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Förord

När jag nu avslutat arbetet med min avhandling, vill jag tacka alla dem som
på olika sätt bidragit till slutförandet.
Först och främst riktar jag mitt tack till min handledare, professor Thorsten Andersson. Han har föreslagit ämnet för avhandlingen. Han har startat
forskningsprojektet De fornsvenska ortnamnens morfologi inom vilket jag
hade förmånen att under två år arbeta på heltid. Han har berett mig tillfälle
att ventilera delar av avhandlingen i Seminariet för nordisk ortnamnsforskning. Thorsten Andersson har med stort personligt engagemang deltagit i manuskriptets utformande och granskat avhandlingen i både manuskript och
korrektur. Utan hans stora entusiasm och kunnande hade arbetet inte slutförts i detta skick.
Avhandlingen har till största delen tillkommit inom ovannämnda forskningsprojekt, som bekostats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Jag har därefter haft möjlighet att slutföra arbetet i min tjänst vid
Ortnamnsarkivet i Uppsala. Jag tackar härför min chef, docent Allan Rostvik, som också läst avhandlingen i manuskript och kommit med värdefulla
påpekanden, bl.a. vid utformningen av tabellerna. Jag tackar också byråassistenterna Margaretha Gillberg, Marianne Högberg och Maria Lööf för god
hjälp med renskrift och korrekturläsning. Vidare har förste arkivarien Svante
Strandberg läst mitt arbete i manuskript och kommit med många förslag till
förbättringar. Han har med stor generositet delat med sig av sina omfattande
kunskaper om Södermanland och dess namnbestånd.
Professor Lennart Elmevik har haft vänligheten att läsa mitt arbete i manuskript och gjort påpekanden som lett till förbättringar.
Jag vill också tacka tjänstemännen vid de bibliotek och arkiv som jag nyttjat, särskilt Enheten för Svenskt diplomatarium, Lantmäteriverkets forskningsarkiv och Sveriges medeltida personnamn.
Översättningen av sammanfattning, abstract och tabellrubriker har gjorts
av Martin N. Naylor, M.A.
Sist tackar jag min man Thomas, som har uppmuntrat och stött mig under
hela min doktorandtid. Han har läst avhandlingen i manuskript och korrektur
och hjälpt mig med ortnamnsregistret.
Uppsala i mars
Eva Bryna
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1. Inledning

1.1. Avhandlingens syfte
En samlad framställning av ortnamnens kasusböjning i fornsvenskan saknas.
Framför allt har den sing. böjningen varit eftersatt i diskussionen. Den debatt
som förts om ortnamnens morfologi har främst gällt de plur. ortnamnen —
man har försökt förklara varför namnen får plur. form och varför de kan
uppvisa fem. böjning, trots att grundordet är mask. eller neutr. Man har kunnat påvisa att de plur. ortnamnen beter sig annorlunda än appellativen i form
och böjning under fornspråklig tid. Avhandlingar som L. Hellbergs Plural
form i äldre nordiskt ortnamnsskick (1960b) och B. Tjäders Studier över de
plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling (1967) har fört diskussionen en lång bit på väg. Tjäder har utrett Berga-typens böjning och Hellberg
har utförligt behandlat namntypens ursprung.
Det är ett av avhandlingens huvudmål att undersöka den sing. ortnamnsböjningen och utvecklingen av denna under fsv. tid. En viktig uppgift härvidlag är att utreda i vad mån de sing. namnens böjning skiljer sig från böjningen
av de appellativ som ingår i namnen.
En svårighet vid bedömningen av materialet är att avgöra vilka namn som
är sing. Många namn kan böjas både som sing. och plur., vid samma tid och
t.o.m. i samma källa (se t.ex. NG Indl. s. 10 f., Hellberg 1960b s. 12). Tjäder
(1967 s. 39) berör problemet och tar inte upp belägg som "med lika stor eller
större rätt kan bedömas som singulara". Han finner det svårt att ställa upp
fasta regler för hur man skall förfara med namn som växlar numerus men menar att de tveksamma fallen inte kan påverka undersökningens resultat.
L. Hellberg räknar med att den sing. formen i regel är den ursprungliga och
att plur.-formen beror på inflytande från gamla plur. namn. Intressant är då
frågan, om plur.-formerna är skrivarformer eller om de verkligen existerat i
uttalet. Från början var mitt syfte att undersöka ortnamn som uppträder i
både sing. och plur. form och försöka förklara denna blandade böjning. Att
man har att räkna med attraktion från de talrika plur. namnen av typen Berga
förefaller uppenbart. Frågan är snarast i vad mån böjningsformer — närmast
då dat.-former på -e — har bildat utgångspunkt för eller bidragit till övergången till plur. böjning. Den geografiska utbredningen av å ena sidan Bergatypen och å andra sidan stelnade dat.-former av typen Berge spelar härvidlag
en viktig roll. Detta moment har dock ej kunnat inrymmas i undersökningen,
1

varför jag hoppas kunna återvända till denna intressanta fråga i annat sammanhang.
För att få en översikt över böjningen av ortnamnen i fornsvenskan har det
varit lämpligt att som ett första steg för ett visst område upprätta en lista över
de klart identifierbara namnelementen och studera böjningen. Då material
från hela Sverige skulle bli alldeles för omfattande, begränsas den systematiska undersökningen till ett mindre område. Ett lämpligt sådant har Södermanland befunnits vara, dvs, ett centralt område med ett rikligt material av medeltida belägg. Ett undantag i denna avgränsning har gjorts i och med att samtliga sing. namn innehållande (-)hefi och (-)myr i OAU:s medeltidsregister
(avd, senare leder) har undersökts.
För appellativens del sker omfattande förändringar i formsystemet under
fsv. tid. Redan under den äldre fsv. perioden börjar det gamla böjningssystemet i viss mån förenklas. Gen. sing. av mask. i- och u-stammar får t.ex. tidigt
-s: staks, suns. Även hos fem. börjar så småningom -s att tränga in. Den sing.
dat.-ändelsen -i/-e hos starka mask. och neutr. börjar försvinna. Under den
y. fsv. perioden sker liknande förändringar i stor skala, och när perioden är
slut har vii stora delar av landet i huvudsak två kasusformer, grundform och
gen. Dessa revolutionerande förändringar inom böjningssystemet under y.
fsv. tid är ännu inte utredda i någon samlad beskrivning, vilket även påpekas
av L. Peterson (1981 s. 11 f.). Glädjande nog lär det nu ha påbörjats ett par
undersökningar av det fornsvenska kasussystemets upplösning. För studiet av
den fsv. appellativa böjningen erbjuder ortnamnen ett viktigt kompletterande
material. Det rika ortnamnsmaterialet kan bidra med information, när det
gäller framväxten av det moderna svenska böjningssystemet med två kasus.
För ortnamnens del är det speciellt intressant att undersöka dat.-böjningen
hos starka mask. och neutr. Är det någon skillnad mellan ortnamn och appellativ i fråga om dat.-ändelsens bevarande? Är det någon skillnad mellan
mask. och neutr. i fråga om dat.-ändelsens bevarande? Är förhållandena annorlunda i latinska urkunder än i svenska? Spelar det någon roll, om det i latinska brev står en apposition före ortnamnet, t.ex. in villa . . . , in curla
. . . ? Frågan om ortnamns och personnamns olika behandling i latinsk text
är av stort intresse. Medan personnamn i sådan text ofta får latinsk böjning,
sker detta endast undantagsvis för ortnamn, t.ex. in Alvastro av Alvastrum
'Alvastra', egentligen dat. plur. men uppfattat som ett latinskt neutr. sing. (se
E. Brylla i NoB 74,1986, s. 81 ff.).
Under undersökningens gång har det inte bara framkommit att ortnamnens
böjning skiljer sig från appellativens, utan också att det under medeltiden
uppträder en speciell ortnamnsböjning, som kontrasterar mot ortnamnens
vanliga böjning. Ett andra huvudmål för avhandlingen är att försöka beskriva
och belysa denna speciella böjning och i samband härmed undersöka, om
bl.a. den latinska skrivartraditionen har påverkat uppkomsten av en — såsom
2

jag benämner den — normalform och om namn på väl kända, viktiga orter
i högre grad och tidigare utvecklar fasta normalformer.
I min framställning har jag fått anledning att vid sidan av gängse kasusbeteckningar även använda vissa andra termer. En sådan är den ovannämnda
termen normalform. Med normalform avser jag en form som uppträder oförändrad i olika kasus. Normalformen böjs alltså ej och kan bestå antingen av
en form utan ändelse eller av en stelnad kasusform. Normalformen hänför sig
till det gällande bruket och är en form som under en viss tid är mest frekvent.
Med stelnad form avses en form som genom ett frekvent uppträdande i källorna har blivit fast etablerad. Med grundform avses slutligen en form som
utgör en utgångspunkt för böjningen. En stelnad dat.-form kan t.ex. utgöra
en ny sådan, ett slags ny "nom.-form". (Se vidare härom i kap. 2.3, 5.2 och
5.3.)
Undersökningen är alltså i första hand inriktad på den starka böjningen i
sing. Den svaga böjningen får av utrymmesskäl hållas utanför, utom i den
mån man kan konstatera övergång från stark till svag böjning, vilket är fallet
bland iö-stammarna.

1.2. Materialet
Materialet för avhandlingen består av ortnamn i medeltida källor i huvudsak
tillgängliga i Ortnamnsarkivet i Uppsala.
Tidsmässigt sträcker sig undersökningen från tiden för våra äldsta fsv.
skriftliga belägg fram t.o.m. 1526. Excerperingen av beläggen gjordes under
hösten 1981. I materialredovisningarna presenteras namnen efter län, härad
och socken i alfabetisk ordning enligt den indelning som gällde i landet t.o.m.
1951. Så har gjorts för att anpassa materialredovisningen till. OAU:s ortnamnssamlingar. Hänvisning till det ställe där namnen redovisas får läsaren
via ortnamnsregistret i slutet av boken.
Undersökningen har som framhållits ovan begränsats till sing. ortnamn
med stark böjning.' Om ett namn har både sing. och plur. böjning, tas det
med i undersökningen. Det räcker med att ett enda sing. belägg finns i en svit
av belägg för att namnet skall medtas. I en svit av eljest plur. former kan former på -e, särskilt sena sådana, visserligen misstänkas vara följd av en försvagning, a> e, och alltså ej någon sing. form. Sådana fall är emellertid inte
så många att de kan rubba undersökningens resultat. Ofta jämförs med skrivningarna i OAU:s jordeboksutdrag från nyare tiden (ghj, jb, ml, fl). Sist-

-inge-namnen har ej medtagits. Här hänvisas till Ståhle 1946.
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nämnda material är ej heltäckande utan beroende på i vilken omfattning OAU
har excerperat ifrågavarande material.
För att få en representativ bild av böjningssystemet har jag i första hand
undersökt de klart identifierbara elementen. Till etymologin oklara namn kan
ge missvisande resultat. Denna systematiska undersökning av klart identifierbara namnelement har, som redan nämnts, begränsats till Södermanland, närmare bestämt det medeltida landskapet. Kvarsebo sn, som under medeltiden
hörde till Östergötland, medtas alltså ej. Däremot medtas de socknar i Västm.
1. som ligger söder om Arbogaån, Säterbo och Torpa snr samt de ur Torpa
utbrutna Kung Karls sn och Kungsörs köping, vilka hör till landskapet Södermanland.'
Det otryckta diplommaterialet har till större delen lästs i fotokopior i OAU
och UUB. I enstaka undantagsfall har diplom citerats efter tryckt material.
Både originalbelägg och avskriftsbelägg tas med. Originalbelägg markeras ej
särskilt. Däremot anges om det är fråga om avskrift, försåvitt detta inte framgår av källhänvisningen. Vidimationer av brev dateras till vidimationens tid,
avskrifter i möjligaste mån till avskriftens tid. Sena avskrifter och former från
regestsamlingar har i tabellerna i kommentarerna förts till en speciell kolumn,
då man här kan misstänka att formerna tillhör ett senare språkskede än det
som undersökningen avser. Tergalanteckningar har ej medtagits.
Latiniserade namnformer, t.ex. pro duabus curiis stokholmis (1283), och
översättningar som de Monte beate virginis (1314) 'Vårfruberga' har ej medtagits, likaså ej heller danska, norska och lågtyska former. Vid jämförelser
har dock ortnamn även från senare tillkomna delar av det nuvarande Sverige
upptagits.
Överhoppade ord inom ett belägg markeras med tre punkter, överhoppade
partier inom samma källa med tre streck. Osäkra textställen suppleras inom
klammer, oläsliga partier med tre punkter inom klammer. Belägg med upplösta förkortningar presenteras i beläggsamlingarna med avvikande stilsort.
Generellt har jag valt att återge förkortningar för -er (-er) eller -re (-re) med
-er (-er). Jag är givetvis medveten om att man lika väl kan läsa t.ex. iunakre
som iunaker. I det jämförelsevis stora materialet har jag ej kunnat ägna mig
åt det studium som behövs för att göra ett val vid varje enskilt belägg. I tabellstatistiken medräknas dock inte — om så inte särskilt anges (se kap. 4 not
8) — belägg som slutar med förkortning, t.ex. -aker/-akre, -sten, -holmen, ef-

2 Se Det medeltida Sverige. Jag har uteslutit Ekerö sn, som ju senare räknas till Uppland, då
det inte står helt klart i vilken utsträckning socknen hört till det medeltida Södermanland (Styffe
1911 s. 288 not 2). För en säkrare bedömning krävs en undersökning, vilken synes för min del
onödig. Namnet Stockholm undersöks speciellt i kap. 5.3. Däremot har jag ej tagit med ortnamn
inom Stockholms stad.
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tersom materialet för undersökningen ändå är så omfattande. Diakritiska tecken över y redovisas inte. De i de otryckta diplomen ibland förekommande
skiljetecknen har för överskådlighetens skull i allmänhet inte återgivits.
Även bestämd form redovisas i materialsamlingen men diskuteras ej vidare
i kommentaren, därför att man ej utifrån denna form kan dra några slutsatser
om namnelementets dat.-böjning i sing. Den best. formen och dess böjning
får tas upp i ett annat sammanhang.
Några få ur prepositionsuttryck uppkomna namn på Utan-, Västan- och
Östan- har uteslutits ur undersökningen.
I detta omfattande material har jag ej kunnat utföra vittgående undersökningar och kontroller beträffande alla identifieringar. Dessa bygger till största
delen på OAU:s samlingar i befintligt skick. Eventuella felidentifieringar kan
inte spela någon avgörande roll för undersökningens resultat. Osäkerhet vid
identifieringar har medfört att vissa belägg i materialredovisningen placerats
direkt under häradet, t.ex. Torp, beb., Oppunda hd, Söd. 1., medan andra
placerats under resp. socken, t.ex. Torp, gd, Husby-Oppunda sn, Oppunda
hd, Söd. 1. och Torp, by, Österåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
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2. Maskulina och neutrala a- och ja-stammars
dativböjning

2.1. De appellativa ordens dativböjning
Speciellt intressant är dat.-böjningen hos starka mask, och neutr. a-stammar,
då dessa ju har en speciell ändelse i dat. En särskild dat.-ändelse, -i/-e, har
sedan gammalt funnits hos de mask, och neutr. a-stammarna i sing. Redan
i gammal tid förekommer dock' utelämnande av ändelsen. Denna vacklan förstärks så småningom, och ändelsen försvinner sedermera helt (Söderwall 1870
s. 16, Noreen 1904 § 383.3, WesAn 1969 § 140.1). Det anses att det är ack.formen som tränger in på dativens område. Prepositioner som ursprungligen
styrt dat. följs av ack. Redan under äldre fsv. tid övergår verb som ursprungligen styrt gen. eller instrumentell dat. till att konstrueras med ack. eller preposition. Också intransitiva verb, som tidigare har följts av dat., får efterhand
styra ack. Prepositionsuttryck ersätter konstruktion med enbart dat.-form.
Syntaktiska skäl förstärker alltså vacklan i böjningen. I lexikaliserade uttryck
kan å andra sidan dat.-ändelsen leva kvar än i dag, t.ex. man ur huse, gammal
i gårde.' Utvecklingen har alltså lett till att dat. som formkategori alltmer
försvinner. Den ersätts av oböjd form, vilken svarar mot ack.-formen och har
— såsom bestämningsord kan utvisa — i många fall klart uppfattats som ack.
I exempel utan bestämningsord kan man givetvis inte i de enskilda fallen avgöra om det är dat. eller ack, som avses. Sena fall utan ändelse kan vittna om
att dat. försvunnit även som funktionskategori (för diskussionen om dativens
försvinnande både som formkategori och funktionskategori se M. Reinhammar, 1973, s. 245 ff.).2
ja-stammarna står på det hela taget nära de rena a-stammarna i fråga om
dat.-böjning. Liksom hos dessa är ändelsen i sing. dat. vacklande i fsv. (Noreen 1904 § 392.2, WesAn 1969 § 84; se även Brondum-Nielsen 1966 § 434 för

I Söderwall 1870 s. 35 f., 67 f., Brate 1890 s. 7, Siljestrand 1890 s. 40 ff., Noreen 1904 §
383.3, dens. 1913 § 259.3, JanzCn 1936 s. 45 ff., Wessh 1965 § 13, 56, dens. 1969 § 140.1, Knudsen 1967 s. 10 f., Reinhammar 1973 s. 9 ff. med hänvisningar; för dansk-norska förhållanden se
Falk & Torp 1900 § 23,24, Brondum-Nielsen 1966 § 502, Skautrup 1968 § 32.
2 I ord på betonad vokal, t.ex. (at) bo (sinu) (ÄVgL Arfkxr B. 21:1, Schlyter 1 s. 31), saknas
redan i äldsta tid normalt dat.-ändelse p.g.a. hiatusställning (Söderwall 1870 s. 16, Melin 1889
s. 2, Siljestrand 1890 s. 40 f., 90).
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fda. förhållanden). A. Noreen (1913 § 191.4) hävdar dock att ändelselösa former nästan alltid förekommer hos nordiska mask. ja-stammar, vilket han anser framför allt bero på analogi från 1-stammarna.
I diskussionen om dat.-ändelsens utveckling i fornsvenskan har inte alltid
beaktats den nedärvda skillnaden mellan a-, u- och 1-stammar. De mask. 1stammarna skall efter den urn. tiden normalt stå utan ändelse. Dat.-former
med ändelse förekommer genom analogi från a- (eller u-)stammar (se t.ex.
Krause 1968 § 133.1, Krahe & Meid 1969 § 13, WesAn 1969 § 99, BrendumNielsen 1966 § 455.3). I A. Noreens (1904 § 407.3) fornsvenska grammatik heter det att ändelsen hos 1-stammarna är vacklande redan i ä. fsv., medan de
ändelselösa formerna överväger i y. fsv. I ett senare arbete förutsätter Noreen
(f913 § 193.3) dock att den urn. ändelsen synkoperats, men han tar ej hänsyn
till denna omständighet, då han helt allmänt framhåller att sing. dat. av starka
mask. och neutr. i östnordiskan allmänt kommer att sammanfalla med ack.
(§ 259.3).
I äldre undersökningar av kasusböjningen har oftast inte beaktats distinktionen mellan a-, u- och 1-stammarnas dat.-böjning (se t.ex. Söderwall 1870,
Landtmanson 1875, Siljestrand 1890, Brate 1890, Zetterberg 1893, Ottelin
1905). K. T. Melin (1889 s. 4) är dock medveten om komplikationen, när han
vid behandlingen av 1-stammarna skriver: "Dat. sing., vanligen utan ändelse
såsom i isländskan, har ändelsen -i (eller e) hos: varbnxbe [. . .1".
Hur vi i fornsvenskan skall bedöma ändelselösa i-stamsformer i dat., är
svårt att säga. Det kan vara fråga om "riktiga" former utan ändelse, men det
kan också röra sig om genom analogi ändelseförsedda former, som i den allmänna kasusupplösningen åter förlorat ändelsen. En mera ingående undersökning av 1-stammarnas böjning är önskvärd.
En diskussion har förts om tidig frånvaro av dat.-ändelse hos långstaviga
resp. kortstaviga ord. Enligt A. Noreen (1904 § 383.3) förekommer ändelselösa former oftast i ord med lång rotstavelse, t.ex. hunder, las, akr- (av aker).
K. K:son Siljestrand (1890 s. 40 f.) har å andra sidan i Västmannalagen3 funnit flest exempel på ändelselös dat. hos kortstaviga mask.: dagh, wcegh, stak
etc. gentemot garke, akre/-i etc.
A. Noreen (1913 § 191.4) räknar vidare med att det även kan föreligga en
skillnad mellan enstaviga och flerstaviga ord i fråga om ändelselös form. Han
finner ändelselösa former hos enstaviga mask., t.ex. fisl. dag, arm, och vill
se denna företeelse som ett redan samnordiskt drag.
I våra gängse handböcker förmodas att företeelsen att slopa dat.-ändelsen
under äldre fsv. tid i större utsträckning gäller för de mask, orden än för de

3 Jag återger här och i fortsättningen den beteckning för Västmannalagen och Dalalagen som
finns i titeln till resp. utgåva och undersökning.
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neutr. (se t.ex. Noreen 1904 § 386.2, WesAn 1969 § 140.1). Joh. BrondumNielsen (1966 § 430.3, 437.3, 502.1) tycker sig se samma förhållande i forndanskan, där former utan ändelse är vanliga hos mask. a-stammar, medan ändelsen hos de neutr. a-stammarna i viss utsträckning finns kvar: "Ogsaa uden
for skaansk Omraade forekommer netop af nxrvxrende Substantivklasse et
betydeligt Antal Eksempler paa bevaret Dativsform [. . .]" (§ 437.3). Brondum-Nielsen tänker sig som möjlig förklaring till detta att de neutr. a-stammarna ingår i ett stort antal mer eller mindre fasta prepositionsförbindelser.
Det måste väl dock vara en ren slump om just neutr. ord stelnat i sådana förbindelser. Även D. A. Seip (1955 s. 309) menar att i inte faller lika ofta i dat.
neutr. sing. som hos de mask. orden i norskan (se även Noreen 1913 § 191.4).
Noreen (1904 § 383.3 och 386.2) bygger sitt antagande på äldre undersökningar. Att mask. i högre grad än neutr. förlorar ändelsen har tidigt framhållits av K. F. Söderwall (1870 s: 16): "Dativens ändelse -i bortfaller stundom
uti de mask. subst. af den starka deklinationen [och] någon gång sker detta
äfven i neutr.". Undersökningen grundar sig på material från tiden fram till
slutet av 1300-talet. Söderwall har undersökt lagarnas språk, Cod. Bureanus,
fsv. och latinska diplom, ett par Birgitta-texter samt Konungastyrelsen.
K. K:son Siljestrand (1890 s. 40 ff., 90 f.) har undersökt ordböjningen i
Västmannalagen. Siljestrand menar att neutr., om man bortser från de vokaliskt slutande stammarna som i fsv. allmänt saknade ändelse i dat. sing. obest.
form (se ovan not 2), i de flesta fall bevarar kasusändelsen i huvudhandskriften till Västmannalagen, "och detta i något större utsträckning än hos maskulinen" (s. 90). De siffror som Siljestrand anför är för de neutr. orden 43 ex.
utan ändelse mot 178 med ändelse, alltså 19,4 % utan ändelse. Motsvarande
siffror hos mask. är 88 utan ändelse mot 339 med ändelse, alltså 20,6 % utan.
Här föreligger som synes inte någon nämnvärd skillnad.
C. J. G. Landtmanson (1875 s. 9) har undersökt ordböjningen i Cod. Bureanus. Av hans undersökning framgår att både mask. och neutr. här kan stå
utan ändelse: dagh, gut, goz.
Formläran i Cod. Bureanus har senare studerats av 0. Ottelin (1905 s. 87
ff.). Även han framhåller att dat.-ändelse saknas i första hand hos mask. ord.
Av de uppräknade exemplen kan så synas, men en ordentlig statistisk undersökning måste göras, innan man kan uttala sig med någon större bestämdhet.
Ottelin (§ 53.3) har t.ex. en annan beräkningsgrund för orden utan ändelse:
"Jag har i det följande såsom dativ upptagit blott sådana fall som genom att
stå tillsammans med en tydlig dativform visa sig vara dativer" (s. 91 not 1).
Ottelin har även medtagit en 1-stam (stat) och ord på betonad utljudande vokal bland a-stammarna.
K. T. Melin (1889 s. 2) konstaterar i en översikt av substantivens böjning
i äldre Västgötalagen att ändelsen i dat. sing. inte sällan saknas hos både
mask., t.ex. dagh, hund, och neutr., t.ex. vatn, har.
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E. Brate (1890 s. 7, 11) kan i sin utredning om Dalalagens (se not 3 ovan)
böjning visa att ändelselösa former förekommer både av mask., t.ex. aldir,
dagh, ek etc. (13 former av sammanlagt 112), och av neutr., t.ex. watn, wigh
(17 former av sammanlagt 93).
I Bjärköarättens böjning, som undersökts av F. Zetterberg (1893 § 41b.5,
42b.5), kan man däremot konstatera en något större siffra för ändelselösa
mask. former, 17 av sammanlagt 42 ex. mot 6 av sammanlagt 39 hos neutr.
Att enbart med dessa undersökningar som grund fastställa att mask, ord i
högre grad än neutr. förlorar sin dat.-ändelse tidigt är enligt min mening inte
möjligt. Ett sådant förhållande kommer ej till synes i Äldre Västgötalagen,
Västmannalagen och Dalalagen. Möjligen kan en sådan tendens skönjas i
Bjärköarätten och i Cod. Bureanus, men ordentliga statistiska undersökningar måste göras, innan man kan dra sådana slutsatser.
Då någon samlad undersökning av de appellativa ordens böjning i fornsvenskan ju inte föreligger i tryck har jag i avsikt att utröna, om det finns någon tendens att behålla ändelsen längre hos neutr. än hos mask., dels gått igenom s. 1-11 av Fornsvenska legendariet och s. 1-10 i Arboga stads tänkebok (ATb), dels hos Sdw och Schlyter samt i de enskilda lagutgåvornas glossader studerat böjningen av de appellativ som förekommer som ortnamnselement i min undersökning. Jag har inte funnit det nödvändigt att här göra någon distinktion mellan a- och 1-stammar (se ovan).
Till grund för Fornsvenska legendariet ligger handskriften Cod. Bureanus.
V. Jansson (1934 s. 20 ff.) daterar denna till tidigast 1350. Vi kan här räkna
med en text från strax efter mitten av 1300-talet. Jag har i denna excerperat
former av sing. mask. och neutr. ord efter dativstyrande preposition. Ett
problem är dock att prepositioner under medeltiden kan ändra sin rektion
från dat. till ack. Följande prepositioner kommer här i fråga: af, at, fra,
mcek, vilka åtminstone i äldre fsv. styr dat. (Noreen 1904 § 445), samt a,
firi(r), fore, i, vik, cepti(r), vilka vid befintlighet tidigast styr 'dat. (Noreen
1904 § 446).
Mask. ord förekommer i Fornsvenska legendariet både med och utan ändelse i dat.: af Guki (s. 4), i fakurs garke (s. 7), ii elde (s. 9), ~3 dyghkelekom lifnake (s. 9); mz hekar (s. 2), Ii Ierusalem port (s. 4), mej) uitrom rcet
(s. 6), afte iula dagh (s. 10). Som ack.-form anger Sdw vik vcef cella ten (s.
5), vilket väl är tveksamt. I följande fall anger bestämningsordet att kasus är
ack.: wik een port (s. 4), 1,1j3 Gul, sialuan (s. 6), fore korran vand (s. 6).
Även neutr. ord förekommer med och utan ändelse i dat.: at namne (s. 1),
fra ofre (s. 2), ii [hans] monstre (s. 4), vik biskops bufri (s. 5), mcek goko folke
(s. 6), ii sino liue (s. 7), ii eno fasto huse (s. 8), mak hans rake (s. 9), i vcekrce
(s. 9); ii Guz monster (s. 4), ii Guz monstar (s. 5), vik folk (s. 5), i clostar (s.
7), fin. . . allo hans folc (s. 8), mcek wald (s. 11).4
4

Ordet

knce (s. 9) står regelratt utan ändelse. Se not 2 ovan.
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Ordet hem, som kan vara både mask. (hember) och neutr. (hem) (Sdw), förekommer i texten utan ändelse, af manz hem (s. 11). Ordet bufiskap, som
också kan vara både mask. och neutr. (Sdw), visar vacklan i bruket av ändelse: mcefi buPskapi (s. 7), af Guz bufiskapi (s. 4) och Af gufilikum ~skap
(s. 7).
Huruvida den best. formen at vceghenom (s. 8) skall ses som vceghe-nom
eller vcegh-enom, är omöjligt att säga.
Icke-nordiska personnamn och ortnamn får ej ändelse, t.ex. Af Joakim, i
Nazareth, af Betheleem (se även Ottelin 1905 s. 109 f.).
Av denna ytterst begränsade undersökning kan konstateras att bruket av
dat.-ändelse redan vid denna tid, vid 1300-talets mitt, är vacklande.
Jag har även gått igenom de tio första sidorna av ATb, vilka daterar sig till
1450-talet, alltså ca 100 år efter Cod. Bureanus. Även ur denna källa har jag
excerperat mask. och neutr. ord i sing. efter de ovannämnda prepositionerna.
Följande belägg för mask. ord förekommer efter de aktuella prepositionerna:
i jones rodh rodhz gardh (s. 1), j nisse swensons gardh (s. 4), for midfasta
svndagh (s. 1), epter midfasta svndagh (s. 1, 7), epter santa birgita dagh (s.
3 med flera belägg), for santa siffridz dagh (s. 6), fore sama dagh (s. 6), epter
hwita svndagh (s. 6), epter santa gregers dagh (s. 6), for palma svndagh (s.
7), epter santa markvs dagh (s. 9), epter helga kors dagh (s. 9), cepter helgakors dagh (s. 9), cepthe persmesso dagh (s. 9), epter sancte mates dagh (s. 10),
cepter sancte michels dagh (s. 10), pter sancta birgitta dagh (s. 10), oppa
santa matesa afton (s. 2), oppa santa niclauo afton (s. 4), oppa santa pauels
afton (s. 6), widh reth (s. 5), for retha (s. 3), aff jens storborsons drengh (s.
9), for j pwsth (s. 10). Dessutom förekommer följande former som genom bestämningsordet eller den bestämda formen klart visar att de står i ack.: inne
for wan sitiande reth (s. 3), for wan sitiande reth (s. 6, 7), for war sitiande
reth (s. 9), for wan sytiande rceth (s. 9), i kelara garden (s. 4), i fcederners garden (s. 8), j sin gaardh (s. 10), for lacht rethen (s. 5), for sitiande rethen (s.
6, 8), vp for rethen (s. 8), i rethen (s. 8 f.), for spanen (s. 1).
I tänkeboken förekommer - förutom fsv. retha, som är influerat av mlt.
(Sdw suppl. s. 666) - endast former utan ändelse. De kan vara dat.-former
utan ändelse. De kan också vara ack.-former. När de står utan bestämningsord, är det ju faktiskt omöjligt att avgöra vilket. Det förekommer också övergångsformer som i sit rceto gcel (se nedan). En best. form som i gardenom (s.
9) säger ingenting om obest. sing. dat.-ändelse hos substantivet (jfr ovan at

vceghenom).
De neutr. orden i dat.-ställning är följande: for jern (s. 7), epter skin (s. 4),
i/j wald/waldh (s. 4, 6, 7 5 ggr, 10), for arborst (s. 7), for dobel (s. 7), for
j fiska neth (s. 8), oppa radsens breff (s. 9), for oqucedins ordh (s. 9), for
oqucedis oordh (s. 10), for kniff dragh (s. 10). I klar ack.-form står: medh
radhet (s. 8), fran radhit (s. 6), i sith hvs (s. 1), medh sith radh (s. 6). Med
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bestämningsord i både dat. och ack, står: i sit rceto gcel (s. 9). I samtliga fall
har dessa neutr. antingen i dat. förlorat ändelsen eller kommit att stå i ack.
I det språk som denna tänkebok från strax efter 1450 representerar kan
alltså dat.-ändelsen sägas ha i det närmaste försvunnit. De dat.-styrande prepositionerna har också, åtminstone i hög grad, övergått till att styra ack. i
stället för dat. En undersökning av tänkeböckernas språk vore önskvärd för
att utröna om talspråkliga drag där lättare kunnat slå igenom än t.ex. i religiös
litteratur eller i diplom. För min undersökning är dock tidsfaktorn den mest
avgörande.
Vid en genomgång av Schlyter och de enskilda lagutgåvornas glossarier av
appellativ som i min undersökning uppträder som ortnamnselement har jag
kunnat konstatera att dat.-ändelsen i regel finns kvar i lagspråket. Jag har inte
funnit någon påfallande skillnad mellan mask, och neutr. ifråga om slopande
av ändelsevokalen. I exempel, där ändelsen saknas, står orden ofta i stelnade
uttryck som t.ex. vnder staaff och stool (UL Pingmala2 B. 14:2 not 100, Schlyter 3 s. 276), medh staf gangha (UL Kirkiu B. 9 not 67 add., Schlyter 3 s. 38),
for staff och steen (KCL Bygninga B. 14:5, Schlyter 12 s. 159). Ett annat
mask. appellativ, mikstromber, antas av Schlyter förekomma i ÖgL Bygda B.
8 och 28:4 (Schlyter 2 s. 197, 216): i mik ströma [2 ggr] och i mikström. Fr.
Tamm (1892 s. 35) och E. Olson (1916 s. 215) antar en biform till stromber,
nämligen -strome mask., som senare led i de förstnämnda två beläggen.
Det neutr. appellativet bicergh förekommer redan i Hälsingelagen utan
dat.-markering: i bcergh (Wiberbo B. 13:2, Schlyter 6 s. 77). I KCL förekommer ett belägg på kicer i dat.-ställning: för kiärr (Add. 0:2, Schlyter 12 s. 410),
vilket emellertid också kan vara plur. form. Appellativet sund förekommer i
Upplandslagen en gång utan dat.-ändelse: wik sund cellr sio (Wibxrbo B. 17,
Schlyter 3 s. 239).
I annan äldre text, de fsv. diplomen, förekommer t.ex. det mask. appellativet aker utan dat.-markering från mitten av 1300-talet i formeluttryck som
mcedh . . aker ok ceng o.d.
I yngre fsv. litteratur blir ändelselös form vanlig. Det mask. appellativet
malmber saknar t.ex. dat.-ändelse från och med förra hälften av 1400-talet:
j hardhom malm (HBU 2 s. 151), aff bätre malm (HBU 2 s. 247), mz stöptum
malm (Ett forn-svenskt legendarium, Cod. Bildstenianus s. 375) m.fl. ex. I
början av 1500-talet böjs det mask. hamar utan ändelse: mz hamber oc tang
(Di s. 57). Ordet kicer förekommer också i yngre litteratur utan ändelse: widh
iebusei kcer/ celler mosa (MB 2 s. 49; kan också vara plur. form). Vidare förekommer ordet rum i fsv. litteratur utan ändelse: j hans rwm (MB 2 s. 245).
Ordet korp skrivs i den fsv. litteraturen både med och utan dat.-ändelse. Utan
dat.-markering förekommer det t.ex. i STr: aff eno thorp (s. 157).
Att övergång från dat.-form till ack.-form är vanlig i yngre fsv. litteratur
visar exempel som A en holm (SMRi 1 r. 1188), aff en holm (ib. r. 1489), widh
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forssen (MB 2 s. 41), vidhir bärghit (Bo s. 10), i eth bool (1492 2/3 Åkerby
ULd s. 54), af hwart garn (Skrå-Ordningar s. 290), with eth kär (SMRi 1 r.
3012), y sit rwm (Skrå-Ordningar s. 195), i mith rwm (Su s. 189), ij eet thorp
(Fl r. 717), vider eth torp (SMRi 1 r. 1504), aff thz thorpit (STr s. 242), pa
et näs (SMRi 2 r. 4928), pa et skär (Prosadikter s. 167), på skäret (Skrå-Ordningar s. 297).
Denna översiktliga genomgång visar inte på någon skillnad mellan mask.
och neutr. ord vad gäller slopandet av dat.-ändelsen. Hos både mask, och
neutr. ord har en oböjd form som svarar mot ack.-formen efterhand tagit
över efter prepositioner som åtminstone tidigare styrt dat.
Redan i ä. fsv. tid förekommer en viss vacklan i bruket av dat.-ändelsen -i/-e
hos de mask. och neutr. a-stammarna. Denna vacklan förstärks sedermera
och utvecklingen leder till att dat. som formkategori alltmer försvinner. Dat.formen ersätts av en oböjd form, som svarar mot ack.-formen och som i
många fall bevisligen uppfattas som ack.
I våra gängse handböcker förmodas att företeelsen att slopa dat.-ändelsen
i ä. fsv. tid i större utsträckning sker hos de mask, orden än hos de neutr. (se
t.ex. Noreen 1904 § 386.2, WesAn 1969 § 140.1; jfr för fda. och fno.
Brondum-Nielsen 1966 § 430.3, 437.3, 502.1 resp. Seip 1955 s. 309). En genomgång av de undersökningar som A. Noreen hänvisar till och ett begränsat
appellativt ordmaterial visar emellertid att någon påtaglig skillnad mellan
mask. och neutr. inte synes föreligga.

