt och konsekvent åtskilda kategorier, annat än undantagsvis. För mer exakta uppgifter krävs detaljerade studier av annat historiskt primärmaterial. De här redovisade talen måste alltså användas med viss reservation (se DecJb: 15f.).
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kingatidens expansiva kungamakt till pålitliga allierade (Schalling 1936:68ff.; Wallin
1975a:73ff.; TU I:228; Svensson 2002:85, 93). På Buhrmans skånekarta från 1684 är herresäten utritade i alla delar av häradet. Men de i historisk tid största och mest betydande –
Andrarum (senare Christinehov) och Kronovall – ligger båda i häradets inre västra delar.
Även flertalet av de andra av Buhrman noterade herresätena återfinns utanför vad som ovan
har beskrivits som häradets kärnbygd. Uppe på och i slänten av höjden kring Stenshuvud ligger Svinaberga (Svabesholm) och Esperöd. En bit in i landet, i skogsmarken söder om Brösarp, finns (Södra) Björstorp. Endast Torup, mellan Vitaby och Ravlunda, är centralt beläget i
häradets mest uppodlade jordbruksbygd (Buhrman 1684). Torup nämns tidigast i ett testamente 1398 (TU II:109) och är då en del av ett större gods vars centrum har varit en borg
varav lämningar ännu syns i Grevlunda (RAÄ Vitaby 37:1).
I Gillbergs beskrivning från 1753 är Albo härad fattigt, jorden sandig och otillräcklig. I
stora delar av Skåne och kanske i synnerhet längs östkusten har sandflykt varit ett mycket
stort problem. Hur långt tillbaka i tiden detta sträcker sig är svårt att säga, det har under alla
omständigheter förvärrats av intensivt markutnyttjande under 1700-talet, men fenomenet är
på de flesta håll äldre än så (Emanuelsson et al. 1985:93ff.). Tillgången till olika naturmiljöer
präglar området; det är ett av ytterst få områden i Skåne där skog har mött hav, vilket kan
utläsas av Buhrmans karta från 1684. I synnerhet närheten till havet måste betonas. Fiske och
långväga sjöfart har rimligtvis varit avgörande för Albo-området sedan förhistorisk tid. De
historiska exponenterna för detta – medeltida fiske- och handelslägen, senare med omfattande
sjöfart och rederiverksamhet – är yttringar av en havsnära utåtblickande ekonomi och intressen som tusentals år tidigare har uttryckts i hällristningsmotiv och senare i förhistorien resulterat i varuutbyte med internationell räckvidd.30 Ett speciellt inslag i Albo härad är tillgången
till bärnsten; i bukten utanför Ravlunda står stubbarna efter en 10000 år gammal furuskog.
Namnet Ravlunda ’bärnstenslund(ar)’ vittnar om bärnstensförekomsten (Ejder 1958; SOL).
Vrakplundring, som naturen runt Stenshuvud har skapat gynnsamma förutsättningar för, är
belagd från 1500-talet i Rörums socken (Wallin 1951:321f.).
Havet bör i alla tider ha varit en avgörande kommunikationsväg i Albobygden, men även
landvägar har naturligtvis funnits. Stranden har varit möjlig att förflytta sig på och några kilometer ovanför kustlinjen har också en kustväg passerat genom Ravlunda i norr och Rörum i
söder, nedanför Vitaby och Södra Mellby. Ytterligare tre huvudvägar har passerat häradet i
nordsydlig riktning: en genom Sankt Olof och Grevlunda, över höjderna närmast ovanför
kustbygden. Denna har förenats med kustvägen, vid Skepparp norr om Ravlunda. Dessutom
har en väg gått genom häradets inre delar över Frörum, Fågeltofta, Eljaröd och Brösarp. I
häradets innersta del har en nordsydlig väg passerat Andrarum. Viktiga vägkorsningar har
funnits i Brösarp, där färdande norrifrån har fått välja mellan att fortsätta huvudvägen ner mot
Ystad eller att istället ta sig längre västerut, mot Lund. Liknande val har också kunnat göras i
Blåherremölla vid häradsgränsen i norr eller vid Skepparp, men då har valet stått mellan kustvägen mot Simrishamn eller en väg mot det inre av Österlen, över Vitaby, Grevlunda, Sankt
Olof och vidare söderut. Åpassager har funnit strax norr om Ravlunda i Skepparp samt i
Brösarp, över Skepparpsån (Verkaån)(Buhrman 1684).
30

För områdets förhistoria, se Fabech 1998; Svensson 2002; Goldhahn 2013; Helgesson 2014
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Albo härad
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1. [tinjhusbacken],1919, Andrarum, muntl., DAL
2. Galgbacken, 1838, Brösarp, Lilja: ”Skånes flora” s. 37
3. [galjahollan], 1930, Ravlunda, muntl. DAL
4. Thenbacke Åkrarne, 1821, Ravlunda, Ravlunda sn, Lmh 11
(Ting agir, 1569, Lb2:223?, Tingshög, 1791, Sjöborg (SOÅ 1968:73)?, [tinjbacken], 1931, muntl. DAL?))
5. Gamble tings agir, 1569, Ravlunda, Lb2:223 (Stora-ting, 1749, Linné SkR?)
6. Galgavångs Rödjan, 1845, Vitaby, Vitaby sn, Lmh 16
7. Galgavångs Åkrarne, 1845, Vitaby, Vitaby sn, Lmh 16

Fig. 3. Albo härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på
lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 4. Albo härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.
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Fig. 5. Albo härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av ”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 6. Utsikt norrut mot Ravlunda kyrka från höjderna vid Svärtings hög och Gamla Ting. Foto: Ola Svensson 2012.

Fig. 7. Den mytomspunna högen Gamla ting. Att döma av namnet menade man under 1500-talet att tinget
hållits här i äldre tider. Foto: Ola Svensson 2012.

Arkeologi och historia
Även utifrån arkeologiska källmaterial får man bilden av Albo som en sammanhållen bygd,
tidigt ganska tätt koloniserad och mest koncentrerad i de kustnära områdena samt längs bäckar och åar som rinner ut i havet. Utifrån distributionen av bronsåldersgravar framträder området som en av de allra tydligast sammanhållna och avgränsade i Skånes förhistoria (Goldhahn
2014). Bronsåldern och den äldre järnåldern intar en tydlig plats i områdets förflutna, med ett
stort antal storslagna gravmonument och speciella fynd. Den stora mängden rösen, högar och
resta stenar i häradets kustsocknar har uppmärksammats tidigt och området har tilldragit sig
antikvarisk uppmärksamhet redan under 1700- och 1800-talen, främst genom intresset för
Kiviksgraven, men också exempelvis mängden och tätheten av resta stenar har noterats, som
på Hilfelings karta från 1775.(Fabech 1998:155; Goldhahn 2014). I synnerhet Ravlunda socken är mycket fornlämningstät. Här har exklusiva arkeologiska fynd från både äldre och yngre
järnålder gjorts: en folkvandringstida guldhalskrage, romerska guldsolidi, hela fem brakteater
från folkvandringstiden, en handelsplats med rika material från äldre och yngre järnåldern
m.m. (Fabech 1998:147ff.; Helgesson 2002, 2014). Det var fynd från Ravlunda som först gav
upphov till ordet guldgubbe, den vedertagna termen för de små präglade guldbleck, oftast
med människomotiv, som dyker upp regelmässigt på yngre järnålderns kultplatser i
Sydskandinavien (Wedmark 1968). Guldfynden från järnåldern är gjorda på flera platser i
socknen. I många fall är den exakta lokalen okänd, men utifrån kända fyndlokaler och indicier vad gäller tidiga, dåligt dokumenterade, fynd intar den kustnära delen av socknen med
Verkaåns och Klammerbäcks utlopp i havet en särställning.
Vikingatiden och särskilt mitten av 1000-talet är en brytningstid i traditionell arkeologisk
och historisk beskrivning (Svanberg 2003a, 2003b; Lihammer 2007). Synen kan relativiseras
och ifrågasättas, men i Alboområdet finns arkeologiska och historiska omständigheter som
lätt låter sig tolkas som tecken på att den senare vikingatiden verkligen har varit en övergångstid. Från Vitaby i bygdens kärnområde finns en silverskatt daterad till strax efter 1000talets mitt samt en vikingatida silverhalsring, fyndtyper som vanligen sätts samman med deponeringar, inte nödvändigtvis undangömda i ofredstid, men kanske kvarglömda genom att
dess ägare och övriga som känt till dem ryckts bort på oväntat sätt (Hårdh 1976).31 I Skepparpsåns mynning i Ravlunda socken har lämningarna av en pålspärr eller piranläggning i
sina äldsta delar daterats dendrokronologiskt till 1070-tal (Dahlén & Theander 1993). Regent
i Danmark vid denna tid var Sven Estridsen, en kung som anses ha haft stor betydelse för
utvidgningen österut över Skåne, mot Blekinge, och för konsolideringen av det tidiga danska
kungariket (Andersson 1947:278ff.). Missionen var en viktig del av dessa strävanden och
upphörandet av gravläggningar i ett undersökt förkristet gravfält vid Skepparp i Ravlunda
socken ligger i linje med den tidigmedeltida expanderande kungamaktens ambitioner. Sven
Estridsen har också överlåtit ett bol i Rörum i södra Albo till upprättandet av Lunds domkyrkas första prebende (Necr.L:7, 69).
Svårbedömd men av intresse är Saxos uppgift från ca 1200 om att Ragnar Lodbrok, den
kände vikingasagohjälten, segrade över en upprorisk lokalbefolkning i ”Whiteby vicum”, en
31

De vikingatida skattfyndens bakgrund är en intensivt diskuterad fråga. För en betoning på offer snarare än
undangömmande i orostider, se Hedeager 1999.

64

ort som har menats avse Vitaby i Albo härad (Andersson 1947:213; Ejder 1958; SOL). Det
kan inte helt uteslutas att sagan på något sätt påminner om händelser i samband med att Östskåne har knutits till en central kungamakt. Den har under alla omständigheter använts i historieskrivningen på ett sätt som bidragit till att förlägga området i händelsernas centrum och
förläna det episka kvaliteter. 1815 skriver N. H. Sjöborg apropå figurerna på hällarna i den
närbelägna Kiviksgraven och de många bautastenarna i trakten:
Jag finner nu mycken trovärdighet uti kammarherren Suhms förmodan, som i sin Dansk. Hist. Nämner
detta monument vid 750, då vid skåningarnas uppror, Ragnar Lodbrok skickade emot dem en armé,
hvilken besegrade dem vid Hvitaby, som är annexkyrka till Mälby, då slaget lär tagit sin början vid Raflunda, hvarest en mängd bautastenar finnas reste, och blifvit fortsatt vid Hvitaby och Esperöd, då någon
utmärkt hjelte lär blifvit slagen och lagd i denna graf, samt vid hans fötter en son, eller någon liten väpnare, som han älskat. Någon närvarande dansk eller Tysk tidens Artist, som rest och fått ett slags begrepp om Romerska triumftåg Kan då här med dessa figurer velat visa sin konst, tillfredställa allmänna
aktningen för den stupade, och fägna dess vålnad med föreställningen af odödliga bragder. (Sjöborg
1815:119)

Sjöborg överväger också – i linje med en gammal uppfattning att samlingar av resta stenar
markerar slagfält eller tingsplatser – att de många bautastenarna vid Vitaby, Mellby och Ravlunda kan vara ”Tingsställen med dervid varande Envigsplatser” eller möjligen minnen av
antingen den ovannämnda Ragnar Lodbroks härjningar eller ”kan den vara ett minne af oenigheten emellan de Danska Prinsar och bröder, då Frode V hin Fräkne, på 500-talet, slog
Halfdan och satte Ingel Vendelmod till konung i södra Skåne” (Sjöborg 1815:175). Sjöborgs
funderingar är intressanta, inte minst ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv. Arkeologi, filologi, historia och ortnamnsdokumentation förenas inom ramarna för vad som var gångbart i
övergångstiden mellan klassicism och nationalromantik.
Från hög- och senmedeltiden finns ett relativt rikhaltigt historiskt material som ger bilden
av ett område med tunga nedslag av central maktutövning – betydande gods och arealer i
händerna på kungen, ärkebiskopen och adeln. Ravlunda är områdets kungliga knutpunkt,
nämnt som kungalev tillsammans med ett inte närmare preciserat Ravlunda fång i Valdemars
jordebok (Vjb 1980:1:2 s.28; Svensson 2002:85). Kyrkobyggnaden samt en vallgravsomgärdad kastalkulle söder därom och en enorm odelad tomt i anslutning till dessa minner om
Ravlundas roll under medeltiden. Det gör även omnämnandet av en fogde på platsen under
1300-talet samt det 1500-talsbrev i vilket ortsbefolkningen hos kungen anhåller om att få
bekräftelse på sin status som särskilt birk och innehavare av en årlig marknad, rättigheter man
anser sig ha haft ”sedan Arilds tid” (DD3R8:573; KB 1571–1575:451; Svensson 2002:85f.).
Ett mycket omfattande adligt gods kan beläggas genom ett testamente från 1313 (DD 2R
7:18). Tidigmedeltida centrum i denna domän var den konstruktionsmässigt ovanliga borgen i
Grevlunda, Vitaby sn (Wallin 1975a:73ff.; TU I:216ff.; Ödman 2002:150ff.). Grevlundaborgen är påfallande strategiskt placerad i Albo härad, mitt i häradet just i mynningen av en dal
som löper genom skogsbygden och upphör där slätten tar vid. Alldeles invid borgtomten finns
ett gravfält av järnålderskaraktär, sannolikt den lokal som givit upphov till bebyggelsenamnet
Grevlunda (’gravlund’ plus efterledssuffix). Curt Wallin har studerat det medeltida Grevlundagodset och förbinder det med den skånska grenen av den mäktiga själländska Hvide-ätten:
den så kallade Galen-ätten (Wallin 1975a:73ff.; TU I:216ff.). Flera andra medeltida godsbild65

ningar har sina rötter i Grevlundagodset, det gäller framförallt (Östra) Torup och Eljaröd
(ibid.). I tidigmodern och modern tid har Kristinehov med rötter i den medeltida huvudgården
Söstorp, Andrarums sn, och Kronovall i Fågeltofta sn varit dominerande godsbildningar som
tillsammans med större huvudgårdar och säterier som Torup (Vitaby och Ravlunda socknar),
Svinaberga (Södra Mellby sn), S. Björstorp (Brösarps sn) och S:t Olofs gård (S:t Olofs sn)
givit området en godsdominerad prägel. Till de högadliga inslagen kan också räknas vallfartsorten S:t Olof med offerkälla och tillhörande, efter lokala förhållanden närmast katedralsliknande, socken- och pilgrimskyrka. Hela anläggningen ser ut att ha skapats av sockenkyrkans ägare Barbara Brahe kring år 1475, (LÄU IV:225ff.; Wallin 1975b:131f.).
Även kyrkan har haft intressen i området, vilket har kommit till uttryck i ärkebiskopliga
smålän, framför allt Vitaby län på ca 15 gårdar (Ingesman 1990:109). Dessa län är belagda
först vid reformationen men kan utifrån en generell bild av sådana län tänkas ha äldre ursprung som förlorar sig i medeltidens dunkel (Schalling 1936). Vissa kyrkor har också varit
knutna till prebenden vid domkyrkan (Brösarp, S. Mellby). I Rörum har premonstratensorden
haft en särskild roll och sannolikt ansvarat för sockenkyrkan med tillhörande funktioner
(Wallin 1976:45).
Bebyggelsenamnen
Tillämpning av traditionell ortnamnskronologi ger vid handen att Albos ortnamn är anmärkningsvärt unga i förhållande till det intryck av mycket gammal kulturbygd som arkeologin
ger. Även den geografiska distributionen av namntyper i området förbryllar om man förväntar
sig ett samband mellan namntyper av viss ålder och någon sorts kronologi över när området
har tagits i anspråk och odlats upp. Situationen kan beskrivas som att området, liksom flera
andra gamla kulturbygder i Sydskandinavien, har ett underskott av förhistoriska bebyggelsenamn (Brink 1998:301, 2002; Vikstrand 2013:101f.).
Bilden kan emellertid nyanseras. Namn som Ravlunda och Svinaberga, båda denoterande
stora och centralt belägna byar, får anses som tidlösa och omöjliga att datera. Andra namn på
centralt belägna, stora byar är Södra Mellby och Vitaby. Efterleden -by dateras traditionellt till
vikingatid och den har otvivelaktigt varit produktiv under vikingatiden och t.o.m. senare, men
också förmodligen betydligt tidigare (Vikstrand 2013:31ff.). I Albo härad finns också några
bebyggelsenamn som brukar betraktas som äldre än vikingatiden, nämligen namn på -rum
och -hem: Andrarum, Bondrum, Rörum, Topphem, alla burna av bebyggelser i häradets utkanter (Pamp 1970:32ff.; SOL).
Såväl absolut som relativ datering av bebyggelsenamnstyper är vansklig och sannolikt har
tidigare generationers namnforskare, geografer m.fl. ibland haft en övertro till det onomastiska materialets dateringspotential. Många av de vanligaste namntyperna verkar ha varit produktiva under mycket lång tid vilket knappast är förvånande eftersom de är bildade av appellativer eller med suffix som varit vanliga och aktiva delar av språket så långt tillbaka som vi
känner till det och som dessutom fortfarande är det – t.ex. by och -ing.32 Med detta sagt är det
ändå helt klart att vissa namnelement och suffix har varit betydligt vanligare under vissa perioder än under andra.33 Avsaknaden av namn på -lev och -inge i Albo, liksom den stora mäng32
33

Se Vikstrand 2013.
Se Dam 2015.
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den namn på -torp och existensen av namn innehållande röd på kyrkbyar och bebyggelser i
häradets centrala delar måste även fortsättningsvis ses som ett fenomen i behov av förklaring.
Detsamma gäller förhållandet att de mest odiskutabelt förvikingatida namnen i häradet är
belägna i dess periferi. Ett sätt att förklara situationen kan vara att det har funnits bynamn
som ursprungligen namngav större bebyggelseterritorier, domäner med Per Vikstrands terminologi, inom vilka en by och eventuellt också mindre, underordnade bebyggelseenheter har
flyttat runt över en större tidsrymd (Vikstrand 2013:19ff.). Flera namn i Alboområdet kan
passa in i en sådan modell. Framför allt gäller det namnen på -rum och -hem, men även ursprungliga naturnamn som Ravlunda och Svinaberga skulle kunna komma ifråga om man
tänker sig att sådana domäner kan ha haft namn bildade till en speciell naturlokal som hela
domänen har förknippats med. Vikstrand menar också att vissa namn på -by kan ha fungerat
som namn på hela bosättningsområden (Vikstrand 2013:37). För Albos del skulle i så fall
närmast Vitaby, vars förled troligen utgörs av ett äldre namn på Vitabybäcken, komma ifråga
(DSÅ 3:194f.).
De stora bydomänerna har så småningom splittrats i mindre enheter. De mindre enheterna,
ofta med namn på -torp, har växt och tagit över hela eller delar av äldre bebyggelseområden.
Som en följd av detta har äldre byområdesnamn försvunnit helt eller kommit att utgöra ett
ovanligt inslag i ett områdes namnflora. Inte sällan är det de i historisk tid stora byarna vars
namn kan tänkas ha varit namn på äldre bebyggelseterritorier, men påfallande ofta handlar det
istället om bygdecentralt belägna byar som i storlek och i fråga om sockentillhörighet domineras av en närbelägen by med namn på -torp. Fenomenet är väl belagt. Det beskrivs under
tidig medeltid i jyske lov och det har uppmärksammats i ett flertal bebyggelsehistoriska studier, först av geografen Sölve Göransson (1984:268ff.). Ofta är det bebyggelsenamn på -torp
som har stått i förgrunden för analysen. Per Vikstrand talar om ”torppesten” och beskriver
ingående dess förlopp (Vikstrand 2013:26f.). Dess bakomliggande orsaker måste nog tillskrivas förhållanden som skiftar något från område till område. Bebyggelser med torp-namn representerar omstrukturering, säkert med både sociala och agrarteknologiska komponenter.
Utflyttning har skett från gamla byar, bebyggelser med torp-namn har etablerats, och i många
fall framstår redan i skiftet mellan vikingatid och medeltid torpbyn som dominerande gentemot den förmodade moderbyn. För sydskandinaviska förhållanden har det uppmärksammats
att många bebyggelser med torp-namn är högstatusmiljöer under tidig medeltid och att byar
med torp-namn ofta utgör sockencentra. Den omstrukturering de representerar tycks alltså,
oavsett vad som betraktas som orsak och verkan, rymma sociala parametrar. Vanligen menas
utbredningen och tillväxten av bebyggelser med torp-namn tillhöra tidig medeltid, men det
har också föreslagits att ett äldre kronologiskt skikt av torp-namn existerar och att den tydliga
utbredningen av bebyggelser med torp-namn runt vissa av järnålderns centralorter speglar
förändringar i landskapet före vikingatiden.34
Som vi ska se finns i alla de fyra härader – Albo, Bara, Bjäre och Torna – som här studeras
särskilt noga förhållanden som föranleder en diskussion om diskrepans mellan fornlämningsbild och ortnamnskronologi. Men det ser ändå lite olika ut i de olika områdena. Just Albo
sticker ut genom framför allt den totala frånvaron av namn på -lev och -inge. Stad-namn före34

För översikt och skiftande perspektiv, se Callmer 2001; Anglert 2006:78ff.; Dam & Gammeltoft & Grandjean
Gøgsig Jacobsen & Svensson (red.). 2009; Vikstrand 2013:26f.
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kommer i Albo, men bara som naturnamn, och relativt perifert i häradet. Närmare undersökningar behövs för att kunna uttala sig om huruvida Albos stad-namn representerar försvunna
bebyggelser eller helt enkelt ett språkbruk där stad ’ställe’ har varit produktivt vid bildandet
av namn på ägor och naturlokaler relativt långt fram i tiden.
Den totala frånvaron av namn med ändelserna -lev och -inge, omständigheten att stadnamn endast förekommer som naturnamn, samt förekomsten av röd-namn som sockennamn
och namn på stora byar i häradets centrala bygd ger, då detta vägs samman med arkeologins
och de historiska källornas bild av förändringar under slutet av vikingatiden, en signal om att
omvälvningarna kan ha varit genomgripande i denna trakt, så genomgripande att bosättningsoch brukarkontinuiteten och därmed sammanhörande namnkontinuitet har brutits. Den ovan
nämnda legenden om Ragnar Lodbroks strid vid Vitaby tillhör sagornas värld. Men den vittnar kanske om ett särskilt stort behov av förklarande historia under medeltiden i just denna
trakt, ett behov som kan ha sin grund i att stora förändringar och avbrott har skapat inte bara
nya förhållanden som har behövt förklaras och legitimeras utan också ett okänt förflutet vars
mörker man har velat lysa upp. Som beskrivs nedan finns dessutom ett par gravhögsnamn i
Ravlunda som skulle kunna förstås mot en sådan bakgrund.

Häradsnamnet
De tidigaste beläggen som reflekterar häradsnamnet är två omnämnanden i Lunds domkyrkas
dödbok, Necrologium Lundense. I samband med en gåva från kungen, på ett halvt bol i Södra
Rörum kring 1000-talets tredje fjärdedel, preciseras orten där bolet finns med tillägget A Alsmarc (ca 1120 NecrL 7) och Alesmarc (ca 1145 NecrL 9). Detta är den specifika namnformens enda belägg. I nästa bevarade källa, Valdemars jordebok från ca 1230, heter häradet
Alboheret 1230 (Vjb 1980 (1926):23). I denna form har namnet sedan varit stabilt genom
århundraderna.35
Efterleden -marc i de två äldsta beläggen kan tolkas som mark ’utmark, skogsbygd’ etc.,
en betydelse som är väl belagd i nordiska dialekter (Rietz; SAOB). Man kan också, som flera
av de forskare som sysselsatt sig med namnet, tänka sig mark i en äldre betydelse ’gränsområde’, ’gränsskog’ (SAOB; Ejder 1958:15).
För bo finns i huvudsak två tolkningsalternativ: bo ur ett *boa(r) ’bebyggarnas’ eller bo
’bygd’, kanske som Sahlgren föreslår i specialbetydelsen ’förvaltningsområde’ (Sahlgren
1920, 1925). Den första möjligheten leder när det gäller det skånska namnmaterialet tankarna
i riktning mot Norra och Södra Åsbo. Södra Åsbo är ’deras område som bor invid (Söder)åsen’. Norra Åsbo är mindre klart vad gäller ås-syftningen men innehåller säkerligen
också gen. pl. av bo i betydelsen ’bebyggarnas’ (Svensson & Benson 1962; Andersson 1965;
SOL; Lundbladh 2008). Den andra möjliga parallellen är Guthisbo, det senare Göinge, som
35

Häradet: A Alsmarc o. 1120 NecrL 7, Alesmarc o. 1145 NecrL 9, Alboheret 1230 Vjb 23, in Albo herret 1323
DD 2R9:19 avskr., in alboh 1230 Vjb 23, in Albo herret 1323 DD 2R 9:19 avskr., in albohaeret 1344 SD 5:261
vid. 1403, 1346 SD 5:614, in Aalbo H. 1387 Rep. 3620, in Albo H. 1389 Rep. 3716 avskr., Albohaeret 1398
Test. 167, 168, 170 avskr., in Albohaeret 1430 LÄU 3:92 (Rep. 6459), Alboe Herridt 1650 Jb, 1651 Decb, AhlboHäratt 1683 Db. Tinget: Paa Albohaeritz ting 1435 DN 16:107 (Rep. 6785), paa (til) Albo H.s Ting 1472,
1504 Rep. 2:3133, 10129, Iboherretts (!) ting 1472 DAB 183 avskr., Albo häradz ting 1477 LÄU 4:273 avskr.,
Albo herres ting (3 ggr) 1483 LÄU 4:399, 400, Albo herret ting 1484 LÄU 4:418, 419, Albaa heretztingh o.
1490 DAB 171 avskr., til (paa) Albo H.s Ting 1504 Rep. 2:10129

68

vanligen har ansetts innehålla gen. sing. av ett namn eller möjligen en titel samt bo i betydelsen ’bygd’ eller ’förvaltningsområde’ (Andersson 1965; Jørgensen 1980:22, 44ff.; SOL).
Som förled i Alesmark och Albo tänker sig Bertil Ejder (1958:16) al ’albestånd’ men i singular, och att Albo kan härledas ur ett äldre *Al(e)smarksboar. För att förklara den oomljudda
formen tänker han sig att e är ett senare inskott. Ejders tolkning av Albo som sekundärt till
*Al(e)smarksboar har vunnit gehör och representerar idag en etablerad syn (Ejder 1958:16f.;
SOL).
Jöran Sahlgren och K.-G. Ljunggren ser istället i förleden ett ord motsvarande gotiskans
alhs ’tempel’, då snarast ett *al med betydelser som ’helig plats’. Sahlgren ser Albo som ett
gammalt ”landskap” i paritet med Villand och Skåne och antar att Alesmark är det äldre namnet på området i sin helhet samt att det syftar på gränsbygden mellan Villand och Skåne
(Sahlgren 1920:58, 1926:145; Ljunggren 1959–1960:4ff.; Bolin 1930). Thorsten Andersson
(1965:79) för Albo härad till ”ursprungliga bygdenamn” och ser med hänvisning till Ejder
och Ljunggren namnet Albo härad som en inbyggarbeteckning i genitiv albo(a)
’Al(e)smarksbor(nas)’ + haerath. Även Stefan Brink (1992; 1998) och Staffan Fridell (2001),
liksom Per Vikstrand (2001) och Lennart Elmevik (2004) tolkar Albo och Alesmarc utifrån
ord som motsvarar gotiskans alhs f. ’tempel’. Den eventuella förekomsten på nordisk botten
av ett ortnamnselement besläktat med det ord för helgedom som översätts alhs i den gotiska
bibeln är ett ämne som har stötts och blötts länge.36
Hugo Areskoug, slutligen, föreslår att förleden är genitiv singular av ett *al ’skåra, dal’
vartill han anför säkra paralleller från västnordiskt område och något mindre säkra från östnordiskt och skånskt. Albo ser han som ett *Alboar ’de som bor i eller i trakten av *Al’. Areskoug utgår från ett ord *al som finns i ganska många nordiska ortnamn och enligt Manne
Eriksson betyder ’ås, revel, höjdsträckning’ och liknande (Areskoug 1978:54ff.; Eriksson
1936:139ff.).
Då de äldsta beläggen är så gamla som 1100-talets tidigare del och berör en händelse under 1000-talets senare del är förmodligen betydelsen ’gräns, gränsbygd, gränsmärke’ att föredra, vilket framför allt Sahlgren (1920, 1926) och Ejder (1958:16) har betonat (NecrL 7, 9).
En viktig fråga är hur de två äldsta beläggen förhåller sig till de senare. Tidsspannet är ca
hundra år mellan det tidiga 1100-talet och nästa gång området nämns i Valdemars jordebok
1231. De två äldsta beläggen ter sig tids- och genremässigt isolerade i beläggsräckan. De
uppträder i samma källa, Necrologium Lundense, och rör samma transaktion: en förläning på
ett halvt bol i ”Rytharumi a Alesmarc” av kung Sven Estridsen till upprättandet av det första
prebendet vid domkyrkan i Lund. Belägget från 1145 kan alltså sannolikt ses som beroende
av det från 1120, och möjligtvis är detta i sin tur beroende av en förlaga från 1000-talets senare hälft.
Till att börja med måste det konstateras att vi inte kan veta om medeltidens Al(e)smarc
(Alesmark) är ett etablerat namn eller en mer tillfällig bildning som i en bestämd kontext beskriver läget för byn Rörum. I vilket fall som helst måste man fråga sig om Alesmark betecknar samma geografiska område som Albo härad. Ejder menar att så är fallet, som det tycks
utifrån ett antagande om att oländig skogig gränsmark har funnits såväl i häradets norra som i
dess södra delar (Ejder 1958:16). Även Ljunggren tänker sig att ”hela det till stor del skogiga
36
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området” som motsvarar det senare Albo har kallats *Als mark och senare Alsmark (Ljunggren 1959–60:65). Sahlgren och Andersson utgår även de från att Alesmark är ett äldre namn
på Albo (Sahlgren 1920; Andersson 1965). Endast Areskoug har en avvikande uppfattning:
han menar att Alesmark betyder ’skogen i och vid *Al’. Angående den antagna reduktionen
Alesmarksboar > Albo menar han att ”så länge reduktbildningar inte är säkert styrkta från
äldre språkperioder och helt tycks saknas i nutida skånska dialekter, är det icke rådligt att
räkna med sådana i fornskånsk tid” (Areskoug 1978:78). Han påpekar också att Ejders antagande att ”de otillgängliga skogiga gränstrakter om vilka senare leden i namnet Alsmarc möjligen ger en antydan legat i häradets nordligaste delar […] är helt obestyrkt” (ibid.).
Areskougs uppmärksammande av att tidigare forskare inte på ett grundligt sätt utrett relationen mellan Albo och Alesmark är utan tvekan viktig, och reduktbildningen Alesmarksbo
till Albo förefaller visserligen inte otänkbar, men ovanlig.
Rörum ligger i utkanterna av Albo och i det skogiga område som omger häradet och gör
det till en naturgeografiskt ganska avgränsad bygd med ”grytan” ner mot havet som sin centrala del med socknarna Mellby, Vitaby, Ravlunda och Brösarp, och med omgivande socknar,
däribland Rörum i söder, som en mer perifer zon – en gränsskog om man så vill. Detta skogsområde har i bebyggelse- och socialhistoriskt hänseende en bakgrund som skiljer sig från
många andra skogsbygder längre norrut i Skåne och i Sverige. De glest befolkade och många
gånger sent uppodlade områdena i Albos ytterområden har inte varit allmänning eller dominerade av självägande bönder, så som ofta har varit fallet i andra skogsdominerade områden, för
Skånes del t.ex. i Göinge.37 Istället har de mycket tidigt utgjort stora godsområden under
kungen och adeln. Under högmedeltid har stora områden i Albo ägts av ättlingar till Sven
Estridsens jarl Skjalm Hvide samtidigt som även kungen och kyrkliga institutioner kämpat
om makten (Wallin 1975a:73ff.; Sköld 1972; Svensson 2002). Tiden kring eller strax efter
1050 tycks, som antytts ovan, ha varit en politiskt turbulent och avgörande period. Från den
tiden finns nedgrävda skatter, en pålspärr eller pir utanför Skepparpsåns mynning, upphörandet av gravläggning på hedniska gravfält, och också Sven Estridsens förläning av ett halvt bol
i ”Rytharumi a Alesmarc”. Rörumsbolet är en väl dokumenterad godstransaktion eftersom
mottagaren var domkyrkan. Men man måste också fråga sig om det var den enda jordöverlåtelsen kungen gjorde i området. Att andra och större jordområden förlänades eller skänktes
bort ungefär samtidigt, till personer i kretsen runt kungen, är tänkbart mot bakgrund av det
tidig- och högmedeltida adliga godsinnehavet i trakten. Här kan påminnas om associationer
till ’förläning, feodalt gods i gränsområde’ som begreppet mark har haft på kontinenten och
på de brittiska öarna. En markis eller markgreve var ursprungligen en kungens vasall som var
satt att administrera ett från kungens synpunkt avlägset gränsområde eller ett perifert område
som tillhörde kronan enligt den regalrättsliga principen att kungen äger det som ingen annan
äger (Hellquist; SAOB).38
Som nämnts ovan erbjuds två huvudalternativ vid tolkning av häradsnamn på -bo: bo är
gen. plur. boa(r) ’bebyggarnas’ eller bo betyder ’bygd’, ’fögderi’. Jöran Sahlgrens (1920,
1925) idé om bo ’fögderi’ har fått stort genomslag och en vanlig tanke är att den nordiska
häradsindelningen har föregåtts av en bo-indelning. Det skånska exemplet Göinge, tidigare
37
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Guthisbo ’Gudhes bo’, är ett viktigt exempel i diskussionen om en bo-indelning (Sahlgren
1920, 1925; Ståhl 1957:25ff.; Jørgensen 1980; SOL).
Inget belägg på namnet Albo signalerar att förleden Al- skulle stå i genitiv, vilket leder
tankarna bort från Gudhes bo (> Göinge) som en möjlig parallell. Däremot kan s i Al(e)smark
uppfattas som gen. sing. av ett maskulint substantiv al eller till ett namn eller en titel Al eller
Ale, jämförbar med Gudhe. I Albo ligger det, om man betraktar namnet som självständigt i
förhållande till Al(e)smark, närmast till hands att med Areskoug tänka sig -bo som i Åsbo
’Åsbornas’, ’deras bygd som bor vid/på Ås (eller vid/på en ås)’. Därmed återstår den mest
dunkla delen av häradsnamnet: Al.
Det äldsta kända förslaget till tolkning av häradsnamnet representerar häradsvapnet, tidigast belagt 1470, som föreställer en yxa (Sankt Olavs?) samt tre ålar (Grandjean 1946:55).
Detta får förstås som en folketymologi där ljudlikheten har varit vägledande. Kanske har också det från senare tider kända ålfisket i trakten varit en etablerad och välkänd näring redan
under 1500-talet och i så fall kunnat bidra till namntolkningen. Av framför allt namntypologiska skäl men också fonetiska kan dock fiskbenämningen ål utmönstras ur diskussionen.
Även Bertil Ejders förslag ’alskog’ (1958:16) kan avvisas av flera skäl. Al är visserligen
ett vanligt trädslag här och där i Albo. Men det är vanligt överallt i Sydskandinavien där det
är fuktigt. Ejder är medveten om att det inte räcker med att ett trädslag är allmänt i en bygd
för att det ska bildas ett ortnamn till trädbenämningen. Därför söker han efter en särskild plats
eller del av bygden som burit ett namn innehållande trädslaget al och som senare givit namn
åt ett större område. Men även om vi inte känner till vegetationen i detalj långt tillbaks i förhistorien verkar det osannolikt att det skulle ha funnits ett särskilt kärnområde (som samtidigt
var ett särskilt gränsområde) kännetecknat av alskog. Al är inte heller känt som ett speciellt
träd i folktro eller förkristen religion, så som t.ex. ask och torn. Rent semantiskt kan man också, som Hugo Areskoug, undra vad Al(e)smark egentligen skulle betyda om al betydde ’alskog’ och mark betydde ’gränsskog’, ’alskogsgränsskog’ ger inte riktigt mening (Areskoug
1978). Ejders tanke om ett singulart al med plural innebörd, ett kollektiv i singular, är i och
för sig möjlig; såväl den singulara som plurala innebörden kan träda i medvetandets förgrund
vid kollektiver (a.a. s. 68). Men trädnamnskollektiver brukar stå i stamform i sammansättningar, vilket talar mot Ejders tolkning av Alsmark, med trädslaget al i genitiv, något som
påpekas av K-G Ljunggren (Ljunggren 1959–1960; Areskoug 1978:75).
Hugo Areskoug bygger vidare på ett resonemang som presenterats av Manne Eriksson
(1936:139ff.) om ett fornspråkligt *al ’ränna’ etc. (eller den spegelvända betydelsen ’ås, revel’ etc.), och tycker sig finna spår efter ett sådant av forskning och i arkiv tidigare helt okänt
ord även i östra Skåne. Hans slutsats blir att Albo och Al(e)smark går tillbaka på ett områdesnamn *Al med betydelsen ’klyfta, dal’, syftande på den dal i Albos centrala del som
genomskär Linderödsåsens sydöstliga utlöpare innan denna slutar i Stenshuvud och som ligger omedelbart öster om Mellby och väster om Svinaberga. För att förklara att det långa aljudet inte har övergått till å antas att ett fornspråkligt långt a i Albo på grund av sin ställning
före konsonantgrupp har förkortats före den allmänna övergången a > å (ca 1250). Han jämför med Asbo land ’åsbornas land’ (senare Aspelands härad) i Kalmar län och Asmunda
Thorpi (nuvarande Asmundtorp) i Rönnebergs härad, Skåne (Areskoug 1978).
Areskougs resonemang är initierat och hans kritik av tidigare forskning träffsäker. Ändå
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finns vissa problem med hans tolkning av Al- i Albo och Alesmark. Även om exempel på hur
gammalt långt a inte utvecklats till å existerar är de undantag från huvudregeln. Och de belägg på ål ’klyfta’ som Areskoug anför från en enstaka dialektal sagesman samt från ett fåtal
östskånska marknamn övertygar inte helt. De ägo- och naturnamn som anförs, Aals wads eng
1569, Åhlswad 1833 samt Ålaskåret och Åhlaskårsfallet kan istället innehålla fiskbenämningen ål eller möjligen, i det första exemplet, ett äldre namn för Albo: *Al som senare har omtolkats genom anknytning till fisken.
Det finns också möjligheter att tolka Al- i Albo/Alesmark på sätt som veterligen inte har
diskuterats tidigare. Det gäller det mycket omdiskuterade al som har menats ingå i en mängd
namn på vatten och höjder i Norden och Europa, och som Thorsten Andersson m.fl. vill föra
till en rot al ’växa’ (Andersson 2007b:5ff.). Det gäller också al- < germ. *ala- (*alla-) ’all,
hel’ (Hellquist; SAOB; Bjorvand). Ett namn med denna förled och -bo som efterled skulle
kunna ha en etnocentrisk betydelse ’allbygden, bygden som tillhör alla oss, allas vår bygd’
eller ’hela bygden’.
Betydelsemässigt vore också ett *Athalbo ’huvudbygden, kärnbygden’ eller kanske ’urbygden’ ur athal ’främst’ etc. tilltalande (Hellquist; Kalkar; SAOB; ODS; Bjorvand). Men att
ett athal-, som kan förväntas bli till all- men också har visat sig bli till al-, som i ett flertal
algatan (<athalgata) i Skåne och Danmark skulle ha reducerats till al- så tidigt att det inte
lämnat något spår efter sig bland medeltidsbeläggen är osannolikt.
De flesta forskare som arbetat med Albo eller Alesmark har, trots att det handlar om ett
mycket omdiskuterat ordelement och ett i allmänspråket okänt ord, föredragit tolkningar som
har att göra med gotiskans *alhs ’tempel’. De tidiga tolkningsförsöken, hos Jöran Sahlgren
och K.-G. Ljunggren, handlar om just gotiskans alhs ’tempel’, medan senare försök har handlat om att se ordet i den gotiska bibeln i ett bredare sammanhang och att tänka sig fler ord och
betydelser till samma rot.39 Stefan Brink pekar, liksom Thorsten Andersson, på att den gotiska
bibeln är en mycket speciell skrift och att ordet got. alhs mycket väl kan användas i en
specialiserad och ovanlig betydelse just i det sammanhanget (Brink 1992:107ff.; Andersson
1992). Med hänvisning till hur ordet används i forntyska texter menar Brink och Andersson
att det faktiskt finns en samling ord i västgermanska språk som ser ut att innehålla samma rot
och som kan ge en fingervisning om det gotiska ordet *alhs utanför den bibelspecifika kontexten. Brink menar att en betydelse ’hallbyggnad, särskild byggnad för fest, kult’ etc. är väl
förenlig med vad man vet om ordets ursprung och dess kända avledningar. Ytterst innehåller
ordet en rot med betydelser som ’avvärja, skydda’, till vilken man tänker sig germ. *alh med
motsvarande betydelser ’skydd, värn’ (Elmevik 2004:41). Staffan Fridell och Lennart Elmevik resonerar i liknande banor som Brink, men med en tydligare utgångspunkt i den ursprungliga roten och dess tänkta betydelse ’värn, skydd’ (Fridell 2001; Elmevik 2004). Fridell
utgår från ett försvunnet bygdenamn *Albo på Öland som han gärna vill sammanhålla med
39

Redan 1934 kritiserade Manne Eriksson vad han uppfattade som ett alltför flitigt och okritiskt ansättande av
roten till *alhs i ortnamnstolkningar. Han föreslår i en artikel i NoB 1936 att i varje fall svenska namn på Ålsom i en äldre forskningstradition menats innehålla en motsvarighet till gotiskans alhs inte kan göra det. Istället
pekar han för dessa namn på ett nordiskt ål f. eller m. med betydelserna ’ränna, strimma, rand, rem, revel’. Enligt Eriksson karaktäriseras orter med namn innehållande detta ord av att de ligger ”på kanten eller yttersta utlöparen av en höjd, en moränkulle eller en grusås e.d. eller också vid en brant strandbrink” (Eriksson 1936; Areskoug 1978:79).
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andra gamla områdesnamn på Al-, t.ex. Albo i Skåne. Han överväger den näraliggande tolkningen att al skulle ha haft en betydelse ’fornborg’ och pekar på att en sådan faktiskt finns i
närområdet på Öland (han nämner inte att en fornborg också finns mycket strategiskt placerad
i den skånska Albobygden, på Stenshuvud), men stannar istället vid en mer utvecklad tolkning ’skyddad plats för kultutövning’. Lennart Elmevik vill istället se en betydelse ’inhägnad’, som har inskränkts till ’särskilt för rätt, kult, skydd m.m. inhägnat område’ (Elmevik
2004:539.

Sammanfattningsvis finns vid tolkningen av förleden i Albo och Alesmark följande alternativ:40
• trädbenämningen al eller andra, framför allt färgbetecknande, ord till samma rot,
• fiskbenämningen ål,
• ord och betydelser som kan härledas ur ieur. *al ’växa’ (ord för höjd, kust och
vattendrag),
• all ’hel’, enligt Hellquist (1947) ur samma rot *al som närmast ovan, enligt Bjorvand
(2007) av annat ursprung,
• ett ord som motsvarar dial. ål ’stripa, fördjupning i terrängen’, till germ. anhlo, anhla,
• ord besläktade med gotiskans ahls ’tempel’, ursprungligen ur en ieur. rot med
betydelsen ’avvärja, skydda’,
• adjektivet fda. athal, av dunkelt ursprung,
• personnamn på Al- eller titel på al-.
Ur fonetisk och morfologisk synvinkel finns några parametrar som kan lyftas fram: framför
allt stavelseängd och sammansättningsfog eller brist på sådan, och dithörande problem. Men i
varje fall längden på a-ljudet i Albo och Alesmark kan knappast ses som ett avgörande argument i någon riktning eftersom en växling i vokallängd ofta finns framför lh och rh.41 Angående kompositionsfogen förtjänar det att påpekas att bland västgermanska namn vars förled
har ansetts innehålla ett ord motsvarande got. alhs och som antas ha maskulint genus (gotiskan har feminint) finns namn både med och utan s i kompositionsfogen (Brink 1992).
Frågan är hur användbara dessa klassiska ortnamnstolkningsverktyg är i det här sammanhanget. Al- är oavsett ursprung ett mycket kort språktecken med möjligheter till olika typer av
urspårning, särskilt om man ser namnet som väsentligen äldre än de tidigaste skriftliga källorna. Semantik och namntypologi förtjänar kanske att värderas något högre än fonetik och
morfologi i det här fallet. Den mest stabila utgångspunkten för att komma vidare i tolkningsarbetet med Albo och Alesmark tycks vara att, som Fridell, sammanhålla namnet med de
andra, inte så få, distriktsnamn på Al- som finns i Norden (se även SOL): Ale härad, Allbo
härad, Norr- och Söderala, Alböke (samt det av Fridell postulerade Albo), och de här behandlade Albo och Alsmark (Fridell 2001). Till dessa kommer också några bebyggelsenamn som
för tankarna i riktning mot (förkristen) samlingsplats etc.: Motala ’alet vid motet’, kanske
också Onsala ’Odens al’ (som dock också kan innehålla sal), Alsike ’alets eke’ och möjligtvis
40
41

Se Vikstrand (2001:192) som anför till viss del överensstämmande möjligheter.
För diskussionen kring vokal framför fornspråkligt lh och rh, se Vikstrand 2001:191.
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Fryele (se SOL). Det sistnämnda har antagits innehålla gudanamnet Fröja + al, men tolkningen har utsatts för hård kritik (Elmevik 2004, 2005).
Om man i namnen på Al- vill se en gemensam nämnare som utifrån den sakliga kontexten
– distrikt, samlingsplats med gamla rötter etc. – ger en specifik och gemensam mening åt ett
antal namn på urgamla nordiska bygder kan de flesta av de ovan nämnda förslagen avskrivas.
Kvar finns endast det obelagda ord med dunkel betydelse som motsvaras av gotiskans *alhs,
samt all ’hel, all’. Dessa ord ger en lättbegriplig och utifrån det sakliga sammanhanget tilltalande innebörd som är densamma för alla de distrikts- och samlingsplatsnamn som innehåller
Al-. Om man dessutom godtar att ett försvunnet osammansatt namn *Al ligger till grund för
Albo och Alsmark försvinner också all ’hel, all’ som ju främst används i sammansättningar ur
diskussionen. Denna landar, trots stor tvekan, i ett på nordisk botten obelagt, förmodat, och i
så fall tidigt utdött *al, med okänd betydelse men besläktat med ord som ytterst kan härledas
ur en rot med betydelser som ’skydda’ och ’avvärja’. Det kan inte uteslutas att diskussionen
tar andra vägar i framtiden, men så som saken nu ser ut är det snarast betydelser av detta *al,
’skydd’ m.m. som återstår att utreda. En noggrann studie över naturhistoria, topografi och
arkeologi i de övriga distrikten med namn på Al- skulle vara relevanta, men faller utanför
detta arbetes ramar.
Vad jag framför allt har velat lyfta fram i utredningen av häradsnamnet Albo härad ovan
är osäkerheten om det vanligen antagna sambandet mellan Alboheret (1230 Vjb 23) och Alsmarc (o. 1120 NecrL 7) samt Alesmarc (o. 1145 NecrL 9). Istället för att förutsätta att de två
äldsta beläggen representerar en äldre form av namnet menar jag att Albo och Al(e)smarc kan
vara två olika namn som båda är bildade till ett bygdenamn *Al. Al(e)smarc kan vara en mer
eller mindre tillfällig namnbildning medan Albo (härad) är det namn som så småningom har
blivit det etablerade bygde- och häradsnamnet. Det tänkta bygdenamnet *Al ser jag som en
geografisk utvidgning av ett namn på en bygdegemensam samlingsplats *Al. Trots vanskligheter i tolkningen anser jag, liksom ett flertal forskare före mig, efter att ha gått igenom olika
alternativ och möjligheter, att en tolkning av häradsnamnets förled med utgångspunkt i ett
obelagt nordiskt ord till samma rot som gotiskans alhs ’tempel’ och med grundbetydelsen
’skydd, värn’ är att föredra. Vid valet av relevanta betydelser för detta ord måste hänsyn tas
till att det ska ha kunnat övergå från samlingsplatsnamn till bygdenamn. En sådan övergång
tycks mig lättare att acceptera utifrån betydelsen ’fornborg’ än utifrån betydelser som ’hallbyggnad för kult’, ’hägnad för kult’ etc. En fornborg ligger inte bara nära grundbetydelserna
’skydd, värn’, senare års undersökningar av fornborgar har också visat att de har varit samlingsplatser med vidare användningsområden än de strikt fortifikatoriska. Särskilt kultiska
aktiviteter har betonats (Olausson 1995). Något som jag menar talar för betydelsen ’fornborg’, om man tänker sig en geografisk utvidgning från ett namn på en samlingsplats till ett
bygdenamn, är att en fornborg ofta är en del av landskapet på ett betydligt mer påfallande sätt
än t.ex. en särskild hallbyggnad eller inhägnad plats. Detta är särskilt tydligt om man har
Albo härads enda kända fornborg, den på toppen av Stenshuvud, i åtanke. Borganläggningen
här har varit en integrerad del av bergsformationen, som i sin tur är ett från alla håll mycket
iögonfallande och karaktäristiskt inslag i bygden, ett landmärke så tydligt att det kan ha fått
en definierande och namngivande roll (jfr Bradley 2000; RAÄ Södra Mellby 37:1/Fmis).
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Häradets tings- och avrättningsplatser
Gamla ting, myternas samlingsplats
Var en eventuell tingsplats i Alboområdets förhistoriska kärnbygd har legat är svårt att veta.
Men frågan har ställts tidigare. Utifrån marknamnet Gamla ting (Gamble tings agir 1569 –
förmodligen samma lokal som Stora ting) kan vi anta att man i bygden under 1500-talet har
ansett att en sådan äldre samlingsplats tidigare har funnit på höjderna mellan Ravlunda och
Vitaby, på en plats där den alltså inte låg vid denna tid. Läget erbjuder en god överblick över
häradets äldsta kulturbygd. Den är fornlämningstät och knuten till lokala myter, vilka vi genom namnen på framför allt gravhögar kan ana existensen av, men knappast uttyda i detalj.
Några hundra meter sydost om Gamla ting finns en lokal med namnet Tors källa. Namnet
vittnar om lokal mytbildning genom anknytning till guden Tor och till ett lokalt helgon S:ta
Tora, och om källkult, ett välkänt fenomen i Albo härad, mest omskrivet genom S:t Olofs
källa i socknen med samma namn (Bringéus 1997). Inte osannolikt är det verkliga ursprunget
till Tors källa inte guda- eller helgonnamnet utan istället Torup, namnet på gården på vars
marker källan ligger.
Kung Svärtings hög är ytterligare ett mytiskt namn i den omedelbara närheten. Det bärs av
en gravhög endast något hundratal meter från Gamle ting, väster om vägen mellan Ravlunda
och Vitaby. Personnamnet Svärting förekommer i flera mycket gamla legender. Exempelvis
är Swerting geternas urfader i Beowulf (Klaeber 2008: strof 1203). Hos Saxo är han en saxisk
kung och den gode danske kungen Frode Fredegods baneman (Saxo: bok 6). C. G. Hilfeling
benämner 1775 en annan hög i Ravlunda K. Frodes hög. Det rör sig om den annars under
namnet Vallabacken kända borgkullen söder om Ravlunda kyrka (RAÄ Ravlunda
30:1/Fmis).42 Mest sannolikt är det kanske att endera av högnamnen, väl snarast då det endast
hos Hilfeling belagda K. Frodes hög, är ett utslag av relativt sena lärda spekulationer – en
medveten pendang till Kung Svärtings hög, skapad kanske av en lokal präst.
Ingen känd avrättningsplats är knuten till lokalen Gamla ting, men i området väster och
sydväst om kullen, där ett antal mindre höjder ligger, finns lokaler med namn på Tjufvall(1822). Inte långt borta, i Ravlundas södra vång, men på okänd plats, nämns 1569 Tiuffue
wads agir. Möjligtvis är ettdera av dessa namn en förvanskning av det andra. Tiuffue wads
agir förekommer i en källa som producerats på längre avstånd från de namnbrukare som använt namnet till vardags än namnen på Tjufvall- som är belagda i skifteshandlingar. Det äldre
belägget är också ensamt, medan det yngre förekommer i flera källor, vilket snarast talar för
att landebokens Tiuffue wads agir är en missuppfattning av (en singular variant till) det Tjufvalls Åkrarne, som finns belagt först åtskilliga århundraden senare.
En liten bit söder om Gamla ting, i Vitaby socken, finns ett markstycke som på 1800-talets
skifteskartor heter Galgavångs Rödjan (1845), vilket visar att området nordost om Vitaby har
ingått i en vång med namnet Galgavången. Några hundra meter öster om Galgavångsrödjan,
norr om Vitaby kyrka, utvisar det tidiga 1800-talets lantmäteriakter åkermark med namnet
Stämmeliarna. Namnets efterled är förmodligen plural av lid ’slänt’. Förleden är ovanlig. I
Klagstorp, Näsums sn, Villands härad finns ett Stämmebjäret (Lmh 1807, Akt 15) och i Hällestad, Torna härad, ett sent belagt Stämmestenen (SHFÅ 1983:183).43 Formellt finns flera möj42
43

Hilfelings karta är återgiven hos Goldhahn 2013.
Stämme Liarna i V. vång, St. Harrie, Harjagers härad, ser ut att vara felläst för Slämme Liarna. Det måste
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ligheter att tolka Stämmes- i Stämmesåkrarne: stämma ’trädstam’ eller stämma ’ngt som hindrar eller avstänger ngt, särskilt om fördämning eller damm’ (SAOB). Men utifrån den samlade kontexten förefaller det rimligast att det istället rör sig om stämma ’sammankomst för rådplägning m.m. under reglerade former’, en betydelse som är den helt givna i Hällestadsexemplet och den mest troliga i Näsumsfallet.44
På höjderna mellan Ravlunda och Vitaby finns alltså ett ansenligt antal platser med namn
som har med rättsutövning att göra. Området i sin helhet är sammanhållet men vidsträckt. Det
ger mening att tänka sig de olika namnen som utslag av rättsutövning från olika tider. Ett rimligt men i detalj svårbevisbart kronologiskt förlopp kan se ut på följande sätt: Området runt
gravhögen med namnet Gamla ting har varit en bygdegemensam plats av stor betydelse åtminstone sedan bronsåldern, på samma sätt som naturformationen och sedermera fornborgen
på Stenshuvud, lunden vid havet i Ravlunda socken, och kanske också gravlunden i Grevlunda, men utifrån andra funktioner och behov. Gravkullarna här har varit centrala för en självförståelse och mytbildning som har omfattat centralbygden i Albo, runt Ravlunda, Vitaby och
S. Mellby. Sannolikt har här också mycket tidigt funnits en samlingsplats av något slag.
Rättsutövning kan ha varit ett av inslagen vid denna plats, det är i varje fall vad man har trott
under 1500-talet. Under 1500-talet har emellertid tinget snarast varit förlagt till området norr
om Vitaby kyrka, i anslutning till Stämmeliarna (se ovan). Gissningsvis är denna plats Albo
häradstings samlingsplats under medeltiden, samtidigt som ett birketing har funnits i Ravlunda, reflekterat i namnen Ting agir (Ravlundas östervång 1569) och [galjahåla] (muntl. tidigt
1900-tal för en lokal vid Ravlunda by längs landsvägen mot Brösarp).
Läget för det förmodade häradstinget vid Vitaby är mycket fördelaktigt, höglänt, med vidsträckt utsikt, centralt i förhållande till vad som har varit häradets tätast liggande och största
bebyggelser under i varje fall tidigmodern tid och kanske tidigare, nära den gamla väg som
leder genom häradet på höjderna ovanför kusten, nära en marknadsplats och med anknytning
till en magnifik fornlämningsmiljö som kunnat förläna platsen anor och legitimitet. Tinget har
senast 1671 flyttat in i Vitaby, där ett tingshus har uppförts (TU III:247). Kanske är namnmiljön runt Gamla ting nära Vitaby inte bara ett utslag av bygdegemensam traditionsbildning
utan också en följd av att tingets placering varit föremål för dispyt. Det enda bevarade medeltida häradstingsdokument från Albo är faktiskt utfärdat i Ravlunda, och enligt Curt Wallin
(TU, som ovan) har häradets senare tingsplats Brösarp också existerat tidigare än tingshuset i
Vitaby. Mytbildningen kring Gamla ting kan som en av flera funktioner ha givit Vitabytinget,
ett kort stycke bort, historisk legitimitet i förhållande till konkurrerande anspråk på ”rättan
tingstad”. Till Vitabytinget vid Stämmeliarna och det senare tingshuset hör sannolikt också
namnen som innehåller orden galge och tjuv: Galgavången, Tjuvavallen, Tjuvavadet och Tjuvastädet, som alla kan förmodas referera till Albo härads avrättningsplats.
Gamla ting och Kung Svärtings hög har tidigt ådragit sig antikvariskt intresse. Men forskarna, upptecknarna och resenärerna har också gjort sig skyldiga till en sammanblandning
och förvanskning av namnen som nödvändiggör viss utredning:
Då Linné besöker Ravlunda 1749 skriver han:
dock påpekas att lokalen ligger nära en plats som utpekas som Harjagers härads gamla tingsplats och där åtskilliga marknamn styrker den uppfattningen.
44
Jfr SAOB sbst. 2, bet. 2.
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STORA TING kallades en kulle av klappur söder om Ravlunda. Om denna varit grav till danske kong
Halvdan den svarte eller någon annan, skall gör mig lika. SVÄRTINGKULLE var en annor dylik hög av
samma art, som ej låg långt ifrån den förra. Folket berättade att en konung Svart här skolat blivit begraven (Linné 1959 (1747):147f.).

N. H. Sjöborg, som skriver om platsen ett drygt halvt århundrade senare förlägger istället
Svärtingskulle till Ravlundas östervång och nämner dessutom två kullar Gamla eller Stora
ting samt Tingshög, men beskriver inte deras lägen (Sjöborg 1815:81).
Efter ytterligare ett halvt århundrade uppger Bertil Ejder i Skånes ortnamn 1, Albo härad
(Ejder 1958:15), med felaktig hänvisning till Linné och Sjöborg, att Stora ting ligger i Östre
vång.
Ett par faktorer komplicerar bilden. Dels är namnen Halvdan den svarte och konung Svart
så lika att man kan undra om inte en sammanblandning i lokalmiljön föreligger redan då Linné, tillsynes med måttligt intresse för de bakomliggande myter som namnen visar, beskriver
Stora ting och Svärtingskulle. Dels finns högar med namn på Ting- på flera platser runt Ravlunda.
Med hjälp av Lunds stifts landebok, lantmäterimaterial och sena muntliga uppteckningar
hos DAL kan viss klarhet nås. Landeboksuppgifterna ger intryck av att namn som innehåller
ting finns på två platser i Ravlunda, i södra och östra vången. Denna bild bekräftas av senare
tiders lantmäterimaterial. Landebokens Gamle ting motsvaras i lantmäteriakterna av en hög
med samma namn söder om byn, just som Linné säger. I byns östervång finns i landeboken
ett Ting agir 1569, sannolikt samma lokal som i en lantmäteriakt 1821 med förmodat korrupt
(och plural) form benämns Thenbacke Åkrarne. Senare benämns en gravhög öster om Ravlunda by Tinghög/Tingshög eller Tingbacken/Tingsbacken. Även om det, allmänt sett, finns
fler tingshögar och tingsbackar än tingsåkrar kan det inte helt säkert fastställas att högen här
har givit namn åt åkern/åkrarna. Det kan, även om det får anses mindre sannolikt, också vara
tvärt om.
Att Sjöborg placerar Svärtingskulle och Ejder Stora ting i Ravlundas östervång får alltså
betraktas som missförstånd. I denna vång har endast Tingbacken legat. Komplexet Stora ting,
Gamle ting, Kung Svärtings hög och graven efter kung Halvdan den svarte ter sig svårare att
helt reda ut. Sannolikt kan man sätta viss tilltro till 1900-talets lokala tradition: Store ting och
Gamle ting är samma lokal och ligger närmast öster om vägen mellan Ravlunda och Vitaby.
Kung Svärtings hög ligger ett stycke nordväst om denna hög. Men bilden är inte entydig, och
varken Landeboken eller Linné nämner exakta lägen. Ytterligare en 1700-talsresenär, med
större intresse för fornlämningar än Linné, är C. G. Hilfeling; han placerar, som för att ytterligare förvirra bilden, K. Swärtings hög öster om landsvägen, till synes på den plats där dagens
ekonomiska karta, Fmis, m.fl. källor har märkt ut Gamle ting.45
Vid den slags studie som här föreligger betyder emellertid den sistnämnda sammanblandningen inte mycket; helhetsintrycket förändras inte.

45

Hilfelings karta finns publicerad hos Goldhahn 2013.
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Kungens Ravlunda
Ganska många skriftliga belägg nämner Albo häradsting under medeltiden, men bara ett som
är känt av mig nämner explicit platsen för tinget. Det kan dateras till 1481 och uppger, som
nämnts ovan, att häradstinget hålls i Ravlunda (LÄU IV:342). Uppgiften är förbryllande eftersom Fredrik II år 1578 bekräftar de birkrättigheter som uppges vara knutna till Ravlunda
”sedan Arilds tid” och att en årlig marknad om midsommarafton får hållas ”som hittills” (KB
1571–1575:451). Att Ravlunda gjort anspråk på status som eget birk är inte förvånande mot
bakgrund av att det är nämnt som kungalev i Valdemars jordebok och uppenbarligen har fungerat som kungsgård under högmedeltiden (Vjb I:2 s. 28; DM IV 2:154, 277, 283; DM IV
5:216; TU I:228; Schalling 1936:68ff.; Svensson 2002). En person från Ravlunda med titeln
advocatus nämns i en danzigsk 1300-talskälla (DD 3R8:573; Svensson 2002:85). Förmodligen är denne den kungliga hövitsmannen eller slottsfogden på kungens befästa gård i Ravlunda. Titeln skulle emellertid också kunna tolkas som fogde i betydelsen ’tingsfogde’. Om
Ravlunda varit en egen kunglig rättskrets kan titeln i praktiken ha betytt både slotts- och
tingsfogde.
Det finns också marknamn som antyder rättsutövning i direkt anslutning till byn: Galleholla (Galgehåla) norr om byn i landsvägskorsningen och det ovan nämnda Thinbacke åkrarne öster om byn. Troligtvis kan, som nämnts, det senare namnet förknippas med Ting agir
som nämns i Lunds stifts landebok 1569. Skriftformen Thinbacke åkrarne är f.ö. fonetiskt
intressant genom att den ser ut att spegla ett östskånskt uttal av ng-ljudet, [tinj] för ting, [rinj]
för ring etc. (DAL; Syd- och västsvensk dialektordsdatabas).
En lite spekulativ men notabel detalj i sammanhanget är det väl tilltagna, stenbänksförsedda vapenhus som har tillfogats sockenkyrkan i Ravlunda under medeltiden. Det finns ingen studie där vapenhus jämförs med tingsplatsförekomst över ett större område. En sådan
vore angelägen; inom den här studiens undersökningsområde finns flera exempel på hur
mycket stora och stenbänksförsedda medeltida vapenhus förekommer i närheten av rättsliga
centra. Även om den vanliga bilden av äldre tiders ting under bar himmel då utmanas, kan
man överväga om vapenhus, kanske särskilt vid birk, har fungerat som rättslokaler.46
Med utgångspunkt i de historiska uppgifterna och de rättsindicerande namnen på lokaler i
omedelbar närhet till byn är den mest näraliggande slutsatsen att Ravlunda verkligen har haft
en rättslig särstatus under medeltiden.
Denna omständighet talar inte nödvändigtvis emot att även häradets rättsliga centrum har
funnits i närheten. Gott om andra exempel finns på att särskilda ting i anslutning till bestämda
orter har funnits helt nära eller kanske till och med på samma plats som häradstinget: västskånska Oxie, i häradet med samma namn, har liksom Ravlunda varit kungalev och samtidigt
bygdecentrum – häradsnamnet korresponderar av allt att döma med de tidigare namnen på
några anslående gravhögar i närheten av byn (samt, förstås, med själva bynamnet), och det
historiskt belagda häradstinget har funnits inom socknen, men mot dess gräns till grannsocknen Glostorp, vid grannbyn Käglinge (Svensson 2007:191ff.). Det numera rivna vapenhuset i
Oxies medeltida kyrka har, liksom i Ravlunda, varit väl tilltaget och dessutom tornförsett,
viket som regel bara förekommer i stadsbebyggelse (Holmberg 1990:71). Även Oxie har varit
en mycket speciell, storskaligt utbyggd och av handel präglad bosättning under järnåldern;
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mängder av vikingatida grophus har t.ex. påvisats i samband med arkeologiska utgrävningar
(Jönsson & Brorsson 2003:145ff.). I byns utkanter, nära den historiskt belagda tingsplatsen,
har ett skadat men av allt att döma omfattande område med kokgropar och till formen ovanliga härdar undersökts och avlägsnats.47 Sådana områden har i andra sammanhang menats utmärka bygdecentra och tingsplatser under bronsålder och äldre järnålder (Fendin 2005; Björhem & Magnusson Staaf 2006; Björk 2007). I Käglinge, oklart exakt var, har också ett förmodat offerfynd, en guldarmring från romersk järnålder upphittats (SHM inv.nr:587).
Närhet mellan å ena sidan häradsting och å andra sidan birketing eller annan plats där speciell rättsutövning har ägt rum kan konstateras eller diskuteras på fler platser: i Färs, Södra
Åsbo, Torna och Skytts härader ligger de förmodade platserna för häradstinget mycket nära
birk (Södra Åsbo), kungalev (Färs, Oxie) eller städer (Torna). Även i Gärds, Harjagers, Herrestads, Norra Åsbo, Skytts och Luggude härader ligger häradstingen nära birk, kungalev och
städer. Exemplen är så många att detta inte kan vara en tillfällighet utan istället ett reellt samband av något slag. Kommunikationsmässiga fördelar, befolkningstäthet, naturgeografi och
tradition är faktorer som kan ha attraherat lokaliseringen av flera tingsplatser till samma närområde. Men det kan också finnas näraliggande explicit rättshistoriska förklaringar till fenomenet. Man kan tänka sig att rättsutövningen har varit en av de aktiviteter som skett i anslutning till förhistoriska bygdecentra. Denna rättsutövning har sannolikt haft både kommunala
och mer privata, hushållsanknutna, inslag. I takt med att enskilda makthavare har utökat sina
maktbefogenheter, sitt hushålls räckvidd om man så vill, har en latent konflikt mellan kommunal och privat rättsutövning blivit synliggjord. I och med medeltidens institutionalisering
av stadsliv, kungaämbete, religion och befolkningsständer har det blivit nödvändigt att separera rättsutövningen för olika grupper av människor. I det läget har det kanske ofta varit de
nya eliterna som kommit att dominera de gamla platserna; kungamakt, kyrka och adel har
tagit över förhistoriska samlingsplatser, medan den kommunala rättsutövningen, häradstingen, har fått flyttas till andra platser, företrädesvis sådana där det funnits goda möjligheter att
upprätthålla tingsfunktionerna med hjälp av självägande bönder. Givetvis har man också strävat efter att bibehålla ett samband med historiska platser och kommunikativa fördelar. Därför
har tinget sällan flyttats särskilt långt.
Om resonemanget stämmer är det i första hand i de områden där privat och kommunal
sfär redan innan medeltiden manifesterade sig på från varandra åtskilda platser i landskapet
eller där det saknas konkreta nedslag av kunglig, centralkyrklig eller omfattande adlig
maktutövning, som vi kan vänta oss direkt och mer exakt platskontinuitet från förhistoriska
centrala samlingsplatser till de senare häradstingen. Ett antal sådana platser bör finnas, men
för Skånes del är motsatsen, d.v.s. att platsen för den gemensamma rättsutövningen har flyttats ett litet stycke under medeltiden, kanske också vanlig.
Det är inte orimligt att tänka sig att en sådan förflyttning är vad vi ser i Albo härad. Ravlunda har varit ett förhistoriskt bygdecentrum, med kultutövning och långväga varuutbyte,
kanske också med rättsutövning som sträckt sig utanför den egna bebyggelsen. Förmodligen
har här också funnits utövare av kvalificerat hantverk och en påtaglig närvaro av någon sorts
regional elit. Ett exakt läge för den förmodade tingsplatsen är svårt att fastställa. Såväl området vid Skepparpsåns utlopp som Ravlunda kyrkby och höjderna söder om Ravlunda, vid
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Gamle ting, är tänkbara lägen för en förhistorisk tings- och samlingsplats. Vilken relation som
rått mellan denna plats och den för bygden viktiga plats som Stenshuvud kan förmodas ha
varit, är också en relevant fråga. Har platserna kompletterat varandra och i så fall hur? Har
här funnits någon form av konkurrens? Finns en kronologisk dimension, på så sätt att den ena
platsen i något skede har ersatt den andra?
Om man ändå ska försöka peka ut en särskilt trolig förmedeltida samlingsplats för rättsutövning i Ravlundatrakten menar jag att Gamle ting måste framhållas, inte bara utifrån namnmaterialet, men mot bakgrund av de topografiska och kommunikativa förhållandena, höjdläget med god överblick över kustområdet i Albo och i synnerhet Ravlunda och Skepparpsån.
Läget vid några av bygdens mest storslagna gravhögar, liksom närheten till gränsen mellan
flera gamla stora byar, är mycket typiskt för närmiljöerna kring de platser som utifrån det
onomastiska källmaterialet – häradsnamn och tingsindicerande ägo- och naturnamn – kan
förmodas vara gamla tingsplatser och tillika förhistoriska bygdecentra.
När kungamakten under medeltiden har kommit att dominera Ravlunda kan det ha blivit
aktuellt att förlägga häradstinget någon annanstans, förmodligen vid eller i Vitaby. Andra
närbelägna bosättningar som Torup eller Grevlunda har varit mindre attraktiva på grund av att
de har varit helt i händerna på det världsliga frälset.
Brösarp, den sista tingsplatsen i Albo
Brösarp sägs hos Ejder (1958:14), utan angivande av belägg, ha varit häradstingets samlingsplats sedan medeltiden. Man vet att ting ägt rum i Brösarp under 1600-talet. Enligt Curt Wallin skulle detta dock vara en sent tillkommen tingsplats, använd fram till år 1671 då ett tinghus uppfördes i Vitaby. (TU III:247; Wallin 1972–73:92). Men även senare har ting hållits i
Brösarp. Brösarpstinget upphörde 1892 då Albo och Gärds häradsrätter slogs ihop med
gemensam tingsplats i Degeberga (Almquist 1954; Trolle-Önnerfors 2007:4). Namnet Galgbacken (1838), betecknande en höjd intill landsvägen norr om Brösarps by, minner om häradstingets placering i Brösarp, liksom [tinjhuslykkårna], där 1948 ”grunden till det gamla
tingshuset påstods ännu vara synlig” (DAL ortn. Brösarps sn).
Exakt när och varför häradstinget flyttas till Brösarp är okänt. Flera orsaker är tänkbara.
Befolkningsmässigt kan expansionen av alunbruket i Andrarum, framför allt under 1700-talet,
men med en förhistoria som går tillbaks till tidigt 1600-tal, ha orsakat en förskjutning i häradets befolkningsmässiga tyngdpunkt. För de många människorna vid alunbruket har det varit
bekvämare att ta sig till Brösarp än till Vitaby. Om sådana intressen har funnits kan det väl
också tänkas att alunbrukets ägare, som varit Albo härads största jordägare, på ett effektivt
och verkningsfullt sätt har kunnat omvandla sin vilja till handling och fått tinget flyttat. Man
kan vidare peka på att Brösarp har hyst gästgiveri och varit poststation i tidigmodern tid, förhållanden som ofta går hand i hand med häradsting. Ofta nog är de tidigast kända tingshusen
faktiskt också gästgiverier. Tingsverksamheten har så att säga varit en del av gästgivarens
geschäft. I Skåne är bl.a. de gamla gästgivaregårdarna, tillika tingshusen, i Mörarp, Luggude
härad och Röinge, i Västra Göinge, välbevarade och talande exempel på hur tingets platser
kunde gestalta sig under 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Byggnaderna utstrålar officiell
status genom generösa proportioner och stilsäker arkitektur, men påminner också om små
herrgårdar och för tankarna ett välstånd som tings- och gästgiveriverksamheten har fört med
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sig. Det bör dock framhållas att Brösarp inte har varit den enda orten med gästgivaregård i
Albo. Då Linné besöker området nämner han gästgivaregårdar i Rörum och Ravlunda.48
Kristinehov – industri, hoveri och rätt under adeln
Andrarums alunbruk, grundat av Christina Piper under 1700-talets början, men med rötter i
tidigt 1600-tal, var på många sätt ett autonomt samhälle med egen valuta, skola, sjukstuga
och även viss jurisdiktion, där bl.a. straff för brott mot brukets skogsprivilegier utdömdes.
Om detta minner namnet [tinjhusbakken] i Andrarum, muntligt belagt av DAL:s upptecknare
1919 och 1952. Gahla änga Stumpen, 1707, i Sillaröds by har däremot knappast med galge
att göra utan snarare verbet gala eller adj. gall ’ofruktbar’. Egen rättskrets i vidare mening
har bruket i Andrarum aldrig varit. Däremot fanns omfattande privilegier, framför allt för
utnyttjande av naturresurser, exempelvis att använda ved till bränsle. Rättigheterna gällde
inom en vid cirkel som gick under namnet Verkalinjen (Anderberg 1985:86ff.; Nilsson
1996:84ff.). När brott mot dessa privilegier utdömdes skedde det alltså på ett eget lokalt ting
kallat Verkatinget (DAL ortn. Andrarums socken).
Bärnstenslunden vid havet
Som tidigare nämnts intar Ravlunda en särställning i Albobygden beträffande arkeologiska
fynd och, inte minst, vad gäller legendarisk status. I synnerhet området kring Skepparpsåns/Verkaåns och Klammerbäcks utlopp i havet förtjänar att beskrivas lite närmare. Här
finns endast ett namn som otvetydigt anknyter till rättsutövning, ett sent belagt Domarringen
vid Skepparp (RAÄ Ravlunda 33:1). Något samband med verklig rättsutövning handlar det
inte om, däremot passar namnet väl in i den rad av berättelser som, oftast med utgångspunkt i
arkeologin, uppmärksammar ådalen och åoset som ett synnerligen speciellt förhistoriskt landskap.
Först belagd 1743 är en legend som omtalar en försvunnen stad i Albo härad, Lund (Linnæus 1959 (1749); Gillberg 1767), eller Malestad (Sjöborg 1815:174). Det sistnämnda namnet har uppenbara likheter med namnet på en åker Maletofta nära stranden vid Skepparpsåns
utlopp (1824 Lmh). Högst sannolikt är Malestad bildat till Maletofta, i syfte att förse en fornlämningslokal, känd för mängder av jordfynd, med en förklarande sägen. Förleden i Maletofta innehåller troligen magle ’stor’ eller möjligen dial. mal ’klapperstensstrand’. Då markstycket ligger ca 500 meter upp från stranden och dessutom topografiskt och genom arkeologiska fynd kan liknas vid en stor tomt är den förstnämnda tolkningen att föredra. Efterledens
pluraländelse är lite oväntad och kan tolkas antingen som att flera tofter har åsyftats eller som
att namnet har betraktats som ett bebyggelsenamn – bebyggelsenamn som innehåller toft har
oftast plural form. Området som heter Maletofta är ca två hektar stort och skiljer sig från omgivande terräng genom att det, på grund av kulturlagerförekomst, är brukbart som åker. Omgivningarna är annars mycket sandiga. Ytan, som har inventerats med metalldetektor och till
viss del grävts ut, uppvisar ett rikt fyndmaterial som visar på långväga kontakter från ca 100–
1000 e.Kr. I synnerhet vendeltid och vikingatid är rikt och tydligt representerade. Maletofta
tolkas som en bosättning med livlig handels- och hantverksaktivitet. Ett stort antal platser av
liknande karaktär dyker upp längs kusterna under yngre järnålder. Vad som är speciellt vid
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Maletofta är den stora mängden lämningar efter metallhantverk och förekomsten av bärnstensbearbetning. Även den långa kontinuiteten bakåt och de väldigt rika fynden med mycket
guld i närområdet gör lokalen speciell. Överhuvudtaget är Ravlundaområdets rikedom och
täta fornlämningsbild under förhistorisk tid anmärkningsvärd, inte minst mot bakgrund av att
området är en i jordbrukshänseende fattig bygd; jordmånen är mager och stora områden har
endast kunnat odlas mycket extensivt, eller bara användas till bete. Rikedomen måste ha
byggt på annat än lokalt jordbruk (Helgesson 2014). I omedelbar närhet av Maletofta finns
flera markstycken med namn som, med viss variation i olika källor, innehåller lund: Stigelund, Lund, Ravlunda lund etc. (Fabech 1998; DAL ortn. Ravlunda sn). Linné beskriver hur
här har funnits en lund som nu är förhuggen på träd. Tidigare, på Buhrmans karta framgår det
att området vid stranden söder om Skepparpsåns utlopp var beklätt med lövskog under 1600talets senare del (Buhrman 1684).
I bukten utanför Ravlunda finns stubbarna efter en preboreal skog vilket gör att det efter
stormar finns möjlighet att hitta bärnsten på stranden. Enligt Linné fanns här en sandhög med
särskilt mycket bärnsten, som dock var genomgrävd vid tiden för hans besök (Linnæus 1959
(1949):155). Rakt utanför Skepparpsåns utlopp kan vid lågvatten resterna efter den pålanläggning som nämnts ovan i texten fortfarande skönjas.
Förmodligen är någon av de arkeologiskt påvisade boplatserna nära stranden i Ravlunda
socken (kanske flera av dem, om vi tänker oss en domän) den ursprungliga bäraren av namnet
Ravlunda. Hur den nuvarande kyrkbyn en halvmil in i landet har fått namnet är då en viktig
fråga. Har en hel bosättning flyttats? Har det i så fall skett successivt eller vid ett bestämt
tillfälle? Eller handlar det om förskjutningar under mycket lång tid inom en bebyggelsedomän som har haft samma namn men flera bosättningar? Det verkar inte långsökt att söka
bakgrunden till Ravlundas exklusivitet under medeltiden i rättsligt och i andra hänseenden i
den plats som har påvisats arkeologiskt vid Maletofta. Maletofta verkar att döma av fyndmaterialet, som är rikt representerat från 1000-talet men sedan försvinner helt, ha övergivits
snabbt och konsekvent. Detektorsundersökningar i Ravlunda by och området norr därom, den
förmodade huvudgårdstoften, har endast givit medeltida och senare fynd (Bertil Helgesson,
muntl.). Intrycket är alltså att bosättningen vid Maletofta har flyttats medvetet under vikingatidens slutskede till det läge där den historiskt kända byn Ravlunda ligger. Här har en bebyggelse grupperats runt ett huvudgårdskomplex, med stortoft, befästning och, inom stortoftsområdet, en kyrka. Namnet Ravlunda har följt med den flyttande bebyggelsen. Även om den
arkeologiska bilden i nuläget pekar mot att det nya Ravlunda uppförts på obebyggd mark
måste det påpekas att platsen anknyter till ett område som arkeologiskt främst representeras
av äldre lämningar än området vid Maletoften och Skepparpsåns utlopp: mängder av gravhögar av bronsålderstyp och enstaka mycket rika fynd från äldre järnåldern.
I namnfloran runt Maletofta finns inga namn som entydigt kan ses som indikatorer på förhistoriska samlingsplatser för rättsutövning, kult o.s.v. Givetvis finns en sådan potential bland
de betydelser som kan tänkas för namnet Ravlunda samt de marknamn runt Maletofta som
innehåller lund och som enligt resonemanget ovan kan ses som reminiscenser av samma
namn eller i varje fall syftande på samma lund.49 Men det bör tilläggas att alla lundar inte
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måste ha varit heliga lundar, och alla heliga lundar måste inte ha haft namn innehållande lund
(Pamp 1998:9f.; Vikstrand 2001:273ff.).
Ett namn på en liten våtmark invid Maletofta, Ahlguskärret och Ahlegukierret (1780 Lmh)
samt [allegostjarr och allgostjarr] i muntliga uppteckningar hos DAL, är svårtolkat. Det har
mycket fantasifullt förslagits innehålla en titel algode, alltså en sakral officiant, en gode, vid
helgedomen – alet (Fabech 1998:158). Tolkningen har kritiserats (Svensson 2002). Omständigheten att det rör sig om en liten våtmark just i närheten av en under järnåldern betydelsefull bosättning och att också fynd som normalt associeras med kult har hittats i närheten befogar associationer till ord för kultofficianter, heliga platser o.s.v. Ett urnordiskt personnamn,
normaliserat Alugōdaz eller Alugōdu, vars efterled dock, med tvekan, anses innehålla adj.
*góda ’god’ finns belagt på danskt område (Elmevik 1999; Peterson 2004:6; Vikstrand
2009:12ff.). Man kan också peka på att namnet Algut/Algot ser ut att tillhöra den ålderdomliga uppsättning personnamn som figurerar bland mytiska namn på fornlämningar i Skåne,
vilket Algudtz högenn (1570, Lb 1:18f.) i Västra Hoby, Torna härad, är ett exempel på. Ahlguskärret förblir dunkelt. Då namnet har upptecknats, av lantmätare på 1700-talet och av språkvetare på 1900-talet, har det av ortsborna förmodligen snarast kunnat associeras med ale ’albestånd’ eller all ’huvud-’, ’den främsta’ samt guda dial. ’stig, hålväg, gränd ner mot vattnet’.
Men det utesluter i och för sig inte att ursprunget är ett annat. Några av beläggens fog-s är
möjligen ett svagt indicium för en annan efterled än -guda, men formerna tycks vacklande.
Ytterligare ett intressant namn i området vid Maletofta är Snickhög (Snickare hög 1780,
Snickhögs åkrarne 1821, Lmh). Det har högst sannolikt ett annat ursprung än yrkesbeteckningen snickare som uppfattats av 1700-talets lantmätare. Danska undersökningar av namn
på Snekk- etc. (vilket i Skåne motsvaras av [snikk-]) längs kusterna har menats visa att dessa
namn ofta innehåller ordet fda. snække ’krigsskepp, ledungsskepp’ etc. (Holmberg 1991;
Crumlin-Pedersen 1996). En sådan tolkning av Snickhög bidrar ytterligare till bilden av Ravlunda som en ort med centrala funktioner i Albo härad, i detta fall under sen vikingatid eller
tidig medeltid (Christensen 1965:443ff.).50 Snickhög kan också anknyta till namnet på den
närmaste byn Skepparp, som enligt Bertil Ejder innehåller (genitiv av) ett fornspråkligt skipari – kanske ett binamn. Ejder föreslår betydelsen ’sjöman, sjöfarare’ (Ejder 1958:80). Ordet är
förmodligen en ombildning till ett ord motsvarande fvn. Skipveri, eg. ’skeppsvärjare’, vilket
passar väl in i det resonemang kring ledungshamnar vid centrala punkter i häraderna som har
förts inom dansk arkeologi (Holmberg 1991).
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platser för att reparera skepp. Tolkningen är inte nödvändigtvis oförenlig med tidigare hypoteser om häradernas
ledungsskepp.
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Namnmaterialet
Albo härads socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Andrarum

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Gahla änga Stumpen, 1707, Sillaröds
by, Lmh 2

Brösarp

Galgbacken, 1838,
Lilja s. 37
Galletoft, 1813,
S. vång, Brösarp,
Lmh 1251

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.
[tinjhusbakken]/[tinghusbakken
], 1919/1958, Alunbruket, Andrarum,
”bevarar minnet av
det gamla verkstinget, ”Verkatinget”
som avdömde bl.a.
brott mot brukets
skogsprivilegier
(Verkalinjen)”
[galjabakken], 1952,
strax ö. om landsvägen mellan Torparbron och Brösarp
stn., ”de gamle skall
ha mints rester av
galgarna”
[tinjhuslykkårna],
1943, Brösarp,
”grunden till det
gamla tingshuset
påstods ännu vara
synlig här”
[tinjalykkestainen],
1948–49, Brösarp,
”stor sten i Tingalyckorna”

Ravlunda

Gamble tings agir,
1569, S. vång, Ravlunda, Lb 2:223
Ting agir, 1569, Ö.
vång, Ravlunda, Lb
2:223
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Stora-ting 1749,
Ravlunda, Linné
SkR ”kallades en
kulle af klapper
söder om Raflunda”

Stora ting, 1791,
Ravlunda, Sjöborg
1791 (SOÅ 1968:73)
”förr namn på Gamla
ting”

[tinjalykkårna],
1948–49, Brösarp,
lyckor
[galjaholan]/[galjahålan]/[gal
jaholan],
1930/1931/1952, /,
Ravlunda nr 4, ”belägen vid ättehögen
Brönnehöj utmed
landsvägen Ravlunda-Brösarp”/ ”åker å
nr 4 Ravlunda, enligt
meddelaren kan här
knappast ha funnits
någon galge”

* Tingshög, 1791,

Gamla/Gamle

Gamle Tings Åkrarne, 1821, S. vång,
Ravlunda, Lmh 11
Thenbacke Åkrarne
(Thinbacke Åkrarne), 1821 Lmh 11

Förmodligen felläst av excerpisten, jfr Malletoft i handlingar rörande Brösarps enskifte.
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Ravlunda, Sjöborg
1791 (SOÅ 1968:73)

Ting/[gamla ting],
1934/1972/1974/193
0/1931/1952, Ravlunda nr 18:1, SHFÅ
1934:46/ToHÅ
1972, 1973:8, 91/ES
2D5j/backe/backe/ätt
e-hög
Tinghög, 1934, Ravlunda, SHFÅ
1934:46
[tinjbakken]/Tingsbacken/[ti
ngsbakken]/[tinjbakken]/
Tingsbacken,
1931/1950/1958/195
2/1972, Ravlunda nr
4, SHFÅ
1950:15/ToHÅ
1972, 1973:91
Stora(e) ting, Ravlunda, ToHÅ
1972,1973 s. 8, 91
Tingshögen, Ravlunda, 1972/1973,
ToHÅ 1972, 1973:91

Vitaby

Galgavångs Rödjan,
1845, Vitaby, Lmh
16
Galgavångs Åkrarne,
1845, Vitaby, Lmh
16

Ahlegukierret, 1780, No om Stigelund, Ravlunda, Ravlunda sn, Lmh 4
Dansarekrokarna, 1821, Ö. vång, Ravlunda, Ravlunda sn, Lmh 11
Gastalyckan, 1827, Ravlunda, Ravlunda sn., Lmh 11
[gastalytjan], 1952, Burahus, Ravlunda sn., ”Västra ytan av den odlade jorden till Burahus. Här skall skatter ha blivit
nergrävda. För o. 17 år sedan hittades här en stor halsring av guld.”
[dommareringen], 1952, Skepparp, norr om ån, Ravlunda sn.
Stegle Fallet, år ?, Öståkra by, Ravlunda sn, Lmh 8
Stämmes åckrarne/Stemmes och Spångs åkrarne, 1777–1778/1845, Ö. vång, Vitaby by och sn., Lmh 1/Lmh 16
Tiuffue wads agir, 1569, S. vång, Ravlunda by och sn, Lb 2:223
Tjufvalls Ängar/Tjufvansängar /Tjufvarsängen /[tjyvalls änga], 1821/1822/1822/1930/1952, S. vång, Ravlunda (5, 6, 16, 18)
Ravlunda sn., Lmh 11/Lmh?/Lmh?/nu odlade
Tjufvalls Åkrarne, 1821, S. vång, Ravlunda, Ravlunda sn., Lmh 11
Tjufwa Måse Rammen, 1825, Blästorp, Andrarums sn., Lmh 17
Tjufva strädet 1815, N. vång, Hjälmaröd, Vitaby sn, Lmh 39
Tjufwe Korran, 1825, Blästorp, Andrarums sn., Lmh 17
[tjyvatjarr], 1930, Breabäck, Andrarum
[tjyva- tjuamosen], 1960, Blästorp nr 1:7
[tjyvalls mose], 1952, Ravlunda by och sn.
Toras källa, 1975, Vitaby sn, ToHÅ 1975:95
Thors kiälla, 1927, Vitaby sn., Sk folkm. 1927:15
Torups källa, ca 1725, Vitaby sn, ToHÅ 1975:95

85

3.2 Bara härad
Geografi
Bara härad består huvudsakligen av två dominerande och mycket karaktäristiska landskapstyper: utpräglad slättbygd i norr och väster och utpräglat backlandskap i öster och söder.
Backlandskapets inre delar är till stor utsträckning skogsbygd.
Den inre, södra delen av Lommabukten, en relativt kort kustremsa mellan Höje å och Sege
ås utlopp, utgör Bara härads gräns i väster, mot havet. Häradsgränsen följer åarna från kusten
in i landet. I norr, längs gränsen mot Torna härad, sträcker sig Höje å in i landet mot sydväst. I
söder, där Sege å ett stycke in i landet delar sig, följer häradsgränsen ett biflöde åt söder ända
ner till Yddingesjön. Slättbygden består av den mycket plana Lundaslätten och området i anslutning till åarna längs häradsgränsen. Längs en västsydvästlig-ostnordostlig linje ungefär
två tredjedelar in i häradet reser sig landet mycket påtagligt, och det mer höglänta backlandskapet tar vid. Det är svårt att peka ut en tydlig kärnbygd i Bara härad, men den sydöstligaste
femtedelen av häradet ter sig perifer i förhållande till slättbygden och det yttre backlandskapet. Här, i den inre delen av häradet, är också gränsen mot omgivande härader mindre distinkt. På kartan ger den ett oregelbundet intryck som kan tolkas som att den har varit odefinierad länge och tagit form beroende på från vilken moderenhet röjningar och nyetableringar
har skett.
De stora interna olikheterna i topografi, geologi och därmed sammanhörande bebyggelseuttryck är kanske det mest karaktäristiska med Bara härads geografi. Inom häradet finns både
betydande delar av Skånes bästa jordbruksmark och starkt kuperad, karg och betydligt glesare
befolkad skogsbygd. Skiftet mellan dessa bygder utgör en markant gräns i landskapet.
I de tidigaste jordeböckerna från slutet av 1500-talet (Rigsarkivet, Köpenhamn, kopia
DAL) ligger större delen av häradet under det andliga och världsliga frälset och kungen. I
området runt Lund dominerar kyrkliga institutioner; många gårdar tillhör bestämda funktionärer vid domkyrkan eller andra kyrkliga inrättningar. I backlandskapet dominerar adeln; här
finns ett flertal stora samlade gods. Det typiska läget för dessa är backlandskapets yttre del,
nära slättbygden. På Buhrmans karta från 1684 finns nio herresäten utritade inom Bara härad:
Alnarp, Värpinge, Esarp, Klågerup, Torup, Skabersjö, Assartorp, Toppeladugård och Häckeberga. Endast Alnarp, ute vid kusten, och Värpinge, vid Höje å väster om Lund, utgör undantag från regeln att storgodsen återfinns i det yttre backlandskapet eller, som Skabersjö, alldeles intill detta.
Häradets slättbygd kännetecknas vid 1600-talets mitt av medelstora till stora, tätt liggande
byar, ofta på mellan 10 och 20 gårdar (Decjb.; Dahl 1942). Där backlandskapet börjar ligger
på landborgens krön och en bit in en rad av mestadels stora byar. Längre åt sydost är bebyggelsen betydligt glesare och består, förutom längs åarna, av mindre byar och spridda gårdar.
Bebyggelsemönstret passar väl in i den generella bilden av området från Lommabukten i väster till Ystadsområdet i sydost (Dahl 1942).
Inga otvetydigt belagda städer finns inom Bara härad. Lomma, ute vid kusten, betalade
emellertid midsommargäld enligt Knut den heliges gåvobrev 1085, en pålaga som endast omfattade städer (DD 1R 2:51). Någon sorts urban ambition kan alltså knytas till orten i övergången vikingatid-medeltid. Men om och i så fall vad den har lett till är omtvistat. En stor
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eller betydelsefull ort finns det inget som tyder på att Lomma var under medeltiden (Skansjö
1980:6ff.).
Vid 1600-talets mitt fanns 666 tiondegivande enheter i häradet, fördelade på 19 socknar.
Tidigare och även senare har antalet socknar varit 18 eftersom Svedala socken (Lindholmens
birk) har sorterat under Oxie härad (Decjb.).
En mycket utförlig studie över näringar, jordmån, bebyggelse, sociala förhållanden m.m. i
Bara härad finns i Svens Dahls klassiska Bara och Torna härader (1942). Dahls genomgång
visar tydligt att det finns distinkta natur- och kulturgeografiska gränser genom häradet, välbelagda från 1500- och 1600-talen, men tydligtvis med äldre rötter. Den nordvästra delen av
häradet omfattas av den s.k. sydvästmoränen och en utlöpare av sydostmoränen som sträcker
sig längs häradsgränsen mot sydväst. Innanför detta mycket bördiga slättområde breder det
skiftande men överlag betydligt mindre bördiga backlandskapet ut sig. Skillnaden åskådliggörs bland annat i att korn har dominerat kraftigt över råg i slättområdet och vice versa. Boskapsskötsel har förstås varit ett viktigare inslag i backlandskapet, där andelen utägor varit
stor. Häradet har i sin helhet varit en utpräglad och till stora delar – särskilt i nordväst – också
mycket rik jordbruksbygd. Trots närheten till havet är det i historisk tid inte havsnäringar som
givit området sin prägel. Däremot är Bara härads västra och norra delar mycket centralt belägna i Skåne. Närheten till Lund och Malmö har haft stor betydelse, åtminstone sedan
medeltiden, och även dessförinnan har betydande funktioner av regional betydelse funnits i
närheten: Uppåkra har varit ett betydande maktcentrum, med långväga varuutbyte, import av
lyxföremål, avancerat hantverk etc., vilket kommer att behandlas mer nedan.
På Buhrmans karta 1684 korsar flera huvudvägar häradet. Från söder passerar kustvägen
Segebro och delar sig därefter i två: en väg som följer stranden, där denna en bit in i häradet
ersätter de sumpmader som kännetecknar kusten vid Sege ås utlopp och som senare passerar
Höje å via pråmöverfart vid Lomma. Den andra vägen går också norrut men en bit in i landet.
I Stora Uppåkra möter den en uråldrig väg som söderut kan följas ovanför kustslätterna över
Husie, Lockarp, Hököpinge o.s.v. ner till Trelleborg. Efter att dessa vägar förenats till en enda
i Stora Uppåkra passerar de Höje å strax söder om Lund och blir till denna stads huvudgata.
Ytterligare två vägar ska nämnas: Från Malmö och österut passerar en väg häradet vid dess
smalaste del, mellan Särslöv vid Sege å och Vallby vid Höje å, varefter den går ut ur häradet
och vidare österut, passerar Sjöbo och delar sig mot Vä i nordost och Simrishamn i öster.
Slutligen går, på Buhrmans karta, en väg från Malmö österut genom Bara härads nedre, bredare del, över backlandskapet, in i skogsbygden och sedan söder om Romeleklint till Blentarp, där den delar sig mot Dalby och Lund i nordväst och Ystad i söder. Förutom dessa vägar
kan man utifrån linjer av bebyggelser och fornlämningar spekulera i uråldriga vägsträckningar som försvunnit vid tiden för Buhrmans karta eller bedömts för obetydliga för att tecknas.
Det gäller t.ex. den rad av byar som från sydost leder upp till och slutar med Stora Uppåkra.
Även landborgskrönet eller området i dess närmsta närhet, från Värby och österut över Bara,
Vinninge o.s.v. till Esarp kan utifrån distributionen av fornlämningar och bebyggelse ses som
ett troligt äldre kommunikationsstråk.
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Bara härad

Flackarp
Lomma Uppåkra
Burlöv

Tottarp

Görslöv

Knästorp
Brågarp

Utsnitt 1:50 000

Kyrkheddinge
Nevishög
7 4
Esarp

5
Mölleberga 6 1

Hyby

Bjärshög
Bara

3
Lyngby

Genarp

2
Skabersjö
SKALA 1:250 000

10 KM

1. Galge Mosse äng, 1695, Bara, Bara sn, Lmh 1
2. Gallebier, Galle bierg (äv. Hellbierg !) 1695, Hyby, Hyby sn, Lmh 1 (RAÄ Hyby 113:1, 114:1, jfr även RAÄ Hyby 95:1)
3. Tings-stenar, 1730, Hässleberga, Collectio Rönb. XIII
4. [gallemaderna], 1921, Mölleberga, muntl., DAL
5. Galliestycken, 1811, Mölleberga, Mölleberga sn, Lmh 1
6. Gallekrok, 1811, Mölleberga, Mölleberga sn, Lmh 1
7. Gallebiär, 1811, Mölleberga, Mölleberga sn, Lmh 1 ([galjabacken], 1921, muntl., DAL)

Fig. 8. Bara härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på
lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 9. Bara härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

TJUVAHOLMEN
SKAMSTUMPARNA
GALGE (GALGASTYCKEN?, GALGBACKEN?)
TROLLABJÄRSBACKEN
DOMEDAG
GALGAMOSSE ÄNG
HOREBERGASTYCKET
GALGAKROK
GALGABJÄR
GALGEMADERNA

”BARA”
TRULSHÖG
VÄRBY OFFERKÄLLA

BLODSHÖG/RÖVAREBACKEN

MÅNGELSTEN
BARA LUND

GALLEBJÄR

SKALA 1:50 000
1 CM = 500 M

Fig. 10. Bara härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av ”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 11. Utsikt över Lundaslätten från den höjd öster om Bara kyrka som kan vara det obevuxna markstycke,
den bara, som givit namn åt såväl byn som häradet. Foto: Ola Svensson 2014.

Fig. 12. I förgrunden domarringen Mangelstenarna vid ett vägskäl nära Bara by. I bakgrunden Blodhög uppe
på höjdpartiet där även baran på föregående bild är belägen. Namnet Blodhög kan innehålla blot i förleden
och vittna om förkristen kult. Foto: Ola Svensson 2014.

Arkeologi och historia
Stora delar av slättbygderna och det yttre backlandskapet ser ut att ha varit fullt ianspråktaget
redan under neolitisk tid (RAÄ/Fmis). Även innan dess fanns här människor: en av landets
äldsta kända boplatser från den sista delen av istiden för ca 11 000 år sedan har upptäckts vid
Segeåns utlopp i havet (Larsson 1982a). Mängder av megalitgravar och stora gravhögar från
neolitikum respektive bronsåldern finns spridda över slättlandskapet och det yttre backlandskapet, trots att ännu fler säkert är bortodlade. Fornlämningstätheten motsvarar i viss mån
graden av aktiviteter i modern tid. Men området är tyvärr inte lika konsekvent undersökt som
motsvarande exploaterade ytor utanför Malmö, varför en mer detaljerad beskrivning av bebyggelseutveckling m.m. är svår att åstadkomma trots många och fina fyndplatser.
På en strategiskt belägen mindre höjd i slättbygdens nordliga del, bevakande åpassagen
mot höjderna vid och ovanför Lund, finns lämningarna av en mycket omfattande och rik bosättning som blomstrat under i stort sett hela järnåldern, från ca 100 e.Kr. till slutet av 900talet, då Lund grundläggs. Bosättningen, vid Stora Uppåkra, har täckt ett omfattande område
och bl.a. innehållit monumentala hallbyggnader och ett kulthus som stått på samma plats genom hela boplatsens historia. Bland fynden märks avancerat metallhantverk, egenproducerat
såväl som importerat, brakteater, guldgubbar, glas, vapenoffer. Spår av våld i samband med
brand vid flera av boplatsens prestigebyggnader tyder på att platsen och den makt den förknippades med var omstridd. Uppåkra har utan tvivel haft en betydelse som sträcker sig utanför närområdet, men hur långt och vilken är omdiskuterat. Beskrivningen har pendlat mellan
urban centralort, en sorts huvudstad för ett tänkt Urskåne, motsvarande landskapets sydvästra
del, med alla därtill hörande funktioner: kult, marknad, ting o.s.v., till rikt hövdingasäte med
tillhörande storby, mer i linje med t.ex. Ravlunda, Järrestad och Slöinge (Hårdh 2002; Helgesson 2002:44ff.; Lihammer 2007:151ff.;). Förhållandet mellan Uppåkra och Lund, en
halvmil bort, är intressant. Uppåkra har beskrivits som en föregångare till Lund. Men det kan
diskuteras hur långt denna bild är giltig. Har äldre motsvarigheter till alla de funktioner som
medeltidsstaden Lund uppbär tidigare funnits i Uppåkra och i så fall bara där? Kan vi säga
något om Uppåkra som tingsplats? Hur förhåller sig Uppåkra till Bara härad?
Troligen har kult- och offeraktiviteterna i Uppåkra rötter som sträcker sig längre tillbaka
än till järnåldern. Drygt två kilometer åt sydost finns Gullåkra mosse, en offermosse där rika
fynd från bronsåldern, bl.a. en bronslur, har påträffats. Relationen mellan Gullåkra mosse och
Uppåkra utgör ett av ganska många exempel på att centrala järnåldersboplatser med stora
hallbyggnader och i några fall också särskilda kulthus ser ut att ha tagit över kultfunktioner
som tidigare har haft sin plats utomhus, vid mossar, och kanske också andra platser, som lundar.52 Men Gullåkra mosse är inte den enda platsen i Bara härad där man har offrat under förhistorisk tid. Generellt har 1900-talets och det tidiga 2000-talets arkeologi, inte minst i Sydskåne, givit vid handen att mossoffer liksom andra utslag av kult under förkristen tid är långtifrån ovanliga företeelser, att gränsen mellan profant och sakralt har varit flytande och att det
heliga har varit en mycket integrerad del av livet och av landskapet (Raudvere 2002:31ff.;
52

Idén om att kulten har omorganiserats och omlokaliserats under järnåldern har diskuterats intensivt av framför
allt Charlotte Fabech, som har betonat sådan omlokalisering, och Lotte Hedeager som har pekat på att det finns
exempel på kultplatskontinuitet ända fram i tidigkristen tid (Fabech 1999, 2012; Hedeager 1999).
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Jennbert 2002:105ff.; Andrén 2002:299ff.; Berggren 2010). Bosättningar med offerfynd i
närheten har också förekommit på fler ställen i det historiska Bara härad under järnåldern,
såsom vid Värpinge och Alnarp (RAÄ/Fmis).
Den kyrkliga och kanske också i viss mån den adliga dominansen under senmedeltiden
och den tidigmoderna tiden grundar sig, även om äldre rötter kan finnas, till avgörande del i
aktiv kunglig närvaro i denna del av Skåne under sen vikingatid och tidig medeltid. De starka
kungliga intressena kan utläsas ur t.ex. grundandet av Lund ca 980, anläggandet av ”Trelleborgen” Borgeby, upprättandet av biskopsdömena Lund och Dalby med tillhörande katedraler
och donationer av jord till prebenden, samt instiftandet av Allhelgonaklostret i Lund (Andersson 1947; Blomquist 1951; Svanberg & Söderberg & Karlsson 1999; Svanberg & Söderberg
& Andersson & Brorsson 2000; Carelli et al. 2012). De mest manifesta maktkoncentrationerna som tillhör detta skede ligger inom Torna härad. Men en halvmil söder om Lund, i Bara
härad, finns alltså lämningarna av en äldre maktsfärs centralpunkt (Callmer 2001; Lihammer
207:143ff.).
Bebyggelsenamnen
I Bara härad finns, vilket kan förväntas i en tidigt intensivt uppodlad och bebyggd slättbygd,
orter med mycket gamla namn, t.ex. -löv-namn (Burlöv, Särslöv m.fl.). Dessa förekommer i
häradets västra delar i slättbygden och längs åarna. Men det mest anmärkningsvärda med
områdets bebyggelsenamn är tveklöst den påfallande höga frekvensen av -torp-namn i samma tidigt uppodlade landskap som det där orter med namn på -löv och -inge förekommer.
Hela sex av häradets 19 socknar bär -torp-namn. Detta är den helt dominerande namntypen
på Lundaslätten och överhuvudtaget i ett vidsträckt område runt Lund. Förhållandet har uppmärksammats tidigt och som regel sätts fenomenet i samband med någon form av omstrukturering av landskapet i samband med att representanterna för starka eliter har gjort sina intressen gällande genom omfördelning av jord och makt (Callmer 2001; Anglert 2006). Frågan är
emellertid när detta har skett. Den bild av en genomgripande omvälvning under kort tid som
antytts i Albo härad syns dock inte i Bara härad, där ett betydande inslag av förvikingatida
namn trots allt vittnar om någon typ av kontinuitet. Istället ger områdets bebyggelsenamn
intryck av ett mer utdraget förlopp vad gäller bebyggelseutveckling och förändringar i kulturlandskapet. Kanske har den stora mängden -torp-namn i områdets kärnbygd flera orsaker.
Med utgångspunkt i de mycket påtagliga manifestationerna av ny maktutövning från den
danska kungamaktens sida som kan ses i området under sen vikingatid och tidig medeltid
förefaller det emellertid inte långsökt att se även en massiv etablering av bebyggelser med
namn på -torp i denna kontext (Anglert 2003:133, 2007; Lihammer 2003:80; Albris
2014:111f.).
Många av ”torpens” innehavare i denna trakt tillhör samhällets elit under tidig medeltid
och manifesterar sig gärna genom runstenar och kyrkobyggen och som aktiva i sockenbildningsprocessen (Anglert 1995, 2007). Äldre och tidigare större bebyggelser, t.ex. med namn
på -inge, får träda tillbaka: Genarp blir en stor by och centrum för en socken, medan Gräntinge strax intill sjunker i storlek och betydelse (Karlsson 2011).
Det är också möjligt att resonera i liknande banor men istället förlägga utvecklingen till ett
tidigare förhistoriskt skede, folkvandringstiden. Även om -torp-namnen utan tvekan varit
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starkt produktiva under den sena vikingatiden och tidigmedeltiden kan det finnas ett äldre
skikt av -torp-namn. Frågan är omdiskuterad och kontroversiell, men exempel på användning
av -torp-namn i samband med bebyggelseexpansion under folkvandringstiden finns i Europa
från frankiskt område (Eriksson 1943), och det kan vara tilltalande att se de många -torpnamnen på bebyggelser i Lundatrakten mot bakgrund av det välde som har utgått från Uppåkra, snarare än att sammankoppla det med medeltidsstaden Lund (Callmer 2001).
Man kan även tänka sig att utvecklingen mot många bebyggelser med -torp-namn inte enbart, eller ens främst, har att göra med direkt maktutövning, förläningar och dylikt, utan istället med etablerandet av nya makteliter vilka mer indirekt har påverkat utvecklingen. En avgörande faktor kan ha varit vem som har haft resurser att satsa på ny jordbruksteknologi och
därigenom kunnat utvidga det tidigare agrarlandskapet genom utflyttning och nyodling.
Diskussionen kring Lundabygdens -torp-namn kommer att fortsätta. Kanske kan då maktperspektiven kombineras med detaljerade agrarhistoriska iakttagelser (Karlsson 2011).
Häradsnamnet
Häradsnamnet53 har menats återgå på bynamnet Bara. Göran Hallberg (1991) ser i bynamnet
en substantivering av adjektivet bar, av samma typ som bleka till blek, raka till rak o.s.v. Han
påpekar att något dialektord bara visserligen inte känt i senare tiders skånska dialekter, men
väl från svenskt håll där det har betydelser som ’fläck där säd inte växer’, ’snölös fläck i körbana’, ’kal fläck i skog’, ungefär motsvarande det skånska dialektordet mista. Gott om ortnamnsparalleller finns också, både i och utanför Skåne. Ibland har naturnamn övergått till
bebyggelsenamn, som Baråkra, Albo härad, Bäringe, Onsjö härad, och Barum, Villands härad (Hallberg 1991:19, 24f.).
Häradsnamnets första led ser Hallberg som gen. pl. Bara(-) av ett till bynamnet bildat inbyggarnamn ’Barabor’, alltså ’Barabornas (härad)’. De medeltida beläggen på byns och häradets namn växlar mellan former som slutar på -a och -e/-æ. De sistnämnda är klart dominerande, men flera äldre originalbelägg har -a, i något fall även i oblikt kasus (in Bara herat
1406). -e-formen överensstämmer med det lokala uttalet av bynamnet, och det bör påpekas,
vilket också görs av Ingers (1980) och Hallberg (1991), att området ligger just på gränsen till
det sydvästskånska e-målsområdet. I de tidiga skriftbeläggen kan -e representera en (försvagad) oblik form av Bara: *Baru (ibid.). Från senmedeltiden och fram till dansktidens slut
representerar skriftbeläggens -e i bynamnet och -e- i häradsnamnets kompositionsfog naturligtvis i första hand en skriftspråkskonvention, liksom motsvarande -a- gör från 1600-talets
mitt och framåt.
Det är inte lätt att avgöra om häradsnamnets Bara-/Baræ- innehåller en grundform Bara
53

Representativa belägg är: Häradet: Baraheret 1138–1177 DD1R2:142 regest 1421, Baræheret ca 1231 Vjb s.
23, barehereth 1241–1250 1259–1286 SD 1:695 avskr., Barahereth 1282–1283 DD 2R 3:18, in Bareheret 1304
DD 2R 5:328, in Baræherrit 1314 DD 2R 7:208 avskr., in Barahæræt 1340 orig. DD 3R 1:33, Barahæret 1367
XIV3 LD vet. s. 1, in Barehæret XIV3 LD vet. s. 84, in Baræhaeraet 1403, SDns 1:229, in Bara herat 1406 SDns
1:554. Byn: In Bare 1283 DD 2R 3:85 (SD 1:631) vid. 1350, de Baræ 1348 DD 3R 3:55 (SD 6:60) avskr. 1494,
in Baræ 1350 SD 6:175 vid. av belägget 1283, Baræ, 2 ggr 1427 GdaD 2R 3:124 f. (Rep. 1:6313), Baare 1537
Malmø Skifter 2:6, Bare o. 1590 CS 33 Bahre (Sougenn) 1651 Decb, Bahra Byy (sockn) 1671 Jr Tinget: Hogen
Truelson, Bare Hs Tinghører, 1479, Rep. 2:442; Per Jenssøn Tinghører i Bare H., 1504, Rep. 2:10054; Per
Jenssøn Herredsfoged i Bare H., 1504, Rep. 2:10111 och 10114; Bareherrittz tingh 1547, avskr. 1577. AEda IV
s. 22 XIX II, 333 AG 19
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eller en inbyggarbeteckning *bara gen. pl. ’Barabornas’. Även bynamnet är svårt att uttala
sig helt säkert om: är Bara grundform av ett feminint substantiv, en tidig ortnamnsplural ’barorna’ eller en inbyggarbeteckning gen. pl. ’Barabornas’? Beror den vanliga formen med -e,
Bare, på den dialektala utvecklingen a > e eller representerar -e en försvagning av den oblika
formen *Baru?
Hallberg har påpekat att de tidiga -a-formerna talar emot att häradsnamnet är bildat direkt
till bynamnet, eftersom det skulle förutsätta genitivformer av ett mindre sannolikt bynamn
*Bari eller *Bar (ibid.). Resonemanget förutsätter dock att de tidiga -a-formerna verkligen
representerar genitiv, vilket kanske inte är helt säkert. Tidiga sammansättningar med häradsnamns förled i grundform finns, t.ex. i Ingilstatheret 1340 (DD 3R 1:24) eller Lyuthgudheret
1231 (Vjb:22). Bara härad kan vara ännu ett exempel på detta.
Vad gäller de äldsta -e-formerna i bynamnet syns Hallbergs hypotes om att de representerar en (försvagad) oblik form *Baru inte orimlig. Denna forms genomslag har så småningom
underlättats av att Bara ligger i e-målsområdets gränstrakter.
Något alternativ till att härleda bynamnet ur en substantivering av adjektivet bar är svårt
att tänka sig. Som också Hallberg nämner syftar bara i namn oftast på naturlokaler, som antingen är våtmarker eller höjder, en omständighet som är väl förenlig med betydelsen
’barmark’. Den inte ovanliga förekomsten i skånska ortnamn visar att appellativet bara om
’barmark, obevuxen terräng’ har funnits även här.
Häradsnamnet ses alltså som härlett ur en inbyggarbeteckning bildad till bynamnet. Tolkningen ligger i linje med hur man vanligen tolkar primära häradsnamn vars namn korrelerar
med ett inom häradet befintligt bynamn. Bakom bynamnet finns ofta, liksom i fallet Bara, ett
naturnamn, men det är inte den ursprungliga namnbäraren, naturlokalen, utan bebyggelsen
med samma namn, som av hävd står i centrum för tolkningen av häradsnamnet. I samband
med tolkningen av bynamnen som korrelerar med häradsnamn har förstås även eventuella
bakomliggande naturnamn tolkats. Ingemar Ingers menar att bynamnet Bara ursprungligen
har syftat på en bebyggd glänta i omgivande skog (Ingers 1980:12f.) Hallbergs åsikt är att det
”knappast, på osäkra grunder, finns anledning att förutsätta” något sådant. Han pekar istället
på att kyrkbyn ligger på sydsidan av en av det kuperade backlandskapets mera markanta höjder, men utvecklar inte detta närmre (Hallberg 1991:25).
Hallberg har säkert rätt i att namnet inte ursprungligen har att göra med en bebyggd glänta
i omgivande skogsmark, framför allt med hänsyn till att området förmodligen har varit relativt tätt bebyggt sedan stenåldern (RAÄ/Fmis). Området kring Bara ligger högt i ett starkt
kuperat och på många ställen vindpinat landskap. Detta i kombination med backlandskapets
bitvis fattiga jordmån av sand och grus gör att utsatta lägen såsom höga kullar lätt har blivit
helt vegetationslösa. Hallberg har antytt att en höjd finns alldeles norr om kyrkbyn. Närområdets högsta punkt varifrån man ser många mil åt alla håll är dock en annan. Några hundra
meter öster om kyrkan finns en höjd vars topp i det äldsta kartmaterialet (1695) faktiskt är
markerad som en bara, dvs. som en obevuxen backe (Lmh Bara sn 1) Utifrån utsiktsförhållandena och karaktären av ”bara” menar jag att detta kan vara den naturlokal som bynamnet
syftar på. I analogi med andra häradsnamn som är primära naturnamn är det möjligt att denna
bara har varit en samlingsplats inom ett äldre till häradet motsvarande distrikt, eller en lokal
av särskild betydelse i bygden.
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Tings- och avrättningsplatser
År 1688 blev Dalby gemensam tingsplats för Bara och Torna härader. Sedan 1682 hade då
häradet varit förenat i en gemensam domsaga med Torna och Oxie härader. Före flytten till
Dalby var tinget förlagt till ett stenhus i Önsvala (Trolle Önnerfors 2007:2). Enligt en välkänd
lokal tradition har en höjd sydväst om Önsvala bro varit tings- och avrättningsplats.54 En lokal – tidstypisk och i sak osannolik – myt finns också dokumenterad i en prästrelation från år
1730. Med utgångspunkt i en stensättning benämnd Tings-stenar påstås ting tidigare ha hållits
i Hessleberga i Lyngby socken, om tisdagarna (DAL ortn. Lyngby sn).55
Avrättningsplatsen vid Önsvala bro
Miljön runt Önsvala bro är rik på namn som anknyter till bestraffning. Förutom en mångfald
av de vanliga namnen innehållande galge och tjuv finns namn innehållande hor, hora, domedag och skamstump. Det är omöjligt att avgöra om Horebjärsstycket innehåller ordet hor eller
hora. Man kan inte heller helt utesluta att det är ett hors ’häst’ som har anpassats och omtolkats i riktning mot den övriga namnmiljön och kännedom om rättsaktiviteterna på platsen. En
växling mellan hor och hors kan då och då iakttas i det skånska lantmäterimaterialet.
Domedag, med förmodade konnotationer till Uppenbarelseboken, förekommer i namnen
Domedagsåker och Domedagsäng, markstycken nära Önsvala bro. Domedag förekommer
utöver detta i ortnamn på fyra andra platser i Skåne (i Finja och Farstorp, V. Göinge härad, i
Oppmanna, Villands härad och i Lackalänga, Torna härad). Vid åtminstone tre av dessa kan
en koppling till rättsutövning diskuteras. I Finja och Farstorp finns andra rättsindicerande
namn och i Lackalänga kan ett samband med den förmodade platsen för Torna häradsting
övervägas (Ringdahl 2008:23). Kanske kan namn innehållande domedag ses som utslag av
samma typ av humor som har drabbat åkrar med namn som Helvetet eller Skärselden. Den
sammantagna namnmiljön och verksamheten på platsen vid Önsvala bro talar dock för att
namnbrukarna har associerat namnen på Domedag- med rättsutövning i just detta fall.
Skamstumpen (1817, Lmh) är namnet på ett par markstycken (Stora och Lilla S.) i Önsvala södra vång. Skamstump är ovanligt som namnelement och okänt som appellativ. Det är
emellertid inte omöjligt att tänka sig, syftande på ’bilstock’ eller ’skampåle’. Endast på en
annan plats i Skåne förekommer namn innehållande skamstump: i Värby i Skabersjö socken,
endast några kilometer från Skamstumpen vid Önsvala bro. Värby är grannby till Skammarp,
vilket gör att Skamstumpen i Värby mest naturligt tolkas som en reduktion av Skammarpsstumpen ’den lilla åkerlott i Värby som tillhör Skammarp’. Det kan inte uteslutas att Skamstumpen vid Önsvala bro ska tolkas på samma sätt. Men namnen på Skamstump- vid Önsvala
bro benämner lokaler precis på östra sidan brofästet, alldeles utmed vägen där det är som tätast med lokaler vars namn har med rättsutövning att göra, och Skammarp ligger inte i det
omedelbara grannskapet, vilket ändå tycks tala för associationer med rättsutövning. Namn
som hämtas från ett sammanhang och på ett mer eller mindre humoristiskt sätt rekontextuali54

”Backe å stora Mölleberga n.r 2 Mölleberga s:n, Bara härad (galjabaken) Belägen i ö. delen av planen s.v. om
Önsvala bro” Vänd!. ”Galgabacken vid Önsvala bro i Stora Mölleberga socken. Här ha fordom avrättningar ägt
rum. Enligt traditionen har Bara härad under danska tiden haft eget tingställe å denna plats.” (Ingers 1921–1931,
DAL ortn. Stora Mölleberga sn).
55
”Eliest finnes på Hessleberga åkeren 10 stora stenar, som än i dag kallas Tings-stenar, och förmenas att fordom de der hafva hållit ting och rätt om tisdagarna”.
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seras med en annan betydelse någon annanstans är svårfångade, men kan ha funnits. Möjligen
är namnen på Skamstump- vid Önsvala bro exempel på sådan namngivning. Bebyggelsenamnet Skammarp, kan det tilläggas, tolkas vanligen som innehållande ett mans(bi)namn
*Skammi ’den korte’ i förleden (Hallberg 1991:29).
Utifrån kommunikativa och demografiska förhållanden är området vid Önsvala bro centralt och lättåtkomligt. Det ligger högt uppdraget på slätten invid gränsen till backlandskapet.
Några fornlämningar på platsen förtjänar att kommenteras. Omedelbart sydost om broövergången vid Önsvala framkom vid ledningsdragning år 2000 lämningar, bl.a. skalltak från
människa i en förhistorisk kontext som av UV-syds arkeologer tolkades som en offerplats
(RAÄ Mölleberga 19:1). Här har också funnits en hög som i det äldre kartmaterialet kallas
Trollebjär (Lmh 1818). Namnet passar väl in i en miljö där avrättningar har ägt rum, då det
kring sådana ofta finns traditioner och berättelser om övernaturliga aspekter av tillvaron.
Även offerfyndet, om det är ett sådant, har paralleller i andra medeltida tings- och avrättningsplatser som dessutom kan förmodas ha varit förhistoriska samlingsplatser, framför allt
Käglinge (Oxie härad), Kvärrestad (Ingelstads härad), Fjälkinge (Villands härad) och Pinan
(Frosta härad).
Fornlämningen RAÄ Nevishög 18:1 är en ca 1 km lång och intill 2 m hög och 3 m bred
jordvall som avgränsar ett knappt kvadratkilometerstort område som i norr begränsas av
landsvägen öster om Önsvala bro och i söder och väster av Sege å. Vallens sträckning är densamma som fastighets- och sockengränser på det tidiga 1800-talets skifteskartor. Kanske har
den helt enkelt att göra med agrart motiverad inhägnad i relativt sen tid, men givet den samlade kontexten skulle det vara befogat att undersöka saken: vallen inhägnar en tät fornlämningsmiljö – en gravhög, en förmodad offerplats, kulturlager – just där många markstycken
har rättsindicerande namn.
Cirka en kilometer åt nordost från åövergången vid Önsvala har påträffats ett gravfält från
äldre och yngre järnålder med skelettgravar, varav flera mycket rika kvinnogravar (Larsson
1982b:146ff.; Lihammer 2007:188ff.). Närheten mellan avrättningsplatser från historisk tid
och förhistoriska gravfält är känd från flera håll och kan tolkas både som någon form av
platskontinuitet och som ett medvetet återbruk av platser som ansetts vara ”okristna” (Karlsson 2008:52).
Det kan inte uteslutas att även ett tingshus har funnits i den omedelbara närheten av Önsvala bro; som vi har sett sägs det så i den lokala traditionen. Men inga namn som innehåller
ting finns i område kring bron och utifrån förhållandena på andra håll ska tingsplatsen snarare, åtminstone från den tid då den ännu hölls under bar himmel, sökas en bit bort från avrättningsplatsen.
Baran, en samlingsplats med rötter i förkristen kult?
Området runt Bara by erbjuder en namnmiljö som på flera sätt tyder på att ett bygdecentrum
med rötter i förkristen tid har funnits här. Att någon av de högst belägna höjderna vid Bara,
den namngivande baran, har fungerat som samlingsplats verkar inte osannolikt mot bakgrund
av den rikedom av boplats- och gravlämningar som finns i området. Även kommunikativt är
en sådan plats väl vald: Bara ligger högt, med möjligheter att överblicka inte endast Barabygden utan en stor del av sydvästra Skåne och Öresund.

97

Både uppe på och strax nedanför, sydost om, den höjdrygg Bara är belägen på finns vägsträckningar med, utifrån fornlämningsbilden, kontinuitet från förhistorisk tid. Ungefär en
kilometer öster om Bara by finns en stor gravhög av bronsålderskaraktär, ca 40 m i diameter
och ca 4,5 meter hög (RAÄ Hyby 2:1/Fmis). I de äldsta källorna kallas den Blodshög och i de
yngre även Rövarebacken och Rövarestugan. Bruzelius (1878) menar att en torpare som grävt
i den funnit murade stenar. Namnet Rövarebacken kan knytas till en lokal tradition om att
rövare sägs ha hållit till här. Två systrar från Vinninge ska ha blivit dessa rövares offer, vilket
beskrivs i folkvisan ”Herr Truls döttrar”, jfr Trulshögarna nedan (Bruzelius 1974 (1878);
DAL ortn. Hyby sn). Namn på Blod- är ovanliga i det skånska marknamnsmaterialet. En stor
del av de namn som trots allt finns är namn på stora gravkullsliknande lämningar, med efterlederna -höj eller -bjär. Sådana namn finns på fyra platser i Skåne och på fem i Danmark, alla
de danska på Själland. Platserna ligger alla centralt i bygder med förhistoriska rötter, i fornlämningstäta miljöer och i de flesta fall helt nära gamla tingsplatser. Detta talar för att Blodkan ses som ett forndanskt Blot- ’offer’, ’offerplats’. Så har också namnet Blodhøj i Tikøb sn,
Lynge-Kronborg hd, med flera danska Blodhøj, tolkats (Dsn). Blodhøj i Snedstrup på Själland
har förknippats med titeln på en aktör, kanske en domare, vid tinget, då en runsten i närheten,
den välkända Snoldelevsstenen, nämner en Thulr (Dsn). Även andra möjligheter att tolka
Blodshöj m.fl. namn finns emellertid. Särskilt förväxlingar med blå ’mörk, svart’, eller, vid sfog, blås- ’blåsig’ är tänkbara, liksom naturligtvis blod ’blod’ som utslag av skriftspråk (Dsn.;
Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:126f.). I prästrelationerna av år 1695 sägs det att högen
kallas Röffuarestuffuan, då det ”i bemelte högh boet röffuare, som mykit ont haffua bedriffuit” och också att grinden till den vång där högen ligger till yttermera visso kallas ”Blodhögssleedet” (Tuneld 1960:72).
Cirka 500 meter sydväst om Blodshög finns en fornlämning som då den tecknades och beskrevs på slutet av 1600-talet bestod av tolv resta stenar i en cirkel och en sten i mitten. Monumentet ligger alldeles vid vad som såväl idag som på 1600-talet och högst sannolikt även
ännu tidigare är ett vägskäl. Det i dialektuppteckningar noterade namnet är [stenkrissen] men
den har också i äldre kartmaterial och prästrelationer namnet Mångelsten. Namn innehållande
mångel/mangel finns endast på tre platser i Skåne, alla i Bara härad. Förutom det här nämnda
exemplet finns i Lyngby socken ett Mångelstenar/Mångelsten (RAÄ Lyngby 2:1) och i Knästorp ett Mångelstenarna (Lmh 1760; RAÄ Knästorp 15:1). Fornlämningarna i Knästorp och
Lyngby är förstörda idag, men även de har med största sannolikhet varit stenkretsar. Namnens
ursprung bör vara detsamma, kanske en lokal myt eller legend. Förleden kan vara dialektordet mondel, mongel, mangel, ä. da. mandel, fisl. mǫndull ’liten stång (varmed man vrider om
en handkvarn o.d.), mht. (o. t. dial.) mandel’ (SAOB), snarast då syftande på att stenkretsen
skulle vara en handkvarn använd av jättar eller dylikt. Andra (mindre sannolika) möjligheter
är mangel ’strid’, mangel ’brist’ eller mångel ’handel (av icke gängse slag)’. Då det i Bara sn
finns två namn Rövarestugan och Trulshögarna som förbinder orten med balladen om Herr
Truls döttrar, som blev mördade av sina bröder på väg till kyrkan, är det frestande att även se
namnet Mångelsten i denna kontext. Det skulle då kunna vara den plats där rövarebröderna
dödade sina systrar (mangel ’strid’) eller den plats där de sålde deras kläder till månglare
(mångel ’handel’). Stenkretsar har traditionellt även förbundits med rättsverksamhet, i syn-
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nerhet om de som i Bara har varit tolv till antalet och haft en sten i mitten.56 Generellt har
sambandet mellan s.k. domarringar och rättsutövning sedan länge och på goda grunder avfärdats, men det är också belagt (t.ex. genom Olaus Magnus beskrivning av Mora stenar) att
stenkretsar i vissa fall har återanvänts som rättsplatser eller i varje fall tidigt har ingått i det
kommunikativa legitimerandet och i den kollektiva förståelsen av rättens landskap.
Bara lund och andra lundar
I Bara har också funnits en lund, Bara lund, under slutet av 1600-talet beskriven som ödelagd. Lundar har haft många funktioner, exempelvis område för lövtäkt eller insamlande av
råmaterial till rep- och korgtillverkning.57 Förkristen kult är inte den mest signifikativa av
lundens funktioner, och endast ett fåtal av alla lundar kan väl förmodas någonsin ha fungerat i
ett sådant sammanhang. Men med detta sagt finns det namn på Lund-, där den omgivande
kontexten väcker associationer till Tacitus beskrivning av offerlundar och Adams av Bremen
beskrivning av bloten vid Uppsalatemplet (Pamp 1990; Vikstrand 2001:273ff.; Andersson et
al. 2004; Fabech & Näsman 2013:73ff.;). För Skånes del kan t.ex. staden Lund, Ravlunda
lund och Gråmanstorps lund diskuteras i sådana sammanhang. Lunden har varit ett vanligt
och naturligt inslag i det gamla kulturlandskapet, i synnerhet i uppodlade, tidigt ianspråktagna
bygder. Att de i förkristen tid har varit besjälade, haft särskild betydelse för vissa stammars
självuppfattning, i somliga fall fungerat som offerplatser och någon gång också varit platsen
för rättslig sammankomst behöver inte betvivlas och behöver kanske inte heller stå i motsats
till lundarnas mer vardagliga och prosaiska sidor (Fabech & Näsman 2013:73ff.). Lundarna,
som i Skåne långt ner i tiden finns i var och varannan by, är relativt outforskade. Men deras
vanlighet gör det omöjligt att utifrån endast onomastiska belägg säga något om vilka av dem
som har rötter i förhistorisk tid och betydelser utöver de lokala och vardagligt praktiska.
Sydväst om Bara kyrkby finns en numera uttorkad källa, Värby källa, som i lokal tradition
utpekas som offerkälla. I 1695 års prästrelation nämns tre källor sydväst om byn bredvid varandra som sägs vara hälsosamma och kunna hjälpa mot svagheter (Tuneld 1960:71).
I Bara kyrkby finns också ett namn som möjligen syftar på rättsutövning: Rättarestycket.
Namnet åsyftar en lokal alldeles sydväst om Mångelsten. Rättare har många betydelser.
’Domare’ ser ut att ha förekommit i äldre nusvenska (SAOB). Mer sannolikt är väl dock att
namnet syftar på en tillsynsman, t.ex. med anknytning till jordbruksarbete under en huvudgård.
Sammanfattningsvis finns i närheten av Bara by namn och lämningar som pekar på funktioner man gärna sätter i samband med bygdecentra. Bynamnet som korresponderar med häradsnamnet kan tolkas i sådan riktning. Närheten till Blodshög ’blotshögen’ från den lokal
som har namngivit häradet är särskilt betydelsefull, även om en viss försiktighet vid tolkningen av högens namn bör iakttas. Kommunikativt har Bara ett fördelaktigt läge för en tingsplats, då viktiga vägar har passerat där i flera riktningar. Överblicken över häradet är optimal
från höjderna kring Bara by. Blodshög syns från mycket långt håll från flera väderstreck. Befolkningsmässigt är läget också välvalt, om än inte självklart. Höjderna vid Bara by är en
gränszon i landskapet; här byter naturen helt karaktär.
56
57

Jfr exempelvis Olaus Magnus om Mora stenar (1982 (1555):324).
Se Lindquist 1938 om Dalby söderskog.
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Övriga namn – Bara lund, Tolvstenskretsen och Värby källa – ger oss vart och ett för sig
ett vagt eller mångtydigt budskap, men de bör ändå, tillsammans och mot bakgrund av den
samlade kontexten, beaktas. Oavsett saklig bakgrund finns i närheten av den förmodade bara
som givit namn åt Bara härad ett landskap som fött en rik flora av folkliga myter.
Varför inte Uppåkra?
Lundaslätten, med Uppåkra, och det yttre backlandskapet har under järnåldern varit en mycket förtätad bygd, med för tiden stor befolkning, traditioner bakåt, ansamlad rikedom och etablerade eliter med stora kontaktytor utåt Europa. I ett sådant landskap kan vi förvänta oss en
dragkamp på olika plan, som kan ha kommit till uttryck bland annat genom ett ifrågasättande
av centrala funktioner inom handel, kult och rättsutövning. Närvaron av personer som på ett
exceptionellt sätt skilt sig från mängden i fråga om status, tillgång till lyxprodukter, förmåga
att utöva makt o.s.v. innebär ett utmanande av såväl andra personer med liknande ambitioner
som mer egalitära tendenser och strömningar. Att konkurrens, maktkamp och till och med
brutal fiendskap har förekommit kan man utgå ifrån, och det kan också anses styrkt i det arkeologiska Uppåkramaterialet.58
I överensstämmelse med senare tiders kamp inom kyrkan om själar, skattebetalare, karriärvägar, särskilda platser, potentaters gunst och guds välsignelse kan man tänka sig att kulten
även före kristendomen, trots en rad annorlunda förutsättningar, har kunnat vara en arena där
motstridiga och på olika sätt existentiella intressen kommit till uttryck. Detsamma kan sägas
om rättsutövningen, som i sig själv och i alla tider rymmer konflikter och paradoxer. Uppåkras storslagenhet till trots kan vi inte utgå från att platsen har varit ett större områdes rättsliga centrum. Att någon sorts rättsutövning skett på en plats som Uppåkra verkar inte
osannolikt, men karaktären, räckvidden och graden av legitimitet och acceptans som denna i
så fall har haft vet vi inte något om.
Uppåkras efterträdare Lund hade liksom alla medeltidsstäder sin egen rättsutövning.59
Detta är ett förhållande som sträcker sig ner i forntiden i Norden (jfr begreppet birkerätt) och
i andra delar av världen (Anners 1990 (1975):148ff., 154; Böttcher 1978; Wenskus 1984). Jag
menar att ju mer exklusivt, merkantilt och urbant Uppåkra ter sig desto starkare är argumenten mot att Uppåkra har varit en del av ett mer kommunalt rättsmedvetande och en kommunal
rättspraktik. Det hindrar i och för sig inte att platsen ändå kan ha härbärgerat tingsaktiviteter, i
ett snävare socialt sammanhang, eller genom att upplåta plats för ”gästande” ting. En parallell
till det sistnämnda skulle i så fall vara förhållandet att Skånes landsting under delar av medeltiden sammanträdde inne i Lund (Blomquist 1951:266ff.). Men likaväl som Uppåkra kan ha
varit en magnet kan det ha funnits skäl att hålla sig därifrån. Vilka krafter och intressen som
varit starkast i detta är omöjligt att säga, men det vore naivt att inte förutsätta existensen av
intressekonflikter.
En tendens till flytt av kulten från mossar till hallbyggnader verkar ha skett genom ett ut58

Se Larsson och Söderberg 2012:18. Även om fynd som tyder på våldsamma uppgörelser finns i Uppåkra,
förefaller dessa ha skett inom ett socialt, geografiskt och idémässigt ramverk som har varit orubbat under väldigt
lång tid (Larsson & Lenntorp 2004:3ff.; Larsson & Söderberg 2012.).
59
För problematisering av synen att den ena orten är den andras efterträdare, se Lihammer 2007:143ff. Lihammer ser visserligen Lund som efterträdare till Uppåkra, i kronologisk mening och som manifestation av makt i
området, men betonar kvalitativa, samhälleliga, skillnader mellan de två orterna (ibid.).
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draget förlopp som grovt överensstämmer med övergången från äldre till yngre järnålder. Den
har beskrivits som en institutionalisering, som gynnat enskilda personer och släkter framför
kollektiv.60 Det ligger nära till hands att tänka sig att samma intressen som drev på och gynnades av kultens reformation även närde förhoppningar om att utöva ett starkt inflytande över
rättsutövningen, att institutionalisera också den, kanske genom att på olika sätt betona förbindelsen mellan kult och rätt. Förmodligen har man försökt, men har man lyckats? Det medeltida skicket att hålla ting utomhus, på stockar, med nämnd, och på platser som i någon mån är
bygdegemensamma kan tolkas som att det inte lyckades att dra in rätten helt under samma tak
som religionen under järnåldern (inte heller kulten har försvunnit helt från sin utomhustillvaro, på vissa platser har den t.o.m. ökat under den yngre järnåldern (Zachrisson 1998; Hedeager 1999). Bara härads ting, någonstans vid Bara – Mölleberga – Önsvala, troligen med rötter
som gemensam samlingsplats ner i förhistorisk tid kan ses som ett uttryck för att makthavarna
i Uppåkra inte helt kunde bestämma villkoren för alla sidor av tillvaron i sitt omland. Själva
avståndet från Uppåkra och tillgången till ett monumentalt landskap som är ett annat än
Uppåkras kan ha haft ett stort symbolvärde. Det säger i och för sig inte så mycket om reella
maktförhållanden: ett arkaiskt landskap med uråldriga samlingsplatser kan användas för att
ge bilden av kontinuitet och uråldrigt oberoende också, och kanske till och med i synnerhet,
om det är en ren chimär.61
Då Uppåkras förhållande till det framväxande Lund har diskuterats har termerna medmakt
och motmakt använts (Lihammer 2007:143ff., 203).62 Att bejaka den framväxande medeltidsstaden har varit opportunt sett i historiens ljus och i förhållande till de intressen som kom att
ta för sig mest och störst av framtiden. Men det fanns också en motmakt, vilket t.ex. kan utläsas ur den mycket påkostade och uppenbart hedniska begravning som en kvinna från vad som
bör ha varit den lokala eliten har fått vid Önsvala, just i vikingatidens slutfas då Lund var en
nyetablerad kristen stad (Larsson 1982b; Svanberg 2003b:290; Lihammer 2007:188ff.). Kanske var hon en efterkommande av den gamla härskarkretsen i Uppåkra, representerande en
dynasti eller en maktordning som fortfarande levde i folks medvetande, åtminstone lokalt,
men som hade tappat betydelse i takt med att Uppåkra blivit en ordinär landsby. Så vitt jag
vet har det inte tidigare uppmärksammats att den rikt gravlagda vikingatidskvinnan i Önsvala
begravdes mycket nära det senare kända tings- och avrättningskomplexet vid Bara och Önsvala i Bara härad. Jag menar att det kan vara av betydelse. En del av motmakten kan ha varit
att hon begravdes vid en uråldrig samlingsplats, en plats som representerade bygden i motsats
till staden och den egna, gamla kulten i motsats till den nya, främmande. Samtidigt var tinget
en institution av vikt för och använd av medeltidens kungar (Åqvist 1989; Lerdam 2001).
Platsen kring tinget var alltså inte bara en förlorad sagovärld utan också ett högst påtagligt
och politiskt laddat inslag i samtiden. Kanske hade i ett tidigare skede ett medmakt – motmakt-förhållande rått mellan Uppåkra och samlingsplatsen vid Bara. Men i den nya tid som
60

Charlotte Fabech är den forskare som först och tydligast har formulerat en teori kring hur kulten under järnålderns lopp har flyttats från gemensamma utomhusmiljöer till boplatser av centralplatskaraktär. Teorin, som har
framförts i många sammanhang från 1991 och framåt, har varit inflytelserik, men även kritiserats (se Zachrisson
1998; Hedeager 1999). Efterhand har den också utvecklats vidare (Fabech & Näsman 2013:93ff.).
61
För Uppåkras plats i den omgivande bygden, utifrån arkeologiska fynd – gravar offerplatser och boplatser –,
se Larsson 1998:95ff.
62
För begreppsparet medmakt, motmakt, se Mogren 2000:54.
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den medeltida kristna kungamakten och staden Lund stod för närmade sig det som Uppåkra
associerades med och det som samlingsplatsen Bara representerade varandra som delar av
samma motmakt.
Övrigt
I Hyby socken, öster om Bara, finns några svårbedömda namn och lokaler med eventuell
koppling till rättsutövning. Det rör sig om *Stockabjär, äldst belagt genom Stockebiersmåse
(Lmh 1700; samband med RAÄ Hyby 48:1, stenkrets?). Ett par kilometer norr därom finns
ett Gallebier (Lmh 1695; RAÄ Hyby 113:1 och 114:1). Sistnämnda lokal benämns emellertid
också Gällhög och Hellbierg (Lmh 1852–58). Alldeles söder om Gallebjär/Hällebjär/Gällhög ligger en mosse med namnet Ällesjö. Ljudlikheten kan vara en tillfällighet, men
det är också tänkbart att Galle-, Gäll-, Hälle- och Älle- har ett gemensamt ursprung, i så fall
troligast mossens namn. Både Gallebjär och *Stockabjär är belägna i utmarker, relativt perifert både i närområdet och i häradet, men i och för sig nära den gamla viktiga väg som motsvarar dagens väg 108.
De vacklande namnformerna, de perifera lägena och den omständighet att namnen inte,
som normalt, hör samman med en namnflora med ett flertal namn på Galge- eller Stockabjär, eller ingår i namnmiljöer med fler namn som tyder på rättsutövning eller andra centrala
samhällsfunktioner, gör det osannolikt att de är utslag av verklig rättsutövning. Namnelementet stockabjär är också tvetydigt: en höjd som kännetecknas av stockar kan, men behöver inte,
ha att göra med rättsutövning. Det finns dock ett arkeologiskt fynd i närheten som i någon
mån styrker intrycket av reell rättsutövning, eller kult: en förmodat förhistorisk kvinnoskalle
upphittad vid uppgrävning av ett sankt hål mitt emellan Gallebjär och *Stockabjär ungefär en
kilometer österut (RAÄ Hyby 85:1).
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Namnmaterialet
Bara härads socknar

Bara

Hyby

Lyngby

Mölleberga

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné
Galge Mosse
äng/Galgemosse
Eng, 1695, Änge
vång, Bara, Lmh 1
Gallebier/Galle
biergh, 1695, S.
vång, Hyby, Lmh 1

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Galleberg, 1790,
Hyby, Lmh 14

Gallebierg stycket,
1695, S. vång, Hyby,
Lmh 1
Tings-stenar, 1730,
Hässleberga, Collectio Rönb. XIII ”Eliest finnes på Hessleberga åkeren 10
stora stenar, som än i
dag kallas Tingsstenar, och förmenas
att fordom de der
hafva hållit ting och
rätt om tisdagarna”
Gallebiär,
1811/1812, Ö. vång,
St. Mölleberga, Lmh
1
Galliestycken, 1811,
N. vång, St. Mölleberga by, Lmh 1

Svedala (Lindholmens birk

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.