2.2. Ortnamnens dativböjning
2.2.1. Inledning
Till grund för min undersökning ligger ortnamn i Södermanland. Jag har undersökt ortnamn med lätt identifierbara, genomskinliga efterleder och studerat dat.-böjningen i sing. hos dem. För att ett ortnamn skall komma med i
undersökningen har kravet varit att det skall stå i dat.-ställning i en sats eller
följa efter en preposition som åtminstone ursprungligen styrt dat. En komplikation utgör det faktum att vissa prepositioners rektion under medeltidens
lopp ändrades från dat. till ack. (se ovan kap. 2.1). Jag har tagit med samtliga
belägg efter preposition som kan styra dat. i fsv. När det framgår klart av ett
bestämningsord att belägget står i ack., anges detta särskilt sist i varje belägg12

svit.' Även ortnamn styrda av motsvarande latinska prepositioner, t.ex. in,
de, har medtagits i den mån de inte i latinet styr ack. I latinet styr de ifrågavarande prepositionerna visserligen ablativ, men då motsvarande prepositioner
i svenskan styr dat., finner jag det rimligt att ta med sådana ortnamnsbelägg
bland dat.-formerna. Så har även gjorts i tidigare undersökningar (se t.ex. I.
Lundahl i NoB 25, 1937, s. 82 f., Ståhle 1946 s. 111 f., Tjäder 1967 s. 42).
Även det senare ortnamnet i typen in [ortnamn] parochia vikinngxaker (1330)
tas med, då svensk dat.-form synes mest sannolik som ersättning för ablativformen (så även Linde 1951 s. 99 f., Tjäder 1967 s. 93). Däremot har jag inte
tagit med gen.-konstruktioner av typen parochie malm (1338 11/9 Ekeby
UUBp, SD 4 s. 625) (se Ståhle 1946 s. 108; dessa gen.-konstruktioner behandlas nedan i kap. 5.2). Ett problem har varit, om namnet i de lokativiska konstruktionerna med ortnamn efter dateringsord utan preposition, t.ex. Datum
fyceholm (1275 5/2 Fiholm RAp, SD 1 s. 491), skall räknas till ortnamn i dat.ställning. Så gör t.ex. C. I. Ståhle (1946 s. 112) och G. Linde (1951 s. 100).
Jag har valt att ej föra denna typ till ortnamn i dat.- ställning utan behandlar
den separat i kap. 2.3.3. Belägg som står efter prepositionerna tu, mcellom
och latinska circa, iuxta, apud har heller inte medtagits, då man här, åtminstone under äldre fsv. tid, väntar gen. resp. ack. Ej heller har jag tagit med
namn som står som rubrik i jordeböcker, t.ex. parochia kattancess (1502 D
12 fol. 188 r.).
I ord på betonad utljudande vokal saknas dat.-ändelsen i regel (se ovan not
2), så också i mitt ortnamnsmaterial. Jag har vid min första genomgång inte
funnit någon enda dat.-markering hos ortnamn som slutar på vokal, t.ex.
(-)by- och (-)vi-namn. Jag har därför valt att utesluta sådana i min undersökning.
Ortnamn innehållande följande ord i senare leden ingår i undersökningen:
Mask. a-stammar

aker, as,' fors, hamar, holmber, malmber, staver, sten, stromber, vas, vreter

5 Att skrivarna inte alltid varit medvetna om vilka former som skulle användas framgår av
övergångsformer som (i sit rceto) gcel i ATb från 1450-talet (s. 9), varom se ovan kap. 2.1.
6 1 våra etymologiska handböcker räknas ordet ås som en ursprunglig a-stam (se t.ex. Hellquist 1980 s. 1424, Olson 1916 § 57, de Vries 1977 s. 16). L. Hellberg (1967 s. 113 f.) menar att
terrängordet ås kanske från början är identiskt med ordet ås 'bjälke' och ordet för hednisk gud,
fvn. åss mask. Ordet är då en ursprunglig u-stam med sing. dat.-form *cesi. Senare har M. Wahlberg (i NoB 74, 1986, s. 125 ff.) med hjälp av ortnamnsformer på -a- som förleder kunnat visa
att ordet måste ha varit en ursprunglig u-stam. u-stamsparadigmet har på östnordiskt område tidigt råkat i upplösning. På västnordiskt område har ås redan förlitterärt antagit a-stamsböjning
(Hellberg 1967 s. 504 not 41). 1 mitt material visar också ortnamnsformerna på a-stamsböjning,
vilket motiverar att detta ortnamnselement tas med bland a-stammarna.
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Mask. ja-stammar

bcekker
Neutr. a-stammar

bicergh, bol, garn, gryt, hovufr, hult, kicer, nor, rum, sund, sceter,7 porp,
vaj,
Neutr. ja-stammar
nces, skcer

2.2.2. Maskulina a-stammar
2.2.2.1. Materialredovisning
(-)aker

Lännåker, by, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j lxnnaker 1428 29/5 Sotholms hdstg RAp, j lxnnaker 1428 29/5 Sotholms hdstg
LSBp, i lxnaker 1432 8/11 Stav RAp, j lennaker 1442 30/5 Hölö Vrgp, i Länaaker
1477 6/8 Sstb 2:1 s. 118.

Täckeråker, gd, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i txkkeraker 1473 6/5 Strängnäs RAp, i txkkeraker 1473 6/5 Strängnäs RAp.

Lunderåker, gd, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
i lwndaakxr 1513 u.d. Stockholm Vikp (HH 4 s. 388).

"(in) skyncendceakyr", Söd. 1.?
in skynxndxakyr 1291 19/4 Fröshammar RAp (SD 2 s. 116; SD annan datering).
Om detta namn se S. Strandberg 1979 s. 120, 122, dens. i OUÅ 1983 s. 57
not 83.

Jönåker, hd, Söd. 1.
ii junaaker 1353 19/10 u.o. RAp (SD 6 s. 455), in Junaker 1366 9/5 Stigtomta ting
UUBp (SD 9 s. 47), j yunaker 1366 26/7 Nyköping UUBp (SD 9 s. 97), J yunaker 1378
26/7 u.o. RAp (SRP 1357), J Jwnaker [2 ggr] 1379 3/4 Nyköping Säp (HH 4 s. 341),
medh jwnaker 1381 12/3 Nyköping Sjöholmp, j junaker 1381 7/11 Jönåkers hdstg
UUBp,8 j Jwnaker 1382 7/3 Nyköping LSBp, j jwnaker 1384 21/3 Nyköping Ep, j

Se Hedblom 1945 s. 186 ff. (om ursprunglig stambildning s. 236 f.), Sdw suppl. s. 861 (jfr
Sdw 2 s. 599).
Tillskrivet i marginalen. Stilen synes härröra från ungefär samma tid som brevtexten i övrigt.
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Junaker 1384 11/6 Stigtomta RAp (SRP 2025), J iunaker 1384 11/6 Stigtomta RAp
(SRP 2026), j jwnaker 1385 5/2 Västerås UUBp, j Junaker [2 ggr] 1385 9/11 Stigtomta
kyrka Säp (HH 4 s. 342), j junaker 1386 11/3 Linköping LSBp, i jwnaker 1387 24/3
u.o. RAp (SRP 2311), af jwnaker --- j jwnaker 1388 19/2 Nyköping RAp (SRP 2352),
ij ivnakir 1391 25/11 Stigtomta kyrka RAp (SRP 2592), aff jwnaker 1393 13/6 Nyköping RAp (SRP 2673) i vid. 1440 17/6 Julita kloster RAp (SMR 1169), i jwnaker 1404
16/8 Åkerö Säp, aff junakre 1416 12/11 Tängsta Stp (SDns 3 s. 197), i ionaker 1434
1/3 Åkerö RAp (SMR 31), j jonaker 1435 10/4 Åkerö RAp (SMR 221), j ionaker 1460
4/11 Jönåkers hdstg RAp (DN 16 s. 224), j jonaker 1460 4/11 Jönåkers hdstg RAp
(DN 16 s. 225).

Stensåker, gd, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
in stensager 1332 22/4 u.o. RAp (SD 4 s. 267).

"(j) swalaker", beb., Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j swalaker [2 ggr] 1409 7/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 175).
Jfr "waalaker" nedan.

"(1) waalaker", beb., Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j waalaker [2 ggr] 1444 11/6 Nynäs RAp, j waalaker 1445 16/1 Oppunda hdstg RAp.
Jfr även "swalaker" ovan.

Vingåker, Västra och Östra, snr, Oppunda hd, Söd. 1.
De wikinghaker [13141 u.d. u.o. A 15 fol. 11 v. (SD 3 s. 152), parochia vikinngxaker
1330 5/4 u.o. RAp (SD 4s. 152), parochia vikingaker 1337 6/4 u.o. RAp (SD 4s. 553),
in Wikingakir 1343 25/4 u.o. SD 5 s. 155 avskr. 1600-talet, i wikingåker samma som
föregående i svensk översättning från mitten av 1500-talet SD 5 s. 155, in Vikinghakir
1347 11/3 u.o. RAp (SD 5 s. 646), j vikinghaker 1381 4/5 u.o. RAp (SRP 1581), j wikingaker 1387 7/7 Strängnäs RAp (SRP 2329), i vikingakir 1391 15/7 Oppunda hdstg
RAp (SRP 2564), in parochia wikingaker 1392 21/2 u.o. RAp (SRP 2607), de wikinaker slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet u.d. u.o. A 8 fol. 23 v. (SD 5 s. 318),
i wikungaker början av 1400-talet Ett forn-svenskt legendarium 3 s. 385 (HSkH 6 s.
54), de parochia Vikingaker samma källa som närmast föregående i latinsk övers. SRS
2 s. 315, j vikinghaker 1406 22/7 Strängnäs RAp (SDns 1 s. 577), j wikingakir 1424
17/10 Skedvi RApp Ser. I, J wikinkaaker 1431 28/9 Regna RApp Ser. I, j wikingaker
1432 18/11 Örboholm RAp, J wikingaaker --- J wikingaker 1438 18/5 Vingåker RApp
Ser. I (SMR 740), j wiking aker 1439 28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), j wikingakir 1439 18/5 Vingåker RApp Ser. I (SMR 914), j wiking akir 1440 3/4 Julita kloster
RAp (SMR 1126), i Windackar 1441? 8/12 u.o. RApp Ser. I (SMR 1511), Datum jn
parrochia wikingakir 1452 25/2 Havsta RAp, i vikingakir 1458 1/6 Julita RAp, i
vikinaker 1476 14/10 ATb 2 s. 80, j wikingaker 1477 u.d. u.o. RAp, i vinkinakir 1481
4/6 ATb 2 s. 180, i wikingakir 1483 5/11 ATb 2 s. 223, i vikinaker 1486 27/3 Julita
kloster RAp (brev 2), i wikingaker 1488 21/2 Arboga RAp (NMU 1 s. 146; DN 16 s.
326), in vikingaker --- in wikingaker 1491 22/12 Strängnäs RAp (HH 8 s. 50), i wingaker 1494 C 27: II fol. 3 v., j wikingaker 1496 10/2 Strängnäs RAp, in parrochia vi15

kingaaker 1499 23/4 Strängnäs RAp, in parochia wigingaker senare hälften av 1400talet avskr. av 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 50 r. (SD 4 s. 244), af vikinghaker 1510
18/4 ATb 3 s. 237, i wikingaker 1504 24/3 Strängnäs RAp, af vickinngh aker 1510
30/4 ATb 3 s. 239, i vingakxr 1511 1/12 ATb 3 s. 253, i vingakxr 1514 5/7 ATb 3
s. 281.
I belägget från A 8 är -aker förkortat och tas således inte med i tabellberäkningarna, varför jag ej finner det nödvändigt att ta ställning till om stilen härrör från slutet av 1300- eller början av 1400-talet. Beläggen från början av
1400-talet är hämtade ur Erik den heliges legend, som föreligger i en avskrift
från 1400-talet, tidigast 1411, nu placerad i drottning Kristinas samling i Vatikanen. I legenden omtalas ett mirakel, som tilldragit sig 1403 24/1. Även en
latinsk övers. förekommer (se Geete 1903 s. 69). Dessa belägg räknas i kommentaren nedan till perioden 1400-49.

Österåker, sn, Oppunda hd, Söd. 1.
de esteraker 1303 8/8 Segersjö RAp (SD 2 s. 397), De eisteraker [1314?] u.d. u.o. A
15 fol. 11 v. (SD 3 s. 152), in ostirakir [2 ggr] 1340 30/11 u.o. RAp (SD 4 s. 751), i
osteraker 1399 u.d. Strängnäs RAp (SRP 3055), i cistirakir 1427 14/9 Eskilstuna RAp,
J. . . ostheraakir 1438 18/5 Vingåker RApp Ser. I (SMR 740), j ostirakir [2 ggr] 1439
28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), i ostheracker 1441 8/12 u.o. RApp Ser. I (SMR
1511).

Aspåker, gd, Råby-Rönö sn, Rönö hd, Söd. 1.
j aspaker 1480 5/10 Rönö hdstg RAp.

Utåker, gd, Råby-Rönö sn, Rönö hd, Söd. 1.
j wtakre 1402 29/9 Stegeholm i vid. u.å. [troligen samtida] u.o. RAp (SDns 1 s. 171).

Torsåker, sn, Rönö hd, Söd. 1.
De Porsaker [1314?] u.d. u.o. A 15 fol. 11 r. (SD 3 s. 152), parochia thorsakxr 1342
13/2 Stockholm RAp (SD 5 s. 94), parrochia thorsaker 1348 26/6 u.o. RAp (SD 6 s.
41), J thorsaker 1368 1/8 Torsåkers prästgård RAp (SRP 831), i tordz aker 1416 1/11
Berga RAp (SDns 3 s. 194), j thorsaker 1432 24/6 u.o. UUBp, de Torsakir förra hälften av 1400-talet u.d. u.o. A 15 fol. 59 v. (SRS 3:2 s. 280).

Leråker, gd, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j leeraaker [2 ggr] --- j le[e]raker 1480 5/2 Hjulsta RAp.

Mälsåker, gd, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j mxlisaker 1383 2/6 Södertälje LSBp, j mxlisaker 1383 2/6 Södertälje RAp (SRP
1939), j mxlersaker 1386 20/6 Nyköping RAp (SRP 2235), i Melsaker 1480 12/5 Tynnelsö RAp, i melesaker 1485 22/8 Strängnäs RAp, oppa mxdelzaaker 1488 24/5 Öknebo hdstg UUBp, i mxdilsaker 1494 20/2 Strängnäs RAp, j medelssaaker 1497 u.d.
u.o. UUBpp avskr. 1500-talet, paa Mxdhelssaaker 1503 24/10 Mälsåker RAp, aa
mxdhelsaacher 1505 26/3 Strängnäs RAp.
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Belägget som föreligger i avskr. förs till avd. Nysv. avskr. i kommentaren
nedan.

Odensåker, f.d. by, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j odhinsaker 1382 16/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp.

Utåker, by, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j wtaker 1383 2/6 Södertälje RAp (SRP 1939), j wtaker 1383 2/6 Södertälje LSBp, j
wtakre 1386 20/6 Nyköping RAp (SRP 2235).

"(in . . .) sudheraaker" , beb., Överenhörna sn?, Selebo hd, Söd. 1.
in villa sudheraaker 1346 17/5 Toresund RAp (SD 5 s. 574).

"(in) ormakre" , åker? under byn Vik, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
in ormakre 1337 u.d. u.o. RAp (SD 4 s. 539).

Åker, sn, Åkers hd, Söd. 1.
in parochia akir 1280 16/8 Dåvö RAp (SD 1 s. 573), De Aker [1314?] u.d. u.o. A 15
in . . . parrochia Aker
fol. 10 r. (SD 3 s. 151), Jn . . . parochia akir --- in Aker
133112-18/11 u.o. A 15 fol. 38 v., 44 v., 47 v. (SD 4 s. 240, 242, 243), in achir 1366
15/3 SD 9 s. 22 avskr. 1600-talet, j akrum 1368 1/8 Torsåker RAp (SRP 831), ij akxr
1417 21/2 Sundby LSBp (SDns 3 s. 215), super parrochiali ecclesia Akaer 1466 10/9
u.o. SDa 1:2 s. 515 samtida avskr., i aker [2 ggr] 1487 14/2 Uppsala RAp (DN 16 s.
323 f.), in aker 1491 22/12 Strängnäs RAp (HH 8 s. 50), i Aker 1493 10/7 Åker RAp,
j Aker 1496 28/11 Sstb 2:3 s. 319 (FMU 6 s. 53).

Belägget från 1487 är osäkert vad gäller identifieringen.

Hössaker, by, Barva sn, Österrekarne hd, Söd. I.
j hosaker 1382 7/3 Nyköping LSBp, j hosakre 1409 efter 1/5 Kjulaås RAp (SDns 2
s. 103), i hosager 1483 26/6 Österrekarne hdstg RAp.

Karlåker, gd, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j karlaakar u.å. [förra hälften av 1400-talet] ". . . dha dagh jwla" Eskilstuna RAp
odat. nr 171, j karlaakxr u.å. [1400-talets senare hälft] u.d. u.o. RAp odat. nr 162,
aff karlaker medeltidens slut D 8 fol. 3 r.

I brevet, där det först nämnda belägget finns, nämns Fågel Jönsson, häradshövding i Tuhundra hd 1440-58 (Almquist 1954 s. 146). Jfr även diplomen 1445 20/9 och 1449 15/9. Belägget räknas till 1400-talets förra hälft.
Nästföljande belägg räknas till 1400-talets senare hälft. En av de nämnda
brevutfärdarna nämns i brev 1456, 1463, 1479.

Åkerby, by, Vallby sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
de aker 1324 19/7 u.o. RAp (SD 3 s. 656).
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Brunåker, beb.?, senare utjord, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
i brunakir 1391 1/9 Nyköping RAp.
(-)as

Ås, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
aff aass 1514 C 21 fol. 8 r.

Åsa, gdr, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j asom 1379 18/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j aswm 1382 22/5 Kolhög RAp
(SRP 1719), j aasa [2 ggr] --- j aasom 1409 13/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 141), i osum
1410 u.d. u.o. LSBp (SDns 2 s. 244), i Åsom 1410 u.d. u.o. SDns 2 s. 245 sen avskr.,
i Asvm 1419 4/5 Kolhög RAp (SDns 3 s. 445), j aasom 1447 12/10 Kolhög DaRAp,
j aasom 1447 12/10 Kolhög DaRAp, i aase 1468 4/2 Selebo hdstg RAp, j Asom 1486
20/9 Kolhög RAp, j Aasom 1491 3/11 Selaön RAp.
Alla belägg utom det från 1468 visar på plur. form. Brevet från 1468 har
i övrigt ej allmän försvagning av a, varför jag finner det befogat att ta med
namnet. Dock visar också jordeboksskrivningarna på plur. böjning: Åfla 1549
o.d. En form från 1535 (ghj) skrivs i åszen.

Tumboås, förr tingsplats, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
apa tumbo ass 1400 4/5 Tumboås NMp, a tumbo ase 1408 6/11 Tumboås NMp, a
tumbo aas 1417 30/5 Österby UUBp (SDns 3 s. 246), po thumboo aas 1425 före 11/11
Tumboås RAp, oppa Aas 1440 före 10/2 Ribbingska kopieboken (SMR 1080) avskr.
1600-talet, pa thwmbo asse 1451 16/2 Tumboås RAp, pa thvinbo asse 1451 5/10 Tumboås RAp, oppa vara hxradztinghae tunboaas 1461 9/6 Tumboås RAp, aa twmbo aass
1489 efter 25/1 eller 30/6 Tumboås RAp, oppo tumbo aase 1494 efter 1/5 Tumboås
RAp, paa twmbo aase 1495 efter 7/6 Tumboås Bep, wppa twmbo aas 1514 31/1 Tumboås Bep.
Belägg i ack.-form: pa setta tinget twnbo aass 1470 4/5 Arboga RAp.

Kjulaås, förr tingsplats, Österrekarne hd, Söd. 1.
Jn placito kiulaas 1347 19/7 Eskilstuna RAp (SD 5 s. 688), a kiwlboase 1381 10/10
u.o. RAp (SRP 1634), a kiwla aas 1401 26/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 39), a kiwla as
1402 4/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 126), a kiwlaas 1409 efter 1/5 Kjulaås RAp (SDns
2 s. 103), opa kiula aas 1410 15/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 297), a kiwla aas 1415 24/1
Kjulaås Hap, wppa kyulaas 1419 8/6 Kjulaås RAp (SDns 3 s. 454), a kiula aas 1422
4/6 Kjulaås RApp Ser. I (KVHAAH 24 s. 320; annan datering), upå Kiula åass 1437
10/10 Kjulaås SMR 633 avskr. 1600-talet, wppa rxttom tingxstadh kiwla aas 1444
29/10 Kjulaås RAp, yppa rxttom tingx stadh oc dagh kiwla aas 1445 21/1 Kjulaås
RAp (brev 1), yppa waro hxradz tingghe kiw[. . Jas 1446 27/1 Kjulaås RAp, a kiwla
ase 1448 efter 13/1 Kjulaås RAp, aa rxtthom tingxstad kiwlaas 1448 17/10 Strängnäs
RAp, a kiwla aas 144923/1 Österrekarne hdstg UUBp, yppa kiwla aass 1450 28/5 Kjulaås RAp, pa kiwlaas 1463 efter 13/1 Kjulaås UUBp, pa kiwlaas 1466 16/1 Kjulaås
RAp, oppa kiwla aass 1469 14/10 Kjulaås RAp, yppa kywla aass 1469 14/10 Kjulaås
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RAp, pa kiwlaas 1471 efter 13/1 Kjulaås RAp, på Kiulla ååB 1478 14/5 Kjulaås B 15
fol. 258 v. (HH 31 s. 190), oppa kywlx aass --- i kywla oos 1479 3/6 Kjulaås RApp
Ser. I (Kåi s. 22 f.), oppo kyla aass 1490 14/1 Kjulaås RAp, oppo kyla aas 1490 14/1
Eskilstuna RAp, oppa kiwla aase 1498 före 24/6 Kjulaås RAp, A kyula aas 1501 14/1
Ökna UUBp, oppa kiwle aass 1506 1/10 Kjulaås UUBp.
Belägg i ack.-form: vppa rxtthan tingxstad ok dagh kiwla aas 1445 21/1 Kjulaås
RAp (brev 2).

Fagerås, torp, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in . . . faghraas 1372 21/3 Skänninge kloster RAp (SD 10 s. 138).
Identifieringen är osäker.
(-)fors

Fors, gd, Västerhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in forBä 1327 15/7 Södertälje B 15 fol. 187 v. (SD 4 s. 16), j fors 1385 efter 17/6 Sotholms hdstg RAp (SRP 2129), j fors 1385 efter 29/9 Sotholms hdstg RAp (SRP 2163),
j fors 1385 efter 29/9 Sotholms hdstg RAp (SRP 2164), j forsse 1428 29/5 Sotholms
hdstg RAp, j fors 1437 4/11 Häringe RAp (SMR 645), j sama by forsum 1451 10/8
Strängnäs RAp, i Forss [2 ggr] 1477 10/11 Sstb 2:1 s. 134.
Några av beläggen kan eventuellt avse Övre och Nedre Fors, byar, Ösmo
sn (se nedan).

Fors, Nedre och Övre, byar, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
Predia vero colonis commissa sunt hec in parochia eamo . . . forsum . . . forse 1281
27/1 Sanda RAp (SD 1 s. 578), in forse 1292 1/8 Frövi RAp (SD 2 s. 682), in Forse
1350 1/8 Ösmo RAp (SD 6 s. 209).
Se kommentaren till Fors ovan.

"(1) gladhafors", kvarnfall, Huddinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
j gladhafors --- j gladhafors 1384 25/4 Jönköping UUBp.

Åkfors, kvarn, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j akerfors 1379 20/11 u.o. RAp (SRP 1459), i akerforse 1384 15/2 Vadstena RAp (SRP
2001).

Fors, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i forse 1379 efter 17/6 Oppunda hdstg RAp (SRP 1433), j forse 1381 19/10 Oppunda
hdstg RAp (SRP 1640), j forse 1383 efter 29/9 Oppunda hdstg RAp (SRP 1965).9

9 Dessutom förekommer belägget nisse fors 1399 u.d. Strängnäs RAp (SRP 3055). Jag räknar
ej denna typ som ortnamn i dat.-ställning. I mitt material finns ytterligare liknande belägg: Jac
halwidh Jwrfors 1440 7/5 Oppunda hdstg UUBp (SMR 1143) (Djulfors, by, nu kvarn, Stora
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Djulfors, förr by, numera kvarn, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
de jerforsi 1303 8/8 Segersjö RAp (SD 2 s. 397), ii iurfors 1366 efter 12/6 Oppunda
hdstg RAp (SD 9 s. 63), ii iurfors 1367 24/7 Oppunda hdstg RAp (SD 9 s. 251), i
jwlfors 1429 efter 1/5 Oppunda hdstg UUBp, j jurfors 1430 efter 13/1 Oppunda hdstg
UUBp, j iurefors 1431 24/5 Oppunda hdstg RAp, j iurefors 1431 3/11 u.o. RAp, j
jwrfors 1432 21/6 Oppunda hdstg RAp, j jwrfors 1432 efter 1/11 Oppunda hdstg
UUBp, i iurfors 1433 24/6 Oppunda hdstg RAp, j jwrfoors 1433 7/10 Strängnäs RAp,
j jwrfors 1435 efter 1/5 Oppunda hdstg RAp (SMR 230), j jurforse 1436 30/6? Oppunda hdstg RAp (SMR 427), j iwrfors 1437 12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 634;
brev 1), j jwrfors 1437 12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 635; brev 2), i jwrfors 1437
12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 636; brev 3), j jwrfors 1440 8/3 Strängnäs RAp
(SMR 1107), [i J]wrfors 1440 3/4 Julita kloster RAp (SMR 1126), j iwrfors 1440 7/5
Oppunda hdstg RAp (SMR 1141), i jwrafors 1440 7/5? Oppunda hdstg UUBp (SMR
1142), i iwrafors u.å. [troligen senare hälften av 1400-talet] u.d. u.o. RAp odat. nr 162,
j jwrfors 1453 13/2 Strängnäs RAp, j jwlfors 1490 17/12 Bettna Rap.'°
Forsa, gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i forsa 1405 11/11 Oppunda hdstg UUBp (SDns 1 s. 503), j forsa 1410 5/7 Oppunda
hdstg RAp (SDns 2 s. 318), i forssom 1458 23/6 u.o. RAp, j forssum 1464 28/1 u.o.

Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.), lon [i] Hambre 1419 27/6 Västerrekarne hdstg SDns 3 s. 461
(oidentifierad beb., Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. I.; jfr not 11 nedan), Sten Sture Gripssholm 1478 10/8 REA fol. 275 v. (REA utg. s. 535) (Gripsholm, slott, Kärnbo sn, Selebo hd, Söd.
1.), lasse bergh 1462 3/6 Rönö hdstg RAp (Berg, gd, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.), erik krcemarabole 1460 14/6 Oppunda hdstg UUBp (Krämbol, gd, östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.),
per igelsscether [2 ggr] 1513 18/4 All 3 s. 268, per Jgelssather 1517 20/4 ATb 3 s. 305 (Igelsäter,
by, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu Arboga stad, Västm. 1.), peter magans 1454 6/12 ATb 1
s. 30 (Magnäs, gd, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu Arboga stad, Västm. 1.), thormunder vestanhede 1367 21/3 By RAp (SD 9 s. 200), clemiter westanhedhe 1384 24/7 Folkärna DDal 2 s. 5
avskr. (Västanhede, by, By sn, Folkare hd, Kopp. 1.), olauus klokkare ostenhede 1371 15/11 u.o.
skl Västml (Westmanlands fornminnesförenings årsskrift 3, 1984, s. 53) (östanhede, by, Möklinta sn, övertjurbo hd, Västm. 1.), nielss tallamyr 1510 före 11/11 Åsunda hdstg Bep (Tallmyra,
by, Tillinge sn, Åsunda hd, Upps. 1.), Mortin diwpamyre 1496 24/10 ATb 3 s. 65 (Djupmyra,
gd, Arboga lfs, Åkerbo hd, Västm. 1.).
I något eller några av exemplen kan prepositionen vara glömd. Beläggen kan också vara exempel på personbinamn eller inbyggarbeteckningar. I exemplen med förled Vcestan-/Ostan- kan det
vara fråga om rena lokalupplysningar, 'som bor öster/väster om Hed', vilket komplicerar frågan
ytterligare (se härtill B. Flemström i Binamn och släktnamn s. 15 f. not 2).
Typen dopnamn/förnamn + ett omedelbart följande ortnamn utan preposition förekommer
på olika håll i Norden både under medeltid och senare tid. Se härtill: F. Nielsen, A. Olrik &
J. C. H. R. Steenstrup 1899 s. 22, 76, L. Fr. Läffler i SvLm 19:6 (1903) s. 15 ff., F. Jönsson i
An0 2:22(1907) s. 181 ff., 0. Rygh 1908 s. 117, B. Kahle i ANF 26(1910) s. 142 f., R. Brieskom
1912 s. 100, dens. 1915 s. 2 ff., dens. i PHT 17 (1915) s. 95 ff., J. Reitan i MoM 1935 s. 26 ff.,
G. Tengvik 1938s. 28 ff., H. Ståhl i NoB 29(1941) s. 33 ff., S. Ekbo 1947 s. 276 ff., B. Sundqvist
1957 s. 26, R. Otterbjörk 1964 s. 95 ff., 100 f., C.-E. Thors i Mod&r 1964 s. 99 f., K. H. Dahlstedt 1965 s. 240 f., 272 ff., 284, B. Flemström i Binamn och släktnamn s. 22, E. F. Halvorsen
1975 s. 11 ff. (se även den efterföljande diskussionen s. 21 ff.), E. Melefors 1983 s. 144 ff.,
B. Helleland i Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1983 (1984) s.
55 ff.
I° Ett belägg Jac halwidh Jwrfors 1440 7/5 Oppunda hdstg UUBp (SMR 1143) har ej medtagits. Se härtill ovan not 9.
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Ep, j fforssa 1482 1/6 Oppunda hdstg RAp, j forssom 1485 efter 29/9 Oppunda hdstg
UUBp.
Ett enda belägg, 1405, synes böjas sing. Ifrågavarande källa visar ej tecken
på allmän försvagning. I jordeböckerna böjs namnet plur. De tre sist nämnda
beläggen kan eventuellt avse Fors(s)a, by och sn i Villåttinge hd (se nedan).