Galgebergsvången,
1805, 1826, Aggarp,
Lmh

[galjabakken]/Galgabacken/Galgabacken, 1921–
31/1970/1987, St.
Mölleberga 12:1,
”Galgabacken vid
Önsvala bro i Stora
Mölleberga socken.
Här ha fordom avrättningar ägt rum.
Enligt traditionen har
Bara härad under
danska tiden haft
eget tingsställe å
denna plats”/ES 2C
3h/ES 2C 26
Gallemaderna,
1921–1931, Ängar å
Ängagården, Bara
sn, muntl.
Gallebjär, Gallebjärsåsen, muntl.

Blodhögsleedet, 1690, Vinninge, Bara sn, PR 2:72 (Blodshög, 1806, V. vång, Vinninge, Bara sn. Även
Røffverestuffuen/Röffuarestuffuan, 1624/1690, PR 1:9/PR 2:72
Domedagsåker, 1784, Brovång, Grevie, Nevitshögs sn., Lmh 7
Domedags äng/Dommadags ängen, 1784/1812/1815, Västra Maderna, Grevie, Nevitshögs sn., Lmh 7/Lmh 12/Lmh 12
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Dommadag, 1812/1815, Brovång/V. vång, Grevie, Nevitshögs sn., Lmh 12
Dommeholmen, 1817–19, N. vång, Hässleberga by, Lyngby sn, Lmh
Hoorebergastycket, 1695, N. vång, Bara, Lmh
Lunden/Bara Lund, 1570/1690, Bara V. vång, Bara sn, Lb1 491:4/PR 2:71
Mångelsten/Mangel Steen,1690/1695, Ö. vång, Bara, Bara sn, PR 2/Lmh
Mangelstenar, Tings-stenar/Mångelstenar, 1730, Hässleberga by, Lyngby sn, Collectio Rönb./(RAÄ nr Lyngby 2:1, eller
möjl. istället Lyngby 4:1), (jfr Dommeholmen ovan)
Rättarestycket, 1695, Ö. vång, Bara by och sn., Lmh
Skamstumpen (Lilla och stora), 1817, S. vång, Önsvala, Nevishögs sn, Lmh
Stockebiermåse, 1700, Holmeja, Hyby sn., Lmh
Tjufvaholmen, 1817, S. vång, Önsvala by, Nevitsögs sn, Lmh
Tjufvaholms ängen,1818, Maderna, Önsvala by, Nevitshögs sn., Lmh
Värby offerkälla, 1952, Värby, SHFÅ 1952:110 (jfr Prästrelation 1690, PR 2:71)

3.3 Bjäre härad
Geografi
Bjäre härad kan delas in i tre områden utifrån agrogeologiska förhållanden. Ett nordvästligt
motsvarar själva Bjärehalvön och består av kalkrik urbergsmorän, ett i söder kännetecknas
istället av slättmark: den sand- och lerrika Ängelholmsslätten, och i nordost möter Hallandsås
urbergsmorän (Dahl 1942; SGU). Knappt halva Bjäre härad består av Bjärehalvön i Öresunds
nordliga mynning och begränsas alltså av havet. I nordost utgörs häradsgränsen av skiftet
mellan Hallandsås och den norr därom liggande slättbygden. I öster går gränsen i nordsydlig
riktning genom Hallandsås skogsbygder ner till Rönne å strax öster om Ängelholm. Undantaget slättbygden i söder kan landskapet i Bjäre sammanfattas som starkt kuperat, variationsrikt
och småskaligt. Med mer värderande ord är bilden dramatisk och vyerna på många håll storslagna. Med hänsyn till odlingsförhållanden måste slänterna ner mot havet på halvöns sydsida
och området i anslutning till Rönneå ses som kärnbygder.
År 1583, då vi – tack vare bevarade extraskattemantalslängder – tidigast kan uttala oss
med säkerhet om saken, dominerar självägande bönder Bjärebygden. Endast Rebbelberga och
Barkåkra socknar i söder har fler lejebönder, alltså bönder som inte själva äger sin gård, än
självägare (Hels. län). Det enda herresätet på Buhrmans karta är Ängeltofta i söder (1684). En
biskoplig huvudgård bör också ha funnits i Ängelsbeck, Grevie sn, jfr Engilssbech lehn ca
1510 (Pb 499:7; Ingesman 1990).
Halvöns yttre delar och den hälft som vetter mot sydväst kännetecknas vid 1600-talets
mitt av små till medelstora, tätt liggande, byar. På Ängelholmsslätten är bebyggelsen glesare
men här finns några stora byar. I övrigt, mot norr och öster, dominerar spridd, glesare bebyggelse (Dahl 1942).
Inom häradets gränser fanns under medeltiden en stad, Luntertun, också kallad Rynestath,
fram till 1516, då efterföljaren Ängelholm grundlades. Ängelholm hade stadsrättigheter fram
till 1547 (Anglert 1984). Även Båstad var stad, från 1462 till 1664 (Anglert 1982). År 1504
och förmodligen tidigare fanns marknader i Luntertun och Grevie (Rep. 2:10108). Ett jämförelsevis stort kustsamhälle, Torekov, har funnits längst ut i väst (Hels. Län:436, 484).
1651 fanns 531 tiondegivare noterade för häradet, vilket då också inkluderade Tåstarps
socken i Norra Åsbo med 37 tiondegivare (Dec.b.). Tåstarp frånräknat hade häradet nio socknar vid mitten av 1600-talet. Antalet socknar i äldsta tid är svårt att uttala sig om eftersom
förändringar kan ha skett i anslutning till kustorterna Ängelholm/Luntertun/Rynestad, Båstad
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och Torekov. Bjäre härad saknar explicit kungsgård, s.k. kungalev, i Valdemars jordebok, men
utifrån senare kända ägandeförhållanden kan man tänka sig att en större kunglig domän funnits i området runt Ängelholm/Luntertun och Rebbelberga vid Rönne ås utlopp i havet (Hels.
län:293f.; 300).
I huvudsak får området karaktäriseras som relativt fattigt i historisk tid, åtminstone in på
1800-talet. Jorden var på många håll stenig och karg, tegarna små, och nere på Ängelholmsslätten var jorden lerig och tung eller sandig (Gillberg 1767; Emanuelsson et al. 1985). Områdets städer har uppenbarligen haft svårt att upprätthålla sin status: både Luntertun/Ängelholm och Båstad har sjunkit till att bli fläckar (ung. köpingar). Närheten till havet
har säkert präglat området; fiske och sjöfart har varit viktigt. I nordöst gränsar området till
vad som har kallats Skånes bergslag, ett stort område där järnproduktion och tillverkning av
järnprodukter har varit vanligt från medeltiden och in på 1600-talet. Att döma av slaggförekomster i regionen har den lågteknologiska medeltida järnhanteringen varit som mest intensiv
i Hishultsområdet, utanför, men nära gränsen till Bjäre härad (Ödman 2000:9; Strömberg
2008:157).
På Buhrmans karta korsar endast en huvudväg området, från Ängelholm i söder rakt norrut över Hallandsås. I övrigt finns några mindre vägar: två parallella stråk leder ut över halvön
till Torekov, ett närmast söder om områdets mitt, genom de stora kyrkbyarna, ett längre ner
en bit norr om kusten. Dessa vägstråk förenas och delas igen i Ängelsbäck strax nordväst om
Grevie. Från Grevie och även från Förslöv viker en väg av mot Båstad (Buhrman 1684).
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Bjäre härad

11

Hov
10
3

Torekov

Västra Karup

Båstad
6

8

Grevie
7 13
Förslöv
5

4

14

9

1
Utsnitt 1:50 000

Hjärnarp

Barkåkra

2
Rebbelberga
12
SKALA 1:250 000

10 KM

1. Tingstien, 1514, Vantinge, Barkåkra sn, Pb s. 99
2. [galjabacken], 1951, Ärrarp, muntl., DAL
3. Tingsplatsen, 1694, Båstad, Bjäreb. 1968:32
4. Galja Backarne, 1816, Viarp, Förslövs sn, Lmh 4
5. Tinghus liden, 1835, Viarp, Förslövs sn, Lmh 12
6. Tinge höj, 1961, Grevie, Bjäreb. 1961:12
7. Tingshögen, 1821, Grevie, Grevie sn, Lmh 12 (jfr Tingstickid, 1569, Grevie, Lb2:32; RAÄ Grevie 109:1; jfr även
RAÄ Grevie 316:1)
8. [tinghalla/tenghalla], 1947, Glimminge, muntl., DAL (jfr Tinghallastenen (=Glimmingestenen) 1955, 1961, Bjäreb.
1955:18, 1961:12, ES 4C 00
9. Tingwadsbacken, 1839, Vanstad, Hjärnarps sn, Lmh 47
10. Tinghöigsager, 1514, Hov, Pb s. 81
11. [galjbacken], 1947, Hallands väderö, muntl., DAL (jfr Galgberget, 1963, Väderön, Bjäreb. 1963:16)
12. Tingstorget, 1977, Ängelholm, SHFÅ 1977:87
13. Tingshögs renar, 1821, Grevie, Grevie sn, Lmh 12
14. Afrätts Plattsen, 1816, Ranarp m.fl. byar, Förslövs sn, Lmh 4 (Gamle Afräts Platsen, 1818, Viarp, Lmh 5)

Fig. 13. Bjäre härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på
lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 14. Bjäre härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

HALLANDSFARSÄNGEN?

SANKT TORSTENS KÄLLA

TULLBODEN?
ROMUNDÅKER?

GRIMSHÖG
TINGSHÖGEN
SANKT TORSTENS BACKE
HARALDSHÖGEN

TINGSHUSLIDEN
KÅKANACKE STEN

GAMLA AVRÄTTSPLATSEN
GALGABACKARNA

GASTENS ÅKRAR

SKALA 1:50 000
1 CM = 500 M

Fig. 15. Bjäre härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 16. Kyrkan och gravfältet vid Hov, i Bjäre härads västra del. Foto: Ola Svensson 2014.

Fig. 17. Utsikt åt sydväst från höjdplatån vid Grevie nära Tingshög. I bakgrunden syns Själland. Foto: Ola
Svensson 2014.

Arkeologi och historia
Häradet är även efter skånska förhållanden väldigt fornlämningstätt, möjligen med undantag
av den rena skogsbygden i nordost och vissa delar av Ängelholmsslätten. Framförallt bronsåldern utmärker sig med mängder av gravhögar och gravrösen (Nordh). Järnåldern är lite mer
svårgreppbar, men en hel del av områdets järnålderslämningar tyder på betydande kontinuitet
från äldre skeden genom gravfält och gravlägen som använts under lång tid. Ett intressant
försök att utifrån framförallt gravdistribution och topografisk ”sebarhet” dela in Bjärehalvön i
tänkta förhistoriska territorier har gjorts av Jenny Nord (2009). Flera av de bygder hon identifierar går att följa från äldre bronsålder fram till medeltidens sockenstruktur. I synnerhet Hovs
och Grevie medeltida kyrkbyar visar en tydlig samhörighet med äldre gravfält (RAÄ/Fmis).
En mycket påtaglig koncentration av bronsåldersgravar överensstämmer grovt sett med
häradets utbredning (jfr fig. 56). Till en del beror detta säkert på att bronsåldersgravar är väl
bevarade i Bjäre härad på grund av att endast små delar av landskapet blivit fullåkersbygd, att
det dominerats av småskaligt jordbruk och att en hel del av gravhögarna varit byggda av sten.
Men även med detta i åtanke framstår det som sannolikt att distributionen av bronsåldersgravar faktiskt representerar en större förhistorisk bygd som naturgeografiskt har definierats av
Bjärehalvön och läget nedanför syd- och västsidorna av Hallandsås. Kanske kan några mycket rika depåfynd från bronsåldern i Västra Karups socken – en bronslur och 12 bronssvärd –
antyda existensen av platser med samhällsfunktioner utöver de lokala i bronsålderns Bjärebygd (RAÄ/Fmis).
Under medeltiden saknas större godsbildningar på Bjärehalvön. Det enda herresätet i tidigmodern tid är Ängeltofta, som är en anläggning från början av 1600-talet (Buhrman 1684
Ljunggren 1852–1863 nr 18). En liten och delvis spolierad vallanläggning i närheten av Hov
skulle kunna vara resterna efter en medeltida befästning av något slag, men lämningen är
svårtolkad och knapphändigt undersökt (Ödman 2002:54f.).
Helt saknas emellertid inte kronans, kyrkans eller frälsets närvaro under medeltiden och
renässansen. Ett kungligt intresse har förstås funnits i de visserligen inte helt lyckosamma
stadsbildningarna. Då området första gången träder fram tydligt i de skriftliga källorna, med
1500-talets jordeböcker, finns ett litet godsinnehav under kronan, fördelat och förvaltat i fyra
fjärdingar.63 Tre av dessa har namn efter den aktuelle bondelänsmannen: Olluff Jensens Fierringh etc. Undantaget är kronogodset på halvöns yttre norra och centrala delar som kallas
Hovs fjärding (Houffs Fierring). Kronogodset består huvudsakligen av enstaka gårdar eller
gårdsklungor i byar. Oftast rör det sig om två till fem gårdar i samma by. Godsansamlingarna
är ändå relativt väl arronderade och koncentrerar sig till ett område runt Vejby, ett område
runt Påarp, Slättaröd och Glimminge, ett område runt Hov samt ett område i öster där sju
gårdar i Rebbelberga samt fyra brukare av Rebbelberga kungsgård är den största sammanhållna kronoenheten i fjärdingen och näst störst i Bjäre härad efter Vejby med 13 skattegivande gårdar (Hels. län). Ursprunget till det danska kronogodset är i många fall oklart och förmodligen har det tillkommit på skiftande sätt och vid olika tidpunkter (Schalling 1936). I
något fall, som Ängelsbäck, handlar det sannolikt om övertagande av tidigare kyrkogods (Jfr
Pb:74f.; 499). Rebbelberga kungsgård och övriga kronogårdar i Rebbelberga är möjligtvis ett
63

Jfr ”Krabbes jordebok” (Jexlev 1978:584, not 10.); Hels. län:270ff.
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gammalt kungalev. För vissa gårdars vidkommande kan dess natur som kronogods hypotetiskt återgå på ett regalrättsligt hävdande av skogs- eller strandområden (Jørgensen
1947:265f.).
På tre platser i häradet finns namnet Hovgården belagt: Hovgården, Glimminge, V. Karups sn, Hovgården i V. Karup, V. Karups sn samt Hogauren, Ängelsbäck, Grevie sn Namnet
är bildat av hovgård i betydelsen ’gård på vilken hoveriarbete utförs’ (SAOB; Ejder 1958:81;
Pamp 1964:83 f.). För i varje fall Hovgården i Glimminge och Hovgården i Ängelsbäck kan
ett samband med de godsbildningar som under 1500-talet framträder i häradets fjärdingar
diskuteras. I fallet Ängelsbäck är det ju också möjligt att Hovgården har rötter i en äldre
kyrklig huvudgård, en så kallad skudgård. Frågan av störst relevans för detta arbete är förstås
om och i så fall på vilket sätt häradets olika godsansamlingar har inneburit något för den
rättsliga organisationen, och om det finns belysande onomastiskt material.
Båstad och Luntertun/Ängelholm måste ha varit egna rättskretsar under den tid de var städer. Det kan inte uteslutas att även det kyrkliga länet Ängelsbäck, och det eventuella kungalevet vid Rönneås mynning har haft någon form av särrättslig status.
På det hela taget ger området intryck av att under den sena järnåldern och medeltiden bli
mer marginellt än tidigare – i alla fall ur ett agrarekonomiskt och elitorienterat perspektiv –
kanske till följd av ett ökat intresse för åkerbruk i slättbygd under denna tid, kanske för att
åtminstone delar av området var överutnyttjade, med ljunghed, sandflykt o.s.v. som följd.
Bebyggelsenamnen
Häradets bebyggelsenamn uppvisar stor bredd utifrån traditionell ortnamnskronologi. Här
finns mycket gamla namn på -lev och -inge såväl som namn på -toft och -by, som ofta har
ansetts höra till vikingatid eller tidig medeltid. Dessutom finns namn på -torp som kan tillhöra både ett äldre medeltida och ett yngre tidigmodernt skikt. Slutligen finns gott om namn på
-hult och -röd. I huvudsak finns de äldsta namntyperna i själva halvöns inre delar och på den
sida av häradet som vetter mot havet i sydväst. I nordöst dominerar senare namntyper. Endast
delvis korresponderar detta med arkeologin: även på häradets nordsida finns rikligt med förhistoriska lämningar, varför man kan tänka sig en lägre grad av bebyggelsekontinuitet här.
Kanske har bosättningar övergivits och tagits upp igen långt senare.
Bland sockennamnen är flera ålderdomliga – potentiellt av mycket hög ålder – men i princip omöjliga att språkligt datera närmare: Rebbelberga, Hov, Barkåkra. Ett par är av typer
som tillhör tiden före vikingatiden: Färlöv, Grevie. Men här finns också ett par -torp-namn:
V. Karup och Hjärnarp. Namnet Torekov innehåller eventuellt en reminiscens av guden Tor,
via ett medeltidshelgon S:ta Thora (Pamp 1964:147f.). Även namnet på socknen och kyrkbyn
Hov har tolkats som sakralt, bildat till hov i betydelsen ’gudahov, tempel’ etc. (ibid:129).
Häradsnamnet
Den utförligaste utredningen av häradets namn har Bengt Pamp gjort i Bjäre härads bebyggelsenamn (1964:20f.). Hans tolkning har veterligen inte ifrågasatts. Bjäre härad behandlas
även av Thorsten Andersson i hans avhandling Svenska häradsnamn, samma år (75f.).
Namnet Bjäre härad64 vållar inga problem vad beträffar den ordsemantiska tolkningen.
64

Representativa belägg är: Bergio 500-tal e.Kr. (Ståhl 1964:6 Personnamnsstudier tillägnade minnet av Ivar
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Det innehåller en böjd form av den brutna sidoformen till berg, det i skånska dialekter normala bjär. Det äldsta belägget, i Valdemars jordebok, har stamform, liksom ytterligare ett 1300talsbelägg. Annars är skrivningar med e/æ i fogen det normala fram till försvenskningen under tidigt 1700-tal, då namnet särskrivs och -a, Bjära, blir det normala; -e-formen återkommer på 1800-talet. I de äldsta beläggen ingår tillägget härad, men undantagsvis förekommer
skrivningar utan härad (t.ex. 1341 DD 3R1:131 (avskr.); 1430, Styffe Skand. (3):61; 1529 Fr.
Is Reg. 229). Andra enstaka avvikande former är Beriie herriitt (1529, Fr Is Reg:229) och
Biærghs (1398, Styffe Skand. (3) 61).
Bengt Pamp (1964:20f.) menar att Bjäre antingen är gen. pl. av bjär, uppfattat som ett
namn på Hallandsås, eller gen. pl. av en inbyggarbeteckning bjäre ’bjärebo’. Med hänvisning
till att andra härader i norra Skåne (Norra och Södra Åsbo, Göinge) tycks ha namn bildade till
inbyggarbeteckningar föredrar han detta alternativ.
Ett par tillägg kan göras till Pamps analys. Förutom de möjligheter han nämner skulle
formen Bjäre kunna vara dativ sing., vilken vunnit genomslag på grund av flitig användning i
prepositionsuttryck. Den inte helt ovanliga förekomsten av belägg där namnets förled är
oböjd, Bjærgh- etc., kan ses som ett indicium på det. Bjäre måste alltså inte, som Pamp och
veterligen alla andra tidigare uttolkare förutsätter, syfta på bergsbygden Hallandsås, utan
skulle i stället kunna syfta på en bestämd, mer begränsad, lokal *Berg/Bierg, i så fall högst
tänkbart en för området aktuell och viktig samlings- och tingsplats. En sådan tolkning är möjlig oavsett om Bjäre ses som direkt bildat till bjär eller via en inbyggarbeteckning. Eftersom
Bjäre härad är en bergig bygd är det naturligtvis tilltalande att utgå från en syftning på hela
bygden eller, som Pamp tänker sig, från ett namn Bjär för hela Hallandsås. Men det förtjänar
att påpekas att parallellerna är fler i s.k. primära häradsnamn om man istället utgår från en
bestämd plats *Bjär. Frågan huruvida Bjär- i Bjärehärad syftar på hela bygden eller på en
bestämd plats är omöjligt att besvara slutgiltigt, men kommer att diskuteras ytterligare nedan.
I äldre forskning och i populära framställningar möter ibland uppgiften att Bjäre i äldre tid
var delat så att den yttre halvan hörde till Halland. Bengt Pamp har gått igenom argumenten
och på goda grunder avfärdat de flesta (a.a. s. 21f.). Några besynnerligheter kvarstår dock.
Vad som skulle kunna tala för en äldre delning av något slag är benämningen Häradet, som
av invånare i de östra delarna av häradet används om den västra d.v.s. om V. Karups, Hovs
och Torekovs socknar. Benämningen kan dock lika väl ses som ett namn på vad man uppfattar som kärnbygden, ”det egentliga Bjäre”. I samma område (i Skåne) som namnet Häradet
används har jag själv noterat frasen ”nere i Skåne” om södra Skånes slättbygder, vilket väl
speglar en likartad tanke: man identifierar en kärna av den bygd man själv tillhör, på avstånd
från sig själv, och betraktar den i vissa sammanhang som den egentliga bäraren av hela områdets namn. Jämför Det egentliga Finland.
Störst uppmärksamhet har häradsnamnet fått genom identifikationen med Jordanes bergio.
De flesta som försökt tolka den gotisk-östromerske skribenten Jordanes skrift om goternas
ursprung, från 500-talet, har i stamnamnet bergio velat se en motsvarighet till namnet Bjäre,
Modéer, Svensson, Svennung); Biærgheret/Byærgheret c. 1300 (1231), Vjb s. 24, 25, Byerghæret 1343, DD 3R
1:341; byergheheret 1343, SD 5:180; Bierghæhærædh 1356, DD 3R 4:492; Byære 1430, Styffe Skand. 3:61 SkO
A 3:19; Biergæ 1438, SkO A 264; SkO A 3:19; Biæriæherret 1450, Dipl. Christ I 35, SkO A 3:19; bierge Herritt
c. 1524, Krabbes Jb; Biære herrid 1525, Sparres Jb, SOÅ 1999:88,250; etc. ibid.; Biära häradh 1710 barkåkra
kat. längd; Bjära 1749, Linné SkR; etc ibid.; Bjäre härad/Bjära härad 1862, Skånes adresskalender s. 204, s. 341
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liksom man i benämningen hallin, som hos Jordanes följer närmast efter bergio, har velat se
en motsvarighet till namnet Halland (Svensson 1917:109ff.). Invändningar kan göras: ett ortnamn *Bergi borde med i-omljud ha utvecklats till *Birg. Men som Bengt Pamp påpekar kan
det tänkas att stambenämningen har ombildats med den brutna sidoformen bjär till berg som
mönster (Pamp 1964:21).
Tidigare har man tänkt sig att Jordanes beskrivning kunde förstås som en samlad beskrivning av Skandinavien. Efter att den tanken övergivits har man velat läsa hans beskrivning
utifrån en tänkt resrutt (Svensson 1917; Weibull 1925). Inte heller detta håller helt, även om
viss geografisk logik kan skönjas. Jordanes huvudkälla, Cassiodorus, har förmodligen byggt
på flera olika av varandra oberoende beskrivningar. Jordanes har sannolikt valt, sammanblandat, missuppfattat och uteslutit ganska godtyckligt när han, enligt egen utsago i stor hast, har
arbetat med sitt avskriftsarbete. Vad som kan utläsas ur passagen om Scandza är ändå nordiska stambenämningar från 500-talet, varav en betydande del är lättolkade och ovedersägligen
motsvarar senare kända territoriella namn (Svennung 1964, 1965).
Jordanes är en svåranvänd källa och en studie av hans verk faller helt utanför detta arbete.
Josef Svennungs analys (1964, 1965) är ingående. Han konstaterar, liksom exempelvis Elias
Wessén (1969), att Jordanes stambenämningar inte är godtyckliga ljud- och skrifttecken utan
istället bottnar i nordiskt språk, ibland omtolkat eller latiniserat, ibland mer ursprungligt. Inte
bara benämningar på senare kända stammar som daner och svear nämns utan också sådana
som motsvarar senare kända mindre områden och lagsagor som Ranarike och Romarike. Mot
den bakgrunden är det inte förvånande att också motsvarigheter till senare kända skånska
häradsnamn dyker upp i hans beskrivning. Inte heller förvånar det att fler namn på mindre
områden finns från de trakter som man först kommer till som resenär söderifrån än från de
trakter man sist kommer till. Det kan ha att göra med färdriktningen och därmed sammanhängande perspektiv, men också med att Sydskandinavien var tätare befolkat, och att det därför kanske också var tätare mellan stammarna än i nordligare områden.
Svennungs med fleras åsikt att bergio motsvarar Bjäre har fog för sig; språkligt är det relativt oproblematiskt att se gen. plur. bergio som en föregångare till bjäre ’bjärebo’ och som
ursprunget till namnet Bjäre. Att i första hand leta förklaringar till bergio bland senare kända
ålderdomliga territoriella namn är en rimlig metodik och bland sådana namn finns få alternativ till Bjäre. Ordningsföljden, där också Halland och eventuellt Luggude kan föras in, är
också tilltalande liksom att Bjärebygden naturgeografiskt och inte minst arkeologiskt kan ses
som en sammanhållen förhistorisk bygd. Identifikationen bergio–Bjäre är mycket viktig, då
den visar att ett häradsnamn kan ha rötter som sträcker sig ner i åtminstone folkvandringstiden.
Vad som visas av detta är naturligtvis inte åldern på eller innehållet i begreppet,
företeelsen härad, inte heller åldern eller betydelsen av ordet och namnelementet härad. Det
kända häradets gränser eller ålder framgår inte heller av Jordanes omnämnande. Ord,
begrepp, namnled, betydelse och fysisk gestaltning är olika företeelser som inte
nödvändigtvis följs åt genom historien. Man kan t.ex. om man tänker på de tidigmoderna
svenska häradsrätterna och de omfattande rättsreformerna under denna tid, hävda att häradet
är en 1600-talsskapelse. Samtidigt har ett rättsligt ord och begrepp härad (’härad’) funnits
långt tidigare och givit namn åt rättskretsar under medeltiden. Dessutom kan ett ord härad
med betydelsen ’bygd’ beläggas i ortnamn som pekar mot att ordet är äldre än den medeltida
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beläggas i ortnamn som pekar mot att ordet är äldre än den medeltida spridningen av bruket
att kalla rättsområden härad i Skandinavien (Andersson 1965, 1999). Rättsutövning i någon
form hör till de ingredienser som kan förväntas ha definierat områden som det som tillhörde
Jordanes bergio. Men tidpunkten när bestämda områden kom att kallas härader är alltså en
fråga som måste separeras från frågan om uppkomsten av områden definierade av samhörigheten kring bestämda bruk och föreställningar, liksom från frågan om centralt reglerad rättsutövning och administration. Dessa frågor sammanhänger med betydelseutvecklingen av ordet härad, men bara med en del av ordets långa historia.
Vid en studie av de sydskandinaviska häraderna kan man förvänta sig att geografi, ortnamn och funktionen hos centrala platser och distrikt relaterar till varandra på olika sätt i olika områden. Jordanes bergio och det senare Bjäre härad representerar en oerhört lång kontinuitet av territoriell namngivning. Mot bakgrund av områdets till stor del opåverkbara yttre
gränser och svårpåverkbara, småskaliga naturgeografi, dess förmodat täta förhistoriska bebyggelse och det relativt ringa intresset från medeltidens nya eliter är det knappast förvånande att just Bjäre härad uppvisar en sådan kontinuitet.
Tings- och avrättningsplatser
Historiska uppgifter
Under slutet av 1600-talet vet man att häradsting hållits i Båstad. Från år 1700 är tinget flyttat
till Ängelholm. 1682 kom Bjäre att bilda domsaga med Luggude. Förhållandet varade till
1691 då häradet istället lades ihop med Södra och Norra Åsbo. Från 1878 var domsagan Bjäre och Södra Åsbo (Almquist 1954:405). Av betydelse för de rättsliga förhållandena kan det
också vara att Grevie nämns som marknadsplats under 1500-talets början.65
Att fara till tings
I många härader finns namn som har att göra med aktiviteten att ta sig till tinget och med
själva vägen dit: vad, grindar, farbara åspartier etc. Dessa ligger oftast en bit från tingsplatsen, men ändå inte väldigt långt bort. Inte sällan finns sådana namn i tingsplatsens grannsocken. Så är det också i Bjäre härad. I Vantinge i Barkåkra sockens nordöstra hörn finns ett
Tingstien ’tingsstigen’ belagt i Palteboken 1514. Inte långt därifrån finns en backe med namnet Tingwadsbacken ’backen vid ting[vägs]vadet’. Namnen har säkert att göra med en tingsplats i eller utanför Västra Grevie (se nedan).
Hov och västra Bjäre – historier om historia
Någonstans i Hov, den exakta lokalen kan inte avgöras, har en plats hetat *Tingshöj i början
av 1500-talet, belagt genom Paltebokens Tingshöigsager (Pb:81). 1500-talsbelägg på
Ting(s)hög- denoterar ofta platser som faktiskt kan förmodas ha varit tingsplatser. Det finns
också annat som talar för att Tinghöigsager vittnar om en reell tingsplats. Hov ligger mycket
centralt och strategiskt på Bjärehalvöns yttre del, där vägar möts, högt och väl synligt. Själva
kyrkbacken är ett förhistoriskt gravfält med högar och resta stenar. Namnet Hov kan syfta på
höjdläget men har också, som nämnts ovan, setts som bildat av ordet hov ’gudahov, tempel’,
vilket i så fall skulle vittna om ett samband mellan tingsplats och förhistorisk kultplats. Dessa
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Jfr bestämmelse rörande marknaderna i Skåne, 29/6 1504, TU III:199.

114

omständigheter har fått Bengt Pamp att tänka sig Hov som en föregångare till den bättre belagda tingsplatsen i Grevie. Men annat talar emot Hov som tingsplats: Paltebokens Tinghöigsager är ensamt; ofta finns en flora av namn som på olika sätt knyter an till tinget runt de
gamla tingsplatserna, och oftast har dessa namn traderats vidare långt upp i tiden (Svensson
2007; Svensson 2014). Dessutom ligger Hov inte centralt i Bjäre härad och bebyggelsen är
inte heller känd som eget birk.
Ifall Tingshöigsager ses som ett vittnesbörd om en tingsplats finns några olika möjligheter
att tolka detta. En möjlighet är ett delat Bjäre härad, där en yttre del har haft Hov som tingsplats. Som nämnts ovan har fler forskare varit inne på tanken, men den har mycket svagt stöd
i källmaterialen. Möjligen kan istället ovan nämnda Hovs fjärding ses som en enhet med äldre
rötter och viss egen rättspraktik. Från andra håll, fr.a. från Friesland, Jylland och Norge, är
just fjärdingsindelningar av större rättsliga enheter kända som egna tingsdistrikt. Men det
måste påpekas att vi inte har några belägg från domböcker eller andra källor på att de fjärdingar, tredingar etc., som kronogodset i norra Skånes skogiga härader är uppdelade i under
1500-talet, använts på detta sätt. Hovs fjärding framstår i källmaterialet endast som en skattetekniskt sammanförd grupp kronogårdar.
Det kan inte uteslutas att tingshögen i Hov minner om en tid innan den medeltida rättsutövningen fick fast form, och alltså representerar en tingsplatstyp som senare har försvunnit,
kanske fungerande i anslutning till en bestämd egendom, en bestämd tid på året eller en bestämd kult. Men enklast är det egentligen att se *Tingshöj i Hov som ett mytiskt namn bildat i
anslutning till lokala föreställningar om ortens tidigare vikt och betydelse, föreställningar som
har haft en god grogrund i topografin, fornlämningsbilden och namnet Hov. I senare tiders
tolkningar av namn från området runt Hov kan man se en mytologisering av orten. Även i de
äldsta namnbeläggen, vars tidigare tradering och tolkningar vi alltså inte känner till, framträder ett landskap med gott om mytiska inslag.
Tyrshög i Dejarp (Tureshögen 1820, Tyreshögen 1833), en gravhög, har tolkats som ’guden Tyrs hög’ (Nord 2009). Det är tilltalande att tänka sig detta gudanamn i platser som förknippas med rättsutövning, eftersom Tyr har ansetts ha en särskild koppling till tinget, manifesterad t.ex. i veckodagsnamnet tisdag ’Tyrs dag’ – den vanligaste tingsdagen, vars namn i
germanska språk växlar mellan att innehålla gudanamnet Tyr och ordet ting, som i tyskans
Dienstag ’tingsdag’ (Wenskus 1984). Flera arkeologiskt mycket speciella lokaler i Sydskandinavien kan också sättas samman med ortnamn som innehåller gudanamnet Tyr, t.ex. Tissø
’Tyrs sjö’ i Danmark (Dsn). Tyrshög ’guden Tyrs hög’ är emellertid en språkligt omöjlig tolkning då gudanamnet i den genitivform det har i danska sammansatta ortnamn saknar r och då
i-formen, som i Tissø, är den förväntade.66 Namnet innehåller säkerligen ordet tjur, kanske är
det en redukt eller sammandragning av ett *Tjurängshöjen – jfr Tyres äng (1786).
Fröabjär i Påarp, och Fröhög strax intill, har tolkats som innehållande gudanamnet Frö,
men det äldsta belägget Fröabjer (1786) tyder snarare på gen. pl. av fornspråkligt
frödh/frödher ’groda’ eller stamform av det motsvarande dialektordet frö, fröa (Rietz
1867:169; Söderwall 1884–1973).
Gudahovet i Ingelstorp, Hov, är en lokal benämning på ett mycket omfattande
fornlämningsområde som består av högar, stensättningar och anlagda vallar. DAL:s äldsta
belägg
är inte äldre än från 1953 och namnet får därmed anses ungt: en tolkande bildning
66
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inte äldre än från 1953 och namnet får därmed anses ungt: en tolkande bildning med utgångspunkt i sockennamnet Hov.
Anknytning till lokala myter ligger även bakom Ringastenen, namnet på en sten på Ingelstorps strand, liksom Arilds eller Arons port, namnet på en klippformation i närheten, vid Hovs
hallar. Inte långt bort, vid Segeltorp, bärs namnet Steglabacken av en gravhög vid havet. I
Skåne förekommer på några håll namn bildade till stegel eller verbet stegla tillsammans med
namn som innehåller ting (Svensson 2007). I just detta fall är det dock mer sannolikt frågan
om stegel i betydelsen ’ställning’, t.ex. för att torka nät eller fisk (RAÄ Hovs sn 77:1/Fmis;
DAL ortn. Hovs sn).
Fler namn med anknytning till folktro finns i Hovs närområde, t.ex. det unika namnet på
gravhögen Ingefärahögen (1987, DAL ortn. Hovs sn), där förleden kan ha utvecklats ur Ingeborg- eller, med hänsyn till ljudmässiga förhållanden kanske snarare ur *Ingebjär- e.d., jfr
Ingebårs lycka (1786) och Ingeborgsbacke (1819). Gravhögar med personnamnet Inge- eller
med tvåledade personnamn på Ing- i förleden är inte helt ovanliga, vilket inte är att förvånas
över då Inge och andra namn på Ing- förekommer som namn på kungar, hjältar och ädla ätter
i den äldsta nordiska historieskrivningen.
Troll eller trolleri omvittnas av namnet Trollarehögarna, buret av två lokaler inte långt
från varandra, vid Dejarp respektive Karup, liksom av Trollahall alldeles bredvid Sankt Tores
backe (se nedan), Perstorp, Hovs sn
I närheten av Hovs kyrka, vid gården Skrigstorp, finns Tors hög och Tors mosse (1786)
som förmodligen innehåller gudanamnet Tor eller mansnamnet Tore, jfr Thoreshöys Egran
(1786) Tinkarp, Hovs sn En mängd ortnamn som direkt och indirekt leder tankarna till åskgudens namn finns i Bjäre härad och i synnerhet i dess västra del. Namnet Torekov har
nämnts. I orten Torekov finns två lokaler med namnen Toras sten respektive Toras (eller Tors)
källa. Och på vägen mot Hov är en gravhög med namnet Sankt Tore backe belägen; namnet är
en utveckling eller förvanskning av *Sankta Thoras höj (jfr det äldsta belägget, Sankta Thoras hög, 1772, DAL, korresp. Hallberg 861030). Ett par socknar bort, i Grevie, finns S:t Torstens källa och S:t Torstens backe (se nedan) som möjligtvis även de knyter an till Tor.
Vi ser här ett exempel på namnspridning genom namngivning eller tolkande namnförändring i anslutning till en myt eller ett mytkomplex vars egentliga ursprung är bortglömt, men
som ändå så att säga får eget liv. Detta är ett vanligt och väl belyst sätt på vilket landskapet
besjälas och vid vilket helgon och förhistoriska gudar tillhör de mest frekventa byggstenarna.67 Ibland kan man se att utgångspunkten, traditionskonstanten, är ett ortnamn som genom
ljudlikhet har antagits innehålla t.ex. ett gudanamn, men som i verkligheten inte gör det.
Ibland är utgångspunkten en korrekt antagen etymologi.68 Namngruppen på Tor- är dock oerhört komplex, vilket Thorsten Andersson (1959) m.fl. har visat.69 Namnen har uppenbarligen
haft stor attraktionskraft under historisk tid; det har skapats, omtolkats och traderats mängder
av Tor-namn i syfte att förklara och märkliggöra platser, och tolkningarna har inte sällan spridit sig i en trakt som ringarna på vattnet. Ofta går det att med viss säkerhet uttala sig om vad
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som är hönan och ägget – vilket namn som de andra har bildats ur. I det här fallet är det emellertid svårt. Ofta är det ett bebyggelsenamn – som Torekov – som är utgångspunkten. Så kan
det mycket väl vara här också, men S:ta Toras kapell är nämnt redan 1344 (DD 3R 2:46),
vilket gör att man inte kan utesluta att det istället är helgonets namn som är först och att Torekov (och en mängd andra lokaler) är uppkallade efter S:ta Tora. S:ta Tora är en unik gestalt
med ett namn som inte är känt som helgonnamn från annat håll. Namnlikheten med Tor, åskguden, är kanske inte en tillfällighet. Om kopplingen mellan Tor och Tora består av kult- och
platskontinuitet, d.v.s. att någon lokal i Torekov, t.ex. S:ta Toras källa eller S:ta Toras sten,
före medeltiden förknippats med Tor, som många tidigare forskare varit inne på, är dock
vanskligt att uttala sig om. Det samband mellan guden Tor och förkristen källkult som framskymtar i äldre litteratur är inte helt övertygande belagt.70 Tor var en välkänd figur även efter
kristnandet och naturnamn som innehåller eller ser ut att innehålla hans namn är vanliga i
Skandinavien, inte minst i Sydskandinavien. Men ortnamnen är svårtolkade och tvetydiga, då
flera etymologier är möjliga: Tor-namn kan innehålla personnamnen Thordh, Thori, Thorsten
eller ett mycket ovanligt men dock belagt personnamn Thor. Dessutom finns adjektivet torr
och ett substantiv thordh ’smuts, gyttja’ som kan misstänkas vara vanligt i hydronymer och i
namn på andra lokaler som ligger i anslutning till vatten.71 Vad gäller källorna med Tor-namn
är det förvånande att just denne gud skulle vara en källgud. Flera andra gudar, väl framförallt
Oden som offrade sitt öga i en brunn, kan tyckas ligga närmre tillhands. Det har föreslagits att
dessa källors namn istället skulle kunna innehålla ett *Helig Torsdags källa e.d., syftande på
Kristi Himmelfärdsdag. Kvällen före denna helgdag firades med källkult, särskilt i södra Sverige (Vikstrand 2001:144). Att dessa namn mycket tidigt i historisk tid har förknippats med
guden Tor kan emellertid inte betvivlas. Och allt tvivel till trots finns också många namn som
med största sannolikhet verkligen innehåller gudanamnet. Per Vikstrand har t.ex. uppmärksammat en grupp namn på höjder, bildade av Tor + berg, i sitt mellansvenska undersökningsområde (Vikstrand 2001:154ff.).
Bjäre härads östligaste Tor-namn finns i Rebbelberga: Torehöys ager 1569, Torhögen
1812. Detta är dock så långt från Torekov att ett samband med Tor-namnskomplexet i häradets västra del inte behöver föreligga.
Mer prosaiska, men i somlig forskning ansedda som vittnesmål om kult och rättsutövning,
är namnen Lunden och Ramnabacken i Hov, äldst belagda 1786. Namn på Ravn-, dial. ramn
’korp’, sägs av Aakjær i hans genomgång av danska härader och tingsplatser, utmärka avrättningsplatser (Aakjær 1926–1943, 2:1 s. 196). Men namn som innehåller lund eller ramn är,
som nämnts ovan, så vanliga överallt att slutsatser om rättsplatsförekomst knappast kan dras
utifrån dem.
Sammanfattningsvis finns i området runt Hov ett i hög grad mytologiserat landskap,
manifesterat i namngivning och namntolkning. Detta uttrycks tydligast under 1900-talet,
vilket förstås har att göra med källäget: namnens bevarandesituation, DAL:s dokumentation
av dem osv. Men det beror också på en mytologiserande diskurs där ortsbor och forskare,
både amatörer och professionella, med utgångspunkt i fornlämningar, topografi, lokala
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törer och professionella, med utgångspunkt i fornlämningar, topografi, lokala legender och
befintlig namnflora har traderat och tolkat namn på ett sätt som förlänat orten särskild märkvärdighet och en legendarisk status (Tuneld 1934:26ff.; ibid: 1960:12ff.; Nord 2009). Namnen som innehåller Tor och S:ta Tora runt Hov samt *Tingshöj antyder att denna företeelse
inte är ny i området utan tvärtom sträcker sig ända ned i senmedeltiden. Det finns inget som
motsäger att Tor-namnstraditionen har åtminstone indirekta beröringspunkter med ännu äldre
tidsskeden – med föreställningar och identiteter under förkristen tid. Att se en direkt förbindelse mellan namnet *Tingshöj och tidigmedeltida eller förhistorisk rättsutövning vore emellertid att pressa källmaterialet.
Tinget i utmarken – lokalt perifert men centralt i bygden
Mer lättolkad och med otvetydigt ursprung i faktisk rättsutövning är en namnmiljö vars platser återfinns i den gamla fäladsmarken till Ranarp, Viarp, Slammarp och Vistorp i Förslövs
socken. Läget är centralt i Bjäre härads gamla kärnbygd, men med en viss dragning åt öster,
mitt i den stora slänt som sydsidan av häradet utgör, alldeles vid den väg mellan Ängelholm
och Torekov som finns utritad på Buhrmans karta. Landskapet är flackt och odramatiskt även
om utsikten åt söder ut över slätten och havet är storslagen, liksom nära nog överallt på Bjärehalvöns sydsida. I lantmäteriakter från tidigt 1800-tal finns vid landsvägen en utritad kvadrat benämnd Afrättsplatsen (1816) och Gamle Afräts Platsen (1818) samt intill denna en
galge. I galgen hänger på 1816 års karta en människa. Bilden ska inte tolkas alltför bokstavligt, det tillhör vanligheterna att lantmätarna har roat sig med att rita hängda gubbar i häradstingens galgar. I verkligheten har hängningar varit ovanliga och kropparna har, åtminstone
vid denna tid, plockats ned och begravts.
Ett markstycke i närheten av denna plats kallas Galjabackarne vid samma tid. Helt intill
Avrättsplatsen ligger ett åkerfall med namnet Tinghusliden. Strax söder om Avrättsplatsen
finns en idag försvunnen sten, använd som gränssten, med ett besynnerligt namn, som skrivs
något olika på olika kartor: Kåkanacke sten (1816), Kåkenåcka sten (1819) och Kukenacka
sten (1829). Någon definitiv förklaring av detta udda namn kan inte ges, men efterleden bör
innehålla antingen s. nacke eller verbet nacka, dial. nåcka ’hugga av huvudet’. Med den sistnämnda tolkningen anknyter stenen till andra stenar som enligt folktron har använts till offer
eller avrättningar i forna tider. Ett Nåckestenen förekommer t.ex. i Frosta härad som namn på
en sten nära den förmodade häradstingsplatsen (se nedan: Färs härad). Förleden skulle kunna
vara ett ord som motsvarar kåk, ä.da. kag/kaag ’skampåle, schavott’ etc. (Kalkar; ODS;
SAOB). Varianten från 1829 får väl, om den är rätt läst, vilket inte är säkert, förmodas ha
anknytning till det rotbesläktade könsordet. Förutom detta namn och ett Gastens åkrar någon
kilometer bort är närområdets namnflora ganska prosaisk; här finns inte den påtagliga mytologisering som är vanlig vid gamla samlingsplatser och centrala miljöer i häraderna.
Såväl Avrättsplatsen som Tinghusliden är relativt unga namn. Order om att bygga tingshus
i häraderna utfärdades i slutet av 1500-talet men efterlevdes inte i större utsträckning förrän
inemot hundra år senare (Jørgensen 1947:512). Verbet avrätta är ett medellågtyskt lånord.
Betydelsen ’avliva efter dom’ är gammal, men det bör noteras att den primära betydelsen är
’genom dom avgöra, fastställa, reglera’ (SAOB). Avrättsplatsen behöver alltså inte vara platsen där avrättningar i den moderna betydelsen av detta ord skett utan kan också vara platsen
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där domar fastställdes. På 1816 års karta, där en galge med en hängande person är utritad, är
faktiskt galgen placerad utanför det kvadratiska markstycke som kallas Afrättsplatsen, på vad
som ser ut som en liten höjdrygg. Denna rygg är förmodligen vad åkernamnet Galjabackarne
syftar på. En sådan tolkning förändrar också helhetsbilden eftersom Gamla i Gamla Afrättsplasen då inte nödvändigtvis behöver syfta på att den rättsliga verksamheten på platsen har
upphört, utan istället kan syfta på den plats utomhus där tingsstockarna låg och där tinget
sammanträdde innan tingshuset byggdes. Men på annat håll, t.ex. i Färs härad (se nedan),
förefaller Afrättsplatsen avse just avrättningsplatsen, så rimligast är det kanske ändå att i Afrättsplatsen i Bjäre härad se en avrättningsplats och att Galjbackarne är ’backarna i närheten
av galgen’.72 Att lokalen varit häradets tingsplats under tidigt 1800-tal är osannolikt. Vid denna tid hade häradsrätten (för Bjäre och södra Åsbo) sitt säte i Ängelholm (Almquist
1954:104).
Landskapet runt Avrättsplatsen och Tinghusliderna är som sagt flackt och jämförelsevis
enahanda. Här finns inte heller den påfallande fornlämningstäthet som kännetecknar många
områden i Bjäre härad. Förhållandet kan dock till stor del vara en effekt av de senaste 200
årens allt mer intensivt och storskaligt utnyttjande av jordbruksmarken. Den fullåkersbygd vi
ser idag är ung, och klara indicier på att platsen faktiskt har haft speciell betydelse under förhistorisk tid, kanske som gravfält, finns genom förekomsten av flera resta stenar varav en,
Käringstenen, fortfarande finns kvar, och genom fyndet av en neolitisk flintdolk. Men vid
tiden för de äldsta detaljerade kartorna över området från 1800-talets början är platsen utmark
sedan länge. Läget är alltså centralt på häradsnivån: det ligger nära en viktig väg i en gammal,
tidigt uppodlad bygd och det är också centralt i förhållande till demografiska faktorer. Men
lokalt sett är det perifert, åtminstone i historisk tid: utmark med inslag av buskmark och våtmark, delad mellan små och relativt obetydliga byar.
Grevie – ting, marknad och myter
På ytterligare en plats i Bjäre härad finns ett namnkomplex med inslag av rättsutövning, nämligen i och runt Grevie kyrkby. Äldst belagt av namnen är Tingsstycket (Tingstickid 1569),
buret av en åker vars läge inte preciseras närmare än till Grevie. Mellan 1500-talet och det
tidiga 1800-talets lantmäteriakter är källäget påvert. Men sannolikt kan Tingsstycket sammanhållas med Tingshögen, namnet på en ansenlig gravhög, äldst belagt i en lantmäteriakt
från 1821. Namnet har traderats vidare i olika varianter (se nedan), överlevt till idag och
dessutom givit upphov till ett gatunamn: Tingvägen. Uttalet av Tingshögen, som det är noterat
hos DAL (1920), är [tenghöjen] med för västkusten typisk sänkning av kort i. Även ett namn
som bildats sekundärt till Tinghögen finns belagt, Tinghögsrenar (1821), samt ytterligare ett
som möjligtvis kan vara det, nämligen Tingåker, dock inte belagt förrän 1976.
Någon lokal med namn som antyder avrättningsplats finns inte i närheten av Grevie, vilket
är atypiskt för häradernas tingsplatser. Men det finns andra omständigheter som sammantaget
talar starkt för att orten verkligen har varit häradets tingsplats under medeltiden. I ett regleringsbrev från 1504 nämns Grevie som en av de platser i Skåne som har kunglig tillåtelse
till en årlig marknad (Rep. 10108). Toldboden, namnet på en åker i Landeboken 1569, kan
bekräfta marknadsaktiviteter; en tullbod har funnits där marknadsskatt har erlagts. Läget för
72

Jfr Dalberg & Kousgård Sørensen, 1979:74f.

119

tullboden är svårt att fastställa, men med hänsyn till andra namn och platser som nämns i
samma kontext verkar nordvästra Grevie, mot Ängelsbäck sannolikt. Ytterligare ett namn
som, mer hypotetiskt, skulle kunna ha ett samband med Grevie marknad är Hallandsfarsängen (Hallensfars engen 1569). Hallandsfar kan syfta på en person från Halland, en som reser
till Halland eller en som bär Hallandsfar som släktnamn (GDP; ODS). Mot bakgrund av ortens betydelse som marknadsplats ligger det emellertid nära tillhands att tänka sig Hallandsfarsängen som den äng där handelsfolket från Halland höll till och hade sina bodar under
Grevie marknad, i likhet med de mer kända förhållandena vid Skånemarknaden där olika städer hade särskilda, sig tilldelade, markstycken (Ersgård 1988).
Området runt Grevie är, även i förhållande till Bjärehalvön i allmänhet, synnerligen fornlämningstätt. Särskilt mängden av gravhögar är slående. Det finns också många namn som
förbinder gravarna, och andra lokaler, med folktro – i den lokala mytologin är området väl
försett med forna tiders helgon, kungar och hjältar. Sagorna i sin helhet är i stort sett försvunna, men reminiscenser finns alltså kvar i namnen: bredvid tingshögen finns en gravhög med
namnet Haraldshög (Haralshøy 1569). Harald har givit namn åt många gravhögar runt om i
Norden. Vilken Harald det rör sig om här är, liksom vid de flesta haraldshögar, höljt i dunkel,
men det är ingen djärv gissning att namnets status som vikingatida kunganamn har varit avgörande för dess popularitet vid namngivningen av gravhögar. En mängd fornlämningslokaler
är också explicit uppkallade efter en kung Harald. Även namnet Grim, i Grimshögen, en
gravhög något nordväst om kyrkbyn (RAÄ Grevie 100:1), kan associeras till sagor, t.ex.
Grim Ludenkinds saga, eller till ett av Odens många namn. Utan att nödvändigtvis ha något
med högens eller namnets äldre historia att göra finns i alla fall lokala historier om en jätte,
Grim, som ville förgöra Grevie kyrka. Med samma sägner associeras Grimmes håla några
kilometer bort (genom att ta och kasta jord skapade jätten hålan resp. högen) (RAÄ Grevie
112:1/Fmis). Romanager i Grevie, förmodligen innehållande mansnamnet Romund, skulle
kunna vara ytterligare ett mytiskt namn, i så fall givet efter den populäre sagohjälten Romund
vars namn anses ingå i t.ex. Romeleåsen (Ljunggren 1959–1960:6).
Namn med bakgrund i myter är vidare S:t Torstens backe, namnet på en gravhög vid Grevie kyrka, och S:t Torstens källa (äldst belagt som S. Toste källa 1624). Enligt en prästrelation
1624 är källan, som anses magisk, uppkallad efter en S:t Torsten. I relationen nämns även ett
raserat kapell helgat åt samme S:t Torsten, på Grevie kyrkogård. (Tuneld 1934:28). Möjligtvis finns, som antytts ovan, i dessa namn en urspårad anknytning till namnen som innehåller
Tor och Tora kring Hov och Torekov.
Förutom den allmänna bilden av platsens rika arkeologi bör ett par särskilda observationer
vägas in i bilden av Grevie som samlings- och rättsplats: Mellan Tingshögen och Haraldshögen har sex skelett påträffats. Fyndomständigheterna är svårbedömda eftersom upphittaren
eller markägaren på eget bevåg grävt upp skeletten och stoppat dem i säckar. Endast ett skelett har återfunnits in situ. Det betecknas som ett barnskelett och återfanns liggande på rygg
med rester av en träkista. Platsen nämns som pestkyrkogård, med tvekan, i fornlämningsregistret (RAÄ Grevie 316:1/Fmis). Läget nära Tingshögen kan emellertid tala för en alternativ
tolkning: begravningsplats för avrättade. Barnskelettet talar förstås emot detta, men då avrättningsplatser ofta har förlagts till äldre gravfält kan det inte heller uteslutas att skelettfynden
tillhör olika tidsperioder och sammanhang.
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I närheten av Grimmeshög, längs landsvägen nordväst om Grevie kyrka, har spåren av 13
härdar påträffats på en sträcka av ca 200 meter, och grävts bort (RAÄ Grevie 356:1). En
mängd tätt liggande härdar, utan huslämningar i form av tydliga stolphål o.d. är en typ av
fornlämning som kan ha anknytning till en samlingsplats av något slag.73 Härdarna kan vara
spår av tillfälliga men återkommande aktiviteter i anslutning till marknaden och kanske också
till tinget i Grevie.
Grevie ligger på en höjdplatå vid vars södra och västra delar en stor del av häradet kan
överblickas. Läget är centralt i förhållande till häradets demografi under i varje fall tidigmodern tid. På Buhrmans karta möts de två vägar som sträcker sig ut över Bjärehalvön vid Ängelsbäck, någon kilometer nordväst om Grevie, åt det håll där flera naturnamn liksom de ovan
nämnda härdarna talar för att Grevie marknad, omtalad 1504 har hållits.
På mindre än en halvmils avstånd från Grevies gamla bytomt finns ett par av Bjärehalvöns
allra mest storslagna utsiktspunkter, Lyngebjärs knall och Salomonshög. Den sistnämnda
lokalen är också ett av de mest omfattande och anslående fornlämningsområdena på Bjärehalvön med stora högar, stensättningar m.m. Även alldeles i närheten av Grevie, nordväst om
byn, där enligt resonemanget ovan marknaden har hållits, finns ett område som är topografiskt och fornlämningsmässigt notabelt. Det rör sig om ett system av smala, mycket distinkta
och karaktäristiska rullstensåsar – Grevie åsar. På några ställen har de ett närmast fornborgsliknande utseende och åskrönen är belamrade med förhistoriska gravar i form av högar och
stensättningar.
Demografiskt, topografiskt och kommunikativt ter sig alltså Grevie som en synnerligen
välvald samlingsplats för Bjäre härad. Den belagda marknaden, namnet Tingshögen samt
eventuellt också arkeologiska fynd förstärker intrycket av att tinget har samlats här.
Tidigare har antytts att en alternativ möjlighet till att associera häradsnamnet Bjäre med
Hallandsås är att i namnet se (en böjd form av) namnet på en bestämd och mer begränsad plats
*Bjär. Jag menar att flera lokaler i Grevie socken har kvaliteter som motiverar en diskussion
om ett *Bjär med särskild betydelse i miljön runt häradets, eller en tidigare motsvarighet till
häradets, centrala samlingsplats. Grevie åsar är en sådan lokal, liksom Lyngebjärs knall och
Salomonshög. En av Grevies grannbyar drygt 4 km norrut, mot Lyngebjärs knall, heter för övrigt Bjäred. Den bestämda formen kännetecknar unga namn, men Bjäred kan ha utvecklats ur
ett äldre naturnamn *Bjär. Kanske syftar namnet ursprungligen på Lyngebjärs knall.
Strödda rättsanknutna namn och städernas rättsnamn
På elva platser i Bjäre härad finns naturnamn som tydligt anknyter till rättsutövning. I fyra
fall, som behandlas närmast nedan, handlar det om sena belägg från 1900-talet, i två av dessa
saknas helt andra rättsnamn i närheten.
I Glimminge, V. Karups sn, finns ett Tinghalla/Tinghallastenen, äldst belagt 1947. Här
handlar det med all sannolikhet om mytbildning kring en känd fornlämning (Bjäreb. 1955:18,
1961:12). Även Tinge höj, längst österut i Grevie sn, äldst belagt 1961, får förmodas ha sådan
bakgrund (Bjäreb. 1961:12). Det måste också påpekas att språkformen med -e är besynnerlig;
oböjd form eller gen. Sing. -s är annars helt ensamrådande.
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Mer svårbedömt är Galjbacken på Hallands Väderö, hos DAL äldst belagt muntligt 1947.
Förmodligen anknyter namnet till en tradition om avrättning(ar) på platsen och rimligtvis
finns ett samband med det flertal namn på ön som innehåller tjuv. Dessa är bildade till Tjuvelt
(< *Tjuvhult), känt som namn på en landningsplats, men ursprungligen säkert avseende ett
skogsparti, ett hult.74
Svårbedömt är även namnet Galjabacken, Ärrarp, Barkåkra sn, muntligt belagt 1951
(DAL ortn. Barkåkra sn). Avståndet från den denoterade lokalen till Ängelholm och dess föregångare är något längre än vad som vanligen är fallet mellan en stad och dess avrättningsplats, men ändå tillräckligt kort för att vi här måste överväga möjligheten av en gammal avrättningsplats liksom ett eventuellt samband med den godsbildning som under medeltiden
fanns i Rebbelberga. En omständighet som talar för rötter i verklig rättspraktik är att även
namnet Domareängen förekommer i Ärrarp, sent och endast muntligt belagt dock.
I Bjäre härad finns på flera platser namn som innehåller tjuv. Sådana förekommer ofta vid
vad som av andra skäl kan förmodas ha varit tings- eller avrättningsplatser. Men de är också
så vanliga runt om i landskapet att de inte ensamma kan användas som indicier på tidigare
tings- eller avrättningsplatser. Tjuv-namn från Hallands Väderö har nämnts ovan. Ytterligare
sådana namn finns i Tullstorp, Hjärnarps sn (Tjuvakärr, Tjuvakärrsbacken samt ellipsbildningen Tjuvabacken), i Påarp, V. Karups sn (Tjuvåker, Tjuvåkersbacken) och i Himmelstorp,
Förslövs sn (Tjuvabacken). Vid havet i Segeltorp finns en klipphäll med namnet Tjuvahall. I
folktron förknippas denna plats med det lokala spöket Tjuvahallshönan (muntl. 1949, DAL
ortn. Hovs sn).
Nära Båstad, vid Hallandsvägen, finns ett vadställe med namnet Tjuvavadet. Här talar läget för ett samband med en avrättningsplats vid Båstad. Ett säkrare belägg på Båstads roll i
rättsutövningen är emellertid Tingsplatsen, belagd 1694. Ett annat urbant rättsnamn i området
är Tingstorget i Ängelholm, känt från sen tid, men kanske med äldre rötter.
Namn på Domare-, utan i övrigt känd anknytning till rättsutövning, finns i V. Karups by
och sn, mot Holmen, nämligen Domarelyckan, Domarebackarna och Domarehögarna, de två
sistnämnda möjligen avseende samma lokal.
Rättens ortnamn och platser i Bjäre härad
Ett ansenligt antal platser i Bjäre härad har namn som anknyter till rättsutövning, och de är
väl spridda över stora delar av häradet. Det är dock få platser där flera sådana namn förekommer i samma närområde. Endast på ett ställe finns både namn som anknyter till tingsplats
och till avrättningsplats. Denna lokal, i utmarkerna mellan Ranarp, Viarp, Slammarp och Vistorp i Förslövs socken, har tveklöst ställts i ordning för rättsutövning. Även de enstaka namnen som innehåller ordet ting i Båstad och Ängelholm vittnar om tingsverksamhet. Vad gäller
Grevie är det direkt rättsindicerande namnmaterialet inte ensamt övertygande. Men här finns
andra namn och förhållanden som tillsammans ger en tydlig bild av orten som gammal samlingsplats. Runt Hov och Torekov finns en mytbildning som återspeglas i namnmaterialet och
som också innefattar rättsutövning. Den sträcker sig långt tillbaks i tiden men den faktiska
bakgrunden till det genom namngivning och namntolkning mytomspunna landskapet, där74

Jfr Tjufvelhamn och Tjufvelskär (1808 Lmh), Tjuveltabrunnen, en källa, även benämnd Plattröfs källa (SOÅ
1963–1964:25), samt [tjyvelt], (muntl. 1947, DAL ortn. Torekovs sn).
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ibland ett enstaka *Tingshöj i Hov, får förbli en öppen fråga. Än mer spekulativt, men intressant, är det att utifrån historiska förhållanden och ett fragmentariskt namnmaterial resonera
kring rättsutövning i anslutning till en kungsgård i Rebbelberga och till de fjärdingar som
kronogodset i Bjäre härad var indelat i under 1500-talet.
De två äldre rättsplatserna – gränsen mellan Ranarp, Viarp, Slammarp och Vistorp i Förslövs sn, och Grevie, skiljer sig åt på flera sätt. Vid den förstnämnda lokalen är flera av rättsplatsnamnen jämförelsevis unga, förmodligen eftermedeltida. I stort sett är namnen kring
Ranarp m.fl. byar också isolerade i den meningen att de inte är delar av ett större namnkomplex som upphöjer orten över sin omgivning genom märkvärdiggörande och nobiliserande
mytisk namngivning eller namntradering. Sådana namnkomplex är annars typiska för området runt häradstingen. Frånvaron av en sådan namnmiljö kan ha att göra med att rättsplatsen
har arrangerats ganska sent i tiden i ett landskap som redan hade sina givna namn och hävdvunna berättelser. Det kan också bero på att området varit utmark i historisk tid; det har varit
glest mellan såväl människor som myter.
Helt annorlunda förhåller det sig med Grevie där det magrare, direkt rättsindicerande
namnmaterialet kan ses som delar av en rik namnflora som också kan associeras med helgon,
källkult, förhistoriska kungar eller hjältar och handel. Inom Grevie socken finns också en
topografi som är dramatisk och speciell, med flera av Bjärebygdens mest storslagna höjdlägen, en höjdplatå från vars kant stora delar av Bjärebygdens sydsida kan överblickas, samt de
mycket speciella Grevie åsar.
Att två tingsplatser kan beläggas relativt nära varandra, den ena i eller strax intill en större, gammal och viktig by, den andra mer perifert, är ett förhållande som är ganska vanligt.
Tidigare i denna text har det påvisats i Albo och Bara härader. Bakgrunden kan skifta. Det
kan handla om att en centralort har status som birk och därmed inte kan härbärgera häradstinget. Det kan vara en följd av ändrade ägarförhållanden, vilka har reducerat antalet
självägande bönder så mycket att en by eller socken inte längre är lätt nåbar för de funktionärer som krävts för att upprätthålla tinget.75 Det kan också röra sig om att häradets folkmängd
förändrats och befolkningstäthet förskjutits geografiskt på grund av jordbrukstekniska erövringar eller andra faktorer och att en gammal tingsplats inte längre är centralt belägen i häradet. I fallet Grevie, kontra Ranarp–Viarp etc. passar inte riktigt någon av dessa förklaringar.
Grevie har många självägande bönder i tidigmodern tid och säkert också tidigare. Det har inte
varit ett birk, och även om en förskjutning av befolkningens tyngdpunkt mot sydväst är tänkbar i takt med att slätterna har kunnat utnyttjas mer effektivt och därmed föda fler människor,
innebär en flytt av tinget från Grevie till Ranarp–Viarp en ganska försumbar förändring av
avståndet till tinget för de flesta. Namnmaterialet, namnmiljöerna, topografin och den arkeologisk-historiska kontexten pekar tydligt mot att Ranarp–Viarp är en senare tingsplats än
Grevie. Vi kan räkna med att Ranarp–Viarp var häradets tingsplats vid slutet av 1600-talet, då
den flyttades, först till Båstad, sedan till Ängelholm. Hur länge den då hade funnits där är
förstås svårt att säga, men det är väl belagt från 1500-talet att kungen, ofta efter klagomål,
beordrar häradsting att flytta ut ur byarna på grund av dryckenskap, våld och annat (Jørgensen 1947:512). Att sådana förhållanden rått i Grevie är fullt tänkbart, inte minst mot bakgrund
75

Om ”rätt folk” vid tinget, se Jørgensen 1947:207, 246f.
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av ortens roll som marknadsplats. Flyttningar av häradsting är väl belysta och reglerade från
1500-talet och framåt, varför flytten från Grevie möjligtvis tillhör ett något tidigare skede.76
Namnmaterialet
Bjäre härads socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Barkåkra

Tingstien, 1514,
Vantinge, Pb 99

Båstad

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.
[galjabakken], 1951,
f.d. avrättningsplats,
Errarp

Galja Backarne/
Galjabackane/
Galgabackarne,
1816/1818/1835,
fäladsmarken till
Ranarp, Viarp m.fl.
byar, Lmh

Galgbackarna, 1987,
ES 3C:82

Tingsplatsen, 1694,
Båstad, Bjäreb.
1968:32

Förslöv

Grevie

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Tingstickid, 1569,
Grevie, Lb 2:32, 28

Tingshus-liden,
1835, Viarps by,
Lmh
Tingshögen, 1821,
Grevie, Lmh
Tinghögsrenar, 1821,
Grevie, Lmh

([galebecken], 1954,
bäck i Atteköp, se
DSÅ 2:187 samt
Pamp och Ingers
exc. DAL)
Tinge höj, 1961,
Grevie, Bjäreb.
1961:12
Tinghögen, 1971 och
1987, fornl å Grevie
36:1, ES 4C:00 och
4C:02
Tingshöjen, 1976,
Grevie, gravhög,
Bjäreb. 1976:60
Tinghalla, 1954,
Killebäckstorp, Bjäreb. 1954:63 och
SHFÅ 1954:116
Tinghöjden, 1961,
Bjäreb. 1961:13
Tingåkern, 1976,
Bjäreb. 1976:60

76

För åtskilliga exempel på flytt av häradsting, se KB.
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[tenghöien], 1920,
ättehög i Grevie
Hjärnarp
Hov

Tingwadsbacken,
1839, Vanstad, Lmh
Tingshöigsager,
1514, Hov, Pb:81

Torekov

Västra Karup

Galgberget, 1963,
Väderön, Torekovs
sn, Bjäreb. 1963:16
[galjbakken], 1947,
ekdunge, Hallands
Väderö, se exc. DAL
Tinghallastenen
(=Glimmingestenen)
, 1955, 1961 och
1987, Bjäreb.
1955:18, 1961:12,
ES 4C:00
Tinghalla, 1987, ES
4C: 00

Ängelholms stad

[tinghalla/tenghalla]/
Tinghalla,
1947/1947/
1987, backe å
Glimminge nr 9, V.
Karups sn., vid vägen Torekov – Ängelholm, muntl., (lokal trad. om tingsplats/RAÄ 3)
Tingstorget, 1977,
Ängelholm, SHFÅ,
1977:87

Afrätts Plattsen, 1816, fäladsmarken till Ranarp m.fl byar, Förslövs sn, Lmh 4
Arilds portar, 1865, Hov, Hovs sn, G. st. karta
Arons port, 1889, Hov, Hovs sn, brev dat. Torekov 6/8 1889 (exc. DAL)
Domare Lyckan, V. Karups by och sn, Lmh 87
Domarebackarne, 1847, Holmen, V. Karups sn, Lmh 94
Domarehögarna, 1987, V. Karups sn, ES 4C:02, fornl.
[dommarerengen], 1951, Errarp, Barkåkra sn, fornl.
Fröabjer, 1786, Påarp, Hovs sn, 3
Fröbjär, 1786, Påarp, Hovs sn, Lmh 3
Gamle Afräts Platsen, 1818, Viarp, Förslövs sn, Lmh 5
Gastens åkrar/Gaståkrar, 1827, V. Ljungby, Förslövs sn, Lmh 10a
Grimshögen, 1849, Ängelsbäck, Grevie sn, Lmh 70
Gudahovet, 1953, Ingelstorp, Hov, Bjäreb. 1953:11, 26
Hallensfars engen, 1569, Grevie, Grevie sn, Lb 2:32
Haralshøy, 1569, Grevie, Grevie sn, Lb 230:26
Ingegbårs lycka, 1786, Troentorp, Hovs sn, Lmh 3
Ingeborgsbacke, 1819, Troentorp, Hovs sn, Lmh 14
Ingefärahögen, 1987, Hovs sn, ES 4C:02
Kåkenacka sten, 1816, Ljungby, Förslövs sn, Lmh 4
Lunden, 1786, Hov, Hovs sn, Lmh 3
Ramnabacken, 1786, Hov, Hovs sn, Lmh 3
Ringastenen, 1949, Ingelstorp, Hovs sn, muntl.
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Romanager, 1514, Ängelsbäck, Grevie sn, Pb s. 75
S. Toste (S:t Torstens källa), 1624, Kvinnaböske, Grevie sn, PR 1:28
S:t Torstens backe, 1958, Grevie, Grevie sn, Bjäreb. 1958:54
Sankt Tore backe, 1971, Perstorp, Hovs sn, ES 4C:2b
Sankta Thoras hög, 1772, Perstorp, Hovs sn, Lmh/RAÄ 15/G. Hallberg 861030
Stegla Backen, 1806–1807, Segeltorp, Hovs sn, Lmh 5, gravhög vid havet, se RAÄ 77
Steglabacken, 1806, Segeltorp, Hovs sn, Lmh 5/RAÄ 77/G. Hallberg 8610
Steglabacken, 1987, ES 4C:00, fornl. Hovs hallar
[ståkkebrännahöjja], 1960, Hagelbäck, Grevie sn, två gravhögar
Stochebrönnehöi, 1514, Ängelsbäck, Grevie sn, Pb:77
Stockabråne högar, 1987, ES 4C:02, fornl.
Thoreshöys Egran, 1786, Tinkarp, Hovs sn, Lmh 3
Tjufvabacken, 1852, Tullstorp, Hjärnarps sn, Lmh 92
Tjufvabacken, 1856, Himmelstorp, Förslövs sn, Lmh 49
Tjufvakärr, 1852, Tullstorp, Hjärnarps sn, Lmh 92
Tjufvakärrs backen,1852, Hjärnarps sn, Lmh 92
Tjufvelhamn/Tjufvelskär, 1808, Hallands Väderö, Torekovs sn, Lmh Egerström
Tjufåker, 1820, Påarp, V. Karup, Lmh 26
Tjufåkersbacken, 1805/1820, Påarp, V. Karups sn, Lmh 33/26
[tjyvahall], 1948, Segelstorp, Hovs sn, bergknalle förknippat med spöket [tjyvahallshönan]
Tjuvavadet, 1959/1968/1975, Båstad sn, Bjäreb. 1959:22, 1968:38, 1975:8
[tjyvavaed], 1952, Båstad sn, vadställe över Stensån mellan Malen, Båstad sn, Skåne och Eskilstorp, Ö.

3.4 Torna härad
Geografi
Torna härad har en långsmal form och sträcker sig från Öresund i väster ner mot sydost. På
Hällströms karta från 1812 – och såvitt det kan avgöras också på Buhrmans från 1684 – följer
gränsen Kävlingeån österut ner till ett par kilometer från dess källa i Vombsjön, där den istället följer Klingavälsån och rundar byn Vomb i Färs härad, för att sedan med ån sträcka sig ut i
Sövdesjön. Därefter rundas Frihult, som ligger på Färssidan, och gränsen löper längs en bäck
någon mil söderut. I söder är gränsen oregelbunden, i synnerhet mot Ljunits härad. Även mot
Vemmenhögs härad är den oregelbunden och verkar följa ägogränser snarare än topografiska
gränser i terrängen. Exempelvis tillhör området kring byarna Skehult och Bölvasen Torna
härad men framstår som anomalier utifrån en tänkt rak linje. Detsamma kan sägas om Norra
Påhult i Bara härad vars territorium skapar en inbuktning i häradsgränsen. Norr om Häckeberga kvarn ansluter gränsen till Höje å och följer dess lopp västerut ända ut i havet, med
undantag av Kvärlövs mark som ligger på sydsidan om ån men tillhör Torna härad och Bjällerups socken (Hällström 1812; Buhrman 1684; Jb 1662 (i sammandrag på DAL)).
Häradets västra tredjedel tillhör den s.k. sydvästmoränen, Skånes bördigaste område.
Längre österut följer Romeleåsens urbergsmorän mot söder och Vombslättens sand- och
grusområde mot norr (Dahl 1942:7, i huvudsak efter Ekström 1936).
En bit in i landet från kusten strax väster om Lund börjar en höjdskillnad göra sig gällande, som vid Lund antar karaktären av en landborg. Denna, som senare övergår i Romeleåsen
öster om Dalby, präglar på ett påtagligt sätt häradets västra delar och gör att man från höjderna norr och öster om Lund har en enastående överblick över landskapet i alla riktningar, men
allra mest påtagligt åt söder och väster.
Under yngre järnåldern förefaller drygt halva häradet – de västra delarna samt området
längs åarna – varit tagna i anspråk för tätare bosättning (RAÄ/Fmis; Callmer 1991). Bilden
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korresponderar relativt väl med de områden som inte är skogbeklädda på Buhrmans karta
från 1684.
Häradet har tidigt dominerats av frälset, inte minst det kyrkliga. Många kyrkliga institutioner och stiftelser har haft ett omfattande jordinnehav inom häradet sedan tidig medeltid, ett
innehav som har förmerats under medeltidens lopp, och sedan, efter reformationen, blivit till
adelsgods, tjänsteboställen under kronan etc. På Buhrmans karta markeras Borgeby, Svenstorp, Dalby, Flyinge, Ågerup och Björnstorp som herresäten. De ligger spridda i hela häradet
(Ljunggren 1852–1863; Schalling 1936; Dahl 1942:60ff.; Ingesman 1990:54ff., 133ff.).
Vid 1600-talets mitt består häradet mest av efter skånska förhållanden medelstora, och en
del stora byar. Dessa finns i hela häradet, men tätast västerut och längs åarna. Det är också i
detta område som de flesta stora byarna ligger. I häradets östra del finns både idag och långt
tillbaks i historien mer spridd bebyggelse än i den västra. Liksom i Bara härad illustreras
skillnaderna i kulturlandskapet väl av var det på 1600-talet betalas tionde i råg, nämligen österut, på de magrare markerna, och korn, västerut i slättbygden (Dahl 1942). Det finns 773
tiondegivare angivna i sammandraget till 1651 års decimantjordebok (Decb:50).
Enligt Sven Dahl har häradet vid 1600-talets mitt mellan 169 och 224 invånare per km2 i
de västra delarna som motsvaras av sydvästmoränen. I öster är häradet betydligt mindre tättbefolkat: 127–169 inv. per km2 i området motsvarande Vombslätten och 72–96 på Romeleåsen. (Dahl 1942:11).
Torna härad hade vid medeltidens slut 27 socknar (LbI:3ff.). Sockenkyrkorna ligger tätast
i väster och glesare ju längre österut man kommer. På ett mycket påtagligt sätt framstår den
västra delen av häradet – kustbygden, Lundaslätten och höjderna vid och öster om Lund, samt
ådalarna som också sträcker sig österut – som häradets centralbygd.
Lund, grundat ca 980, är områdets enda stad. Ett embryo till stadsbildning har i skiftet
mellan vikingatid och medeltid troligen funnits vid Höje ås utlopp i havet vid Lomma (se
också under Bara härad). Dalby har i historisk tid varit en mycket stor by (eller möjligen två
byar). Kanske fanns här under medeltiden vissa protourbana drag (Andrén 2012:351ff.).
En årlig marknad av förmodat regional betydelse, Tre högars marknad, fanns under
medeltiden strax utanför Lund. Dess betydelse och placering har tilldragit sig antikvariska
spekulationer mycket tidigt, och den kommer att behandlas ytterligare nedan.
Lund är häradets enda kungalev i Valdemars jordebok (Vjb 1:2 s. 28). Betydande, framför
allt kungliga egendomar, men förmodligen också gods i händerna på mäktiga ätter i denna del
av Skåne under sen vikingatid, har legat till grund för etablerandet av Lund och till de omfattande donationer som under tidig medeltid har byggt upp kyrkliga institutioner som Domkyrkan, Allhelgonaklostret, Dalby kloster m.fl. (Anglert 1995:46).
Som nämnts har jordbruksförutsättningarna generellt varit bättre i häradets västra del än i
den östra. Men inte bara jordbruk har präglat ekonomi och näringsfång i Torna härad. Som
också nämns i avsnittet om Bara härad har närheten till Lund präglat områdets ekonomi från
medeltiden och framåt. I Lund fanns från och med sen vikingatid en tämligen internationell
miljö med handelsmän och hantverkare från när och fjärran, människor som var beresta, som
var skrivkunniga, som var del av den medeltida lärdomstraditionen kring kyrka och kloster
och som har utgjort frontlinjen ideologiskt, ekonomiskt och materiellt då samhället förändrats
under medeltiden, men även senare. På det lokala planet, i Lunds omland, bör detta bl.a. ha
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inneburit att innovationer av olika slag, t.ex. inom handel och hantverk, har haft en starkare
ställning och snabbare nått bredare lager än på andra håll. Även innan Lunds grundläggande
kan detta ha präglat området, men då snarast utifrån Uppåkras betydelse.
På Buhrmans karta från 1684 genomkorsar flera viktiga vägar häradet. Kustvägen längst i
väster har varit betydelsefull. Till Lund kommer en väg söderifrån, vilken i anslutning till
staden delar sig till hela fem vägar i olika riktningar från nordväst till sydost. Rent kommunikativt ter sig Lund alltså som en knutpunkt i landskapet, ett förhållande som har uppmärksammats i diskussionerna om orsakerna bakom stadens uppkomst (Stjerna 1909; Blomquist
1951:14f.; Lihammer 2007:201). Även Dalby, Södra Sandby, Bonderup, Veberöd och Blentarp ligger där vägar korsas. Övergångar över Höje å har funnits vid Lomma, Knästorp (Höjebro), Kyrkheddinge och Häckeberga. Över Kävlingeån har man tagit sig i Borgeby–
Löddeköpinge, Kävlinge, Håstad, Getinge–Gårdstånga, Kvinnevad–Harlösa, Klingavälsbro–
Hasslemölla och Sövde (Buhrman 1684).
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Torna härad

Västra Hoby
Lackalänga

Stångby
Håstad

Gårdstånga

Stävie

Igelösa
Vallkärra

Borgeby

Norra
Nöbbelöv

Flädie

19
18 17

Odarslöv

23

Fjelie

21 22
Lund

Lomma
Utsnitt 1:50 000

Revinge

Södra Sandby

20

Hardeberga

Bjällerup

15
16

14

Stora Råby

13

Silvåkra

Dalby

12
11 107
98
3

Esarp

4 6
5

Torna Hällestad

Bonderup

Gödelöv

Veberöd
Everlöv

2

Blentarp

1

10 KM
SKALA 1:250 000
1. [galjabakkana], 1928, Ågerup, muntl., DAL (jfr RAÄ 10:1)
2. Tingvallen, 1924, Östarp, ”Skånskt bondeliv”, 1924:85
3. Tingsvägen, 1775, Lunnarp, Lmh 3
4. Galjåker, 1791, Silvåkra, S. vång, Lmh 2
5. Galj åkers Lott, 1791, Silvåkra, S. vång, Lmh 2
6. Galjåkers åkerlott, 1812, Silvåkra, S. vång, Lmh 3
7. Galge backen, 1719, Dalby, Lmh 1 (RAÄ 5:1)
8. Galjebacks Rener, 1788, Dalby, Lmh 9
9. Galje-backs stycket, 1788, Dalby, Lmh 9
10. [galjbakkana], 1945, muntl. DAL, ”NO om kyrkan till år 1860” (Dalby avrättningsplats, 1971, Tornabygden 1971:15),
[galjballkkana] , 1945, även om nr 7 ovan
11. Galjebacks åker, 1788, Dalby, Lmh 9
12. Tingshuset
13. [tinghusväjen], 1958, muntl., DAL
14.Gallåkern, 1827, Tygelsjö, Lmh 24
15. Galgebacken, 1719, Tvedöra, Lmh 1
16. Galgelyckan, 1719, Tvedöra, Lmh 1
17. Galgängen, 1824, Ekeberga, Lmh 3
18. Galge Wången, 1750, Sandby, Lmh 3
19. Galgewångskroken, 1750, Sandby, Lmh 3
20. Galle Wongen, 1672, Lunds stads räkenskaper, 1672
21. Galge rännan, 1704, Lunds stad, Lmh 3
22. Afrättsplatsen, 1799, Lunds stad, Lmh 22
23. Tingshögarna, Vallkärra Torn, Sjöborg 1814

Fig. 18. Torna härad. Kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på lokaler med
namn som innehåller ting och galge.

Fig. 19. Torna härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

GALGERÄNNAN

ALLHELGONAKLOSTRET

UPPÅKRA

TINGSHÖGARNA

GASTELYCKAN

GALGEVÅNGEN

ÖSTRA TORN ’

SANKT HANS KÄLLA
GALGE

KUNGSHÖGEN

TULLHÖG

SANKT HANS BACKAR
SLIPAREBACKEN
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Fig. 20. Torna härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).
TRE HÖGAR

GALGÅKRARNA

SKÅNES LANDSTING ?

Fig. 21. Från höjden mellan Hardeberga och Arendala ser man ner över Arendala gård, Lund och hela
Sydvästskåne. Här, eller i närheten, har avgörande politiska beslut tagits flera gånger under 1100-talet. Foto:
Ola Svensson 2014.

Fig. 22. Hagtorn - ett heligt träd i folktron - ingår i namnet Torna härad. Foto: Ola Svensson 2015.

Fig. 23. ”Antiquiteterne vid Lund”. 1814 tecknade Nils Henric Sjöborg detta mytiska landskap av Lund och
trakten norr därom. Namn, vissa typer av fornlämningar och inte minst bildens begränsande inramning är
viktiga delar av framställningen. Lägg märke till tingshögarna i nordost. Återgiven i André & Högstedt 1990.

Arkeologi och historia
En uttömmande beskrivning av arkeologi och historia i Torna härad skulle inte bara kräva ett
gigantiskt inventeringsarbete i databaser, bibliotek och arkiv utan också en redovisning av
utveckling och inriktningar inom historieskrivningen från medeltiden till dags dato för historieämnet och en beskrivning av åtminstone de senaste tvåhundra årens arkeologiska verksamhet. Detta är en följd av att landskapet runt Lund är väldigt fornlämningstätt, hårt exploaterat och intensivt beforskat under lång tid. Paradoxalt nog kan både historien och arkeologin
synas svårgreppbara i detta rika område. Fynd, både omskrivna och oomskrivna, finns överallt. Somliga ytor och områden är extremt intensivt undersökta, andra för länge sedan – eller
helt nyligen – utan eftertanke oåterkalleligen bortschaktade. Paradigm, metoder och traditioner har kommit och gått. Av nödvändighet är därför textavsnittet om Torna härad nedan mer
forskningshistoriskt inriktat än de övriga häradsstudierna. Ambitionen är ändå att beskriva
häradet på samma sätt som övriga undersökta områden och platser och ha samma frågor för
ögonen. Det finns en poäng med detta: att, tvärtemot vad som ofta varit fallet i forskningen
om Lund, utgå ifrån det allmänna snarare än det speciella kan utmana bilden av vad som
egentligen är allmänt eller speciellt.
Häradets västra delar är alltså synnerligen välförsedda med arkeologiska lämningar från
stenåldern och framåt. Man kan räkna med en i hög grad ianspråktagen och jämförelsevis tätt
befolkad jordbruksbygd från och med tidigneolitikum. På höjderna och höjdplatån nordost,
norr och väster om staden finns flera platser som bör ha fungerat som särskilda samlingsplatser för grupper av människor större än en enstaka bosättning. Vid Brunnshög i nuvarande
Lunds nordöstra utkant har en hägnadsanläggning från mellanneolitikum påvisats (RAÄ
Lund 201/Fmis). Sådana finns också dokumenterade från Stävie och Vallkärra i häradets västra del väster om Lund (RAÄ Stävie 3:1; RAÄ Vallkärra 67). Offermossar från neolitisk tid
finns dokumenterade bl.a. i Norra Nöbbelöv, Vallkärra och Brunnshög (RAÄ).
Stora delar av Lund utanför den medeltida stadskärnan måste anses fördärvade i arkeologiskt hänseende på grund av tidig bebyggelseexpansion och brister i tillämpningen av fornminneslagstiftningen. Stadskärnan är väl undersökt vad beträffar medeltidslämningar, men
möjligtvis har eventuella spår av förmedeltida aktivitet av tradition behandlats styvmoderligt.
Några större arkeologiska projekt i samband med markexploatering har emellertid under senare år öppnat upp titthål över större ytor från nordvästra respektive nordöstra Lund och några mil norrut. Det gäller ett stråk från Linero upp över Brunnshög och ner mot Östra Odarslöv
i nordost, samt i väster utgrävningar i samband med anläggandet av nuvarande väg 108 och
arbeten i anslutning till stambanan (RAÄ/Fmis; Runcis (red.) 2005). På dessa platser har bilden av området som väldigt fornlämningstätt bekräftats. Höjderna norr om Lund och höjdplatån som sträcker sig iväg mot Kävlingeån och Hardeberga i norr är rikligt försedda med lämningar från i stort sett alla tider. Neolitikum och bronsåldern är särskilt väl representerade,
men både grav- och boplatsfynd från äldre och yngre järnålder förekommer också. Uppseendeväckande är det stora antal försvunna megalitgravar som har kunnat påvisas genom kvarlämnade avtryck, så kallade stenlyft (RAÄ/Fmis). Boplatser av olika karaktär och dignitet har
påvisats. Bland till synes ordinära lämningar efter mindre byar och ensamgårdar finns också
enstaka mer monumentala hallbyggnader, som vid Brunnshög (RAÄ Lund 193:1/Fmis). Men
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inte alla områden ter sig lika bemängda med förhistorisk aktivitet. Även om framtida undersökningar kan rubba bilden finns också arkeologiskt glesa områden i Torna härads annars så
fyndtäta västra del. Det rör sig t.ex. om ett relativt stort område omedelbart norr om medeltidsstaden, mellan Vallkärra Torn och Nöbbelöv i väster och Östra Torn i öster. I historisk tid
har området varit ett resursområde för staden, en fäladsmark. Under medeltiden bör det till
stor del ha ägts av Allhelgonaklostret, beläget i stadens norra del och grundat redan på 1000talet (Blomquist 1951:64f., 160f.). En viktig fråga – central för förståelsen av Torna härad
och kanske också för förståelsen av staden Lunds uppkomst – är vad som fanns i detta område innan Allhelgonaklostrets och stadens grundläggelse.
Bebyggelsenamnen
Häradets äldsta ortnamn, om man håller sig till traditionell ortnamnskronologi, har en klar
tyngdpunkt längs de åar som utgör häradsgräns och i områdets västra del. Här finns, så som
kan förväntas, en koncentration av namn med efterleden -lev/-löv. Namn på -lösa, -ie och
-inge har en liknande utbredning. Förmodat yngre namn, t.ex. innehållande röd, hult och hus
(i best. form pl.), är typiska som namn på orter i häradets östra hälft. I häradets västra delar,
där många namn av äldre typ förekommer, finns emellertid också påfallande många bebyggelser med yngre namn, framför allt en mängd med namn på -torp. Som nämnts tidigare har
-torp-namnen tolkats som att området runt Lund, eller möjligen runt Uppåkra, har utsatts för
strukturella förändringar i omfattande skala, maktmässigt eller jordbrukstekniskt, antingen
under järnåldern eller under tidig medeltid (Callmer 2001; Anglert 2003; Karlsson 2011).
Häradsnamnet
Torna härad77, äldst belagt i Valdemars jordebok 1231 (s. 23) som Thornæheret kan knappast
innehålla annat än en bildning till torn ’hagtorn’ (Pamp 1998). Med Thorsten Anderssons
terminologi är det ett primärt häradsnamn, alltså ett namn som redan i de äldsta källorna är
sammansatt med ordet -härad. Ändelsen -a är högst sannolikt gen. plural och namnet ser alltså ut att innehålla en inbyggarbeteckning, bildad antingen till Torn eller till *Tornar ’Tornbor’
(Andersson 1965:53, 98; Ingers 1971). Två byar med namn som innehåller Torn finns i Torna
härad, närmast nordväst respektive nordost om Lund: Vallkärra (Västra) Torn och Östra
(Skinnare < skitna ’smutsiga’) Torn. Byarnas och häradets namn hör givetvis samman på något sätt. En rimlig förmodan, om det inte rör sig om en splittrad by, är att det någonstans mellan de båda Torn-byarna har funnits en lokal Torn, bestående av en speciell hagtorn eller ett
speciellt bestånd av hagtorn – en hagtornslund (Pamp 1998:17). Som nämnts ovan fanns i
detta område i tidigmodern tid och under medeltiden en stor fäladsmark, vilken till betydande
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Utvalda häradsbelägg: Thornæheret c. 1300 (1231), Vjb:23; Thornæhæret mitten 1300-talet, LD vet. s. 231; in
Thorneheret 1348, DD 3R 3:59; in Thornaheret 1349, DD 3R 3:201; Thornahæret 1367–99, LD vet s.71; Thornnæhæreth 1372, DD 3R 9:163; Thornahæret 1386, DD 4R 3:48; Tornæheret 1405, DD 4R 10:40; Thorna haeret
1405, SDns 1:418; in Thorna haered 1415, SDns 3:1; in Tornæheret 1423, LÄU 3:23; Thorne heret 1447, LÄU
3:308; etc ibid; in Thornherret 1505 LÄU 6:170 (Lund); i Tornehäradt 1670, Jrp 1670–71:964; Torna h. 1839,
Hbg Flyttn 1839. Byarna Vallkärra- (Västra-) och Skinnare (Östra) Torn: jn uilla Thorni c. 1120 (Ö. Torn?),
Necr. L. s. 7; in Thorn orientali 1200–33, LD vet. s. 144; prope østhrethorn 1442 LÄU 3:238; vdj østre Torn
1569, Lb; Skidenntornn 1633, LR Malmöhus län 1631–35; Östertorn 1670, Jb vaestra thorn 23/7 1460 (Malmö),
RAP; A. N. af Væsthretorn 1478, Rep. 2:4251; Vestre Torn 1572, Kr. Sk. 1:130.
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delar tillhörde Allhelgonaklostret i Lund.78 Här fanns också en tingsplats och en helig källa:
Sankt Hans källa, beskrivna mer utförligt nedan, i samband med häradets tingsplatser. Det
mest etablerade sättet att tolka häradsnamn vars namn överensstämmer med bynamn är, som
nämnts under Bara härad, att utgå ifrån bynamnen och se dem som grund för häradsnamnen.
Någon av Torn-byarna skulle alltså, i egenskap av tingsplats, ha gett namn åt häradet. Torna
härad skulle betyda ’deras härad som söker ting i Torn’. Betydelsen vill jag inte ifrågasätta,
men det är diskutabelt om Torn i häradsnamnet kommer från bynamnen. Mot bakgrund av
tingets placering mellan Vallkärra Torn och Östra Torn och den rimliga teorin att det mellan
byarna Vallkärra Torn och Östra Torn funnits en speciell naturlokal Torn är det kanske snarare
denna lokal som givit häradet, och tillika byarna deras namn.
Tings- och avrättningsplatser
Lund – en samlingsplats för ting och för forskning
Samlingsplatserna kring staden Lund har en särskild plats i forskningen. Staden kan på flera
sätt ses som det tidig- och högmedeltida Danmarks huvudstad. Nordens och senare Danmarks
ärkebiskop hade sitt säte här och staden var rikets viktigaste tidigmedeltida myntningsort.
Lund och dess omgivningar har genom historien också varit av militärstrategisk vikt genom
platsens maktpolitiska status, dess läge i kommunikationshänseende, och inte minst genom
att skåningarnas landsting var förlagt till (vid och i) Lund. Stadens roll som en av de mest
prestigefulla andliga och maktpolitiska centralorterna i Skåne, Östdanmark och, efter 1658,
Sydsverige, har av allt att döma förhistoriska rötter och kan i vissa hänseenden följas ända
upp i nutiden.79
Skälen till staden Lunds märkvärdighet och viktighet var redan under renässansen ett
ämne för akademiska diskussioner. Skolmannen och prästen Herman Chytraeus som vandrade runt och samlade in notiser om skånska antikviteter presenterade 1598 ett arbete om de
förnämsta skånska minnesmärkena. I detta anför han skälen till den tydligen då etablerade
uppfattningen om Lunds höga ålder och stora betydelse under förkristen tid Bring (Lagerbring): Monumenta Scanensia I:287). Hans utgångspunkt är namnet Lund som han menar har
att göra med ”den ljuvliga lund med klara källor” som förut fanns på detta ställe. Förklaringen framfördes i polemik mot den danske historikern Mogens Madsen som menade att staden
är uppkallad efter engelska London (Stjerna 1909). Diskussionen om ’lund, dunge’ eller
’London’ har fortgått in i nutiden men Bengt Pamps avfärdande av Londonteorin kan förmodligen ses som en slutpunkt (Pamp 1990, 1998). Chytraeus verk trycktes först genom Sven
Lagerbrings (då: Bring) försorg, i hans Monumenta Scanensia, 1744–1751.
Chytraeus nämner vidare att en under hans tid ännu existerande marknad, kallad Tre högars marknad, under hednisk tid ägde rum vid tre kullar öster om staden. På dessa kullar stod
då bilder av Tor, Oden och Freja.80 På backen norr om staden, berättar Chytraeus, valdes
kungarna invid Allhelgonakyrkan (Stjerna 1909; Blomquist 1951:19ff., 266ff.).
De olika inslagen i Chytraeus berättelse har kommit att prägla diskussionen om Lunds
78

Blomquist(1951:17) menar att Allhelgonaklostret har en bakgrund som vikingatida stormansgods.
Översikter över Lunds äldre historia finns hos Blomquist 1951 och Carelli 2012.
80
Adam av Bremen och Olaus Magnus nämner den tredje guden Frigga som man. Hos Chytraeus är det en
jungfru. Men deras beskrivningar är i övrigt lika: Frigga har att göra med fred och vällust och dyrkas vid bröllopsfirande (Körner 1962:192ff.).
79
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förhistoria in i nutiden. Man kan notera att Chytraeus skildring är misstänkt lik Olaus Magnus
något tidigare bild av Uppsalas historia. Gudalunden, med de där förekommande belätena
föreställande Tor, Oden och Frej, liksom marknaden, finns hos Olaus Magnus, vars skildring i
sin tur bygger på Adam av Bremens beskrivning av det hedniska Uppsalatemplet, nedtecknad
under 1000-talets senare del. Senare har Lundaskildringen förmodligen också kommit att få
betydelse för bilden av Uppsala genom att motivet med de ganska sent belagda namnen på
Uppsala högar, som associerar dem med de stora asagudarna, har hämtats från Lund (Stjerna
1909:173; Körner 1962:192ff.; Blomquist 1962:413ff.).
Vi vet inte så mycket om Chytraeus. Men i den mån han kan betraktas som en typisk exponent för sin tids akademiska diskurs är det rimligt att se honom som företrädande samma
historisk-antikvariska tradition som präglar Olaus Magnus verk: ”märkvärdigheter” noteras
och beskrivs, och fyller också en funktion i en patriotisk diskurs. Det har då, för Chytraeus
del, handlat om landet (=landskapet) Skåne och därmed om kungariket Danmark och dess
folks ärevördiga och anrika historia. Chytraeus ord om kungatagning, betydande marknad,
förkristet kultcentrum har potential att visa på anor och ära, på originalitet, på oberoende och,
genom stor betydelse i forntiden och likheter inte bara med Uppsala utan också med romerska
städer, på en hög grad av civilisation. Vad som är verklighet och vad som endast är diskurs
förefaller svårutrett, om nu alls en sådan distinktion går att göra. Men gissningsvis har Chytraeus noterat och funderat på existerande historiska och antikvariska likheter mellan Lund
och Uppsala inom ramarna för ett tänkande som förutom fascination också innefattar en viss
konkurrens om historien och äran, mellan ärkebiskopssätena Lund och Uppsala, mellan Skåne och Uppland och mellan kungarikena Danmark och Sverige. Att ämnet samlingsplatser
intar en så central roll i detta sammanhang är notabelt; Chytraeus kan ses som en slags startpunkt för ett akademiskt funderande kring uråldriga samlingsplatser i Skåne.
Tre högars marknad
Vad gäller de faktiska platserna – Tre högars marknad med kultplatsen och platsen för kungatagning (och väl i så fall också för ting?) – har senare generationer tagit vid. Av stor betydelse
är Nils-Henric Sjöborg, verksam under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Han
förlade Tre högars marknad till ett område på en ansenlig höjd öster om staden (nuvarande
stadsdelen Linero), nära gården Arendala, på en plats där åtminstone rester av högar fanns på
hans tid (Sjöborg 1824 II:196f.). I modern tid har en annan plats föreslagits för Tre högars
marknad: Uppåkra (Andrén 1998:139). Forskare med anknytning till utgrävningarna i Uppåkra har t.o.m. hävdat att namnet Lund från början har avsett Uppåkra men bytt denotation då
det nuvarande Lund anlades under slutet av 900-talet (Andrén 1998:137). Förläggandet av ett
förkristet Lund med Tre högars marknad till Uppåkra har med tyngd tillbakavisats av Bengt
Pamp, men ändå vunnit visst genomslag genom olika publikationer i anslutning till Uppåkrautgrävningarna (Pamp: 1998:9ff.; Rosengren 2007:76).
Att en marknad med namnet Tre högars marknad i eller vid Lund har existerat kan knappast betvivlas; den är belagd nästan hundra år tidigare än Chytraeus (Rep. 10108). Namnet
Tre högar förekommer på flera håll i Skåne, men så vitt vi vet bara på en plats nära Lund,
nämligen i Stora Råbys Norrevång, på den plats som utpekas av Chytraeus och senare i detalj
av Nils-Henric Sjöborg (Sjöborg 1824:196f.). Det äldsta omnämnandet av Tre högar i Råbys
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norrevång förekommer i Lunds stifts landebok, en källa som Chytraeus förmodligen inte har
haft tillgång till (LbI:31).81
Arendala och Skånes landsting
En vanlig uppgift i tillgänglig historisk litteratur är att Skånes landsting har hållit till i närheten av platsen dit Sjöborg på goda grunder förlade Tre högars marknad: vid Arendala (Blomquist 1951:19ff., 266ff.). Höjderna kring Arendala erbjuder en vid överblick över hela Lundaslätten, tydligast öster om bebyggelsen, upp mot Hardeberga, men även vid tidigare nämnda
Linero. Topografin är dramatisk och man kan tänka sig att en stor folkskara kunde samlas
skyddade för vinden nedanför den branta sluttningen upp mot Hardeberga och lyckas höra en
ensam person som stod i dalen nära Arendala gård. Här finns alltså akustiska förutsättningar
för att samla många människor till ting. Det finns dessutom några historiska händelser samt
ett ensamt marknamn Gallåkrarna (Lmh 1827, Tygelsjö västervång) som talar för att en samlingsplats för rättsliga överläggningar, kanske skåningarnas landsting, har funnits vid Arendala. I ärkebiskop Eskils kyrkorätt från första delen av 1100-talet sägs att denna antogs i ett
stenhus på en kulle mellan Lund och Dalby (Blomquist 1951:20f.). Detta skulle kunna passa
med höjderna ovanför Arendala, mot Hardeberga. Även hos Saxo Grammaticus kan visst stöd
hämtas för teorin om landstinget vid Arendala. Enligt Saxo samlade tronpretendenten Olaf till
ting vid Arendala vid ett tillfälle i början av 1100-talet (Blomquist 1951:90f; Pamp 1998:15).
Ytterligare en omständighet som kan tala för Arendala som landstingsplats är en uppgift om
hur länsherren över Lundagårds län, Hans Skougård, då han 1523 häktades av den tillträdande biskopen misstänkt för ekonomiska oegentligheter, fördes till Assarhusa där han sattes i
halsjärn. Notisen tycks visa existensen av ett häkte i Assarhusa, ca två kilometer från den
förmodade avrättningsplatsen sydost om Arendala.82
På den högsta kullen öster om Arendala, väster om Hardeberga kyrka finns en stenmur
som har dimensioner som något överstiger ordinära gärdsgårdar. Muren som i vissa stycken
är dubbel, alltså bestående av parallellt löpande murar anknyter i öster till Hardeberga kyrkogårdsmur, som den ligger i linje med. Möjligtvis har muren inhägnat en 1,5–2 hektar stor
kvadratisk yta vars norra hälft idag är bortsprängd genom stenbrytningsverksamhet. I denna
kvadrats sydvästra hörn, som kallas Slottahörnan, finns oundersökta lämningar av någon
sorts mindre stenkällare eller annan byggnadsanläggning (RAÄ Hardeberga 5:1/Fmis; Re81

Mats Anglert har vid en noggrann genomgång av forskningshistorien och argumenten kring lokaliseringen av
Tre högars marknad (2006:93ff.) förslagit ett tredje alternativ: byn Trä, äldst belagd 1256, som Thræhøa (DD 2R
1:147, avskr. 1494), mer tillförlitligt 1350 (1283): Threøhe (DD 2R 3:84). Namnet innehåller räkneordet tre + pl.
av hög (Isaksson 1980:176f.). Anglert tar bl.a. fasta på att marknaden, som bevisligen hölls i Lund 1516, i en
tidigare källa, 1504, inte preciseras geografiskt: ”Træhøg marcket neest effther poske” (Rep. 10108), tycks
räcka. Vidare framhåller han det tidigmedeltida Lunds karaktär av administrativt centrum snarare än handelsstad, samt marknamnet Påskhög i Trä, ett namn som han menar skulle kunna knytas till en marknad vid påsk.
Anglerts förslag är noggrant underbyggt och måste beaktas vid en fortsatt diskussion. Men sammantaget menar
jag ändå att Chytraeus, Sjöborgs och Blomqvists lokalisering av Tre högars marknad till området öster om Lund
har mycket för sig, och framstår som det mest troliga alternativet, inte minst genom kombinationen rättslig mötesplats och marknad. Mot Anglerts förslag kan också invändas att bynamnet Trä vid tiden för det åberopade
marknadsomnämnandet, tidigt 1500-tal, har fått den för skånska -hög-namn gängse formen med bortfall av
efterledens initiala h och vokalisering av klusilen: *Threhøgh > Treije, etc. (DAL ortn. Norrvidinge sn).
82
Riksarkivet, Skånebrevförteckningen av 1693, Avd. 1, Lunds domkyrkios tilhörige breef och skriffter, Acta
Privata, nr 744 (1523), kopia på UB1, LU.
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miss, Landsantikvarien, Skånes hembygdsförbund I:426, 2/7 1965). Namnet Slottahörnan
kan tolkas i flera riktningar. Enligt delar av lokalbefolkningen är det en missuppfattning av
Jutas lott, vilket väl får ses som en folketymologi. Namnet kan ha ironisk innebörd och syfta
på något mycket enkelt byggnadsverk, kanske en ”hudda” av något slag eller kanske den stora ovan beskrivna stenmuren. Det kan också vara namnet på hörnet av ett större tomtområde
som har tillhört den stora herrgårdsanläggning som funnits i Hardeberga under tidigmodern
tid. Något påtagligt stöd för tanken att muren har med landstingsplatsen att göra finns inte,
men saken skulle förtjäna att undersökas.
Torn
Vi återvänder till området norr om Lund som har nämnts ovan i samband med häradsnamnet,
en knapp halvmil bort från Arendala. Även här ger topografin ett storslaget landskap med
utsikt över större delen av sydvästra Skåne, Öresund och Själlandskusten. Här är som sagt
byarna Vallkärra Torn i norr och Östra Torn i nordöst belägna. Den osammansatta formen i
bynamnen och häradsnamnet tyder på att en speciell torn eller dunge med detta träd i åsyftas.
Detsamma kan sägas om namnet Lund; simplexformen pekar mot en speciell och välkänd
lund (Pamp 1990, 1998). Att tre mycket närbelägna orter bär namnen Torn (Vallkärra Torn
och Östra Torn) och Lund leder tankarna i riktning mot att det kan vara samma naturlokal, i
så fall en särskild och välkänd lund med hagtornsträd, som är den ursprungliga namngivaren,
troligast belägen någonstans alldeles i eller vid Lund, öster om Vallkärra Torn och väster om
Östra Torn (ibid.).
Vid Sankt Hans backar alldeles norr om staden, mellan Vallkärra Torn och Östra Torn,
finns Sankt Hans källa, en plats som, innan staden gjorde området till soptipp och senare
park, brukade användas vid majfirande, äldst belagt från mitten av 1700-talet (Nyman 1801–
1813 PI:1 s. 105). Särskilt intressant i fråga om Sankt Hans källa är att källor som förknippas
med just Sankt Hans tycks ha ett samband med heliga tornträd. Det mest kända exemplet är
källan vid Sankt Hans-kapellet på Öland, där tornen med namnet Rosenkind dokumenterades
av 1600-talets fornforskare (Sahlgren 1920:56f.; Areen 1934:89ff.).83
Någon kilometer nordost om Sankt Hans backar finns enligt en karta upprättad av N. H.
Sjöborg 1814 två gravhögsliknande kullar kallade Tingshögarna (André och Högstedt
1990:6). Strax norr om den nordligaste av dessa är en till största delen förstörd fyrkantig stensättning placerad på hans karta, och väster om den sydliga högen syns ruinerna efter ”Ladugården”. Tingshögarnas lokalisering är inte uppenbar. Sjöborgs schematiska karta över området är långtifrån skalenlig. Men med utgångspunkt i hans uppgift om att högarna är belägna
på ett från byn Lackalänga utbrutet enskifte, nr 1, och i den utritade ruinen efter ”Ladugården” (Allhelgonaklosterts jordbruksgård?) på kartan kan man dra vissa slutsatser. På det utpekade skiftet finns idag inga högar eller synliga ruiner. Cirka 180 meter söderut finns emellertid en kulle av gravhögskaraktär och strax väster därom tegelflis i marken av ålderdomlig
typ, öster om Svenshögs gård. Högen bör ha funnits även under Sjöborgs tid och det verkar
osannolikt att den inte skulle ha uppmärksammat av honom. Jag menar att den idag existerande högen vid Svenshögsgården kan vara den sydliga av Sjöborgs Tingshögarna. I så fall
83

Jfr Jan Pål Strid om lund och hagtorn (2005: 151f., 159ff. samt not 24). En lokal som har vissa likheter med
området kring S:t Hans källa och den förmodade hagtornslunden är Glastonbury i Storbritannien.
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har han tagit fel på en ägogräns med ett hundratal meter, men det verkar mer troligt än att han
helt skulle ha förbigått den väl synliga högen. Stöd för hypotesen finns på Skånska rekognosceringskartan, samtida med Sjöborg. På denna syns två mycket tydligt markerade kullar av
gravhögstyp i området öster om Vallkärra och Vallkärra Torn. Kartan avviker relativt mycket i
skalenlighet i det här området, men den sydöstra av de nämnda kullarna bör kunna motsvara
den sydöstra av Sjöborgs Tingshögarna, alltså den ännu befintliga högen vid Svenshög. Det
innebär att den nordvästra, och stensättningen, förmodligen har legat strax nordost om Svenshögs gård, precis väster om, eventuellt delvis under, den nuvarande vägen.
Inte långt ifrån Sankt Hans backar och Tingshögarna finns markstycken med namn på
Tjuv- och vid dessa den plats där stadens galge var uppställd på 1800-talet. Galgen är också
belagd tidigare, äldst i bild på 1600-talsstick över slaget vid Lund. Uppenbarligen var denna
galge stadens avrättningsplats under 1800-talet och kanske även något tidigare. Men före
1688, då häradsrätten flyttade till Dalby (Trolle Önnerfors 2007b:2), bör detta istället ha varit
Torna härads avrättningsplats. Kanske kan häradet och staden ha delat avrättningsplats, men
namnmaterialet talar för att staden tidigare hade en egen plats för avrättningar, alldeles öster
om stadsvallen, på Galgevången. Bengt Pamp, som känt till galgplatsen norr om staden, har
menat att Galgevången istället, liksom vissa andra vångar och lyckor runt staden, har sitt
namn efter en person. Han hänvisar till ett kartbelägg i vilket lantmätaren Caspar Espman
1784 förklarar att området fått sitt namn efter en Tyfve Galle som ska ha varit markägare. Ett
tillnamn Galle är välbelagt i Danmark på medeltiden, vilket påpekas av Pamp (1998:63). Här
menar jag emellertid att man för ovanlighetens skull kan beslå Pamp med ett rent misstag.
Espman (och Pamp) har högst sannolikt missletts av ett äldre belägg, kanske från en karta,
där området kallats Tyfve Galle vång eller där en särskild markerad punkt har försetts med
texten Tyfve Galle. Kanske har namnet på Skånes gälkare under 1300-talet, Tuve Galen, funnits i tankarna hos Espman och Pamp och bidragit till deras tolkning. Jag menar att Tyfve Galle bör tolkas som appellativet tjuvagalge, eventuellt har detta också ingått i ett namn på vången.84 Stavningen är med denna tolkning helt normal för den sena danska och tidiga svenska
tiden, vilket den inte är om man istället tänker sig förnamnet Tuve, Tue etc., som aldrig återges med grafem motsvarande y-ljud eller i-ljud. På 1703 års karta över Galgevången är dessutom en byggnad utritad: Nattamannens hus, vilket förstås passar väl vid en avrättningsplats.
Nattmän, eller rackare, utförde en rad lågstatussysslor i stadens tjänst och kunde också arbeta
som bödelsdrängar (SAOB).
Den här framförda omtolkningen får också, menar jag, konsekvenser för hur man tänker
sig namnet på ett närbeläget åkerparti: Gastelyckan (Gaste Lÿckan, 1704). Även detta namn
vill Pamp härleda ur ett personnamn, ett släkt- eller binamn Gast (Pamp 1998:72). Men
marknamn som innehåller ord för spöken är så vanliga i närheten av avrättningsplatser att vi
måste fråga oss om det inte också är fallet här. Gasta-, motsvarande gen. pl., hade varit mer
förväntat, men en e-målsform i en sydvästskånsk stadsmiljö kring år 1700 är inte särskilt
uppseendeväckande. Den kan förklaras både som en kvardröjande danism och genom närhet
till det från tidigt 1900-tal belagda e-målsområdet i sydvästra Skåne (som Lund dock ligger
utanför vid tidpunkten då det först dokumenterades). Gastelyckan kan dessutom vara bildat
till ett verb gasta ’föra oväsen som ett spöke’, ’spöka’ (SAOB).
84

Jfr Tjuvegalge, Kalkar 1881–1907:407; SAOB: tjuv
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Området norr om Lund är förmodligen det mest mytologiserade och historietyngda av de
landskap som den här studien omfattar. Nils Henric Sjöborgs karta över området, bl.a. utvisande namngivna högar med eponymiska eller på annat sätt historiskt bemärkansvärda namn,
fångar en geografisk och historisk helhet visuellt som han också livligt återger i ord (Sjöborg
1815, 1824; André & Högstedt 1990:6). Framförallt är det den hög som är belägen närmast
staden, Sliparebacken, som står i centrum för intresset. Den konkreta forskningsuppgiften för
N. H. Sjöborg är här, liksom för Kilian Stobaeus och Hermann Chytraeus före honom, att
länka medeltida uppgifter om tingssammankomster och kungahyllning till en existerande
påvisbar plats.
Sjöborg förser oss med en samlad och rikt utbyggd narration baserad på historiska belägg,
tidigare forskning, antikvariska observationer och ortnamnstolkning:
Vid Staden Lund har varit ett ryktbart Danska och Skånska Konungars Val- och Hyllnings-ställe. I anledning af det Danska Riksbaner med 3 lejon i vapnet, hvilket åt Konungen af Erkebiskopen öfverräcktes, kallades detta ställe Trelejonborgs hög, sedan illa sammandragit Liborgs, Lybergs, Slibers och Sliparehögen. Af Stadens ålder, fordna storlek och anseende, jemte det här belägna förutnämnda Offerställe
(Trehögarne) bestyrkes den förmodan, att här från urminnes tider varit ett stort Samlings- och Hyllningsställe, men Historiska uppgifter om här förrättade hyllningar hafva vi först från början af 1200 talet, uti
Waldemar II Seyers tid, till Christian IV vid början af 1600 talet. Hit hörandes Fornlemninhgar äro äfven Kongshögen, Tollhögen, och Tingshögarne. Trelejonborgs hög är nu i en ganska vanvårdad belägenhet, den är nästan utjemnad och derpå uppförd en väderqvarn. Önskligt vore att en så märklig vid
landsvägen belägen Antiqvitet, någorlunda återställdes i sitt fordna skick och att antingen på denna, eller
på Kongshögen, blefve upprest något passande Minnesmärke af Forntidens ryktbarhet. (Sjöborg
1815:29).
….Min förmodan är, att Landtdagen och konungavalet blifvit hållit vid Tingshögarna, att vid Tollhögen
(af gamla ordet Tollr, tull eller skatt) har den nya regenten fått beskattnings-rättighet, då en viss bevillning torde blifvit bestämd, att han på Kongshögen blifvit folket föreställd och gifvit sin Konunga försäkran eller handfästning, och att han på Trelejonborgshög jemte Riksbaneret emottagit undersåtarnes trohetsed, blifvit hyllad och smord. Att högtidligheten slutades i staden, der konungen blifvit emottagen
med gästabud, är bekant. Äfvenså, att högtidligheterna tog sin början med Gudstjenst i Domkyrkan.
Kanhända i hedna tiden har man börjat med offrande på Trehögarna, då offren torde blifvit dränkta eller
tvagna uti det nordost vid Staden emellan Lund och byen Östra Torn varande träsk, ännu kalladt Torssjö
(Sjöborg 1815:30f.).

Önskemålet om ett monument blev så småningom hörsammat och idag finner man ingen
mölla på Sliparebacken, men däremot ett skandinavistiskt monument över de många stupade i
slaget vid Lund. Att slaget 1676 till stor del ägde rum i det historiska landskapet norr om
Lund hade väl mest med militärtaktik och tillfälligheter att göra men det är ändå värt att påpeka att den mest avgörande striden för Skånes slutgiltiga övergång till Sverige stod runt den
plats där man ansåg att landsdelens mest historiska samlingsplats och platsen där man erkände sin kung fanns. I de svenska samtida bildframställningarna av slaget kan man kanske läsa
in en medvetenhet om traktens symbolvärde: slaget böljar fram i ett fornlämningslandskap,
där namngivna höjder och högar tillhör den rumsliga orienteringens tydligaste hållpunkter.
I medeltida Lundakontexter med kunglig anknytning nämns en lokal vars namn i nutidsnormaliserad form är Lerbäcks hög. Att platsen ansetts ha en speciell status antyds möjligtvis
redan i medeltidsbeläggens vacklande språkbruk, med många udda former av ett annars lätt-
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begripligt och vanligt namn. Var Lerbäckshög låg var okänt, redan för Chytraeus. Men man
kände till namnet på en hög nära stadsgränsen: Sliparebacken. Ortnamnsetymologisering blir
metoden som tillgrips för att lägga pussel av bitarna. Chytraeus menar att Lerbäckshög egentligen är Liebershög med tyskans liebe ’kärlek’ i förleden och att högen heter så för att denna
plats, där kungen hyllades, har varit ”den mest älskade platsen” (Sjöborg 1815:30).
Ljudlikheten med Sliparebacken (Slibers hög 1676) har så möjliggjort identifikation med
denna, vilket enligt Sjöborg är inskrivet i en marginalanteckning i Chytraeus
originalmanuskript (Sjöborg 1815:30). Kanske är marginalanteckningen i själva verket inte
mycket äldre än Sjöborg, och inskriven av Sven Lagerbring, som transkriberade och gav ut
Chytraeus arbete; han hade uppfattningen att Sliparebacken var Lerbäckshög och
skåningarnas rätta kungahyllningsplats (ibid.).
En ovanligt rik flora av namnformer, belagda från senmedeltiden och framåt förklarar fantasifullt hur problemet Lerbäcks hög – kungatagningsplatsen – och Sliparebacken hänger
ihop. Exempelvis har namnet menats innehålla ett personnamnsliknande Lybertis i förleden,
senare tolkat som ett helgonnamn S:t Liborius (Lybertis- > S:t Liborii- > Sliber-) och en beskrivning av det danska leopardbeprydda riksvapnet: Trælæjiæbardzhøyh (’Treleopardshög’),
(Lerbecks- > Læbers- > Trælæjiæbardz-). Det sistnämnda har lett vidare och ytterligare ett
högnamn har därmed blandats in i leken, ett *Trolleborgs hög, *Trollebergs hög eller liknande (Sjöborg 1824:47; Blomquist 1951:267; Ljunggren 1955–1956:22ff.).85 Dessa mer eller
mindre lärda spekulationer har avvisats i modern tid, av Ragnar Blomquist(1951), Ingemar
Ingers (1952–1954, 1971), K. G. Ljunggren (1955–1956) och Bengt Pamp (1990, 1998).86
Men man har inte dragit geografiska konsekvenser av den språkliga dekonstruktionen. Vilken
hög är egentligen Lerbäckshög? För att svara på det måste man identifiera Lerbäckens namnbärare. Detta prosaiska namn är vanligt; många bäckar har varit leriga. Den mest näraliggande tolkningen menar jag är att identifiera Lerbäcken med den bäck som rinner upp på Ladugårdsmarken, rundar Vallkärra norr om byn, passerar Nöbbelövs mosse och efter Fjelie förenar sig med Höje å. Namnet kan knytas till denna bäck genom marknamnsbelägget Lerbäck
Fallet 1799 i Önnerups by, Fjelie sn (Lmh). Sliparebacken ligger långt ifrån Lerbäcken.
Tingshögarna vid gården Svenshög ligger närmre. Men endast en hög längs Lerbäckens lopp
har en mycket nära anknytning till detta vattendrag: den i avhandlingens inledning nämnda
Torna hög. Denna ansenliga fornlämning är belägen helt intill Lerbäcken, högen utgör närmast en udde i bäcken som i sin tur slingrar sig runt högen på dess norra sida. Torna högs
läge invid en förhistorisk offermosse har beskrivits ovan. På det makrogeografiska planet är
högen, bäckkröken och mossen belägna just där Romeleåsens massiv har planat ut över Lund
och övergått i slättbygd. Även om saken är svårbevisbar menar jag att Torna hög mycket väl
kan vara en variantform till eller ett yngre namn på medeltidskällornas Lerbäckshög.
Flera mer eller mindre mytiska platser, kandidater till platser för ting, kult och kunga85

Jfr även C. G. Brunius som efter att, med noggrant angivande av källor, ha nämnt en rad vitt skilda namnformer på den förmodade hyllningshögen uppgivet konstaterar: ”Att med säkerhet uppge den rättaste benämningen
på denna hyllningshög är numera ett fruktlöst försök” (Brunius 1836:141f.)
86
Den i språkligt hänseende mest grundliga utredningen av Lerbäckshög–Sliparebacken finns hos K. G. Ljunggren (1955–1956). Ljunggren menar dock att det verkligen föreligger en utveckling Lerbäckshög>Sliparebacken
och att Sliparebacken är den hög som i medeltidsmaterialet äldst kallas Leerbecks Høy etc. En viktig del av
argumentation vilar på den ytterst tveksamma kopplingen till en bäck Lerbäcken, långt väster om Sliparehögen,
i gränsen mellan Norra Nöbbelöv och Värpinge. Se även Ingers 1952–1954:49.
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tagning existerar alltså i området norr om Lund. Sjöborgs föregångare under det tidiga 1700talet Kilian Stobaeus var mindre säker än N. H. Sjöborg på var platsen för kungatagning hade
varit belägen: han menade att den hade växlat mellan olika högar i närområdet (Sjöborg
1815:30).
Det är inte helt lätt att reda ut vilket ting som, vid vilken tid, har hållit till på vilken plats i
området runt Lund. Tre olika rättskretsar har haft sina tingsplatser här: Skånes landsting, Torna häradsting och staden Lunds ting. Gemensamma samlingsplatser tycks ha funnits i närområdet åtminstone från neolitikum och framåt.
Att tänka sig häradstingets tingsplats vid Tingshögarna norr om Lund, vilket också leder
till att tingsplatsen öster om staden, vid Arendala, lättast kan ses som landstingets, framstår
emellertid som en stark teori, liksom att se Torn och Lund som utpekande en förhistorisk lokal av särskild betydelse någonstans i området mellan staden och höjderna vid Sankt Hans
backar. Tingsplats, landskap och namnskick passar då in i ett mönster som kan observeras i
södra och västra Skåne.87
Det bör för övrigt också understrykas att tanken på rättsutövning, marknad och eventuellt
också kult på höjderna norr och öster om Lund inte alls behöver stå i motsättning till synen på
Uppåkra som ett maktcentrum under järnåldern, med hövdingasäte, avancerat hantverk, handel och storslagen kultbyggnad.
Likheterna i rättsplatsnamn och landskap mellan Torna härad och andra härader i Sydvästskåne är alltså stora. Men det finns också skillnader. Framför allt har området runt Lund
ovanligt få marknamn som pekar ut tings- och avrättningsplatserna, något som väl får skyllas
på händelser i området sedan medeltiden och framåt, både vad gäller fysisk förändring av
landskapet och diskontinuitet i markägandet. En annan anledning till att det finns relativt få
tingsindicerande namn runt Lund kan vara att landstinget tidigt har flyttat in i staden. Historieskribenten m.m. Arild Huitfeldt översätter och utger 1599 ”en gammal fängelsekrönika”. I
denna finns bl.a. en beskrivning av striden 1294 mellan Erik Menved, hans bror Christoffer
och ärkebiskop Jens Grand. Handlings- och tidsförloppet i den här återgivna passagen förutsätter att landstinget är en plats i staden.
I det tog hand hans Kniff fra hannem / oc greb hannem i Halsen / oc ledde hannem saa fangen vd aff
Bispsgaarden / oc sette hannem paa en aff Tingstockene paa Lanstinget / och sette der nogen at tage vare
paa hannem / mens hand gick op i Lunde Chor /oc greb Prouist Jacob / der som hand da laa oc læsede
sine Gudelige Tider… (Huitfeldt 1599:3f.).

Att landstinget redan under tidig- eller högmedeltid är förlagt till själva staden är också vad
som hävdas i de sentida historiska standardverken (Blomquist 1951:266f.; Carelli 2012:226).
Häradstinget i tidigmodern tid
1682 infördes svensk rättsordning i Skåne. Nya rättskretsar bildades med de gamla häraderna
som bas. Torna, Bara och Oxie blev en gemensam domsaga med ting i Dalby (Almquist
1954:399 ff.). Tinget hölls i en föregångare till det ännu existerande tingshuset och avrätt87

Även omständigheten att en medeltidsstad med biskopssäte vuxit fram på platsen för en förhistorisk kultplats
är f.ö. något som känns igen från andra håll i Norden – Uppsala, Skara, Odense, Roskilde och Viborg är möjliga
exempel.
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ningsplatsen fanns i det äldsta skedet av allt att döma mycket perifert belägen vid Tvedöra, på
en mindre höjd mitt ute i en skog cirka 5 km från Dalby, exakt i skärningen mellan tre socknar. Namnen Galgebacken och Galgelyckan (Lmh 1719) representerar denna lokal. I samma
trakt, väster om Silvåkra, finns ytterligare några ägostycken med namn innehållande galge, i
skifteshandlingar från 1700-talets slut och 1800-talets början. Även dessa bör ha med häradsgalgen i Tvedöra att göra på något sätt. Kanske visar namnen vägen, riktningen eller utsikten
mot galgen.
Borgeby birk
Borgeby birk är tidigast belagt år 1662 (Jb), men indirekt ännu ett par år tidigare genom N. H.
Sjöborgs avskrift av en förteckning över skånska birk från 1660 (DAL ortn. Borgeby sn; TU
II:154; Ljunggren 1863). Borgeby var vid medeltidens slut en ärkebiskoplig egendom. Det är
oklart hur gammalt detta förhållande är men 1410 gav i alla fall ärkebiskopen Jacob Gjertsen
gods i Borgeby till ärkebiskopens bord. År 1442 brändes gården av Karl Knutsson, vilket
dessutom upprepades 1678, i samband med ett danskt anfall. I samband med reformationen
förlänas Borgeby till Malmös borgmästare Jörgen Kock. 1559 förlänar kungen bort ”Borgeby
län” bestående av Borgeby gård, by och mölla samt Löddeköpinge by (KB:318). År 1563
skötas hela egendomen bestående av Borgeby huvudgård samt byn med 18 gårdar, 4 fästor
och en kvarn, och dessutom Löddeköpinge by med 32 gårdar, till länsinnehavaren. Därefter
innehas egendomen av olika adelsfamiljer in på 1800-talet. År 1688 miste Borgebys ägare
patronatsrätten till Borgeby och Löddeköpinge sockenkyrkor, vilken sägs ha legat till gården
”sedan Arilds tid” (DAL ortn. Borgeby sn; Ljunggren 1863).
Det är inte osannolikt att huvudgården har kontinuitet som befäst gård ända från slutet av
900-talet (Ödman 2002:11). På gårdstomten gjordes 1998 arkeologiska utgrävningar och
marknivåmätningar som bekräftade existensen av en så kallad ”trelleborg” – en typ av befäst
ringborg som brukar sättas i samband med Harald Blåtands konsoliderande av det danska
kungariket i slutet av vikingatiden (Svanberg & Söderberg 1998; Svanberg & Söderberg et al.
2000a). Grannbyn Löddeköpinge var under slutet av vikingatiden en stor boplats och en av
allt att döma mycket betydande handelsplats med bl.a. en stor, tidig kristen kyrkogård (Svanberg & Söderberg et al. 2000b).
Ett Galhögs agerenn i Löddeköpinges östra vång finns nämnt i Lunds stifts landebok
omkr. 1570 (Lb I:10). Att l inte dubbeltecknas i namn på Galge- är vanligt i denna källa. Slutljudet [ie], [je] i galge försvagas ofta till e i dansk skrift från denna tid, men försvinner sällan
helt. Här är det dock rimligt att tänka sig att e har assimileras framför [h]. Namnet Galhög
kan förmodas utgå ifrån Borgeby birks avrättningsplats. Ett Löddeköpinge birk är visserligen
också känt genom ett enda indirekt belägg från 1660 (TU II:154). Frågan är dock om inte
Borgeby och Löddeköpinge birk har utgjort samma rättskrets: de båda byarna har hört ihop
som delar av samma gods, vars innehavare dessutom har haft patronatsrätt i de båda sockarna
(Ljunggren 1852–1863; Svanberg & Söderberg et al. 2000b).
Löddeköpinges östra vång utgörs av ett från Borgebysidan sett låglänt och relativt flackt
parti norr om Kävlingeån, öster om Löddeköpinge by och söder om den landsväg som har
löpt (och löper) längs åns norra sida och väster om gränsen till Höjs socken och by. Det är
vanskligt att med bestämdhet peka ut en exakt plats för det förmodade Galghög. Här finns
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ingen hög idag och inte heller på de gamla lantmäterikartorna syns någon sådan. Däremot
syns på de äldre kartorna ett par långsträckta brinkar som går från ån och in över vången i
dess västra del. Vid dessa är terrängen på något ställe lite högre. Det kan förtjäna att påpekas
att det i detta markstycke vid 1800-talets mitt ännu syntes vad som då troddes vara en skans
uppkastad av Karl Knutsson på 1400-talet. Möjligen var det istället lämningarna efter avrättningsplatsen man såg, eller möjligen en skans, i så fall väl snarare från 1600-talet, till vars
konstruktion kanske den gamla ”Galghög” utnyttjats.
Var i Löddeköpinges östra vång galgbacken än har legat kan man om dess läge säga att det
inte är direkt anslående, men ändå med stor sannolikhet någorlunda väl synligt från Borgeby
gård och kyrka, från delar av Borgeby by, från Löddeköpinge by, från Kävlingeån, från vadet
över ån söder om Löddeköpinge och från vägarna i området – kustvägen och vägen längs åns
norra sida. Den får också betraktas som centralt placerad med hänsyn till godsets centrum,
huvudgården i Borgeby, och befolkningen i de båda byarna Borgeby och Löddeköpinge.
Dalby birk
Ytterligare två godsbildningar med kyrklig, och tidigare förmodligen även kunglig, anknytning har varit egna birk inom Torna härads gränser: Dalby och Flyinge. Det äldsta kända belägget för Dalby birk är från 1531 (Knutsson & Paulsson 1983:108). Från 1666–74 finns protokoll från birketinget bevarade (Wallin 1976:154). Vi vet alltså inte när Dalby blev ett birk,
men om vi accepterar tanken att vissa birk, företrädesvis gamla kloster och kungsgårdar, är
betydligt äldre än renässansen är Dalby ett av de birk i Skåne som först kommer ifråga.88
Från 1719 finns en karta över Dalby som genom marknamnet Galgabacken, och på senare
kartor Galgebackestycket och Galgebacksåker, pekar ut läget för en galge på en mindre höjd
ca en och en halv kilometer från kyrkan vid vägen mot Veberöd (DAL ortn. Dalby sn; Lmh
1719; Lmh 1788). Någon markering för galge finns dock inte utritad på kartan, varför man
kan förmoda att platsen är en vid denna tidpunkt nedlagd avrättningsplats, och då med största
sannolikhet birkets.
Liksom vid de flesta andra birk finns i Dalby inga ortnamn som säger något om var birketinget har samlats. Jag har i andra sammanhang föreslagit en sådan lokal, nämligen kyrkans
rymliga, med stenbänkar och vindsvåning försedda vapenhus (Svensson 2012).89 De nordiska
kyrkornas medeltida vapenhus hr haft många användningsområden, både sakrala och profana
(Nilsén:1974:181ff.; Pentz 1984: 223ff.). Befästning, förråd, bostad, festsal, härbärge, handelsbod, kapell, garderob, vindfång och vapenförvaring har föreslagits, liksom rättsaktiviteter
och arkiv (Pentz 1984:227ff., 232ff.; Holmberg 1990:68ff.).
Vapenhuset har i de flesta sammanhang varit en profan lokal, utanför helgedomen, och
kan härvidlag jämföras med kyrkornas portaler.90 Portalerna har åtnjutit fred och förknippats
med särskild symbolik, genom närheten till det heliga och genom en föreställning om portar
som gränser och öppningar mellan olika delar av tillvaron. De har använts i juridiska sammanhang, t.ex. vid avkunnande av domar, edsvärjning, försoningsritualer, affärsuppgörelser
och bröllop (Lerdam 2004:26; Deimling 2007:324ff.). Vid en del slott som också har varit
88

Se Lerdam 2004.
Nedanstående avsnitt om vapenhusen är en förkortad bearbetning av Svensson 2012:407f.
90
Även sakrala funktioner finns dock belagda i medeltida vapenhus. Nilsén 1974, s. 181ff.; Pentz 1984, s. 223ff.
89
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birk – såsom Köpenhamn, Hammershus, Kalundborg, och också i ett fall vid ett kloster: Mariager – verkar tinget under 1400- och 1500-talen ha hållits just utanför kyrkportarna. Mot
denna bakgrund kan vapenhusen ses som lämpliga rättslokaler. En sådan funktion är också i
belagd i enstaka fall, t.ex. vid domkyrkan i Roskilde (Pentz 1984:233). Även arkivfunktioner
med rättslig anknytning kan beläggas: Christian III:s recess 1558 stipulerar att tingböcker ska
förvaras i ”fjärdingskyrkorna” (Pentz 1984:232).
Om bilden av vapenhuset som birketingets samlingsplats accepteras utmanas bilden av att
ting i äldre tid alltid hölls under bar himmel (Schledermann 1974:374f.). Och om birkinstitutionen är äldre än de oftast hög- eller senmedeltida vapenhusen måste man också fråga sig var
eventuella birketing tidigare har samlats.
Flyinge birk
Vid Flyinge, ytterligare ett medeltida kyrkligt gods, har birkets avrättningsplats avsatt en
mängd namn i ett område sydost om Flyinge samhälle och Flyinge gård. Här finns Galjåker,
Västre Galjåker, Mellerste Galjåker och Galjåkers åkerlöt, strax norr om Kävlingeån, samt
Galgängen, just på södra sidan om ån. I Södra Sandby finns också ett Galgevången som bör
ha med Flyinges avrättningsplats att göra (Lmh, Silvåkra 1791; Lmh, Södra Sandby 1750;
Lmh Södra Sandby, Ekeberga, 1824).
Namnmaterialet
Torna härads socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Bjällerup
Blentarp
Bonderup
Dalby

Tingsvägen, 1775,
Lunnarp, Lmh 3
Galge backen, 1719,
Dalby, Ö. vång, Lmh
1
Galjebacks Rener,
1788, Dalby, Ö.
vång, Lmh 9
Galje-backs stycket,
1788, Dalby, Ö.
vång, Lmh 9

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan m.m.
[tinghusväjen], Bjällerup, 1958, muntl.,
DAL
[galjabakkana],
1928, Ågerup 21,
muntl. DAL
[galjabakkana],
1945, Dalby, vid
Veberödsvägen,
samt NO om kyrkan
till år 1860, muntl.,
DAL
Dalby avrättningsplats, 1971, Dalby,
NO om kyrkan,
Tornabygden
1971:15

Galgebacks åker,
1788, Dalby, Ö.
vång, Lmh 9
Everlöv
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Tingvallen, 1924,
Östarp, ”Skånskt
bondeliv”, 1924:85

Hardeberga
Hällestad

Lunds stad

Gallåkern/arne,
1827, Tygelsjö, V.
vång, Lmh 24
Galgebacken, 1719,
Tvedöra, Lmh 1
Galgelyckan, 1719,
Hällestad, V. vång,
Lmh 1
Galle Wongen,
1672/1704 stadsjord
Ö. om staden, Lunds
stads räkenskaper
1672/Lmh 1704

Galgerännan, Galgebackarna, å Galgevången, Lund,
postortfört. 1909

Galge rännan, 1704/
1763 Lund, N. om
staden, Lmh 3
Silvåkra

Galjåker (samt Mellersta och Västre G.),
1791, Silvåkra,
S. vång, Lmh 2
Galj åkers Lott,
1791, Silvåkra, S.
vång, Lmh 2

Södra Sandby
Vallkärra

Galge Wången,
1750, Sandby, S.
vång, Lmh 3

Galjåkers åkerlott,
1812, S. vång, Lmh
3
Galgängen, 1824,
Ekeberga, Lmh 25
Tingshögarna, Vallkärra Torn/ Ladugårdsmarken, Sjöborg 1814, 1824
II:197