For(s)sa, by och sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
ecciesie parochiali mee fors 1329 13/5 Sundby RAp (SD 4 s. 104), in parochia fors --parochiali ecciesie mee in fors 1346 27/3 Falköping i vid. 1349 21/7 Odensåker RAp
(SD 5 s. 537 f.), in parochia fors 1358 29/9 u.o. RAp (SD 7:3 s. 106), i forsum 1362
efter 18/5 Oppunda hdstg RAp (SD 8 s. 191), de forsum 1365 6/7 Strängnäs RAp (SD
8 s. 673), j forsum 1371 30/1 Österrekarne hdstg RAp (SD 10 s. 17), j forsom 1380
14/5 Nyköping RAp (SRP 1497), af forsom 13[8]1 3/5 Malstanäs RApp Ser. I (SRPp
49), in . . . ecciesia forsa 1381 23/8 Södertälje RAp (SRP 1617), aff fforsom [2 ggr]
1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP 1634), j forsom [2 ggr] 1382 29/9 Skedevi RAp (SRP
1757), af forsom 1382 9/10 Oppunda hdstg RAp (SRP 1763), aff forsom 1386 13/9
Strängnäs RAp (SRP 2262), i forsom 1390 12/9 eller 22/8 u.o. Strängnäs RAp (SRP
2512), j forsom 1398 2/11 u.o. Säp, i forsom 1399 20/4 Nyköping RAp (SRP 2975),
i Forsom 1403 6/10 Strängnäs RAp (SDns 1 s. 295), i Forsom 1403 6/10 Strängnäs
RAp (SDns 1 s. 296), i Forsum 1405 20/6 u.o. RAp (SDns 1 s. 463), j forsum [2 ggr]
1438 9/10 u.o. UUBp (SMR 824), j fforsom 1447 D 11 fol. 44 r. (VKJ s. 37).
För eventuellt ytterligare belägg se kommentaren till Forsa i Östra Vingåkers sn ovan.

Forsa, gd, Åkers sn och hd, Söd. 1.
i forsa 1457 10/3 Stockholm RAp.
Belägget är plur. men tas med då det förekommer en samtida form i nom.ställning, som synes vara sing.: som heder forse 1457 21/10 Stockholms slott
RAp. Källan uppvisar ej allmän vokalförsvagning i ändelser.

Fors, förr sn i Västerrekarne hd, nu i Eskilstuna stad, Söd. 1.
in parrochia Fors 1257 Vårfruberga klosters jb fol. 58 r. (avskr. 1500-talet) UUBpp
(Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok 1945 s. 85), in forsum 1290 3/12 Bjälbo RAp
(SD 2 s. 99), de forss [13141 u.d. u.o. A 15 fol. 10 r. (SD 3 s. 151), parochia fors 1329
25/1 u.o. RAp (SD 4 s. 88), parochia Fors 1356 13/3 u.o. RAp (SD 7:1 s. 21), in parochia foors 1365 15/2 Eskilstuna RAp (SD 8 s. 634), j [fo]rs 1446 21/6 Västerrekarne
hdstg RAp.
Belägget från A 15 är tillskrivet med en senare hand, uppskattningsvis från
perioden 1400-49.
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(-)hamar

Småhamra, by, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in smahambrum 1299 u.d. u.o. RAp (SD 2 s. 280), i Smahamra 1465 25/3 Sstb 1:1
s. 324, i smohamar 1473 6/5 Strängnäs RAp, i smohamar 1473 6/5 Strängnäs RAp.

Hundhamra, förr gd (= nuvarande Norsborg), Botkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1.
j hundhhambrom 1453 3/11 Svartlösa hdstg OAUp L 16, j hundhamer 1453 3/11
Svartlösa hdstg RAp, j hundhamer 1453 17/11 Svartlösa hdstg RAp, i hwndhambre
1460 efter 29/9 Svartlösa hdstg RAp.

Nådhammar, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in nidhamar 1334 23/1 Vårdinge RAp (SD 4s. 350), j nodhamar 1479 22/11 Vårdinge
RAp.

Visbohammar, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in wisbohambre 1366 18/6 u.o. Öknebo hdstg RAp (SD 9 s. 65), j wisbo hammar 1456
29/5 Ingåsa RAp.

Älghammar, gd, Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1.
j xlgharnar 1381 14/10 Nyköping RAp (SRP 1639), j xIghammar 1445 15/5 Öknebo
hdstg RAp.

Ånhammar, gd (= nuvarande Ekhov), Björnlunda sn, eller gd, Gryts sn, Daga
hd, Söd. 1.
Jn vnambre 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 44 v. (SD 4 s. 242), in vnamar 1358 29/12
Björnlunda RAp (SD 7:3 s. 146), in vnambre 1366 30/5 u.o. RAp (SD 9 s. 58), innan
wnhamar 1402 29/7 Stegeholm UUBp (SDns 1 s. 156), innan wnhamar 1407 8/11 u.o.
RAp (SDns 1 s. 688), in wnhamber 1410 18/10 u.o. RAp (SDns 2 s. 336), j jonamber
1451 25/3 Gryts prästgård RAp, j ionakre [!] 1451 3/8 Vadstena RAp, j vanhammer
1470-talet C 4 fol. 28 v., j offra vthammar D1 1470-talet C 4 fol. 29 r., J vnhammar
1470-talet C 4 fol. 32 v.
Den korrupta formen ionakre (1451) räknas ej med.

Åshammar, by, Kattnäs sn, Daga hd, Söd. 1.
i aashambrom 1383 17/1 Gåsinge RAp (SRP 1900), i ashamber 1410 18/10 u.o. RAp
(SDns 2 s. 335), i Aashambre --- i Aashambre 1488 efter 3/5 Vad i vid. 1619 10/9
Stockholm RAp.

Bergshammar, by och sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in bierxhamarh 1286 22/9 Stockholm RAp (SD 2 s. 13), in biershamar 1287 28/11 u.o.
RAp (SD 2 s. 39), in villa et parochia bershamar 1327 29/10 Ängsö RAp (SD 4 s. 34),
ecc/esie bersahamar 1346 28/3 u.o. RAp (SD 5 s. 551), i bergx hambre --- i bergs
hambre 1409 12/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 188), j bergx hamar 1410 23/5 Uppsala
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RAp (SDns 2 s. 302), j bxrshambar 1443 1/10 Jönåkers hd RAp, j bxrgxhammar 1447
24/1 Jönåkers hdstg RAp, j bersshammar 1451 4/4 Strängnäs RAp, j bergxhammar
1452 7/11 Jönåkers hdstg UUBp, j bxrshamer 1464 27/10 Vadstena RAp, i bergxhammer 1470-talet C 4 fol. 5 r., i bershammer 1470-talet C 4 fol. 21 r., j bershammer 1479
13/12 Nyköping RAp, i berzhammar 1481 u.d. Jönåkers hdstg RAp.

Täckhammar, gd, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in thxkhamar 1329 15/2 u.o. RAp (SD 4 s. 90), in thekhamar 1331 6/7 u.o. RAp (SD
4s. 221), j thxkhamar 1384 12/3 Nyköping LSBp, j thxkhamar 1385 9/11 Stigtomta
kyrka Säp (HH 4s. 342), ij txkhambre 1391 25/11 Stigtomta kyrka RAp (SRP 2592),
j tekhammar 1450 24/2 Strängnäs RAp, i Thxckhamer --- i Thxckhammer 1500 8/2
u.o. HH 4s. 362 efter avskr. från Birger Grips och Birgitta Brahes Jordebok, på Täckhammar 1509 4/7 u.o. HH 7 bil. s. 12 reg.
De tre sistnämnda beläggen förs till avd. Nysv. avskr. i kommentaren
nedan.

*Stenhammar, försv. beb., Halla sn?, Jönåkers hd, Söd. I.
j stenhambre 1356 28/12 u.o. RAp (SD 7:1 s. 128), j sten hammber 1411 7/11 u.o. Säp,
yppa . . steenshammar --- j stenshammar --- j steenshammer 1451
j stenshammar
6/1 Åkerö UUBp, j steenshammar 1452 7/11 Jönåkers hdstg UUBp.

Kjulshammar, gd, Lunda sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i kiwlshambre 1423 före 25/11 Jönåkers hdstg RAp, j kiwlshamber 1426 efter 1/5 Jönåkers hdstg Sjöholmp, i tiwlszhamer 1490 25/7 Skokloster RAp.

Århammar, gd, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in arambre 1338 u.d. u.o. RAp (SD 4 s. 589), [j aarh]ambre 1460 21/10 Jönåkers hdstg
RAp, i Aarhamar 1472 28/2 u.o. HH 1 s. 398 reg. 1855, i aarhamar [2 ggr] 1480 21/5
Skiringe RAp, j orhammer 1482 1/6 Oppunda hdstg RAp, j arhamar 1493 13/10 u.o.
UUBp.

Bohammar, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i bohamar 1429 efter 1/5 Oppunda hdstg UUBp.

Hamra, by, Bogsta sn, Rönö hd, Söd. 1.
in villa hambrum --- in predicta villa hambrum 1328 31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 64 f.),
i hambrum 13644/5 Aspalöt SD 8 s. 494, j hambrom 1383 1/12 Lidingö Skp, j hambrom 1384 12/3 Nyköping LSBp, j hanbre 1423 23/4 u.o. LSBp, i hambre 1454 5/2 Hov
RAp.
Beläggen från 1364 och 1454 kan eventuellt avse Hamra i Tystberga sn (se
nedan).

Älghammar, by, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
j xlghamar 1384 12/3 Nyköping RAp (SRP 2007), j xlghamar 1384 12/3 Nyköping
vidf. 1383 26/11 Nyköping UUBp.
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Landshammar, gd, Spelviks sn, Rönö hd, Söd. 1.
in uilla lanshamar 1334 13/11 u.o. RAp (SD 4 s. 398), j landshambre 1438 20/10 Aspalöt RAp (SMR 829), i landzhammar 1463 efter 18/5 Bene RAp.

Dånhammar, by, Sättersta sn, Rönö hd, Söd. 1.
j donhamar 1440 5/5 Aspalöt Krap (SMR 1140), j donhamar 1441 19/8 u.o. RApp Ser.
I (SMR 1451).

Hamra, by, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. I.
i hambrom 1443 10/10 Aspalöt UUBp.
Namnet uppvisar även sing. böjning (i andra kasus). Jfr även belägg under
Hamra i Bogsta sn ovan.

Klahammar, gd, Överselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
in clohambre 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 44 v. (SD 4s. 242), j klohambre 1365 6/11
u.o. RAp (SD 8 s. 727), ij kloamber 1373 10/2 u.o. RAp (SD 10 s. 189), j klohambre
1379 18/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j klohambre 1380 22/3? u.o. i vid. 1414
12/3 u.o. DaRAp, ii klohambre 1381 10/10 Kolhög RAp (SRP 1635), ii klohambre
1381 10/10 Kolhög RAp (SRP 1636), j klohambre 1382 16/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o.
DaRAp, i klohamber 1417 28/2 Strängnäs RAp (SDns 3 s. 216 f.), i clohamber 1419
4/5 Kolhög RAp (SDns 3 s. 445), i klohamar 1420 31/5 Stockholm RApp Ser. I (SDns
3 s. 573), j klohamar [14251 6/10 Selaön Vikp (HH 4 s. 377), i klohamber 1430 19/1
u.o. RAp, j klohammar 1447 u.d. Kolhög RAp, j Clohammar 1447 12/10 Kolhög
DaRAp, j Clohammar 1447 12/10 Kolhög DaRAp, j klohammar [2 ggr] 1466 19/6 Selebo hdstg RAp, j klohammar 1466 19/6 Selebo hdstg RAp, j klohammer 1468 4/2 Selebo hdstg RAp, j klahamar 1491 3/11 Selaön RAp.

Ekhammar, gd, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j eekhambre 1451 efter 9/2 Oppunda hdstg RAp.
Identifieringen är osäker.

Njushammar, by, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j Nydishambre 1447 D 11 fol. 44 v. (VKJ s. 37), i Niwdzhamber 1457 D 11 fol. 115
v. (VKJ s. 90), j niwdzhamber --- j niwdzhamber 1466 C 32 UUB fol. 11 v. och 27
v. (Vkjb s. 253), j nidzhambre 1480 Vadstena klosters jb KA fol. 8 v. (Vkjb s. 253).

"(in) hambre", beb., Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. I.
in hambre 1345 11/1 Strängnäs RAp (SDS s. 400), i hambre 1387 22/1 Västerrekarne
hdstg RAp (SRP 2289; brev 1), i hambre 1387 22/1 Västerrekarne hdstg RAp (SRP
2289; brev 2), i hambre 1414 19/6 Västerrekarne hdstg RAp (SDns 2s. 819), af hambre
--- i hambre 1426 12/11 Mesta RAp, j hambre 1446 21/6 Västerrekarne hdstg RAp."
" Dessutom förekommer ett belägg, lon [i] Hambre 1419 27/6 Västerrekarne hdstg SDns 3 s.
461, där SDns har supplerat prepositionen. Se härtill not 9 ovan.
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Beläggen kan möjligen avse Munkhammar eller Mälhammar i Tumbo sn (se
nedan).

Munkhammar, by, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i mwnkahambre 1456 u.d. ATb 1 s. 229, i mwnkhamar 1514 31/1 Tumboås Bep.

Se även belägg under "(in) hambre" , Tumbo sn, ovan.

Mälhammar, by, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
in medlestxhamar 1323 5/6 u.o. RAp (SD 3 s. 601), in midhlesta hamar 1374 9/10
Eskilstuna RAp (SRP 1110).
Se även belägg under "(in) hambre" , Tumbo sn, ovan.

"(in) westerstcehamar" , beb., Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
in westerstxhamar 1323 5/6 u.o. RAp (SD 3 s. 601), in vesterstxhamar 1331 22/2 u.o.
RAp (SD 4 s. 203), in vestersta hamar 1374 9/10 Eskilstuna RAp (SRP 1110).

Gålhammar, Södra, gd, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i golhamar 1410 17/6 Vadstena vidf. 1441 5/12 Motala RAp (SDns 2 s. 309), j gulhamber 1457 D 11 fol. 121 r. (VKJ s. 94), j gylhamber 1457 C 7 fol. 12 v., j golhamber
1466 C 32 UUB fol. 21 v. (Vkjb s. 228), aff goolhammar 1514 C 21 fol. 9 r.

Bebyggelsen anges i vissa av de ovannämnda källorna tillhöra Götlunda sn
i Ör. 1. men torde avse Gålhammar i den närliggande Västermo sn.

Järshammar, by, Öja sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
in jersambri 1329 25/2 u.o. RAp (SD 4 s. 94), i Järshambre 1413 5/7 Strängnäs B 16
fol. 76 r. (SDns 2 s. 666), j jerpzhamar 1416 31/3 Sundby RApp Ser. II (SDns 3 s. 124),
i jershammer 1457 C 7 fol. 12 r., j Jxrnshammer 1470-talet C 4 fol. 5 r., i Jxrshammer
1470-talet C 4 fol. 26 v., i hersshammar 1500 25/1 Skara RApp Ser. II (DN 16 s. 371).

Belägget från 1416 förekommer i en avskr. Denna synes av stilen att döma
höra till 1400-talet. Jag har valt att i kommentaren räkna belägget till perioden 1450-99. Avskr.-belägget från 1500 för jag till perioden 1500-26.

Bergshammar, gd, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
de bershamar 1310 22/2 u.o. RAp (SD 2 s. 602), de bershambri 1310 14/9 Vårfruberga
RAp (SD 2 s. 632), de bershanbre 1324 15/8 Strängnäs RAp (SD 3 s. 658), de bershamber 1350 28/2 Vårfruberga RAp (SD 6 s. 173), i bxrshambre 1383 3/11 Eldsund RAp
(SRP 1980), i ber[. . .]hamar 1427 5/1 Strängnäs RAp, j bxrghshamar 1434 27/3
Strängnäs Bep, j berghs hamar - - - j bxrghs hamar-- - j berghs hamar [3 ggr] 1434 27/3
Strängnäs Bep, aff bershambre 1435 23/11 Vårfruberga kloster RAp (SMR 334), i
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bershambre 1448 28/5 Åkers hdstg RAp, i bershammar 1489 20/9 Strängnäs RAp, j
berghshammer 1494 23/11 Härads kyrka Bep, j bergzhammer 1506 24/9 Gråbrödraklostret i Stockholm Vikp (HH 4 s. 3862), i bergxhammer 1526 10/8? Stockholm
GFR 3 s. 227.

"(wid) Nordhammer" , hörande till Vårfruberga kloster, Fogdö sn, Åkers hd,
Söd. 1.
wid Nordhammer 1515 29/8 Sstb 2:5 s. 68.

Bresshammar, gd, Strängnäs lfs, Åkers hd (numera hörande till Aspö sn, Selebo hd), Söd. 1.
in bristhamaar 1325 23/11 Sigtuna RAp (SD 3 s. 699), in briszhamar --- in. . . et briszhamar 1325 23/11 Sigtuna RAp (SD 3 s. 700), in. . . briizshamer 1346 3/6 u.o. RAp
(SD 5 s. 581).

Ekhammar, by, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in . . . ekehamar 1295 9/6 Ekenäs RAp (SD 2 s. 187).

Ramshammar, by, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in ramshamar 1291 9/4 Fröshammar RAp (SD 2s. 115), in rxmshamar 1310 22/2 u.o.
RAp (SD 2s. 602), in ramshambre 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 42 v. (SD 4s. 242),
j Ramshambre 1344 29/8 u.o. RAp (SD 5 s. 293), in ramshamber 1346 19/4 Ärnäs
RAp (SD 5 s. 558), hjj ramshamar 1348 8/11 Rundholm RAp (SD 6 s. 65), jn villa
Ramshammar 1369 30/6 Strängnäs RAp (SRP 879), in villa ramshamar 1375 6/10
Strängnäs RAp (SRP 1179), ij Ramshambre [2 ggr] 1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP
1634), j Rampshambre 1383 2/7 Österrekarne hdstg RAp, in ramshammar 1385 29/6
Österrekarne hdstg RAp (SRP 2136), j rampshamber 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP
2228), i ramshambrom 1399 26/6 Fagrahed RAp (SRP 2988), i ramshamar 1400 6/5
Fagrahed RAp (SRP 3094), j ramshambre 1402 4/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 127), i
ramzhamar 1405 22/10 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 493), j Rampshamber --j Ramphamber 1409 efter 1/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 103), i ramshambre --- i ramshamber 1411 24/9 Österrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 425), i ramshambre [2 ggr] 1411
24/9 Österrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 426), j ramshamar 1418 12/5 Fagrahed RAp
(SDns 3 s. 329), j ramshambre 1422 18/6 Fagrahed RAp, i ramshamar --- i ramshambre 1424 8/6 Kjulaås RAp, j Ramshamar 143114/6 Torshälla RAp, i ramshamar
1464 31/1 Fagrahed UUBp, i ramshamber --- i ramshammar 1469 14/10 u.o. RAp,
i ramshambre --- i ramshamar 1469 14/10 u.o. RAp, j Ramshammer 1494 28?/6 Sstb
3:3 s. 172, j ramshaber 1506 1/10 Kjulaås UUBp.

Hamra, by, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in hambre 1331 12-18/11 A 15 fol. 38 v. (SD 4 s. 240), in hambre ---in hambre 1356
21/3 Eskilstuna RAp (SD 7:1 s. 33), in hambre 1360 23/7 Österrekarne hdstg RAp
(SRP 467), in hambre 1362 30/11 Hagby RAp (SD 8 s. 256), in hambre 1365 15/2
Eskilstuna RAp (SD 8 s. 634), j hambrum --- j hambrum 1423 30/9 Fagrahed RAp,
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-hammar.

j hambre 1426 före 28/10 u.o. Bep, i hambre 1429 18/8 "asterby" i vid. 1458 1/10
Valsta UUBpp, i hambre 1440 14/1 Österrekarne hdstg UUBp (SMR 1058), j hamber
1444 23/1 Österrekarne hdstg UUBp, j hambre 1470 efter 13/1 Kjulaås UUBp, i hamber 1471 efter 13/1 Kjulaås RAp, i hambre 1498 före 24/6 Kjulaås RAp.

Orrhammar, gd, Flens stad, Söd. 1.
i [orh]ambre 1460 14/6 Oppunda hdstg UUBp.

Slädhammar, gd (=nuvarande Stenhammar), Flens stad, Söd. 1.
i slxdhamber 1399 30/10 u.o. RAp (SRP 3039), j slxdhhambrum 1404 3/2 Slädhammar RAp (SDns 1 s. 319), af slxdhamar --- j slxdhamar 1421 20/9 u.o. RAp, j sIxthammar 1422 15/3 u.o. RAp, j slxdhamber 1422 18/6 Fagrahed RAp, j slxthammar
1422 24/6 u.o. RAp, j slxthamar 1423 11/4 Strängnäs RAp (v. Engeströms pb s. 26),
j slazthammar 1423 11/4 Strängnäs UUBp, j sledehammer 1424 efter 11/11 Oppunda
hdstg RAp.

Granhammar, by, Kung Karls sn, Åkerbo hd, Västm. 1.
i grxnhammar 1471 29/1 Tumbo RAp, J granhammer 1496 2/3 ATb 3 s. 51.
(-)holmber2

"(afj) byholmen", holme under Lervassa, Ornö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
Belägg i ack.-form: aff byholmen 1476 C 14 fol. 4 r.

Edholmen, avsöndring från Beteby, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
Belägg i ack.-form: i ostherste ethholmen --- i westherste ethholmen 1476 C 14 fol. 3 v.

Kalvholmen, holme, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
Belägg i ack.-form: i kalffwaholmen 1476 C 14 fol. 1 r., i kalffwaholmen 1476 C 14
fol. 6 v.

Karlsholm, medeltida borg, Södertälje lfs, Öknebo hd, Sthlms 1.
pa karlsholm

pa karlsholm 1456 9/6 Karlsholm UUBp.

"(i) Engxholm" , beb.?, Ytterjärna sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
i Engxholm 1494 12/1 Hammersta RAp (brev 1), i engzholm 1494 12/1 Hammersta
RAp (brev 2), i xngesholm 1494 12/1 Hammersta RAp (brev 3).

"(i) fwraholm", beb., Hölebo hd, Söd. 1.
i fwraholm 1452 25/10 Kälslöt UUBp.

Hörningsholm, slott, Mörkö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
pa Hijrni[n]gx[ho]l[m] u.å. [1508 9/61 Södertälje Pers, Mora sn 2 s. 302, pa Hör-

'

Namnet Stockholm behandlas i kap. 5.3.
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nyngxholm 1511 1/1 Stockholm Styffe Bidr. 5 s. 429, fran Horni[n]gxholm 1511 5/10
Vällinge Pers, Mora sn 2 s. 376, paa Hörningxholm 1516 2/8 Nyköping Styffe Bidr.
5 s. 553.

Det först nämnda belägget är ej medräknat i kommentaren nedan.

Borsö, ö, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
i borghesyoholm 1476 C 14 fol. 3 r.

Gäddeholm, gd ( = nuvarande Tureholm), Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd,
Söd. 1.
j geddaholm 1455 10/12 Gäddeholm RApp Ser. I, j geddeholm 1465 18/6 Stockholm
RAp (Rep. 2:1918), aff geddeholm 1466 19/10 Stockholm RAp (Rep. 2:2164), pa gxddoholm 1468 u.d. u.o. UUBp, i geddaholm 1472 17/8 Gäddeholm RAp, pa Gäddaholm 1474 u.d. HHLG 1 s. 85, po geddeholm 1475 28/5 Gäddeholm RAp, pa Geddeholm 1477 9/6 Gäddeholm Sstb 2:1 s. 108 f., aa gxddaholm 1491 31/5 Uppsala RAp,
i gxddeholm 1504 10/7 Kalmar HSkH 19 s. 62 avskr. 1600-talet, paa Geddeholm 1506
9/9 Malmö Rep. 2:10674, i geddeholm 1511 17/11 Stockholm RAp (Styffe Bidr. 5 s.
488), paa Geddeholm 1516 2/8 Nyköping Styffe Bidr. 5 s. 553.

I beläggen från 1455 och 1511 förekommer streck över olm, men det är såsom också A.-Ch. Mattisson (1986 s. 63 not 14) synes mena knappast något
förkortningstecken.

Örboholm, gd, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
Scriwat j oraboholm 1423 16/8 Örboholm Stp (HSkH 28 s. 393), j orboholm 1430 25/1
Örboholm Säp, af orbooholm 1435 3/3 Vårdinge RAp (SMR 201), i orboholm 1495
21/10 Nora UUBp, i orboholm 1495 21/10 Nora RAp.
Belägg i ack.-form: j eirboholmen 1493 1/8 Stockholm RAp.

Sjöholm, gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
pa sieholm 1514 17/7 Söderköping RAp.

Ett belägg från 1345, i syholm (SD 5 s. 408), synes enligt A.-Ch. Mattisson
(1986 s. 73 not 21) ej höra hit.

Sundboholm, förr sätesgård, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
i Sundboholm --- Scriptum in Sundboholm 1359 31/12 Sundboholm SD 7:4 s. 248 f.
avskr. från senast 1628, in sundboholm 1362 12/6 u.o. RAp (SD 8 s. 198).

Tjuvholmen, ö, Bälinge och Tystberga snr, Rönö hd, Söd. 1.
in thyufuaholm 1345 20/1 Nyköping i vid. 1380 17/5 Nyköping UUBp (SD 5 s.
404'4).
" SD har felaktig datering av vidimationen.
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Vadholmen, by, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
aff vadholma 1514 C 21 fol. 5 r.
Detta belägg medtas, då det också förekommer sing. former i nom., wadholm 1379 30/11 u.o. RAp (SRP 1464), watholm 1383 17/3 Nyköping RAp.
Även en nom.-form wathholme (början av 1500-talet C 40 fol. 4 v.) förekommer, vilket pekar på an-stamsböjning.

Vadholm, gd, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1.
in villis . . . et vadhaholm - - - in eisdem villis . . . et vadhaholm 1297 17/5 u.o. RAp
(SD 2 s. 235; SD annat datum), i vadholm 1421 3/8 Vadstena RAp, i vadholm 1449
2/10 Stockholm DaRAp, i vadholm 1450 9/1 Stockholm DaRAp, j watholm --- j watholma --- j . . . watholma --- j watholm - - - j watholm 1480 5/2 Hjulsta RAp.

Gripsholm, slott, Kärnbo sn, Selebo hd, Söd. 1.
j gripsholm 1386 14/3 Gripsholm RAp (SRP 2198), datum jn Curia mea gripsholm
1386 30/3 Gripsholm RAp (SRP 2207), j gripsholm 1386 14/4 u.o. RAp (SRP 2211),
yppa gripszholm 1405 9/2 Eldsund RAp (SDns 1 s. 409), aff grifsholm 1409 13/8
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 139), yppa gripsholm 1409 19/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s.
152), oppa gripsholm 1409 21/8 Strängnäs RAp (SDns 2s. 154), a grifsholm 1409 21/8
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 155), a grifsholm 1409 23/8 Strängnäs RAp (SDns 2s. 157),
a grifsholm 1409 23/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 158), wppa gripsholm 1414 11/6
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 815), de. . . Griipsholm 1419 23/6 Kebenhavn ST 3 s. 40,
wppa gripsholm 1423 7/10 Strängnäs RAp, oppa gryffzholm 1428 12/10 Åkers hdstg
RAp, oppa gryfsholm 1428 12/10 Åkers hdstg RAp, oppa grifsholm 1430 8/5 Eldsund
RAp, pa gripsholm 1430 8/5 Eldsund RAp i vid. 1458 15/2 Strängnäs RAp, oppa
griffzholm 1432 oviss dag och ort RAp, paa gripsholm 1446 26/2 Stockholms slott i
vid. 1457 3/5 Kobenhavn RAp (Rep. 2:728), pa gripsholm 1454 28/2 Strängnäs RAp,
yppa Gripsholm 1457 30/5 Stockholms slott RAp, j Gripsholm 1471 29/11 Stockholm
Vikp (HH 4s. 380), i Gripsholm 1473 13/6 Stockholm DChrP s. 280, i Gripsholm 1473
13/6 Stockholm DChrP s. 280, j gripsholm 1473 8/8 Vadstena RAp, aa Griipsholm
1473 17/8 Kalmar Prst 1 s. 169 avskr. 1500-talet, i Gripsholm 1473 29/12 Jönköping
Prst 1 s. 176, i Gripzholm 1474 19/1 Örebro Prst 1 s. 177 avskr. 1608, i Gripsholm
1474 24/2 Stockholms slott DChrP s. 314, i Gripsholm 1474 24/2 Stockholm DChrP
s. 315, pa Gripsholm 1474 25/5 Sstb 2:1 s. 3, modh gripsholm 1474 23/7 Kalmar RAp,
aff Griipsholm 1474 5/8 Kalmar Prst 1 s. 178 avskr. 1500-talet, på Griipszholm 1474
8/8 Kalmar Prst 1 s. 180 avskr. 1500-talet, i gripsholm 1474 20/8 Kalmar RAp (SFSS
Ser. 1 bd 40 s. 104), J Gripsholm 1474 18/9 Borgholm RAp, i gripsholm 1474 27/10
Norrköping RApp Ser. I (DNorc s. 191), i gripsholm 1475 24/2 Varnhem RAp, j gripsholm 1475 28/6 Södertälje RAp, j Gripzholm 1475 2/7 Stockholm B 15 fol. 77 r. (Trolles jb s. 159), pa gripsh[o]lm 1475 8/7 Stockholm RAp (Trolles jb s. 160), ij gripsholm
1476 11/5 Söderby RAp, j Gripsholm 1476 22/5 Stockholm RAp, j gripsholm 1476
22/5 Stockholm RAp, i Gripsholm 1476 30/5 Jungfruhamn DaRAp (DChrP s. 325),
i Gripsholm 1476 14/8 Kalmar DChrP s. 326, j gripsholm 1476 12/6 Stockholms slott
Cod. Ab. Skokl. fol. 121 r. (REA utg. s. 520), j gripsholm 1477 11-18/7 Stockholms
slott Cod. Ab. Skokl. fol. 121 r. (REA utg. s. 529), j gripsholm 1477 22/8 Kalmar
RAp, i Gripsholm 1477 28/8 Älvsborg DChrP s. 333, j gripsholm 1477 6/10 Uppsala
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RAp, j gripsholm 1478 19/3 Borgholm RAp, j gripsholm 1478 25/3 Kalmar RAp, pa
Gripsholm 1479 14/7 Sstb 2:1 s. 199, i Gripsholm 1479 10/9 Jönköping DaM 1:2 s.
38 avskr. 1700-talet, j gripsholm 1479 3/10 Brunsbo RAp, i Gripsholm 1479 12/10
Vadstena DaM 1:2 s. 41 avskr. 1700-talet, i Gripsholm 1480 u.d. u.o. godsfört. 1561
u.d. Vft 2:8-9 s. 171, i Gripsholm 1480 23/2 Sstb 1:2 s. 57, j gripsholm 1480 19/3
Gripsholm RAp, j gripsholm 1480 12/4 Söderköping i vid. 1480 23/4 Gripsholm RAp,
j Gripsholm 1480 13/4 Söderköping RAp (Prst 1 s. 185), i gripsholm 1480 13/4 Söderköping RAp, i gripsholm 1480 13/4 Söderköping RAp (DNorc s. 204), pa gripsholm
1480 23/4 Gripsholm RAp, j Gripsholm 1480 1/5 u.o. RAp, i gripsholm 1480 19/5
Uppsala RAp, vtj gribsholm 1480 26/7 Strängnäs RAp, I gripsholm 1480 30/7 Kopparberg DDal 1 s. 130, i grippsholm 1480 efter 8/9 Arboga Skp, j Gripsholm 1480 14/9
Arboga RAp, pa gripsholm 1480 17/9 Arboga RAp, j gripsholm [2 ggr] 1480 22/9 Arboga RAp (DDal 1 s. 272 f. avskr.), j gripsholm 1480 4/10 Gripsholm RAp, j gripsholm 1480 20/11 Stockholm RAp etc.15
Belägg i ack.-form: pa myn gardh gripsholm 1480 19/3 Gripsholm RAp.
Beläggen som föreligger i avskr. från 1500-talet förs i kommentaren nedan
till avd. Nysv. avskr.
Då materialet är mycket omfattande från 1481 fram till 1526 väljer jag att
sätta stopp för redovisningen efter 1480.
Antalet belägg i ursprunglig dat.-ställning från perioden 1481-99 är 75,
från perioden 1500-26 24 och i Nysv. avskr. 20; samtliga av dessa är utan
ändelse. Dessutom förekommer ett par belägg i ställning med väntad dat., där
bestämningsorden röjer ack.-form: oppa gaarddin gripzholm 1486 29/8
Gripsholm RAp, wndher wår gårdh gripzholm 1526 GFR 3 s. 339.