Afrättsplats/en, 1799/1831, Lund, N. om staden, Lmh 22/28
Gaste Lÿckan, 1704, Lund, Lmh
Kongshögen, N. Nöbbelöv, Sjöborg 1824, II:197
Lerbecks Høy, Lerbeckhøi, Lund, 1200 APL 181, 225
Nattmannens hus, 1704, Lund, Galgevången, Lmh
Nattmansbastionen, N. fäladen, Lund, Fört. över stadens jordar och lägenheter, Lunds stadsarkiv
Sankt Hans backar, Lund, ES 2C 65
Sankt Hans källa 1801–1813, Lund, Nyman 1801–1813 PI:1 s. 105
Sliparebacken Slibe hög, 1676, Lund, Dahlberg, Slaget vid Lund? (DAL ortn. Lunds stad)
Thornhög (Ingeborgs- och Thornhögarne) 1824, Lund, Sjöborg 1824, II:199
Tolhöj, 1569, Norra Nöbbelöv, Lb 1:22, 24
Vestre/Østre trehöy bers agir 1569, Stora Råby, LbI:31
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4 SÄRSKILDHETER OCH GENERALISERINGAR – ETT
EMPIRISKT UNDERLAG
4.1 Frosta härad
Namn och namnmiljöer
Platser med namn som har att göra med rättsutövning finns på några olika håll i Frosta härad.
Ovanligt nog finns också relativt rikligt med historiska uppgifter om var häradstinget har legat samt hur och varför det har flyttats vid olika tillfällen. Uppgifterna låter sig väl förenas
med förekomsten av lokaler där det finns rättsindicerande marknamn. I och kring Hörby finns
ett rikt sådant namnmaterial, vilket redovisas mer detaljerat nedan. Men namn, historia och
inte minst arkeologi, pekar också ut en lokal med mycket gamla, förhistoriska rötter som en
särskild samlingsplats, vid Pinedalen i Gudmundtorps socken.
År 1590, den tredje augusti, heter det i en bevarad kunglig skrivelse att tinget i Frosta härad bör flyttas från skogen Bögeora vid Pinedalen (1662 fanns här fyra gatehus) med anledning av att platsen för tinget har skiftat ägare och övergått från Kronan till en enskild person –
Thale Ulfstand (Hallberg 2000: 21f., 39). Instruktioner ges om att tingsplatsen ska flyttas till
annan lämplig, av kronan ägd, plats inom häradet (KB 3/8 1590). Flyttordern har kanske inte
verkställts. Den 8/3 1629 befaller kungen nämligen på nytt att tinget ska flyttas, från Rolsberga, som är beläget nära invid förutnämnda Bögeora. (KB 8/3 1629 s. 559 ff.). Nu nämns en
annan, förmodligen unik, anledning: en avrättad mördare har begravts inne i tingshuset. Den
här gången flyttades verkligen tinget, till Lyby; 1658 är det belagt på denna ort (se nedan). Då
kronans befallningsman 1661 efterfrågar varför tinget är förlagt till Lyby ges ett svar som
stämmer dåligt överens med de skäl som tidigare anförts av kronan, men kanske bättre med
hur Lybyborna uppfattat saken: ortsborna uppgav att tinget flyttat från Rolsberga för 42 år
sedan för att det skulle hållas mitt i häradet och för att några gårdsfogdar på Lyby klagat hos
överheten (Carlquist 1943–1991:31ff.). Mellan 1629 och 1661 är det 32 år, inte 42. Kanske är
uppgiften en (medveten?) felsägning eller felavskrift. Annars får man tänka sig att tinget redan hade flyttats då den senare kungliga ordern utfärdades eller att det har varit ambulerande
under en mellanperiod och återkommit till Rolsberga efter att först ha flyttats därifrån.
Ytterligare information om den gamla tingsplatsen ges i en prästrelation från 1660. Där sägs
att tingsstockarna ännu är synliga vid den gamla tingsplatsen vid torpet Pinan (Carlqvist a.a.).
Pinans tingsplats nämns också i en senare prästrelation, 1747. Här heter det att ”1413 har
[…] konung Erich Pomeranus inrättat Birketing som hållits i Frosta härad vid Pinan…”
(RAÄ Bosjökloster 39:1/Fmis). Det allra äldsta omnämnandet av Frosta häradsting är emellertid ännu äldre än Erik av Pommerns tid. 1350 samlas ”fornahme män af Frosthäradz
tingzstugu” till rådslag i Fogdaröd (Fotarydt 1350), en ort ca tre kilometer nordost om Pinan,
dock för att behandla ett ärende som gäller Fogdaröd, vilket innebär att tingsplatsen kan ha
valts för det specifika ärendet (DD 3R 3:304).
På grundval av en ”icke alltför enträgen tradition i trakten” har RAÄ med tvekan utmärkt
en förhöjning ovanför Pinedalens södra sluttning som avrättningsplats (RAÄ Bosjökloster
39:1). I DAL:s register framgår att platsen kallas Tingabackarna, Tinglyckan eller Galga148

backen, muntligt belagt tidigast 1927. Något hundratal meter från denna plats, ovanför en
liten bäckravin som leder ned i Pinedalen har funnits en krog, Pinan, på 1600-talet (RAÄ
Gudmuntorp 56:4/Fmis). Vid mitten av 1900-talet berättades för DAL:s upptecknare om Pineliderna (Pinelierna 1838) att ”[…] di gamle tala om tattra hållt ter” (DAL ortn. Gudmuntorps sn; Frostab. 1956:19, 1959:21).
I Gudmuntorps socken finns ytterligare en äga med rättsnamn: Galjeängen, 1825, i V.
vång, Böstofta. Närheten till Rolsberga och den gamla huvudvägen genom häradet öster om
Ringsjön är notabel. Kanske kan namnet Galjeängen ge stöd åt orden ovan om att tinget någon tid under 1600-talet faktiskt var förlagt till Rolsberga.
Platsen vid Tingsbackarna eller Galgabacken är ovanlig ur ett arkeologiskt perspektiv.
Bara något hundratal meter ifrån höjden Galgabacken har ett rikt offerfynd från bronsåldern
påträffats, innehållande bland annat selbågar med människofigurer, delar av bronslurar och
armband med rasselplattor (RAÄ Bosjökloster 23:1/Fmis). Och från närområdet, vid gården
Claestorp, har en helt unik guldhalskrage med en örn, förmodligen ett bysantinskt arbete från
500-talet, upphittats (Statens historiska museum, inv. 7004). I historisk tid ligger området just
på gränsen mellan Gudmuntorps och Bosjöklosters socknar. På Bosjöklostersidan tillhör
marken Nya Bo, som i sig är en utmark tillhörande Gamla Bo. Gamla Bo ligger emellertid
inte alldeles i närheten utan istället vid näset mellan de båda Ringsjöarna. Bo, vars namn anses innehålla bo i specialbetydelsen ’förvaltningsgård för gods’ etc. har märkligt nog inte tillhört Bosjökloster i äldre tid utan Herrevads kloster och åtminstone i tidigmodern tid utgjort
ett eget län (Hallberg 2000:32f.). De ovanliga ägoförhållandena, namnet Bo och markstyckets
status som enklav tillhörande Bosjöklosters socken och bebyggelsen (länet) Bo bör, även om
helheten är svårutredd, ses som en del av sammanhanget kring tingsplatsen och kanske också
den förhistoriska offerplatsen vid Pinan i Bögeora.
De många uppgifterna om tinget vid Pinan ger en bild av väldigt lång kontinuitet bakåt i
tiden, men också av ambivalens – ett intryck av att platsen för Frosta häradsting, åtminstone i
tidigmodern tid, har varit omstridd. En mängd hypoteser kring utvecklingsförloppet skulle
kunna ställas upp. Endast några huvuddrag som påminner om likheter med andra platser
kring de skånska häradstingen ska dock nämnas här. Området vid Pinan i Bögeora verkar ha
haft en särskild status med anknytning till offer och kult i förhistorisk tid. Närmiljön har varit
glest bebyggd i historisk tid och topografiskt mycket speciell: den markanta dalen och höjderna vid dess branta sidor skiljer sig påtagligt från det omgivande landskapet. Kommunikativt är platsen strategisk. Ett viktigt vägstråk bör ha löpt fram öster om Ringsjön så länge här
har funnits människor. Även idag framstår för övrigt Rolsberga som en viktig trafikplats, där
man väljer om man vill ta sig norrut mellan Ringsjöarna, eller mot nordost, öster om dessa
sjöar. Under medeltiden har just området vid den tidigare offerplatsen lagts under ett kloster.
Kanske har detta kunnat ske genom att området redan utgjorde eller var del av ett större jordagods. Under medeltiden fanns här en tingsplats. Om det rört sig om häradstinget, som de
flesta källor ger intryck av, eller om ett separat birketing är svårt att veta. Kanske har bådadera funnits här, kanske har förhållandena varit oklara och skiftande. Tingsplatsen har i alla fall
inte bestått utan flyttats härifrån.
Berättelser om ”tattra” som höll till här, förmodligen under 1800-talet (DAL ortn. Gudmuntorps sn), ger, liksom en nedlagd skjutbana och dagens strövområde med utstakade vand-
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ringsleder och visst naturskydd, en mångfasetterad bild av ett utmarksläge som i bestämda
sammanhang och för bestämda kretsar av människor har varit centralt. Platsen rymmer en
vidd av skiftande funktioner och betydelser som länkar i varandra i komplexa mönster och
bryts mot olika tiders maktförhållanden, behov och föreställningar.
Från 1658 finns belägg för att tinget hölls på backen Tranehals, väster om Lyby. I en prästrelation från 1747 uppges också att ”väster ut ifrån Lyby, på fälads marcken […] kallas Tranhals och ther hafver i forna tider stådt et Tinghuus, hvaraf för en tid sedan har funnits Tegelsteenar på platsen. På samma ort har äfven och varit rättare Plats varandes detta så mycket
sannolikare, som på samma plan stådt en galga, hvilket de gamble i försambl. intyga kunna.”
(RAÄ Lyby 7:1/Fmis). Ett år tidigare, i prästrelationer från 1746, sägs att det väster om Lyby
finns stenar där ”birkerätten” suttit (PR 1746). Att äldre tiders tingsplatser anges som birketing och birkerätt är ett förekommande inslag i skånska prästrelationer från 1700-talet, även
när det egentligen handlar om häradsrätter. Säkert har man känt till att det fanns birkerätter i
det förgångna och termen har förmodligen kommit att stå för ’äldre tiders ting’.
Någon särskilt långvarig tingsplats blev Lyby inte. 1697 flyttade häradstinget till Hörby,
ytterligare ett stycke norrut längs den vägsträckning utmed vilken Rolsberga, Pinan och Lyby
är belägna (Trolle-Önnerfors 2007c:2).
I och invid Hörby finns en mängd lokaler med namn efter rättsutövning. Detta är ovanligt
för en rättsplats som att döma av de historiska källorna är så ung som 1600-talets slut. Vad
som ytterligare bidrar till den ovanliga bilden är att flera av de rättsindicerande namnen har
en ålderdomlig karaktär och att landskapet i och runt Hörby har många av de kännetecken
som brukar finnas på rättsplatser som kan antas ha mycket hög ålder. Här finns ett fornlämningstätt landskap i brytpunkten mellan slätt och skogsbygd, mellan låglänt och höglänt terräng, där i synnerhet en åssträckning i och norr om tätorten och områdena runt den sticker ut
genom en mängd stensättningar och gravrösen. Inte osannolikt är det bland dessa lämningar
som förklaringen till förleden i Hörby, fda. hørg, sv. harg, horg ’stenig mark, stenröse, stengrund; även stenhop, t.ex. för kultutövning’ ska sökas. Namn som Stockbacken i Hörbys norra
del, eller åtskilliga namn på Stegel- i den nordöstra delen mot Staveröd (jfr även Stav- i Staveröd) associeras gärna, om de har med rättsutövning att göra, med tidigare skeden än det sena
1600-talet. Gott om mytiska namn finns också på lokaler i omgivningarna: Drakabjer (1840),
Dönebjers backe (1832), Skramle backe (1832), Gylls berg (1699), Kungbacken (1836) och
Tors åkrar (1836) är namn på ägor i Hörby som kan associeras med övernaturliga väsen och
buller, gömda skatter, en kung och en förhistorisk gud. Tolkningarna är inte helt givna och två
av namnen har äldre belägg som, under förutsättning att både äldre och yngre namnformer
överensstämmer med lokalt uttal, snarast visar att en omtolkning i riktning mot en kulle med
gömda skatter och åskguden Tor har skett: Gylls berg 1699 kan jämföras med Gyllebeetz äng
1569 (efterleden till synes innehållande bet ’betesmark’) och Tors åkrar 1836 med Toess agerenn 1569 (förleden tycks här innehålla to ’lin’). Försiktigtvis måste emellertid också sägas
att såväl 1800-talets lantmäterimaterial som Lunds stifts landebok innehåller gott om vad som
brukar kallas korrupta former.
En rad namn som oproblematiskt knyter an till tingsplatsmiljön i tidigmodern och modern
tid förekommer: [tingsväjen] 1936 (om vägen Äspinge – Råset – Svensköp), Galgbackarne
(1836; jfr RAÄ Hörby 73:11), Tingshuslyckan (1836), Tingshus-plattsen (1836), Lagmannens
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Gårdstomt (1836) och Profosslyckan (1834). Lagmannens Gårdstomt förtjänar en kommentar. Titeln lagman har inte förekommit i Danmark under medeltiden, som i Sverige. I Skåne
introduceras den med det svenska rättsväsendet på 1600-talet, i betydelsen ’hovrättsdomare’.
Men här är det säkerligen en folklig dialektal betydelse ’lagfaren man’, ’häradsdomare’, ’häradshövding’ e.d. som avses (SAOB).
Precis som på många håll har orten för tinget också varit en merkantil samlingsplats, vilket namnen Marknadsbacken och Marknadsplattsen (1859) vittnar om. I Hörbys östra del har
också funnits ett höjdparti vars namn vittnar om att den använts som vårdkase: Baunabackarne (< Bavn-) 1836. I dess närhet finns också en fornlämning som anges vara en offerkälla,
RAÄ Hörby sn 21:1.
Då de genomgångna namnen kring Hörby placeras på kartan ger koncentrationerna av
rättsnamn intrycket av att det, trots de historiska källornas bild av Hörby som sen tingsplats,
kan finnas flera kronologiska skikt i den rättsplatsanknutna namnmiljön. En egen samling
namn knyter an till platser nordost om Hörby vid Staveröd. Förutom Steglerör m.fl. namn på
Stegel-, Galgängarna, Tjuvabackarna (och de ovan nämnda Torsåkrar och Dönebjär) finns
markstycken med namnen Allmans ängen (1732) och Karakullen (1816) i Staveröd. Flera
tolkningar är tänkbara men en möjlighet är att namnen innehåller ’alla [de lagföra] männens’
respektive karl ’man’ i plural med liknande betydelse och vittnar om en rättslig samlingsplats.
Tolkningarna står knappast orubbligt på egna ben men då den samlade kontexten beaktas menar jag de måste ses som en möjlighet. Rättsnamnsmiljön i Staveröd ger alltså ett ålderdomligt intryck. Men trots det ser själva galgbacken i Staveröd (RAÄ Hörby 21:1) ut att ha mätts
ut så sent som vid laga skifte 1839. Om inrättandet av en avrättningsplats vid Staveröd på
1800-talet var ett återvändande till vad som genom namn och annat kan ha antagits vara en
äldre rättsplats, eller om anläggandet har skett helt oberoende av en sådan eventuell bakgrund
är omöjligt att veta. Det är också svårt att tolka en eventuell äldre rättsplats vid Staveröd. Hör
i så fall även Stockabacken vid Slagtofta till detta komplex? Hur gammalt är det? Kan den
ovannämnda tings- och offerplatsen vid Pinan under någon period under medeltiden eller
tidigare ha varit förbehållen en snävare rättskrets, och ett större bygdeting alltså även innan
1600-talets hållits i Hörby? Eller är det istället i Hörby som en egen rättskrets utanför häradet,
med egen tingsplats, har funnits? Orten var ett eget kyrkligt län under medeltiden (Pb:217;
1576 KB:96), en omständighet som ger ett visst stöd åt tanken om rättslig särstatus. I detta
sammanhang kan det också påminnas om att en kunglig allmänning Hörswith i Mellanskåne
nämns som kungalev i Valdemars jordebok 1232 (Vjb 1:2 s.28). Någon säker slutsats om vilket område det namnet har syftat på finns inte. Men det ser ut att vara sammansatt av fda.
hørg (se ovan) och vidher ’skog’ och skulle alltså mycket väl kunna syfta på en skog vid Hörby (Hørby 1330 DD 2R 12:209), t.ex. runt Staveröd och Slagtofta (liksom, naturligtvis, vid
Höör). En bekräftande reminiscens av ett sådant kungligt skogsområde nordost om Ringsjön
finns möjligen också i namnet Frostiege (1631 KB:505) som kan vara bildat till en form av
häradsnamnet samt eke ’ekskog, eklund’. Förmodligen avses en skog i Fulltofta socken nordväst om Hörby.
Möjligtvis har Frosta härad mycket långt tillbaks i tiden varit uppdelat i två distrikt, det
ena mer sydligt, det andra mer nordligt (Elmevik 2006:7ff.). Teorin tar sin utgångspunkt i en
sporadiskt belagd alternativform av häradsnamnet: Dapræheret (Vjb 1:2 s.22). Detta namn
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återfinns också i ett särskiljande framförställt tillägg till orten Strö i häradets sydliga del: Dabirstrø (1392 LDLV 231). Strö, som numera heter Östra Strö, är beläget i samma del av Frosta härad som kult- och tingsplatsen vid Pinan (avståndet mellan kyrkan i Östra Strö och Pinan
är ca sex kilometer). Ifall idén om ett tidigare delat Frosta härad godtas skulle en central samlingsplats vid Pinan ha kunnat existera samtidigt som en äldre samlingsplats vid Hörby; de
har då varit centra i två olika distrikt.
I modern tid har häradstinget förlagts till Höör (Trolle-Önnerfors 2007c). Härom vittnar
namnet Tingsplatsen (1955 DAL ortn. Hörs sn).
Flyinge birk, som legat på Tornasidan av Kävlingeån, har även avsatt ett rättsanknutet
namn på den norra Frostasidan av ån: Gallekrogenn (1569), Holmby socken. Inte långt därifrån, vid Gårdstånga Nygård, Gårdstånga socken, finns ett par lokaler med namn på Stegel-:
[stäjlebakken] eller [stäjlelien] och [stäjlehålan/stäjlehåolan] 1927/1929/1959. DAL:s upptecknare noterar en ”oklar tradition om att här funnits en avrättningsplats där de avrättades
huvuden sattes upp [på stegel]”. Kanske bör denna tradition snarast sammanhållas med
Gårdstångas roll som kungalev under medeltiden (Vjb 1:2 s.28).91 Men avståndet i tid mellan
kungalevet och dokumentationen av den muntliga traditionen är så stort att det försvårar tolkningen.
Slutligen finns i Frosta några enstaka rättsnamn och föregivna rättsplatser som är svåra att
placera i en vidare kontext: det sent belagda Domarringen (1957), en stenkrets i Södra Rörum, Höörs socken, är snarare en antikvarisk klassificering än ett namn givet på grund av
rättsanknytning. I Häggenäs, Fulltofta sn, finns en betesmark benämnd Tingstens ängen
(1818). Här däremot handlar det förmodligen om att lokal tradition förlägger en äldre tingsplats till platsen. I Häggenäs södra vång finns även en lokal med namnet Stafwebjer (1818
Lmh 6) kanske syftande på samma sten.

91

Jfr Söderberg 1995 om Gårdstångas arkeologi.
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Namnmaterialet
Frosta härads
socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Bosjökloster

Fulltofta

Tingstens ängen,
1818, N. vång, Häggenäs, Lmh 6
Galjeängen, 1825,
V. vång, Böstofta,
Lmh

Gudmuntorp

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.
[tingabakkarna],
1927, Bo nr 1, (jfr
[galjbakkarna] om
samma lokal)

[galjabakken], 1936–
48, (bakom Tegelladan)
[tingbakkana], 1936–
48
[tinglykkan] 1936

Holmby
Hörby

Gallekrogenn, 1569,
Ö. Gårdstånga, Lb
1:185

Galjakroken, 1763,
Ö. Gårdstånga, Lmh
3

Galljakrok, 1805,
Ö. vång, Ö. Gårdstånga, Lmh
Galgbackarne,
1836/1840, Hörby,
Lmh 63/40

Galgbacken, 1937,
Hörby, GäHHÅ

Tingshuslyckan,
1836, Hörby, Lmh
63

Höör

Tingshus-plattsen,
1836, Hörby, Lmh
63
Gallyckan, 1831,
Maglasäte, Lmh 45

Svensköp

Äspinge

Tingsplatsen, 1955,
Höör, Frosta
[tingsväjen],
1936[tingsväjen],
1936, Svensköp,
vägen Äspinge –
Råset – Svensköp

Benavasen, 1836,
Benarp, Lmh 37

Allmans ängen, 1732, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 7
Baunabackarne, 1794, Råby, Hörby sn, Lmh 17, s. 9
Dansskolan, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
Domarringen, 1957, S. Rörum, Höörs sn, Frostab. 1957:39
Drakabjer, 1840, Hörby, Hörby sn, Lmh 61
Dönebjers backe, 1832, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
Gylls berg, 1699, S. vång, Hörby, Lmh 1
Gyllebeetz eng, 1569, Ö. vång, Hörby, Lb 1:168
Gylleberg lyckorne, 1840, Hörby, Akt, 61
Handlede marn, V. vång, Hörby, Lb 1:169
Jfr Hallnade maden, 1836, Hörby, Lmh 63
[jisslebakken], 1959, Grönehill Ö. Gårdstånga nr 1 och 11, Holmby sn, Den backe på vilken gården Grönehill ligger
Karakullen, 1816, Slagtofta, Lmh 21

153

Lagmannens Gårdstomt, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
Marknadsplattsen, 1859, Hörby, Hörby sn, Lmh 98
Pinelierna 1838/1956/1959, Gudmuntorps sn, Lilja s. 27/Frostab. 1956:19/1959:21
[pineliårrna], 1941/1948, Hurva, Gudmuntorps sn, ”…di gamle tala om tattra hållt ter…”, vägstycke ö. om Gudmuntorps
kyrka där gamla landsvägen gått, ö. om Pinedalen
Pinedalen, 1878/1947/1949/1956/1966/1972, Gudmuntorp, Finnhult, Gudmuntorps sn, Sk. Kal. II 1878:260/ SHFÅ
1947:145/1949:119/1966:116/Frostab. 1956:17ff/ES 2D:7a och 2D:8a, b
[pinevangen], 1936, Orups gård, Gudmuntorps sn, åker
Profosslyckan, 1834, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
Skramle backe, 1832, Hörby, Hörby sn, Lmh 26
Steglerör, 1832–39, Hörby, Hörby sn, Lmh 63:121
Stafveröds steglelyckor, 1832–39, Hörby, Hörby sn, Lmh 63:35
Stegle Rammen, 1836/1840, Hörby, Hörby sn, Lmh 61/63
Steilelycka, 1838–40, Stavröd, Äspinge sn, Lmh (l.sk.) s. 34/136/150/160
Steilelyckehåla, 1838–40, Stavröd, Äspinge sn, Lmh (l.sk.) s. 132
Stejlahålan, 1960, Gårdstånga sn, Frostab. 1960:7, avrättn.plats
Steilelien, 1980, Fulltofta sn, Lundgren, Bergaskolan, Eslöv, DAL acc-nr 21620 (f.d. galgbacke)
[stäjlabakken], 1931, Ramstorp, Fulltofta sn, backe vid landsvägen ”ngt s. R i Ramstorp”
[stäjlebakkana], 1959, Gårdstånga nygård, Gårdstånga sn, ”gränsar till Stegleliden = landsvägsbacken norr om vägkorset”
[stäjlebakken] eller [stäjlelien], 1929/1959, Gårdstånga Nygård, gårdstånga sn, ”I närheten av gården, på västra sidan av
stora landsvägen. Här har fordom varit avrättningsplats”/”oklar tradition om att här funnits en avrättningsplats där de
avrättades huvuden sattes upp [på stegel]”
[stäjlehålan/stäjlehåolan], 1959, Gårdstånga nygård, Gårdstånga sn, grav, ”väster om landsvägen vid backen norr om
korsvägen i Gårdstånga”
[stäjlelien], 1927, Gårdstånga Nygård, Gårdstånga sn, landsvägsbacke, ”här har fordom stått en galge”
Stockabacken/Ståckabacken, 1832/1833, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 25/26
Tiufwabacken, 1732, Ö. vång, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 7
Wästra/Östra tiufängen, 1732/1740, Ö. vång, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 7/8
Tiufängen/Tjufängen, 1740/1816, Ö. vång, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 8/21
Tjufvabackarne, 1832–33, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 65
Tjufwa stycket, 1833, Slagtofta, Hörby sn, Lmh 25
Tors åkrar, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 59
Jfr Toess agerenn, 1569, Ö. vång, Hörby, Hörby sn, Lb 1:168
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Frosta härad
Norra Rörum

6

Munkarp

Höör
7
Södra Rörum

Bosjökloster

Utsnitt 1:80 000

2

Fulltofta
5
10

Gudmuntorp
4
Östra Strö

Västra Sallerup
Borlunda

Lyby

11 9 8
12
Hörby

Äspinge

Svensköp

3
Skarhult

Skeglinge

Högseröd

Gårdstånga
1

Östra Sallerup

Hurva

Holmby
Hammarlunda
Harlösa

SKALA 1:250 000

10 KM

1. Gallekrogenn, 1569, Ö. Gårdstånga, Lb1:185
2. Tingstens ängen, 1818, Häggenäs, Fulltofta sn, Lmh 6
3. Galjeängen, 1825, Böstofta, Gudmuntorps sn, Lmh 17
4. [tingbackarna/galjabackarna], 1927, Bo, muntl., DAL (RAÄ, Bosjökloster 39:1)
5. Galgbackarne, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
6. Gallyckan, 1831, Maglasäte, Höörs sn, Lmh 45
7. Tingsplatsen, 1937, Höör, Frostabygden 1955:40
8. Galgeängarne, 1839, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
9. Galgbacken
10. Tingshus-plattsen, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
11. Galgbackarne, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63
12. Tingshuslyckan, 1836, Hörby, Hörby sn, Lmh 63

Fig. 24. Frosta härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på
lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 25. Frosta härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

SKALA 1:80 000

1 CM = 800 M

TINGBACKARNA/
GALGBACKARNA

PINAN

GALGEÄNGEN

N

Fig. 26. Frosta härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).
STOCKABACKEN DÖNEBJÄR GALGBACKE
TORSÅKRAR/ÄNGAR
SKRAMLEBACKE TJUVABACKARNA
STEGLELYCKEHÅLA
STEGLERÖR
STAVERÖDS STEGLELAGMANNENS GÅRDSTOMT
GALGELYCKOR
PROFOSSLYCKAN
GALGBACKARNA ÄNGARNA
TINGSHUSLYCKAN
STEGLERAMMEN
MARKNADSBACKEN
TJUVASTYCKET
KUNGBACKEN
DRAKABJÄR
BÅGNABACKEN
BÅLBACKEN
TORSÅKER

TINGSTENSÄNGEN

Fig. 27. Pinedalen i Frosta härad. Ovanför brinken på dalens motsatta sida har ett offerfynd från bronsåldern
påträffats kring 1970, invid en medeltida tingsplats. Foto: Ola Svensson 2015.

Fig. 28. Fyrkantig stensättning i Hörby (Hör- < Hargh- ’stenhop, bl.a. för kultändamål’), i ett område som
kännetecknas av stensättningar och stenpackningar – kanske det område som givit bebyggelsen sitt namn.
Foto: Estrid Svensson 2014.

Fig. 29. Höjderna nordväst om Hörby. En del av denna plats heter Stockabacken i det äldre lantmäterimaterialet. Möjligtvis vittnar namnet om en tingsplats. Inte långt bort, mot Staveröd, finns andra rättsanknutna
namn, liksom inne i Hörby. Foto: Ola Svensson 2014.

Häradsnamnet
Frostahæret, 1300–1332, LD vet. s. 103; Frostæheret 1352, DD 3R 3:536; Frostahæret, Frostæhæræth,
1367, LD vet. s. 94, 94 not 1, s. 231 (i samma notis: in Dabirstrø (= Ö. Strö)); Frostahæreth 1387 DD 4R
2:78; Frosthereth 1390, DD 4R 209; in prouincia Froste Scania sitas 1393, DD 4R 5:40; Frostad (sic!)
häradetz 1394 (regest o. 1685) DD 4R 4:278, Frostaheret 1390, DD 4R 6:434; Frosta hærith 1417 GdaD
2R 1:215; Froste hærit 1481 LÄU 4:331, etc ibid.; Frustherritt (sic!) 1552, Gøyes Jb. 488; Frøste Herred
1556, KB 23; Frostedherrit (sic!) c. 1620 VisLSt 64; Froested herredt (sic) 1626, Skiftet efter Eske
Brock s. 43; Frostedherritt (sic!) 1635, LR ML 1634–39; Froste … herreder (sic!) 1647 KB 79; Frosta
häradt 1675 K2 LMV

Trots en ganska omfattande diskussion kring häradsnamnet har ingen tillfredsställande tolkning kunnat presenteras. Det har föreslagits att (genitiv av) det forndanska mansnamnet Frosti utgör förleden. Men både namntypologiska och fonetiska argument kan anföras mot en
sådan tolkning: det kan ifrågasättas om det överhuvudtaget finns personnamn i nordiska häradsnamn (Andersson 1986). Vidare uttalas namnet lokalt med o-ljud, vilket talar emot Frosti, som anses vara bildat till substantivet frost, vilket på frostamål uttalas [fröst] (Hallberg
2000). Det är naturligtvis inte klarlagt hur gamla dessa dialektala drag är, men vanligtvis har
de ansetts ha sådan ålder att de är relevanta för häradsnamnets etymologi.
En parallell är möjligtvis det norska ortnamnet Frosta som ingår i Frosta-tinget och Frosta-lagen. Uttalsmässigt skiljer sig de två namnen inte åt, utan båda innehåller [u] (som i ost) i
stamvokalen. Även det norska namnet är emellertid svårtolkat. Det har föreslagits innehålla
en höjdbeteckning (NSL:159).
Det skånska Frosta härad har även föreslagits innehålla en inbyggarbeteckning bildad till
ett områdesnamn, i sin tur en nominalisering av ett adjektiv fda. *frōstær, etymologiskt besläktat med och i stort sett med samma betydelse som frodig (Elmevik 2006).
Sakligt tilltalande men språkligt problematiskt är det att se Frosta som ett tidigt reducerat
-stad-namn. De äldsta beläggen skiljer sig från vad som förefaller vara det normala sättet att
skriva häradsnamn på -stad i Skåne under tidigmedeltiden. Järrestads härad kan tjäna som
exempel: det äldsta belägget i Valdemars jordebok 1232 skrivs Jarlazstatheret (Vjb s. 23).
Trots förmodad försvagning och reduktion av klusiler i allmänspråket fortsätter man med
enstaka undantag, som Yerstedeherde 1378 (DD 4R 1: 360), ända fram i senmedeltiden att i
skrift hålla sig till -stæthe- etc. Först 1493 finns det första exemplet på att den finala klusilen i
-stæth har fallit: Jerreste heret. Rimligtvis bidrar det fornspråkliga kasussystemet till att konservera finala klusiler i förleden hos sammansättningar. Men det finns också mycket tidiga
exempel på att stammens slut, långt innan kasussammanfallet under hög- och senmedeltiden,
har fallit, som i Heruistaum (> [Stora] Herrestad, Herrestads härad) (1167–omkr. 1170, DD
IR 2: 303). Och ser man till de fjorton -stadh(ir)-namnsbelägg som finns belagda i nordiska
runinskrifter representerar nästan hälften, sex stycken, former på -sta. De plurala dativformerna är genomgående i runinskrifterna –namnen tecknas antingen -stathum eller -stam (i ett
fall kan man inte avgöra den exakta formen) (Peterson 2007).
Kanske måste man tänka sig att en lågstilsform -sta har funnits mycket tidigt. I fallen Järrestads, Ingelstads och Herrestads härader i Skåne kan högstilsformen ha vunnit företräde på
grund av tradering i mycket tidiga kanslisammanhang och tack vare att det också funnits ti160

digt och ofta traderade likalydande bynamn. Om inget med häradsnamnet korrelerande bebyggelsenamn har funnits och om namnet dessutom lätt har kunnat associeras med annat
ordmaterial kan medvetenheten om det ursprungliga -stadh tidigt ha trängts undan, via en
reducerad lågstilsform.
Skulle man fullfölja tanken att Frosta härad innehåller ett fornspråkligt -stadh finns en
förled med flera möjliga och givet den geografiska kontexten tilltalande tolkningsmöjligheter,
t.ex. en bildning till substantivet frod ’frodighet’ (jfr förslaget av L. Elmevik ovan) eller substantivet *forth (med r-omkastning) ’passage över vatten, vadställe’ etc. Forestad, ursprungligen en åövergång i grannhäradet Onsjö (Fordestadbro 1503, Rep. 10003), talar för att ett appellativ *forthastathir har existerat och använts i namnbildning i denna del av Skåne.92 En
sådan tolkning skulle passa utmärkt för ett flertal av de lokaler som kan tänkas ha utgjort en
central bygdegemensam samlingsplats under medeltiden och tidigare i Frosta härad. Pinan
och Hörby har nämnts ovan. Till dessa platser kan också fogas den kommunikativt mest strategiska platsen i häradet, som också ligger alldeles i dess centrum: passagen och åövergången
mellan de båda Ringsjöarna, vid Gamla Bo.
Den totala frånvaron av former med -stath etc. i 1200- och 1300-talsbeläggen, liksom
frånvaron av former som motsvarar dat. pl. av -stad talar ändå emot att Frosta härad skulle
vara ett stad-namn. Att namnet har tecknats med -sted etc. i tidsperioder efter kasussystemets
upplösning är bara vad som kan förväntas.93

4.2 Färs härad
Namn och namnmiljöer
I Färs härad finns två relativt närbelägna områden med tydliga anhopningar av rättsanknutna
ortnamn. Det ena är beläget strax norr om Södra Åsums bykärna vid gränsen till Brandstads
socken. I 1700-talets lantmäterimaterial finns en galge utritad här. Det andra området ligger
ungefär en halvmil norr om Södra Åsum, längs landsvägen som i nordsydlig riktning korsar
häradets centrala delar, vid ett gammalt vadställe i byn Araskoga på gränsen mellan Östra
Kärrstorps och Brandstads socknar.
Enligt 1624 års prästrelationer har tinget alltid hållits i Brandstad (Tuneld 1934:47). Uppgiften är lite förbryllande. Utifrån de bevarade ortnamnsmaterialen är tingsplatser visserligen
påvisbara både vid Brandstads sockens norra och södra gräns, men egentligen ett litet stycke
in i Östra Kärrstorps respektive Södra Åsums socknar. Det skriftliga materialet från historisk
tid tyder på att Östra Kärrstorp varit tingsplats. Detta kan beläggas i rättegångshandlingar från
1600-talets slut, men också genom omnämnandet av en avrättning i Östra Kärrstorp omkring
1633 då en präst, anklagad och dömd för att vara sodomit, avrättades på Östra Kärrstorps
kyrkogård (Björkelund 1973:177; LSH 6:472).94
92

Jfr Lundbladh 2008:44, 151.
Jfr Frostad häradetz (1394, DD 4R 4:278 (regest omkr. 1685)); Froested herredt (1626, Skiftet efter Eske
Brock s.43); Frostedherritt (1635, LR ML 1634–39). Observera att medeltidsbelägget från 1394 endast är känt
från en 1600-talsregest.
94
Möjligen kan prästrelationens uppgift om Brandstad som äldsta häradstingsplats förklaras av att uppgiftslämnaren också har haft en etymologisk förklaring till förhållandet. Han menar att Brandstad vittnar om de bål på
vilka förbrytare fordom har blivit avrättade (Tuneld 1934:47).
93
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I byn Araskoga, som alltså huvudsakligen ligger i Brandstads socken, finns flera gränsande markstycken med namn på Galg-. Det primära namnet tycks vara Galgebacken (1731),
som benämner en höjd norr om bäcken Galgbäcken invid gränsen till Brandstads socken.
Området motsvaras av fornlämningen RAÄ Östra Kärrstorp 14:1. Inom området, som idag är
betesmark, finns också resterna efter en skjutbana och ett par husgrunder (Persson 1975:32).
En påminnelse om de kring avrättningsplatser vanliga föreställningarna om spökerier finns i
namnet på markstycket närmast väster om Galgebacken: Gastabacken (1796 Ö. Kärrstorps sn
Lmh 11).
Höjden närmast öster om Galgebacken, ett stenkast bort, bär namnet Tingshusbacken
(1796 Ö. Kärrstorp Lmh 11). I den lokala traditionen pekas också en gammal tingsplats ut
något hundratal meter söderut, vid ett vadställe över Galgbäcken, motsvarande fornlämningarna RAA Brandstad 5:1 och 1:1. Vid vadstället har en av klumpstenar uppbyggd vägbank
funnits – nu är den bortgrävd på södersidan. I RAÄ:s register sätts vägbanken samman med
en uppgift från ”Svenska gods och gårdar” angående fastigheten Araskoga 4:2: ”På ägorna
finnas några stenar, som lära utgöra lämningar av en gammal tingsplats”. Kämpatoften (1731,
jfr [tjempatoften]) som är namnet på markstycket söder om vadet skulle kunna syfta på dessa
borttagna stenar – stenblock och resta stenar förknippades ofta med jättar och/eller stridsplatser i äldre tid (jfr t.ex. Edenryd, Villands härad, Ietnaryth 1434, med anknytning till en sägen
om en jätte i stenblock (DAL, ortn. Ivetofta sn).
Även Runnestycket, 1731, ett stycke i Araskogas norra vång, kan vara en del av rättsnamnskomplexet. Förleden skulle kunna vara subst. runa, syftande på en försvunnen runsten
eller kanske, om namnet har hög ålder, på rådslag, överläggningar etc. Sådana betydelser av
(motsvarigheter till) runa är välbelagda i många germanska språk (SAOB). Även verbet röna,
med gott om rättsliga associationer i äldre språkbruk, kan övervägas i diskussionen (SAOB;
ODS). Också Trätehålan (1805), V. vång, Araskoga, och Nåckarör (1808 Brandstad Lmh 7),
ett röse i Araskoga öster om landsvägen, skulle, givet den samlade kontexten, kunna ha att
göra med rättsplatsen, syftande på diskussioner vid tinget respektive föreställningar om avrättning vid en sten eller ett stenröse.95
Från Södra Åsum, Brandstads södra grannsocken, finns åtskilliga rättsanknutna marknamn. Detta förvånar inte eftersom socknen har utgjort ett eget birk (Karlsson 2009:144, not
15). Men kanske har också häradstinget, i så fall snarast efter birkets upphörande, varit förlagt till Södra Åsum. Enligt Gottfrid Björkelund omnämns Tingsskogen i Åsum ett par gånger
i häradets gamla domböcker (Björkelund 1973:43, 95). Troligen är det ännu skogsbevuxna
området nordväst om byn som åsyftas. Här finns också, som nämnts ovan, en ”Afrättsplats”
utmärkt på 1757 års karta. Omedelbart norr om skogspartiet med avrättningsplatsen finns
markstycken som bär namnen Tingkärren samt Östra Tinglyckan och Västra Tinglyckan.
Förmodligen hör även Tingsstigs åkrarne (1819), åkrar i Klambys södra vång, till rättsnamnskomplexet i Södra Åsums norra del, men det kan naturligtvis inte uteslutas att de istället hänvisar till det inte så mycket avlägsnare tinget i Araskoga/Östra Kärrstorp. Kring Östra
Tinglyckan, Västra Tinglyckan och Tingskärren finns stycken med namnen Friaremaden och
Brudalyckan. Syftningen är oviss, men kan ha att göra med lokala seder och förställningar
95

nacka, dial. nåcka ’bryta nacken av, hugga huvudet av’. Jfr Kåkanåckesten vid Bjäre härads tingsplats, ovan,
och Skermyssell dallenn, 1569, N. vång, Asmundtorp (Lb1:127), vid Rönnebergs härads tingsplats.
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kring möten av mindre formell karaktär än tingssammankomsterna och på så vis belysa komplexiteten i samlingsplatsernas funktion. Vid avrättningsplatsen finns i äldre lantmäterimaterial en kulle med namnet Ungakullen. Namnet kan innehålla adj. ung eller subst. unge men
troligare dial. ung [ong] ’ond’, syftande på föreställningar kring avrättningsplatsen. Ytterligare ett namn med anknytning till galgen är [galjaled] (1898), en grind vid infartsvägen till
galgbacken. Som på så många andra platser där marknamnen talar om rättsutövning finns
dessutom några namn på markstycken runt Södra Åsum som ser ut att knyta an till lokala
myter: Kungsdalen (Kongsdalen 1757 Lmh 3), en dal inom ett fornlämningstätt område strax
väster om Åsums gamla bytomt, samt Elffuehög (1569, Lb1:195). Det sistnämnda namnet,
som förmodligen innehåller ordet älva, kan tyvärr inte kan fästas mer exakt i terrängen.
Den mest mytomspunna platsen i häradets centralbygd kan nog sägas vara Skallebacken,
en naturlig höjdplatå som tämligen monolitiskt reser sig över slätten i Brandstads socken.
Genom sitt geografiska läge, sin monumentalitet och genom myter förknippade med platsen
framstår den som ett bygdegemensamt landmärke, en naturlig plats som bör ha haft potential
att definiera bygden och dess invånare mycket långt tillbaka i tiden. Skallebacken kan jämföras med de ”natural places” med rötter djupt ner i förhistorien som enligt arkeologen Richard
Bradley på många håll i världen tycks föregå arkeologiskt och historiskt belagda kult- och
samlingsplatser (Bradley 2000). RAÄ redovisar platsen som Brandstad 7:1 och uppger: ”Enligt en vid inv. –71 anförd tradition ska moränhöjdens högsta krön vara platsen för halshuggning och begravning av s.k. vettvillingar. Spår av detta ska finnas inom ett ca 20 x 20 m stort
område där marken är småkuperad med ca 1–2 m st och 0.1–0.2 m djupa fördjupningar. Platsen ska ha fått sitt namn härav. Inga ytterligare belägg för att platsen varit avrättningsplats.
Möjligen har platsen fått sitt namn av sin naturliga form.” Det sistnämnda är säkerligen riktigt: det är den i ortnamnssammanhang inte så ovanliga beteckningen skalle i betydelsen
’(ofta kal) höjd’ som ingår i namnet (Persson 1975:57; jfr t.ex. Breiskallen NSL).
Den tidigare nämnda avrättningsplatsen i Södra Åsum, är hos RAÄ angiven som Södra
Åsum 2:1 och i fornlämningsbeskrivningen noteras att platsen är markerad på 1757 och 1851
års kartor, men att det 1812 har markerats en avrättningsplats ca 250 m ÖSÖ om den tidigare
och senare angivna. Vid den tid då avrättningsplatserna norr om S. Åsum markeras på
lantmäterikartorna finns emellertid ingen tingsplats i direkt anslutning. Tinget har istället
kring 1720 flyttats till Sjöbo, fortfarande i Södra Åsums socken men ett stycke söderut i en
växande by med gästgivaregård och marknadsplats (Trolle-Önnerfors 2007d:3). Tingstene
Fallet i Sandbäcks östra vång, omnämnt 1766, ska sannolikt ses som sammanhörande med
Sjöbo som tingsplats. Förmodligen syftar namnet på en förhistorisk rest sten eller stensättning
och kan snarast uppfattas som ett sätt att skapa en bild av historisk kontinuitet kring den
relativt sentida tingsplatsen (jfr Lmh 1766, akt 6). Hur sådan historiserande namnbildning kan
gå till belyses på ett tydligt sätt i en prästrelation från 1746, författad av den historie- och
antikvitetsintresserade kyrkoherden J. A. Hoffgard i Sövde, Färs härad. Hoffgard uppger att
en numera försvunnen stensättning i Tågra by (Sövde sn) benämns Ingare stenarrna av
allmogen. Själv tror han sig emellertid veta bättre: Det korrekta namnet är Tingare Stenarna,
eftersom stensättningar av detta slag fordom använts som tingssäten (Karlsson 2009:118).
Från historisk tid låter sig ett troligt förlopp rekonstrueras som förklarar de olika ansamlingarna av rättsplatsnamn i Färs härad: I Södra Åsum har ett birketing funnits, förmodligen
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fram till 1600-talets slut. Häradstinget har samtidigt varit förlagt till ett område kring Araskoga och Östra Kärrtorp. Inom detta har troligen mindre flyttningar skett i samband med att
tingshus byggts eller att påbud kommit om att flytta tinget ut från eller in i bebyggelsen. Vid
1700-talets början har häradstinget flyttat till området för det nedlagda birketinget, antingen
först till Södra Åsum eller direkt till grannbyn Sjöbo. Birkets avrättningsplats har återanvänts
av häradstinget.
Längre tillbaks i tiden är förhållandena svårare att rekonstruera. Här finns emellertid likheter med andra härader som gör att något ändå kan sägas. Södra Åsum är nämnt som kungalev i Valdemars jordebok – här har alltså funnits en kungsgård under högmedeltiden (Vjb 1:2
s. 28). Precis som vid flera andra kungalev finns också arkeologiska omständigheter som talar
för att platsen har haft en speciell status som sträcker sig ner i järnåldern; främst rör det sig
om fyndet av en folkvandringstida guldbrakteat (S.H.M. inv. nr 7128). Den exakta fyndplatsen är okänd, men med hjälp av uppgifter om upphittaren, som var en av byns bönder, kan
man sluta sig till att brakteaten förmodligen har påträffats nordost om byn, inte osannolikt
något hundratal meter öster om de ovan nämnda markstyckena med namn på Ting- i byns och
socknens nordligaste del. Naturgeografiskt och avståndsmässigt framstår området öster om
Vombsjön – Södra Åsums, Brandstads och Östra Kärrstorps socknar – som en centralbygd för
det område som motsvarar Färs härad. Förekomsten av en kunglig ort – Södra Åsum – med
egen rättsutövning och ett förhistoriskt högstatusfynd samt en annan från denna ort åtskild
plats i samma centralbygd – Araskoga – där häradstinget har samlats, kan kännas igen från
flera håll: tidigare har Albo härad med Ravlunda – Ravlunda/Vitaby samt Bara härad med
Uppåkra – Bara/Önsvala beskrivits. Centrala bygder – jämförelsevis rika, kommunikativt
strategiska, tidigt befolkade etc. – innehåller som regel många och påtagliga nedslag av tidig
central maktutövning. Så är det också i Färs härads kärnbygd. I området kring de ovan beskrivna tingsplatserna finns inte bara Södra Åsums kungalev och birk utan också Övedskloster, grundat som premonstratenskloster av ärkebiskop Eskil under 1100-talets första del (Andersson 1947:395f.). Dessutom har den befästa centralpunkten för det stora medeltida kronolänet Beritsholms län funnits endast några kilometer norr om tingsplatsen vid Araskoga. Både
vid Övedskloster och Beritsholm (samt vid dess okända föregångare innan det köptes av Valdemar Atterdag 1363 (DD 3R 6:276) bör det ha funnits starka intressen av att kontrollera
rättsutövningen i området. Sådana förhållanden behöver inte ha påverkat själva rättsplatsens
lokalisering. Det kan tvärtom ha varit särskilt viktigt att värna dess autonomi och kontinuitet
för att därigenom upprätthålla en bild av rättslig legitimitet.
Ytterligare en enhet med rättslig särstatus har funnits i Färs härad, nämligen Sövde socken. Sövde birk är belagt först 1587 (12/11 1587 KB:855), men den rättsliga särstatusen kan
vara äldre. I socknen har en medeltidsborg av stor betydelse funnits, Sigaftha (så hos Saxo),
där ärkebiskop Absalon enligt Saxo anfölls av skåningarna kring 1180 (Andersson 1947:414;
Karlsson 2001:1ff.). Borgen och det tillhörande länet har legat under ärkestolen fram till reformationen och såldes 1587 av kronan till en privatperson. Det är i samband med denna försäljning som birkstatusen första gången nämns i text (Ljunggren 1852–1863). Men redan i
Lunds stifts landebok 1569 nämns ett Galgabjer i byns västra vång (jfr Gallebjers Fallet
1813 och [gallebjer] 1939, DAL ortn. Sövde sn), vilket visar att den rättsliga särstatusen är
äldre än övergången från krono- till adelsgods. Maktkoncentrationen som birket representerar
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kan emellertid vara ännu äldre än den tidigmedeltida biskopsborgen: den platåliknande höjden på det närmsta näset tvärsöver sjön, några hundra meter från platsen för biskopsborgen,
bär namnet Salsbjär.96
I Vanstad socken, i häradets sydöstra hörn, finns fyra lokaler med namn på ting vars anknytning till någon bestämd tingsplats inte är självklar. I ett av fallen, ett muntligt belagt
Tingsväjen (1934 DAL ortn. Vanstads sn), rör det sig säkerligen om vägen till Tinget i Södra
Åsum eller Sjöbo. De andra namnen är svårare att förklara. På gränsen mellan Vanstad och
Tolånga socknar har en åker kallats Tin skogs-åkren (Lmh 1762), förmodligen innehållande
namnet på en skog *Tingsskog. I socknens motsatta gräns, mot Tranås finns även där lokaler
med ting-namn: Tings Ry (Lmh 1825) och Tingemistan (Lmh 1822). Här kan det tänkas att
namnen har något med grannsocknen i öster, Tranås, att göra. Tranås utgör en enklav mellan
Färs, Ingelstads och Albo härader, men tillhör märkligt nog Herrestads härad. Det udda förhållandet kan ha att göra med att området har utgjort ett eget rättsdistrikt, ett i så fall obelagt
birk. Det kan vara tingsplatsen till denna rättskrets som Tings Ry och Tingemistan syftar på.
Oklar rättsanknytning har Galgabacken (1844 Lmh 24; RAÄ Västerstad 59:1), ett markstycke nära byn Farboret i Västerstads socken. Cirka en kilometer från platsen har en borg
funnits under medeltiden (jfr RAÄ Lyby 1:1). Ovisst är det även om och i så fall varför en
hög med namnet Våråsarör (RAÄ Östraby 68:2) i Östraby socken, så som det sägs på orten,
är en gammal avrättningsplats.97
Slutligen ska nämnas ett isolerat Galje Boken, ett rågångsmärke i Ilstorps utmark, Björka
sn (Lmh 1783, akt 2). Den sakliga bakgrunden är okänd, men det kan påminnas om gränsers
betydelse i folktron vad gäller avlidna i allmänhet och avrättade i synnerhet (Schön).

96

Om sal som ortnamnselement, se Christensen 2010:87ff.
Möjligtvis kan det ha att göra med att häradstinget under några år på 1720-talet höll till i Östraby, där häradshövdingen bodde (Trolle-Önnerfors 2007d:3).
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Namnmaterialet
Färs härads socknar

Brandstad

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Galgabackastycket,
1731, N. vång, Araskoga, Lmh 1

Tingstigs åkrarne,
1819, S. vång,
Klamby, Lmh 12

Östra Galgastycket,
1731, N. vång, Areskoga, Lmh 1

Galgebacken, 1805,
N. vång, Araskoga,
Lmh 7

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.

Galgebackskroken,
1805, Araskoga,
Lmh 7
Galgebacks ängen,
1805, V. vång, Araskoga, Brandstads
sn, Lmh 7
Fränninge

Gålheidan/Gållheidan, 1757, utmarken,
Vallarum, Lmh 5

Ilstorp

Galjebok sten, 1783,
Ilstorps utmark, Lmh
2
Galje Boken, 1783,
Ilstorps utmark, Lmh
2, rågångsmärke

Röddinge

Södra Åsum

Tingkärren, 1757,
N. vång, S. Åsum,
Lmh 3

Tinghus lyckan,
1810, Fäladsm., S.
Åsum, Lmh 11

Tingstene Fallet,
1766, Ö. vång,
Sandbeck, S. Åsums
sn, Lmh 6

Tingkjärren, 1810,
N. vång, S. Åsum,
Lmh 11
Ting kärrsfallet,
1810, N. vång, S.
Åsum, Lmh 11
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[jedatinged], 1934,
Eriksdal, betesmark,
”kring vägen s. ri. i
Eriksdal”.
Gamla tingshustomten, 1904, ”nr 1 avs.
från alla hemman i
Gumparps, Sjöbo
och Sjöbohus byar,
samt gatehuset Spjälla nr 1”, Jr/OAU
316/72
Galgabacken,
1973/1990, Åsum,
ES 2D:4d/ES 2D:42

Tingstenefallet,
1807, Ö. vång,
Sandbeck, Lmh

[galjabakken], 1934,
backe

Tingstene åkren,
1807, Ö. vång,
Sandbeck, S. Åsum,
Lmh

[galjaled], 1898,
Åsum, grind vid
infartsvägen till
Galgbacken

Västra Tinglyckan,
1810, N. vång, S.
Åsum, Lmh 11
Västra Tinglycke
fallet, 1810, N. vång,
S. Åsum, Lmh 11

Sövde

Vanstad

Gallebierg/galiebiergidtt,
1569, V. vång, Sövde, Lb I:209 f
Tin skogs-åkren,
1762, V. vång, Vanstatorp, Lmh

Östra Tinglycke
fallet, 1810, N. vång,
S. Åsum, Lmh 11
(Södra) Gallebjers
Fallet, 1813, Sövde,
Lmh

[gallebjer], 1939,
Sövde, Sövde sn,
backe

Tingemistan, 1822,
N. vång, Ö. Björkeröd, Lmh

[tingsväjjen], 1934,
Vanstad, Vanstad sn,
väg ”strax ö. 14”

Tingemist ängen,
1822, N. vång,
Ö. Björkeröd, Lmh

Västerstad
Östra Kärrstorp

Tings Ry, 1825,
Ö. vång, Vanstad,
Lmh
Galgabacken, 1843,
Farboret, Lmh
Tingshusbacken,
1817, Kärrstorp,
Lmh
Galjebacken, 1817,
Kärrstorp, Lmh

Österby

Galgabacken, 1990,
ES 2D:61
Galgabacken,
1973/1990, Kärrstorp
5:2, ES 2D:5d/ ES
2D:42
[galjabakken], 1934,
backe
[galjabakken], 1934,
Östraby, backe, ngt
ö. om kyrkan

Afrättsplatsen, 1810, S. Åsum, S. Åsums sn, Lmh
Friare Man, 1757, N. vång, S. Åsum, S. Åsums sn, Lmh 3
Elffuehög, 1569, S. Åsum, Lb 1:195
Brualyckan, 1757, N. vång, S. Åsum, S. Åsums sn, Lmh 3
Kämpetoften, 1731, N. vång, Araskoga, Lmh 1
Jfr Kämpatoften 1805; [tjempatofften]
Runnestycket, 1731, N. vång, Araskoga, Lmh 1
Skallebacken, 1865, S. Åsum, G. st. karta
Trätehålan, 1805, V. vång, Araskoga, Lmh
Tiue beenn agir, 1569, V. vång, Ilstorp, Ilstorps sn, Lb 1:211
tiuff musse, 1569, Vomb, Vombs sn, Lb 1:43
Tiuf kiärs backen, 1732, Ö. vång, Vollsjö, Vollsjö sn, Lmh 2
Tiufwe Måsse åcker, 1734, N. vång, vomb, Voms sn, Lmh 1
[tjyvakrogen], 1934, Åsum, S. Åsums sn, skogsmark
Unga kullen, 1757, N. vång, S. Åsum, S. Åsums sn, Lmh 3
Färlet, 1805, V. vång Araskoga, Lmh
Färledstufworne, 1805, V. vång, Araskoga, Lmh (Jfr Färsholmen, 1811, S. vång, Trulstorp, Esarps sn, Bara hd, Lmh 22)
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Färs härad
24
Västerstad

Långaröd

23

Östraby

Frenninge

Östra Kärrstorp

Skartofta

21
22
18
2019
Brandstad

Öved

16
14 15
13 11
12
10

Vomb
Björka

Södra Åsum

Ilstorp

Vollsjö

17
Lövestad
Tolånga

8
7 9

3
Utsnitt 1:50 000

12
Sövde

4
Vanstad

5

6

Röddinge

Ramsåsa

SKALA 1:250 000

10 KM

1. Gallebierg/galiebiergidtt, 1569, V. vång, Sövde, Lb1:209/219
2. Gallebjers fallet, 1813, Sövde, Sövde sn, Lmh 6
3. Tin skogs-åkren, 1762, V. vång, Vanstatorp, Vanstads sn, Lmh 6
4. [tingsväijen], 1934, Vanstad, muntl., DAL
5. Tings Ry, 1825, Ö. vång, Vanstad, Vanstads sn, Lmh 13
6. Tingemistan, 1822, N. vång, Ö. Björkeröd, Vanstads sn, Lmh 12
7. Galje Boken, 1783, Ilstorp, Ilstorps sn, Lmh 2
8. Tingstene Fallet, 1766, Ö. vång, Sandbeck, S. Åsums sn, Lmh 6
9. Gamla tinghustomten, 1904, jr/OAU 316/72
10. [galjaled], 1898, Södra Åsum, muntl., DAL
11. Afrättsplats, 1810, Södra Åsum, Södra Åsums sn, Lmh 11
12. Afrättsplats, 1757, Södra Åsum, Södra Åsums sn, Lmh 3 (Galgabacken, 1990, ES 2D:42)
13. Tingkärren, 1757, Södra Åsum, Södra Åsums sn, Lmh 3
14. Västra Ting lyckan, 1810, Södra åsum, Södra åsums sn, Lmh 11
15. Östra Ting lyckan, 1810, Södra åsum, Södra åsums sn, Lmh 11
16. Tinghus lyckan, 1810, Södra åsum, Södra åsums sn, Lmh 11
17. Tingstigs åkrarne, 1819, S. vång, Klamby, Brandstads sn, Lmh 12
18. Galgabacke stycken, 1731, Araskoga, Brandstads sn, Lmh 1
19. Galgebacks ängen, 1805, Araskoga, Brandstads sn, Lmh 6
20. Galgebackskroken, 1805, Araskoga, Brandstads sn, Lmh 6
21. Galjebacken, 1817, Kärrstorp, Östra Kärrstorps sn, Lmh 11
22. Tingshusbacken, 1817, Kärrstorp, Östra Kärrstorps sn, Lmh 11
23. [galjabacken], 1934, Östraby, Östraby sn, muntl.n DAL
24. Galjabacken, 1843, Farboret, Västerstads sn, Lmh 24

Fig. 30. Färs härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på
lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 31. Färs härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

GALGEBACKEN

GASTABACKEN

TINGSHUSBACKEN
GALGBACKSKROKEN
GALGABACKSSTYCKET

GALGBACKEN
TINGSPLATS?, NÅCKERÖR ?

KÄMPATOFTEN

SKALLEBACKEN

TINGSTIGSÅKRARNA

ÖSTRA TINGLYCKAN
VÄSTRA TINGLYCKAN
FRIAREMADEN
BRUDALYCKAN
TINGKÄRREN
ONDA KULLEN?

AVRÄTTSPLATS

KUNGSDALEN

SKALA 1:50 000
1 CM = 500 M

Fig. 32. Färs härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av ”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 33. Färs härads avrättningsplats vid mitten av 1700-talet. Här har man återvänt till en rättsplats som
tidigare tillhörde ett birk. Lantmäteriet.

Fig. 34. Vid detta vadställe i Araskoga har Färs härads tingsplats sannolikt varit lokaliserad i äldsta tid.
Kanske är det också i denna miljö upphovet till häradsnamnet ska sökas. Foto: Ola Svensson 2014.

Fig. 35. Utsikt ner mot Araskoga och Brandstads kyrka från Skallabacken, ett landmärke i Färs härads
centrala del. Foto: Ola Svensson 2014.

Häradsnamnet
Fershæret 1332 DD 2R 10:353; etc., ibid.; Færsheret 1361, DD 3R 6:30

Häradsnamnet tycks ha varit stabilt från de första 1300-talsbeläggen och framåt. Ett par former på Fors- finns, men det rör sig om avskrifter och belägg som förefaller osäkra eller korrupta. Annars växlar e och æ genom hela den äldre beläggsserien (undantaget ett par belägg
med a: Fars. Former med finalt -z, -tz etc. förekommer mot slutet av medeltiden och fram till
början av 1700-talet, men kan säkert förklaras av paleografiska normer. Vid ett fåtal tillfällen
under 1500- och 1600-talen förekommer former med d (Ferds etc.) och vid några tillfällen är
stamvokalen bruten: Fiertz Herred (1559, KB:276); Fiers Herred (1570, KB:535), Fiers
Herred (1612, KB:539). Belägg utan tillägget -härad saknas helt.
Namnets betydelse är dunkel. Det har föreslagits innehålla ett obelagt mansnamn *Fär,
men då det, som nämnts under Frosta härad, är högst tveksamt om mansnamn förekommer i
nordiska häradsnamn förefaller förslaget tvivelaktigt (Andersson 1986:111ff.). Den förste
kände uttolkaren av namnet, Andreas Stobæus, menade att namnet är gen. pl. av fä ’boskap’
(1706). Idén är forskningshistoriskt intressant, men fäna har förstås utmönstrats av namntypologiska skäl. Snarare är det, i analogi med en vanlig typ av häradsnamn, troligt att namnet innehåller ett ägo- eller naturnamn som också har varit namnet på en tings- eller samlingsplats. Att döma av -s-ändelsen har häradsnamnet i så fall bildats direkt till tingsplatsnamnet och alltså inte gått vägen över en inbyggarbeteckning. Här kan inte göras en längre
utredning av möjligheter att komma vidare med namnet Färs härad. Men jag vill ändå föreslå
möjligheten att utreda bildningar till roten i verbet fara. Häradets kärnbygd karaktäriseras i
hög grad av den vägsträckning som ännu idag löper i nordsydlig riktning från Södra Åsum i
söder genom Brandstad, Östra Kärrstorp o.s.v. norrut. Att sådana vägsträckningar kan ha
mycket hög ålder och också förknippas med begravnings- och kultplatser har senare års fältarkeologi i Skåne tydligt visat (Rudebeck 2002). Både Södra Åsum och Araskoga är dessutom belägna vid gamla vatten- eller våtmarkspassager där särskilt anlagda vägar eller vägbankar bör ha funnits mycket länge. Vid vadstället och platsen för de många tingsindicerande
namnen och traditionerna i Araskoga (RAÄ Brandstad 5:1) förekommer namnet Färlet, en
åker (1805), samt Färledstufworne. Dessa namn kan innehålla en fornspråklig motsvarighet
till farled eller ett far e.d. i betydelsen ’väg’, samt led ’grind’. Avståndet i tid är stort mellan
häradsnamnets förmodade ålder och dessa ägonamn. Men att tingsplatsen vid vadet och den
särskilda vägbanken kan ha haft ett namn med liknande ordinnehåll som Färlet (ett sammandraget Färledet?) och Färledstufworna förefaller ändå inte långsökt.

4.3 Gärds härad
Namn och namnmiljöer
I Gärds härad förekommer en av de rikaste och tydligaste koncentrationerna av rättsindicerande namn på ägor och naturlokaler i Skåne. Lokalerna förekommer i ett litet, väl avgränsat
område nordväst om Lyngsjö kyrka, alldeles invid Vramsån. På en flik som sticker ut och
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bildar ett näs i ån och i dess omedelbara närhet har de flesta markstycken namn som innehåller ting: det rör sig om en mängd varianter av eller sammansättningar med Tingsvång, Tingbro (jfr RAÄ Lyngsjö 89:1) och Tingshus. På den andra sidan ån just bortom åbrinken har de
flesta markstycken istället namn som innehåller galge eller stegel: galge-namnen är sammansatta med efterlederna -åker, -sand, -kärr, -hage och -bjär – det enstaka stegel-namnet med
-bjär: Steglebjär (jfr RAÄ Lyngsjö 88:1). Ett namn med efterleden -björk: Stegle björks Åkrarna/Stegle björksåker/Steglebjörksåker (1803–1805 Lmh) är troligen en urspårning eller en
av lantmätare missuppfattad form av Steglebjär (jfr Stelebiers agir 1569).
Till detta namnkomplex hör också några andra namn. Invid lokalerna med namn som innehåller galge och stegel finns ett markstycke benämnt Tjufweleds Kroget (1752) ’tjuvgrindskrogen’ (jfr Skalkaled, 1808, Frillestad, Frillestads sn, Lmh 3, invid en avrättningsplats
i Luggude härad). Namnet tycks syfta på en grind genom vilken den dömde fördes på väg till
avrättningsplatsen.
Precis som vanligen är fallet finns också platser med namn som anknyter till folktro i närheten. Guldhög eller Gullhästabacken är namnet på en gravkulle i Lyngsjös södra del. Enligt
den lokala traditionen innehåller den en guldhäst (se RAÄ Lyngsjö 80:1). Och just där Tingbron har överbryggat Vramsån invid den norra strandbrinken finns en numera genom övertäckande schaktmassor förstörd källa till vilken lokala myter har knutits: S:ta Helenas källa,
nämnd som offerkälla i 1624 års prästrelation (Tuneld 1934:60). En uppteckning hos DAL
från 1959 berättar: ”Det var en offerkälla, helgad åt Sankta Helena, moder till kejsar Konstantin den store, den första kristne kejsaren i Romarriket. I gamla tider sökte man sig till källan
för att finna bot för sina krämpor. De botsökande kom ofta mycket långtifrån – de trodde och
de blev botade.” Andra dokumenterade namn på källan är Jungfrukällan och Tingbrokällan
(RAÄ Lyngsjö 87:1; DAL ortn. Lyngsjö sn; Tuneld 1934:60).
Alldeles invid källan åt SSO har också funnits ”en bottenlös göl med gult vatten” kallad
Helveteshålan (DAL ortn. Lyngsjö sn). Viss ljudlikhet mellan namnen Helveteshålan och
Sankta Helenas källa gör att man inte kan utesluta att ettdera av dem är bildat genom anknytning till eller omtolkning av det andra. Inte osannolikt utgör ett namn innehållande en motsvarighet till ordet helig bakgrunden för dem båda: Helena faller med danskpräglat uttal
samman med helga, helgona till [hellene], och uttalet [hellede] ’Helvete’ sammanblandas lätt
med helgade.
Domares håla, ett markstycke ca tre kilometer väster om näset i Vramsån vid Lyngsjö, kan
ha indirekt anknytning till Lyngsjötinget, kanske genom lokal historia om ett äldre ting vid
Domarringen i Ö. Vram (1939, DAL ortn. Östra Vrams sn) eller om en domare på väg till
eller från tinget. Eventuellt har också det udda namnet *Hundating (Hunnatings sand, Hemmatings sand 1812), en höjd söder om Lyngsjö en koppling till Lyngsjötinget. Men namnformerna är vacklande och namnet därför svårtolkat. Om hund ingår skulle det kunna röra sig
om en skämtsam benämning på en lokal där byns hundar gärna har samlats, en bit bort ifrån
människornas samlingsplats (jfr Getating, Pigeting etc.).
Möjlig men oklar anknytning till rättsnamnskomplexet vid Lyngsjö har även Tingsslätten,
namnet på ett flackt sandigt område nordväst om Ugerups gård, 2–3 km bort från näset i
Vramsån. Namnet är belagt redan 1503 och är levande in på 1900-talet. Tingsslätten ligger på
mark som tillhör Ugerup, en gård känd som herresäte sedan medeltiden (Sandnes 2010:91).
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Den är inte belagd som birk, men ifall sådana rättigheter ändå funnits skulle det förklara
namnet.
Tingsplatsen vid Lyngsjö har tveklöst hög ålder. Redan i Lunds stifts landebok 1569
nämns Tingbron, tingwongen, ting wongen, Gallebiergs wong, gallebiers wong, Galebiers
agir, Gallebiers agerenn och Stelebiers agir. Vidare talar 1666 års jordrevningsprotokoll om
att en speciell skatt pålagts invånarna i Gärds härad för att ett nytt tingshus i Lyngsjö skulle
uppföras. Även de tidigaste tingsprotokollen från sent 1600-tal nämner Lyngsjö som tingsplats. Enligt en uppgift i RAÄs fornlämningsregister (till ett opublicerat arbete utan källhänvisning) sägs att den ”första beskrivningen av tingshuset i Lyngsjö är från 1693 och den säger
att det bestod av en länga på gästgivaregården, som innehöll tingsstuga, fångvaktarebostad
och fängelse”. 1757 flyttar tinget – efter en kort mellanperiod i Gärds Köpinge, under tiden
som det nya tingshuset byggdes – till Nöbbelöv. 1892 flyttas det till Degeberga som då blir
tingsplats även för Albo härad. 1953 förläggs tinget till Kristianstad (Almquist 1954:406f.;
Ejder 1978:40ff; GäHHÅ 1984:57ff.; RAÄ Lyngsjö 89:1/Fmis; Trolle-Önnerfors 2007;
Sandnes 2010:30f.).
Lyngsjö är synnerligen centralt beläget i Gärds härad, där flera viktiga vägar möts vid en
åövergång. Just kring kyrkan och fästet till näset med rättsnamnen har ett omfattande järnåldersgravfält med stensättningar, bl.a. en stor domarring, kunnat påvisas. Boplatslämningar
från sten- och bronsåldern finns inom samma område (RAÄ Lyngsjö 16:1, 73:1, 77:1, 78:1,
79:1/Fmis).
I ett bredare sammanhang finns åtskilligt som får trakten kring Lyngsjö att framstå som en
centralbygd från förhistorisk tid. Grannsocknen i norr – Vä – har ett namn som är en sydskandinavisk variant av det fornnordiska ordet vi ’helig plats, kultplats’ (Vikstrand 2001:298).
Mellan Lyngsjö kyrka och den medeltida stadskärnan i Vä är avståndet något över en halvmil.
Ungefär samma avstånd är det till den gamla bytomten i Lyngsjös östra grannsocken Köpinge. De skånska köpinge-namnen kan knytas till vikingatida handelsplatser, i något fall av semiurban karaktär. Platserna anses ha spelat ut sin roll redan vid medeltidens början.98
Lyngsjös norra grannby är Tings Nöbbelöv. De skånska Nöbbelöv-namnen (av *nybyli ’ny
gård’) är, liksom de flesta danska, av allt att döma mycket gamla och bärs av stora byar i närheten av gamla bygdecentra (Højgaard Jørgensen 1986:147ff.; Fridell 2013:103ff.; Albris
2014:100). Samtliga Nöbbelöv-byar i Skåne har i sin omedelbara närhet orter som på olika
sätt kan förknippas med rättsutövning. Sambandet är alltså påtagligt, men troligen indirekt.
Nöbbelöv-namnen illustreras och diskuteras ytterligare i det avslutande kapitlet.
Fler platser med rättsanknutna ortnamn finns i Gärds härad. I Degeberga, dit tinget som
nämnts flyttades 1892, finns platser med 1900-talsbelägg på namnen [tinghusplassen], [tinghusplanen], Tingstorget, Tingshusparken, Tingsvägen och [galliabakken]. Endast det sistnämnda, som namnger en kulle vid Degeberga kyrka, representerar traditioner äldre än 1892,
viket visas av att kullen även kallas Bågnabacken (motsv. fda. Bavn- ’vårdkase’). Ett möjligt
tecken på att man har funnit det passande att associera Degeberga med äldre tiders rättsutövning finns i de sent belagda namnen Domarringen (1974), Norrlia, Degeberga sn, och Domarringsvägen (1979).
98

För språklig utredning samt för hänvisningar till de sakliga omständigheterna, se Sandnes 2010:86f. Se även
Söderberg 2000.
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Om verklig rättsutövning vittnar däremot Steglabacken i Borrestads södra vång, Östra
Sönnarslövs socken (1772, Lmh 5). Hela 26 gårdar i Borrestad tillhörde under medeltiden
Dalby kloster (Skansjö 2013; Karlsson 2013). Klostret var åtminstone vid medeltidens slut,
och inte osannolikt även tidigare, eget birk (Svensson 2013). Tydligen sköttes eventuella avrättningar lokalt i Borrestad och inte i Dalby, där det annars också fanns en avrättningsplats.
Varken i Dalby eller i Borrestad finns några namn belagda som utvisar birketingets samlingsplats. Jag har för Dalby föreslagit att kyrkans vapenhus kan ha varit en sådan lokal (Svensson
2013). Kanske har liknande förhållanden rått i Borrestad.
I häradets södra gräns mot Albo finns i Maglehems och Hörröds socknar ett litet namnkomplex med rättsanknytning. Tingalyckan (i olika varianter) är ett markstycke i den östra
delen av Hörröds socken och i den västra av Maglehems, vid Lillehem. Äldst belagt är det i
det tidiga 1800-talets lantmäteriakter. I Lillehem finns också ett Tingaskiftet (1816) samt, i
den östra vången, en kulle benämnd Stockakullen. Möjligen syftar Stockakullen på en tingsplats. Kanske hör också namnet Tjuvkroken i Lillehem samt i Ekdala, Hörröds sn Tjufkroken
(1786) hit. Från samma område finns också det udda namnet Trunelän belagt. I muntliga uppteckningar från 1900-talet sägs Trunelän (eller Tronelän) åsyfta de tre byar i Albo härad som
skjuter in i Gärds härad och tillsammans bildar en flik just invid Lillehem och Hörröd (DAL).
Men Trunelän är också en bebyggelse öster om Lillehem, hos DAL äldst belagd 1974, men
uppkallad efter namnet på ett åkerfall på platsen [Trunelän], äldst belagt i den kanske korrupta formen Trundeländ 1796. Namnet ser ut att vara ett områdesnamn, men bildat till en enhet
som inte är känd i något historiskt sammanhang. Mycket spekulativt kan man tänka sig att här
har funnits ett i de historiska källorna förbigånget eller förkommet birk. Det bör också påpekas att rättsutövningsnamn vid häradsgränser, knutna till minnen eller berättelser om i övrigt
okända ting, finns på flera håll i Skåne. Enligt informanter som DAL:s upptecknare träffade
vid 1900-talets mitt fanns vid Tingalyckorna i Lillehem ”en stor sten där ungdomen skall ha
haft en samlingsplats vid utflykter” (DAL ortn. Maglehems sn). Tingsnamnskomplexet liksom ett eventuellt samband med namnet Trunelän tycks förbli dunkelt.
I Stensma, Huaröds socken, i häradets sydvästra hörn utpekar skifteskartorna från 1800talets första hälft en plats Galja backen (ca 1838; jfr RAÄ Huaröd 17:1). Namnet är ensamt
och svårt att förklara utifrån vad vi vet eller kan förmoda om äldre rättsorganisation. En lokal
förklaringssägen upptecknad hos DAL säger att ”en vaktpojke skall ha hängt sig här” (DAL
ortn. Huaröds sn).
Vä har varit stad sedan tidig medeltid och fram till 1600. Som stad har den haft sin egen
rättsutövning med stadsrätt som har sammanträtt på ett torg eller i ett stadshus samt en avrättningsplats i stadens omgivningar. En osäker uppgift om en galgbacke redovisas av RAÄ som
Vä 206:1. Med hänvisning till en artikel i Kristianstadsbladet (10/2 1945) sägs: ”På högsta
krönet i furuskogen finns galgbacken.” (RAÄ Vä 206:1).
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Namnmaterialet
Gärds härads socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Degeberga

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.
[tinghusplassen],
1958, Degeberga
kyrkby, öppen plats
eller torg på norra
sidan tingshuset
[tinghusplanen],
1958, Degeberga
kyrkby, öppen plats
eller torg
(=[tinghusplassen])
Tingstorget, ca 1900,
GäHHÅ 1979:65
Tingshusparken,
1979, GäHHÅ
1979:64
Tingsvägen, 1972,
SHFÅ
1972:141/SHFÅ
1976:191/GäHHÅ
1978:90

Djuröd

Tingesten, 1850,
Knutstorp, Lmh 39

Huaröd

Galja backen, 1838,
Stensma, Lmh 33

[galliabakken], 1933,
Degeberga, backe
vid Degeberga kyrka, ”även kallad
Bågnabacken”
[tingesten]y, [pikken]ä, år?, Knutstorp
nr 3, äng
Galgabacken, 1944,
Stensma, GäHHÅ
1944:80/2
[galliabakken], 1929,
Stensma nr 2, åker
”300 m. s. m i
Stensma. En vaktpojke skall ha hängt
sig här”

Hörröd

Tingalyckan, 1836,
Hörröd, Lmh 18
Tingalyckeåkern,
1836, Hörröd, Lmh
18

Köpinge

Thingsletten, 1503,
Ugerup, Rep. 2:5 nr

Tings Slätts Lyckan,
1776, Ugerup, Lmh

[tingslätten], 1933,
Ugerup, område av
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9858
Lyngsjö

Tingbron, 1569?,
Lyngsjö, se SOÅ
1978:45
tingwongen/ting
wongen, 1569/1978,
Lyngsjö, Lyngsjö sn,
Lb 2:169/SOÅ
1978:45
Gallebiergs
wong/gallebiers
wong, 1569,
Lyngsjö, Lyngsjö sn,
Lb 2:171
Galebiers
agir/Gallebiers agerenn, 1569, Lyngsjö.
Lyngsjö sn, Lb
2:169, 171

3
Ting Bro Åkrar/Tingbroåkra,
1803/1805, Bjäravång, Lyngsjö, Lmh
4/Lmh 6
Tinghus Bäcken,
1803, Bjäravång,
Lyngsjö, Lmh 4
Tinghus åkrar, 1803,
Bjäravång, Lyngsjö,
Lmh 4
Hörna Tingbro Åkerlotter, 1805, Lyngsjö,
Lmh 6
Tinghusåker, 1805,
Lyngsjö, Lmh 6
Hemmatings
sand/Hunnatings
sand, 1812, Hommentorp, Lmh 5
Tingbroåkers sanden,
1827, Lyngsjö, Lmh
6
Gallga hagen, 1803,
Lyngsjö, Lmh 4
Gallga håla, 1803,
Lyngsjö, Lmh 4
Gallga Sanden/Gallgasanden/Ga
lga Sanden,
1803/1805/1805,
Lyngsjö, Lmh 4/6/6
Gallg Åkra 1803,
Lyngsjö, Lmh 4
Galga åker, 1805,
Lyngsjö, Lmh 6
Galgåkerslott, 1805
Lyngsjö, Lyngsjö sn,
Lmh 6
Galgasandsåker,
1827, Lyngsjö, Lmh
6
Galgahagsåker, 1827,
Lyngsjö, Lmh 6
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Ugerups egendom
(”kring 12”)
Tingshusåkrarna,
1984, GäHHÅ
1984:61
Tingsbroåkrarna,
1984, GäHHÅ
1984:61
Tingsbroarna, 1984,
GäHHÅ 1984:60
[tingbrohölstjillan]
äv. Jungfrukällan,
1933, Lyngsjö, källa,
strax v. om ån
[tingbrohölen] 1933,
Lyngsjö, bråddjup i
ån i Lyngsjö
Tingsbron, 1935,
GäHHÅ
1935:71/1951:55/19
84:63
[galliahåven], 1933,
Lyngsjö, äng
[galliabakken] 1933,
Lyngsjö nr 6, 9,
Lyngsjö sn, ”hög
sandbacke n. ån, n.
10”
Galgbacken,
1935/1939/1943/194
9/1951, Lyngsjö,
GäHHÅ
1935:70/1939:72
/1943:15/ 1949:29/
1951:55

Galgahags ängen,
1827, Lyngsjö, Lmh
6
Galj åkers sandjord,
1841, Lyngsjö, Lmh
10

Maglehem

Galgåkersängen,
1803–1804, Lyngsjö,
Lmh (GäHHÅ
1984:64)
Tinga Lyckan/Tings
lycke/Tingalyckan
(-orne), /Tings lycke/
Tingalyckan1816/1816/1839/1
839/1844, Måsabackarna, Lillehem,
Lmh/Lmh/Lmh
32/Lmh 32/Lmh 41
Tinga Skiftet, 1816,
Lillehem, Lmh 21
Tingslycke fallet,
1865, Lillehem, Lmh
56

Träne

Vä

Tingbro
åker/Tingbro åkrar,
1814/1820/1836,
Nöbbelöv, Häfdebeskr. Nöbbelöf,
C27, Gärds hd/Lmh
27/Lmh 57
Tingbro åkerlott,
1820, S. vång, Nöbbelöv, Lmh 27
Tingswägen, 1844,
Mansdala, Lmh 76
Galga Sands åker,
1814/1820, Nöbbelövs s. vång, HäfdeBeskrifning… Nöbbelöf, 1814 (C27
Gärds hd)/Lmh 27

Tingalyckan,
1933/1974, EK
76:1933/ES 2D6i
[tingalykkebäkken],
1930, Lillehem,
Maglehems sn
[tingalykkårna]/
[tingalykkerna],
1930/1957, Lillehem
nr 2/4:1, ”där finns
en stor sten där ungdomen skall ha haft
en samlingsplats vid
utflykter”
Gallaskog, 1950,
Venestad, GäHHÅ
1950:149, plats med
järnålderssägen
Tingsgården,
1974/1995/2002, Vä
sn, ES
3D:1i/T53DSO/
T3DSO, fornlämning
å Vä
Tingbrokällan =
Tingbrohölskällan,
1944, GäHHÅ
1944:66
Tingbrohölen, 1944,
GäHHÅ
1944:66/SOÅ 1961–
1962:95, djup i
Vramsån
[galliasaunen], 1933,
Nöbbelöv nr 11,
sandmark
Galgabacken, 1949,
Vä, Vä sn, GäHHÅ
1949:42
[galliabakken], 1933,
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Vä nr 76, ”backe, nu
med furu, s. 1 i 13”

Västra Vram

Äsphult

Östra Vram

Gallebolycke, 1801,
Erikstorps S. vång,
Lmh 12

Tinga Backar/Tingabackar,
1825/1830/1849,
Brostorps utmark,
Äsphults sn, Lmh
11/12/43
Tingrebackar, 1849,
Brostorp, Äsphults
sn, Lmh 43
Tingbro åkra, 1810,
Möllevång, Ö. Vram,
Lmh 2

Galgasand, 1949,
Nöbbelöv, GäHHÅ
1949:42
Tingsplassen, 1958,
Skättilljunga, GäHHÅ 1958:57
[gallsko], 1928,
Skättilljunga nr 4, V.
Vrams sn, be
[tingabakken], 1929,
Tottarp nr 2, skogsbacke ”tingsvägen
gick fram här”
[tingabakken], 1929,
Brostorp nr 4,
skogsmark, ”i närheten här gick tingsvägen”

Tingbro åkerlotter,
1810, Möllevång, Ö.
Vram, Lmh 2
Tingbroängen, 1857,
Ö. Vram, Lmh 10
Domers hola, 1810, Ö. Vram, Ö. Vrams sn., Lmh 2
Domarringen, 1939, Ö. Vrams sn., SHFÅ 1940:142 f
Gastarna, 1814/1820/1949, S. vång, Nöbbelövs by, Vä sn., Häfdebeskr…Nöbbelöf…1814 (C 27 Gärds hd)/Lmh 27/GäHHÅ
1949:45
Stelebiers agir, 1569, Gallabjärsvång, Lyngsjö sn, Lb 2:171 (Ejder SOÅ 1978: 46)
Stegle björks Åkrarna/Stegle björksåker/Steglebjörksåker, 1803/1803–1805/1805, Lyngsjö, Lyngsjö sn. Lmh 4/Lmh ?
GäHHÅ 1984:64/Lmh 6 (Ejder SOÅ 1978:47)
Tjufweleds Kroget, 1752, Lyngsjö sn, GäHHÅ 1951:56
Tjuvatsenen/Tjuvastenen/[tjuasten], 1945/1974/1986, V. Vram 89:1, V. Vrams sn., SHFÅ 1945:119/ES 2D:9h
[tjuasnaben], 1928, Ullarp, V. Vrams sn., åker
Domarringen, 1974, Norrlia, Degeberga sn., ES 2D:7i
Domarringen, 1974, Kristianstad 2524, N. Åsums sn., ES 3D:1j
[dommaringen], 1933, Åsum, N. Åsums sn., ”hög sten med mindre stenar omkring… På backen i vägskälet”
Domarringsvägen, 1979, Degeberga sn., GäHHÅ 1979:73
Domareringen, ?, Skettilljunga, V. Vrams sn., uppt. DAL, 21 stenar på gränsen mellan Tollarp och Skettilljunga, nu
borttagna.
[dömanns tjarred], 1929, nr 1 Brännestad, Huaröds sn., kärr
Gastabroäng, 1724, Djurröd, Djurröds sn., Lmh 1
Lilla Gastabroäng, 1724, Djurröd, Djurröds sn, Lmh 1
Gasta måsse/Gasta mosse, 1836/1862, Utmarken, Hörröd, Hörröds sn, Lmh 18/Lmh 34
Gastekan, 1847, Djurröd, Djurröds sn, Lmh 33
Gastike ängen, 1847, Djurröd, Djurröds sn, Lmh 33
Gastäng, 1847, Djurröd, Djurröds sn, Lmh 33
Gastabacken, 1852, Harastorp, Djurröds sn., Lmh 46
[Gästabakken], 1929, Nr 1, Ryet, Huaröds sn., betesmark
[gästaäng], 1929, nr 1, Djurröd, Djurröds sn, äng
Steglebacken, 1772, S. vång, Borrestad, Ö. Sönnarslövs sn., Lmh 5 (DSÅ 6:321) Stegla Bäcken, 1813, S. Vång, Borretad, Ö.
Sönnarslövs sn, Lmh 13 (DSÅ 6:321)
Steglebäcks fallet, 1813, S. Vång, Borrestad, Ö. Sönnarslövs sn., Lmh 13
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Stocka Kullen, 1816, Ö. Vång, Lillehem, Maglehems sn., Lmh
Tjufkroken, 1786/1815, Ekedala, Hörröd, Hörröds sn., Lmh 4/9
Tjufvarödjan/Tjuvaröja/Tjufwarödjan/[tjuarödian]/Tjuvaröja, 1815/1840/1840/1928/1958, Store vång, Skättilljunga, V.
Vrams sn, Lmh 27/GäHHÅ 1958:59/Lmh 55/åker, å nr 7, 8 ”Namnet beror på att ngt stulits därifrån”/GäHHÅ 1958:56
Tjufvarödjeren, 1815, Store vång, Skättilljunga, V. Vrams sn., Lmh 27
Tjufva kroken/Kjufva kroken, 1840/1840/1887, Lille vång, N. Pårup, Äsphults sn., Lmh 25/Lmh 25/Lmh70
Tjufvakroken, 1841/1851, Knopparp, Linderöds sn., Lmh 44/Lmh 65
[tjuakrogen], 1930, Lillehem nr 8, Maglehems sn., åker
Tjufkärrs ängfall, 1840, Skepparslöv, Skepparslövs sn., Lmh 44
Tjufvalyckan/[tjualykkan], 1847/1929, Djurröd nr 4, Djurröds sn., Lmh 33/åker
Kyfva Lyckan, 1759, Ö.Sönnarslövs sn., GäHHÅ 1986:71
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Gärds härad
Skepparslöv
Djurröd

16

19

17

15

18

20

Äsphult

Vä

Träne

Norra Åsum
Norra Nöbbelöv

13
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2. Tinga Skiftet, 1816, Lillehem, Maglehems sn, Lmh 21
3. Tingslycke fallet, 1865, Lillehem, Maglehems sn, Lmh 56
4. [tingalyckebäcken], 1930, Lillehem, muntl., DAL
5. Tingalyckan, 1836, Hörröd, Hörröds sn, Lmh 18
6. Tingalyckeåkern, 1836, Hörröd, Hörröds sn, Lmh 18
7. [tinghusplassen]/[tinghusplanen], 1958, Degeberga, muntl., DAL (jfr Tingstorget, ca 1900, Degeberga, GäHHÅ 1979:65)
8. Tingshusparken, 1979, Degeberga, GäHHÅ 1979:64
9. Tingsvägen, 1972, Degeberga, SHFÅ 1972:141
10. [galjabacken], 1933, Degeberga (”äv. kallad Bågnabacken”), muntl., DAL
11. Galja backen, 1838, Stensma, Huaröds sn, Lmh 33
12. Gallebolycke, 1801, Erikstorp, Västra Vrams sn, Lmh 12
13. Tingsplassen, 1958, Skättilljunga, GäHHÅ, 1958:57
14. [gallsko], 1928, Skättilljunga, muntl., DAL
15. Tinga Backar, 1825, Brostorp, Äsphults sn, Lmh 11
16. Tingesten, 1850, Knutstorp, Djurröds sn, Lmh 39
17. Gallaskog, 1950, Venestad, GäHHÅ, 1950:149
18. Tingsgården, 1974, Vä, ES3D1i
19. [galjabacken], 1933, Vä, muntl., DAL
20. Tingswägen, 1844, Mansdala, Vä sn, Lmh 76
21. Thingsletten, 1503, Ugerup, DBM II:5 nr 9858
22. Tinghus åkrar, 1803, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lmh 4
23. Tingbroåkers sanden, 1827, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lmh 6
(jfr Tingbro åker, 1814, Nöbbelöv, Vä sn, Lmh 27; Tingbro åkra, 1810, Östra Vram, Östra Vrams sn, Lmh 2)
24. Gallebiergs wong, 1569, Lyngsjö, Lb2:171
25. Gallga hagen, 1803, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lmh 4
26. Galga Sanden, 1803, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lmh 4 (jfr Galga Sands åker, 1814, Nöbbelöv, Vä sn, Lmh 27)
27. Galebiers agir, 1569, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lb2:169
28. Ting Bro Åkrar, 1803, Lyngsjö, Lyngsjö sn, Lmh 4
29.Tingbroängen, 1856, Östra Vram, Östra Vrams sn, Lmh 10
30. [tingbrohölen], 1933, Lyngsjö, muntl., DAL
31. tingwongen, 1569, Lyngsjö, Lb2:171
32. Hunnatings sand, Hommentorp, Lyngsjö sn, Lmh 5

Fig. 36. Gärds härad. Kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på lokaler med
namn som innehåller ting och galge.

Fig. 37. Gärds härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.
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Fig. 38. Gärds härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 39. En del av den gere, det ’utskjutande markstycke’ på vilken Gärds härads tingsplats har varit lokaliserad. Foto: Ola Svensson 2014.

Fig. 40. Två generationers broar vid Lyngsjö. I närheten har Gärds härads tingsplats varit belägen under
mycket lång tid. Foto: Ola Svensson 2014.

Häradsnamnet
A Geri 1085 DD 1R 2:50 avskr. o. 1135; aGeRi o. 1120 NecrL 7; A Geri 1135 DD 1R 2:124; a geræ
1123–70 NecrL 62; Gæresheret 1231 Vjb 24; giæres hæræth o. 1250 NecrL 1; Gæresheræth 1294 DD
2R 4:115 avskr. 1494; Gyoris herret 1323 DD 2R 9:19 avskr. 149; Geresheret 1340 DD 3E 1:86 avskr.
1494; Gærisheret 1361 DD 3R 6:29; Gershæreth 1376 DD 4R 1:44; … Giers herret 1490 LÄU 5:118;
Gerdts Herridt 1569 Lb 70… Giärdz häradt 1675 K2.

Till skillnad från många andra häradsnamn finns flera namnbelägg äldre än Valdemars jordebok för området som motsvarar Gärds härad, äldst i Knut den heliges gåvobrev 1085, där det
kallas (A) Geri. Därefter finns flera belägg i Necrologium Lundense som överensstämmer
med denna språkform: a GeRi, A Geri och a geræ. Huruvida det har varit ett härad också vid
tillkomsten för gåvobrevet 1085 är en fråga som hänger samman med vilken syn man har på
häradernas uppkomst. Geri framstår hursomhelst som ett distrikt på samma nivå som härader
redan 1085.
Den rika medeltida beläggsserien visar att d i Gärds är ett senare tillägg, belagt först från
slutet av 1500-talet. Vid denna tid finns åtskilliga exempel på hur häradsnamn tillpassas för
att få ett begripligt och passande innehåll. I fråga om Gärds härad kan man anta att det är
ordet gärde, eller möjligen en variant gierde av gere (se ODS gere subst II, samt här nedan)
som har föresvävat 1500-talskanslisterna.
Det finns flera tolkningar som förekommit i diskussionen om häradsnamnets betydelse.
De kan sägas följa två huvudspår (Sandnes 2010:27f.). Enligt det ena av dessa, som genom
ordvalet i SOL måste ses som det mest etablerade, speglar de äldsta beläggen en -iaavledning Gæri till *Gāra, ett äldre namn på Vramsån, motsvarande det nordiska dialektordet
gåra ’savrand i trän, spricka, rand, strimma i trän’. John Kousgård Sørensen vill i Danske Søog Ånavne hellre se detta Gæri bildat direkt till *Gār som han menar kan ha varit ånamnet
(DSÅ 8:84). En -ia-avledning till ånamnet skulle alltså betyda ’området kring ån Gara/Gar’
eller möjligen ’deras område som är åbygden kring Gara/Gar’. Bertil Ejder, som har behandlat namnet, menar som ett av flera förslag att Gæri primärt har varit ett namn på den lilla sjön
Lyngsjön nära tingsplatsen i Lyngsjö, bildat som -ia-avledning till ånamnet. Sjöns namn har
så kunnat fungera även som bygdenamn. Förslaget har senare i modifierad form framförts av
Stefan Brink (Ejder 1978:46, 52; Brink 1998:318). En bakomliggande tanke är att sjön i fråga
skulle ha haft en mycket speciell funktion som bygdens offerplats i förkristen tid. Brink fäster
uppmärksamheten vid jämförbara platser: t.ex. Tissø på Själland, Svartsjön i Odensala, Ärlinghundra härad, Uppland, samt för Skånes del (mer tveksamt) Odensjön i Onsjö härad.99
Med hänvisning till Charlotte Fabech tidsfästs dessa platsers kultiska funktion till företrädesvis äldre järnålder (Brink 1998:318; Fabech 1991, 1994).
Roten gār ingår i en mängd ord i nordiska språk och dialekter. Ett gemensamt element i
alla dessa är ’linje, fåra’, betydelser som låter sig väl förenas med ett vattendragsnamn
(Sandnes 2010:28). Vattendragsnamn är inte heller okända som häradsnamn. I det gamla östdanska området finns ett nordhalländskt exempel: Viske härad. Inte heller är det långsökt att
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just Vramsån skulle ge namn åt bygden som motsvarar Gärds härad. Den löper i öst-västlig
riktning genom häradets mitt, där det är tätt med fornlämningar, där byarna är stora, de tidigmedeltida kyrkorna praktfulla o.s.v.
Det finns som sagt också försök att tolka häradsnamnet på annat sätt. Enligt denna andra
huvudlinje innehåller Geri etc. ett icke påträffat fornöstnordiskt maskulint substantiv *gēr, en
motsvarighet till fvn. geirr ’spjut, spets’. Vad det finala i (eller æ) i Geri i så fall representerar
kan diskuteras. Närmast tillhands ligger förmodligen dat. sing. på grund av befintlighetsuttryck. Kanske kan också ett gammalt gen. pl. *Gēra ha uppfattats som en feminin singularform och då böjts Geri i genitiv. Motsvarigheter till fvn. geirr är kända i östnordiska språk
och dialekter i en svag mask. form gere (samt en fem. form gera i en specialbetydelse med
heraldisk anknytning:) (SAOB; ODS; Rietz). En på många håll förekommande betydelse är
’nederdel av skjorta eller särk’. Ordet gere ingår också i många sydskandinaviska marknamn
i betydelsen ’kilformat markstycke’. En gemensam betydelse ’utskjutande flik’ e.d., ytterst
’det som liknar en spjutspets eller ett spjutblad’, kan antas. Även på västnordiskt område kan
gere vara ett spetsformigt eller långsmalt stycke jord (Sandnes 2010:27f.).
I tidigare forskning har det antagits att Gæri har varit en del av ett större folkland, Villand,
som förutom det som senare blivit Villands och Gärds härader också har omfattat Göinge.
Namnet Gæri skulle då syfta på en speciell del av Gärds härad, odlingsbygden kring Vramsån, vilken skjuter ut som en spjutformad kil från det större landets kärnbygd kring Hammarsjön (Sahlgren 1925:138, 1945:74f.; Brink 1998: 319). Stefan Brink pekar på en möjlig parallell i häradet och socknen Rasbo, Uppland, med den därur avsöndrade socknen Rasbokil, som
skjuter ut likt en kil ur den gamla Rasbobygden (Brink 1998:319; Calissendorff 1986:24f.).
Frågan är väl emellertid hur välgrundat detta förslag, först framfört av Jöran Sahlgren, är.
Hela teorin kring folklandet Villand i nordost och ett ”Urskåne” i sydväst bär drag av äldre
tiders starkt idealiserade, förenklade bild av hur makt och kontroll i förhållande till befolkning och landområde har kunnat se ut. Därmed inte sagt att en beskrivning där man ser landskapet som uppdelat i zoner eller intresseområden är omöjlig. Utifrån grundsynen att det har
funnits öar av makt i ett hav av ickemakt (jfr Callmer 1997:15) kan en fruktbar diskussion
föras utifrån förekomsten av maktcentra i olika delar av landskapet.100 Grupper av människor,
som genom att t.ex. dela kult- och rättsplatser har uppfattat sig själva som tillhörande en bestämd gemenskap, vars namn kan ha korresponderat med ett bestämt territorium, har säkert
funnits. Men inte bara de övergripande förutsättningarna utan också detaljerna i den Sahlgrenska synen på Gärds härad måste ifrågasättas.
Jordbruksbygden kring Vramsån i Gärds härads centrala delar ser inte ut som en kil eller
ett spjut, knappast ens som en flik. Perspektivet är, till skillnad från Brinks exempel socknen
Rasbokil, så geografiskt storskaligt att det förefaller otänkbart innan kartografins tid. Och inte
heller utifrån ett modernt flygperspektiv är spjutliknelsen träffande.
Ett i geografisk mening motsatt sätt att tolka häradsnamnet utifrån samma språkliga linje
som Sahlgren har föreslagits av Bengt Pamp. Här är perspektivet snarast mikrogeografiskt:
Pamp tänker sig att Gæri innehåller en direkt motsvarighet till fvn. geirr ’spjut’ och att namnet har syftat på ett bestämt spjut som märke för ett ting eller för en gräns (Pamp 1983:28).
Om Sahlgrens förslag ter sig alltför storskaligt kan det kanske sägas att Pamps istället är väl
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småskaligt. Tanken att ett, i så fall naturligtvis mycket speciellt och viktigt, objekt vid en
gräns eller tingsplats ger namn åt ett större område verkar inte omöjlig i betydelseutvecklings- och namnbildningshänseende, men inte heller typiskt.
Jag menar att det är möjligt att argumentera för en tolkning med anknytning till Sahlgrens
geirr utifrån en geografisk nivå som ligger mellan Sahlgrens och Pamps och som dessutom
har gott om paralleller bland häradsnamnen: alla de tingsplatsindicerande namnen runt Gärds
häradstings samlingsplats i Lyngsjö förekommer på en mycket tydlig flik, ett näs, ut i Vramsån.101 Förhållandet att Gärds härads äldsta kända, av allt att döma mycket gamla, tingsplats
legat på en tydlig ”gere” bör, menar jag, tillmätas betydelse i diskussionen om häradsnamnet.
Om detta accepteras finns tre sakligt tilltalande alternativ, alla såvitt jag kan bedöma
språkligt möjliga att i varje fall diskutera, för att tolka (a) Geri: ett områdesnamn bildat till ett
ånamn, ett områdesnamn bildat till ett sjönamn eller ett områdesnamn bildat till namnet på
det näs där tinget hölls. Det sistnämnda – att häradsnamnet skulle kunna härledas ur ett tingsplatsnamn som innehåller en motsvarighet till fvn. geirr och dialektordet gere – har det emot
sig att Gärds härad enligt Thorsten Anderssons terminologi är ett gammalt bygdenamn, inte
ett primärt häradsnamn, eftersom de äldsta beläggen inte innehåller tillägget -härad. Ett
ånamn som grund för ett distriktsnamn ligger mer i linje med de gamla bygdenamnen än med
de primära häradsnamnen, som vanligen är uppkallade efter tingsplatsen (Andersson 1965).
En fortsatt diskussion om namnet Gärds härad verkar möjlig. Förutom att utreda ord och
namn besläktade med gār och gere måste då också inbegripas indelningen i olika typer av
häradsnamn.

4.5 Harjagers härad
Namn och namnmiljöer
Endast på två ställen i häradet finns anhopningar av namn som relaterar till rättsutövning. I
byn Stora Harries västervång, vid två neolitiska dösar på gränsen till Södervidinge socken,
finns bland annat namn som innehåller ting och galge och som kan antas höra samman med
häradstinget. Även i Örtofta finns lokaler med sådana namn, säkerligen sammanhörande med
Örtofta birk (TU II:154).
Mellan 1687 och 1691 visar bevarade domböcker att Saxtorps by, närmare bestämt dess
gästgivaregård, i häradets västligaste del, var häradets tingsplats. 1691 förenades Harjagers,
Torna och Bara härader till en gemensam domsaga. Mellan detta år och 1728 har tinget under
längre eller kortare perioder alternerat mellan Saxtorp i Harjagers härad, Dalby i Torna härad
och dessutom, 1704–1718, Annelöv i Onsjö härad. 1724 brann Saxtorps gästgivaregård ned
under pågående tingssammankomst. Därefter ambulerade tinget mellan Kävlinge i Harjagers
härad och Dalby. Från 1728 brukades ett nytt tingshus i Kävlinge (även det en gästgivaregård) och 1778 byggdes här också ett häkte (Forslid 1952:34). 1851 bröts domsagan upp och
Harjagers härad kom istället att slås ihop med Rönnebergs och Onsjö härader. Från 1873
sammanslogs de tre tingslagen i denna domsaga till ett, med nytt tingsställe i Onsjö härads
dåvarande tingshus i Marieholm. Den tomt i centrala Kävlinge intill Landskronavägen, mitt
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för gamla gästgivaregården där tingshuset stod kallas [tinghuslykkan] (1931, DAL ortn. Kävlinge sn) (jfr även Lmh 1795 där tingsplatsen i Kävlinge är markerad precis intill gästgivaregården).
Även under 1900-talet har åtskilliga splittringar och sammanslagningar kännetecknat den
rättsliga indelningen i Harjagers härad (Trolle-Önnerfors 2007e:4). Men dessa har veterligen
inte genererat något namnmaterial och redovisas därför inte här.
Saxtorps geografiska läge, längst i väster i häradet, talar starkt emot att det sena 1600talets tingsplats på orten har mycket äldre rötter. Det finns inte heller något namnmaterial
som förbinder platsen med rättslig aktivitet, vilket åtminstone ur ett skånskt perspektiv i hög
grad kan förväntats vid gamla tingsplatser med lång hävd. En stark lokal tradition gör istället
gällande att Harjagers härads ”ursprungliga” tingsplats har funnits i Stora Harrie (Forslid
1951:31). Traditionen, i vilken en mängd marknamn (se nedan) framstår som betydelsefulla
beståndsdelar, har också fått reell återverkan på rättsutövningen i relativt sen tid. 1845, då en
mördare hade dömts till döden i häradet, uppstod tveksamhet kring var den dömde skulle
avrättas. Det var då länge sedan någon sist tilldelades dödsstraff och inom rättsadministrationen hade man helt enkelt glömt var verkställandet av sådant skulle ske. En utredning gjordes
och på inrådan av lokala åldringar utsågs en plats väster om Stora Harrie till galgbacke
(Holmström & Winther 1985:39ff.). Platsen motsvaras av fornlämningen Stora Harrie 9:1.
Den klassificeras som ”Långdös, i hög… 52x7 m (Ö-V) och 0,5 m h.” och det noteras att den
”Kallas av ortsbefolkningen för galgbacken” (RAÄ Stora Harrie 9:1/Fmis).
I prästrelationerna 1690–93 finns en beskrivning som skulle kunna tyda på att det har funnits fog för utredarens slutsats om avrättningsplatsen väster om Stora Harrie. Om en plats två
bösskott från Stora Harries västra grannby Tostarp sägs det att ”der skall hafwa stådt ett kloster hwar af murarna alt här till hafwa synes och många dee dödes been fins der i jorden”
(RAÄ Stora Harrie 10:2/Fmis). Att ett i övrigt helt okänt kloster skulle ha funnits här är högst
osannolikt. Förmodligen finns bakom historien ett behov av att förklara en plats där människoskelett har hittats. Det kan naturligtvis mycket väl röra sig om en ”reguljär” gravplats från
förhistorisk tid, men också om begravningar i anslutning till en avrättningsplats.
I Stora Harries västervång nämns redan 1569 Tingstumpen och Ting stickid. Med det sena
1700-talets skifteshandlingar tillkommer Tingkjärret (1779), en numera torrlagd våtmark,
också den i Stora Harries västra vång. På Tingsstycket finns en fornlämning (Stora Harrie
8:1) som i RAÄ:s register uppges vara en ”Långdös, i hög… ca 9x13 m (NV-SÖ) och ca 0,6
m h. Vid högens fot finns 11 st block i form av en rektangel (kantstenar), 4 i SV långsidan, 4 i
NÖ långsidan, 2 i SÖ kortsidan och 1 i NV kortsidan. Blocken är klumpformiga, 0,5–1,7 m h,
1–1,5 m br och ca 1 m tj. Ett par av klumpstenarna är resta och några är kullfallna. Inga lämningar av döskammaren är synliga.” Angående namnet noteras att: ”Anläggningen kallas för
domarring av lokalbefolkningen.” (RAÄ Stora Harrie 8:1/Fmis).
Stämme Liarna (1782, DAL ortn. Stora Harrie sn), åkrar i Stora Harries västervång, skulle
kunna tillhöra samma namnkomplex och syfta på ett sluttande område på eller vid tingsplatsen. Men troligen handlar det om en felläsning av DAL:s excerpist. Så vitt jag kan se benämns markstyckena genomgående istället Slemmeliarna e.d. (Lmh). Jfr Store Slemme lien
etc. i Stora Harrie 1569 (Lb1 62:7f.).
I samma by och vång finns även ett par kullar utan närmare lägesangivelse: Haarekullen
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och Lille Haarekullen (1569). I lantmäteriakterna förekommer namnen inte, men i samma
vång finns 1782 ett Hurres åker, förmodligen en (korrupt?) reminiscens av 1500-talsnamnen.
Haarekull-namnen kan mycket väl vara en del av rättsmiljöns språkliga manifestationer genom anknytning till häradsnamnet och bynamnen Stora och Lilla Harrie. Exakt hur förhållandet ser ut är svårutrett; en möjlighet med många paralleller är att Haarekull-namnen speglar en lokal myt om en kung Hård e.d. Även Harebjär (1785) i Kävlinges östra vång kan, på
något sätt, ha med Haarekullen 1569 att göra: kanske åsyftas samma lokal, kanske har en
förväxling av namnen på näraliggande högar skett, eller kanske har det i olika byar och socknar funnits olika uppfattningar om vilka lokaler som ska förknippas med vissa berättelser.102
Lundekiers agerenn, 1569, en åker i de västra och norra vångarna i St. Harrie, Lb1
63:16/62:33 visar att en våtmark och intill denna en lund har varit delar av naturgeografin
väster och norr om Stora Harrie. Sådana inslag i natur- och kulturlandskapet kan väcka associationer mot förhistoriska kultplatser. Men landskapstyperna ifråga är samtidigt så vanliga
att det i praktiken är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att dra några slutsatser utifrån
ortnamnsbelägg som syftar på mossar eller lundar.
Loff toffte, till synes innehållande en motsvarighet till danskans lov ’lag’, är namnet på
markstycken i Kävlinges östra vång.103 Denna bys östra gräns ligger ca två kilometer från
rättsnamnsmiljön i Stora Harries västervång, alltså inte längre bort än att ’lagtomterna’ kan
tillhöra samma namnkomplex, där flyttningar av tinget eller myter om sådana kan ha funnits
inom ett närområde. Namnet är unikt i Skåne, men saknar inte paralleller: Logtun i Tröndelag, Norge, är namnet på den plats där Frostalagens tingslag samlades (NGN).
Inom den bredare namnmiljön finns flera namn som förknippar bestämda platser med lokal mytologi och tradition: Gylhøis agerenn, 1569, V. vång, St. Harrie, och längre bort, möjligtvis väl långt för att höra samman med komplexet väster om Harrie, Kong dallin (1569), V.
vång, Kävlinge, och ett Torsåker 1795 i samma vång.104105
Namnet Stafs åkrar, 1782, V. vång, St. Harrie, är en del av namnmiljön i anslutning till
Tingsstycket vid Stora Harrie. Namnet kan syfta på resta stavar eller stenar, försvunna eller
ännu kvarvarande i den rika fornlämningsmiljön, eller mer spekulativt på någon anordning
med särskild anknytning till en äldre samlingsplats.
Om vägen till tinget i Stora Harrie erinrar namn ifrån Virke i väster och Västra Karlaby i
norr, båda ungefär en halvmil från Tingsstycket. I Virke finns ett flertal lokaler med namn på
Tingled-, äldst belagt i namnet Tingleids agerenn 1569. Från samma år och i samma källa
nämns i Västra Karlabys östra vång En tingweys agir.
Godset Örtofta, med medeltida rötter, har, åtminstone från mitten av 1600-talet varit eget
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En annan möjlighet är, förstås, att hare, (djuret), ingår i dessa namn.
I en lantmäterihandling från sent 1700-tal skrivs namnet med ö: Löftofta (DAL ortn. Kävlinge sn). Alternativa tolkningar av förleden som kan övervägas är: ett vattenbetecknande Løv- av fda. løgh, löv ’blad’, samt dial.
lav ’stapel’.
104
Högnamn med Gyl-, Gil-, Gel-, Gy-, Gyd- etc. som förled utgör ett disparat och svårutrett komplex. K. G.
Ljunggren (1946–1948:39ff., 55) menar att man för de sydsvenska och danska högnamnen med förleden Gyletc. har att välja mellan gille n., en växtbeteckning da. gejl och, inte minst, en sammansättning *Gȳghæhillæ,
med en höjdbetecknande efterled och en motsvarighet till no. och isl. gýgr f. ’trollkvinna’ i förleden. Det bör
också påpekas att namn på Gyll- inte sällan har associerats med guld.
105
Jfr Tormusse 1569 (LbI:63f.) m.fl. namn på Tormuss- i St. Harrie Norra och Västra vångar. Dessa innehåller
sannolikt tord ’smuts’ eller torv. Jfr även Tordingsager och Torager 1514 (Pb: 279) i Hög, Kävlinges västra
grannby. Troligast innehåller de tord ’smuts’.
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birk. Bevarade birketingsböcker finns från åren 1655–1670 (TU II:154). Att den autonoma
rättsstatusen är äldre än så visar Tinghöy engenn, en äng nämnd i Lunds stifts landebok
1569.106 Även en lokal avrättningsplats eller föreställningar om en sådan har avsatt namnmaterial: Galge Wången (1827).107
Inom det område som i historisk tid är känt som Harjagers härad har en stor, närmast
preurban handelsplats funnits under sen vikingatid: Löddeköpinge (Svanberg & Söderberg
2000b). I Löddeköpinges östra vång finns 1569 åkern Galhöys agerenn. Närmast till hands är
det att i namnet se en avrättningsplats tillhörande Borgeby birk vartill Löddeköpinge har hört.
Birket, till vars förhistoria en vikingatida ringborgsanläggning hör, tas upp under Torna härad.
I Huvudstorps by, Dagstorps socken, på gränsen till Rönnebergs härad finns en äng benämnd Galjabackeängen, äldst Galja backa-ängen 1778. Namnets sakliga bakgrund är oklar,
men det kan påminnas om den klart påvisbara kategori rättsnamn som kan knytas till lokaler
vid häradsgränser runt om i Skåne, inte sällan i mycket förtätade fornlämningsmiljöer.
Namnmaterialet
Harjagers härads
socknar

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Dagstorp

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880
Galja backaängen/Galja backa
ängen/ Galjabacke
ängen,
1778/1780/1816,
Backavången, Huvudstorps by, nr 1,
Lmh/Lmh 2/Lmh

Kävlinge

Löddeköpinge
Stora Harrie

[tinghuslykkan],
1931, Kävlinge nr
15, ”Här har fordom
Kävlinge tingshus
varit beläget – Intill
landskronavägen,
mittför gamla gästgivaregården”
Galhöys agerenn,
1569, Ö. vång, Lödde-köpinge, Lb 1:10
Tingstumpen, 1569,
V. vång, St. Harrie,
Lb 1:62
Ting stickid, 1569,
V. vång, St. Harrie,
Lb 1:63/
Lb 1:64/Lb 1:62

Tingstycket, 1782,
V. vång, St. Harrie,
Lmh 1
Tingkjärret, 1779,
V. vång, St. Harrie,
Lmh 5
Tingstycken, 1782,
V. vång, St. Harrie,
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Se även Gillberg 1765:186.
Jfr [galljabakken] och [galljevången] 1943, DAL ortn. Lilla Harrie sn.
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Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.

Lmh 1
Tingstycks åkerlöt,
1782, N. vång,
St. Harrie, Lmh 1
Södervidinge

Virke

Västra Karaby

Örtofta

Galgbacken,
1988/1994/2001,
Södervidinge sn.,
ES 2C:85/T52CNO/
T2CNO, fornl.
Tingleids agerenn,
1569, V. vång, Lb
1:64

En tingweys agir,
1569, Ö. vång, V.
Karaby,
Lb 1:76
Tinghöy engenn,
1569, Örtofta, Lb
1:93

Norra Tingledsbitarna 1768, V. vång,
Virke, Lmh 1

Norra Tingleds Bitarne, 1804, V. vång,
Lmh

Tingledsfallet, 1768,
V. vång, Virke, Lmh
1

Tingledsfallet, 1804,
V. vång, Virketorp,
Virke, Lmh

Galge Wången,
1827, Örtofta sätesgård, Lmh

[galljabakken], 1943,
Örtofta gård, Örtofta
sn., backe
[galljevången], 1943
Örtofta sätesgård,
Örtofta sn.

Gylhøis agerenn, 1569, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn, Lb 1:63 (Ljunggren SOÅ 1946–48:39ff)
Harebjär, 1785, Ö. vång, Kävlinge, Kävlinge sn, Lmh 4
Haarekullen, 1569, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn, Lb 1:63
Hurres åker, 1782, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn. Lmh 1
Kong dallin, 1569, V. vång, Kävlinge, Kävlinge sn, Lb 1:69
Lille haare kuldenn, 1569, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn. Lb 1:62
Loff toffte, 1569, Ö. vång, Kävlinge, Kävlinge sn, Lb 1:69
Lundekiers agerenn, 1569, N. och V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn, Lb 1:62f
Stafs åkrar, 1782, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn., Lmh 1
Slemme Liarna, 1782, V. vång, St. Harrie, St. Harrie sn., Lmh 1
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Harjagers härad

Stehag

Saxtorp

3

Norrvidinge

Dagstorp

Södervidinge

Hofterup

Kävlinge

Stora Harrie

4
Hög
Barsebäck

Löddeköpinge

1

Virke

Remmarlöv

11
9
5 10
7 6 12 Lilla

2
Västra Karaby

8

Västra Sallerup
Borlunda

Harrie
Örtofta

14

13

Utsnitt 1:50 000

SKALA 1:250 000

10 KM

1. Galhöys agerenn, 1569, Ö. vång, Löddeköpinge, Lb1:10
2. tingweys agir, 1569, Ö. vång, Västra Karaby, Lb1:76
3. Galja backa-ängen, 1778, Backavången, Huvudstorp, Lmh 2
4. [tinghuslykkan], 1931, Kävlinge, muntl. DAL
5. Tingkjärret, 1779, V. vång, Stora Harrie, Lmh 1
6. Tingstycket, 1782, V. vång, Stora Harrie, Lmh 1
7. Tingstumpen, 1569, V. vång, Stora Harrie, Lb1:62
8. Tingstycks åkerlöt, 1782, V. vång, Stora Harrie, Lmh 1
9. Galgbacken, 1988, Södervidinge, ES 2C/85
10. Tingleids agerenn, 1569, V. vång, Virke, Lb1:76
11. Norra Tingledsbitarna, 1768, V. vång, Virke, Lmh 1
12. Tingledsfallet, 1768, V. vång, Virke, Lmh 1
13. Galge Wången, 1827, Örtofta sätesgård, Lmh 2 (jfr [galjabakken], 1943, muntl. DAL)
14. Tinghöy, engenn, 1569, S. vång?, Väggarp, Lb1:93

Fig. 41. Harjagers härad. Kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg på lokaler
med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 42. Harjagers härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

GALGBACKEN
TINGSTUMPEN

TINGKÄRRET
TINGSTYCKET

TINGSTYCKS ÅKERLÖT
LILLA HAREKULLEN
STAVÅKRAR
HAREKULLEN
HAREBJÄR
BÅGNHÖG
LOVTOFTA GYLLHÖG
HARALDSKÄRR

TORSÅKER

TINGHUSLYCKAN

KÄMPESTENARNA
(HARVARDS GRAV)

KUNGADALEN

SKALA 1:50 000
1 CM = 500 M

Fig. 43. Harjagers härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).

Fig. 44. Bakgrundens domarringsliknande monument vid Stora Harrie är troligen en neolitisk dös. Den har
bidragit till en historisk inramning av tinget i Harjagers härad. Foto: Ola Svensson 2014.

Fig. 45. På Harjagers härads gamla tingsplats finns flera neolitiska megalitgravar. Här en långdös. Foto: Ola
Svensson 2014.

Häradsnamnet
Harthakeærsheret 1300 (1231), Vjb; Harthakræsheret 1314, DD 2R 7:215; Harthakarheret 1341, DD 3R
1:168; Harthakraheret 1341, DD 3R 1:168; Harthakershæræth 1343, DD 3R 1:305; Harthakerhæret;
Harthakesheret 1358, DD 3R 5:120; Hardagarthshæret 1367–99, LD vet. s. 10; Harthakrahæret 1367–
99, LD vet. s. 246; Haragaers haereth 1402, SDns 1:188; Hardagra haeraed 1406, SDns 1:590; Hardagerss H. 1478, Rep. 2:4251; Haragers hæret 1507 LÄU 6:231; etc ibid.; Harjagers herreder 1648, KB
208; HarrieAggerss Herridt 1651 Decb

Häradsnamnet har gemensam bakgrund med bynamnen Stora och Lilla Harrie (de Harthakræ
1310 DD 2 R6: 225; in Hartakar Litlæ 1334 DD 3R 1:295). I såväl häradsnamnet som bynamnen växlar beläggen till synes godtyckligt mellan singular och plural i medeltidsbeläggen, med någon övervikt på plural – det äldsta dock i singular. Pluralformen kan spegla en
inbyggarbeteckning i genitiv, men den kan också vara ett tidigt exempel på analogt uppkommen ”ortnamnsplural”. Växlingen mellan singular och plural bör dessutom ha gynnats av
möjligheten till s.k. r-omkastning. Försvagning av förledens finala klusil förekommer från
1300-talets senare del, och från och med senmedeltiden finns exempel i ökande frekvens på
att förledens slutkonsonant faller helt. -i-/-j- i den första ledens sammansättningsfog är alltså
ett sent inskott i skrift; former som Hariager etc. förekommer först från början av 1600-talet.
I tal kan -i-/-j- vara äldre: dh tenderar redan i forndanskan att ersättas med j (Hald 1942:20f.;
Hallberg 1979: 84). Ett visst stöd för att i/j-formen är äldre än sina äldsta skriftliga manifestationer utgör häradsvapnet, en jagad hare, äldst belagt genom ett sigill från 1524 (Thiset
1903). Ljudlikhet syns ha varit ett av huvudspåren längs vilka renässansens heraldiker trampade – jfr t.ex. Oxie härads oxar (trots att förleden i Oxie enligt de äldsta beläggen är Os-).
Även om vapenkonstruktionerna är vidlyftiga och knappast stringenta ens i fonetiskt hänseende måste det åtminstone konstateras att jaga/jagad, så som häradsvapnets bild förmedlar
språket, passar väl överens med hur härads- och bynamnen börjar skrivas cirka hundra år
senare.
En tydlig association med -ie-namnen (-hogh > -höj > -ie ’hög’) kommer först med
svensktiden.
Hos Hallberg (1979:83f.) finns en utförlig redogörelse för utvecklingen av Harrie-namnen
och Harjagers härad. Här framhålls bland annat betydelsen av att härads- och bynamnen fått
olika uttal så att häradsnamnet har haft efterledsbetoning medan bynamnen på grund av de
fasta, på 1700-talet framförställda, bestämningarna Stora och Lilla (med betoning på just bestämningarna) har gynnat en annan ljudutveckling och därigenom underlättat associationen
med de vanliga -ie-namnen. Hallberg pekar också på att -åker/-åkra-namn i Skåne inte sällan
har en starkt reducerad form: -are etc.
Den långa serien av bevarade medeltida källformer tyder på att härads- och bynamnen innehåller en tillfällig sammansättning eller ett färdigt appellativ bestående av äldre motsvarigheter till hård och åker. Flera förslag till tolkning av förleden har emellertid framförts. Den
har också menats innehålla en motsvarighet till mlt. hard, hart ’skog’ i betydelsen ’stenig,
ojämn mark o.l.’, eller just ’skog’ (Hallberg 1979:84).108 Det för argumentationen viktiga dia108

Se Elmevik 1979:81, med anf. exempel och litt.
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lektordet har n. ’stengrund’ har emellertid, som Hallberg påpekar, inte påträffats vare sig som
dialektord eller säkert ortnamnselement så långt söderut som i Skåne (Hallberg 1979 med
hänvisning till Rostvik 1967:121ff.). Hallbergs tolkning utifrån fda. harth/hard har vunnit
allmänt stöd (Hallberg 1979:17ff., 83f.; SOL).
I några enstaka häradsnamnsbelägg (JR 1670–71, excerpt DAL; Buhrman) ser häradsnamnet ut att ha associerats med hargh ’stenhop, förkristen kultplats’ etc. Också de ovannämnda marknamnen på Haar- och Harr- skulle möjligtvis kunna tolkas som innehållande
hargh.109 Det är även sakligt tilltalande att tänka sig ett förhistoriskt samlingsplatsnamn, senare känt som medeltida häradsnamn, sammansatt av hargh och åker. Namnet skulle då kunna jämföras med åtskilliga teofora namn med åker som efterled.110 Ljudutvecklingen vållar
emellertid problem. i/j i Harjager och Harrie skulle visserligen kunna motsvara den vanliga
övergången gh > i/j (jfr socken- och bynamnet Hörja (<*Horgha) eller de många skånska
namnen på -höj (< hogh(a)). Men dessa uppvisar som regel (sent) i-omljud – *Harghaker
kunde förväntats ha blivit Herrie l.d. Dessutom förefaller inte hargh utan istället variantformen horgh ha varit den normala i Skåne att döma av namn på relativt närbelägna orter som
Höör och Hörby, samt det lite längre bort liggande ovannämnda Hörja. De fonetiska omständigheterna samt den jämförelsevis konsekventa och rika räckan av äldre belägg på Harth-,
Hard- etc. talar för riktigheten i Hallbergs tolkning Harth- + aker. 1600-talsbeläggen på
Hargh- får ses som urspårningar. Som framgår nedan kan en association med hargh ’stenhop’
etc. emellertid ha gynnats av sakliga förhållanden.
Då häradsnamnet med stor sannolikhet har sin bakgrund i tingsplatsen finns anledning att
försöka fördjupa bilden av Harjagers härad samt Stora och Lilla Harrie ytterligare något.
Vilka betydelser av hård och åker kan vara aktuella vid tolkningen av Harjagers härad
och Harrie? Frågan har till viss del att göra med häradernas ålder. Innebörden ’fast’, ’tät’ i
motsats till mjuk ’lös’ ligger djupt i betydelsen av hård. Säkerligen gäller det även betydelser
som ’kraftig’, ’sträng’ och därav utvecklat ’svår’ (att bearbeta, få bukt med), ’besvärlig’
(Bjorvand & Lindeman 2007; Söderwall: harther; SAOB; ODS). Åker har mycket länge använts om just ’åker’, ’det som ligger under plogen’, i motsats till äng ’betesmark’ (Söderwall:
aker; SAOB:s ordboksredaktion, excerptsamling). Men (en äldre motsvarighet till) ordet åker
anses vanligen ha haft en tidigare betydelse ’fält’, ’äng’, ’betesmark’. Ordet är en r-avledning
till den indoeuropeiska roten ag i betydelsen ’driva, föra’, samma rot som f.ö. ingår i verbet
åka. Åker menas alltså ursprungligen ha betytt ’området dit man driver kreaturen, betesmarken’ (Hellquist 1948 (1922); Bjorvand & Lindeman 2007). En sådan tolkning är inte aktuell i
en historisk kontext, knappast heller i en yngre förhistorisk. Men i den mån Harjagers härad
och bynamnen Stora och Lilla Harrie har rötter mycket långt tillbaka i förhistorien kan betydelsen ’betesmark’ inte uteslutas.
Hårdåker är obelagt som lexikaliserad sammansättning. Bland ortnamnen existerar den
emellertid, om än endast belagd bland namn som sannolikt är mycket yngre än Harjager i
Harjagers härad. Från Skåne finns exemplen Hårdåkrarne i Glemminge by och socken
(1800, Lmh 4), Ingelstads härad, samt förmodligen också ett Haare ager, nämnt 1569, i St.
Hammar, Skytts härad (Lb I:345ff.). Existensen av ett onomastiskt hårdåker samt lexikalise109
110

För exempel, se Dsn.
Om teofora, och andra, namn som innehåller åker: Vikstrand 2001: 366ff.
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rade semantiskt likartade sammansättningar, fr.a. hårdvall, gör att ett appellativ hårdåker kan
misstänkas ha funnits. Hårdåkrarne i Glemminge (som är just åkrar) består av grovlera och
ligger i ett område som annars kännetecknas av sand. Haarager i St. Hammar kan inte identifieras närmre än till St. Hammars södra vång. Men det rör sig ändå om en begränsad yta. Den
kännetecknas av sand, men också av små inslag lermorän och morängrovlera (SGU, jordartskarta, Internet).
Om man bortser från det etymologiska ursprunget för åker ’betesmark’, som tillhör en
mycket avlägsen forntid, tycks det alltså rimligt att i en hårdåker se ett markstycke som är
hårt och svårbrukat i förhållande till den jordmån som dominerar i ett område. Vad gäller
Syd- och Västskåne ligger det då nära till hands att tänka sig någon form av lera, hård att bruka med enkelt årder. Mer spekulativt men inte orimligt är det också att analogt med ordet
hårdvall tänka sig en hårdåker som en höglänt plan yta, motsatsen till en sidåker (jfr sidvall)
eller en lågt liggande fuktig åker, en madåker (SAOB: hårdvall).
Något besynnerligt kan det kanske tyckas vara att en samlingsplats har varit förlagd till en
åker. Här måste det påminnas om det äldre kulturlandskapets småskalighet. Ett markstycke
med namn på -åker (och i synnerhet ett som heter Hårdåker) kan ha varit varierat och inte i
alla delar ämnat att plöjas. En kategorisk uppdelning i begrepp med tillhörande utseende,
funktion och namn kännetecknar snarare de sentida forskare som befattar sig med äldre kulturlandskap än själva landskapet. För forntidens människor har en åker, en lund, ett harg osv.
förmodligen ganska oproblematiskt kunnat vara många saker; i synen på ett markstycke har
fokus kunnat växla, exempelvis mellan vardagligt nyttoanknutet och högtidligt sakralt. Samlingsplatsnamn på -åker kan härvidlag jämföras med de ganska många speciella förhistoriska
miljöer, förmodade samlingsplatser, vilka har namn innehållande vång och vall (FellowsJensen 1993:53ff.). Ordinnehållet har trivial grundbetydelse, men genom denotation av vanliga avsnitt fast mark med ovanliga funktioner har också mer speciella betydelser eller associationer kunnat uppstå, i riktning mot t.ex. samlingsplats, kultplats eller bygdecentrum. Associationsutvecklingen kan jämföras med den tidigmoderna epokens nobelt klingande herrgårdsnamn med efterleden -holm.
Även om det generella mönstret i Skåne tycks vara att speciella naturlokaler har givit
namn åt samlingsplatser, kan samlingsplatserna också ha fått namn efter byar – som har fått
namn efter naturlokaler. Att utvecklingen har kunnat gå direkt från bebyggelsenamn till samlingsplatsnamn visas av att det existerar häradsnamn som är bildade till primära bebyggelsenamn. Dessa är emellertid ganska få: i Skåne endast Herrestads, Järrestads och Ingelstads
härader. Här aktualiseras en intrikat hönan-och-ägget-problematik som också utmanar onomastikens invanda föreställningar om ortnamnsnamnbyte.111 Om namnet på en bebyggelse
kan härledas ur namnet på en samlingsplats, vem var det då som använde samlingsplatsen
innan den givit namn åt bebyggelsen? Hette bebyggelsen i samlingsplatsens närhet tidigare
något annat? Eller om samlingsplatsens namn kan härledas ur ett bebyggelsenamn, vad representerar då det primära naturnamn som sekundärt har blivit bebyggelsenamnet? En annan
lokal än samlingsplatsen? Om bebyggelsen och samlingsplatsen ifråga har hög ålder finns
förmodligen en komplex växelverkan av association mellan olika funktioner inbyggd i namnbruket – teoretiskt intressant men i praktiken omöjlig, kanske även relativt oväsentlig, att
111

Om namnbyte, se NORNA-rapporter, 37.
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utreda. Dessa frågor berörs ytterligare i arbetets avslutande del. Här ska bara, som ytterligare
en möjlighet, nämnas att Harthaker kan ha varit ett bebyggelsenamn innan det kom att associeras med en samlingsplats.
Vid ett försök till bestämning av läget i terrängen för den förmodade tingsplatsen med
namnet Harthaker måste relationen mellan de tre namnen Stora Harrie, Lilla Harrie samt
Harjagers härad beaktas. Stora och Lilla Harrie är reciprokerande namn – identiska namn
som endast genom ett tillägg benämner flera platser. Ett fåtal möjligheter finns till att sådana
namnpar uppstår som namn på näraliggande bebyggelser (Jørgensen 1977). Antingen har en
delning av bebyggelsen skett, t.ex. genom att en sekundär bebyggelse har brutits ur en moderbebyggelse, eller har bynamnen oberoende av varandra uppkallats efter en lokal som de
båda har associerats med, förmodligen då en för området karaktäristisk och välkänd plats
mellan eller i närheten av båda bebyggelserna. Nära besläktad med denna tanke är teorin att
se vissa gamla bebyggelsenamn som utvecklade ur en sorts lokala bygdenamn vilka i förhistorisk tid har betecknat mindre bebyggelseterritorier med flera bosättningar. Inte förrän bygden har tätnat och byarnas lägen blivit permanenta – vanligen anses det ha skett under sen
vikingatid – har de gamla lokalbygdsnamnen kommit att benämna separata enheter, exempelvis genom tillägg som Stora och Lilla (Jørgensen 1977:433ff.).112
Om de reciprokerande bebyggelsenamnen innehåller primära natur- eller ägonamn, som i
Stora och Lilla Harrie, bör förmodligen naturlokalen som namnet ursprungligen har denoterat sökas nära den bebyggelse ur vilken bebyggelsedelningen skett, ifall man räknar med ett
bebyggelsedelningsscenario. Tänker man sig istället att namnet i förhistorisk tid har fungerat
som ett bygdenamn på lokalnivå ligger det närmre tillhands att söka dess ursprung i en för
området karaktäristisk eller på något sätt viktig naturlokal belägen någonstans mitt emellan
de båda från medeltiden kända bebyggelserna.
För att ytterligare precisera förutsättningarna att finna tingsplatsen Harthaker bör man ha i
åtanke att det har varit just en tingsplats. Ett antal gemensamma drag kring tingsplatsernas
placering i landskapet kan påvisas, även om också undantag finns från mönstret: de ligger
ofta i höjdlägen och invid landskapsformationer med god utsikt och överblick, mycket ofta
där olika naturtyper möts, ofta med anknytning till landborgsliknande formationer, centralt i
häraderna, vid kommunikativa knutpunkter, ofta vid socken- och bygränser och nästan alltid i
fornlämningstäta områden, mycket ofta i närheten av anslående förhistoriska gravmonument
(Svensson 2007, 2015; Sanmark & Semple 2010; Semple 2004).
Med hänsyn till ovanstående kan antalet troliga platser för det ursprungliga Harthaker begränsas.
Området närmast Stora och Lilla Harries historiska byar kännetecknas av sandiga jordar.
Sådana förekommer i stråk överst på den slänt som följer Kävlingeåns nordsida. Inom detta
område ger det alltså mening att genom namngivning peka ut ett stycke som skiljer ut sig
genom att istället för den normala sandjorden bestå av t.ex. lerjord. På tre olika platser inom
Stora och Lilla Harrie socknar finns mer markanta stråk av sandjord: väster om Stora Harrie
vid ovan nämnda Tingsstycket, mellan Stora och Lilla Harrie samt i ett stråk vid, norr om och
öster om Lilla Harries bytomt. Insprängt i de sandiga områdena och runt dem finns moränlera
och lermorän samt enstaka små fläckar med glacial och postglacial lera (SGU, jordartskarta,
112

Jfr Vikstrand (2013:17ff.) om domännamn.
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Internet). På alla de tre sandjordsområdena finns, eller har funnits, förhistoriska stensättningar
(RAÄ/Fmis). Både området väster om Stora Harrie och området i anslutning till Lilla Harries
bytomt är också förbundet med lokala myter som anknyter till häradets namn.
De starkaste indicierna för en tingsplats finns vid det tidigare beskrivna området längst
västerut i Stora Harrie socken, mot gränsen till Södervidinge, i området runt Tingsstycket.
Allt tyder, som nämnts ovan, på att Harjagers härads tingsplats har legat här innan den på
1600-talet hamnade på annat håll. Med utgångspunkt i förhållandena på andra platser och den
omständighet att de äldsta namn som förbinder platsen med rättsutövning är så gamla som
1500-talet får det antas att rättsplatsen väster om Stora Harrie sträcker sig ner i medeltiden
(Svensson 2007:204ff.). Den kan också vara ännu äldre och mycket väl vara, eller ligga i den
omedelbara närheten av, det Harthaker som givit upphov till härads- och bynamnen. Men
medeltiden har varit ett formativt skede vad gäller rättspraktik och rättsplatser. Rättsplatskontinuitet kan ha haft ett egenvärde, men det är också lätt att tänka sig skäl till att gamla samlingsplatser med anknytning till äldre förhållanden kan ha övergivits.
Både Stora och Lilla Harrie är stora och väletablerade byar redan under tidig medeltid, att
döma av t.ex. de romanska sockenkyrkorna. Åldern och storleken på de historiska byarna
liksom på bygden i allmänhet talar snarast emot att Lilla Harries ursprung skulle vara en nyetablering genom utbrytning ur Stora Harrie så som – med hänsyn till resonemanget om reciprokerande namn – ligger nära till hands ifall Harthaker har legat väster om Stora Harrie (och
ifall namnet Harthaker utvecklats från samlingsplatsnamn till bebyggelsenamn). Utifrån den
bebyggelsehistoriska bilden skulle man hellre anta att Harthaker mycket långt tillbaka i tiden
– oavsett om det har varit en bebyggelse med rötter i en samlingsplats eller endast en samlingsplats – har legat mellan de historiska byarna Stora och Lilla Harrie eller på ett visst, inte
alltför långt, avstånd från båda dessa bebyggelser. Om bynamnen har utvecklats ur ett territorienamn finns förstås något vidare geografiska ramar för var det Harthaker som givit namn åt
hela närområdet ska sökas.
Det andra av de ovan nämnda sandiga områdena finns mellan Stora och Lilla Harrie byar,
i höjdläge ovanför och parallellt med Kävlingeåns dalgång. Här utgör det ett ca en kilometer
långt och ett par hundra meter brett stråk av isälvssedimenterad sand omgivet av moränfinlera
och lerig morän. I stråket och dess omgivningar finns en mängd registrerade fornlämningar,
bl.a. en låg kvadratisk stensättning med 11 meters sida (RAÄ Stora Harrie 1:1, med tvekan
klassificerad som ”långdös, rest av”) och en idag försvunnen hög vars namn Bönhög (bön- <
bavn- < bakn- ’vårdkase’) talar för att den har fungerat som traktens signaleld (Ejder 1962:59
ff.). Höjdläget mellan Stora och Lilla Harrie är även det en fullt tänkbar plats för det ursprungliga Harthaker, liksom för övrigt det utmarksläge vid en bäck ca 2 km åt nordost, i
gränsen mellan Stora Harrie, Lilla Harrie och Virke socknar där en numera försvunnen runsten med datering 900–1050 dokumenterades av Nils Wessman vid 1700-talets mitt (RAÄ
Lilla Harrie 25:1/Fmis).
Slutligen ska också nämnas att det inne i Lilla Harrie by har funnits en omfattande fornlämningsmiljö som har förstörts under 1900-talet. En mycket stor domarring, 20 meter vid,
förbinds i den lokala traditionen med områdets historia genom att hjälten Harvard (sic!) sägs
vara begraven här. (RAÄ Lilla Harrie 1:3). Att namnet på hjälten har ljudlikhet med by- och
häradsnamnet är knappast en tillfällighet. En implicit dragkamp om historia och centralitet
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kan skönjas i marknamnsmaterial som knyter an till häradsnamnet från de centrala socknarna
i Harjagers härad. Haarekullen, Lille haare kuldenn och Store haarekuls ageren i Stora Harrie
västervång (1569, LbI:62, 63, 69) ger en bild av att just detta område har en särskild roll i
traktens historia, en roll som bör ha nobiliserat och legitimerat rättsplatsen vid Tingsstycket
väster om Stora Harrie. Inte långt bort, i Kävlinge öster- och mellanvång, finns stycken med
namnen Harebjär (1795 Lmh, jfr harrebiers agre 1569, LbI) och Haralds kärr (1795, Lmh,
jfr [harastjár], DAL ortn. Kävlinge sn). Tillsammans med Loff toffte förflyttar de fokus för
traktens historiska centralpunkt, och rättsplats, några kilometer och en socken västerut. Ytterligare en socken kan genom historicerande namnmaterial som har ljudlikhet med häradsnamnet ses som en konkurrent om traktens vagga: Västra Karaby, närmast väster om Kävlinge,
där en fornlämning (mycket sent belagt) kallas Harald Hildetands grav (1966, SHFÅ
1966:14, 1983:135).
Det kan inte med bestämdhet sägas var tingsplatsen Harthaker har legat. Men att döma av
en relativt stor mängd namn och platser i häradets centrala delar som på olika sätt knyter an
till häradsnamnet är frågan gammal. Namnmaterialen och de historiska källorna antyder
dragkamp om ursprungsmyter och historisk legitimitet. Drivkrafterna bakom en sådan är förstås allmänmänskliga och uttrycken diskursberoende, men en förutsättning för osäkerheten
om ”rättan tingstad”, konkurrensen och de vidlyftiga spekulationerna kan kanske sökas i häradets relativt enahanda topografi och breda distribution av förhistoriska gravmonument,
samt i häradsnamnet som är lätt att tolka och misstolka i olika riktningar. Varken naturgeografin eller språket binder här entydigt praxis till plats såsom i vissa andra härader.