"(1) askeholm" (= nuvarande Lilla Askön), holme, Ytterselö sn, Selebo hd,
Söd. 1.
j askeholm 1523 3/5 Eskilstuna Säp (HSkH 36 bil. s. 28).
Identifieringen är osäker.

Koholmen, holme, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
Belägg i ack.-form: j . . . koholmen 1423 3/5 Eskilstuna (HSkH 36 bil. s. 28).

Rundholm, by, Vansö sn, Åkers hd, Söd. 1.
i renaholm 1425 12/6 Eldsund RAp, j ronaholm 1440 1/11 Vansö kyrka RApp Ser.
I (SMR 1246-1247), j rynaholm 1447 23/5 Åkers hdstg RAp, j rynaholm 1447 23/5
Åkers hdstg RAp, j rynaholm 1447 23/5 Åkers hdstg RAp, j rffleholm 1494 23/11 Härads kyrka Bep, i renaholm 1517 u.d. Eldsund UUBpp.

"(j) jwnzholm", beb., Österrekarne hd, Söd. 1.

15 Dessutom förekommer ett belägg, Sten Sture Gripssholm 1478 10/8 Åbo REA fol. 275 v.
(REA utg. s. 535), utan preposition. Se härtill not 9 ovan.
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j jwnzholm 1500 22/6 Jäders kyrka UUBp.
Läsningen av jwn.z- är osäker.

Fiholm, gd, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
vndir
vnder fiholm --- j fyholm 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2228), fra fiholm
wndher fiholm 1386 6/6
fiholm 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2229), fra fiholm
Torshälla i vid. 1454 25/2 u.o. RAp, i fiolm 1424 8/6 Kjulaås RAp, j fiholm 1449 23/1
Österrekarne hdstg UUBp, i fyholm 1500 22/6 Jäders kyrka UUBp, i fyholm 1501
14/1 Ökne UUBp.
Belägg i ack.-form: fore thet gooz fyholm 1403 27/4 Västerås DaRAp (SDns 1 s.
243), fore thet goodz fyholm 1403 27/4 Västerås DaRAp (SDns 1 s. 244), fore thet
godz fyholm 1403 27/4 Västerås DaRAp (SDns 1 s. 244), j thxn gardh fiolm 1403 15/6
Svartsjö DaRAp (SDns 1 s. 261).

Horsholm, gdr, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
i horsholm 1400 16/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 3103), j horsholm 1431 14/6 Torshälla RAp, j horsholm 1444 26/4 Nyköping RAp, j horsholm 1444 29/10 Kjulaås
RAp.

Norrholm, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j norreholm 1377 18/11 Västerås i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp.
(-)malmber

Malm, gd, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j malm 1384 21/3 Nyköping Ep, i malm 1410 7/3 Vadstena RAp (SDns 2 s. 266), j
Malinum 1447 D 11 fol. 42 v. (VKJ s. 36), j malmom 1480 Vadstena klosters jb KA
fol. 7 r. (Vkjb s. 261), aff malm 1502 D 12 fol. 194 v. (Vkjb s. 260).
Belägg i ack.-form: j malmen 1457 D 11 fol. 115 r. (VKJ s. 90; annan läsning).

Stora Malm, sn, Oppunda hd, Söd. 1.
de malm [13141 u.d. u.o. A 15 fol. 11 v. (SD 3 s. 152), in parochia maalm 1334 22/2
u.o. RAp (SD 4 s. 356), in malm 1340 31/10 u.o. RAp (SD 4 s. 746), j Malm 1439
7/1 u.o. RAp (SMR 871), j malm 1439 28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), j malm
1442 14/10 Skolsta UUBp, j malm 1456 18/5 Remröd Stp (BSäk 7 s. 133), j malm 1465
21/9 u.o. RAp, aff malm --- j malm 1494 C 27:V fol. 2 r.
Belägget från [13141 är senare tillskrivet. Av stilen att döma synes det tillskrivna vara ungefär samtida, varför jag räknar belägget till perioden
1300-49.

Östermalma, gd, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1.
i malmom 1414 24/8 Spelvik RAp (SDns 2 s. 845), j malmom 1438 20/10 Aspalöt RAp
(SMR 829), j malma 1470 4/7 Nyköping UUBp, j estramalma 1480 5/10 Rönö hdstg
RAp, i osther malma 1482 24/10 Stockholm RAp, i ostermalmx 1494 C 27:VII fol.
1 v., j malm 1494 C 27:IV fol. 2 v., j malmwm [2 ggr] 1494 C 27:V fol. 1 v.
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Namnet är uppenbarligen plur. Endast källan C 27 visar sing. form. Formen -malmce i denna källa får betraktas som ett mycket osäkert belägg på
dat.-ändelse i sing. Allmän vokalförsvagning äger ej rum i källan, vilket former som i aspa, i karkulla (fol. 1 r.) visar.
(-)staver

Stav, by, Västerhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i staff 1432 8/11 Stav RAp, j staff 1437 4/11 Häringe RAp (SMR 645), i staff 1473
6/5 Strängnäs RAp, i staff 1473 6/5 Strängnäs RAp, vtaff staff --- i staff [2 ggr] 1525
31/10 Sund LSBp.

"(j) staff', beb., Svartlösa hd, Sthlms 1.
j staff 1442 5/5 Svartalöt RAp, j staff 1442 5/5 Svartalöt RAp.

Stav, by, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
in sthawj 1361 15/5 Hölö RAp (SD 8 s. 63), j staffui --- j stafui 1396 13/10 Söderby
RAp, i stafwi 1401 11/5 Kälslöt RAp (SDns 1 s. 36), i staaff --- i fornempda staaff
1409 26/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 210 f.), i staaff 1409 26/9 Strängnäs RAp (SDns
2 s. 208), i staff 1443 13/11 Hölebo hdstg UUBp, j staff [2 ggr] 1444 1/5 Strängnäs
RAp, i staff 1452 25/10 Kälslöt UUBp.

Stav, by, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ij stafwi 1384 efter 11/11 Oppunda hdstg RAp (SRP 2059), j staff 1405 före 11/11
Oppunda hdstg UUBp (SDns 1 s. 503), j Stauj 1411 13/6 Oppunda hdstg B 15 fol. 65
v. (SDns 2 s. 398), j staff 1423 u.d. Skolsta RAp, j staffwi 1425 efter 13/1 Oppunda
hdstg UUBp, ij staff 1439 28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), j stafuj 1447 2/12
Vadsbro RAp, J staff 1469 6/9 Bettna kyrka RAp, j Staff 1482 18/10 Stockholm RAp
(brev 1), j Staff 1482 18/10 Stockholm RAp (brev 2), i Staffua 1485 11/11 Stockholm
RAp.
Det sist nämnda belägget är osäkert vad beträffar identifieringen.

Bogsta, by och sn, Rönö hd, Söd. 1.
parochia bughastaf 1302 11/4 Varsta RAp (SD 2 s. 359), Jn parochia bohxstafh 1320
29/1 Bogesund SD 3 s. 449, parochia boghastaph 1328 31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 64),
parochia bughxstadhi 1329 25/2 u.o. RAp (SD 4 s. 92), parochia boghastaf 1337 27/4
Värmvik RAp (SD 4 s. 555), J boastafwi 1378 26/7 u.o. RAp (SRP 1378), j boghastaff
1424 efter 13/1 u.o. Stp (BSäk 7 s. 128), aff bogestaff 1494 C 27:V fol. 1 v.
Belägget från 1329 räknas ej med i kommentaren nedan.

Hårsta, gd, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
j harstaff 1379 20/3 Nyköping RAp (SRP 1411), j haarstafwi --- J haarstaffui --- j
haarstaffwi 1444 1/10 Aspalöt UUBp.
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Stav, gd, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
i staffui 1387 24/3 u.o. RAp (SRP 2311), j stawi 1400 6/5 Fagrahed RAp (SRP 3094),
j staff 1402 23/11 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 184), j staff 1482 21/8 Kalmar
RAp, j staff 1483 26/6 Österrekarne hdstg RAp.
(-)sten

Mällsten, holme, Utö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
weth medel steen 1523 10/8 Stockholm GFR 1 s. 119.

Riksten, gd, Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
jn Rykistenum 1356 12/5 Gällsta SD 7:1 s. 47, j Rikesten 1437 13/11 Klockarestugan
vid Grödinge kyrka RAp (SMR 651), j rikestene 1445 22/5 Övra Törs ting RAp, i Rikesten 1478 3/8 Sstb 2:1 s. 181, j Rikastena 1504 2/12 Sstb 2:4 s. 40, j Richsten 1511
19/5 Sstb 2:4 s. 192.
Identifieringen av det första belägget är något osäker. Enligt brevet skall lokalen ligga i Huddinge sn.

Stene, by, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in stxnx 1334 23/1 Vårdinge kyrka RAp (SD 4 s. 350), in stene 1366 18/6 Öknebo
hdstg RAp (SD 9 s. 65), i stene 1371 5/5 Ingåsa RAp (SD 10 s. 39), j stene 1383 29/10
u.o. Skp, j stene 1397 20/5 Öknebo hdstg RAp (SRP 2874), j stene 1438 19/5 Ingåsa
RAp (SMR 741), j stene 1445 15/5 Öknebo hdstg RAp, j stene 1450 efter 1/5 Vårdinge
RAp, j steene 1459 16/5 Vårdinge RAp, i stena 1479 22/11 Vårdinge RAp, i Stene u.å.
söndagen efter Helga lekamens dag u.o. RAp odat. nr 148 [o. 1475-1500].
Beträffande detta namn se vidare i kommentar (kap. 2.2.2.2) nedan.

Stene, by, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
de stene --- de stene --- de stene 1331 15/9 Trosa kyrka RAp (SD 4 s. 234), j Stene
1383 17/3 Nyköping RAp (v. Engeströms pb s. 14), i stene 1400 efter 1/5 Kälslöt RAp
(SRP 3092), i stene 1400 12/5 Kälslöt RAp (SRP 3096), i stene 1401 19/1 Kälslöt RAp
(SDns 1 s. 8), i stene 1401 11/5 Kälslöt (SDns 1 s. 36), j stene --- j stene --- j stene
1405 4/11 Kälslöt UUBp (SDns 1 s. 499), j stene 1409 23/9 Strängnäs RAp (SDns 2
s. 200), j stene 1409 24/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 201), i stene 1409 24/9 Strängnäs
RAp (SDns 2 s. 201), i Stene 1409 24/9 Strängnäs SDns 2 s. 204 avskr. 1800-talet, j
stene 1409 25/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 207), i stene 1409 26/9 Strängnäs RAp
(SDns 2 s. 208), i steene 1409 26/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 211), j stene 1413 5/7
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 667), i stene 1416 6/5 Kälslöt RAp (SDns 3 s. 142), i stene
1416 6/5 Kälslöt RAp (SDns 3 s. 143) ij stene 1423 8/12 Hölebo hdstg (pergamentsbrev
i privat ägo, kopia i OAU), i Stene 1438 21/8 Trosa SMR 795 sen avskr., i stene 1443
13/11 Hölebo hdstg UUBp, i stene 1449 18/6 Hölebo hdstg RAp, i stene 1450 6/5 Hölebo hdstg UUBp, i stene [14501 17/6 Hölebo hdstg Vrgp (SMR 1554; annan datering), i stene 1451 20/1 Hölebo hdstg Vrgp, i stene [7 ggr] 1451 efter 1/5 Hölebo hdstg
UUBp, j stene [2 ggr] 1458 10/5 eller 20/9 Hölebo hdstg RAp, i Sten x 1511 17/11
Stockholm RAp (Styffe Bidr. 5 s. 488).
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Beträffande detta namn se vidare i kommentar (kap. 2.2.2.2) nedan.

Ytterstene, gd, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
de ytrastene 1331 15/9 Trosa RAp (SD 4s. 234), i yterstene 1438 21/8 Trosa SMR 795
sen avskr., j ytrasten 1442 17/1 Kälslöt RAp, i ythra stene 1443 13/11 Hölebo hdstg
UUBp.

Sten, gd, Björkviks, sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
cum . . bondegardhum Steen 1487 22/12 Strängnäs RAp (brev 1), cum . . . bondhegardhum Sten 1487 22/12 Strängnäs RAp (brev 2), i sten 1490 17/12 Bettna RAp, i
sten 1505 25/1 Vinsarp Krap.
De två sistnämnda beläggen är osäkra vad gäller identifieringen.

Bogsten, by, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
de bogasten 1300 3/7 Strängnäs RAp (SD 2 s. 328), de boghasten 1303 8/8 Sigarsö
RAp (SD 2 s. 397), in boghasten 1336 8/9 Bettna RAp (SD 4 s. 522), j boghasten 1383
20/6 Oppunda hdstg RAp (SRP 1943), i boghasten 1433 24/6 Oppunda hdstg RAp,
j boasten 1439 28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), j boghasten 1447 2/12 Vadsbro
RAp, i bosten 1458 16/10 Oppunda hdstg RAp, j bogesten 1483 26/6 Österrekarne
hdstg RAp, i Bosten 1483 26/7 Nyköping B 15 fol. 308 r. (Trolles jb bil. s. 217), i bogesten 1485 3/12 Gåsinge kyrka UUBp, j boasten 1490 17/12 Bettna RAp, i boasthxn
14[9]7 6/11 Torp Hap.

*Sten, äng (jfr nuvarande Stensängen, utjord), Blacksta sn, Oppunda hd,
Söd. 1.
prat° in steen 1336 1/9 Lagmansö RAp (SD 4 s. 522), in prato stene 1378 3/5 Strängnäs RAp (SRP 1337), i stene 1378 före 28/11 u.o. Oppunda hdstg RAp (SRP 1383).

*Trollstenen, råmärke, Blacksta sn, Oppunda hd, Söd. 1.
widh Trolla steen

widh trollasteen 1481 30/6 Strängnäs RAp.

"(widh) gassasten", råmärke, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
widh gassasten 1403 3/11 Oppunda hdstg Ep.

Måstena, gd, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
de villa masten x 1328 31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 6516 ), in maastenom 1370 10/5 Eskilstuna RAp (SRP 940), j mastenom 1383 17/3 Nyköping RAp (v. Engeströms pb s. 13).

Namnet kan vara ett plur. namn. Belägget 1328 kan möjligen vara uttryck
för ett försvagat -a. I svenska namn förekommer främst former på -a men
också -ce: Byrghitta, boghastaph, guduastasson, glya, nyanes och nicicesson,

sturce.
16

SD låser mcestence.
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Stene, by, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1.
j stene 1382 7/3 Nyköping LSBp.

Göksten, gd, Härads sn, Åkers hd, Söd. 1.
j goksteen 1471 18/6 Åkers hdstg RAp.

Tandersten, gd, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in tandsten [2 ggr] 1338 6/12 Husaby-Byring RAp (SD 4 s. 640), j tandasten 1386
6/6 Torshälla RAp (SRP 2228), j tandasten 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2229), j tandestom 1386 6/6 Torshälla i vid. 1454 25/2 u.o. RAp, i tanda steen 1409 31/10 Aspalöt
RAp (SDns 2 s. 221), j tanda[ls]teen 1417 23/4 Tandla RAp (SDns 3 s. 231).

Ransten, by, Sundby sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j Ranasten 1384 20/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP 2055), j ranastene 1431 14/6
Torshälla RAp.
Ostromber

*Ström, torp, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
ffore . . . oc Stum 1446 oviss dag (1/7?) Stockholm RAp (HSkH 36 bil. s. 14).
Möjligen avses Ström, gd, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.

*Vadsbro ström, ström, Vadsbro sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j wadzbro strom 1389 8/5 Oppunda hdstg RAp (SRP 2396).

*Säby ström, ström, Torshälla lfs, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i Sxby stroom --- i forscrevna Sxby streem 1486 5/8 Torshälla RAp (brev 1), i Sxby
streom --- i forncempda Sxby stroom 1486 5/8 Torshälla RAp (brev 2).

*Släbro ström, ström (jfr Släbrofallet), f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu
Nyköpings stad, Söd. 1.
j slidhabro strom 1384 21/3 Nyköping Ep, i slxdabro strom 1470-talet C 4 fol. 27 r.

Torshälla ström, del av Eskilstunaån, Torshälla stad, Söd. L
j torsxlie strom 1453 9/5 Stockholm i vid. 1487 1/8 Stockholm UUBp, i torsaxlix
streom 1479 3/6 Kjulaås RApp Ser. I (Kåi s. 23), i Torsergia stroom 1486 4/10 Torshälla RAp.
(-)vas

Vissvass, by, Tyresö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i wideswas 1460 C 29 fol. 1 v., aff wideshwas 1478 C 29 fol. 6 r.

Vännervass, by, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
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in wxnxuas [2 ggr] 1340 31/10 u.o. RAp (SD 4 s. 747), in vxnauas ---in venauas 1340
30/11 u.o. RAp (SD 4 s. 751), j vxnawas 1379 30/11 u.o. (SRP 1464).
(-)vreter

Vreta, gd, Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
Belägg i ack.-form: j wreten 1424 januari Ingåsa Vikp (HH 4 s. 376).

Vreta, by, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j westerwretom 1425 10/5 Kolhög RAp, i wretom --- i wretom 1430 19/1 u.o. RAp,
j wrethom 1447 1/10 Kolhög DaRAp, j wrethom 1447 12/10 Kolhög DaRAp, i wrethe
1471 1/7 Stockholms slott RAp.
Namnet synes vara plur. Brevet från 1471, där belägget med e-form står,
uppvisar växling mellan former på väntat -a och former med försvagning -a
> -e: dandemanna, i walla, arffua och Alle, kcerlighe, walle, i wpsale biscops-

Ödesvreta, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
innan odiswreta 1384 12/3 Nyköping LSBp, j odhiswretom 1384 21/3 Nyköping Ep,
j ethiswretom 1385 9/11 Stigtomta Säp, j odhis wret 1411 7/11 u.o. Säp, j ediswretum
1445 1/6 Jönåkers hdstg RAp.
Alla former utom en tyder på att namnet är plur.

"(i) spitala vrethenom" , Strängnäs stad, Söd. 1.
i spitala vrethenom 1414 29/6 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 826).

"(widher) tighilhws wrethin" , Strängnäs stad, Söd. 1.
Belägg i ack.-form: widher tighilhws wrethin 1421 12/3 Strängnäs i vid. 1470 27/6
Strängnäs RApp Ser. I.

2.2.2.2. Kommentar och diskussion
De mask. a-stamsböjda ortnamnen förekommer i dat.-ställning sammanlagt
med 724 belägg i mitt material (se tabell 1). Ej inräknade bland dessa är belägg
från 1400-talet och 1500-talets början som genom bestämningsord eller sin bestämda form (-en) klart visar ack.-form. Därutöver förekommer 52 belägg i
nysv. avskrifter. Av de medeltida beläggen har den största delen, 567 belägg
eller ca 78 To, ändelselös form. De ändelseförsedda formerna är 157 till antalet, ca 22 olo.17
17

Procenttalen anges här och i fortsättningen endast ungefärligt utan decimaler.
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Under hela medeltiden överväger de ändelselösa formerna. Framför allt efter 1450 är de starkt i majoritet. Utvecklingen visar dock inte någon rak utvecklingskurva. Under 1200-talet förekommer sammanlagt 10 belägg, där endast 2 är försedda med ändelse. Också under 1300-talets första hälft är de ändelselösa formerna fler än de ändelseförsedda, 52 mot 18. Att ortnamnen under dessa äldsta perioder uppvisar ändelselös form i så hög grad får förklaras
med att de förekommer företrädesvis i latinska källor och att skrivaren ej känt
det nödvändigt att böja dem. Endast två av beläggen från 1300-talets första
hälft förekommer i källor skrivna på svenska; dessa uppvisar dels ändelseförsedd form, j Ramshambre (1344), dels ändelselös form, hjj ramshamar
(1348). Om ortnamnens böjning i latinska källor se vidare kap. 2.3.
Under 1300-talets senare hälft är källorna skrivna både på latin och
svenska. De ändelseförsedda formerna är här 39 mot 48 utan ändelse. I de latinska källorna förekommer 11 ändelseförsedda former mot 14 utan.
Under 1400-talets förra hälft blir beläggen fler. De ändelseförsedda formerna är till antalet 62 mot 147 för de ändelselösa. Under den senare delen
av 1400-talet är de ändelselösa i klar majoritet, 255 mot 35.
Under den sista perioden, 1500-26, förekommer bara en ändelseförsedd
form av sammanlagt 58.
Vid en analys av ovanstående statistik är det viktigt att framhålla två osäkerhetsfaktorer. För det första är det tydligt att speciella drag i ortnamnens
böjning kan förrycka bilden. Vissa ortnamn kan stelna eller vara på väg att
stelna i dat.-form, vilken då utgör eller håller på att bli en ny grundform, och
å andra sidan kan normalformer utan ändelse förekomma.
Ortnamnselementen (-)hamar och Osten (se tabell 1) synes ha en benägenhet att stelna i dat.-form och kan på detta sätt påverka statistiken. Under perioderna 1350-99 och 1400-49 förekommer hos ortnamnen på (-)hamar 18
ändelseförsedda former mot 11 ändelselösa respektive 23 ändelseförsedda mot
33 utan ändelse. Hos ortnamnen på Osten är siffrorna under motsvarande perioder 8 med ändelse mot 2 utan respektive 24 med ändelse mot 8 utan.
Att ortnamnselementet hamar gärna behåller sin dat.-ändelse framgår av
stelnade dat.-former på (-)hamre, som förekommer i ortnamn i övriga delar
av landet, t.ex. Hamre, by i Österfärnebo sn, Gästriklands östra doms. tg,
Gävl. 1., som i jordeböckerna skrivs omväxlande Hambre och Hambra; Hammerö, by i Hanhals sn, Fjäre hd, Hall. 1., som skrivs in hamcero 1352 25/3
Varberg RAp (DD 3:3s. 423), in bonis hamcer 1357 15/4 Skänninge RAp (SD
7:2 s. 171) och i jordeböckerna Hamrö 1646, Hambrö 1649, Hambre 1659
o.d. (dat.-formen -e har här associerats med -ö); Hamre, by i Hedemora lfs
och tg, Kopp. 1. som skrivs i hambre [2 ggr] 1450 23/10 Hedemora RAp och
i jordeböckerna Hambre/Hambra o.d.; Hamre, by i Långsele sn, Ångermanlands mellersta doms. tg, Vrnl. 1., som skrivs de hambre 1314 27/2 Nora Skp
(SD 3 s. 161), hambbre jb 1535, hambre jb 1542, hambra jb 1545 o.d.;
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Tabell I. Dativformer av ortnamn på (-)aker, (-)as, (-)fors, (-)hamar, (-)holmber,
(-)malmber, (-)staver, Osten, (-)stromber, (-)vas, (-)vreter. — Dative forms of placenames in (-)aker, (-)as, (-)fors, (-)hamar, (-)holmber, (-)malmber, (-)staver, (-)sten,
(-)stromber, (-)vas, (-)vreter.
(-)akera
+
—**
12004.
—
1300-491
1350-991
1400-493
1450-99 —
1500-26—
Nysv.
avskr.

2
15
9
20
20
5
4

(-)asb
+
—

(-)fors`
+
—

(-)hamar'
+
—

(-)holmbere
+
—

(-)malmberf
+
—

—
—
1
2
6
—

—
1
1
15
12
4

2
1
5
3
—
—

—
4
11
19
5
—

—
10
18
23
11
—

4
15
11
33
33
5

—
—
—
—
—
—

2
—
9
31
151
36

—
—
—
—
lg
—

3

1

1

3

4

31

—

—
3
1
4
5
1

* = Med ändelse.
** = Utan ändelse.
a I materialsamlingen förekommer dessutom en plur. form.
b I materialsamlingen förekommer dessutom 13 plur. former samt två former i ack. efter dat.styrande preposition.
I materialsamlingen förekommer dessutom 31 plur. former.
d I materialsamlingen förekommer dessutom 14 plur. former.
e I materialsamlingen förekommer dessutom 3 plur. former samt 14 former i ack. efter dat.styrande preposition.
f I materialsamlingen förekommer dessutom 8 plur. former, en best. form i dat. samt en best.
form i ack. efter dat.-styrande preposition.
g Här är medräknad den mycket osäkra formen i ostermalmce (1494). Se östermalma i Ludgo sn,
Rönö hd, Söd. 1.

Hamre, by i Arboga lfs, Åkerbo hd, Västm. 1., som skrivs j hambre 1398 17/7
Arboga RAp (SRP 2925), j hambre 1401 31/10 Arboga RAp (SDns 1 s. 78),
Hambree jb 1539, (i) Hambra jb 1540, Hambre jb 1541 etc.
Även många ortnamn på (-)hamra är ursprungligen stelnade sing. dat.former, som via -e gått över till -a under påverkan av de många bebyggelsenamnen på -a. Hamra i Ärla sn är uppenbarligen ett sådant gammalt sing.
namn (in hambre 1331). Skrivningarna på -hambre kan visa att vissa namn
som t.ex. Århammar i Nykyrka sn, Klahammar i Överselö sn, Njushammar
i Årdala sn varit på väg att stelna. Dessutom förekommer en mängd namn på
-a i övriga landet som återgår på stelnade dat.-former. Jag nämner här några
ex., främst från Mälartrakten, men listan skulle kunna göras längre: Benhamra, gdr i Vada sn, Vallentuna hd, Sthlms 1., som skrivs apud benamar
1307 10/4 Benhammar RAp (SD 2 s. 494), i bendhambre 1384 25/6 u.o. Ep,
benhammar jb 1535 (ghj), Benhamra jb 1760; Hamra, by i Närtuna sn, Långhundra hd, Sthlms 1., som skrivs j hamar 1410 20/1 Länna kyrka RAp (SDns
2 s. 248), Hambre jb 1540, Hambra jb 1547 etc.; Skålhamra, gd, Täby sn,
Danderyds skg, Sthlms 1., som skrivs i skulobri (o-runan är osäker) SRI 6 s.
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(-)staverh

—
6
7
—
—

(-)strember

(-)sten'

4
1
15
9
3

6"
8
24
16
1

6
2
8
10
3

3

1

—
—
—
—
—

—
2
1
8
—

(-)vas

—
—
—
—
—

(-)vreteri

4
1
—
2
—

—
—
—
1
—

—
—
1
—
—

h I materialsamlingen förekommer dessutom en plur. form.
'1 materialsamlingen förekommer dessutom 6 plur. former.
I materialsamlingen förekommer dessutom 9 plur. former, en best. form i dat. samt 2 best. former i ack. efter dat.-styrande preposition.
Har ar medräknad den osäkra formen mastence (1328). Se Måstena i Bälinge sn, Rönö hd, Söd.
1.

237 ff., istas curias scilicet skulhamar 1290 17/6 Uppsala RAp (SD 2 s. 92)
och i jordeböckerna omväxlande -hamar, -hamer, -hambre, -hambra; Hamra,
gd i Ekeby sn, Olands hd, Upps. 1., som skrivs j hambre 1490 13/1 Norrlövsta
ULd s. 17, Hambre jb 1541, Hambra jb 1545 etc.; Hamra, by i Lönsås sn,
Bobergs hd, Östg. 1., som skrivs in hamar 1361 19/5 Motala kyrka RAp (SD
8 s. 63), i hamber 1384 5/10 Bobergs hdstg RAp (SRP 2047), j hambrom 1399
27/8 Vadstena UUBp och i jordeböckerna Ham(b)ra o.d. Alla dessa exempel
visar hur namnet äldst uppträder som sing., antingen Hamar, -hamar i oböjd
form eller Hambre, -hambre med dat.-ändelse för att sedan anta den bland
bebyggelsenamnen så vanliga formen på -a.
Det synes vara på 1500-talet som namnen definitivt stelnat i form på -e eller
fått sin form på -a befäst.
Även bland namnen på Osten finns stelnade dat.-former. I Södermanland
förekommer de ovanför anförda Stene i Vårdinge, Trosa-Vagnhärads och
Ludgo snr och Ytterstene i Trosa-Vagnhärads sn. Ytterligare ett, Stene, gd i
Lids sn, Rönö hd, förekommer i en sing. nom.-form: ok heter steen 1473
10/12 u.o. RAp. I övriga delar av landet har vi exempel som Stene, by i Skee
sn, Vette hd, Göteb. 1., som skrivs j Steine 1406 13/10 Oslo DN 4 s. 553, och
Stene, by i Kumla sn och hd, Ör. 1., som skrivs j stene 1415 19/10 Kumla hdstg
RAp (SDns 3 s. 82) o.d. under 1400-talet. Att det sistnämnda namnet inte riktigt stelnat under denna tid visar former som jtem sten 1473 KKR s. 41, in sten
1514 KKR s. 97. Däremot synes namnet i jordeböckerna ha antagit tvåstavig
form, Stene, som svarar mot den nutida formen, dock i konkurrens med den
plur. formen Stena.
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Man kan möjligen i två fall, Stene i Vårdinge sn och Stene i Trosa-Vagnhärads sn, rent formellt räkna med en kollektivform *stene neutr. 'samling av
stenar' (se t.ex. SOSk 11:2 s. 160, SOÄ 8 s. 44). Denna form är med tvekan
föreslagen som senare led i sammansättningarna fircestene och twestene i Södermannalagen och Västmannalagen (Bygninga B. 23:1, Schlyter 4 s. 114,
resp. II. Bygninga B. 28, Schlyter 5 s. 216). Namnet Ytterstene i Trosa-Vagnhärads sn uppvisar bland många former på -stene också en form på -sten
(1442). Denna sistnämnda form samt andra stelnade dat.-former på t.ex.
(-)hamre talar för att stelnade dat.-former kan ingå i de ovannämnda Stene.
Liksom bland namn innehållande ett ursprungligt (-)hamre förekommer
bland namnen på Osten många namn på -a, som är ursprungliga, stelnade
sing. dat.-former. I Södermanland finns Måstena i Bälinge sn, som ju också
kan vara ett ursprungligt plur. namn. I övriga landet finns exempel som Bogstena, gd i Bjurums sn, Gudhems hd, Skar. 1., som skrivs Bukxsteen 1397 26/1
Skara RApp Ser. I (SRPp 89), j bwckstcence slutet av 1400-talet C 6 fol. 21
v., i bwchstena slutet av 1400-talet C 6 fol. 22 v.; Hagelstena, gd i Alsike sn,
Ärlinghundra hd, Sthlms 1., skrivet j haghilsten 1395 u.d. Kolhammar RAp
(SRP 2790). Av det sistnämnda namnet förekommer i början av 1400-talet
också ett par plur. former, t.ex. j haghelstenom 1409 20/9 Uppsala RAp
(SDns 2 s. 195). Under 1400-talet finns ytterligare sing. former, i haghilstene
1420 2/5 Bromsta RAp (två olika brev, SDns 3 s. 561 f.), if haghilsten 1431
10/2 Mälsta RAp (Kåi s. 9). Ännu i jordeböckerna på 1500- och 1600-talen
växlar sing. och plur. form, Hagellstänna 1540, Hagelstena 1542, 1543, Hagelsten 1545, Hagelstenna 1605, 1621. Därefter vidtar former på -a. Vidare
finns t.ex. Högstena, by i Torstuna sn och hd, Västm. 1., som skrivs j hokasten 1455 4/12 Nibble RAp, j hokasten [2 ggr] 1455 5/12 Nibble RAp. Även
för detta namn växlar sing. och plur. form i jordeböckerna: Höckesten 1538,
Hokestena 1542 etc. I Älvsb. 1. finns bl.a. Forstena, by i Västra Tunhems sn,
Väne hd, som skrivs Datum forsteno 1418 11/7 Forstena B 16 fol. 386 v.
(SDns 3 s. 351), i Forsteen 1432 14 eller 21/3 "Son. . lbergh" Rep. 1:6548,
j forsten 1439 12/4 Hjuleberg DaRAp (Rep. 1:7001), aff faarsteen 1459 30/1
Varberg DaRAp (Rep. 2:939), i forsthence 1481 23/11 Bryggum RAp, yppa
forstena 1503 18/10 Tunhem LSBp, Forstenna jb 1567 o.d. Namnet är inte
plur., som dock SOÄ (12 s. 46) skriver. De äldsta originalformerna är klart
sing.
Att det förekommer många stelnade dat.-former av ortnamn på (-)hamar
skulle man kunna förklara med att den synkoperade formen (-)hamre så
starkt skiljer sig från grundformen och därför blivit rådande som ett slags
normalform. Liknande förutsättningar föreligger för namn på (-)aker, vilket
dock inte gett utslag i mitt material. Det förekommer dock på andra håll stelnade dat.-former Åkre, t.ex. de nu omtydda Åkerö, namn på byar i Husby
och Leksands snr i Kopp. 1. Däremot finns inte några motsvarande skäl till
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stelnade dat.-former på (-)stene vid sidan av t.ex. Bogsten, Göksten, Tandersten. Ovanstående exempel visar dock att den stelnade formen Stene/Stena är
frekvent.
Vid sidan av stelnade dat.-former finns också exempel på uppkomna normalformer utan ändelse. Bland de mask. a-stammarna finns i mitt material
ortnamnselement som överhuvudtaget inte visar någon dat.-ändelse (se tabell
1): (-)holmber, (-)stromber, (-)vas och eventuellt (-)malmber. Beträffande de
tre sistnämnda exemplen är materialet så litet att det är svårt att dra några
slutsatser. Ortnamnen på (-)holmber visar dock en påfallande bild, i och med
att inte något enda exempel av 229 (exklusive 31 i nysv. avskr.) har dat.-markering. Namnet Gripsholm upptar en stor mängd av beläggen. Detta säkerligen väl kända namn liksom namnet Stockholm kan ha bildat mönster för övriga namn på (-)holmber. A.-Ch. Mattisson (1986 s. 81 f., 96) har i sin undersökning av borg- och sätesgårdsnamn på (-)holmber endast två ortnamn med
dat.-markering: Göksholm, gd i Stora Mellösa sn, Askers hd, Ör. 1., som
skrivs j ~holme 1430 26/2 Göksholm RAp, j ~holme 1430 29/9 Göksholm RAp, och Fiholm, gd i Rytterne sn, Snevringe hd, Västm. 1., som skrivs
in fyholme 1344 13/12 u.o. RAp (SD 5 s. 386), in fyhome P1 1344 13/12 u.o.
RAp (SD 5 s. 387). Vid en genomgång av samtliga namn på (-)holmber i
OAU:s medeltidsregister (för namnet Stockholm se kap. 5.3) har det framgått
att dessa ytterst sällan får dat.-form -i/-e utom då de uppträder i mit. källor
(se även kap. 5.1).
Den andra osäkra faktorn som spelar in vid bedömningen av materialet är
att dat. som funktionskategori kan ersättas av ack. Hos appellativen har man
kunnat konstatera att den gamla dat.-formen efterhand ersätts av en oböjd
form, som svarar mot ack.-formen och som i många fall uppfattats som ack.
I mitt undersökningsmaterial kan det klart utläsas att det i viss utsträckning
är ack. som tagit över, vilket visas av exempel som fore thet gooz fyholm
(1403), j theen gardh fiolm (1403), om gripsholmen (1404), j . . . koholmen
(1423), j wreten (1424).