4.6 Järrestads härad
Namn och namnmiljöer
I Järrestads härad finns, i jämförelse med många andra härader, ganska få namn som knyter
an till rättsutövning. Men de flesta av de som finns är sakligt tolkningsbara. Därutöver finns
både bland bebyggelsenamnen och i legendanknutna marknamn ett material som är av betydelse för diskussionen om rättsplatser och dess språkliga manifestationer i området. Det finns
dessutom mycket välbeskrivna arkeologiska material från denna del av Skåne och i synnerhet
från själva Järrestad.113
I ett vittnesmål från 1502 sägs att Järrestads häradsting har hållits i Gladsax, byn Järrestads närmaste granne i nordost. Vid tingssammankomsten tycks angelägenheter rörande
Gladsax prästgård ha avhandlats, vilket kan ha påverkat valet av tingsplats vid just detta tillfälle (TU III nr 190:134f.). Men det ligger också nära till hands att platsen som avses motsvaras av namnen Tinghög (1802–13), Tinghöga Åkerlotter (1813) och Tinghöga åkrar (1813)
där Gladsax, Östra Tommarp och Östra Vemmerlövs socknar möts kring den i sockenhänseende delade byn Karlaby.114 Cirka en kilometer åt söder möter också Järrestads sockens norra
gräns. En och en halv till två kilometer nordväst om Tinghög placerar det tidiga 1800-talets
113

För översikt över relevanta arkeologiska studier i området, utförda av exempelvis Märta Strömberg och Berta
Stjernquist, hänvisas till Söderberg 2005.
114
Innan 1500-talet bör byn i sin helhet ha tillhört Östra Tommarps socken (Karlsson 1998:154).
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skiftesförrättare Gall Åkra/Gall-åkra/Gallåker (1804/1819), åkerstycken i Östra Vemmerlövs
södra del nära gränsen till Karlaby.
Med största sannolikhet, menar jag, representerar lokalerna med namn som innehåller ting
och galge i och kring Karlaby det medeltida häradstinget i Järrestads härad. Tänkbart vore att
tinget flyttat hit då Järrestad övergick i ärkebiskopens ägo under medeltiden, då Gladsax blev
ett kungligt länscentrum eller i samband med att Östra Tommarp grundades som stad (Styffe
1911). Det finns emellertid mycket som talar för att tingsplatsen vid Karlaby är tämligen primär i förhållande till den medeltida händelseutvecklingen. Tingsplatsens belägenhet är mycket central i häradet och kommunikativt fördelaktigt invid den väg som på Buhrmans karta
löper i nordsydlig riktning genom häradets mitt. Omständigheten att en mängd byar och fyra
socknar möts i närområdet kan tolkas som att det i området runt Karlaby har funnits en plats
eller ett område för bygdegemensamma angelägenheter i förhistorisk tid. Stöd för ett sådant
antagande finns också genom det mycket omfattande och motivmässigt rika hällristningsområdet vid Järrestads norra gräns ca en kilometer söder om Tinghög. På och i direkt anslutning
till detta finns även förhistoriska lämningar, framför allt gravar, som kan vara samtida med,
men också senare än, ristningarna (RAÄ Järrestad 13:1, 13:2, 13:3, 15:1, 31:1, 3:1).
Också topografin kan ses i en rätts- och samlingsplatskontext: höjderna norr om Järrestad
vid Gladsax med sina hällristningsförsedda hällar är anslående och väl synliga från stora delar av häradet, inte minst från den arkeologiskt påvisbara kärnbygden längs Tommarpsån och
ner mot kusten. Topografin, arkeologin, kommunikationsaspekter och gränsförhållanden är
alltså typiska för en häradstingsplats av hög ålder. Ytterligare en likhet med andra häraders
tingsplatser är placeringen i förhållande till den by vars namn korresponderar med häradsnamnet, Järrestad. I de härader som har namn som överensstämmer med bynamn ligger som
regel tingsplatserna inte i dessa byar utan på dess områdes yttersta gränser, eller i en grannby
– som regel inte på, men vid, topografiskt framträdande platser och platser vars fornlämningsbild ger vid handen att de har haft en samlande funktion i bygdens förhistoria. Som beskrivits ovan genom exempel från andra härader finns vanligen också namn, svårdaterade
men säkerligen från skilda tidsperioder, som visar på livlig mytbildning i anslutning till äldre
bygdecentrala platser. I linje med detta mönster finns vid grav- och hällristningsområdet nära
Tinghög, i Järrestads nordvästra gräns, ett större område kallat Trollhögsåkrarna, uppenbarligen efter en gravhög Trollahög (1808). Typiska är också namnen Jarladösen (1974/1975) och
Jarlafruns dös, fornlämningar nära bytomten i Järrestad. De är sent belagda i DAL:s register,
men legenderna bakom namnen och platserna kan följas tillbaka till 1700-talets senare hälft
genom att Lorentz Gillberg i sin beskrivning av Kristianstads län beskriver två fornlämningar
bestående av stora stenar väster om Järrestads by kallade Stora stendöset och Lilla Stendöset.
I dem menas en jarl och hans fru ha begravts. Jarlen ifråga skulle enligt Gillbergs informant
ha givit namn åt byn och häradet (Gillberg 1767:129, Söderberg 2005:94; ToHÅ 1975:115).
Cirka två kilometer väster om markstyckena med namn på Galge- vid Karlaby finns på en
karta från 1738 en lokal med namnet Stockhög (jfr även Stockhögs åcker 1738), förmodligen
en gravhög, utritad i Virrestads norra vång, Östra Tommarps socken. Namnet behöver inte,
men skulle kunna, syfta på en tingsplats och i så fall visa att tinget, eller berättelser om det,
rört sig runt i ett närområde.
Mellan Stockhög och Gallåkra, sydväst om Östra Vemmerlövs by, finns en större, idag till
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stora delar utdikad, mossmark. I denna har under 1900-talets första del ett till sammansättningen mycket ovanligt offermaterial framkommit. Lämningarna av minst fyra människor, ett
vildsvin, en häst, en kalv, ett ungnöt, två får, en kronhjort, tjugo hundar och fem rävar har
upphittats i två anläggningar, den ena centralt i mossen, avgränsad av nedslagna pålar, den
andra i mosskanten, i en grävd fördjupning. I båda anläggningarna hittades klapperstenar och
trärester men inga daterande fynd. Med hjälp av pollenanalys gjordes en datering till bronsåldern. Ett årtionde senare, 1927, framkom ytterligare djur- och människodelar, den här gången
i en stensatt grop cirka fyrtio meter från de tidigare fyndplatserna. Vid tillfället framkom också ett daterbart fynd, en kam från sen vikingatid (Söderberg 2005:360). Fynden har inte tidigare satts samman med rättsutövningsmiljön i närheten. Då även andra rättsmiljöer i de
skånska häraderna uppvisar en rumslig närhet mellan tings- och avrättningsplatser samt förhistoriska offerplatser måste man emellertid fråga sig hur fenomenet bäst ska förstås och beskrivas. Är sambandet mellan rättsutövning och mossoffer av direkt eller indirekt natur? Har
rättsplatserna ett förflutet som kultplatser? Var de rättsplatser som kallades ting även då? Kan
en del av offrandet ses som avrättningar, eller är avrättningarna offer? Finns kronologisk kontinuitet eller har man återvänt till speciella platser vars status under mindre aktiva mellanperioder har burits upp av myter och legender? Säkert är förhållandet flerbottnat och mångfasetterat mellan å ena sidan de rättsplatser – tidigmoderna, medeltida, och kanske äldre – som
speglas av marknamn med ting och galge och å andra sidan förhistoriska kult- och offerplatser. Sannolikt finns en variation i händelsekedjor och utvecklingsförlopp mellan olika platser
och områden. På flera håll kan man se hur ting och avrättningsplats har återvänt till äldre
tingsplatser, eller nyetablerats i anslutning till fornlämningar. Men närhet mellan vad som kan
antas vara medeltida tingsplatser och förhistoriska kult- och offerplatser förekommer så frekvent att det också framstår som sannolikt att ett flertal av dessa platser faktiskt har utgjort
bygdegemensamma centralpunkter i någon form genom inte bara århundraden utan också
årtusenden. Innehållet i praktikerna har givetvis skiftat men här verkar ändå finnas ett slags
landskapsberättelser med häpnadsväckande djupa rötter.
Som i många andra fall anas också i Järrestads härad ett komplext förhållande mellan det
förmodade häradstinget och andra relativt närbelägna platser som har varit maktcentra under
järnåldern och medeltiden. Ovan har, särskilt under Bara, Torna och Albo härader, antytts att
det i häraderna har kunnat finnas växelverkan, samspel och inte minst motsättningar mellan
elitära maktnoder och mer egalitära gemenskaper, mellan hushållsanknuten respektive kommunal maktutövning. Att denna platsernas dialektik har gestaltas rumsligt i tingens geografiska placering är påtagligt, men i detalj ändå svårtolkat.
Tinghög norr om Järrestad kan jämföras med Gamle ting i Ravlunda och den förmodade
Baran vid Bara by i Bara härad. Lokalerna ligger högt uppdragna i landskapet, i samma trakt
som, men ovanför och skilda från, bebyggelser som har varit viktiga maktcentra under järnåldern och medeltiden. Vid dessa förmodade häradstingsplatser finns en tydlig koppling till
äldre förhistoriska skeden. En sådan koppling finns emellertid också, i samma härader, till
rättsanknutna platser nedanför landborgarnas höjdlägen, nära vatten och med anknytning till
offer mycket långt ner i förhistorisk tid. I Järrestads härad, ca fyra kilometer söder om Järrestads kyrkby, på gränsen mellan Östra Nöbbelövs, Bolshögs och Östra Hoby socknar, finns
ett våtmarksområde kallat Gislövs stjärna. Det finns en synnerligen livlig lokal mytologi
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kring platsen som bland annat förbinder den med Glimmingejätten och diverse naturväsen
(Söderberg 2005:358f.). Vid utdikningsarbeten har deponerade föremål från neolitikum och
fram till vikingatiden påträffats, bl.a. ett ornerat bronskärl från den senare delen av bronsåldern och en senvikingatida lansspets. Gränsläget och väl även avståndet från Gislövs stjärna
till Järrestad har föranlett en tolkning av offerplatsen som uttryck för en bygdegemenskap
mitt emellan by- och bygdenivån (a.a. s. 366).
Mellan Gislövs stjärna och Järrestad, ca 2 kilometer från båda, finns kyrkbyn Östra Nöbbelöv. Nöbbelöv-namnen har nämnts ovan, under Torna och Gärds härader. Även Östra Nöbbelöv har alltså en placering i närheten av såväl ett medeltida häradscentrum som en förhistorisk offer/kultplats.
I Järrestads härad har liksom i flertalet härader exponenter för olika intressesfärers maktaspirationer och olika tiders maktuttryck samsats rumsligt under väldigt lång tid i en relativt
begränsad, geografiskt och bebyggelsehistoriskt central del av häradet.
Själva byn Järrestad har genom arkeologiska utgrävningar visat sig ha rötter i en exklusiv
järnåldersmiljö. Fyndmaterialet är rikt och varierat, knappast kvantitativt överdådigt men med
vissa distinkt aristokratiska inslag och bebyggelsespår efter stora långhus och hallbyggnader
från yngre förromersk järnålder fram till vikingatiden (a.a.). Under medeltiden har större delen av Järrestad utgjort ett ärkebiskopligt län med en tillhörande skudgård. Då datum för och
andra omständigheter kring donationen till ärkesätet är okända kan det förmodas att Järrestad
redan från tidig medeltid har kommit i centralkyrklig ägo (Riddersporre 2003:23; Söderberg
2005:97).
Grannbyn Östra Tommarp är känd som stad under medeltiden. Viss myntning har skett
från 1000-talets senare del, under Sven Estridsen och under de närmast efterföljande regenterna. Vid 1100-talets mitt nämns två kyrkor på orten, varav den ena förmodligen har varit en
kungsgårdskyrka. I likhet med andra städer nämns Tommarp som kungalev i Valdemars jordebok 1231 (Vjb 1:2 s. 28).
I Östra Tommarps norra vång anger det tidiga 1800-talets skifteskartor ett antal namn med
Galge- som förled: Galgarumper (1803/1806), Små Galg Åkrarne (1803), Store Galga styckenen, (1803), Store Galg Åkrarne (1803) och Galg Ängar (1806). Avståndet till den före detta
staden är ca 1,5 kilometer, alltså så nära att namnen med stor sannolikhet återspeglar stadens
avrättningsplats, vilken i så fall har legat relativt nära häradets tings- och avrättningsplatser.115
I historisk tid tycks häradstinget ha varit förlagt till Bolshög söder om Östra Tommarp, ett
inte helt optimalt läge ur nåbarhetssynpunkt, men fortfarande i häradets geografiska kärnbygd. Från 1729 finns uppgifter om att ett tingshus varit uppfört på Tinghuus backen öster om
Bolshögs kyrka (TU VI s 297). I tremarkaskälet mellan Bolshögs, Östra Tommarps och Simris socknar och gränsande även till Järrestad i norr finns på vad som har varit en hög avsats ut
i våtmarken invid Tommarpsån en lokal kallad Galgabacken (1825, jfr även Galga Grafven,
Vranarp, 1803) (RAÄ Östra Tommarp 63:1)). Knutet till platsen finns en rik lokal flora av
myter bevarade hos Folklivsarkivet på Lunds universitet. Bland annat heter det i en uppteck115

Bilden störs något av en prästrelationsuppgift från 1729 i vilken det sägs att ”den wästre [wången] kallas
galgehögs wång, af twänne små kullar strax utom byn hwarest galge eller rättare platz warit” (TU II:151). Kanske har stadens avrättningsplats flyttats någon gång. Galgehögs wång är ej utritad på de här presenterade kartorna.
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ning att ”folket samlades där i gamla tider och skipade rätt”. Det berättas också om två källor,
en ”på vardera backen”. Framför allt handlar berättelserna från platsen om gengångare, ett
vanligt tema kring avrättningsplatser (Söderberg 2005:303). Enligt Curt Wallin finns belägg
för att Galgbacken har använts som avrättningsplats år 1822 (THÅ 1967:71; Wallin
1951:312, not 337). Hos ATA finns också uppgiften att den sista avrättningen på platsen enligt markägarna skedde på 1860- eller 1870-talet (RAÄ Ö. Tommarp 63:1/Fmis). Här rapporteras också att ”vid anläggandet av vägen strax SV om Galgbacken påträffade man en bit av
en stock, som förmodades vara nedre delen av galgen”. Att platsen har använts som häradstingets avrättningsplats i relativt sen tid behöver inte betvivlas. Läget i en utmark just i en
gräns och ett gott stycke bort från tingshuset är typiskt för sena avrättningsplatser; det påminner t.ex. om Torna härads relativt sena avrättningsplats i Tvedöra, under den tid då tinget var
förlagt till Dalby.
Bengt Söderberg har emellertid pekat på att Galgbacken utmarksläget till trots är mycket
strategiskt placerad ut kommunikationssynpunkt. Stråk av fornlämningar från olika tider och
möjligheter att anlägga vadställen över Tommarpsån ger istället bilden av Galgbacken som
centralt och kommunikativt placerad i en förhistorisk bygd. Det finns också konkreta belägg
för att själva platsens speciella status har äldre rötter än den tid då den kan antas ha varit häradets avrättningsplats. I Galgbackens omedelbara närhet, invid en större jordfast sten, finns
fyndplatsen för två halsringar av brons. De påträffades i början på 1900-talet på en dryg
halvmeters djup och dateras till yngsta bronsålder eller äldre förromersk järnålder. En ortsbo
som vuxit upp på platsen berättade vidare, år 2000, att ett stort antal stenyxor och benknotor
hade framkommit vid plöjning här (Söderberg 2005:304).
Med utgångspunkt i Järrestadsbosättningen, dess omedelbara omland och förmodade centralfunktioner tar Bengt Söderberg fasta på Galgbacken och området närmast söder om Järrestad då han beskriver järnålderns Järrestad i vidare mening – som godskomplex, bygdecentrum och sakralt landskapsrum. För Söderberg är Järrestad, tillsammans med Viarp, den by
som ligger närmast söder om Järrestad och öster om Galgbacken, ”den innersta kärnan i ett
sakralt landskapsrum” (a.a. s. 305 ff.). Det är, enligt Söderberg, inte bara den sentida avrättningsplatsen och de nedlagda bronsringarna som konstituerar Viarps speciella roll som bärare
av kontinuitet inom kult- och rättsutövning. Han tänker sig också att en plan storhög mellan
Galgbacken och Viarps bytomt, på en flack platå, har varit en förkristen tingsplats med gamla
anor (ibid.). Bland marknamnen i Viarp lyfter han fram Sneckes tofter, Torkille backa åkerlotter och Tulängarne (a.a. s. 308 med hänv. till Jb 1815). Tanken är att Sneckes tofter innehåller
snekke ’krigsskepp’ och Torkille backa åkerlotter gudanamnet Tor (vilket formen utan genitiv-s snarast talar emot). Med uttalad försiktighet jämför han Tulängarne med det fornspråkliga thul, en titel som i det yngre järnålderssamhället har förknippats med tal- och skrivkonst
och som också har associerats med tingets verksamhet (ibid., med hänv. till Sundqvist 1998
och Brink 1996)
Men framför allt är det namnet Viarp som har varit det onomastiska argumentet för ortens
förmodade förhistoriska roll. Bengt Söderberg förklarar visserligen att Viarp från ett språkligt
perspektiv inte ser ut att innehålla vi ’helig plats’, utan snarast ett mansförnamn Vipi eller
dylikt (Söderberg 2005:305). Ändå framstår en tolkning ’kultplatsen vid hallen’ som en inte
oviktig del av hans argumentation (a.a. s. 311).
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Det är svårt att värdera Viarps förmodade roll i den förhistoriska bygdekontext där Järrestadbosättningen ses som central. Indicierna för en äldre rättsutövningsplats är egentligen svaga och den onomastiska kopplingen till vi ’helig plats’ i princip obefintlig. Samtidigt finns
starka arkeologiska argument för att här har funnits platser för kult och begravning av högstatuspersoner.
Grunden för Söderbergs resonemang är till stor del en modell av Järrestadsdomänen under
järnåldern av Johan Callmer (1995). Denna kombineras med Lotte Hedeagers analys av
Gudmekomplexet i vilket hon ser denna bosättning som en fysisk återspegling av föreställningen om Asgård (Hedeager 2001, 2002). Även Stefan Brinks idealiserade modeller av järnålderns centralplatsmiljöer med utgångspunkt i ortnamnen är en bakgrund av betydelse för
Söderbergs studie (Brink 1999, 2004; Söderberg 2005:291f.). Det kringliggande landskapet
runt Järrestad ses, kortfattat, därmed som en socialt och ekonomiskt betingad godsdomän,
som ”en representation av ett gudadominerat mytologiskt landskap” och som ett exempel på
ett område med centralfunktioner (Söderberg 2005:321).
Den norra noden i detta landskap menas vara höjden med hällristningarna norr om Järrestad. Nedlagda pärlor och förekomsten av en kittel i en brunn, inom själva Järrestadsbosättningen, tolkas som representationer av det förmodat heliga berget norr om Järrestad. Både
pärlorna och kitteln syns vara tillverkade av samma bergart som de speciella hällristningshällarna och ses som ett sätt att föra in makt och esoterisk kunskap från världen utanför för att
kunna reproducera den ordande världen i centrum (a.a. s. 320).
Söderbergs framställning är i vissa stycken starkt färgad av det fenomenologiskt inspirerade perspektiv han använder sig av och som utgör en etablerad inriktning inom dagens arkeologiska forskning. Det innebär att vissa fynd, företeelser och platser får stå i förgrunden, där
annat skulle hamnat med andra perspektiv. Det finns detaljer som kan diskuteras, exempelvis
uppmärksammas inte namnen på Ting- och Galge- norr om Järrestad, intill hällristningshöjderna, vilket enligt min mening gör att detta område underbetonas vad gäller just rättsutövningen (vilket jag menar att även Wallin gör). Men genom det breda anslaget framträder ändå
en dynamik där rättsplatser, namn och mer eller mindre mytiska föreställningar om landskap
och platser är väsentliga element. Bilden rymmer många likheter med andra här ovan beskrivna områden och är så rik i material och beskrivning att Järrestadsområdet måste ses som
en av de viktigaste referenserna för jämförelser och försök till generaliseringar.
Simrishamn, slutligen, var stad under medeltiden och hade som sådan sin egen rättsstatus.
Tingsplatsen bör på sedvanligt sätt ha funnits inne i staden medan avrättningsplatsen ska sökas strax utanför. Drygt femhundra meter utanför den medeltida stadsgränsen återfinns också
en plats Galgbacken/Galjabacken (1825, jfr RAÄ Simrishamn 13:2) äldst omtalad som en
Galge Platz på 1706 års karta). En minnessten förtäljer om den sista avrättningen 1798 och
berättar vidare att de avrättade begrovs på platsen samt att här fanns en nedfallen rest sten
som återupprestes 1992. Ytterligare en sten, något söder om staden, skulle kunna ha anknytning till avrättningar eller (kanske snarare) myter om sådana, nämligen [tjyvasten], 1949,
Simrishamn, något söder om, vid Skansen: ”Enl. uppgift en på pelare upprest sten”. Stenar
som lokalt förknippas med rättsutövning finns även i Östra Vemmerlövs socken varifrån det
sent belagda [domaringen], 1931, har meddelats DAL:s upptecknare.
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Namnmaterialet
Järrestad härads
socknar

Gladsax

Jordeböcker och
kamerala källor
från renässansen

Geometriska kartor, Prästrelationer,
Linné

Skifteskartor och
övrigt material
fram till 1880

Muntliga uppgifter,
hembygdslitteratur,
ekonomiska och
topografiska kartan
m.m.

Tinghög, 1802, Karlaby, Lmh 7
Tinghöga Åkerlotter,
1802, Karlaby, Lmh
7

Simris

Östra Tommarp

Tinghöga åkrar,
1802, Karlaby, Lmh
7
Galgabacken/Galjabacken/Galgbacken,
1825/1825/1874,
Simris, Jb

Galga Grafven, 1803,
Vranarp, Lmh 6
Galgarumpan, 1771,
Tommarp, Lmh LS

[galjabakken]/Galgbacken, 1931/1934/
1974, Simris, ”backe.
Avrättningsplats i
äldre tider”/EK
86:1934/
ES 2E:1a, (RAÄ,
Östra Tommarp 63:1)
Galgavången, 1967,
ToHÅ 1967:71
[hongagallsbakken],
1931, Gislöv nr 6,
backe

Galgarumper,
1803/1806, N. vång,
Tommarp, Lmh 6/
Lmh 7
Galga Rumporne,
1803, N. vång,
Tommarp, Lmh 6
Galga åkern, 1771,
Tommarp, Lmh LS
Galgehögs Wång,
1729, Tommarps V.
vång, Pr, TU II:151
Små Galg Åkrarne,
1803, N. vång,
Tommarp, Lmh 6
Store Galga styckenen, 1803, N. vång,
Tommarp, Lmh 6
Store Galg Åkrarne,
1803, N. vång,
Tommarp, Lmh 6
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Galga Ängen, 1771,
Lmh LS
Galg Ängar, 1806,
Tommarp, Lmh 7
Store Galg Åkra,
1806, Tommarp,
Lmh 7
Tinghöga, 1850,
Karlaby, Lmh 33

Östra Vemmerlöv

Tommarps Galga
Wång, 1787, Tommarp, Lmh, TU
II:151
Galgahög, 1804,
Ö. Vemmerlöv, Lmh
7

Galgbacken, 1967,
Ejlertslund, ToHÅ,
1967:71

Galgbacken, 1804,
Ö. Vemmerlöv, Lmh
7
Gall Åkra/Gall-åkra,
1804/1819,
Ö. Vemmerlöv,
Lmh 7/Lmh 11
Västra Galgahög,
1804, Ö. Vemmerlöv, Lmh 7
Gallåker, 1819,
Ö. Vemmerlöv,
Lmh 14
Tinghög, 1847, Karlaby, Lmh 24
[domaringen], 1931, Ö Vemmerlövs sn, ”stensättning”
[tjyvasten], 1949, Simrishamn, ngt söder om, vid Skansen, ”Enl. uppgift en på pelare upprest sten”, muntl., DAL
Bombjärsbacken, 1803, Ö. vång, Vranarp, Ö. Tommarps sn, Lmh 6
Häradsbjeret 1806, Tommarp, Ö. Tommarps sn, Lmh 7
Häradsmaden, 1803, N. Vång, Tommarp, Ö. Tommarps sn, Lmh 6
Jarladösen, 1974/1975, Järrestad 82:1, ES 2E:1a/ToHÅ 1975:113
Jarlafruns dös, 1974/1975, Järrestad 12:8, ES 2E:1a/ToHÅ 1975:115
Stockhög, 1738, N. vång, Virrestad, Ö. Tommarps sn, Lmh 1
Stockhögs åcker, 1738, N. vång, Virrestad, Ö. Tommarps sn, Lmh 1
Trolla Dam, 1808, V. vång, Järrestad, Järrestads sn, Lmh 3
Trollahög, 1808, Järrestad, Järrestads sn, Lmh 3
Tulhallarna, 1806, Järrestad, Järrestads sn, Lmh 3
Töllhögs åkrarne, 1802, Ö. vång, Tågarp, Ö. Tommarps sn, Lmh 3
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Järrestads härad

Östra Vemmerlöv

13
14
12
Stiby

10
Östra
Tommarp

9
11

Gladsax

6 Järrestad
5 7
8 2 3
4
1

Vallby

Bolshög

15

Simrishamn

Simris

Östra
Nöbbelöv

Utsnitt 1:50 000

Östra Hoby
Borrby

SKALA 1:250 000

10 KM

1. Tinghuus backen, 1729, TU VI s. 297
2. Galga Grafven, 1803, Vranarp, Lmh 6
3. Galgabacken, 1825, Simris, Jb
4. Galg Ängar, 1806, Tommarp, Lmh 7
5. Galga Rumporne, 1803, N. vång, Tommarp, Lmh 7
6. Små Galg Åkrarne, 1803, N. vång, Tommarp, Lmh 6
7. Store Galgåkrarne, 1803, N. vång, Tommarp, Lmh 6
8. Store Galga stycken, 1803, N. vång, Tommarp, Lmh 6
9. Tinghög, 1803, Karlaby, Lmh 7
10. Tinghöga Åkerlotter, Karlaby, Lmh 7
11. Tinghöga åkrar, 1813, Karlaby, Lmh 7
12. Gall Åkra, 1804, Östra Vemmerlöv, Lmh 7
13. Galgahög, 1804, Ö. Vemmerlöv, Lmh 7
(jfr Galgbacken, 1967, Ejlertslund, ToHÅ, 1967:71)
14. Västra Galgahög, 1804, Ö. Vemmerlöv, Lmh 7
15. Galge Platz, 1706, Simrishamn, Lmh 1

Fig. 46. Järrestads härad. Medeltida kyrkor samt sockengränser från tidigt 1800-tal. Äldsta belägg
på lokaler med namn som innehåller ting och galge.

Fig. 47. Järrestads härad enligt Gerhard Buhrmann 1684.

SKALA 1:50 000

1 CM = 500 M

N

Fig. 48. Järrestads härads centrala delar. Lokaler och namn som behandlas i texten inritade på ett utsnitt av
”Skånska rekognosceringskartan” (1812-1820).
GALGÄNGAR

TINGHUSBACKEN

BÅGNBJÄR

GALGBACKEN
TROLLADAMM

GALGBACKEN

JARLAFRUNS DÖS

TINGHÖG
TINGHÖGA ÅKRAR

TROLLAHÖG
TULLHALLARNA

TINGHÖGA
ÅKERLOTTER

GALGÅKRA

GALGÄNGEN
SMÅ GALGÅKRARNA
TULLHÖG
STORA GALGÅKRARNA
GALGARUMPORNA
TOMMARPS GALGEVÅNG
JARLADÖSEN
HÄRADSMADEN
HÄRADSBJÄRET
TOREKULLEN

STOCKHÖG

GALGBACKEN

Fig. 49. Från Hällsristningshällarna på berget norr om Järrestad överblickas häradets kustbygd. Foto: Ola
Svensson 2012.

Fig. 50. Inhuggna fotavtryck är ett motiven på bergshällarna i närheten av Järrestads härads tingsplats mellan
Karlaby och Gladsax. Foto: Ola Svensson 2012.

Häradsnamnet
Häradet
Jarlazstatheret c. 1300 (1231), Vjb s. 23; Yerstedeherde 1378, DD 4R 1: 360; iærlæstæthehæret 1387
DMA:74; Iæristathe hærit 1395, DD 4R 5:469; Jerlestathehæret 1406, DD 4R 10 nr 544; Jerreste heret
1493, LÄU 5:190; Jerista Herrit c 1565, Bager Bygge: 86; Jerristadt Herridt 1569, Lb 2:237; Jerrested
Herridt 1639, LR Malmöhus län 1634–39; Järesta häradt 1675, Lmh K2 RA
Länet
Jæritzstada Len 1474, Rep. 2: 3557
Byn/socknen
in Jarlestatha 1322, DD 2R 8:451; Jerlestatha 1427, Rep. 6329; i Jeristædhe 1489, Rep. 2:6585; Jerrested 1583, Mtl Malmöhus län 1583–1616; Jerresta (sochn) 1684 Jb
Marknamn
Järshög [jarshö´j] 1931, större åkerområde å Glimminge gård
Jerridsted marck/sty 1569, V. vång, Gladsax, Lb 2:246/248

Namnet Järrestads härad (Iarlæztatheret 1231 Vjb:23; in Iarllestatha 1322 DD 2:8:451) innehåller med utgångspunkt i de medeltida beläggen i förleden antingen ett personnamn Iarli
eller Iærli i genitiv, eller titeln fvn. iarl, fda. ierl, i så fall i gen. plural.116 Den ovannämnda
aristokratiska järnåldersmiljö som har påvisats arkeologiskt i Järrestad gör det naturligtvis
frestande att tolka namnet som ’jarlarnas plats’. I flera, både äldre och yngre belägg, kan man
misstänka att namnet har spårat ur genom anknytning till jär ’landborg’ etc. Yerstedeherde
(1378, DD 4R 1: 360); Järesta häradt (1675, Lmh K2 LMV), en helt förståelig omtolkning
givet topografin kring byn Järrestad. Häradsnamnet korrelerar alltså med by- och sockennamnet Järrestad. Hur förhållandet mellan by-, socken- och häradsnamnet ska ses är oklart,
men diskuteras nedan. Som nämnts tidigare i texten innehåller de flesta häradsnamn som också korrelerar med bynamn ett primärt naturnamn. Detta naturnamn ser ofta ut att ha namngivit mycket speciella förhistoriska platser i landskapet: storhögar, kultplatser och platser med
utsikt. Platserna ifråga ligger som regel i utkanterna av territoriet till den eller de bebyggelser
som också bär deras namn, eller i närmsta grannby. Vid eller i närheten av dessa platser finns
vanligen lokaler med tingsindicerande namn.
Till vissa delar stämmer den allmänna bilden alltså väl överens med förhållandena i Järrestads härad. Några kilometer från byn Järrestad i dess nordligaste gräns finns en höjd varifrån
stora delar av häradets centralbygd kan överblickas. Den kännetecknas av vita stenhällar som
vid solsken syns från mycket långt håll och som på nära håll kan konstateras vara översållade
med en rik bildvärld: skepp, fötter med och utan skor, dansare, solsymboler, krigare osv. Här
finns dessutom förhistoriska gravar (RAÄ Järrestad 14:1, 14:2, 59:1, 59:2, m.fl.). Ytterligare
någon kilometer norrut finns marknamn på Ting- och Galge-, mycket centralt och kommunikativt belägna i häradet. I närheten av markstyckena vars namn innehåller galge har en offermosse med bland annat människoben påträffats.
116

Goda argument finns för båda dessa tolkningar. Se Ejder 1980:5ff., och Söderberg 2005:95f.
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Vad som gör Järrestads härad till ett undantag är att det inte är fornlämningsområdet vid
hällristningarna som primärt heter Järrestad utan i stället en ganska långt ifrån den förmodade tingsplatsen liggande bebyggelse. Man måste då fråga sig om Järrestad verkligen är ett
primärt bebyggelsenamn, och om så är fallet varför det har namngivit det härad vars tingsplats låg vid en fornlämningslokal vars namn vi inte längre känner i närheten av en by med
ett annat namn än Järrestad. De nordiska -stad-namnen har varit ett livligt diskussionsämne
under lång tid och det finns olika åsikter om ursprung, betydelser o.s.v. (SOL; Vikstrand
2013:55ff.). Österlen är ett av de områden i Norden där -stad-namnen är vanliga. Utifrån Österlen-namnens förleder och en allmän datering av de bygdesammanhang där de förekommer
verkar den traditionella dateringen av -stad-namn till perioden mellan århundradena efter
Kristi födelse fram till vikingatiden rimlig. Det finns emellertid också naturnamn med efterleden -stad på Österlen. En angelägen uppgift vore att utröna om dessa har sitt ursprung i
försvunna bebyggelser eller om de är primära natur- eller ägonamn. I det här sammanhanget
betraktas hur som helst Järrestad som ett primärt bebyggelsenamn utan onomastisk koppling
till fornlämningarna vid tings- och samlingsplatserna runt Karlaby. Även grannhäraderna
Herrestads härad och Ingelstads härad syns vara uppkallade efter bebyggelser (SOL). Och
även här återfinns vad som kan förmodas vara mycket gamla häradstingsplatser på höjdlägen
utanför de namngivande byarna, i Borrie och i Kverrestad. Varför har då bebyggelserna Järrestad, Ingelstad och Herrestad alla givit namn åt härader? De är alla relativt stora och centrala
byar i historisk tid och de kan också förmodas ha härbärgerat en samhällelig elit från medeltiden och kanske tidigare (i Järrestad får detta anses vara arkeologiskt belagt). Men det är ändå
inte alls givet att de utgör de största eller allra mest centrala eller kommunikativt fördelaktiga
bosättningarna i sina bygder (se Dahl 1942; Buhrman 1684). Man kan inte heller utgå ifrån
att bygdens allra mäktigaste personer har funnits här. Gravfynd från dessa områden pekar
snarast mot andra bosättningar, i Järrestads härad sticker t.ex. Östra Herrestad ut i fråga om
rika gravfynd (Söderberg 2005:362, 422). Och om det ändå var just i Järrestad, Herrestad och
Ingelstad som traktens mäktigaste potentater fanns under yngre järnåldern måste det påpekas
att ett direkt samband mellan enskilda makthavare och platsen för tinget är svårt att belägga
på ett generellt plan, även om bådadera ofta kan knytas till olika platser inom ett förtätat område med centralfunktioner.117
I diskussionen om Harjagers härad ovan har som en av flera möjligheter föreslagits att
Harthaker kan ha varit ett territorienamn, avseende en enhet som senare har motsvarat ungefär de två socknarna Stora och Lilla Harrie. Så skulle det kunna förhålla sig också med andra
häradsnamn, t.ex. Järrestads härad. Mycket talar för att den arkeologisk påvisade hall- och
långhusmiljön i Järrestad har varit centrum i ett mindre bygdeterritorium. Bland annat har
onomastiska argument menats peka på existensen av en godsbildning under järnåldern. Liksom runt Uppåkra och Lund finns runt Järrestad en mängd bebyggelser med namn på -torp:
Tågarp, Tommarp, Vranarp, Viarp och Gröstorp ligger alla utmed Tommarpsån i Järrestads
omgivningar. Just som på Lundaslätten förekommer -torp-byarna alltså på centrala lägen i
vad som måste karaktäriseras som en mycket gammal och rik kärnbygd. Johan Callmer har i
detta, med hänvisning till användandet av namnleden dorf etc. i Kontinentaleuropa under
folkvandringstiden, velat se tidiga godsbildningar, där -torp-byarna representerar underord117

Jfr Brink 1998:300, med anf. litt.
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nade enheter under en tidig form av storgods. I Järrestadområdet, menar Callmer, finns tecken
på bebyggelsekontinuitet långt ner i järnåldern i många av bebyggelserna med -torp-namn; de
kan alltså svårligen tolkas som nyetableringar från sen vikingatid eller medeltid (Callmer
2001; Söderberg 2005:102ff.).118
Om man accepterar tanken att mindre domäner eller territoriers namn kan utgöra bakgrunden till häradsnamn uppstår frågan varför de flesta av dessa namn är primära naturnamn
medan ett fåtal, i Skåne väl samlade till Österlen, är primära bebyggelsenamn. Detta skulle
möjligtvis kunna säga något om regional variation i samhällets sociala struktur. Att det inte är
den bygdegemensamma uråldriga samlingsplatsen som givit namn åt territoriet (som senare
givit namn åt häradet), utan istället – indirekt genom ett bebyggelsenamn – personen som har
makt över det, som kanske har grundat det, ger en bild av elitärt styre som motsats till mer
egalitär gemenskap.
Så snart det finns skriftliga material som kan berätta om förhållandena, under medeltiden,
framträder trakten kring Herrestad, Järrestad och Ingelstad som starkt socialt stratifierad. I så
gott som varje by finns adliga huvudgårdar och det finns därutöver också mängder av kyrkliga smålän och kungliga domäner (Andersson & Anglert (red.) 1989). Det finns tecken på att
social stratifiering har varit mer uttalad i dessa trakter än på annat håll även under järnåldern.
Rika gravfynd och boplatsfynd, som vid Järrestad, pekar i den riktningen. De territorier det
här talas om kan ha alltså i sitt innehåll representera olika typer av samhällsstrukturer. Skillnaden i häradsnamnens bakgrund ska inte övertolkas; ett språkligt uttryck är alltid en symbolisk, förhandlingsbar manifestation, en representation öppen för tolkning och omtolkning.
Även ett härad vars namn återgår på namnet på en samlingsplats kan förstås ha kännetecknats
av hierarkiska förhållanden. Men häradsnamnen Järrestads, Ingelstads och Herrestads härad
passar väl in i en helhetsbild där dessa områden i flera hänseenden uppvisar drag som låter
sig förenas med bilden av hierarkisering och social åtskillnad under järnåldern.
Häradsnamnen som är bildade till primära bebyggelsenamn skulle också kunna tolkas som
tecken på diskontinuitet – något har hänt som har svept undan eller överlagrat äldre namn och
identitetsskapande associationer mellan människor och landskap. Platserna där ting och, i
förhistorisk tid, offer, begravning etc. har skett behöver inte nödvändigtvis ha skiftats ut, men
en förskjutning av det kvalitativa innehållet i ett distrikt eller territorium – vad territoriet är –
har skett, från gemensamma praktiker vid gemensamma platser till enskilda personers eller
hushålls dominans. Hur påtaglig eller subtil den förskjutningen som här läses in i namnskicket egentligen har varit är svårt att veta, det beror förstås på vem man talar om och vem det är
som talar.
Järnåldersboplatsen vid Järrestad, hallbyggnaderna, de förnäma fynden, den förmodade
järnåldersgodsbildningen och en allmänt hög nivå av social stratifiering under järnåldern i
området, bildar ett ramverk inom vilket också Karlaby, namnet på byn kring vilken tingets
platser har grupperat sig, kan ses. I allmänspråket har karl en mängd betydelser. En språkhistorisk utblick visar att ordet ofta har fått mening i sammanhang där karlarna ställs mot, jäm118

Johan Callmers teori om bebyggelserna med torp-namn runt järnålderns centralorter måste beskrivas som
kontroversiell ur ett onomastiskt perspektiv, men kan ändå hämta visst stöd i språkvetenskapen (se Jonsson
2009:13ff). För en översikt av synen på torp som ortnamnselement inom dagens nordiska onomastik, se Vikstrand 2007:46ff.
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förs med eller utgör en helhet tillsammans med, andra kategorier av män inom en hierarkisk
samhällskontext. Karlarna (som ofta förekommer i plural) är då normalt de fria männen (Söderwall; Fornsv. textb.; SAOB). Ur detta har specialbetydelser utvecklats. I svensk ortnamnsforskning har länge uppmärksammats de många byar med namnet Karlaby som tycks uppträda regelmässigt i s.k. centralortsmiljöer, företrädesvis i Uppland. Utifrån detta har man dragit
slutsatsen att Karlaby har existerat som ett fornspråkligt appellativ. Karl- i Karlaby har menats syfta på ’krigare, medlem av kungens hird’ etc. analogt med anglosaxiska förhållanden
där cearls, rinks och thegns har haft en särskild relation till kungamakten (Hellberg 1984;
Brink 1999, 2012:62). En motsvarighet till rinks menas ingå i namn som Rinkaby, Rinkeby,
Rickeby och vad beträffar rinkabyarna finns också vissa arkeologiska belägg för ett samband
med en krigarelit (Larsson 2002:70ff.; Kockum 2003). Kanske har det ibland funnits en tendens att överdriva krigarassociationerna vad gäller ortnamn, Karlaby och andra, som innehåller karl. Utifrån runstenar, analogier med språkligt material från besläktade språk och medeltidslitteraturen kan det knappast anses fel att utgå ifrån en grundbetydelse ’fri man’. Vilka
specialbetydelser som varit allmänna i bestämda områden vid bestämda tidpunkter i förhistorisk tid är betydligt svårare att uttala sig om. Curt Wallin som har undersökt de skånska karlaby-namnen associerar begreppet karl i dessa namn med ”självägande mäktiga jorddrottar”
(TU I:275f.). Jag menar att Karlaby i Järrestads härad mycket väl låter sig förenas med bilden
av att det var vid denna bosättning som den viktigaste bygdegemensamma samlingsplatsen
fanns. Namnet Karlaby kan ses som en markering av att detta var en plats för de fria männen,
de som uppbar bygdegemensamma funktioner – rätt och tidigare kanske också kult – i motsats till de enskilda potentater som på andra platser praktiserade rätten och kulten i anslutning
till sina egna domäner och hushåll.119 Oavsett om Järrestad ursprungligen innehåller appellativet jarlar eller personnamnet Jarli har det lätt kunnat associeras med jarlar. Därigenom
framstår Järrestad och Karlaby som ett motsatspar, det ena namnet signalerande enskilda
potentaters egendom och det andra en samfällighet av friborna jordegna.120

119

För ett likartat resonemang kring det sörmländska namnet Karlåker och det öländska Karlevi, se Vikstrand
2001:345 och 2007:206.
120
Det finns ytterligare tre möjliga bebyggelser med namnet Karlaby i Skåne. En av dem, Karaby i Villands
härad, är dock i själva verket ett först 1909 belagt namn på ett par gårdar i utkanten av Råbelövs by (DAL ortn.
Fjälkestads sn). Trots arkeologiskt och onomastiskt intressanta omgivningar (Brink 1999; Lund 2009:70ff.) är
detta Karaby snarast ett uppkallelsenamn, kanske med anknytning till karl i betydelsen ’dräng, arbetskarl’
(Sandnes 2014, opubl. manus.). Annorlunda förhåller det sig med Östra och Västra Karaby i Onsjö respektive
Harjagers härader i västra Skåne. Båda ser ut att ha varit betydande bosättningar under järnåldern (Callmer
1995; Söderberg 2005:298). I varje fall Östra Karaby uppvisar dessutom kriterier som tyder på bygdecentrala
funktioner: rättsindicerande marknamn, en förmodad förmedeltida kultplats och i närheten – Västra Strömonumentet (Isaksson 1980).
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5. ORTNAMN, LANDSKAP OCH RÄTTSUTÖVNING
5.1 Rättens namn och platser
I registret till Svend Aakjærs fylliga utgåva av Valdemars jordebok (1945) listas bland annat
alla namn utgivaren har funnit som börjar på ting-. De är många, drygt trehundra. Och det
finns ännu fler i det nuvarande Danmark, namn som har undgått Aakjær (Kieffer Olsen,
opubl. manuskript). Inte osannolikt har Aakjær noterat allt han har stött på, men egentligen
vet vi det inte. Nästan en tredjedel av namnen är under alla omständigheter bildningar som
innehåller ting + høj. Därefter är ting + bjærg, knappt tjugo namn och lokaler, näst vanligast.
Även efterlederna -dal, -gaard, -skov och -sted är relativt vanliga med ett tiotal belägg och
platser vardera. En stor mängd ting-namn har också efterleder som bara förekommer någon
eller några enstaka gånger: -krog, -løkke, -mose, -stok, -tved m.fl.
På liknande sätt kan man använda Carl Gustaf Styffes ”Skandinavien under unionstiden”
(1911), vilket arkeologen Sune Lindqvist 1918 gjorde i en ortnamnsstudie med titeln ”Åker
och Tuna” (Lindqvist 1918:1:30). Lindqvists rättsplatsnamn utgör ett snävare urval än Aakjærs. Han har till synes noterat namn som explicit används om tingsplatser, och extraherat
namnled ut distriktsnamn som han anser är bildade till namn på tingsplatser. Bestämda namnled – hage, hed, löt, mad, malm, och ås – menas beskriva vad en tingsplats var under den
sena medeltiden, hur den såg ut och var den var belägen. Dessutom menar Lindqvist att vissa
namn som innehåller åker eller tun också hör till denna kategori. Även namn på -hög och
appellativet tingstad nämns, men mer i förbigående. Artikeln är av forskningshistoriskt intresse eftersom den distinktion som görs mellan namn innehållande åker respektive tuna har
utvecklats vidare av senare central- och kultplatsinriktade forskare (Vikstrand 2001:366ff.;
RGA: tuna).
Som framgår finns betydande skillnader i bilden av tingsplatsnamn hos Aakjær och Lindquist. Kanske speglar dessa olikheter i tingsplatsernas placering och fysiska gestaltning, men
mer troligt kan olikheterna förklaras av att namnen och namnleden är excerperade ur olika
typer av källor och med olika urvalsprinciper. Aakjærs register ger en allmän bild av vilken
typ av lokaler som på något vis har associerats med tinget, medan Lindqvists artikel snarare
fångar in själva tingsplatserna. Hur en undersökning motsvarande Lindqvists skulle te sig för
danskt område vet vi inte, och våra möjligheter att ta reda på det är också begränsade eftersom de danska rättskällorna i betydligt färre fall än de svenska nämner explicita tingsplatsnamn. Denna omständighet gör det exempelvis vanskligt att bedöma de många danska tingshögarna och tingsbackarna. Är de verkligen tingsplatser, eller är associationen med tingen av
annan art? Jag menar, efter att ha gått igenom hela det skånska rättsnamnsmaterialet, att de
höjder, oftast gravhögar, som har ting- i förleden har en nära rumslig knytning till själva tinget eller föreställningar om själva tinget, men att de inte nödvändigtvis är de platser på vilka
tingsstockarna har varit placerade. Tingshögarnas roll kan snarare ha varit att bidra till gestaltningen av landskapsutsnitt som har associerats med tinget. De har varit en viktig del av
tingets scenografi, monument som genom traditioner och myter har utvisat det rätta geografiska närområdet för tinget och skänkt rättshandlingarna historisk hävd och legitimitet. En
sådan roll kan även gravhögar eller gravhögsliknande lämningar som inte har namn inne219

hållande ting ha uppburit. Kungar, drottningar, hjältar, kanske också förfäder eller stamfäder,
har genom namn på gravmonument kunnat förläna bestämda platser högtidliga, arkaiska och
existentiella kvaliteter, väl användbara till att transformera handlingar till ritualer, åsikter till
domar och enskildheter till allmänna angelägenheter. Högarna med namn på ting- har tydligare än gravhögar eller gravhögsliknande kullar med andra namn knutit an till föreställningar
om reell rättsutövning. De har, i varje fall i medvetandet och på ett idémässigt plan, kunnat
användas som tingsplatser. Oavsett hur ofta denna potential verkligen har utnyttjats kan
tingshögarna på ett meningsfullt sätt ha tilltalat föreställningar om tinget. De speciella kullarnas och högarnas roll vid tinget är emellertid mångtydig: det finns också vittnesbörd om att
särskilda backar faktiskt har använts som tingsplatser. Värmlands landsting tycks exempelvis
ha hållit till på Laghberget i Tingvalla under senmedeltiden (Styffe Skand. s. 190 not 2; SD
1445). Kanske var rättsplatsen på Lagberget ett speciellt och ålderdomligt drag vid just detta
landsting. Om inte för andra skäl förefaller det opraktiskt och obekvämt att mer regelbundet
hålla ting på toppen av höjder och högar, i synnerhet i öppnare och blåsigare sydskandinaviska trakter.121
Aakjærs och Lindqvists genomgångar av rättsanknutna namn kan jämföras med de skånska förhållandena. I tabellen nedan har de äldsta beläggen listats på namn med geografisk anknytning till lokaler vilka relativt säkert kan tolkas som medeltida häradstingsplatser. Med
stor sannolikhet har många av dessa platser också varit särskilda samlingsplatser i förhistorisk
tid, kanske för distrikt som har motsvarat häraderna, kanske även då med inslag av rättsutövning. I kolumnen längst till vänster upptas namn som kan ha varit ha varit tings- eller samlingsplatsnamn i förhistorisk tid. Det måste understrykas att en sådan funktion för namnen i
denna kolumn är mycket osäker och svår att belägga. Dessutom skulle flera av tolkningarna
kunna uppta betydligt mer utrymme än vad som ges här, med argument och motargument.
Vänsterkolumnens namn är hämtade dels från häradsnamn (och i ett fall från ett bynamn –
Höör) samt från namn på markstycken vid lokaler där det finns goda skäl att anta förhistoriska samlingsplatser. För namnbeläggens källhänvisningar hänvisas till häradskapitlen ovan
samt till DALs härads- och sockenvis ordnade ortnamnskartotek på Arkivcentrum syd i Lund.

121

Även från Danmark finns historiska belägg för en mycket nära knytning mellan rätten och bestämda högar
(Dalberg & Kousgård Sørensen 1979:75).
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Namn som
möjligtvis kan
associeras med
förhistorisk
samlingsplats

Namn associerat
med trolig medeltida eller
äldre häradstingsplats
Tidigast belagt
under senmedeltid och renässans

Namn associerat med
trolig medeltida eller
äldre häradstingsplats
Tidigast
belagt under
1600- och
tidigt 1700tal

Namn associerat
med trolig medeltida eller äldre
häradstingsplats
Tidigast belagt
under sent 1700tal och tidigt
1800-tal

Albo

*Al

Gamble tings
agir

Stämmesåkrarne

Bara

*Bara

Bjäre
Frosta

Blodhögsleedet
(1690)
*Biærgh
*Horgh

Tingstickid

Tingshögen
Karakullen

Namn associerat med
trolig medeltida eller
äldre häradstingsplats
Senare
belagt

Tingbackarna

Allmansängen
Färs
Gärds

*Ger

Tingwongen

Stockabacken
Tingkärren
Ting Bro Åkrar

Harjagers

*Harthaker

Tingbron
Tingstumpen

Tingkjärret

Ting stickid
Loff toffte
Tingbiergis
agerenn

Herrestad

Tinghällan

Fremmeste
Tingmaen
Ingelstad
Järrestad
Ljunits

tingsagerenn
Tingis madtt
Stockhög
Tingar ’tinggärde’(1406

Tinghög

Tempils agerenn

Blodbierg
(1569)
Luggude
Norra Åsbo

Tinghöjseng
Mandfrezager

Tingbier

Tinbech
Onsjö
Oxie
Rönnebergs

Ting dammen
*Oshøgh
*Runibiærgh

Tinghögsager
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Skytts

Skötsia mosse
(1688)
Hellemåse
(1769)

Södra Åsbo

Tinghöjseng

Torna
Vemmenhögs

*Thorn
*Væmundarhø
gh

Tingbjer/tingbjerre

Villands

*Vætland

Tinghögsager

Västra Göinge

*Fialkind
Gudingsbackarne (1815)

Stockabacken
Tingshögarne
Ståckbackarne

Stockabjer
Tingbacken

Östra Göinge

Fredals agir
(1569)
Blodbiergs
engenn (1569)
Hellingen
(1569)
Maalseng
(1514)

Genomgången bekräftar i hög grad den bild Aakjærs (och Kieffer Olsens opublicerade) register ger, vilket är särskilt intressant eftersom den i tabellen presenterade bilden av det skånska
rättsnamnsmaterialet är ett snävt urval av endast de äldsta beläggen på de namn som utifrån
en tvärvetenskaplig helhetsbild kan knytas till konkreta häradstingsplatser. Som framgår är
detta namnmaterial varierat, men innehåller också vissa återkommande och mer vanliga inslag. Den första kolumnens namn är i flera fall synnerligen hypotetiska som rättsplatsnamn,
men ändå i sin helhet tillräckligt väl underbyggda för att vissa allmänna drag ska kunna urskiljas. Vad som framträder är samhällsförhållanden inom vilka skapandet och upprätthållandet av grupptillhörigheter kan associeras med bestämda platser och distrikt. Namnen på dessa
säger något om de kollektiva identiteternas karaktär: de kan i tolkande ordalag förknippas
med historicism, gravmonument, offerkult, ritualiserad indelning av landskapet i fredshelgat
och icke fredshelgat, en särskild vördnad för träd, mossar och höjder samt ett integrerande
och en medvetenhet om topografins och naturgeografins gestaltande potential. En del av de
ovan nämnda hypotetiska tingsplatsnamnen kan också vara namn på domäner, tidiga godsbildningar (se nedan), och som sådana signalera en tudelning eller konflikt mellan egalitära
och hierarkiska sidor av samhället under järnåldern.
Anmärkningsvärt få av de tidiga namnen på distrikt och förmodade samlingsplatser innehåller ordet ting. Man kan därför misstänka att även om ordet och begreppet har funnits
mycket tidigt har också någon form av institutionalisering eller konsolidering av rätten skett,
sekundärt till redan existerande distrikt och samlingsplatser. Det senmedeltida
marknamnsmaterialet pekar mycket tydligt ut ett stort antal rättsplatser med namn på ting-.
De frekventa tingshögarna kan ha manifesterat införandet av större enhetlighet och
gemensamma föreställningar om tinget, kanske under sen vikingatid eller först under
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ningar om tinget, kanske under sen vikingatid eller först under medeltiden. Först i de tidigmoderna beläggen uppträder namn som innehåller stock plus en höjdbeteckning. Namntypen
är inte oproblematisk: det finns gott om stockar i landskapet och en stockbacke kan förmodligen vara mer än en sak. Men antalet fall där namn som innehåller stock plus höjdbeteckning
namnger lokaler nära senare kända tingshus eller andra lokaler med rättsindicerande namn, är
så många att det måste anses troligt att dessa namn verkligen har syftat på tingsstockarna och
betecknat tingsplatser. Avsaknaden av namntypen i 1500-talskällorna gör att appellativet kan
misstänkas vara relativt ungt. Om tolkningen av namnen som innehåller stock plus höjdbeteckning accepteras kan också en tendens till utveckling från namn innehållande ting plus
höjdbeteckning till stock plus höjdbeteckning utläsas. Ifall tabellen också skulle ha innehållit
namn på tingsplatser yngre än medeltiden, och namn som korrelerar med medeltida tingsplatser men som inte är de äldsta rättsnamnen som kan knytas till dessa platser, skulle också en
mängd tingshus-namn ha funnits i uppställningen. En utveckling från tingshögar över stockbackar till tingshus förefaller alltså kunna diskuteras utifrån namnen vid häradstingsplatserna.
Sakligt representerar bilden förmodligen ett förlopp som är mer komplext än en enkel kronologisk utveckling vad beträffar tingets lokalisering, men observationen är värd att noteras.
Med utgångspunkt i diskussionen om tingshögar ovan och utifrån bilden av att namnbeläggen
oftast är senare än företeelserna de benämner kan man fråga sig om det finns en tillbakablickande dimension i namnen som har med tingshögar, stockbackar och tingshus att göra. Ger
dessa namn mening i särskilt hög grad efter det att högarna, stockarna och husen slutat att
användas, som föreställningar om tidigare rättsutövning?
Ingelstad – de långa linjerna
En ovanlig och mångfacetterad bild av hur historia genom platskontinuitet och kanske också
genom användandet av ceremoniella redskap har varit integrerat i föreställningar och praktiker kring gemensamma samlingsplatser får vi i Ingelstads härad. Häradsnamnet korrelerar
med ett gammalt, förmodat förvikingatida bynamn: Ingelstad. Byn har under medeltiden dominerats av en borg vars lämningar revs på 1700-talet. I 1671 års jordrevningsprotokoll
nämns en ”uhrgammal herrgårdh […] Kung Ingels hus” (RAÄ Östra Ingelstad 28:1/Fmis).
Hur gammalt det gods är vars centralpunkt borgen i Ingelstad utgjorde vet vi inte; det har
funnits under medeltiden men är inte belagt som birk. Att det har kommit att associeras med
ett häradsnamn antyder, menar jag, att Ingelstadsgodset kan vara mycket gammalt, och kanske, liksom förmodligen Järrestad i Järrestads härad, ha existerat som aristokratisk bosättning
med tillhörande domän redan innan vikingatiden (Söderberg 2005).
Tingsplatsen i häradet har emellertid inte funnits i Ingelstad. Det rättsanknutna marknamnsmaterialet pekar mycket klart ut ett område ett par socknar väster om Ingelstad, i ett
utmarksläge på gränsen mellan Kvärrestad och Ullstorps socknar, där också fler socknar –
Tosterup, Bollerup samt den tidigt nedlagda socknen Gärarp –, möts. Det äldsta rättsindicerande marknamnet är Tingis madtt ’tingsmaden’ (1569 Lb). Senare belagda namn visar att här
också har funnits ett tingshus tidigt, innan tinget, såsom det sena 1600-talets källor visar, har
varit förlagt till andra delar av häradet (Wallin 1967). Läget för Tingsmaden kan inte fastställas exakt, men att döma av den angivna lokaliseringen till Kvärrestads västervång och efterleden -mad har Tingsmaden högst sannolikt haft direkt anknytning till ett våtmarksområde i
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socknens västligaste del, i den ådal som genomkorsar området i öst-västlig riktning. Här upphittades under tidigt 1900-tal ett hästkranium med en senneolitisk flintdolk instucken mitt i
pannan. Fyndet betraktades som sensationellt: ett stenåldersoffer och ett tidigt belägg på förekomst av häst. Men kraniet, i vilket flintdolken enligt osteologisk expertis har stötts medan
hästen levde eller direkt efter dess död, har C14-daterats vid två tillfällen. Det har då visat sig
att hästen har offrats under sen vikingatid. Flintdolken är alltså rituellt använd tusentals år
efter att den tillverkades. Det ovanliga fyndet aktualiserar många frågor som faller utanför det
här arbetets ramar. Vad som först och främst är av intresse här är det rumsliga sambandet mellan Tingsmaden och den vikingatida offerplatsen. Enligt upphittaren hade också flera kranier,
annat benmaterial samt vad som vagt kallades ”järnåldersfynd” förekommit på samma plats
(Monikander 2009:58ff.; Stensköld 2006). Närheten mellan Tingsmaden, offerfynden och den
mycket senare tingshusmiljön, ca en kilometer bort, pekar mot att Tingsmaden har varit platsen för ett medeltida häradsting med rötter i förkristen offerkult. Det är symptomatiskt att
denna plats är belägen i ett område som delats av många bebyggelser, att den inte har anknytning till en medeltida kyrkotomt, och att den är belägen i samma trakt som, men tydligt åtskild från, den by som har namngivit häradet. Förhållandet mellan tingsplatsen i Södra Kvärrestad och Ingelstad kan jämföras med exempelvis Järrestad–Karlaby, Södra Åsum–
Araskoga, och Uppåkra eller Bara–Önsvala. De förstnämnda byarna har under järnåldern
tillsynes varit säten för aristokratisk makt, senare i normalfallet också kyrklig och kunglig
eller adlig sådan. De senare byarna har annorlunda drag: en påtaglig skillnad är att de sällan
har utvecklats till kyrkbyar. Och i de fall de ändå har det är kyrkan normalt belägen på avstånd från samlingsplatsen. I detta kan förmodligen faktorer kring kristnandet och sockenbildningen läsas in. Att rättsplatser som förefaller ha rötter i järnåldersgods också är sockencentra visar ett samband mellan den kyrkliga utbyggnaden och enskilda potentater; (jfr Schalling 1936; Anglert 1995). Att tidiga samlingsplatser som senare har blivit till häradsting mer
sällan har utvecklats till sockencentra antyder existensen av en intressesfär vid sidan av de
makthavare som var först och materiellt sett mest effektiva i att anamma den nya religionen.
Kanske är det, trots en viss anakronism i begreppet, befogat att tala om en mer samhällsorienterad sfär.

Kyrkor och ting
Förhållandet mellan kyrkobyggnader och platser som genom marknamnen framstår som gamla rättsplatser är alltså komplext men talande. Vid de skånska birken finns i betydligt färre fall
namnmiljöer som utvisar platsen för tinget än vid häradstingen. Däremot finns oftast namn
som utpekar den lokala avrättningsplatsen. Möjligtvis kan även i detta fall kyrkobyggnaderna
bidra till diskussionen. Kanske har rättsutövningen vid birken i lägre grad än vid häradstingen
varit förbunden med föreställningar om landskapet. Legitimeringen av rätten har här haft
andra premisser än i häraderna. Även vid birken kan rumsliga yttringar ha bidragit till rättens
legitimitet, men här har det kanske istället för legendomspunna och arkaiska fornlämningslandskap varit byggnader i anslutning till birkets makthavare, och den ultimata maktsymbolen, galgen, som har placerat rätten – makten att besluta och att döma – i en förståelig bredare
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samhällsordning, en läsbar ”landskapstext”.122 Avvikelser från mönstret förekommer emellertid – birketingsplatser utanför byarna, med en rik rätts- och legendanknuten namnflora, och
förhållandena förtjänar vidare undersökning.
De särskilda landstingen ger, vid sidan av de typiska häradstings- och birketingsmiljöerna,
en tredje bild av förhållandet mellan kyrkoplats, elitärt residens, rättsplats och förhistorisk
kultplats. Vid landstinget i Lund, liksom vid ett antal andra lands- eller alltingsplatser, verkar
de inslag som uppvisar tendenser till komplementär distribution vid typiska härads- och birketing istället förenas. Liksom i häradstingens landskap finns vid landstingen ofta elitära bosättningar på visst avstånd från tingsplatserna. Och liksom ofta är fallet vid häradstingen
anknyter landstingsplatserna till äldre kultplatser. Uppåkra –Lund i Skåne, Västra Vång–
Hjortsberga i Blekinge, Slöinge–Getinge i Halland är näraliggande exempel. Men en skillnad
gentemot häradstingsmiljöerna är den uppenbara kyrkliga närvaron. I detta påminner landstingen mer om de typiska birken. En mängd lands- och alltingsplatser har dessutom byggts ut
till biskopssäten under medeltiden. I flera fall, som Lund i Skåne och Roma på Gotland, kan
landstinget också associeras med tidiga kloster.123 På ett grundläggande plan kan alltså härads- och alltingsplatserna sägas vara strukturerade på likartat sätt i förhållande till landskap,
kult och till järnålderns maktcentra. Men en skillnad tycks vara att landstingens landskap i
högre grad än häradstingens har anammats av den sena vikingatidens och medeltiden eliter.
Dessa grupper har haft ambitioner inom rättsområdet också på andra håll i landskapet, men
där snarare manifesterat dem i anslutning till sina gods, som under medeltidens lopp i en del
fall kommit att kallas birk.
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Jfr Svensson 2012.
För fler exempel på samband mellan lag- eller alltingsplats och kyrkobyggnad, se Andrén 2013:38ff.
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Fig. 51. Bilden visar Skiötinge mosse 'Skyttingarnas mosse', belagd i det sena 1600-talets kartmaterial, i
närheten av platser som kan associeras med det medeltida häradstinget i Skytts härad.

Fig. 52. I Käglinge har en guldarmring från järnåldern och system av härdar och kokgropar påträffats, som
antyder att här har funnits en samlingsplats väldigt länge. Senare har häradstinget varit beläget på orten.
Bilden visar avrättade människor, påträffade i en nordöstra Käglinge och daterade till ca 1300 e.Kr. Ritning:
LUHM 1959.

Fig. 53. Idealiserat tingshus på 1700-talskarta över Röinge i Västra Göinge härad. Bilden säger inte mycket
om husets verkliga utseende. Fyrkanten norr om huset är förmodligen ett kålland, men formen antyder att det
också skulle kunna vara en tingsplats äldre än tingshuset.

Fig. 54. Denna bild av Helsingborg är ungefär jämngammal med Herman Chytraeus beskrivning av Skånska
antikviteter och nedtecknandet av marknamn i Lunds stifts landebok. Är fyrkanten till höger om slottet en
tingsplats? Historieskrivningen och ortnamnen tiger i frågan. Braun & Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum.
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Fig. 55. Birk, kungalev, medeltidsstäder och häradsting.
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Fornlämningar, vägar, befolkning och topografi
Som visats i flera exempel tidigare finns tecken på att de äldsta tingsplatserna mycket ofta är
belägna på eller omedelbart invid förhistoriska samlingsplatser, t.ex. för offer eller begravning. Exemplet närmast ovan, Ingelstad, tyder på att sådan rumslig korrelation faktiskt kan
representera reell samlingsplatskontinuitet mellan förkristen och kristen tid. I arbetet har fler
exempel på sådan kontinuitet framträtt, men också exempel på att rätten har återvänt till äldre
kultplatser. En relativt tydlig korrelation mellan bronsålderns höggravar och förmodade medeltida tingsplatser i ett flertal härader visar ett existerande förhållande mellan tingsplatserna
och mycket gamla bygdecentra. En tendens finns dessutom att tingsplatserna är belägna i
utkanterna av de kluster av bronsåldersgravar som kan förmodas utgöra gamla bygdecentra.
Förhållandet skulle kunna tolkas utifrån tankegångar om de förhistoriska bygdernas expansion men också utifrån föreställningar om gränser.124
De äldre tingsplatser som kunnat påvisas är som regel strategiskt placerade i förhållande
till förmodade äldre vägnät. En jämförelse med Buhrmans skånekarta från sent 1600-tal belägger detta, men visar också att överensstämmelsen mellan vägar och häradstingsplatser inte
alltid är exakt. En betydligt bättre överensstämmelse mellan strategiska vägavsnitt, som större
korsningar, och häradstingsplatser syns om man jämför Buhrmans vägnät med 1600- och
1700-talens omlokaliserade häradsting. Detta beror förstås på att källorna här ligger nära varandra i tid, men förmodligen också på att vägar och vägkorsningar blir något nytt och får annorlunda betydelse i tidigmodern tid.
De äldst påvisbara häradstingens placering ger normalt mycket god mening med hänsyn
till befolkningens förmodade spridning under medeltiden. Inte i något fall tycks häradstingets
placering helt orimlig i förhållande till områdets bebyggelse. I några enstaka fall har emellertid denna observation ett drag av cirkelbevis eftersom ett par platser med tingsindicerande
namn har tolkats som annat än häradstingsplatser just med tanke på den ocentrala placeringen. Sven Dahls karta över skånska byar vid mitten av 1600-talet (SGÅ 1940) ger en viss uppfattning också om något äldre förhållanden, och används här för att illustrera tingen i förhållande till bebyggelsen.
Topografiska förhållanden vid tingsplatserna har behandlats i åtskilliga exempel. Sammanfattningsvis finns ett tydligt samband mellan tingsplatsernas placering och distinkta topografiska formationer. Särskilt platser där landskapet skiftar karaktär måste betonas. En jämförelse mellan förmodade medeltida eller äldre häradstingsplatser och den översta kustlinjen
tjänar väl som exempel på detta. Vid översta kustlinjen finns runtom Skåne som regel mer
eller mindre landborgsliknande formationer, vilka alltså tingen har varit placerade vid, ibland
nedanför, men oftast just ovanför (fig. 60, 67, 68, 73). Av andra återkommande lägen kan
särskilt nämnas slutet av åsar. Både de stora horstarna, som i Torna och Södra Åsbo härader
och mindre rullstensåsar, som i Vemmenhögs härad, men också t.ex. Hjortsberga i Blekinge,
har uppenbarligen, där de slutar (eller börjar), attraherat människor till att samlas för gemensamma riter (fig. 62, 63, 64). Monolitiska berg (fig. 65, 66), gatt (fig. 71, 72), brinkar vid ådalar (fig. 69, 70), vattendragsövergångar (fig. 69) samt höjdlägen som överblickar slättbygder
(fig. 68) är ytterligare exempel på återkommande landskapsformationer vid de äldsta tings124

Jfr Zachrisson 1998:194ff. Semple 2003:72ff., 2004:135ff., 2008:407ff.; Gleeson 2015:33ff.; FitzPatrick
2015:52ff.
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platserna. En viss skillnad kan ses mellan häradstingens och birketingens mest typiska landskapsinramning. Närheten till speciella berg och åsar är mer typisk för häradstingen, medan
birketingen mycket ofta har haft anknytning till bebyggelser invid större vattendrag.
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Högar (storlek):
< 10 m diameter
10-20 m diameter
>20 m diameter
Högförekomst i gravfält
Häradsting

Fig. 56. Förhistoriska gravhögar och högförekomst i gravfält baserat på Åke Hyenstrands material.
Förmodade häradstingsplatser, medeltida eller äldre, är inritade.

Landsväg
Mindre väg
Förmodat häradsting, medeltida och äldre
Häradsting sent 1600-tal och 1700-tal
Häradsgräns
Vattendrag
Fig. 57. Vägnät, häradsgränser samt äldre och yngre häradstingsplatser. Vägar (”landswägar”, ”små wägar”),
vatten och gränser enligt Gerhard Buhrmann 1684.

Landsväg
Mindre väg
Förmodat häradsting, medeltida och äldre
Häradsting sent 1600-tal och 1700-tal

Fig. 58. Vägnät enligt Gerhard Buhrmann 1684 samt äldre och yngre häradstingsplatser.
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Fig. 59. Landsbygdsbefolkningen vid mitten av 1600-talet, baserat på Sven Dahls (1940) karta över
skånska byar. Förmodade häradstingsplatser, medeltida eller äldre, utsatta.
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Högsta kustlinjen
Häradsting

Fig. 60. Den högsta kustlinjen vid senaste istiden efter G. Ekström 1946. Förmodade häradstingsplatser är markerade.

5.2 Mängden namn – bevarande, representativitet och geografi
I alla härader finns namn som innehåller ting och galge. I de allra flesta finns koncentrationer
av dessa namn på centralt belägna platser i häraderna, platser som har varit lätt nåbara i förhållande till förmodad befolkningstäthet i äldre tid. I många fall finns säkert belagda tingshus
och avrättningsplatser från tidigmodern tid i närheten av klustren med rättsanknutna marknamn. Detta är särskilt tydligt i Bjäre, Södra Åsbo, Rönnebergs, Oxie, Ingelstads, Färs, Frosta, Gärds, Göinge och Villands härader. I flera av dessa fall finns förmodligen en samlingsplatskontinuitet som är lika gammal som distrikten i vilka de har varit rättsliga centralorter,
eller ännu äldre.
Gärds, Villands, Rönnebergs härader uppvisar en helt entydig bild där stora och tydliga
koncentrationer av rättsindicerande marknamn som är belagda från 1500-talet och framåt
korrelerar med platser i landskapet som dels är väl belagda som häradstingsplatser i tidigmodern tid men också är tydliga centralpunkter i kulturlandskapet åtminstone från äldre järnålder och framåt, högst sannolikt även tidigare än så. Platserna tillhör de naturgeografiskt mest
distinkta av de studerade lokalerna: Rönnebergs backar och Fjälkinge backe är monolitiska
berg i flack omgivning, slättbygder avgränsade av vatten. Gärds härads tingsplats har varit
belägen på ett näs i den å som rinner genom häradets centrala delar i östvästlig riktning, just
där den korsas av en långsträckt förkastning som löper genom bygden i nordsydlig riktning.
Liknande kontinuitet och ett nära samband mellan namnkluster och historiskt belagda tingseller avrättningsplatser finns också i de flesta övriga av områdets härader. Göinge, Albo, Ingelstads, Vemmenhögs, Oxie, Södra Åsbo, och Bjäre härader uppvisar ett tydligt samband mellan rättsindicerande marknamn och historiskt belagda tings- och avrättningsplatser, men ändå
inte fullt så klara som de tidigare nämnda, t.ex. genom att endast tinget, eller galgen, är historiskt belagda, genom att ett visst (kortare) avstånd finns mellan de historiskt belagda platserna
och namnklustren, genom att tinget har flyttats redan på 1600-talet eller genom att marknamnen utvisar ytterligare någon trolig rättsplats, vars relation med det mest troliga häradstingets
inte med full klarhet kan fastställas. I några av fallen handlar otydligheten om att både
häradsting- och birketing har funnits inom samma område och kanske har avlöst varandra på
samma plats.
Mer komplex men ändå fullt tolkningsbar kan situationen beskrivas som för Frosta, Färs,
Bara, Järrestads, Herrestads, Ljunits, Torna och Harjagers, härader. Här präglas bilden av ett
fåtal troliga flyttningar inom ett begränsat område innan historiskt belagd tid (Färs), lite fler
men historiskt belagda flyttar (Frosta), inslag av godsbildning som komplicerar bilden (Frosta, Färs, Järrestads, Herrestads), samt i och för sig tydliga och troliga äldre rättsplatser att
döma av marknamnen men med avsaknad av konkreta belägg i from av tingshus eller galgar
som entydigt visar kontinuiteten till historisk tid (Bara, Harjager, Torna, Ljunits).
Norra Åsbo, Skytts, Luggude och Onsjö härader, slutligen, måste beskrivas som svårfångade. Även här finns marknamn som indikerar rättsplatser, men inte så rikligt som på andra
håll, och på flera platser inom häraderna. De historiska uppgifterna kring dessa härader antyder också att häradstingen har bytt plats flera gånger. Kanske gäller detta även innan 1600talet då vi först har besked om saken. Det ska ändå betonas att även för dessa häraders vid-
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kommande finns såväl onomastiskt som historiskt och arkeologiskt material som tillsammans
med antaganden om befolkning, kommunikationer m.m. medger kvalificerade tolkningsmöjligheter av rättens platser, men alltså lite mer intrikata och spekulativa än i normalfallet.
Studien visar alltså att det finns ett mycket omfattande rättsanknutet marknamnsmaterial
ifrån Skåne. Detta är väl belagt från 1500-talet och framåt och i de allra flesta fall finns anledning att anta ett samband mellan rättsindicerande marknamn och verklig rättsutövning.
Särskilt de kluster av rättsnamn på markstycken centralt i häraderna som förekommer i
många av undersökningsområdets härader måste tillmätas stor vikt som källmaterial.
Mängden namn, liksom antalet namngivna platser och graden av koncentration till vissa
bestämda platser, varierar emellertid mellan häraderna. Vissa mönster finns i detta, men de
korrelerar inte med några särskilda sammanhängande delar av Skåne, eller entydigt med häradsnamnstyper: det finns exempelvis tydliga geografiska kluster med många namn på tingoch en rik namnflora som kan relateras till dessa kluster i Villands härad, som är beläget i
nordost och anses ha ett gammalt bygdenamn, på samma sätt som det finns i Rönnebergs härad i väster, vars namn överensstämmer med ett bynamn. Å andra sidan finns det relativt få
och spridda rättsindicerande namn i Norra Åsbo i norr, vars namn innehåller en stor geologisk
formation, liksom i Torna härad i sydväst, vars namn innehåller namnet på en bestämd plats,
som också återfinns i två bynamn.
Ett visst mönster kan ändå ses i att härader med namn som korresponderar med bynamn
tenderar att ha tydligare och större kluster med rättsindicerande namn. Undantagen är Torna
och Järrestads härader. Men här finns mycket tidiga godsbildningar med rötter i yngre järnålder och tidigmedeltida städer, omständigheter som kan ha påverkat både lokaliseringen av
tinget och bevaringsgraden av marknamn.
Om man undersöker rättsnamnsfrekvensen och koncentrationen av namn i de härader där
tingsplatsernas lägen allra tydligast har ett rumsligt samband med anslående, synbara och i
sitt omland enastående terrängformationer visar sig ett relativt tydligt mönster. Den avslutande spetsen på Söderåsen i södra Åsbo härad, Rönneberga backar i Rönnebergs härad, avslutningen av en åsformation i Vemmenhögs härad är, menar jag, tillsammans med ovannämnda
Fjälkinge backe i Villands härad och näset i Vramsån, i Gärds härad, platser där landskapet
ännu tydligare än på andra håll utvisar bestämda landmärken där tinget är placerat. I dessa
härader finns också några av de allra tydligaste, mest koncentrerade, största (ifråga om antal
namn och namngivna lokaler), namnmässigt mest varierade rättsnamnsmiljöerna som också
mest entydigt utpekar bestämda platser. En rimlig tolkning av detta är att landskapet i sig
självt, d.v.s. topografin och upplevelsen av landskapet, är en bidragande faktor till samlingsplatsernas konstans genom tiden och därigenom också något som bidrar till att ackumulera
och bevara namn kring dessa bestämda platser.
Teorin skulle kunna testas genom att man också tittar på motsatsen, d.v.s. de härader i vilka tingsplatserna i lägst grad korresponderar med tydliga och i sitt omland utmärkande naturformationer. I praktiken är detta svårt då så gott som samtliga härader förefaller ha haft tingsplatser som i någon mån har korresponderat med olika typer av landmärken: höga punkter,
särskilda åsbildningar, gränser mellan olika landskapstyper etc. Men man kan kanske ändå
hävda att det finns några utpräglade slättbygder där topografin är relativt ensartad liksom att
det finns vissa kuperade bygder som är så varierade att utsiktspunkter, speciella åsar och da-

238

lar, o.s.v. finns på väldigt många ställen och av det skälet inte drar uppmärksamheten till en
särskild punkt. De centrala någorlunda kustnära delarna av Skytts och Luggude härader kan
ses som den förstnämnda typen av terräng, Norra Åsbo och Göinge som den andra typen. I
varje fall Luggude och Norra Åsbo tillhör också de härader där det rättsindicerande
namnmaterialet är mest fragmentariskt. I norra Åsbo finns ganska många namn, på ganska
många platser, men koncentrationerna är otydliga. I historisk tid har tinget flyttat många
gånger, kanske har det varit så även tidigare. I Luggude finns väldigt få rättsindicerande
namn som utpekar själva tingsplatsen. De som finns antyder att det kan ha funnits flera
tingsplatser i häradet, en i norr och en i söder (Ejder 2003). Även Skytts härad tillhör de mer
svårfångade och fragmentariska vad gäller namnmaterialet. Göinge stämmer inte in i den här
bilden: tinget i Röinge verkar utifrån historiska källor ha funnits på samma plats länge, kring
denna plats och kanske också på några andra platser i närmiljön i samma del av häradet finns
ett relativt rikt rättsindicerande namnmaterial. Tingsplatsen i Röinge är belägen på en
visserligen markant terrass, en klack, i landskapet. Lokalen förefaller praktisk, men knappast
storslagen
Omorganisation
eller unik.av landskapet skulle kunna vara en orsak till lägre bevarande av de gamla
rättsplatsnamnen. Det är svårt att säga något generellt om var landskapet har förändrats som
mest. Förändring kan ske på många sätt, vid många tidpunkter. Delar av Skåne har under vissa perioder förändrats starkt på grund av ny jordbruksteknik, t.ex. under tidigt 1800-tal. I
andra fall kan godsbildning med nedläggning av byar och mer eller mindre tvångsmässig
förflyttning av människor ha skapat diskontinuitet och namndöd, t.ex. under 1600-talet. Om
man ändå vill säga något generellt om detta kan kanske områden i närheten av de större städerna vara sådana där förändrade förhållanden och diskontinuitet i ägande och markutnyttjande har varit särskilt frekvent och där man alltså skulle kunna förvänta sig färre spår av
häradssting. Resonemanget skulle kunna ha bäring för Torna och Luggude som är de två större städer där häradsting har funnits i närheten och där också det rättsindicerande namnmaterialet är jämförelsevis litet.
Den bild av frekvens och koncentration av vissa sorters marknamn som källorna ger är
också påverkad av själva källorna. De äldsta skriftliga källorna, 1500-talets jordeböcker ger
intryck av att vara relativt enhetliga över hela området, men bakom detta finns säkert ändå
viss variation i graden av representativitet och tillförlitlighet. Kartmaterialet rymmer större
skillnader inbördes skillnader. Tydligtvis har vissa lantmätare varit mer intresserade av namn
än andra och, eller mer eller mindre noggranna. När man kommer längre fram i tiden, en bit
in på 1800-talet är skillnaden som störst. Från samma tidsperiod har vi både de allra rikaste
lantmäteriakterna som existerar vad gäller namnrikedom och några av de första exemplen på
att man har börjat avstå helt ifrån att notera ägornas gamla namn. I dessa observerbara skillnader ligger förmodligen ett paradigmskifte i synen på landskapet, från det småskaliga besjälade, till det storskaliga rationella.
Även storleken på byarna vid tingen skulle kunna vara en faktor som påverkar bevarandegraden av namn. Men det är svårundersökt. De flesta av de undersökta tingsplatserna är belägna inom relativt stora byars territorier. Och ett av de få undantagen, Röinge i Göinge, har,
som sagt, ett relativt rikt rättsanknutet namnmaterial. Inte heller en jämförelse med häradernas storlek ser ut att peka i någon bestämd riktning. En aspekt som veterligen aldrig har undersökts inom ett större område är om storgodsförhållanden eller godsförhållanden i allmän-
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het kan relateras till om marknamnen är många och diversifierade eller få och enhetliga. Man
kan kanske tänka sig att godsförhållanden, med central rationell planering, lägre grad av brukarkontinuitet, tenderar att generera det sistnämnda, samt att namndöd är mer utbredd under
sådana förhållanden. Men saken är, som sagt, oundersökt.
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Fig. 61. Harjagers härad, begränsat av Kävlingeån i söder och Lödde å i norr. Däremellan, i häradets mitt,
finns flera lokaler i närheten av varandra med rättsindicerande namn, tydligast väster om Stora Harrie.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 62. Häradstinget i Södra Åsbo har haft sin samlingsplats vid Söderåsens nordvästra spets, en mycket
distinkt plats i landskapet.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 63. Vemmenhögs härad pekar rättsindicerande marknamn entydigt ut en av allt att döma mycket gammal
plats för häradstinget. Liksom på flera andra håll är den belägen just där en åsformation upphör.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 64. Hjortsberga, platsen för Blekinges landsting under medeltiden, har tinget varit beläget där en lång
rullstensås upphör, vid ett stort gravfält. Läget påminner om t.ex. Vemmenhögs härads tingsplats ovan.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 65. I flera Skånska härader har det äldsta påvisbara tinget en rumslig anknytning till en monolitisk
bergsformation. Det tydligaste exemplet är Villands häradsting, vid Fjälkinge backe. Förhistoriska offerfynd
vittnar om att platsen har haft en speciell status mycket länge.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 66. Rönneberga backar i Rönnebergs härad, en ensam höjdplatå, är en naturlig centralpunkt i bygden
mellan Saxån och Råån. Uppe på höjden vittnar markstycken med rättsnamn om att häradstinget har samsats
med ett stort höggravfält.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 67. Nedanför backlandskapets landborg i Bara härad finns vid en åövergång en mycket förtätad fornlämningsmiljö och också en mängd markstycken med rättsindicerande namn.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 68. Tingshögen i Grevie är belägen på en markant höjdterrass på Bjärehalvöns sydsida.
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Fig. 69. Flera mycket gamla tingsplatser har placerats intill älvfåror, med mer eller mindre betydande vattendrag i. Här Tingstad, idag en åker invid en bro som förbinder Ingelstads härader. Under medeltiden fanns här
en kungsgård.
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Fig. 70. Vid Pinedalens brink i Frosta härad har en tingsplats funnits under medeltiden och kanske tidigare.
Helt invid tingsplatsen har lurar, selbågar och annat deponerats i jorden under bronsåldern.
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Fig. 71. Gudingabackarna, en del av ett distinkt gatt i Västra Göinges kärnbygd nära Almaån, en dryg
halvmil från den historiskt kända rättsplatsen i Röinge. Namnet innehåller ett äldre ord för göing i genitiv
plural, alltså 'Göingarnas backar', vilket kan tolkas som ett äldre samlingsplatsnamn.

©Lantmäteriet MS2015/06851

Fig. 72. Flera gamla tingsplatser har varit belägna vid gatt i landskapet. Vid Hallands landsting i Getinge
vittnar troligen även bynamnet om läget vid en sådan landskapsformation.
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Fig. 73. Arendala (trol. 'Örndalen') öster om Lund har ofta menats vara platsen för Skånes landsting i äldsta
tid. Åtminstone från tidigt 1100-tal finns ett par historiska uppgifter som stöd för tanken. Läget nedanför
slänterna vid ett gatt i en dal ter sig skyddat och väl lämpat för tingssammankomst.

5.3 Namnmiljöerna
Som framgått finns mycket stora mängder marknamn som hör till det rättsliga området. Mot
den bakgrunden kan det te sig underligt att så få bebyggelsenamn indikerar rättsutövning. De
oproblematiskt tolkade sådana namnen är få: Tingberget, en by vid den gamla häradstingsplatsen i Vemmenhögs härad, Stora och Lilla Tingberga, i Norra Åsbo härad, och Tings Nöbbelöv – en stor och gammal by, tidigare socken, i Gärds härad, är sena bebyggelsenamn. I de
första tre fallen är bebyggelsenamnet ett äldre naturnamn, i det sista ett sentida förklarande
tillägg till ett gammalt bebyggelsenamn. Ett fåtal äldre rättsplatsindicerande namn finns också, väl att märka pekar de ut andra rättsplatser än de från medeltiden kända häradstingens:
Tingaröd och Steglarp, byar på varsin sida gränsen mellan Vemmenhögs och Ljunits härader
och Steglarp i Vemmenhögs härad nära gränsen till Oxie härad. Stora och Lilla Tingberga i
Norra Åsbo ska snarast förknippas med Skillinge birk, men *Tingbjær kan möjligtvis i ett
tidigare skede ha varit namnet på ett häradsting, eller bygdeting av något slag (Lundbladh
2008:20).
De många rättsindicerande marknamnen och den rika floran av myter kring dem, belagd
genom andra marknamn, visar mycket tydligt att tingen har varit essentiella, välkända delar
av tillvaron, som mycket lätt har givit upphov till ortnamn. Det understryker behovet av att
förklara varför så få bebyggelsenamn kan associeras med rättsplatser. Fåtaligheten kan tolkas
i flera riktningar. En möjlighet är att bebyggelsenamnen i stort redan har varit etablerade och
så att säga fyllt landskapet vid den tidpunkt då tinget har spritts som institution. Frågan hänger bland annat samman med hur man ser på bebyggelsenamnens ålder generellt. Mycket talar
för att en hel del bebyggelsenamn, både sådana som innehåller ursprungliga naturnamn och
sådana med efterleder som vi är vana att datera till exempel till vikingatiden, i själva verket
kan vara oerhört gamla (se Vikstrand 2013).
Men även med detta i åtanke verkar det osannolikt att sammankomster för dryftande och
upprätthållande av gemensamma intressen på bestämda platser är något man har börjat med
först efter att kärnbygder med ett etablerat bestånd av bebyggelsenamn har uppstått. Helt statiskt har bebyggelsenamnsskicket inte heller varit i gamla kärnbygder. Överallt har nya bebyggelsenamn tillkommit, i samband med nya bebyggelser eller i samband med att gamla har
omlokaliserats eller omstrukturerats. Vi står inför en problematik som är likartad, eller kanske
delvis densamma, som när frånvaron av kultiska namn i gamla sydskandinaviska bygder diskuteras. Även i norra Götaland och Svealand, där de teofora bebyggelsenamnen är vanliga,
tycks emellertid gamla rättsindicerande bebyggelsenamn vara relativt ovanliga.
Med utgångspunkt i tolkningsförsöken av den ojämna fördelningen av kultplatsnamn i
Skandinavien kan frågor kring den likaledes ojämna fördelningen av rättsindicerande bebyggelsenamn i Nordvästeuropa formuleras. Frånvaron av rättsindicerande bebyggelsenamn
skulle, vid användande av denna jämförelse, kunna ha att göra med någon vissa kulturella
gruppers eller sfärers utbredning och räckvidd, vara resultatet av omstrukturering som har
resulterat i namndöd eller bero på olikheter i namngivningsbruk.
Det första scenariot, spridning från visst eller vissa centra, kan verka osannolikt med tanke
på att någon form av sammankomster som också omfattat rättsutövning bör ha funnits över-
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allt och i alla tider. Men det kan naturligtvis ändå inte uteslutas att en viss typ av rättsutövning, tinget som institution, har haft någon typ av spridningscentrum och därmed också periferi. Att det istället skulle vara namngivningsmönster och namnbruk i förhållande till rättsplatser som skiljer sig markant mellan olika områden verkar inte sannolikt, i varje fall inte
inom det stora nordvästeuropeiska område där tinget som institution har haft likartade drag
och representerat jämförbara delar av samhällslivet. Förmodligen ska förklaringen till de få
rättsindicerande bebyggelsenamnen sökas i en komplex kombination av de olika perspektiven: förändringar av bebyggelsen, organiserandet av bygder och tingsgemenskaper relaterar
tidsmässigt till varandra på ett sätt som har fått konsekvenser för namngivningen och namntraderingen.
Ett viktigt resultat av studien är att de mycket gamla centralområden och samlingsplatser
som framträder då de äldre rättsnamnen studeras inte innehåller den typ av enhetliga och
samlade namnmiljöer med teofora namn och namn med anknytning till särskilda funktioner
runt maktcentra som har påvisats i framför allt Mellansverige. Men namnmiljöer och gemensamma drag kring de gamla rättsplatserna saknas ändå inte. Det har visat sig att det runt de
gamla rättsplatserna finns gott om namn som på olika sätt bidrar till att förläna närlandskapet
– platsen och dess närmaste omgivningar – särskild status genom eponymiska namn på exempelvis gravar och källor, genom anknytning till guden Tor, genom legender och övernaturliga väsen och gömda skatter, genom olika aspekter av själva rättsutövningen och genom
andra aktiviteter och föreställningar som knutits till rättsplatsernas närhet. Vi rör oss i episkt
förtätade områden när vi beträder de gamla rättsplatserna, områden fyllda av historia och tradition. Detta är också vad som kan förväntas kring samhälleligt viktiga platser inom människogemenskaper som har varit övervägande skriftlösa. Landskapet och platserna har varit
Språket genom vilket samhällelig praxis har artikulerats, för att återanknyta till avhandlingens
inledning. För att sådana landskapstexter ska uppstå krävs konkret språkbruk. Endast fragment av den oändliga mängd samtal, och i viss mån skrift, som har byggt upp och utgjort de
platser i vilket rätten, som en av flera beståndsdelar, har kunnat existera, finns kvar idag.
Ibland de spillror som ändå finns framstår marknamnen som en av de absolut rikaste källorna.
Men det är viktigt att komma ihåg att det som kan studeras – namn, nedtecknad lokal mytologi, landskapsformationer – också är mer än reminiscenser av ett förflutet. Dessa källor representerar sällan, om ens någonsin, ett gemensamt ursprung eller ett sakernas i en avlägsen
forntid oförändrade tillstånd. Istället vittnar namn, myter och landskap om ständig förändring
och rekontextualisering. Det måste, menar jag, varnas för att förbehållslöst se de rika namnmiljöerna kring skånska rättsplatser som återspeglingar av samma verklighet som namnmiljöerna runt mellansvenska så kallade centralplatskomplex. De olika förutsättningarna för tradering av å ena sidan natur- och ägonamn och å andra sidan bebyggelsenamn är av allra största
vikt i det sammanhanget. Vad den ständigt återkommande åskguden Tor kring de äldsta påvisbara skånska rättsplatserna egentligen representerar måste, exempelvis, i hög grad förbli
en öppen fråga, som förhoppningsvis inspirerar till ny forskning. Som en preliminär utgångspunkt menar jag att Tor, liksom åtskilligt annat i namnmiljöerna runt rättsplatserna, i första
hand ska ses som användbara och verkningsfulla berättelser vilka på skiftande sätt och i olika
tider har kunnat mobiliseras för att ge en speciell status åt ett närområde och indirekt legitimera aktiviteterna där. Det finns starka skäl att anta en reell samlingsplatskontinuitet på
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många av de påvisade äldre rättsplatserna, en kontinuitet som också rumsligt förbinder den
medeltida rättsutövningen med tidigare skeden då kultisk aktivitet var en integrerad del av det
samhällsliv som kom till uttryck vid de gemensamma samlingsplatserna. Men att utifrån detta
använda sent belagda marknamn, exempelvis innehållande gudanamnet Tor, som en forskningsmässig utgångspunkt i sökandet efter förhistoriska samlingsplatser måste det avrådas
från. Utgångspunkten bör vara att fråga sig vad namnen signalerar i de sammanhang där de
beläggs. Det innebär inte att man ska avstå från att använda namnens retrospektiva potential;
namn är uppenbarligen ofta mycket äldre än sina äldsta källbelägg. Men det är alltså viktigt
att komma ihåg att vi sällan kan datera namngivningsögonblicket för marknamnen. Under sin
många gånger långa livstid har de kunnat passas in olika tidevarvs mentala ramverk, kommunikationssituationer och diskursiva sammanhang.
På bebyggelsenamnsnivån lyser alltså asagudarna med sin frånvaro runt de gamla rättsplatserna. Däremot finns ett par andra typer av mycket gamla bebyggelsenamn som ser ut att
relatera på något sätt till tingsplatser. En tydlig geografiskt korrelation finns i undersökningsområdet mellan å ena sidan gamla tingsplatser och å andra sidan bebyggelser med namn vars
förled är Tull + genitiv-s, och orter med namnet Nöbbelöv. Tulls-namnen kan tolkas på flera
sätt. Vanligen har de menats innehålla det forndanska mansnamnet Tulir (SOL 2003:328).125
Men den tydliga geografiska anknytningen till gamla platser för häradsting gör att man kan
fråga sig om de inte istället är bildade till en variantform till det fornvästnordiska thulr ’vis
man’, ’traditionsförmedlare’, ’orator’ m.m.126 Titeln är också i ett enstaka fall belagd på östnordiskt område, på den Själländska Snoldelevstenen där den förknippas med en ort som senare är känd som häradstingsplats (DR 245; Sundqvist 2007:35f.). Det återstår att utreda saken mer noggrant; bland annat skulle då de åtskilliga fornlämningar, främst gravhögar, som
bär namn på Tul-, Tull-, Toll-, exempelvis vid Vallkärra Torn norr om Lund och mellan Östra
Tommarp och Karlaby i Järrestads härad, vägas in i bilden. Som del av en arbetshypotes kan
man tänka sig att undersökningsområdets namn på Tulls-, vilka vanligen har -torp som efterled (i ett fall -bo, i ett fall -åker), representerar gårdar från yngre järnåldern som innehafts av
personer (eller ättlingar till personer) av betydelse för de bygdegemensamma samlingsplatserna.
Ytterligare ett bebyggelsenamn med någon sorts rumslig relation till platser med rättsnamn ska nämnas. I Skåne finns sju orter med namnet Nöbbelöv. Alla är byar, sex av dem har
varit kyrkbyar under tidig medeltid. Namnet innehåller en fornspråklig motsvarighet till nyböle, ett sammansatt appellativ med betydelsen ’ny boplats’ (Sandnes 2010:190). Som visats
125

Äldsta belägg på ortnamn från Skåne på Tulls-: För källhänvisningar, se Skånsk ortnamnsdatabas eller DALs
ortnamnssamlingar, Arkivcentrum syd, Lund. Tullstorp, Vemmenhögs härad, Tullstorps sn: mansum tolisthorpi
1123; Tullesbo, Färs härad, Öveds sn: Tvlisbo 1332; Tullstorp, Ingelstads härad (tidiagre Järrestads härad),
Borrby sn: Tholstorp/Tolstorp 1374; Tollstorp, Ingelstads härad Tosterups sn: Tolstorp, 1374 (också kallat Gärarp, tidigare egen socken); Tullstorp, Västra Göinge härad, Vankiva sn: Tolstrop 1377; Tullstorp, Rönnebergs
härad, Örja sn: Tullstrup 1406; Tullsåkra, Frosta härad, Östra Sallerups sn: Tulesager 1463; Tullstorp, Luggede
härad, Bårslövs sn, Tulstrup 1524; Tullstorp, Oxie härad, Södra Sallerups sn, Tulstrup 1546; Tullsåkra, Gärds
härad, Västra Vrams sn: Tulsagger, 1552; Tullstorp, Bjäre härad, Hjärnarps sn: Tulstorp 1584; Tullstorp, Östra
Göinge härad, Vittsjö sn: Thulstrup (ödegård) 1584; Tollstorp, Färs härad, Östraby sn: Thulstrup 1595.
126
Formen med genitiv-s inte är den förväntade med utgångspunkt i fvn. Þulr, som normalt får -ar i genitiv
(Sundqvist 2007:36). Namn som Tullarp, Tollarp etc. hade alltså varit språkligt mindre förvånande i sammanhanget. Orter med dessa sistnämnda namn uppvisar emellertid inte en geografisk distribution som knyter an till
rättsutövning eller andra centralfunktioner. Högst sannolikt innehåller de mansnamnet fda. Tuli, Toli.
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av Lars Hellberg och även belysts av Staffan Fridell finns två skikt av de namn som idag har
efterleden -böle: yngre som innehåller -böle och äldre som innehåller -byli (Hellberg 1985;
Fridell 2013:104ff.). Fridell hänför de skånska Nöbbelöv-namnen till den äldre byli-kategorin.
Både byli och böle anses vara bildade till bol.
Samtliga av de skånska Nöbbelöv-byarna har inom sina ägor eller inom närmsta grannbys
ägor lokaler med namn som indicerar rättsutövning. Men här finns inget entydigt samband
med häradstingsnivån, snarare är det en mångfald av rättsplatser på olika nivåer och från olika tider som syns korrelera med namntypen. Tre av Nöbbelöv-byarna har ett nära rumsligt
samband med medeltida städer: Norra Nöbbelöv (Lund), Tings Nöbbelöv (Vä), och Östra
Nöbbelöv (Östra Tommarp). Invid samtliga sju Nöbbelöv-byar finns rika fornlämningsmiljöer. I minst tre av dessa, i Gärds, Torna och Järrestads härader, föreligger ett rumsligt samband
med platser som kan antas ha haft en betydelse för utförandet av förkristen kult. I två påvisade fall, vid Nöbbelöv i Torna och Järrestads härader, finns ett omedelbart samband med våtmarker i vilka det har offrats. I Nöbbelöv i Östra Göinge och Järrestads härader finns ett klart,
men sekundärt, sambandet med rättsplatser knutna till häradstinget: Östra Göinge blev eget
härad först på 1600-talet och häradstingets avrättningsplatsen nära Nöbbelöv i Järrestads härad är en sen återanvändning av en förhistorisk offerplats. I tre fall finns en anknytning till
vad som i historisk tid är känt som häradsgränser. I minst två av dessa kan en rumslig korrelation med medeltida birk diskuteras. I två fall slutligen – Gärds och Torna härader – representerar de rättsindicerande namnen i närheten av Nöbbelöv-orter häradsting.
Som nämnts finns alltså sydskandinaviska Nöbbelöv-namn av hög ålder, äldre än medeltiden (Højgaard Jørgensen 1986:147ff.). Bygdecentrala lägen och direkt anknytning till förhistoriska offerplatser har också beskrivits från flera håll i Danmark (Albris 2014:87ff, 100,
137, 176f.). Även i andra delar av Sydsverige tycks bilden vara likartad: det kan t.ex. erinras
om Nöbbele i Västbo härad, Småland, vars grannby bär namnet Vä, en variantform till vi ’offerplats’. Detta Nöbbele är också beläget i samma trakt som Västbo härads gamla tingsplats i
Ölmestad (RAÄ Reftele 65:1/Fmis).
Sannolikt är sambandet mellan sydskandinaviska bebyggelser med Nöbbelöv-namn och
gamla rättsutövningsplatser indirekt. Både rättsplatserna och Nöbbelöv-orterna förhåller sig
istället primärt till bygdecentra med förhistoriska kult- och samlingsplatser. Nöbbelövnamnen kan ses som ett uttryck för omorganisation i landskapet, vilket också den danska arkeologen Laurine Albris har menat (2014, se ovan). Frågan är då vilken typ av omorganisation det handlar om, och vid vilken tid. Den enhetliga bilden underökningsområdet gör det
befogat att tänka sig ett generellt förlopp under en någorlunda begränsad och sammanhängande tidsperiod. Orterna med Nöbbelöv-namn kan representera ett ianspråktagande av mark
som tidigare har varit vigd åt kult och offer, som så att säga har ägts av alla och ingen, eller
som har associerats med maktutövning och ledarskikt som försvunnit eller funnit nya sätt att
manifestera sig i landskapet. Det är näraliggande att tänka sig sådan utveckling i samband
med religionsskifte och omstrukturering av makt i brytningstiden mellan yngre järnålder och
medeltid. Men det kan heller inte uteslutas att de skånska Nöbbelöv-namnen istället belyser
förändringar tidigare under järnåldern.
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Fig. 74. Bebyggelsenamn med förleden Tulls- och närbelägna, äldre tingsplatser.
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Fig. 75. Skånes Nöbbelöv-namn och närbelägna platser med rättsindicerande namn.
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5.4 Häradsnamn, tingsplats och administrationshistoria
Som beskrivits tidigare finns sedan länge en omfattande forskning om häradsnamn. I diskussioner om de nordiska häradsnamnen har de skånska tillmätts en betydande roll alltsedan Jöran Sahlgren, eftersom vissa namntyper här på ett tydligt sätt korresponderar med geografin:
häradsnamn som överensstämmer med bynamn är koncentrerade till de södra och västra delarna av landskapet, där de utgör ett i stort sett sammanhängande område. De få härader med
namn som inte innehåller tillägget härad i de äldsta källorna återfinns däremot på den motsatta, nordöstra och östra sidan. Den dominerande teorin har varit att detta återspeglar ett historiskt förlopp där häradsinstitutionen har utgått från ett spridningscentrum i nuvarande Danmark. I sydvästra Skåne har gamla bygder raderats och nya härader skapats, vilka har fått
primära häradsnamn, alltså namn som redan från början har varit häradsnamn. Längre från
häradsinstitutionens tänkta spridningscentrum har häradsbegreppet, något senare, applicerats
på redan existerande bygder, som har fått behålla sina gamla namn. En viktig del av argumentationen är att häraderna i södra och västra Skåne menas vara ”artificiella”, d.v.s. administrativt skapade, vilket framgår av att de har en ”havssökande form”, tillpassad för ledungens
behov, samt av att deras gränser utgörs av vattendrag längs vilka det på båda sidor finns tätt
med fornlämningar. Att sådana vattendrag skulle utgöra gränser har ansetts otroligt eftersom
”vatten förenar”.127
Jag tror att en del av argumentationen kring ”artificiella” härader kontra gamla bygder
måste överges. Att vatten förenar är ett alltför generellt påstående. Vatten kan förena, om man
har medel att ta sig över det, ofta räcker inte fötter och ofta är det besvärligt även om man är
simkunnig. Att vattendrag utgör gränser är inte ett fenomen som introducerades först under
medeltiden, inte heller är det nödvändigtvis resultatet av central planering. Vi måste nog räkna med att vattendrag både kan utgöra gränser och förena bygder. Förmodligen kan dessutom
ett och samma vattendrag i en bestämd tidsepok fungera både som gräns och förenande länk,
i olika sammanhang. Förtätade fornlämningsmiljöer, såsom höggravfält utmed de skånska
vattendragen, kan men måste inte tolkas som gamla sammanhängande bygder. Liknande miljöer med stora höggravfält finns i andra områden och har där tolkats annorlunda. På Irland ses
på goda grunder höggravfält vid gränser som liknar de skånska häradsgränserna istället som
områden av särskild betydelse för flera olika grannstammar, som vill markera sin närvaro vid
sina territoriers gränser (Gleeson 2015; FitzPatrick 2015). Detta är alltså en av många faktorer som kan göra att en gräns attraherar och ger upphov till vad vi idag ser som arkeologiska
lämningar.128 Att häraderna har en konstgjord havssökande form är inte heller odiskutabelt.
Härader som Torna eller Rönnebergs härader kan lika gärna ses som i högsta grad naturgivna
bygder omramade av vattendrag som rinner ut i havet – därav den havssökande formen. Om
man istället ser vattendragen som gränser finns innanför dem exempelvis avslutningen av
åsformationer eller slättbygder som överblickas av strategiskt belägna berg, alltså
naturförutsättningar som är väl förenliga med existensen av sammanhållna bygder eller
territorier. Tolkningen är i hög grad och i bokstavlig mening beroende av perspektivet.
127
128

För de citerade uttrycken, se Sahlgren 1920; Andersson 1965; Jørgensen 1980, samt ovan.
Se även Zachrisson 1998 och Pantos 2003.
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Även det faktum att häradsnamn som överensstämmer med bynamn endast förekommer i
södra och västra Skåne kan synas passa in i den Sahlgrenska argumentationen. Bynamnen
förstärker det ”artificiella” intrycket – detta är inte naturgivna bygder. Då det dessutom är så
att häraderna med bynamn i högre grad än de som har andra typer av namn har tillägget härad i de äldsta källorna kan saken tyckas avgjord. Här har man gärna sett ett kronologiskt
förlopp: I söder, med utgångspunkt i nuvarande Danmark, implementeras en ny administrativ
indelning, tillsammans med det nya häradsbegreppet, utifrån lämpliga enheter grupperade
kring bestämda fästen – bebyggelser som får ge namn åt de nya häraderna.
Det bör finnas utrymme fortsatt diskussion kring denna idag etablerade syn. En viktig del
av argumentationen kring häradsnamn som innehåller bynamn är att bynamnens bärare har
menats vara tingsplatser. Men det är de i själva verket endast undantagsvis: I Järrestads härad
har tinget funnits i Karlaby, i Ingelstads vid Kvärrestad, i Herrestad vid Borrie, i Vemmenhögs vid Västra Vemmenhög, men vid dess gräns i vad som i historisk tid är ett fyrsocknaskäl. I Oxie härd låg tinget vid Käglinge, i Bara vid Mölleberga/Önsvala (men kanske har
också en samlingsplats funnits mellan Bara och Vinninge). I Torna härad är saken svårutredd,
förmodligen låg tingsplasten på Allhelgonaklostrets, eller på någon av Lunds nordliga grannbyars mark under medeltiden. I Harjagers och Rönnebergs härader, slutligen, var häradstingen belägna där Stora Harrie och Rönneberga gränsade till andra bebyggelser. Häradstingen
har varit belägna i närheten av de byar vars namn överensstämmer med häradsnamn. Men i
normalfallet har tingsplatsen, att döma av de äldsta tingsindicerande marknamnen, antingen
varit förlagd till dessa byars gränser mot andra byar, ofta på andra sidan gränsen sett ifrån byn
som delar namn med häradet, eller placerad på motsvarande sätt inom någon grannbys domäner. Ibland finns också någon by emellan, så att byn vars namn överensstämmer med häradets
inte alls gränsar till den bebyggelse där tingsplatsen har varit belägen.
Istället för att tänka oss att bynamnen som korrelerar med häradsnamn utvisar tingsplatser
i de namngivna byarna, kan det vara fruktbart att överväga två andra möjligheter: dessa bynamn kan ha avsett egendomar eller territorier, som av någon anledning har kommit att förknippats med hela bygder, senast från tidigmedeltid kallade härader. För Skånes del är det
näraliggande att tänka sig namnen Järrestad, Ingelstad och Herrestad som tillhörande denna
kategori. Men jag menar att även andra namn, både ursprungliga naturnamn och egentligen
de flesta typer av primära bebyggelsenamn, kan ha haft en sådan funktion, givet vissa bebyggelsestrukturella och sociala förhållanden. Den andra möjligheten är att häradsnamnen som
korresponderar med bynamn faktiskt är bildade till tingsplatsnamn, men inte till byarna i
egenskap av tingsplatser. Istället rör det sig om namn på kända och lokalt viktiga samlingsplatser, som dels helt naturligt har givit namn åt de distrikt vilkas funktionella och ideologiska centralpunkt de har varit, men som också har givit namn åt närbelägna byar, några gånger
åt flera byar. I det sammanhanget tror jag att det är av vikt att de primära naturnamnen ifråga
mycket ofta denoterar väldigt speciella lokaler, platser som kan tänkas ha varit arkaiska och
mytomspunna, kanske heliga, och som är belägna på sådant sätt i landskapet att de är anslående och ger intryck av överblick och kontroll. I några fall antyder även själva namnen sådana kvaliteter. Det gäller i varje fall de två häradsnamn – Oxie härad och Vemmenhögs härad –
som innehåller hög, det namn – Torna härad – som innehåller det förmodat heliga trädet torn,
och Rönnebergs härad. I ett par fall kan också häradsnamnet genom sitt ordinnehåll antyda
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en typ av lokal som lätt associeras med en samlingsplats, det gäller framför allt Harjagers
härad och Bara härad.129
Som en namnsemantisk parallell där distriktsnamn korrelerar med bebyggelsenamn, men
ändå inte är bildade till dessa bebyggelsenamn, kan namnen på de medeltida slottslänen anföras. Helsingborgs län är inte, som man skulle kunna tro, uppkallat efter staden Helsingborg,
utan efter den lokal som hade relevans för länet som administrativ enhet: Helsingborgs slott.
Att det är så framgår av andra länsnamn som Lundagårds län eller Malmöhus län.
Fenomenet att det är endast i undersökningsområdets södra och västra delar som samlingsplatsnamn har givit upphov både till namn på distrikt och namn på byar kan ha att göra
med att dessa områden har varit tättbefolkade. Chansen är större att en känd naturlokal också
ger namn åt näraliggande bebyggelser i områden där bebyggelserna är många och tätt belägna. Som en konsekvens av resonemanget kan även indelningen i primära häradsnamn och
gamla bygdenamn ges en alternativ förklaring. I södra och västra Skåne har det uppstått ett
behov av att skilja bebyggelserna Bara, Oxie m.fl. från distrikten med samma namn. Tillägget
härad är då mycket praktiskt. Utifrån denna praktik kan så mönster och vanor i namngivningen, med viss geografisk förankring och spridning, ha uppstått. Sådana mönster är vanligtvis komplexa varför det inte kan uteslutas att även spridning från eller närhet till ett visst
maktcentrum kan ha varit av betydelse. Den ena teorin behöver alltså inte helt utesluta den
andra.
Ett övergivande av argumenten kring de ”artificiella” sydvästskånska häraderna innebär
också att vi på nytt måste fråga oss hur gamla häraderna är. Att medeltida häradscentra i
många fall har utgjort bygdecentrala samlingsplatser också i förkristen tid är något som denna
studie visar. Om dessa platser också var centra för något som kallades härader är en annan
fråga. Men om argumenten om de förenande vattendragen o.s.v. avfärdas måste vi igen, liksom exempelvis Kristian Hald (se inl.), beakta omständigheten att häradsnamnen i stort ger
ett mycket ålderdomligt intryck. Strängt taget kan de skånska häradsnamnen indelas i tre typer: de som innehåller namn på större eller mindre platser eller geografiska lokaler (inklusive
byar), de som anknyter till förkristen kult och de som är svårtolkade. De primära bebyggelsenamn inom det medeltida Danmark som ingår i häradsnamn är så gott som uteslutande av
förvikingatida typ: -lev, -hem osv. Många häradsnamn innehåller odaterbara primära naturnamn, men många är också ogenomskinliga och svårtolkade, vilket i sig kan uppfattas som ett
ålderdomligt drag. I Skåne vittnar minst två häradsnamn om en förkristen föreställningsvärld:
Onsjö härad, bildat till Oden och Luggude härad, kanske bildat till namnet på en äringsgudinna, i varje fall innehållande ’gud’ eller ’gudinna’ i efterleden (Isaksson 1980:26ff.; Sahlgren 1925:25ff.; Andersson 1965:102f., 2001:496; Vikstrand 2001:310; Elmevik 1995:7).
Dessutom innehåller Göinge, äldst belagt som Guthisbo, antagligen ett fornspråkligt guthir,
som om det inte är ett personnamn, vilket är namntypologiskt osannolikt, istället kan vara en
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Om de tidigare i texten föreslagna tolkningarna av Bjäre härad och Gärds härad accepteras passar även
dessa namn utomordentligt väl in i mönstret. Även här är då häraderna namngivna efter särskilda samlingsplatser vid speciella naturlokaler, i gränserna till de byar, Grevie och Lyngsjö, som senare har associerats med häradstingen. En skillnad, som jag menar ytterst kan ha att göra med befolkningstäthet och bebyggelsestruktur, är
att namnen på dessa samlingsplatser inte har givit upphov till bebyggelsenamn. Resonemanget kan även vara av
relevans för det svårtolkade Färs härad.
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kultisk titel eller ett noanamn för en gud.130 Utifrån den här föreliggande studien är det svårt
att finna argument för att de mindre häraderna i sydväst skulle vara yngre än andra härader,
som tingsdistrikt betraktade. Om de däremot har kommit att kallas härader tidigare än på
andra håll får förbli en fråga för fortsatt forskning. Det förefaller också möjligt att föra en
ifrågasättande diskussion om den mycket enhetliga bild bestående av endast häradsting och
landsting inom den allmänna sfären och endast birk och städer inom den mer avgränsade,
som tycks prägla de medeltida förhållandena i Skåne. Förmodligen har en tudelning mellan
rätt (och sammanhängande kult m.m.) som ytterst kan härledas till hushållsanknuten makt å
ena sidan och sådan som utgår ifrån mer allomfattande gemenskaper å den andra funnits oerhört länge i området, liksom på de flesta håll – sådana strukturer uppträder, i olika skepnader,
inom de flesta människosamfund. Men kanske kan man tänka sig att båda dessa nivåer har
rymt en större variation innan medeltiden. Inom den i grunden hushållsanknutna rättssfären
kan det tänkas att fler rättskretsar än de som hade officiell sanktion genom birk-privilegier
från kungen har existerat. Och vad gäller de allmänna bygdeanknutna gemenskaperna är det
inte otänkbart att fler nivåer av ting än de reguljära häradstingen har existerat: ting vid särskilda händelser, ting för att reglera förhållandena gentemot grannar, särskilda offerting. Man
kan inte heller utesluta existensen av ytterligare fast reglerade rättskretsar mellan häradstinget
och landstinget. För norra Skånes del skulle det snarast innebära att de stora häraderna var
uppdelade i tredingar, fjärdingar eller liknande, kanske motsvarande de senare kända skatteenheterna med sådana benämningar. I södra delen av landskapet skulle en motsvarande indelning kanske istället ha inneburit att flera härader, eller delar av flera härader, i vissa sammanhang kom samman till ting. Slutligen måste det också anses troligt att de här skisserade strukturerna i praktiken många gånger mer har haft karaktären av maktkamp och pågående förhandling – hågkomst och tradition som utmanats och ifrågasatts – än av ett klart och fastslaget mönster.
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För tolkningen kultledare, se Brink 1998:317.
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5.5 Forskarnas samlingsplatser
Det stora marknamnsmaterial som har samlats in i samband med avhandlingsarbetet har till
största delen indelats i kategorier som relaterar till genre och tidsperiod. Hur gamla själva
namnen egentligen är vet vi sällan. Vid en av de äldsta undersökta rättsplatserna, Pinan i
Frosta härad, finns en arkeologisk fyndlokal som visar att platsen har fungerat som offerplats
under bronsåldern. Ett fåtal meter från platsen för de deponerade bronslurarna, selbågarna
och rasselarmbanden reser sig ett par små backar med namnet Tingabackarna, eller Galgabacken. Vid denna lokal, eller i dess omedelbara närhet, visar de skriftliga källorna att en medeltida tingsplats har funnits. Vad som försiggått här mellan bronsåldern och medeltiden vet
vi inte, men medeltidsmänniskorna har i varje fall knappast haft direkt kunskap om bronsåldersofferplatsen. Möjligheten tycks finnas att Tingabackarna/Galgabacken, har en oerhört
lång kontinuitet som någon form av ritualanknuten samlingsplats. Namnen är emellertid först
belagt genom en av DALs informanter år 1927. Arkivets utsände är skeptisk, han noterar att
”enligt en inte alltför enträgen tradition i trakten” har här funnits en galgbacke (DAL ortn.
Bosjöklosters sn). Exemplet belyser komplexiteten i förhållandet mellan plats, namn och tid.
De 1927 belagda namnen är inte från bronsåldern, det kan vi räkna med. Ändå tycks de i ljuset av ytterligare källor på något sätt bära på en historia som kan länkas väldigt långt tillbaka
i tiden. Kunskaper om historiska källdokument, en bredare historisk kontext och några mycket ovanliga arkeologiska fynd ger oss tillgång till andra sätt att resonera kring namnet Tingahögarna och Galgabaacken än vad som var möjligt för informanten och ortnamnsupptecknaren 1927. Ändå bör vi inte ignorera situationen då uppteckningen skedde. Den är av betydelse
både i sig själv och för att kritiskt kunna värdera det uppgivna namnets informationspotential.
En lång rad frågor kan ställas: Hur uppfattade upptecknaren och informanten situationen?
Vilka förväntningar och vilken förförståelse präglade samtalet? Vilka källor och vilka tolkningsramar hade samtalsdeltagarna tillgång till? På vilket sätt hade samtalet och samtalsämnet relevans för dem? Under 1920-talet fanns ett stort intresse för gamla tingsplatser, och för
namninsamling. Passade platsen och praktiken med intresset och förväntningarna vid namnuppteckningstillfället? Pinan under 1920-talet kan beskrivas som ett utmarksläge i en godsdominerad bygd, utan direkt anknytning till någon större by. Ingen spektakulär synlig fornlämningsmiljö fanns på platsen. I närheten hade ”tattare” haft sitt läger. Påverkade sådana
omständigheter intresset för och synen på platsen då Tingshögen och Galgbacken, till synes
pliktskyldigt och utan större entusiasm, noterades? Hade intresset varit större och genererat
fler upptecknade marknamn eller historier ifall upptecknaren eller informanten hade kunnat
förankra namnet i annorlunda sammanhang?
Kring år 1800 intresserar sig antikvarien Nils-Henrik Sjöborg för Ravlundatrakten (Sjöborg 1791, 1815). Han reser dit, träffar och talar med lokalbefolkningen, och dokumenterar
ganska samvetsgrant alla namn på förmodade gravhögar som finns i trakten; flera av namnen
och platserna har använts i avsnittet om Albo härad ovan. En del av dessa högar är tämligen
oansenliga och namnen alldagliga. Ändå ägnas de både entusiasm och tid. Alldagliga namn
och vanliga fornlämningar blir till något särskilt. Det hänger samman med att Sjöborg lyckas
passa in dem i en större berättelse. Utgångspunkten är den monumentala bronsåldersgraven i
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Kivik och de ovanliga bilderna på dess gravhällar. Här finner Sjöborg en möjlighet att förbinda antikens medelhavsvärld med den nordiska allmogen, via den skånska landsbygden och
den inhemska historiens sagokungar. Sättet på vilket han anknyter till antiken är säreget och
får skildringen att framstå närmast som en allegori över nationalromantikens ankomst och
klassicismens minskade betydelse. Sjöborg menar angående figurerna på Kiviksgravens hällar att: ”Någon närvarande dansk eller tysk tidens artist, som rest och fått ett slags begrepp
om romerska triumftåg kan då här med dessa figurer velat visa sin konst, tillfredsställa allmänna aktningen för den stupade, och fägna dess vålnad med föreställningen af odödliga
bragder” (Sjöborg 1815:119). Kiviksgraven och Ravlundatrakten är alltså ett drömfynd och i
dubbel mening ett drömlandskap i den nordiska akademiska världen just i övergångsperioden
mellan klassicism och nationalromantik.131
På liknande sätt kan Andreas Stobæus avhandling om Skånes ortnamn från år 1706
betraktas. I detta relativt ouppmärksammade pionjärarbete gås Skånes ortnamn igenom längs
flera axlar. Stobaeus redogör för hur ortnamn är bildade, med förled och efterled, och ibland
osammansatta. Han redovisar de vanligaste och mest särpräglat skånska efterlederna, oftast
korrekt etymologiserade: -högh>-ie etc. Därefter nämns vilka förleder som hänger ihop med
respektive efterleder. Arbetet är en onomastisk milstolpe, men också mer än så. Stobaeus talar med namn, inte helt olikt Keith Bassos apacher i avhandlingens inledning. Han nämner
platser, gamla platser, platser med tradition, platser som utgör hans skånska hembygd. Perspektivet, en sorts lingvistisk regionalgeografi, flera hundra år innan arbetet med landskapsvisa ortnamnsserier påbörjades, rymmer psykologiska och underförstådda kvaliteter. Platser
nämns tillsammans och blir därmed en enhet, geografiskt, politiskt, språkligt, mentalt – och
akademiskt. Av betydelse för detta akademiska intresse är säkert Skånes övergång till Sverige
några årtionden tidigare, det nya universitetet i Lund samt Stobæus och andras behov av att
skapa ordning och identitet som förenar gammalt med nytt. Mot en sådan bakgrund är det
också naturligt att de namn som representerar den juridiska och administrativa indelningen av
Skåne ägnas särskilt intresse. Häradsnamn som Luggude härad, enl. Stobaeus ’lydgoternas’
härad och Göinge, ’goternas’ härad, är, liksom landskapsnamnet Skåne (helt riktigt etymologiskt likställt med Skandinavien) goda verktyg i arbetet att passa in Skåne i den förhärskande
svenska göticismen. Bilden som förmedlas av landskapet är att det är vackert – Skåne menas
betyda ’skön ö’ – och vapenfört, åtminstone i historien. Åtskilliga häradsnamn menas
innehålla ord för vapen: Oxie innehåller ’yxa’, Bara ’hillebard’, Gärds ’spjut’. Sist med inte
minst införlivas, helt i linje med det sena 1600-talets intresse för norrön mytologi, den
nordiska gudavärlden i Stobaeus ortnamnstalande. Torna härad anses innehålla guden Tor,
Ljunits ’ljungeld’, också med syftning på Tor, och Onsjö, Oden (Stobæus 1706). Men det
svenska maktövertagandet av Skånska och existensen av ett universitet är inte hela
bakgrunden till Stobaeus ortnamnsintresse och ortnamnstolkningar. Detta är också en tid då
kartografin tar ett stort steg framåt, då isländska sagor återupptäcks, då skriftkulturen brer ut
sig, då den tidigmoderna protestantiska staten bygger upp en kunskaps- och kontrollapparat
som i komplexitet och effektivitet helt överskuggar vad som funnits tidigare. Allt detta är i
någon mån delar av miljön ur vilken Stobæus skrift är sprungen.
I avsnittet om Torna härad tidigare i texten har prästmannen och fornminnesskribenten
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Om Kiviksgravens forskningshistoria, se Goldhahn 2013.
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Herman Chytraeus behandlats. Hans korta skrift om Skånes monument är ytterligare ett
sammanhang i vilket landskap, platser, historia och namn läggs tillrätta och framträder som
en väl inpassad del av ett större tankemönster och skeende. Associationen mellan Lund och
Rom exemplifierar en allmäneuropeisk tankefigur under renässansen, men finner också sin
plats i en inhemsk antikvarisk patriotisk diskurs. Förutsättningarna för en sådan kan sökas i
de alltmer nationalstatsliknande europeiska kungarikena, och deras behov av historieskrivning. Bland produktionen av vapensköldar för släkter och områden, genealogiska ätteböcker,
diverse bruksprosa som jordeböcker och räkenskaper, bibelöversättningar, hyllningsdikter till
kungar och furstar, klassisk lärd poesi, finns också tecken på ett begynnande antikvariskt intresse.132 Av stor betydelse för hur det kom att formuleras var upptäckten och utgivningen av
senantika men också inhemska historiska verk som Tacitus och Saxo.
Det mest storslagna skriftliga uttrycket för renässansens antikvariska diskurs i Norden är
bröderna Johannes och Olaus Magnus arbeten om Norden och Sverige. Men ett engagemang
på förakademisk gräsrotsnivå har förmodligen också funnits och kommunicerats, inte minst
av lokala präster. Detta är svagt belagt, men Chytraeus skrift kan ses som en av få bevarade
exponenter. Jag menar att också en mängd ortnamn, särskilt marknamn och distriktsnamn,
minner om en antikvarisk vurm under renässansen. De från 1500-talet belagda Tempilsbacken, en rättsplats i Ljunits härad, Kung Svärtings hög och Gamle ting, gravhögsliknande lämningar i Albo, samt det något senare belagda Diseting, en fornlämning i Sydskåne, är exempel
som kan associeras med renässansens och den tidigmoderna epokens syn på tempel, heroer,
fornnordisk mytologi och samhällets urgamla anor (Diseting förm. till dial. dyss ’megalitgrav’, senare associerat med disa ’kvinnlig kultledare’ och Disathing.133 Återigen måste det
poängteras att vi inte vet hur gamla dessa namn är. Men att de ligger väl i linje med tänkande
och ideal under en viss period, att de ger mening på ett visst sätt i ett visst sammanhang, är en
observation som skulle förtjäna att odlas; den rymmer mer än ett källkritiskt problem.
I avsnittets första exempel, ortnamnsuppteckningen från 1927, finns en konkret och påvisbar kontaktyta mellan den akademiska diskursen och det folkliga användandet av namn.
Även i nästa exempel, Nils Henric Sjöborgs forskning runt Kiviksgraven, erbjuds en någorlunda uttydbar bild av beröringspunkter mellan forskningens och lokalsamfundets bruk av
namn. I de sista och äldsta exemplen är sådana beröringspunkter mer oklara. Förmodligen har
skotten mellan lärdomsvärldens och lokalsamhällets namnbruk och platsskapande historia
inte heller varit vattentäta under dessa tidigare perioder. Sockenprästernas förmedlande och
överbryggande roll i kontakten mellan nationella eller internationella och lokala tolkningsramar har troligen haft återverkningar på ortnamnen, både lokalt och inom en förakademisk och
tidigakademisk tradition. Men här är vi för närvarande relativt utlämnade åt spekulation, fältet vore värt vidare undersökningar.
*
Även det här framlagda arbetet är förstås sprunget ur en institutionell miljö som har utgjort
dess förutsättningar, ämnesmässigt och praktiskt. Dialekt- och ortnamnsarkivet, förankrat i de
132
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Om antikvariska intressen och uttryck i Norden under renässansen, se Jensen 2006; 2013, 2014.
Om disa, se Sundqvist 2007:62.
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sydskandinaviska universiteten, regionalt kulturmiljöarbete och engagemang hos allmänheten
är det sammanhang i vilket arbetets frågor och form har funnit möjlighet och mening. På ett
oväntat sätt har avhandlingen avslutats i en brytning mellan olika tankesätt och traditioner. En
regional akademisk tradition har kommit till korta i mötet med centralstyrning och managementbyråkratiska ideal.134 I dubbel bemärkelse sätts en punk då texten avslutas samtidigt som
grunden för dess tillblivelse monteras ned.
Men liksom punkter på rad förlänger meningen och tanken, ryms i avhandlingsarbetets
dubbla avslut också en föraning: intresset för kommunikation och plats, det intresse som de
regionala språkarkiven och den här texten ytterst handlar om, finner nya vägar.

134

Ang. byråkratiska ideal och praktiker inom svensk offentlig sektor, och det i sammanhanget relevanta begreppet ”managementbyråkrati”, se Hall 2012.
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Fig. 77. I bildens mitt, längst ner i dalen ligger Tingsstad, ett markstycke vid en gammal valvbro. Den
pastorala idyllen lockar lätt betraktaren in i en falsk föreställning om att inte så mycket har hänt här sedan
ting hölls under medeltiden eller tidigare. Foto: Ola Svensson 2012.

Fig. 78. Landskapet närmast norr om Lund är tätt på monument från alla tider, och tätt på historia – från
neolitiska hägnadsanläggningar och offermossar, via tingsplats, majfirande och soptipp, till denna kommunala amfiteater.

Fig. 79. Platsen ovan har troligen felaktigt associerats med medeltidskällornas mytomspunna Lerbäckshög.
Under artonhundratalet önskades ett monument för platsens upphöjande. Så blev det: Inklämt mellan stambanan och en bullrig trafikkorsning finns här en påminnelse om slaget vid Lund. Foto: Ola Svensson 2015.

Fig. 80.”Välkommen till något helt nytt” hälsar Lunds kommun sedan en del år flanörer som passerar platsen
där en kulvert mynnar ut i ett vattenhål i ett parkområde vid vad som en gång var Sankt Hans källa. Foto: Ola
Svensson 2015

Summary
The names and places in the landscape reflecting the early administration of justice are described in the dissertation from a multidisciplinary perspective, but with place names as the
chief source material. Relatively little research has been done on judicial sites preceding the
seventeenth century, but they can be detected through old names of fields, meadows, etc.
What one finds when studying such names are locales in the landscape which are full of history and myths, as evidenced in field names, those associated with justice and others. The
physical landscape around these places likewise conveys a message, a landscape text.
An overall aim is to present the names of fields, meadows, hills, districts, and the like in
the province of Skåne which contain words directly or indirectly connected with the administration of justice. From the picture thus obtained, the onomastic material is described and
evaluated: the types of names that occur, how they were handed down, to what extent they
are representative. The objects they designate in the landscape are also studied. Which places
have names that contain words from the sphere of justice? How can these places be described
as physical manifestations and as societal phenomena? A relevant question is to what extent
the places with names indicating the exercise of justice really are old judicial sites, and to
what extent they merely have to do with different types of local myth-making. The study of
the name-bearing objects in the landscape also considers theories of what the early administration of justice was like: was there continuity between the Iron Age and the Middle Ages?
How old are the districts known as hundreds (härader)? Is there a spatial link between judicial sites and other central functions such as cult, markets, or magnates’ estates and farms?
Fundamental elements in the work are the view of the landscape as something that is in
large measure created in people’s consciousness, and the conviction that naming and the
transmission of names are of the utmost importance when meaning is created in the physical
reality. Both the landscape and the names in the landscape can be studied in a way similar to
what is often done with text in other branches of linguistics. This means that the use of language is emphasized over the linguistic structure, and that the names in the landscape are
viewed as something created and transmitted in specific linguistic and textual contexts. As
regards theory, the dissertation can be described as a combination of traditional empirical
material-oriented research and current perspectives in discourse-oriented text studies and historical geography. The introductory chapter signals a perspective on language and spatiality, a
starting point for inspiration, which is then expressed all through the work. An interest in the
history of research runs like a parallel thread through the text, which is justified by the outlook on language and place as context-bound and affected by the spirit of the time, social
circumstances, and the conditions for academic writing. Nine broad and detailed case studies
provide the essentials for a concerted understanding of the interaction between place, linguistic expression, and meaning over the centuries – in some cases even millennia.
In practice the work meant that a large corpus of material from the Dialect and Place
Name Archive in Lund was searched for names incorporating words to do with justice. Based
on given indicators such as the words or place-name elements ting ‘court, assembly’ and
galge ‘gallows’, I also present a broader set of names to do with places where there are clus-
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ters of names clearly reflecting the administration of justice. The named places were then
sought out, chiefly in land survey documents from the eighteenth and nineteenth centuries,
and are presented together with the attested forms on newly produced maps, divided into the
hundreds where they are located. The corpus of names is sorted not only geographically but
also in relation to period and genre. This enables relatively simple observations about the
development of the place names and the judicial practice, but also broader discussions of how
the interaction between language, physical reality, ideas, and conditions for text production
took place and was expressed in different contexts and periods.
The studied area is Skåne in southern Sweden. In early times Skåne was divided for judicial purposes into hundreds, towns, and districts known as birk – special judicial areas broken
out of the hundreds and attached to specific estates. The provincial court (landsting) was a
superior court. The age of the hundred as an institution has long been a subject of discussion.
The dissertation questions a traditional picture according to which the hundreds were introduced from a specific centre of diffusion at the transition from the Viking Age to the Middle
Ages. This is questioned on the basis of a detailed study of, on the one hand, the relationship
between the names of the hundreds and the names of judicial sites, and on the other hand,
how these are related to the districts and locales which they name, and thus related to a concerted archaeological and geographical context. When the sites of the hundred courts are subjected to a close-up geographical study, they turn out to be very special places, often in magnificent locations with a good view and potential for control, and surrounded by imposing
antiquities, as a rule burial mounds, often close to holy wells, sometimes also beside megalithic monuments, standing stones, and known votive bogs. Prehistoric votive finds at presumed court sites may in certain cases indicate that people returned to places which had special status in local myth-making. But sometimes there is also reason to presume actual site
continuity, very old and tenacious structures around places of ritual assembly in the landscape. Based on this study, there is nothing to suggest that the hundreds in the south-western
part of Skåne, as is often claimed, are any younger than in other parts of the province. The
concept of the hundred may have spread during a certain time, but areas with shared assembly places for cult and justice, which in most cases correspond to the hundreds, must have
existed earlier than the Viking Age.
A very large corpus of place names associated with justice in Skåne can be found in the
field names. The majority of these names also designate places where justice actually was
administered. The medieval hundred and birk courts stand out clearly. The most distinct and
most frequent onomastic elements indicating court sites are ting ‘court, assembly’ and galge
‘gallows’, but there are also a number of other, more uncommon names to do with justice.
The landscape around what can be presumed to have been medieval hundred courts is
permeated with legends that bestow archaic qualities and history on these landscapes, making
them stand out as special. This too can be detected in the field names – eponymous names for
burial mounds, names containing the name of the god Thor, saints’ names, names that tell of
buried treasure or of sanctity. The names of the birk courts and the framing of their landscapes are more disparate. Above all, the centres of each birk are good locations for dwelling
sites, often beside big rivers. There are fewer places where field names indicate the site of the
court, whereas there are as a rule names indicating the place of execution. This, in my opin-
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ion, shows that the social conditions for the court differed between the judicial districts of the
hundreds and the birk courts. One hypothesis is that in the birk districts, the spatiality of the
court alluded to a lesser extent to a common history or shared myths, and was instead manifested and maintained to a higher degree through elite power. The matter is complex, however; a dialectic between, on the one hand, judicial sites linked to the hundreds and, on the
other hand, those belonging to a birk, is reflected in the way that such places are located close
to each other, at the centre of the hundreds, and also in that the status of these assembly sites
may have alternated between birk and hundred through history. It is highly probable that the
relationship can be traced back to prehistoric times. There was a division into assembly
places with cultic associations which were ultimately founded on household-related power
and assembly places which belonged to a common social sphere, and by all appearances this
distinction existed before the Middle Ages. In the dissertation it is suggested that certain hundred names which correlate with village names, especially the ones that are also primary settlement names, may be an onomastic expression of an elite estate structure, while others,
those which contain the names of shared assembly sites, names of gods or larger settlement
districts, are linked to more egalitarian structures.
The court sites are strategically placed in relation to the courses of old roads, sometimes at
crossroads or river crossings. Historically or archaeologically indicated market sites are also
part of the landscape of judicial sites. The hundred courts are suitably placed as regards population, easily reached by as many people as possible.
The natural landscape is also an important part of the setting in which the courts were
staged. Monolithic heights rising above surrounding flat land, the ends of ridges, the tops of
steep banks in river valleys, and locations beside coastal cliffs are recurrent features of the
physical geography at the judicial sites. The sites where the terrain most clearly displays distinct landscape formations and changes in character seem in large measure to be the same as
the places where names indicating justice are most frequent, most varied, and most unambiguously indicating a specific place in the hundred. The use of language and the names thus
seem to be part of a combination of communicative factors that can connect place and practice and contribute to spatial constancy over a very long time.
The search for names, places, and landscapes is more than a search for origins and specific naming moments. Names and places connected to essential societal phenomena, such as
public assemblies for deliberation and justice, have been of great interest to scholars through
the ages. Yet the focus, the relevance, the methods, and the forms of expression have differed,
and this is necessarily an object of study in its own right, for reasons of source criticism but
also because older works in this field have perspectives on their own times that are rarely
considered nowadays, perspectives which can help present-day studies to stand out in relief.
The dissertation ends with a brief reflection on some examples of academic interest in names
to do with justice, corresponding to the periods according to which the name material in this
study has been sorted. Lund, Rome, and ancient monuments were the focus of the antiquarian
Hermann Chytraeus’s interest during the late sixteenth century, which also took in place
names. For Andreas Stobaeus, working at Lund University a hundred years later, the place
names of Skåne, especially the names of the hundreds, show that the province as a whole was
distinctive, but linked to the Swedish historical tradition, to Gothicism, a perspective that
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must be understood in the light of the Swedish acquisition of Skåne during Stobaeus’s lifetime and the foundation of a new university in Lund. Another hundred years later, around
1800, the antiquarian Nils-Henric Sjöborg collected place names which were incorporated in
comprehensive narratives suitable for a time when classicism was giving way to national romanticism. As part of the construction of the modern Sweden and the welfare state in the
early twentieth century, archives of language and folk traditions were established, to record,
in the spirit of positivism, what was considered to be the history of ordinary people. Among
many other things, they also captured field names associated with judicial sites. The ideal was
academic objectivity and an inclusive attitude to the common people, but the work was of
course influenced by the social ideas of the time and the research preferences of scholars. I
end by pointing out that this work, like its predecessors, did not come about in an academic
or societal vacuum. It was completed at the same time as the conditions that enabled it – jobs,
premises, and collections and libraries built up over 150 years – were literally dismantled. A
full stop has been put, marking the end of a period in a dual sense. Like all terminal points it
is also a starting point, no doubt for more than reflection on the political, administrative, and
academic capabilities of our time.
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Förkortningar
AEda: De ældste danske arkivregistraturer
APL: Acta processus litium inter regem Danorum et archiepiscopum Lundensem
Bjäreb. Bjärebygden
CS: Cartographia Scanensis
DAB: danske adelige brevkister
DAL: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
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Db: dombok
DBM: rep.
DD: Diplomatarium danicum. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab… København
1938–.
Decjb: decimantjordeboken 1651
Dipl. Christ. I: Diplomatarium Christierni Primi (SkOA 3:8)
DMA: Danmarks Middelalderlige Annaler, udg. af Erik Kram 1980
DN: Diplomatarium Norvegicum
Dsn: Danmarks stednavne
ES: ekonomiska kartan över Sverige
Flytln: flyttningslängd (här: i Helsinborgs kyrkböcker)
Fmis: Fornsök. Riksantikvarieämbetet
Fornsv. textb: Fornsvenska textbanken
Frostab: Frostabygden, Frosta härads hembygdsförenings årsbok
G. st. karta: Generalstabens karta över Sverige
GdaD: Gammeldanske Diplomer
GäHHÅ: Gärds härads hembygdsförenings årsbok
Gøyes Jb: Fru Eline Gøyes jordebog
Hels. län: Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83. Jordebok 1583/84. Extraskattemantalslängd 1584
Jrp: jordrevningsprotokoll
Kat. längd: katekismilängd
KLNM: Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid
Kr. Sk: Kronens skøder på ahhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra reformationen til
nutiden
Lb: Lunds stifts landebok
LD vet: Liber daticus Lundensis vetustior
Lilja: Skånes flora
Linné Skr: Linnæus. Skånska resa 1749
Lmh: lantmäterihandling
LR: länsräkenskaper
LÄU: Diplomatarium diocesis Lundensis: Lunds ärkestifts urkundsbok
ML: mantalslängd
NecrL: Necrologium Lundense
NORNA: Nordiska samarbetskommitén för namnforskning. Symposie- och konferensrapporter
ODS: Ordbog over det danske Sprog
Pb: Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års
uppbördsjordebok.
RA: Riksarkivet
RAP: otryckt pergamentsbrev i svenska Riksarkivet
RAÄ: Riksantikvarieämbetet
Rep: Repertoriet (Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis)
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RGA: Reallexikon der germanischen Altertumskunde
SAOB: Ordbok över svenska språket. (”Svenska akademiens ordbok”)
SD: Svenskt Diplomatarium, SDns: Svenskt Diplomatarium, ny serie
SGU: Sveriges geologiska undersökning
SGÅ: Svensk geografisk årsbok
SHFÅ: Skånes hembygdsförbunds årsbok
Sjöborg: Sjöborg, N. H. Samlingar för Nordens fornälskare
Sk folkm: skånska folkminnen
SkKal: Skånes kalender
Skånes adresskalender: Skånes adress- och affärskalender samt resehandbok inom Malmöhus
och Christianstads län
Skånskt bondeliv: Föreningen Skånskt folkminnesarkiv, årsbok
SMR: Sveriges medeltidsregester, förteckning av urkunder etc. (SkOA 3:14) SOÅ: Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift
Sparres Jb: Mourids Jepsen Sparre till Svaneholms jordebog, av Susanne Vogt, i SOÅ
1999:55–94
Styffe Skand: Skandinavien under unionstiden.
T: topografisk karta över Sverige
Test: testamenter
ToHå: Tomelilla hembygdskrets årsskrift
Tornabygden: Tornabygden. Torna härads hembygdsförening
Tuneld I: se Tunneld 1934, se PR 1624
Tuneld II: se Tuneld 1960, se PR 1667 och 1690
Vid: efter belägg, vidisse d.v.s. vidimerad avskrift
VisLSt: Visitatsbog for Lunde stift 1611–1637
Vjb: se Kong Valdemars Jordebog, se Aakjær 1926
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