2.2.3. Maskulina ja-stammar
2.2.3.1. Materialredovisning
Obaekker

Annerbäck, by, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j anderbek 1366 9/5 Stigtomta ting UUBp (SD 9 s. 47), j anderbek 1384 11/6 Stigtomta
ting RAp (SRP 2025), j anderbek 1384 11/6 Stigtomta ting RAp (SRP 2026), j andirbek 1402 1/7 u.o. Stp (SDns 1 s. 147), i Anderbäck 1409 23/8 Strängnäs B 15 fol. 97
r. (SDns 2 s. 157), i andrabxkke 1409 1/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 148), i andrabek
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Tabell 2. Dativformer av ortnamn på (-)bcekker. — Dative forms of place-names in
(-)bxkker.
Med ändelse
1200-talet
1300-49
1350-99
1400-49
1450-99
1500-26

2

Nysv. avskr.

Utan ändelse

3
5
2
1
2

1409 12/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 188), i andrabxk 1409 9/11 Jönåkers hdstg Stp
(SDns 2 s. 224), i Andherbxk 1414 30/1 Nyköping SDns 2 s. 767 avskr. 1800-talet,
j anderbxk 1414 30/1 Nyköping RAp (SDns 2 s. 768), j andher bxk 1418 2/7 Jönåkers
hdstg Stp (SDns 3 s. 346), j andrabxkke 1420 25/5 u.o. RAp (SDns 3 s. 572), i andilbec
1486 efter 21/5 Jönåkers hdstg RAp.

Svinbäcken, gd, Sköldinge sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ytan fore swinabek 1461 2/2 Söderköping RAp.

Vibäck, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
i wybech 1513 28/1 Stockholm UUBp.

2.2.3.2. Kommentar och diskussion
En mask. ja-stam som senare led i ortnamn, bcekker, är representerad i undersökningen. Av sammanlagt 13 belägg under medeltiden är 11 ändelselösa (se
tabell 2). De två ändelseförsedda formerna förekommer i svenska källor från
1400-talets förra hälft.
Detta material är naturligtvis alltför obetydligt för att isolerat säga något
om utvecklingen av den sing. dat.-formen i fsv. Det kan dock tjäna som en
bekräftelse av den bild av utvecklingen som de rena a-stammarna visat.

2.2.4. Neutrala a-stammar
2.2.4.1. Materialredovisning
(-)bisergh

Berga, by, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i bergom 1432 8/11 Stav RAp, j berghom --- j bergum 1437 26/1 Sotholms hdstg RAp
(SMR 509a), i berghum 1437 4/11 Sotholms hdstg RAp (SMR 645), j bergha 1458 21/1
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Sotholms hdstg UUBp, j bergha 1475 16/5 Norrköping Ep, j bxrge o. 1500 C 37 fol.
69 v. (Trolles jb s. 91).

Beläggen kan eventuellt avse Berga i Västerhaninge, Ösmo eller Österhaninge sn.

Brunnsberga, by, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in Brinf3äbiärg 1331 16/6 u.o. B 15 fol. 330 r. (SD 4 s. 218), j brymssabergum 1428
29/5 Sotholms hdstg LSBp, j brymsabergum 1428 29/5 Sotholms hdstg RAp, i
brymsabergom 1432 8/11 Stav RAp, j brymsabergum 1437 26/1 Sotholms hdstg RAp
(SMR 509a), j brunsaberghum 1437 4/11 Häringe RAp (SMR 645; annan skrivning),
i brundzbergh --- j brundzbergh 1466 24/5 Öknebo hdstg RAp.

Då det äldsta belägget, från 1331, endast föreligger i en sen avskr., är det
svårt att avgöra om namnet verkligen äldst är sing. I jordeböckerna är den
äldsta formen från 1535 sing., Bromsberge. Det förekommer dessutom en
form från 1552, Brömsebergh, som är sing. Övriga former i OAU:s jordeboksutdrag slutar på -a.

"(i) ledinberg", förr gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i ledinberg 1470 10/3 Nyköping B 15 fol. 285 r. (Trolles jb bil. s. 142).

Stadsberga, by, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i staffzberga 1362 31/3 Näsby B 15 fol. 133 r. (SD 8 s. 177), j staffsbergum 1428 29/5
Sotholms hdstg LSBp, j staffsbergum 1428 29/5 Sotholms hdstg RAp, j staffsberg
1442 7/1 Nynäs RAp, j staffsberghe 1458 21/1 Sotholms hdstg UUBp.

Här föreligger en viss tvekan huruvida namnet ursprungligen är plur. eller
sing. I Sstb 1:1 s. 197 förekommer en form i nom.-ställning: som heter Staffsberghe (1450). I jordeböckerna uppträder äldst både sing. och plur. former:
Stasbergh, Stasberga 1539, Stadzberga 1540, Staxberghe 1544, 1545.

Tomtberga, gd, Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
Jn tomptxberghum 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 40 v. (SD 4 s. 241), i tomptabergh
1433 2/5 Tomteberga RAp.
Det sist nämnda belägget kan även avse Tomtberga, Huddinge sn i samma
hd. Huruvida namnet ursprungligen är sing. eller plur., är svårt att säga. I de
äldsta jordeböckerna växlar också formerna: Tåmpteberga 1539, Tompttabergha 1556, Tumtebergh, Twmpteberge 1566, Tunnpteberge 1573. Därefter
följer a-former.

Västberga, gd, Brännkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
ij wesbergom 1397 13/10 Västnora Ep, i wesberge --- i wesbergum 1458 3/6 Svartalöt
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RAp, i wesbergom - i wesbergom - i . . . wesbergom 1459 2/6 Svartalöt RAp, i
wxsberghom 1460 efter 29/9 Svartalöt RAp, j wesberga 1460 efter 1/5 Svartalöt RAp.
I denna beläggsvit förekommer endast en sing. form. Jordeboksutdragen
har också flest a-former. Endast två belägg uppvisar sing. form: Wesberg
1539 och Wesberghe 1557.

östberga, by, Brännkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
ij esberghom 1397 13/10 Västnora Ep, j osberge 1460 efter 1/5 Svartalöt RAp, i Ösberga 1482 24/7 Sstb 2:1 s. 363, i Ossberge 1493 15/4 Sstb 2:3 s. 80.
Ovanstående namnformer antyder att namnet ursprungligen kan vara plur.
Jordeboksutdragen uppvisar bara a-former: ösberga 1539, 1557, 1572, Ösbergha 1544, 1545, 1551, Ösbärga 1578 o.d.

Balsberga, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in berghum [2 ggr] 1366 18/6 Öknebo hdstg RAp (SD 9 s. 65), j berghom 1382 7/3
Nyköping LSBp, i berge --- i bergha 1494 C 27:VII fol. 1 v., i boosberge 1494 C 27:11
fol. 2 v.
Identifieringarna är något osäkra. I jordeböckerna skrivs namnet äldst
sing.: Bosbergh 1554, bosbergh 1554, Bosberg(h) 1555, Bosbergh 1556, Bosberg 1571, Botzbärga 1593. Härefter följer a-former bland jordeboksutdragen.

Hjortsberga, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in hiorsbixrgh 1334 23/1 Vårdinge kyrka RAp (SD 4 s. 350), in hiorzbergh 1366 18/6
Öknebo hdstg RAp (SD 9 s. 65), i hiordzbxrgom 1382 4/3 Bettna i vid. 1481 7/7 Skara
Krap, j hiordzbergh 1382 4/3 Bettna kyrka UUBp, j hiorszbxrgh 1382 4/3 Bettna
kyrka i odat. vid, från slutet av 1400-talet RApp Ser. I (SRPp 57), j hiortzbergh - - j hortzberghe - - - j hiortzbergh - -- j hiortzberg 1438 19/5 Ingåsa RAp (SMR 741), j
hjwrsbxrghe 1447 29/7 u.o. RAp, i hiordzberg 1450 28/12 Tynnelsö RAp, i hyorsberghum 1459 16/5 Vårdinge RAp, j hiortzbergh 1474 5/12 Överenhörna RAp, j hiotzberg - -- j forncempda hans gard hiortzberg 1475 28/6 Södertälje RAp, i hiortzberge
u.å. söndag efter Helga lekamens dag u.o. RAp odat. nr 148 [o. 1475-1500], j hiordzbergh [4 ggr] 1479 22/11 Vårdinge RAp, i hiordzbergh 1482 24/10 Stockholm RAp,
j hiortzberge 1491 7/1 Hjortsberga RAp, i hiordzberge - i . . . hiortzberge 1493 1/1
Hjortsberga RAp.
För dateringen av brevet från 1491 se G. Pellijeff i NoB 50 (1962) s. 17.

Skarberga, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms I.
j skarpaberghe 1399 1/7 Strängnäs RAp (SRP 2989), ij skarpaberghe 1400 22/5 Ingåsa
RAp (SRP 3100), j skarpaberghom 1402 26/5 Strängnäs RApp Ser. I (SDns 1 s. 137),
ii skarpabxrghom 1406 23/1 Ingåsa Stp (SDns 1 s. 532).
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Berga, gd, Ytterjärna sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
j bxrghom 1420 efter 1/5 Ingåsa Vikp (SDns 3 s. 560), i berghom --- i berghum 1466
24/5 Ingåsa RAp, j berge 1494 12/1 Hammersta RAp.

Något av beläggen kan avse Berga i Turinge sn i samma hd. Berga i Ytterjärna sn uppträder i sing. en gång i jb 1555: Berge. Berga i Turinge sn uppvisar
äldst omväxlande sing. och plur. form: Bärga, Berge 1549, Berga, Berge 1550,
1551, 1556, Berga 1559, Bergge 1561. Därefter följer a-former.

Solberga, by, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
widh soolbergha 1416 6/5 Kälslöt RAp (SDns 3 s. 142), widh soolbergha 1416 6/5
Kälslöt RAp (SDns 3 s. 143), j Soolbergom --- j Soolberge 1442 23/10 Strängnäs RAp,
i solberghum 1443 15/11 Strängnäs RAp, j Soolberghum --- i Soolberghum 1447 24/1
Hölebo hdstg RAp, i solberge 1495 21/10 Nora RAp.

Berg, gd, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
j bxrghe 1409 23/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 200; SDns skriver utan preposition),
j berghe 1432 18/11 Örboholm RAp, i berghe 1443 13/11 Hölebo hdstg UUBp, j
berghum 1447 24/1 Hölebo hdstg RAp, i bergom 1450 14/10 Kälslöt RAp, i bergha
1495 21/10 Nora RAp.
Vissa av beläggen kan avse Berga i Mörkö eller Trosa-Vagnhärads sn.

Skällberga, by, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
j skxllaberghe 1383 17/3 Nyköping RAp (v. Engeströms pb s. 14), i skxllobxrgh 1441
17/5 Hölebo hdstg OAUp L 1, j skelloberg 1442 30/3 Hölö Vrgp, i skellaberge 1443
13/11 Hölebo hdstg UUBp, i skelleberge 1498 10/3 Vagnhärads kyrka Vrgp.
"(i) bolberg" , beb., Jönåkers hd, Söd. 1.
i bolberg 1430 7/2 Jönåkers hdstg UUBp.

Nävaberg, förr namn på bergslag vid Bråviken, Jönåkers hd, Söd. 1.
Oppa Nxffuobergh 1466 C 32 UUB fol. 9 r., yppa nxfwa berg 1474 oviss dag Linköping Bep, paa Nxffwebergh 1479 12/10 Vadstena DaM 1:2 s. 46, pa Näffwabärgh
1485 17/12 Sstb 2:2 s. 124, oppa Nxffwabergh 1494 12/1 Hammersta RAp (brev 1),
oppa Neffwebergh 1494 12/1 Hammersta RAp (brev 2), oppa neffuabergh 1494 12/1
Hammersta RAp (brev 3), pa Neffuåberg 1518 13/2 Sstb 2:5 s. 184.

Lönneberga, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
aff lemberga 1514 C 21 fol. 7 r.

Namnet skrivs med sing. form i nom.: som cer Lcemabergh 1413 25/5
Skolsta SDns 2 s. 649.
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Bärbo, sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
De Berghum [1314?] u.d. u.o. A 15 fol. 11 v. (SD 3 s. 152), in bixrgh
parrochia
bixrghx 1329 15/2 u.o. RAp (SD 4 s. 89 f.), parochie bergha 1331 6/7 u.o. RAp (SD
4 s. 220).
Belägg i ack.-form: i mina kyrkio berga --- i forncempda sokn berga 1514 22/2 u.o.
UUBpp (HSkH 15 s. 12).

Ålberga, gd, Kila sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i alabxrghom --- i alaberghom 1401 2/7 Jönåkers hdstg RAp (SDns 1 s. 52), j alabergom 1402 1/7 u.o. Stp (SDns 1 s. 148), i alabxrghom 1408 24/11 Jönåkers hdstg
UUBp (SDns 2 s. 74), j alaberghom 1413 17/6 Stigtomta RAp (SDns 2 s. 653), i alabergom 1441 19/5 Svartsjö ULAp (SMR 1383), i Aalaberge 1463 efter 18/5 Bene RAp,
i ååleberg 1485 21/6 Jönåkers hdstg B 15 fol. 177 r. (Trolles jb bil. s. 232), i aleberge
1486 efter 21/5 Jönåkers hdstg RAp.

Valsberg, by, Lunda sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j hwalsbergh 1438 30/9 Jönåkers hdstg RAp (SMR 816).

Solberga, gd, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j soolberghe 1415 8/7 Nyköping Stp (SDns 3 s. 54), j solberge o. 1500 C 37 fol. 71 v.
(Trolles jb s. 93).

Enstaberga, by, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i enesteberge 1486 efter 21/5 Jönåkers hdstg RAp.

"(a) berge", beb., Oppunda hd. Söd. 1.
a berge 1432 efter 1/11 Oppunda hdstg UUBp.

Båsenberga, by, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i bosnaberghum --- i bosnaberghum - -- j bosnaberghum 1381 8/6 Oppunda hdstg
RAp (SRP 1585), j bosnaberghom 1400 5/1 Vingåker RAp, j bosnabergom 1409 3/9
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 168), Jnnan bossnaberghum 1409 6/9 Strängnäs UUBp
(SDns 2 s. 173), j Bossnabxrghom 1412 19/1 Floda kyrka RAp (SDns 2 s. 464), j bosnabxrghom [2 ggr] 1426 efter 24/6 Oppunda hdstg RAp, j bosnabergom [3 ggr] --j bosnaberghom 1433 13/6 Oppunda hdstg RAp, i Busnaberghum 1452 25/2 Havsta
RAp, i boosnaberghom --- i boosnaberghom [2 ggr] 1460 14/6 Oppunda hdstg UUBp,
i bosnaberg [2 ggr] 1466 8/11 u.o. DaRAp.
Namnet synes ursprungligen vara plur. Det är endast 2 belägg från 1466
som uppvisar sing. form. I de äldsta jordeböckerna är visserligen också formen sing.: i bosnebergh 1535 (ghj), i bofinabergh 1551, i Båsnaberg 1551.
Därefter följer emellertid a-former med ett par enstaka undantag.

Ekeberg, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
paa ekebxrgh 1477 u.d. u.o. RAp.
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Malmberg, by, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
J malberghe 1400 30/12 Säby kloster RAp (SRP 3147).

"(wid) klintha bcerg", berg?, Västra eller Östra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1.
wid klintha bxrg 1458 23/6 u.o. RAp.

Nunsberga, by, Bogsta sn, Rönö hd, Söd. 1.
i nwtzberghe 1431 3/5 Aspalöt Stp (BSäk 7 s. 128), j nwzberghe 1440 16/6 Aspalöt
RAp (SMR 1167), i nydzberg 1454 5/2 Hovgården RAp.
"(/) prestabcergh", beb., Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
j prestabxrgh 1480 Vadstena klosters jb KA fol. 11 r. (Vkjb s. 259), i prestabergha
1502 D 12 fol. 194 r. (Vkjb s. 259).

Onsberga, gd, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
i odhinsbixrgh 1364 4/5 Aspalöt SD 8 s. 494, i odhensberghe 1431 3/5 Aspalöt Stp.
Kan även avse Onsberga i Sättersta sn i samma hd.

Tystberga, sn, Rönö hd, Söd. 1.
ecclesie thustaberga odat. [1284-91] u.o. RAp (SD 1 s. 733), parochia Thystiberghum
1302 11/4 Varsta RAp (SD 2 s. 359), ecciesie thywstabergh 1309 2/3 Tystberga RAp
(SD 2s. 563), in parochia Thyrsteberghum 1313 7/5 Tynnelsö SD 3 s. 129 avskr. 1600talet, in parochia thistebergha 1322 4/4 Stockholm SD 3 s. 545, in parochia Thysteberghum 1328 31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 64), parochia thystebergh 1330 10/7 Nyköping
RAp (SD 4 s. 168), de thysteberghom 1344 4/6 u.o. i vid. 1380 17/5 Nyköping UUBp
(SD 5 s. 269), de thysteberghum 1358 2/8 Överselö kyrka RAp (SD 7:3 s. 90).
Berg, gd, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
aff berga 1514 C 21 fol. 5 r.
Namnet skrivs sing. i ett nom.-belägg: bcergh 1454 5/2 Hovgården RAp.

Nälberga, by, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
ij nxrdhaberghe 1381 29/9 Nyköping Säp (HH 4 s. 341), j nxrdhaberghe 1383 17/3
Nyköping RAp (v. Engeströms pb s. 13: -berge), j nxrdabergh 1440 5/5 Aspalöt Krap
(SMR 1140), j nyxrdaberghe 1440 16/6 Aspalöt RAp (SMR 1167).
Kan eventuellt avse Nälberga i Svärta sn i samma hd.

Berga, beb., Selebo hd, Söd. 1.
in. . . bixrghx 1295 9/6 Ekenäs RAp (SD 2 s. 187), in villa Bxrghum 1313 7/5 Tynnelsö SD 3 s. 129 avskr. 1600-talet, in villa berghx 1342 10/3 Biskopsvrak RAp (SD
5 s. 100), in villa berghom --- in berghom 1350 30/6 Strängnäs RAp (SD 6 s. 203),
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j berghom --- j berghom 1380 25/10 Selebo hdstg UUBp, j berghom 1380 25/10 u.o.
i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, ii berghe 1381 10/10 Kolhög RAp (SRP 1635), j berghe
1381 10/10 Kolhög RAp (SRP 1636), a berghe 1382 22/5 Kolhög RAp (SRP 1719), i
bxrghom 1418 21/2 Söderby RAp (SDns 3 s. 300), j berghom 1418 3/11 Selebo hdstg
RAp (SDns 3 s. 383), j berghum 1419 4/5 Kolhög RAp (SDns 3 s. 445), j berghum 1423
27/5 Selaön RAp, a berge 1425 10/5 Kolhög RAp, a berghe 1425 24/5 Kolhög RAp,
j berghum [1425?] 6/10 Selaön Vikp (HH 4 s. 377), j bxrgha 1428 19/4 Stockholm
RAp (S. Clarx minne s. 40), a berghom 1430 19/1 u.o. RAp, j bxrgom --- j bergom
1445 efter 1/5 Kolhög RAp, a berghe 1447 u.d. u.o. LSBp, a berghe 1448 28/10 Överselö RAp, j bergom 1450 7/5 Selebo hdstg Stp (BSäk 7 s. 132), j bergom 1462 7/3
Strängnäs RAp, i bergh 1463 18/5 Stockholm RAp, j berghom --- j . . . Berghom 1464
18/3 Strängnäs RAp, j berghom 1466 19/6 Selebo hdstg RAp, j berghom 1472 25/4
Strängnäs UUBp.
Ovanstående namnsvit syftar på flera bebyggelser med namnet Berg(a) i Selebo hd. Vissa av dem kanske är enbart plur., men jag har valt att sammanföra dem på detta sätt, då det ibland kan vara omöjligt att avgöra vilket
Berg(a) i häradet som ett belägg syftar på. Det sist nämnda belägget kan även
avse Berga i Åkers eller Österrekarne hd.

Stickberga, by, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
Jn stikkeberghum 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 44 v. (SD 4 s. 242), j stikkeberghom
1395 13/6 Marieborg RAp (SRP 2774; brev 1), i stikkeberghom 1395 13/6 Marieborg
RAp (SRP 2774; brev 2), i Stikkebergom 1396 28/7 Uppsala RAp (SRP 2823), ii stekebergum 1400 u.d. u.o. RAp (SRP 3150), j stikkeberghom 1400 24/6 Strängnäs RAp
(SRP 3106), j stikkeberghom [3 ggr] 1407 20/9 u.o. RAp (SDns 1 s. 676), j stikkeberga
1409 13/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 140), i stikkebergha 1409 13/8 Strängnäs RAp
(SDns 2 s. 140), j stikkeberghom 1409 13/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 141), j stikkebergha 1409 14/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 142), i stikkeberghum 1409 14/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 142), i stykkeberghom 1410 2/3 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 263),
i . . . stykkeberghom 1410 2/3 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 264), in stykkebergh 1413
9/10 Strängnäs RAp (SDns 2 s.702), j stikkeberghe 1466 19/6 Selebo hdstg RAp.
Namnet uppvisar från äldsta tid plur. form. Det är endast i de två yngsta
medeltida beläggen, från 1413 och 1466, som namnet uppträder i sing. I jordeboken från 1535 (ghj) är namnet sing.: Stickebergh. Övriga former bland
OAU:s jordeboksudrag ändas på -a.

Ulvsberga, gd, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
j wlffsberge 1486 20/9 Kolhög RAp.

"(in. . .) repberghe", beb., Ytterenhörna sn, Selebo hd, Söd. 1.
in villa repberghe 1359 2/3 u.o. RAp (SRP 406), j rxfbxrghom 1384 21/5 Öknebo
hdstg UUBp, j rxbbxrghum u.å. lördag efter 24/6 u.o. RAp odat. nr 84 [1387-1409].
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Vinberga, by, Ytterenhörna sn, Selebo hd, Söd. 1.
in parochia Tunum Enhorne Winberhum 1281 27/1 Sanda RAp (SD 1 s. 579), j Vinbergum 1361 u.d. u.o. SD 8 s. 3 reg. o. 1545, in winberch 1362 5/2 Trosa RAp (SD
8 s. 159), ij wiinbxrghum 1364 1/8 u.o. Säp (SD 8 s. 550), winbcerghum u.å. lördag
efter 24/6 u.o. RAp odat. nr 84 [1387-1409] (tillskrivet ovanför raden), J windberghorn --- i windbxrghom 1396 22/1 Ingåsa RAp, J yfra windberghom --- J windberghorn 1400 24/1 Ingåsa RAp (SRP 3058), ij vinbergom 1400 22/5 Ingåsa RAp (SRP
3100), j winberghum 1402 26/5 Strängnäs RApp Ser. I (SDns 1 s. 137), j windberghom
1405 7/11 Ingåsa RAp (SDns 1 s. 501), i windberghom 1405 7/11 Ingåsa RAp (SDns
1 s. 501), i ofra wiinberghom - j viinberghom --- j winberghom 1405 7/11 Ingåsa
RAp (SDns 1 s. 502), i vinbxrghom 1406 23/1 Ingåsa Stp (SDns 1 s. 532), i Winbergom
1407 11/11 Turinge SDns 1 s. 689, j viinberghom 1409 18/9 Strängnäs RAp (SDns 2
s. 194), i winberghom 1409 24/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 202), i offra vinberghom
- i winberghom 1409 24/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 203), j vinbergum 1448 3/5
Skillöt RAp, j winbergha 1488 24/5 Öknebo hdstg UUBp.

Namnet är av beläggen att döma ursprungligen plur. Det är endast ett belägg från 1362 som står i sing. Visserligen står de äldsta jordeboksformerna
i sing., t.ex. Winbergh, winberg (1549), Winberg (1550, 1561), Winbergh
(1551, 1554, 1555, 1561, 1573), men dessa kan vara felaktiga och beroende av
varandra. Därefter följer former på -a.

Brunnsberg, gd, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
i brunzbierghe 1356 28/10 Tuna RAp (SD 7:1 s. 104), ij brunzberghe 1373 10/2 u.o.
RAp (SD 10 s. 189), j brunsbxrghe 1396 22/1 Ingåsa RAp, i Brundzbxrghe 1413 7/7
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 668), j brundzberghe 1423 27/5 Selaön RAp, j brunsberge
1425 10/5 Kolhög RAp, i bronzberghe 1438 23/3 Kvicksta RAp (SMR 714), j brundzberghe 1466 19/6 Selebo hdstg RAp, i bryns bxrge 1471 1/7 Stockholms slott RAp.

I det sistnämnda belägget är e i ändelsen otydligt. Det är dock inte något
a eller u/o.

Fröberga, gd, Överselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j froberghom 1380 22/3? u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, i froberga 1471 C 29 fol.
13 r.

Namnet böjs äldst sing. (se kap. 2.3.3) men övergår sedan till plur. böjning.
Formerna i jordeboksutdragen är plur.

Klitsberga, by, Överselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j klixberga 1470-talet C 4 fol. 5 v., i klisberghe 1470-talet C 4 fol. 26 v., i Glisberg 1500
25/1 Skara RApp Ser. II (DN 16 s. 372).

Det sistnämnda belägget, som föreligger i en som jag bedömt samtida
avskr., räknas i kommentaren nedan till perioden 1500-26.
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Lönnberga, gd, Överselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
in Lönobergh 1349 25/7 u.o. B 15 fol. 18 r. (SD 6 s. 129), ij lonoberghum 1373 10/2
u.o. RAp (SD 10 s. 189), j loneberghom 1380 25/10 Selebo hdstg UUBp, j loneberghom 1380 25/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j loneberghom 1380 22/3? u.o.
i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j loneberghom 1382 22/5 Kolhög RAp (SRP 1719), in
lonebergom senare hälften av 1400-talet avskr. av 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 50
r. (SD 4 s. 244), j lonabxrghom 1413 7/7 Strängnäs RAp (SDns 2s. 668), j lonebergom
1445 efter 1/5 Kolhög RAp, j lonaberghe 1466 19/6 Selebo hdstg RAp, j lonaberghe
1466 19/6 Selebo hdstg RAp.

Malmberga, by, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i malbxrghe 1414 19/6 Västerrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 819), j mallmbergha 1425
före 11/11 Tumboås RAp, i malmberghe [2 ggr] --- j malmbxrghe 1471 29/1 Tumboås
RAp.
Identifieringen är osäker. Eventuellt kan Malmberga i Kung Karls sn avses.

"(in) berge", beb., Åkers hd, Söd. 1.
in berge odat. [1275 2/6-22/7] u.o. RAp (SD 1 s. 718), I Berghe 1503 14/4 Svartsjö
Styffe Bidr. 4 s. 336.

Kynnersberg, gdr, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
j kindilsberg 1447 6/6 Åkers hdstg RAp.

Vårfruberga, kloster ( = nuvarande Kungsbergs kungsladugård), Fogdö sn,
Åkers hd, Söd. 1.
De Warefruberg [13141 u.d. u.o. A 15 fol. 13 r. (SD 3 s. 153), in monasterio warxfrubxrgh 1343 8/6 u.o. RAp (SD 5 s. 161), in claustro warxfrubyergh 1343 8/6 Rytterne
RAp (SD 5 s. 162: -byerghum), in claustro warxfrubyergh 1343 8/6 Rytterne RAp (SD
5 s. 163: -byerghum), in claustro warxfrubergh 1343 8/6 Rytterne RAp (SD 5 s. 164),
j warfrvberghom 1343 8/6 Rytterne kyrka RApp Ser. II övers, från början av
1400-talet (SD 5 s. 166), lego claustro varxfrubergh --- in varxfrubergh --- in varxfrubergh 1343 14/9 Fiholm RAp (SD 5 s. 191), i warfrubergha --- i warfruberga [2 ggr]
1345 28/8 u.o. RApp Ser. II övers, från mitten av 1400-talet (SD 5 s. 494), Datum jn
monasterio frubergh 1347 9/10 Vårfruberga RAp (SD 5 s. 725), j warfrwberghe --- j
warfrvberghe --- j warfrwberghe - j warfruberghe 1384 3/3 Torshälla RAp (SRP
2005), j warfrubergh 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2228), j warfrwbxrgh 1400 13/7
u.o. RAp, Jn . . . dicto waarafrw bergh 1412 15/6 Stockholm RAp (SDns 2 s. 519),
jn monasterio warafrvbergh 1435 23/11 Vårfruberga kloster RAp (SMR 334), j
warfrwbghum [l] 1447 23/5 Åke
rs hdstg RAp, j warfruberge 1447 13/12 Strängnäs
Säp, i warfrwberghe 1470-talet C 4 fol. 2 r., in worfrwebergh 1486 u.d. Vårfruberga
kloster RAp, J varffrv bergha 1522 24/3 ATb 3 s. 330.
Belägg i ack.-form: thet forscrepno closter warafrwbergh 1435 23/11 Vårfruberga
kloster RAp (SMR 334).
Namnet är också, särskilt i äldre källor, översatt till latin, ett bruk som inte
var ovanligt vid klosternamn (se min uppsats i NoB 74, 1986, s. 81 ff.).
50

Snytberga, by, Härads sn, Åkers hd, Söd. 1.
i Snyteberghom 1419 30/5 Eldsund RAp (SDns 3 s. 452), i snytoberghom 1422 3/6
Strängnäs RAp, j snytabxrgom 1424 20/2 Strängnäs RAp, i snytabergom 1425 12/6
Eldsund RAp, i snytaberghom 1428 12/10 Åkers hdstg RAp, j snytaberghom 1428
12/10 Åkers hdstg RAp, j snytaberghum 1442 29/5 Eldsund RAp, j snytabergom 1447
6/6 Åkers hdstg RAp, i snithebxrghom 1448 28/5 Åkers hdstg RAp, j snytebergha
1454 13/12 Strängnäs Skp.
Namnet tas med, då det förekommer två sing. former i ack.: mansionem
snoteberhce 1279 16/2 Glanshammar RAp (SD 1 s. 539), curiam nost ram snutiberg 1280 u.d. u.o. RAp (SD 1 s. 569).

Berga, gd, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1.
af berghum 1358 20/7 Strängnäs RAp (SD 7:3 s.77), in bierghum 1358 25/10 u.o. RAp
(SD 7:3 s. 122 f.), j berghum 1375 u.d. u.o. RAp, j berghom 1379 8/3 Strängnäs i vid.
1414 12/3 u.o. DaRAp, j berghom 1380 25/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j
bxrghom 1383 26/10 Eldsund RAp (SRP 1977), i berghom 1383 3/11 Eldsund RAp
(SRP 1980), i bxrghe [2 ggr] 1392 30/4 Berga LSBp, j bergum 1405 9/2 Eldsund RAp
(SDns 1 s. 410), i berghom 1419 30/5 Eldsund RAp (SDns 3 s. 452), i bxrghom 1422
20/10 Eldsund RAp, j berghom 1447 13/6 Åkers hdstg RAp.
Namnet uppträder nästan undantagslöst i plur. form. Sing. form förekommer i två belägg från 1392. Vissa av beläggen kan avse Berga i Fogdö sn i
samma hd.

Valsberga, by, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1.
in walsbergh 1383 28/9 Tynnelsö RAp (SRP 1960), in walsbergh 1383 28/9 Tynnelsö
RAp (SRP 1961), j walsbxrghe --- i walsbxrghe [2 ggr] 1392 30/4 Berga LSBp, j walsbxrghe 1399 4/7 Strängnäs RAp (SRP 2991), j hwalssbergum 1405 9/2 Eldsund RAp
(SDns 1 s. 410), i walsberg 1427 5/1 Strängnäs RAp, i walzberg 1430 8/5 Eldsund
RAp, j walzbergh 1430 8/5 Eldsund i vid. 1458 15/2 Strängnäs RAp, i walsbergh 1435
efter 1/5 Eldsund RAp (SMR 229), i walzberg 1437 efter 19/5 Åkerbo hdstg RAp
(SMR 548a), j walsberg 1446 18/1 Åkers hdstg RAp, j walsberge [2 ggr] 1447 6/6 Åkers
hdstg RAp, j walsberghe 1447 13/6 Åkers hdstg RAp, i walzbxrghe 1448 28/5 Åkers
hdstg RAp.

Berga, gd, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j berghum 1382 3/7 Österrekarne hdstg LSBp, j berghom 1384 12/3 Nyköping UUBp,
j berghom 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2228), j berghom 1386 6/6 Torshälla RAp
(SRP 2229), i berghum 1386 6/6 Torshälla i vid. 1454 Strängnäs RAp, j berghum 1402
4/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 127), j berghom 1402 23/11 Österrekarne hdstg RAp
(SDns 1 s. 185), i bxrghom 1402 23/11 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 185), i berghom 1404 24/1 Fagrahed RAp (SDns 1 s. 316), i berghom 1405 22/10 Österrekarne
hdstg RAp (SDns 1 s. 493), hii bxrghom [i vänstra marginalen] 1415 24/1 Kjulaås
Hap, i berghom 1446 u.d. u.o. RAp, j berghom 1448 efter 13/1 Kjulaås RAp, j berghom 1450 28/5 Kjulaås RAp, i berghom 1482 7/11 Österrekarne hdstg RAp, aa bergh
1500 22/6 Jäders kyrka UUBp.
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Vissa av beläggen kan även avse Berga i Husby-Rekarne eller Kjula sn i
samma hd eller Berga i Dunkers eller Helgesta sn, Villåttinge hd. Namnet synes vara plur. Det är endast 1500 som det skrivs sing.

Lönnberga, gd, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd. I.
j lodnaberga 1449 26/3 Stockholm RAp, j lodnabergh 1457 C 7 fol. 11 r., i lednabergh
1480 12/4 Söderköping i vid. 1480 23/4 Gripsholm RAp.

Hällberga, gd, Stenkvista sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in hellebergh 1348 28/7 Eskilstuna RAp (SD 6 s. 48), j hx11xberghum 1398 6/7 Åkers
sn RAp (SRP 2922), j helleberg 1399 13/6 Strängnäs RAp (SRP 2984), j hxlleberghe
1409 efter 1/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 103), j helleberghom 1409 23/8 Strängnäs RAp
(SDns 2 s. 157), j hxllaberghe 1422 4/6 Kjulaås RApp Ser. I (Kåi s. 6), innan hx11abxrghom 1445 3/1 Eskilstuna RAp, j hxllebxrghom [2 ggr] 1446 27/1 Kjulaås RAp,
i hellebergx 1466 16/1 Kjulaås RAp, i helleberg 1481 21/12 Eskilstuna RAp, i hellebxrgh 1504 1/2 u.o. RAp, i helleberga medeltidens slut D 8 fol. 2 r.

Torsberga, gd, Stenkvista sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j thorsberghum 1381 27/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1595), j thorsberghe 1384
14/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 2035), ij thorsberghe 1385 6/10 Nyköping LSBp,
ij thorsberghom 1385 26/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP 2097; annat datum), j
thorsberghe 1409 efter 1/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 103), j thorsberghe 1409 21/8
Strängnäs RAp (SDns 2 s. 155), j thorsberghe 1409 23/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s.
157), ii thorsbierghe 1410 15/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 297), i thorsberghe 1423 10/6
Fagrahed RAp, i torsberge 1446 u.d. u.o. RAp, ppa torbergha 1481 10/8 Söderköping
RAp, i torsberg 1481 21/12 Eskilstuna RAp.

Kroberga, by, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j krokaberghe 1422 4/6 Kjulaås RApp Ser. I (Kåi s. 6), i krokaberghom 1424 8/6 Kjulaås RAp, j krokabxrghe 1444 23/1 Österrekarne hdstg UUBp.

"(wppa) clostir berghe", kulle? vid Eskilstuna kloster (= nuvarande Oxbacken?), Eskilstuna stad, Söd. 1.
wppa clostir berghe 1487 17/12 ATb 2 s. 322.

Kungsberget, stadsdel, Strängnäs stad, Söd. 1.
a kvnungxberghx 1385 10/4 Strängnäs RAp (SRP 2108), aa konungxberghenal8 1385
10/4 Strängnäs i vid. 1445 26/6 Strängnäs RAp, a konungx berghe 1418 6/3 Strängnäs
RAp (SDns 3 s. 302).
Belägg i ack.-form: widh konungx berghit 1449 10/12 Strängnäs RAp, vidh konungx
bxrghit 1476 3/3 Strängnäs RAp, pa konungxbergit 1485 17/12 Gripsholm RAp, paa
konungx berghet 1500 2/1 Strängnäs Stp (BSäk 7 s. 141).

18 Ändelsen -ina/-ena kunde i yngre fsv. användas i stället för äldre -inu i best. form neutr.
(Noreen 1904 § 511.IB.2).
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Malmberga, by, Kung Karls sn, Åkerbo hd, Västm. 1.
pro curia sua malbyrghx 1291 19/4 Fröshammar RAp (SD 2 s. 116).
För eventuellt ytterligare belägg se Malmberga i Västermo sn, Västerre-

karne hd, Söd. 1.

* Åkersberg, medeltida borg på Slottsholmen, Kung Karls sn, Åkerbo hd,
Västm. 1.
in castro Åkerssberg 1357 27/8 Åkersberg SD 7:2 s. 231 avskr. 1600-talet.

Identifieringen är osäker.

Liberga, beb.?, senare utjord, Torpa sn, Åkerbo hd, Västm. 1.
j ledebergh 1457 C 7 fol. 12 r.

(-)bol

"(medh. . .) brodhersonsbool" , torp?, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
medh . . . brodhersonsbool 1449 29/9 u.o. RAp.

"(medh . . .) olafflangsbool" , torp?, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
medh . . . olafflangsbool 1449 29/9 u.o. RAp.

Brebol, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i bredhabooll 1470 10/3 Nyköpings slott B 15 fol. 285 r. (Trolles jb bil. s. 142), j bredebooll o. 1500 C 37 fol. 67 v. (Trolles jb s. 90).

Maskbol, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j maskbooll o. 1500 C 37 fol. 67 r. (Trolles jb s. 89; annan skrivning).

Tobol, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j tageboll o. 1500 C 37 fol. 67 v. (Trolles jb s. 90).

Bossbol, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
aff boosbola 1514 C 21 fol. 6 v.

Förutom ovanstående form på -bola förekommer även nominativformer på
-bol, t.ex. Boskaffzbol 1413 25/5 Skolsta SDns 2 s. 649. Jfr också den nuvarande formen.

Mörtbol, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i mortobole 1470 17/2 Oppunda hdstg RApp Ser. I (Styffe Bidr. 3 s. 283), cum opidis
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infrascriptis . . . bondegardhum Steen morthebool 1487 22/12 Strängnäs RAp (brev
1), cum opidis infrascriptis . . bondhegardhum Sten morthebool 1487 22/12 Strängnäs RAp (brev 2).

Smedsbol, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
aff smedzbola 1514 C 21 fol. 6 v.

Förutom ovanstående form på -bola förekommer även nominativformer på
-bol, t.ex. Smidzbol 1413 25/5 Skolsta SDns 2 s. 649. Jfr också den nuvarande
formen.
Tegnebol, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j Tixgnabool 1457 D 11 fol. 117 r. (VKJ s. 91), j tixgnabool 1466 C 32 UUB fol. 14
r. (Vkjb s. 257), j txngnabool 1502 D 12 fol. 193 r. (Vkjb s. 257).

Ambol, gd, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i aneboll [2 ggr] 1494 C 27:VII fol. 4 v.

Humlebol, gd, Stigtomta sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j humbla bool 1447 D 11 fol. 46 v. (VKJ s. 39).

Kärrbol, gd, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
paa . . . kerreboll 1467 C 25 fol. 2 r., i kerreboll 1508-11 C 35 fol. 102 v.

Biltsbol, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ij bilzbol 1424 30/9 Oppunda hdstg RAp, i bilzbole 1461 9/11 ATb 1 s. 154.

Flintsbol, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
aff fflinxbool 1514 C 21 fol. 7 v.

Ändebol, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i xndabooll 1467 1/5 u.o. RAp.
Gatbol, gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j gadebol 1482 1/6 Oppunda hdstg RAp.

"(i) swensbool", beb., Forssa sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
i swensbool 1502 D 12 fol. 192 v. (Vkjb s. 254).

Jättsbol, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j. . . Jxtwnsbol 1383 29/1 Västerås RAp (SRP 1905), i ixtinsbool 1457 efter 29/9 Österrekarne hdstg UUBp, aff jxtesbol 1494 C 27:1 fol. 1 v., i jxttesbool 1494 C 27:11
fol. 1 v.
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Smedsbol, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j smitzbol 1383 29/1 Västerås RAp (SRP 1905).

"(1) grannebool" (= nuvarande Granboda), gd, Länna sn, Åkers hd, Söd. 1.
j grannebool 1457 C 7 fol. 11 r.
(-)garn

Tullgarn, slott, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
i tyllagarn 1401 19/1 Kälslöt RAp (SDns 1 s. 8), j thyllegarnom 1432 4/2 Åda Vrgpp,
i thillegarn 1452 25/10 Kälslöt UUBp, i tyllegarn 1457 C 7 fol. 10 v., pa twllagarne
1470-talet C 4 fol. 27 r., j tollegarn 1479 u.d. u.o. OAUp L 17, i tollegarn 1479 u.d.
u.o. OAUp L 18.

Vargarn, gd, Lista sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
j hwxrnagarn 1414 8/11 Vargarn RAp (SDns 2 s. 861), i hwxrnagarn 1414 8/11 Vargarn RApp Ser. I (SDns 2 s. 861), j stena huxrnagarnum 1417 23/4 Tandla RAp
(SDns 3 s. 231), i "Östre Hwärnagarna" 1440 u.d. u.o. SMR 1033 sen avskr., aff
Hwarnagarn 1464 30/6 Strängnäs RAp (DNorc s. 171), j hwernagarn 1469 20/5 Värhulta Bep, j hwarnagarn 1471 u.d. Lista kyrka RAp, aff hwarnagarn 1474 2/7 Strängnäs RAp (DNorc s. 188), i hwarnagarn 1477 25/6 Strängnäs RAp (DNorc s. 196), j
hwarnagarn 1488 1/12 ATb 2 s. 340, i hwarnagarn 1489 efter 25/1 eller 30/6 Tumboås
RAp, paa hwxrragarn 1491 u.d. Västerrekarne hdstg RAp, i hwaragarn 1494 efter 1/5
Tumboås RAp, i hvernagan 14[9]7 6/11 Torp Hap, I hwaragarn 1498 före 24/6 Kjulaås RAp, i hwarregarn 1502 11/1 Stockholm DaRAp, i Hwaregarn 1505 26/3 Strängnäs RAp, i hwargarn 1506 15/11 Svartsjö HSkH 20s. 50 samtida avskr., i huaregarn
1508 7/11 Revelsta UUBp.
Belägget från 1506 förs till perioden 1500-26.

Garn, gd, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
in gaarn 1325 7/1 Garn RAp (SD 3 s. 668), j fornxmpdhe gharne 1438 19/7 u.o. RAp
(SMR 785), i garn 1489 efter 14/6 Tumboås RAp.
I källan från 1438 skrivs namnet även i nom.-ställning: gharne.
(-)gryt

Gryt, by, Västerhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in gryte 1327 15/7 Tälje B 15 fol. 187 v. (SD 4 s. 16), j gryt 1458 21/1 Sotholms hdstg
UUBp, i gryt 1525 31/10 Sund LSBp.
Eventuellt avser något av beläggen Gryt i Ösmo sn, samma hd.
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Gryt, by, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
Jn . . . Groti 1281 27/1 "Sandum in castro" RAp (SD 1 s. 578), in gryte 1350 1/8
Ösmo RAp (SD 6 s. 209).
Se även Gryt i Västerhaninge sn, samma hd.
Gryt, by (= nuvarande Grytsberg) och sn, Daga hd, Söd. 1.
de grutum odat. [1284-91] u.o. RAp (SD 1 s. 733), De Grytum [1314?] u.d. u.o. A
15 fol. 11 r. (SD 3 s. 152), de grytum 1330 19/8 u.o. RAp (SD 4s. 178), ecclesie gryto
1332 9/3 u.o. RAp (SD 4 s. 258), isti ecciesie . . . grytx odat. [före 1350] u.o. RAp
(SD 5 s. 583), j grytom 1368 20/1 Trosa Bep (SD 9 s. 322), i grytom [2 ggr] 1383 17/1
Gåsinge RAp (SRP 1900), j grytom 1399 30/5 Strängnäs RApp Ser. I (SRPp 98), j
grytho 1447 D 11 fol. 45 v. (VKJ s. 38), j gryta --- j forncempda gryta [3 ggr] 1451
25/3 Gryts prästgård RAp, j grytha --- j forncempda grytha --- J forncempda gryta
1451 3/8 Vadstena RAp, j grytom 1457 D 11 fol. 116 r. (VKJ s. 91), i grytom 1460
11/10 Daga hdstg UUBp, j grytom 1460 25/10 Daga hdstg RAp, j grytho 1466 C 32
UUB fol. 12 v., j grytom 1480 Vadstena klosters jb KA fol. 9 v., i grito 1494 C 27:VII
fol. 5 r., j forncempde grytthe 1501 14/1 Ökna UUBp.
Namnet är äldst plur. Former på -a har uppfattats som svaga fem.-former,
vilket formerna på oblik form -o visar. I ett diplom från 1395 27/1 Vadstena
RAp (SRP 2753) används den oblika formen som nom.: som cer. . . Jtem
gryto. Jfr f.ö. kap. 4.5.19
(-)hovub
Bråhovda, by, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
in brohofdhi 1304 2/6 Arnö RAp (SD 2 s. 417), i brohofdhe 1380 12/7 Österrekarne
hdstg RAp (SRP 1509), i brohofdhe 1380 12/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1510),
i brohofdhe 1380 22/11 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1536), i brohofdhe 1380 22/11
Österrekarne hdstg RAp (SRP 1537), i brohofdhe 1380 22/11 Österrekarne hdstg RAp
(SRP 1538), i brohufthe 1380 29/11 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1541), ij brohwfthe
1381 17/1 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1551), j brohoffdhe 1381 20/6 Österrekarne
hdstg RAp (SRP 1588), j brohoffde 1381 20/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1589),
j brohoffdhe 1381 20/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1590), j brohoffdhe 1381 20/6
Österrekarne hdstg RAp (SRP 1591), j brohoffdhe 1381 27/6 Österrekarne hdstg RAp
(SRP 1595), j brohoffde 1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP 1634), ij brohufthe --- j brohuftdhe 1382 3/7 Österrekarne hdstg LSBp, j brohofde 1382 2/10 Österrekarne hdstg
RAp (SRP 1759), j brohoffdhe 1382 16/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1765), j bro-

19 Även gårdnamnet Gryt i Blacksta, Floda och Julita snr i Oppunda hd uppträder äldst i
plur. form. De är svåra att särskilja. Endast en form, i gryto 1470 17/2 Oppunda hdstg RApp
Ser. I (Styffe Bidr. 3 s. 283), är sing., men namnet böjs då som ett svagt fem. De moderna formerna är sing. I jordeböckerna skrivs Gryt i Blacksta sn i grythe 1535 ghj, i grytt 1551 ml, Gryta,
grytta 1557, i grytta 1559, i grytta 1561, gryta, i gryte 1581, i gryta 1591, Grytt 1599. Gryt i Julita
sn har former som i gryta 1535 ghj, Grytt o.d. Gryt i Floda sn skrivs Gryt 1675 o.d.
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hoffdhe 1382 23/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1766), j brohwffdhe 1382 23/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1767), j brohofthe 1382 30/10 Österrekarne hdstg RAp,
j brohofthe 1383 28/5 Österrekarne hdstg RAp, j brohwffudh 1384 14/7 Österrekarne
hdstg RAp (SRP 2035), j brohoffdhde 1384 20/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP
2055), j brohufdhe 1385 9/3 Skälby RAp (SRP 2183), j brohoffdhe 1385 6/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 2139), ij brohwfthe 1385 26/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP
2097; annat datum), j brohofdhe 1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2228), j brohofdhe
1386 6/6 Torshälla RAp (SRP 2229), i brohoffde 1386 6/6 Torshälla RAp i vid. 1454
25/2 u.o. RAp, j brohoffdhe 1397 21/10 Strängnäs RAp (SRP 2892), i brohofthe 1399
26/6 Fagrahed RAp (SRP 2988), i brohofdhe 1400 13/5 u.o. RAp (SRP 3097), i
brohwfde 1400 16/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 3103), j brohofde 1401 26/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 38), ij brohwfdhe --- j brohwdh 1402 4/5 Kjulaås RAp (SDns 1
s. 126 f.), j brohofde 1402 4/5 Kjulaås RAp (SDns 1 s. 126), i brohofdhe 1402 15/6
Fagrahed RAp (SDns 1 s. 139), i brohofdhe 1402 15/6 Fagrahed (SDns 1 s. 140), i
brohwdh 1402 23/11 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 185), i brohofdhe 1404 24/1
Fagrahed RAp (SDns 1 s. 315), ij brohuwdh 1417 21/2 Sundby LSBp (SDns 3 s. 215
avskr. efter or.), j brohofde 1448 efter 13/1 Kjulaås RAp, i brohoffde 1463 efter 13/1
Österrekarne hdstg UUBp, i bredehudh 1470-talet C 4 fol. 25 r.
(-)hult

Averhulta (= nuvarande Sturehov), gd, Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
y fornempda affrulth 1449 12/10 u.o. RAp, j affrulta --- j affrultum 1453 17/11 Svartalöt RAp.

Fagerhult, by, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
in villa faghraholte 1331 15/9 Trosa RAp (SD 4 s. 234), in faghirhulta 1371 17/9 Tynnelsö RAp (SD 10 s. 80), i fagerhult 1487 28/12 Strängnäs UUBp.

Mölenhult, gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j molnohwIt 1470 17/2 Oppunda hdstg RApp Ser. I (Styffe Bidr. 3 s. 283).

"(j) diceflahulte (= nuvarande Hult), gd, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1.
i dixflahulte 1443 10/10 Aspalöt UUBp, j dixffwlshulte 1455 19/6 Aspalöt RAp,
dyxfflehult 1473 C 8 fol. 21 r.
Det sistnämnda belägget står i jordeboken under Svärta sn.

Värhulta, gd, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i wernholt 1453 14/11 u.o. RAp, i wxrnhult 1461 20/4 ATb 1 s. 148, aff wxrnhulta
1465 20/8 Julita kloster RAp (DN 16 s. 245), j vxrnhulth 1469 20/5 Värhulta Bep, i
wxrnulthom 1491 u.d. Västerrekarne hdstg RAp, aff wernholt 1492 29/11 ATb 2 s.
407.

"(in) hwltee" , beb., Österrekarne hd, Söd. 1.
in hwltee 1348 14/12 u.o. RAp (SD 6 s. 73).
Kan eventuellt avse någon beb. i Åkerbo hd, Västm. I.
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Näshulta, sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in parochia nesulta 1244 24/6 Saba RAp (SD 1 s. 30320), De Neshultum [13141 u.d.
u.o. A 15 fol. 10 r. (SD 3 s. 151), j nesholte 1494 27/1 ATb 3 s. 16, j neshultha 1500
25/5 Jäder UUBp.

Namnet uppträder äldst som plur. Påfallande är den tidiga skrivningen med
-a i dat. Det kan vara fråga om en latinisering (se Tjäder 1967 s. 60, 92).

Hult, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
j hulte 1426 efter 1/5 Jönåkers hdstg Sjöholmp.

Kan även avse Hult i Björkviks sn, Jönåkers hd.
(-)kber21

Sörkärr, gd, Halla sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j Sudherkärr 1485 21/6 Jönåkers hdstg B 15 fol. 177 r. (Trolles jb bil. s. 232), i suderker 1490-talet C 27:VII fol. 5 r., j sederker 1508-11 C 35 fol. 102 v.

"(aff) okniskcer", Västra Vingåkers sn?, Oppunda hd, Söd. 1.
aff ekniskeer 1514 C 21 fol. 8 v.

"(1) brandaker", kärr, Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
j brandaker
forncempda torp oc kr 1451 31/12 Nyköpings slott RAp (brev 1),
i brandakxr 1451 31/12 Nyköping RAp (brev 2).

"(in . . .) ficerdhakicer", äng, Svärta sn, Rönö hd, Söd. I.
in prato fixrdhakixr 1348 26/6 u.o. RAp (SD 6 s. 42).

"(aln ffycelekcer", Tystberga sn, Rönö hd, Söd. I.
aff ffyxlekxr 1514 C 21 fol. 5 v.

Tuvekärr, gd, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j twuaker 1469 6/9 Bettna kyrka RAp.

(-)nor22

Nor, gd, Svärta sn, Rönö hd, Söd. 1.
j noor innan noor 1386 20/6 Nyköping RAp (SRP 2235), i nore 1425 11/10 Aspalöt
RAp (Kåi s. 8).
SD har vesulta.
Ett belägg j kcerwe 1430 25/1 Örboholm Säp tas ej med; en identifiering med gårdnamnet
Kärr i Västerljungs sn ter sig alltför oviss.
22 Gårdnamnet Nor, Österhaninge sn, är nu sing. men uppvisar under medeltiden plur. form.
I jordeböckerna skrivs det fr.o.m. 1553 Nor. Bynamnet Västnora, Västerhaninge sn, ändas under
2°
21
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Nora, by, Ytterenhörna sn, Selebo hd, Söd. 1.
ij noorum 1364 1/8 Åsunda hdstg Säp (SD 8 s. 550), i norum 1369 13/1 u.o. Krap,
j norum 1369 13/1 u.o. i vid. 1413 23/11 Linköping LSBp, j norum 1402 29/1 Söderköping UUBp (SDns 1 s. 98), j norum 1448 3/5 Skillöt RAp, j nore 1456 29/5 Ingåsa
RAp.

Namnet uppvisar äldst plur. form. Endast ett belägg, det från 1456, visar
på sing. böjning. Enligt jordeboksutdragen i OAU skrivs namnet norre, nore
1555 och nore 1559 men i övrigt Nora o.d.

(-)rum

Mickrum, by, Muskö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
ij moklarum 1495 6/11 Strängnäs i vid. 1551 14/4 Stockholm UUBp, i myclarum [2
ggr] 1525 31/10 Sundby LSBp.

"(a) rundarwme" , Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
a rundarwme 1383 17/3 Nyköping RAp.

Skillra, gd, Stigtomta sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in skildxrum 1319 4/11 u.o. RAp (SD 3 s. 423), in . . . skilderx 1337 10/2 u.o. RAp
(SD 4 s. 547), in . . . skildurum 1337 27/4 Värmvik RAp (SD 4 s. 555), in skillurum
1338 10/5 u.o. RAp (SD 4 s. 604).

Namnet behandlas av L. Hellberg i NoB 71(1983) s. 45 ff., som (s. 48) påpekar att utvecklingen av slutleden -rum till -ra har sin motsvarighet i bl.a.
namnen Skara i Tunabergs sn (se nedan) och Egalla i Ytterselö sn (se nedan).
I dessa namn har -rum uppfattats som en plur. dat.-form, sedan ändelsens ursprungliga innebörd gått förlorad. I fråga om Skillra kan denna utveckling
påvisas redan 1337 av belägget in . . . skilderce att döma. Denna form är ej
medtagen i tabellen och kommentaren nedan.

Skara, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
de . . . skarxrumh 1286 22/9 Stockholm RAp (SD 2 s. 13), de . . . skararum odat.
meth . . skararwm [2 ggr] 1419 2/4 Vadstena
vid, av föregående brev, j scararwm

medeltiden på -um och -a. Ett enda belägg har -ce, if westernorce 1397 13/10 Vastnora Ep, men
detta bör innehålla ett försvagat -a, vilket skrivningar som osmce sokn, hamerstce, nempnces,
therce, arwce tyder på. Namnet Nor skrivs enligt jordeboksutdrag i OAU med -a och -om utom
i ett fall, Noor 1572. Jag betraktar emellertid namnet som plur. under medeltiden, varför det ej
kommer med i undersökningen.
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RAp (SDns 3 s. 436), j skarum 1457 D 11 fol. 114 v. (VKJ s. 89), j skarom 1466 C
32 UUB fol. 10 r.
Om utvecklingen -rum till -ra se kommentar till Skillra ovan. Belägget i den
odaterade vidimationen dateras i tabellen i kommentaren nedan till perioden
1350-99, då där omnämns Bengt Bosson, som verkade under senare hälften
av 1300-talet (Almquist 1954 s. 313).

"(j) ostarum" (= nuvarande Häradstorp), gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1.
j estarum 1457 D 11 fol. 114 r. (VKJ s. 89), j Osterrum 1466 C 32 UUB fol. 9 r.

"(fore . . .) diwlborum", Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
fore . . . diwlborum

fore . . . diwlborum 1424 22/11 Vävelsta RAp.

Lumra, gd, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. I.
j lundborwm 1383 17/3 Nyköping RAp (v. Engeströms pb s. 13; annan skrivning), aff
lwmbrvm 1514 C 21 fol. 4 v.
Om utvecklingen -rum till -ra se kommentar till Skillra ovan.

Egalla, gd, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. I.
in xghuldrum 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 39 r. (SD 4 s. 241), In ägrulda 1349 25/7
u.o. B 15 fol. 18 r. (SD 6 s. 129), ij xghuldrum 1373 10/2 u.o. RAp (SD 10 s. 189),
j iEghaldra [2 ggr] 1491 3/11 Selaön RAp.
Om utvecklingen -rum till -ra se kommentar till namnet Skillra ovan.

"(in) skinnarum", Vansö sn, Åkers hd, Söd. 1.
in skinnarum 1358 25/10 u.o. RAp (SD 7:3 s. 122).

"(in) Skumarum", Vansö sn, Åkers hd, Söd. 1.
in Skumarum 1310 14/9 Vårfruberga RAp (SD 2 s. 631), i. . . skumarom 1422 20/10
Eldsund RAp.
(-)sund

Stäkesund, Sotholms hd?, Sthlms 1.
hooss Stegesund 1518 12/9 Stockholm ST 3 s. 594.
Handlingen säges i ST vara en kopia, möjligen ett koncept till en traktat.
Belägget förs i kommentaren nedan till avd. Nysv. avskr.

Sund, gd, Muskö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
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i sund 1460 C 29 fol. 1 r.

"(in . . .) sundh", Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in . . . sundh 1327 15/7 Tälje B 15 fol. 187 v. (SD 4 s. 16).

Bockholmssundet, sund, Salems sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
ex Bocholsund 1526 8/9 u.o. HSkH 16 s. 22 samtida avskr., ex Bokolswnd 1526 22/9
u.o. HSkH 16 s. 30 samtida avskr., aff bocholssung 1526 6/10 Norsholm HSkH 16
s. 35 samtida avskr.
Det sistnämnda belägget med senare led -sung räknas ej med i tabellen i
kommentaren nedan.

Sund, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in sund x 1334 23/1 Vårdinge RAp (SD 4 s. 350), j sunde 1368 20/1 Trosa Bep (SD
9 s. 322), j sunde 1382 4/3 Bettna i vid. 1481 7/7? Skara Krap, j sundhe 1382 4/3 Bettna i odat. vid, från slutet av 1400-talet RApp Ser. I (SRPp 57), j swnde [2 ggr] 1399
1/7 Strängnäs RAp (SRP 2989), j sundhe 1438 27/10 Strängnäs RAp (SMR 831), j
Sunde 1438 27/10 Vad RAp (SMR 832), j sunde 1441 19/5 Svartsjö ULAp (SMR
1383), j Sundhe --- j Sunde 1443 22/7 Vårdinge RAp, j swnde 1445 13/1 Strängnäs
RAp, j sundhe 1445 15/5 Öknebo hdstg RAp, j swnde 1448 3/5 Skillöt RAp, j Swndhe
1450 28/12 Tynnelsö RAp, i Swnd 1466 24/5 Öknebo hdstg RAp, j swndh 1479 22/11
Vårdinge RAp, j Swndhe 1480 2/2 u.o. RAp.

Pungsund, by, Gryts sn, Daga hd, Söd. 1.
i pungga sunde 1383 17/1 Gåsinge RAp (SRP 1900), i pungasunde 1420 15/9 Vadstena
RAp (SDns 3 s. 601), i pungasunde 1451 6/11 Daga hdstg Ekebyp.

Rösund, by, Gryts sn, Daga hd, Söd. 1.
i roswndh [l] 1460 11/10 Daga hdstg UUBp, j rossundhx 1460 25/10 Daga hdstg RAp
(DN 16 s. 224).

Stensund, gd, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. I.
in Erixstum Ekeby steenssundque 1331 15/9 Trosa RAp (SD 4 s. 234), i stensundhe
1449 18/6 Hölebo hdstg RAp, i stensunde [14501 17/6 Hölebo hdstg Vrgp (SMR 1554;
annan datering), i stenswndhe 1450 14/10 Kälslöt RAp, i effrastenswnd 1491 8/4
Strängnäs RAp, i Stensund 1495 21/10 Nora RAp.

Sund, by, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
in sunde 1350 24/8 Vagnhärads kyrka RAp (SD 6 s. 216), ii sunde 1357 7/5 u.o. RAp
(SD 7:2 s. 189), innan swnde 1386 8/2 Trosa RApp Ser. I (SRPp 73), i sundde 1400
efter 1/5 Kälslöt RAp (SRP 3092), i sunde 1400 12/5 Kälslöt RAp (SRP 3096), i sunde
1401 11/5 Kälslöt RAp (SDns 1 s. 36), i sundhe 1405 4/11 Kälslöt UUBp (SDns 1 s.
499), i sunde --- i sunde 1416 6/5 Kälslöt RAp (SDns 3 s. 142), i sunde 1416 6/5 Kälslöt
RAp (SDns 3 s. 143), ij svnde 1423 8/12 Hölebo hdstg (pergamentsbrev i privat ägo,
kopia i OAU), i Sunde 1430 7/3 Sstb 1:1 s. 164, i Swnd --- j Svnde 144223/10 Sträng61

näs RAp, j swnd 1443 15/11 Strängnäs RAp, j Sundh --- i Sund 1447 24/1 Hölebo
hdstg RAp, i swndhe - i sundhe --- i sundhe 1450 6/5 Hölebo hdstg UUBp, j swndh
1479 u.d. u.o. OAUp L 17, j swndh 1479 u.d. u.o. OAUp L 18.
Vissa av beläggen kan avse Sund i Hölö sn.

Bårsund, by, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in bxrxsund 1329 15/2 u.o. RAp (SD 4 s. 90), in villa bxrasund - - - in bxrasunde 1331
6/7 u.o. RAp (SD 4 s. 220 f.), in bxrxsundh 1343 14/9 Fiholm RAp (SD 5 s. 191),
j bxresunde --- j bxresunde 1366 9/5 u.o. UUBp (SD 9 s. 47), i bxrasunde --- i bxrisunde 1377 7/1 Nyköping LSBp, j bxrasunde 1382 7/3 Nyköping LSBp, i Bärasundhe
1409 23/8 Strängnäs B 15 fol. 97 r. (SDns 2 s. 157), i bxrasunde 1409 12/9 Strängnäs
RAp (SDns 2 s. 188), i barasundh [!] 1409 9/11 Jönåkers hdstg Stp (SDns 2 s. 224),
j bxrasunde 1411 7/11 u.o. Säp, j brasundh [2 ggr] - j b rasunde 1413 17/6 Stigtomta RAp (SDns 2 s. 652 f.), j Bxresund 1444 26/4 Nyköping RAp, i bzeraswnde
1444 29/10 Kjulaås RAp, i BäreBlandh 1484 16/2 Nyköping B 15 fol. 176 v. (Trolles
jb bil. s. 222; annan skrivning), j BereBlundh - - - j beresundh 1485 21/6 Jönåkers hdstg
B 15 fol. 177 r. (Trolles jb bil. s. 231 f.).
De urspårade formerna räknas ej med i kommentaren nedan.

Sund, gd, Halta sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j sunde 1384 11/6 Stigtomta RAp (SRP 2025), j sunde 1384 11/6 Stigtomta RAp (SRP
2026), j sunde 1402 1/7 u.o. Stp (SDns 1 s. 148), j swnd 1446 5/3 Bettna RAp, j swndh
1482 19/7 Nyköping Stp (BSäk 7 s. 138).

Fågelsund, by, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
jn fughlxsunde 1329 9/9 u.o. RAp (SD 4 s. 129), in foglasunde 1347 15/7 u.o. RAp
(SD 5 s. 688), j fuglasunde 1358 4/2 Vadsbro Bep (SD 7:3 s. 8), i fuglasunde 1362 efter
18/5 Oppunda hdstg RAp (SD 8 s. 192), ii fughlasunde 1366 efter 12/6? (ev. 11/6 eller
17/6) Oppunda hdstg RAp (SD 9 s. 63), ii fughlasunde - - - ii fughlasunde 1367 24/7
Oppunda hdstg RAp (SD 9 s. 251), ii fughlasunde 1369 16/6 u.o. Stp (BSäk 7 s. 113),
ii fuglasundhe 1371 26/7 eller 2/8 Oppunda hdstg RAp (SRP 997), i foglasunde [2 ggr]
1378 17/6? Nyköping Säp (HH 4 s. 340), j fuglasunde 1381 6/7 Oppunda hdstg RAp
(SRP 1602), ij fuglasunde 1381 6/7 Oppunda hdstg RAp (SRP 1603), aff foghlasunde
1381 29/9 Nyköping Säp (HH 4 s. 341), j foglaswnde 1381 19/10 Oppunda hdstg RAp
(SRP 1640), j fughlasunde 1383 efter 29/9 Oppunda hdstg RAp (SRP 1965), j fwglasundom 1423 u.d. Skolsta RAp, j fughlasund 1424 22/11 Vävelsta RAp, j fughlasund
1435 efter 1/5 Oppunda hdstg RAp (SMR 230), i foghlasund 1440 7/5 Oppunda hdstg
RAp (SMR 1141), j foghlaswnd 1446 5/3 Bettna RAp, j fwglaswndh 1451 6/1 Åkerö
UUBp, j fwglaswnd 1452 7/11 Jönåkers hdstg UUBp, i foglaswnd 1458 16/10 Oppunda hdstg RAp, j fuglasund 1460 8/11 Oppunda hdstg RAp (DN 16 s. 226), i foglaswndh 1465 11/5 u.o. RAp, j foglasund 1469 6/9 Bettna kyrka RAp, j fulga swndh
- - - i. . . fuglaswnd 1479 19/2 Åkerö RAp, j fwglaswndh 1502 15/2 Uppsala RAp, jn
villa fuglasunda 1502 10/11 Uppsala RAp.
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Sund, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j Swnde 1505 25/1 Vinsarp Krap.

Öksund, gd, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i okyosunde 1376 21/6 u.o. RAp (SRP 1209), j okiasunde --- j okiasunde 1381 23/11
Oppunda hdstg Säp (HH 4 s. 342; annan läsning), j okesund 1447 2/12 Vadsbro RAp,
j okesundhe 1485 efter 29/9 Oppunda hdstg UUBp.

Sund, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j swndena 1460 8/11 Oppunda hdstg RAp (DN 16 s. 226).
Beträffande ändelsen -ena se ovan not 18.

Stensund, gd, Vrena sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i stensunde 1362 efter 18/5 Oppunda hdstg RAp (SD 8 s. 192), ii stensunde 1369 16/6
u.o. Stp (BSäk 7 s. 113).

Tovsund, gd, Vrena sn, Oppunda hd, Söd. 1.
vth aff toffwa sund 1492 C 27:1 fol. 1 r.

Vävelsund, by, Vrena sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j wiwilsunde 1382 7/3 Nyköping LSBp, j wäwelsundhe - j wäwelsundha 1411 13/6
Oppunda hdstg B 15 fol. 65 v. (SDns 2 s. 398), i weuelsund 1464 27/10 Vadstena RAp.

"(pro. . .) swinasund", Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
pro . . . opidis dictis swinasund 1328 31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 64 f.).
Bokstaven u i -sund är mycket otydlig. SD läser swinas id.

Ånsund, by, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1.
j andasund 1380 14/5 Nyköping RAp (SRP 1497), ij andasundh 1381 5/10 Aspalöt
RAp (SRP 1632), i andesund 1494 C 27:VII fol. 1 v., aff annaswne 1494 C 27:V fol.
1 v.

Lövsund, gd, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
in Ixfsund 1337 10/2 u.o. RAp (SD 4 s. 547), in lxfsund 1337 27/4 Värmvik RAp (SD
4 s. 555), i lxpsunde 1425 11/10 Aspalöt RAp (Kåi s. 8).

Gällsund, gd, Svärta sn, Rönö hd, Söd. 1.
j geltasunde 1381 8/7 Nyköping Säp, i geltasunde 1431 3/5 Aspalöt Stp (BSäk 7 s.
128), i gxlteswnd 1458 11/5 Gällsund RAp.

Rägösund, sund, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
Datum in Rughoosund 1377 12/6 Rågösund RAp (SRP 1276).
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Kolsundet, beb. och sund, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
in Kolsundh 1350 31/12 Strängnäs RAp (SD 6 s. 258), i Kolswndh 1508 22/10 u.o.
(Västerås?) Pers, Mora sn 2 s. 314, j . . . Colsund 1521 6/6 Sstb 2:5 s. 343.

Folksund, gd, Helgesta sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
i folkasundhe 1469 14/10 u.o. RAp, i folkasundhe 1469 14/10 u.o. RAp.

Sund, gd, Helgesta sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
jnnan swndum 1381 20/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1591), j sunde 1385 9/3
Skälby RAp (SRP 2183).
Eventuellt avses Sund i Lilla Mellösa sn.

Valsund, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j valasundum 1381 20/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1590), J walasundom 1385
29/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 2136), j walasund 1385 6/7 Österrekarne hdstg
RAp (SRP 2139), j walasundh - - - wndher walasundh 1419 8/6 Kjulaås RAp (SDns 3
s. 454), j valleswnd 1505 25/1 Vinsarp Krap.
Namnet synes äldst ha varit plur.

Harpsund, gd, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j harposunde - - - j harposunde 1380 30/9 u.o. RAp (SRP 1523), ii harposunde 1381
3/5 Malstanäs RApp Ser. I (SRPp 49), j harposund - - - j harposund 1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP 1634), ij harpasundhe 1400 6/5 u.o. RAp (SRP 3094), i harpo swnd
1409 7/9 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 174), i harposunde 1438 9/10 Båresta UUBp (SMR
824), i h[. . darpasund - - - i harpasund 1440 14/1 Österrekarne hdstg UUBp (SMR
1058), j harppaswndh 1447 1/6 u.o. Stp (BSäk 7 s. 130), j harpasund 1447 15/6 Österrekarne hdstg RAp, j harpasunde 1448 efter 13/1 Kjulaås Rap, j harpposund - - - j harposunde --- j harposunde 1449 23/1 Kjulaås UUBp, i harpasund [2 ggr] --- i forskrifna
harpasund - - - i harpasund 1457 efter 29/9 Österrekarne hdstg UUBp, i harpasund
1463 efter 13/1 Kjulaås UUBp, j harpaswnde ca 1470 efter 13/1 Kjulaås UUBp.
Utöver ovanstående belägg förekommer en skrivning, i harpha ssvndh 1487
12/5 Oppunda hdstg RAp, i ett diplom, som enligt en anteckning i RA av
1800-talsgenealogen Victor Örnberg antagligen är förfalskat. Detta belägg
räknas ej med i tabell och kommentar nedan.

Gnesund, by, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
ii gnidhasunde 1369 16/6 u.o. Stp (BSäk 7 s. 113), i gnidhasund 1379 före 23/11 Oppunda hdstg RAp (SRP 1460; annan skrivning), i gnidhasund 1380 12/7 Österrekarne
hdstg RAp (SRP 1510), ii gnydhasunde 1381 12/10 Oppunda hdstg RAp (SRP 1637),
ii gnydhasunde 1381 12/10 Oppunda hdstg RAp (SRP 1638), i gnedhasunde 1422 7/11
Oppunda hdstg RAp, j gnedeswnd 1424 efter 11/11 Oppunda hdstg RAp, j gnidhasunde 1425 efter 13/1 Oppunda hdstg UUBp, j gnidhasundh --- j gnidhasundh 1426
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efter 24/6 Oppunda hdstg RAp, j gnedhesundh 1464 28/1 u.o. Ep, j gnedhasundh --j gnedasundh 1469 1/7 u.o. Säp (HH 4 s. 343).

Kvicksund, färjställe och sund, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i qwika sundh 1465 27/5 ATb 1 s. 211, j Quikkaswndh 1478 8/5 Sstb 3:1 s. 476, j
Qwicksunde 1486 18/12 Sstb 2:2 s. 183, i Qwickaswndh --- i Qwickasundh 1486 18/12
Sstb 1:2 s. 81, i Qwickaswndh 1486 18/12 Sstb 1:2 s. 95.

Hjälmarsund, färjställe och sund, Öja sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
ij jxlmans sundom 1384 3/5 Vinö RAp (SRP 2020), ij jxlmans sundom 1384 3/5 Vinö
RAp (SRP 2021), J Jxlmans sunde 1407 9/7 Säby kloster RAp (SDns 1 s. 656).

Björsund, by, Helgarö sn, Åkers hd, Söd. 1.
in byrsund 1290 3/12 Bjälbo RAp (SD 2 s. 99), i Biursunde 1415 10/8 u.o. SDns 3 s.
65 avskr. från senare hälften av 1500-talet, i bywrsudh [!] 1430 8/5 Eldsund RAp, j
biwrsundh 1430 8/5 i vid. 1458 15/2 Eldsund RAp, j biwrsund 1442 29/5 Eldsund
RAp, j biorssund [2 ggr] 1486 14/11 Åkers hdstg RAp.

"(i) byursund", sund mellan Helgarö och Jäders snr, Åkers hd, Söd. 1.
i byursund 1514 C 21 fol. 9 v.

Navsund, gd, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in nxfsund 1338 6/12 Husaby-Byring RAp (SD 4 s. 640), in naafsunde 1360 23/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 467), in nxfsundom 1362 30/11 Ärla RAp (SD 8 s. 257),
j nafsunde 1422 4/6 Kjulaås RApp Ser. I (Kåi s. 6), i naffswnd 1463 22/7 HusabyByring Stp (BSäk 7 s. 135), j nwffswnde ca 1470 efter 13/1 Kjulaås UUBp.

Visund, gd, Näshulta sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
medh wiesundh 1462 7/3 Strängnäs RAp, j wyasund 1464 18/3 Strängnäs RAp, j wiiasund 1466 19/6 Selebo hdstg RAp.
Hornsund, gd, Flens stad, Söd. 1.
in hornssundh 1354 20/8 u.o. RAp (SD 6s. 516), i hornsunde --- i hornsund --- i hornsund 1381 efter 13/1 Oppunda hdstg RAp (SRP 1549), ii hornasunde 1381 12/10 Oppunda hdstg RAp (SRP 1637), ii hornasunde 1381 12/10 Oppunda hdstg RAp (SRP
1638), i hornasunde 1399 30/10 u.o. RAp (SRP 3039), j hornsundh 1478 14/5 Kjulaås
B 15 fol. 258 v. (Trolles jb bil. s. 190).

Oxelösund, stad, Söd. 1.
j oxleswnd 1438 4/5 Tälje RApp Ser. I (SMR 730), j oxlosundh 1438 6/6 Oxelösund
RAp (SMR 751), Datum in oxesundh 1459 24/8 Oxelösund RAp, i oxlxswndh 1511
9/7 Stockholm HSkH 19 s. 175 samtida avskr.

Eldsund, by och tingsställe, Strängnäs lfs, Strängnäs stad, Söd. 1.
in Eldsund 1304 24/7 Arboga RAp (SD 2 s. 422), de commutatione Curiarum . . .

et Eldxswnd 1304 14/11 Eskilstuna RAp (SD 2 s. 429 f.), in eeldxsundh 1323 15/2
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u.o. SD 3 s. 584, de eldsund 1337 9/11 Strängnäs RAp (SD 4 s. 580), i eldoswnde
1405 9/2 Eldsund RAp (SDns 1 s. 409), vpa ellaswndhe
wider ellasundh --- i ellassundhe 1419 30/5 Eldsund RAp (SDns 3 s. 451 f.; annan skrivning), i eldasunde 1422
20/10 Eldsund RAp, a eldaswndh --- i eldasunde 1425 12/6 Eldsund RAp, i ellasundhe
1427 5/1 Strängnäs RAp, a ellasundhe --- i ellasundhe 1430 8/5 Eldsund RAp, a ellasunde --- j ellasunde 1430 8/5 Eldsund i vid. 1458 15/2 Eldsund RAp, i eellesundhx
--- i eellesundh 1432 2/12 Strängnäs RAp, i elesundh 1437 efter 19/5 Åkers hdstg RAp
(SMR 548a), j ellasund 1438 4/5 Tälje RApp Ser. I (SMR 730), i ellasunde [2 ggr] 1448
28/5 Åkers hdstg RAp, j Ellasunde 1454 13/12 Strängnäs Skp, j Ellasund 1471 18/6
Åkers hdstg RAp, j ellasund u.å. [14801 11/6 u.o. LSBpp, j ellesund 1486 14/11
Åkers hdstg RAp.
(-)swter

Ormsätra, gd, Salems sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
j ormasxter --- af ormasxter 1382 2/3 Harbro UUBp, y ormasxther 1419 u.d. u.o.
UUBp (SDns 3 s. 401), i ormasxther 1429 14/4 Stockholm UUBp.

Orrsätra, gd, Överjärna sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
in orrasxter 1309 18/5 "nxdxstum" RAp (SD 2 s. 574), in orrasater [l] 1309 21/6
u.o. RAp (SD 2 s. 576), in orrxsxter 1324 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 631).

Bjärsäter, by, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in birkesxter 1337 24/2 Nyköping RAp (SD 4 s. 549), j bxrkasxter 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 1), j bzerkasxter 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 2), i
bixrkasxther 1468 u.d. u.o. UUBp.

Hjälmsäter, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
aff helmesxther [14771 C 29 fol. 13 v.
Identifieringen är oviss.

Hjälmsäter, gd, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1.
in hialmsxter 1297 19/12 Hammarö RAp (SD 2 s. 244), in hialmsxter 1297 19/12
Hammarö i vid. 1345 20/9 u.o. RAp (SD 5 s. 497), in . . . hialmsxtrom 1299 27/8 u.o.
RAp (SD 2 s. 298), in hialmsxtar [l] 1338 24/8 u.o. RAp (SD 4 s. 621).

Limsäter, gd, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1.
[i] limsxther 1460 14/6 Oppunda hdstg UUBp.

Stensätter, försvunnen beb., Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i stensxter 1424 30/9 Oppunda hdstg RAp.

Kesäter, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ij kydhasxter --- j kidhasxter --- j kithasxter
ij kidhasxter 1381 4/5 u.o. RAp
(SRP 1581), i kidhiasxter 1400 5/1 Vingåker RAp, ij kidhiaszetrom 1409 3/9 Sträng66

näs RAp (SDns 2 s. 168), i kidhasatrum 1409 6/9 Strängnäs UUBp (SDns 2 s. 173),
i kydhasxther 1443 efter 25/12 Vadsbro RAp, j kydhasxther 1469 8/9 Nyby RAp.

Barksäter, gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. I.
in bixrchxsxter 1338 11/9 Ekeby UUBp (SD 4 s. 625), af barkasäter början av
1400-talet Ett forn-svenskt legendarium 3 s. 385 (HSkH 6 s. 54), j Bixrkasxter 1520
Kh 53 fol. 2 v. (Östergötlands fornminnesförenings tidskrift 1875 Bihang s. 5).
Belägget från Ett forn-svenskt legendarium är hämtat ur Erik den heliges
legend (för dateringen se ovan under Västra och Östra Vingåker).

Tunsäter, gd, Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
i twnasxter 1377 7/1 Näsby RAp (SRP 1234), i tunasxthir 1377 7/1 Näsby RAp (SRP
1235), in curia tunesxther 1453 14/2 Tunsäter Bep, i twnasxter 1462 3/6 Rönö hdstg
RAp.

Högsäter, gd, Ripsa sn, Rönö hd, Söd. 1.
i hokxsxther 1476 C 14 fol. 2 v.

Råsätter, gd, Ripsa sn, Rönö hd, Söd. 1.
j raasxtir 1444 1/10 Aspalöt UUBp.

Helgesäter, by, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
aff helsxther 1514 C 21 fol. 4 v.

Lisätter, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j lyasxther 1464 31/1 Fagrahed UUBp.

Brosäter, gd, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
ii broasetre 1371 26/7 eller 2/8 Oppunda hdstg RAp (SRP 997), i brosxter 1376 21/6
u.o. RAp (SRP 1209), i brosxter 1379 före 29/5 Oppunda hdstg RAp (SRP 1425), i
brosxter 1379 före 23/11 Oppunda hdstg RAp (SRP 1460), j broasxther 1383 20/6
Oppunda hdstg RAp (SRP 1943), i broasxtrom 1384 15/2 Vadstena RAp (SRP 2001),
j brosxtir 1385 efter 29/9 Oppunda hdstg RAp (SRP 2165), ii broasetrum 1393 10/6
Oppunda hdstg RAp (SRP 2670).

Egelsätter, gd, Råby-Rekarne sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
j xghilsxther 1492 26/3 ATb 2 s. 396, i eghilsxther 1494 12/11 ATb 3 s. 31, i eghilsx-

ter 1495 27/7 ATb 3 s. 46.
Identifieringen är osäker.

Hjälmsäter, by, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i hixlmsxtir 1465 27/5 ATb 1 s. 211
Identifieringen är osäker.
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Lumsätter, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
vnder . . . lundasxter 1480 30/5 eller 29/8 Nyköping RAp.

Långsätter, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
j langgesetter 1470-talet C 4 fol. 5 r.

Igelsäter, by, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu Arboga stad, Västm. 1.
in xghilsxtxr 1331 3/3 Tortuna RAp (SD 4 s. 204), i igolsxtre 1455 10/12 ATb 1 s.
49, aff ygelsxther 1488 14/4 ATb 2 s. 327, j jelssxther 1501 1/5 ATb 3 s. 119, i jgelsxther 1502 1/5 ATb 3 s. 126, i igelsxther 1503 27/9 ATb 3 s. 145, j igilsxter 1504
17/4 ATb 3 s. 151, j iglesxter 1505 28/4 ATb 3 s. 169, i igelsxther 1510 3/7 ATb 3
s. 241, i igelssxther [2 ggr] 1511 31/3 ATb 3 s. 246, i igelssxther 1511 10/12 ATb 3
s. 254, J igelssxther 1520 4/7 ATb 3 s. 326.23

( - )boM
Torp, by, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j torp u.å. u.d. u.o. RAp odat. nr 167, j Torp 1511 19/5 Sstb 2:4 s. 191, i torp [2 ggr]
1525 31/10 Sund LSBp.

Det först nämnda belägget kan möjligen även avse Torpet i Muskö eller
Sorunda sn i samma hd. Brevet härrör från omkring mitten av 1400-talet, då
en av fastarna även nämns i ett brev från 1437. Jag räknar detta belägg till
perioden 1400-49 i kommentaren nedan.

"(j) brcestratorpp" , torp till Axala, Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1.
j brxstratorpp 1457 D 11 fol. 116 v. (VKJ s. 91).

Jfr Westratorpp 1447 D 11 fol. 46 r. (VKJ s. 39).

"(j) Midaltorpp" , torp till Axala, Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1.
j Midaltorpp 1457 D 11 fol. 116 v. (VKJ s. 91).

"(Jn) thorph", Frustuna sn, Daga hd, Söd. 1.
Jn thorph 1331 12-18/11 u.o. A 15 fol. 44 v. (SD 4 s. 242), j torpe 1459 5/5 Daga
hdstg RAp (Kåi s. 19), i torpe 1470-talet C 4 fol. 5 v.

Belägget från 1459 kan möjligen åsyfta en lokal i Kattnäs sn.

"(ii. . .) brcendathorp" , beb., Gryts sn, Daga hd, Söd. 1.
ii . . . brxndathorp 1410 15/5 Kjulaås RAp (SDns 2 s. 296).
23 Dessutom förekommer ett par belägg, per igelsscether [2 ggr] 1513 18/4 ATb 3 s. 268, per
Jgelssather 1517 20/4 ATb 3 s. 305, utan preposition. Se härtill not 9 ovan.
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Tullbotorp, gd, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
i tollebytorp 1500 25/1 Skara RApp Ser. II samtida avskr. (DN 16 s. 370).

"(i) estratorpp", Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
i ostratorpp 1473 C 8 fol. 21 v.

Torpa, gd, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
j torpeno 1442 30/5 Hölö Vrgp, i torpena 1453 17/1 Hölebo hdstg RAp.

Beträffande ändelsen -ena se ovan not 18. Eventuellt avses Torpet, gd, Västerljungs sn.

"(in) qucernathorp", beb., Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
in quxrnathorp 1344 4/6 u.o. i vid. 1380 17/5 Nyköping UUBp (SD 5 s. 269).

Bebyggelsen synes enligt S. Strandberg i NoB 71(1983) s. 133 f. motsvara
Kvarnby i Västerljung.

"(1) hwmlatorpe" , beb., Jönåkers hd, Söd. 1.
j hwmlatorpe 1420 25/5 u.o. RAp (SDns 3 s. 572).

"(j) hyulastce thorpe", beb. (jfr Hjulsta), Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j hyulastx thorpe u.å. u.d. u.o. RAp odat. nr 129.

Brevet härrör troligen från förra hälften av 1400-talet, då ett sigillvittne
även omtalas i ett brev från 1423.

Lisstorp, gd, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
ii lislathorppe 1371 26/7 eller 2/8 Oppunda hdstg RAp (SRP 997), j lidzlatorpe 1446
10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 2), j lytlatorp 1456 25/5 Jönåkers hdstg RAp, i litzlatorp 1466 8/11 Oppunda hdstg DaRAp, i litlatorp 1468 u.d. u.o. UUBp, aff lilletorp
1514 C 21 fol. 6 v.

Beläggen från 1446 och 1456 kan även avse bebyggelser i Bärbo eller Nykyrka sn.

Smedstorp, gd, Kila, Lunda eller Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i smedztorp 1493 19/11 Jönåkers hdstg RAp, i smestorp 1493 19/11 Jönåkers hdstg
RAp.

Torp, by, Bärbo, Tuna eller Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in thorp 1329 15/2 u.o. RAp (SD 4s. 90), in borpe [2 ggr] 1338 u.d. u.o. SD 4 s. 589,
j thorpeno 1414 30/1 Nyköping RAp (SDns 2 s. 768), j torpe 1416 12/11 Tängsta Stp
(SDns 3 s. 197), i torphe 1420 25/5 u.o. RAp (SDns 3 s. 572), i thorpe 1423 före 25/11
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Jönåkers hdstg RAp, j terppe 1443 1/10 Jönåkers hdstg RAp, i torpe 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 2).

*Tistatorp, torp å Tista, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j thidzst[. . ddhathorp 1423 före 25/11 Jönåkers hdstg RAp, j Tiizstadha Thorp 1444
26/4 Nyköping RAp, j tiidzstadha torp 1444 29/10 Kjulaås RAp.

Åkerbotorp, gd, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j akerbothorp 1399 12/6 Strängnäs DaRAp (Styffe Bidr. 2 s. 64).

"(j) rastatorp" , torp å Råsta, Kila sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j rastatorp 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 1).

Fålltorp, gd, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i folletorp 1494 C 27:VII fol. 4 v.

Palstorp, gd, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j palmstorp 1402 1/7 u.o. Stp (SDns 1 s. 148), j palmstorpe 1413 17/6 Stigtomta RAp
(SDns 2 s. 653), j palmstorp 1445 1/6 Jönåkers hdstg RAp.

Abborrtorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
aff abborrathorp 1466 C 32 UUB fol. 9 v. (Vkjb s. 263).
Belägg i ack.-form: aff Abborratorpith 1502 D 12 fol. 196 r. (Vkjb s. 263).

Franketorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i franketorp 1513 28/1 Stockholm UUBp.

Grimstorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j grxmarstorp 1447 D 11 fol. 41 r. (VKJ s. 34), j grimerstorpe 1457 D 11 fol. 114 r.
(VKJ s. 89), j grarnarstorp [!] 1502 D 12 fol. 195 r. (Vkjb s. 261: Granarstorp).

Hållingstorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j holmgerstorp 1447 24/1 Jönåkers hdstg RAp.

Kestorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i kedelstorp 1513 28/1 Stockholm UUBp.

Koppartorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i kopartorp 1513 28/1 Stockholm UUBp.

"(j) nassatorp" , beb., Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j nassatorp 1447 D 11 fol. 41 r. (VKJ s. 34), j Nassatorppe 1457 D 11 fol. 114 r. (VKJ
s. 89), j nasatorp 1502 D 12 fol. 195 r. (Vkjb s. 262).
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Pelltorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
j pxllatorppe 1457 D 11 fol. 114 r. (VKJ s. 89).

Tuddetorp, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i tugg [. . .]p 1513 28/1 Stockholm UUBp.

Torp, beb., Oppunda hd, Söd. 1.
j thorpe [2 ggr] 1358 4/2 Vadsbro Bep (SD 7:3 s. 8), i Törpe 1365 22/7 u.o. SD 8 s.
682 sen avskr., j thorpe 1383 20/6 Oppunda hdstg RAp (SRP 1943), j thorpe 1385 efter
29/9 Oppunda hdstg RAp (SRP 2165), i thorpe [2 ggr] 1391 15/7 Oppunda hdstg RAp
(SRP 2564), i torpe 1399 30/10 u.o. RAp (SRP 3039), i torpe 1400 9/10 Oppunda hdstg
RAp (SRP 3133), j Torpe 1411 13/6 Oppunda hdstg B 15 fol. 65 v. (SDns 2 s. 398),
j torpe 1436 30/6? Oppunda hdstg RAp (SMR 427), j torpe 1439 28/1 Blacksta kyrka
RAp (SMR 880), j torpe 1447 2/12 Vadsbro RAp, i thorpe 1451 efter 9/2 Oppunda
hdstg RAp, j torpe 1465 11/5 Oppunda hdstg RAp, i torp 1470 17/2 Oppunda hdstg
RApp Ser. I (Styffe Bidr. 3 s. 283), i torp 1492 C 27:1 fol. 1 v., Aff torp 1494 C 27:11
fol. 2 r., i Torp 1502 D 12 fol. 193 r. (Vkjb s. 256: i Torppit).
Sistnämnda belägg i Torp förs i D 12 under Bettna sn.

Pipartorp, gd, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j pyparetorp 1494 C 27:11 fol. 4 r., i piparatorp --- i pipertorp [2 ggr] 1494 C 27:VII
fol. 4 r., i pybertorp --- i pybertorp 1494 C 27:VII fol. 4 v., i pyparetorp 1508-11
C 35 fol. 64 v., y pibetorp 1508-11 C 35 fol. 65 v.

Gummetorp, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
meth gunno torpe 1470-talet C 4 fol. 25 v., i gwmmatorp 1487 27/1 Oppunda hdstg
UUBp, i gwnnetorp 1505 25/1 Vinsarp Krap.

Nästorp, by, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
in nesiosthorpe 1340 30/11 u.o. RAp (SD 4s. 751), de nesnithorph 1347 6/7 u.o. RAp
(SD 5 s. 681), ii nxsthorp 1363 u.d. u.o. RAp (SD 8 s. 273), j nxsistorp --- j nxsisthorpe 1405 före 11/11 Oppunda hdstg UUBp (SDns 1 s. 503), j nestorp 1430 efter
13/1 Oppunda hdstg UUBp, j nxstorpe 1437 12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 634;
brev 1), i nxstorpe 1437 12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 635; brev 2), i nxstorpe
1437 12/10 Oppunda hdstg UUBp (SMR 636; brev 3), i Nässtorp 1441 u.d. u.o. SMR
1555a anteckning ur dombok 1645, i nxstorp 1458 16/10 Oppunda hdstg RAp, i nestorp --- i nesstorp 1466 8/11 u.o. DaRAp, J nxstorp 1469 6/9 Bettna kyrka RAp, i
nxsis torpe 1470-talet C 4 fol. 25 v., j nestorp 1505 25/1 Vinsarp Krap.
Beläggen från 1466 är osäkra beträffande identifieringen.

Siggetorp, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j Siggetorp 1505 25/1 Vinsarp Krap.
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Vittorp, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. I.
i huitatorpe 1422 7/11 Oppunda hdstg RAp, cum opidis infrascriptis . . hwithetorp
1487 22/12 Strängnäs RAp (brev 1), cum opidis infrascriptis . . . hwithetorp 1487
22/12 Strängnäs RAp (brev 2).

Torp, gd, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ij thorpe 1375 1/8 Huvudsta RAp (SRP 1167), j thorpe 1382 7/3 Nyköping LSBp, j
thorpe 1382 25/7 u.o. LSBp, j thorpe [2 ggr] - ij thorpe [2 ggr] 1382 26/7 Oppunda
hdstg LSBp, j thorpe 1384 21/3 Nyköping Ep, i torp 1472 22/1 Träcksta UUBp, a
Thxrph --- i Thxrphx 14[9]7 6/11 Torp Hap.

"(j) orestorpp" , beb., troligen Husby-Oppunda sn (jfr Örsta), Oppunda hd,
Söd. 1.
j orestorpp 1485 efter 29/9 Oppunda hdstg UUBp.

Harstorp, f.d. gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j haraldztorpe 1389 8/5 Oppunda hdstg RAp (SRP 2396), j haraldztorp 1447 2/12
Vadsbro RAp, j haralztorp 1480 13/11 Lerbo RAp.

Hönstorp, gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i honsatorp [!] 1443 23/12 Strängnäs RAp, i honsatorp 1443 efter 25/12 Vadsbro RAp,
j honsatorppe 1445 16/1 Oppunda hdstg RAp, j honsatorp 1464 28/1 Oppunda hdstg
Ep.

Pinntorp (= nuvarande Eriksberg), gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i Pinnatorp 1365 22/7 u.o. SD 8 s. 682 sen avskr., j pinna torp 1465 21/9 u.o. RAp.

Remrödstorp, gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i Rymerydtz torp 1487 27/1 Oppunda hdstg UUBp.

Snacketorp, gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i Snaggatorp 1487 27/1 Oppunda hdstg UUBp.

Eketorp, gd, Sköldinge sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j ekethorp 1464 28/1 Oppunda hdstg Ep.

Frändetorp, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i frxndatorp 1466 8/11 Oppunda hdstg DaRAp.

Gäringstorp, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j gerlingestorp 1438 18/5 Vingåker RApp Ser. I (SMR 740), i gxrlingestorp 1458 23/6
u.o. RAp, i ger. . .]gstorp 1466 8/11 Oppunda hdstg DaRAp.

Lundtorp, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i lundetorp 1463 efter 18/5 Bene RAp.
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Sjögetorp, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j syoatorp 1438 18/5 Vingåker RApp Ser. I (SMR 740).

"(i) skedanestorp", beb. (jfr Skenäs), Västra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1.
i skedanestorp 1467 1/5 u.o. RAp.

Lasstorp (= nuvarande Klastorp), gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1.
j lasstorp 1459 17/11 u.o. Ep.

Sluckstorp, gd, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. I.
ij sluxtorp --- j sluxtorp 1439 28/1 Blacksta kyrka RAp (SMR 880), j
j sluxtorp
sluxtorp 1440 17/1 Julita RAp (SMR 1061).

Toltorp, by, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
vidh toordaterp 1474 25/6 Stora Djulö RAp.

"(ii) Rawalds torppe", beb. å Hulla, Österåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
ii Rawalds torppe 1393 10/6 Oppunda hdstg RAp (SRP 2670).

Torp, by, Österåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j thorpe 1397 24/10 Österåkers kyrka RAp (SRP 2893).

Kvarntorp, gd, Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
i Qwxrnathorpp 1402 29/9 Stegeholm i vid. 1400-talet SDns 1 s. 171.
Belägget räknas till perioden 1450-99 i kommentaren nedan.

Rotetorp, gd, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. I.
i rodatorp 1425 11/10 Aspalöt RAp (Kåi s. 8), j rotatorp 1444 1/10 Aspalöt UUBp.

Koppartorp, gd, Råby-Rönö sn, Rönö hd, Söd. 1.
i Kopparathorpp 1402 29/9 Stegeholm i vid. 1400-talet SDns 1 s. 171.

Belägget räknas till perioden 1450-99 i kommentaren nedan.

Holmtorp, gd, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
i hielmatorpp 1467 15/2 Uppsala RAp, aff holmatorp 1514 C 21 fol. 5 r.

"(in) thorpe", beb., Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
in thorpe 1330 10/7 Nyköping RAp (SD 4 s. 168), j thorpe 1383 17/3 Nyköping RAp
(v. Engeströms pb s. 13).
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"(ii) torpe", beb., Selebo hd, Söd. 1.
ii torpe 1400 u.d. u.o. RAp (SRP 3150), i Thorpx 1403 o. 17/3 u.o. SDns 1 s. 225
sen avskr., j torpx --- j torp 1450 7/5 u.o. Stp, j torpum 1483 6/5 Kolhög RAp.

"(i) torpe", beb., Överenhörna sn?, Selebo hd, Söd. 1.
i terpe 1446 21/10 Enhörna UUBp.

Torp, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j torpe 1419 8/6 Kjulaås RAp (SDns 3 s. 454).

"(ii) blexthorpe", beb., Västerrrekarne hd?, Söd. 1.
ii blexthorpe 1414 29/9 Västerrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 851).

"(i) torpe", beb., Västerrekarne hd, Söd. 1.
i torpe 1426 12/11 Mesta RAp.

Lundtorp, gd, Gillberga sn, Västerrekarne hd, Söd. I.
de lundxthorp 1316 25/11 u.o. SD 3 s. 287, in. . . lundathorp 1372 21/3 Skänninge
RAp (SD 10 s. 138), i lundatorpp 1471 29/1 Tumbo ting RAp.

Fasttorp, gd, Lista sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i fasthatorppe 1495 efter 7/6 Tumboås Bep.

Åltorp, gd, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i aletorp 1491 14/11 ATb 2 s. 390, j alatorp 1502 12/12 ATb 3 s. 131.

Identifieringen är osäker.

Bråtorp, by, Åkers sn och hd, Söd. 1.
j Brathorpe 1418 21/9 Strängnäs RAp (SDns 3 s. 374), i Brotorpe 1418 21/9 Strängnäs
SDns 3 s. 373 samtida avskr., j bratorpe 1446 18/1 Åkers hdstg RAp, i brathorpe 1447
13/6 Åkers hdstg RAp, j bratorpe 1471 18/6 Åkers hdstg RAp.
Vissa av beläggen kan även avse Bråtorp i Strängnäs lfs.

"(j) thorpe", beb., f.d. Ärja, nu Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1.
j thorpe 1380 7/7 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j thorpe 1385 5/2 Västerås UUBp,
j thorpe 1402 23/4 Arboga DaRAp, j thorpe 1402 23/4 Arboga i vid. 1414 24/2 u.o.
DaRAp (SDns 1 s. 121), j thorpx 1403 17/3? u.o. i vid. 1414 24/2 u.o. DaRAp (SDns
1 s. 225), j torpe 1448 28/10 Överselö RAp.

Hässeltorp, f.d. gd, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
medh . . . hesletorp 1462 7/3 Strängnäs RAp, i hxsle torp 1470 23/6 Eskilstuna RAp.
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Kjulatorp, gd, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
i kiwlatorp [2 ggr] 1469 14/10 u.o. RAp, i kiwlatorp [2 ggr] 1469 14/10 u.o. RAp.

Ringtorp, torp, Näshulta sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
cum . . . ragnuthorp 1297 19/12 Hammarö RAp (SD 2 s. 244).
Identifieringen är osäker.

Torp, gd, Näshulta sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in thorp 1297 19/12 Hammarö RAp (SD 2 s. 244), in thorp 1338 24/8 u.o. RAp (SD
4 s. 621).

Kråktorp, gd, Vallby sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
j kraketorp 1457 C 7 fol. 11 v., i krakatorp 1471 efter 13/1 Kjulaås RAp.

Flättorp, gd, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
i flxtiotorp 1450 28/5 Kjulaås RAp.

Skogstorp, f.d. gd, f.d. Fors sn, Västerrekarne hd, nu Eskilstuna stad, Söd. 1.
i skogxtorp 1511 27/10 Skogstorp Kh 53 fol. 23 r. (Östergötlands fornminnesförenings
tidskrift 1875 Bihang s. 32).

Skrindstorp, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
i skreingxtorp 1505 25/1 Vinsarp Krap.

Torpa, sn, Åkerbo hd, Västm. 1.
j torpe 1413 2/10 Eklöt RAp (SDns 2 s. 696), j thorpom 1426 före 28/10 u.o. Bep,
j thorpe 1447 29/8 Vallby RAp, i torpom 1468 28/11 ATb 1 s. 297, i torppa 1481 26/3
ATb 2 s. 168, i Torppa 1481 7/7 Sstb 2:1 s. 304, i torpom 1492 före 11/11 u.o. RAp,
j Torpa [2 ggr] 1495 9/2 Sstb 2:3 s. 209, i torppe 1505 9/6? Eklöt UUBp, j tiorpa 1519
18/7 ATb 3 s. 321.

Prästtorp, by, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu Arboga stad, Västm. 1.
i prestatorp 1478 23/2 ATb 2 s. 106.

Oval)

Vad (= nuvarande Södertuna), gd, Frustuna sn, Daga hd, Söd. 1.
jn villa vadhy 1348 26/6 u.o. RAp (SD 6 s. 41), in wadhi 1349 5/8 "adhones" RAp
(SD 6 s. 132), j Wad --- j Wadh 1361 u.d. u.o. SD 8 s. 3 reg., in wadhi 1366 30/5
u.o. RAp (SD 9 s. 58), i wadhi 1408 27/10 Daga hdstg (SDns 2 s. 68), i wady 1410
18/10 u.o. RAp (SDns 2 s. 335), i wadhi 1419 28/6 Strängnäs RAp (SDns 3 s. 462),
i wadhi 1419 1/7 Vadsbro RAp (SDns 3 s. 466), i wadhi 1436 14/10 Strängnäs RAp
(SMR 471), j wadher 1438 27/10 Strängnäs RAp (SMR 831), i Wad [14401 oviss dag
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Stockholm i vid. 1508 4/5 SMR 1022, j wader 1470-talet C 4 fol. 5 v., i Wadhi --- i
Wadi - i Wadhi 1488 efter 3/5 Vad i vid. 1619 10/9 Stockholm RAp, i vardri 1500
25/1 Skara RApp Ser. II (DN 16 s. 372).
Belägg i ack.-form: i Wadhit 1420 efter 1/5 Ingåsa Vikp (SDns 3 s. 560).
Formerna på -er och den korrupta skrivningen vardri räknas ej med i kommentaren nedan.
Vad, by, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j wadhino 1383 20/6 Oppunda hdstg RAp (SRP 1943), i wadhina 1452 25/2 Havsta
RAp, i wadhena 1458 23/6 u.o. RAp.
Beträffande ändelsen -ina/ -ena se ovan not 18.
Snösvad, by, Lilla Malma sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
in Snyoswad 1365 u.d. u.o. Styffe Bidr. 1 s. 78, ii snioswadhj 1410 15/5 Kjulaås RAp
(SDns 2 s. 297), j snioswadh 1418 12/5 Fagrahed RAp (SDns 3 s. 329), i snioswad 1498
före 24/6 Kjulaås RAp.
Hyndevad, gd, Gillberga sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
i hindawad 1432 u.d. u.o. RAp, i hyndeuad 1494 efter 1/5 Tumboås RAp.

Tabell 3. Dativformer av ortnamn på (-)bicergh, (-)bol, (-)garn, (-)gryt, (-)hovuly,
(-)hult, (-)kicer, (-)nor, (-)rum, Osund, (-)sceter, (-)Porp,
— Dative forms of
place-names in (-)bixrgh, (-)bol, (-)garn, (-)gryt, (-)hovub, (-)hult, (-)kixr, (-)nor,
(-)rum, (-)sund, (-)sxter, (-)borp, (-)vab.
(-)bixrgh°
*
_**
3
12004.
1300-49 2
1350-99 24
1400-49 36
1450-99 29
1500-26 3
Nysv.
avskr.

14
8
19
33
5
4

(-)bolb

(-)gard
+
—

(-)8rYtd
+
—

1

2

2
4
13
7

1

1
1

3
15
4

1

1
1

(-)hovub
+
—

(-)hulte
+
—

1
29
9
2

2
1
3
1

2
2

1
7

1

* = Med ändelse.
** = Utan ändelse.
a I materialsamlingen förekommer dessutom drygt 200 plur. former, en best. form i dat. samt 4
best. former i ack, efter dat.-styrande preposition.
b I materialsamlingen förekommer dessutom 2 plur. former.
I materialsamlingen förekommer dessutom 3 plur. former.
d I materialsamlingen förekommer dessutom 17 plur. former samt 4 former på -o. Beträffande
-o-formerna se i kommentaren under Gryt, by och sn, Daga hd.
e I materialsamlingen förekommer dessutom 8 plur. former, varav en form på -a från 1244 trollgen är en latinisering.
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2.2.4.2. Kommentar och diskussion
De neutr. a-stamsböjda ortnamnen förekommer i dat.-form i sammanlagt 771
belägg i mitt material (och därutöver i 24 belägg från nysv. avskr.) (se tabell
3). Drygt hälften av samtliga belägg visar ändelselös form. Allra äldst, under
1200-talet och 1300-talets första hälft, förekommer ett flertal ändelselösa former, 5 mot 4 ändelseförsedda under 1200-talet och 38 mot 16 ändelseförsedda
under 1300-talets förra hälft. Liksom ifråga om de mask. ortnamnen förklaras det med att källorna här är skrivna på latin och att skrivarna inte har känt
något behov att böja namnen (se kap. 2.3 nedan). Under perioderna 1350-99
och 1400-49 är de ändelseförsedda formerna i klar majoritet, 125 mot 39
resp. 136 mot 96. Efter 1450 har åter skett en kraftig omsvängning. Under
1400-talets senare hälft är de ändelselösa formerna 180 mot 72 för de ändelseförsedda. Under den sista perioden, 1500-26, är de ändelselösa formerna
klart övervägande men har inte helt tagit över, 54 former utan ändelse mot
6 med ändelse.
Osäkerhetsfaktorerna är beträffande de neutr. ortnamnen desamma som
för de mask.
I vissa fall kan det röra sig om ack.-form. I några av exemplen är det tydligt
att ack. tagit över, t.ex. widh konungxberghit (1449), aff Abborratorpith
(1502).

(-)kixr
+
—
—
—
—
—
—
—

(-)norf
+
—

(-)rumg
+
—

(-)sundh
+
—

—
1
—
—
4
3

—
—
—
1

—
*-2
—
—

—
—
1
—
—
—

1
1
3
3
—
1

—
4
47
47
21
1

1
12
12
34
45
8

1

—

—

—

—

3

4

(-)sxteri
—
1
—
1
—

1
4
6
2
1
3

(-)korp'
+
—

(-)vabk
+
—

—
4
21
35
13
1

2
5
4
25
58
21

—
2
1
6
—
—

—
1
2
2
1

3

2

3

2

f I materialsamlingen förekommer dessutom några plur. former.
g I materialsamlingen förekommer dessutom några förvanskade former på -rce och -(r)a.
h I materialsamlingen förekommer dessutom 9 plur. former samt en best. form.
i Många av beläggen är förkortade i ändelsen. Sålunda förekommer hela 41 former med förkortning,
som inte finns med i tabellen. I materialsamlingen förekommer desutom 5 plur. former.
J I materialsamlingen förekommer dessutom 9 plur. former, några best. former på -eno och -ena samt
en best. form i ack, efter dat.-styrande preposition.
k I materialsamlingen förekommer dessutom några best. former på -eno och -ena samt en best. form i
ack, efter dat.-styrande preposition.
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Den andra osäkra faktorn är att vissa namn kan ha stelnat eller ha varit på
väg att stelna i dat.-form. Vissa ortnamnselement tenderar att behålla ändelsen, t.ex. namn innehållande (-)bicergh, Ohovuk, Osund, (-)fiorp (se tabell
3). Namnen på (-)bicergh är frekventa i mitt material, och ändelsen finns kvar
i stor utsträckning även under perioden 1450-99, då många andra namn förlorat sin ändelse. Många av namnen på (-)bicergh visar stelnade dat.-former,
vilka då inte är böjningsformer. Sådana stelnade former har senare ofta anslutits till de plur. namnen på -a, t.ex. Skällberga i Västerljungs sn, Solberga
i Nykyrka sn, Nunsberga i Bogsta sn, Onsberga i Runtuna sn, Nålberga i Tystberga sn (se liknande iakttagelse av Hellberg 1960b s. 11 f. med där anförd
litteratur). Många av ortnamnen på (-)bicergh är uppenbarligen också ursprungliga plur. former, som i beläggsviten har fått former på -e (via en uppkommen normalform på -a), uppfattade som dat.-former i sing.
Av namnen på (-)hovuja finns endast ett namn representerat i materialsamlingen, Bråhovda i Dunkers sn. Detta namn återgår på en stelnad dat.-form
med ursprunglig form på -i/ -e. Den synkoperade formen -hoyfie kan ha bidragit till att namnet lösgjort sig från appellativet hovuk och övergått till ett slags
ny grundform (jfr de mask. (-)hamre och Oakre i kap. 2.2.2.2).
Ortnamnen på Osund i mitt material har inte stelnat i någon dat.-form
*()sunde (eller senare *Osunda). Det är nog en tillfällighet, då det ju finns
flera ortnamn Sunne (och Osunda) i övriga delar av landet (se t.ex. Hellberg
1960b s. 73 not 12). I mitt material förekommer fem olika simplex Sund, som
gärna behåller dat.-ändelsen (se nedan kap. 2.2.6). Även många sammansatta
namn på -sund behåller dat.-ändelsen länge.
Ortnamnen på Ofiorp representeras bl.a. av två former på -a som återgår
på stelnade dat.-former: Torpa i Trosa-Vagnhärads sn och Torpa i Åkerbo
hd. Dessutom förekommer fem simplex Torp (i Björkviks, Bärbo eller Tuna
sn, i Oppunda hd samt i Husby-Oppunda, Österåkers och Hyltinge snr) (se
nedan kap. 2.2.6).
En skillnad mellan mask. och neutr. a-stammar ifråga om bevarande av
dat.-ändelse visar sig under perioderna 1350-99 och 1400-49. De neutr. ortnamnen har påfallande högre antal ändelseförsedda former. Det faktum att
bibehållandet av ändelse är koncentrerat till vissa ortnamnselement tyder
dock på att det är andra faktorer än genus som är avgörande. Vilka dessa faktorer är, kan vara svårt att komma åt. En kan vara att vissa namn utgörs av
simplexformer, t.ex. Berg, Sund, Torp (se nedan kap. 2.2.6).
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2.2.5. Neutrala ja-stammar
2.2.5.1. Materialredovisning

on2es24
Frönäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j fronxs o. 1500 C 37 fol. 66 v. (Trolles jb s. 89).

Fållnäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
in faldanes 1291 19/5 Sigtuna RAp (SD 2 s. 125), curiis Faaldanes 1310 20/7 Helsingborg SD 2 s. 627 sen avskr. (SRS 2:1 s. 89 f.), in fallanes [13441 u.d. u.o. A 8 fol.
26 r. (SD 5 s. 323), in faldanxs 13440. 29/9 u.o. A 8 fol. 3 v. (SD 5 s. 352), in faldanes
[13461 u.d. u.o. RAp (SD 5 s. 583), Jn fallans 1352 20/2 eller 16/10 Rävelsta RAp
(SD 6 s. 342), aff fallan[. . .]s 1387 10/7 Stockholm RAp (SRP 2331), aff Fåldanäs
1405 6/3 Marieborg SDns 4s. 161 avskr. från senare hälften av 1500-talet, aff foldenes
1409 5/8 Uppsala RAp (SDns 2 s. 132), j faldhanes 1412 14/10 Estuna sn RAp (SDns
2s. 561), aff fallanäB 1413 16/11 Linköping B 15 fol. 250 r. (SDns 2 s. 721), aff faldanes 1413 16/11 Linköping RAp (SDns 2 s. 722), i Fallanes 1421 u.d. HHLG 1 s. 14,
Scriffuat i faldaness 1422 29/12 Fållnäs RAp, aff faldanxs 1424 9/10
aff faldhanes
Vadstena RAp (DNorc s. 119), af fallans 1429 2/6 Vadstena LSBp (DNorc s. 128),
aff fallans 1431 11/11 Vadstena RAp, af fallans 1431 30/12 Vadstena LSBp, aff
fallans 1432 1/8 Vadstena RAp, aff fallans 1435 11/4 Vadstena RAp (SMR 223),
aff fallans 1438 21/6 Örebro hdstg RAp (SMR 763), aff fallans 1440 3/8 Vadstena
RAp (SMR 1191), aff faldanxs 1440 9/10 Vadstena RAp (SMR 1234), aff fallans
1440 23/11 Vadstena RAp (SMR 1260), aff fallans 1440 13/12 Vadstena RAp (SMR
1269), aff fallans 1441 2/2 Vadstena RAp (SMR 1321), aff fallans 1442 25/6 Vadstena RAp, aff fallanes 1443 30/11 Vadstena RAp, aff fallans 1444 10/5 Vadstena
RAp (FMU 3 s. 328), j faldanxs 1445 efter 29/9 Åsunda hdstg RAp (FMU 3 s. 372),
aff ffallanxs 1446 3/4 Vadstena RAp (FMU 3 s. 385), aff fallanes 1446 3/5 Åsunda
hdstg RAp (FMU 3 s. 392), aff Follenxs 1453 9/5 Stockholm i vid. 1604 22/8 Norrköping UUBp (DNorc s. 157; annat datum), aff fallanes 1453 11/5 Stockholms slott
UUBpp, i fallaness 1458 7/2 Uppsala RAp, i foldhenes 1470-talet C 4 fol. 2 r. (SMR
1032), aff fallenxss 1481 26/5 Sigtuna UUBp (DNorc s. 206; annat datum), i follenes
1491 2/8 Fållnäs UUBp (Trolles jb bil. s. 245), j foldenes o. 1500 C 37 fol. 62 r. (Trolles jb s. 85), i Faldanes u.å. u.d. u.o. SDns 4 s. 162 avskr. från senare hälften av
1500-talet, aff ffalloness 1502 D 12 fol. 52 v. (Vkjb s. 70: Fallo-).

Hästnäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i hestanäB 1470 10/3 Nyköping B 15 fol. 285 r. (Trolles jb bil. s. 142).

Kalvnits, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j kalffwenxs [2 ggr] o. 1500 C 37 fol. 66 v., 67 r. (Trolles jb s. 89).

Stennäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j stennxs o. 1500 C 37 fol. 67 v. (Trolles jb s. 90).
24

Stadsnamnet Strängnäs behandlas i kap. 5.3.
79

Årnäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j aernes o. 1500 C 37 fol. 67 r. (Trolles jb s. 89).

"(medh) blidstadhaness" , näs intill Blista gd?, Ösmo sn, Sotholms hd,
Sthlms 1.

wt medh blidstadhaness 1450 21/10 Stockholm Ep.
Ekenäs, gd, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j Ekenes 1504 18/11 Sstb 2:4s. 37.

Nynäs, gd, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
datum in curia mea nyanes 1383 10/5 Nynäs RAp (SRP 1932), de Nuness 1419 23/6
Kebenhavn ST 3 s. 40, Datum in Curia mea nyans 1441 5/3 Nynäs RAp (SMR 1341),
scrifuit . . j nynxs 1442 7/1 Nynäs RAp, giwith j nynes 1447 28/4 Nynäs RAp, j Nyness 1459 26/5 Stockholm RAp, i nynääs 1526 10/8? Stockholm GFR 3 s. 227.
Belägg i ack.-form: j min gardh Nynxs 1437 11/11 i vid. 1443 18/5 Eskilstuna RAp
(SMR 649).

"(j) rassencess" , beb. (jfr Rassa), Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
j rassenxss 1449 1/5 Valsjö RAp, i rassans 1450 21/6 Hammersta RAp, wppa radzsnes 1450 21/10 Stockholm Ep, pa randzsanes 1450 21/10 Stockholm Säp, j rassenes
1459 26/5 Stockholm RAp.

Frönäs, gd, Österhaninge sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
i freinxss 1476 C 14 fol. 1 r., i frenxss 1476 C 14 fol. 6 v.

Näs, by, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
j nxsi 1437 13/11 Grödinge kyrka RAp (SMR 651), i nxsi [2 ggr] 1449 29/9 u.o. RAp,
i nxsi [2 ggr] 1449 29/9 u.o. RAp, i nxsi [2 ggr] 1449 efter 29/9 Svartalöt RAp, i nxsi
[2 ggr] 1449 efter 29/9 Svartalöt RAp, y nxxs 1449 12/10 u.o. RAp, i nxsi 1458 3/6
Svartalöt RAp, j Nees 1471 29/11 Stockholm Vikp (HH 4s. 380), j Nes 1494 3/3 Sstb
2:3 s. 143, j Ness 1495 20/5 Sstb 2:3 s. 228, i nxss --- i nxss 1507 21/8 Gladö Vikp
(HH 4 s. 387).

Näs, gd, Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms. 1.
i turunganes 1451 23/1 Ingåsa Rap.

Fagernäs, gd, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms I.
j Fagernäs 1485 5/2 Sstb 2:2 s. 77.

Håknäs, by, Ytterjärna sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
j hakxnxsi 1358 6/5 u.o. RAp (SD 7:3 s. 42), j haquones 1381 8/7 Nyköping Säp,
j haquonxsi 1384 21/5 Öknebo hdstg UUBp, J hakanxsi 1396 22/1 Ingåsa RAp, j hakans 1399 1/7 Strängnäs RAp (SRP 2989), J hakanxsi 1400 24/1 Ingåsa RAp (SRP
3058), j hakanxsi 1405 7/11 Ingåsa RAp (SDns 1 s. 501), i hakanxsi 1405 7/11 Ingåsa
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RAp (SDns 1 s. 501), j hakanxsi 1405 7/11 Ingåsa RAp (SDns 1 s. 502), i haconxsi
1406 23/1 Ingåsa Stp (SDns 1 s. 532), j hakanes 1420 efter 1/5 Ingåsa Vikp (SDns 3
s. 560), i hakans 1422 17/1 Öknebo hdstg UUBp, j hakanessy [6 ggr] --- j forncempda hakanessy --- j hakanes 1424 sista tinget efter jul Ingåsa Vikp (HH 4 s. 376
f.), i hakanxsi 1446 21/10 Överenhörna UUBp.

Duvnäs, gd, Nacka stad, Sthlms 1.
j Dwffuaness --- j Dwffuanes 1498 18/6 Sstb 2:3 s. 378, j Dwffuanes 1499 13/11 Sstb
2:3 s. 259, j Dwffuenes --- j Dwffuanes 1506 27/4 Sstb 2:4 s. 110.

"(in) Carbonces", beb. (= nuvarande Näset), Södertälje stad, Sthlms 1.
Datum in Carbonxs 1351 18/6 Näset i vid. 1390 18/6 u.o. SD 6 s. 107 not 1 och s.
307 (DD 3:3 s. 350).

Bjursnäs, gd, Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1.
in byrsnes 1358 29/12 Björnlunda RAp (SD 7:3 s. 146).

Näs, by, Gåsinge-Dillnäs eller Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1.
in nxsi 1366 30/5 u.o. RAp (SD 9 s. 58), i nxssy 1410 18/10 u.o. RAp (SDns 2 s. 335),
i nesi 1460 11/10 Daga hdstg UUBp, j nxssi 1460 25/10 Daga hdstg RAp (DN 16 s.
224), j nxss 1470-talet C 8 fol. 21 r., j nxss 1470-talet C 4 fol. 5 v.

Dillnäs, by och förr sn, Daga hd, Söd. 1.
De Dyllenxs [13141 u.d. u.o. A 15 fol. 11 r. (SD 3 s. 152), i dyllanxz 1410 18/10 u.o.
RAp (SDns 2 s. 335), i Dyllenxs 1451 6/11 Daga hdstg Ekebyp.

Båsnäs, gd, Gåsinge-Dillnäs sn, Daga hd, Söd. 1.
i baatznxs 1460 11/10 Daga hdstg UUBp, i batznxss 1485 3/12 Daga hdstg UUBp.

Tafsnäs, gd, Gåsinge-Dillnäs sn, Daga hd, Söd. 1.
j tasnxsi 1399 30/5 Strängnäs RApp Ser. I (SRPp 98).

Kattnäs, sn, Daga hd, Söd. 1.
in parochia kattynxs 1314 25/1 Vreta SD 3 s. 157 avskr. 1600-talet, parochia kattxnes
1334 13/11 u.o. RAp (SD 4 s. 397), in parrochia kattanes 1383 26/9 Tynnelsö RAp
(SRP 1959), i kattanxsi 1401 22/10 Vadsbro RAp (SDns 1 s. 77).

Häggenäs, by, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
i heggeness 1500 25/1 Skara RApp Ser. II (DN 16 s. 370).
Belägget räknas i kommentaren nedan till avd. Nysv. avskr.

Skarpnäs, gd, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1.
vid skarpanes 1441 19/5 Svartsjö ULAp (SMR 1383), j skarpnesi 1447 24/1 Hölebo
hdstg RAp.
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Ekebonäs, gd, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
j ekeboonxs 1495 21/10 Nora UUBp.

Vabbenäs, by, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in wabbanxs 1353 1/5 u.o. RAp (SD 6 s. 422), j wabbonxs 1369 25/6 u.o. RAp (SRP
877).

Näs, by, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i nxsi 1401 2/7 Jönåkers hdstg Stp (SDns 1 s. 53), j nasi 1402 21/1 u.o. Stp (SDns
1 s. 97), i nxs 1420 25/5 u.o. RAp (SDns 3 s. 572), j nxse 1443 1/10 Jönåkers hdstg
RAp, i nxss 1493 19/11 Stigtomta RAp.

"(in) Egerdznes" , f.d. gd (jfr Eckersta), Halla sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in Egerdznes 1477 Proc. Kat. s. 186.

Mjälnäs, gd, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
in mierdhranes 1338 u.d. u.o. RAp (SD 4 s. 589), j mxrdanxs 1410 15/10 Enköping
RAp (SDns 2 s. 334), j mixrdhanxs 1411 2/8 Vadstena RAp (SDns 2 s. 417), j mxrdhanxs 1411 7/11 u.o. Säp, i myxrdnxs 1430 9/2 Jönåkers hdstg UUBp, j myxrdhanxs 1432 13/5 Jönåkers hdstg RAp, i mxrdhanxs 1434 1/3 Åkerö (SMR 31), j mardans 1435 10/4 Åkerö RAp (SMR 221), j mxrdhenxs --- j mxrdhanxsa 1443 1/10
Jönåkers hdstg RAp, j mixrdanes 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp, j mixrdanes 1447
13/6 Jönåkers hdstg Hap, j merdeness 1456 25/5 Jönåkers hdstg RAp, j mierdanes
1492 C 27 fol. 1 r.

Krognäs, gd, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
i krakenes 1513 28/1 Stockholm UUBp.

Näs, beb., Oppunda hd, Söd. 1.
j nxsi 1398 2/11 u.o. Säp, i nxsx 1451 efter 9/2 Oppunda hdstg RAp, i nxsi 1467
1/5 Oppunda hdstg RAp.
Det först nämnda belägget kan avse något av namnen Näs i Villåttinge hd.

Abbotsnäs, gd, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j abothanxsi 1405 före 11/11 Oppunda hdstg UUBp.

Näs, by, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j nxsi 1400 31/1 u.o. Stp (HSkH 28 s. 380; annat datum), j nxsy 1405 11/11 Oppunda
hdstg UUBp (SDns 1 s. 503), i nxsi 1470-talet C 4 fol. 25 v., i nxs 1472 22/1 Trästa
UUBp, j ness 1482 21/8 Kalmar RAp, i ness [2 ggr] 1505 25/1 Vinsarp Krap.
Beläggen från 1505 är osäkra beträffande identifieringen.

82

Bronäs, gd, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
i brones 1379 före 23/11 Oppunda hdstg RAp (SRP 1460), i broanes 1443 efter 25/12
Vadsbro RAp, i bronxsi 1469 1/7 u.o. Såp, aff brones 1494 C 27:1 fol. 1 r., Aff brons 1494 C 27:11 fol. 2 r.

"(in. . .) knuz nces", Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
in villa fulu et knuz nxs situatis 1355 29/7 u.o. RAp (SD 6 s. 569).

Hålbonäs, gd, Sköldinge sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j HålbonäB 1477 27/12 Nyköping Trolles jb bil. s. 186, aff holmanxxs 1480 21/5 Skiringe RAp, j halbonxs 1481 u.d. Skiringe RAp, j holbonxs o. 1500 C 37 fol. 12 r.
(Trolles jb s. 47).

Skenäs, gd, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
j skedhanxsi 1397 24/10 Österåkers kyrka RAp (SRP 2893), j Skedenes 1481 15/5
Gripsholm RAp.

Sköldnäs, by, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1.
in skyoldanes --- in dicta villa skyoldanes 1347 11/3 u.o. RAp (SD 5 s. 645), i skyllanes
1400 31/1 u.o. Stp, j skiollanxs 1400 31/1 u.o. Stp (BSäk 7 s. 115), i Skyoldanxsi 1401
7/5 u.o. SDns 1 s. 35, i Skyoldanxsy 1401 7/5 u.o. SDns 1 s. 36, j skollons 1433
13/6 Oppunda hdstg RAp, innan skyllenxs 1453 11/3 Julita kloster RAp.

Nynäs, gd, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
i Nyenes 1501 25/4 Borgholm LSBp.

Skälsnäs, gd, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
de skixlsnxs 1344 4/6 u.o. i vid. 1380 17/5 u.o. UUBp (SD 5 s. 269), j skelsnes 1455
23/4 Stockholm Rääf 1 s. 258.

Ärnäs, gd, Kärnbo sn, Selebo hd, Söd. 1.
cum predio sudrx xdrxnxs 1291 19/4 Fröshammar RAp (SD 2 s. 115), Actum et datum in mansione patrui mei aeranes 1335 5/4 Ärnäs RAp (SD 4 s. 433), Actum et datum in mansione patrui mei xranes 1335 5/4 Ärnäs RAp (SD 4 s. 434), Datum in curia
nostra xxrxness [!] 1342 24/2 Ärnäs RAp (SD 5 s. 98), aff xrones 1358 4/5 Stockholm
RAp (SRP 362), jnnan xrnes 1386 u.d. Bärbo UUBp, paa Ernes 1526 6/4 Gripsholm
GFR 3 s. 386, vppo arnes 1526 23/5 Uppsala UUBp (UK s. 81), pa Erness 1526 27/5
Mörby Ep (UK s. 82).
Det först nämnda belägget är osäkert vad beträffar identifieringen.

Lövnäs, gd, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
j lefnxs 1380 22/3? u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j lofnxs 1380 25/10 Selebo
hdstg UUBp, j leifnxs 1380 26/10 u.o. i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp.
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Rävsnäs, gd, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
in rxfsnxsi 1346 17/5 Toresund RAp (SD 5 s. 575), j Refsnase --- j Rxfsnxsi 1379
31/3 Nyköping i vid. 1414 12/3 u.o. DaRAp, j Rxfsnxs 1379 18/10 u.o. i vid. 1414
12/3 u.o. DaRAp, de Refsness 1419 23/6 Kebenhavn ST 3 s. 40, j repsnes 1440-talet
C 22 fol. 7 r., hoess Reffzness 1445 31/12 Varberg DN 6 s. 520 nästan samtida avskr.,
aff repsnes 1450 C 22 fol. 8 r., vpa Reffsnes 1456 3/6 Selebo hdstg RAp, i Rxffsnxs
1465 27/2 Rävsnäs RAp, j reffsness 1472 11/2 Söderköping RAp, i Reffsness 1472
12/2 Söderköping RAp, j rxffsnxs 1472 21/5 Söderköping DaRAp (DChrP 1 s. 258),
j rxffsnxs 1472 23/5 Söderköping RAp, j Reffsness 1472 2/8 Nådendal REA s. 98
(REA utg. s. 512), i Reffsness 1472 3/8 Nådendal RApp Ser. I (FMU 4 s. 376), j Reffsnes 1472 1/9 Stockholm RAp, i Refsnes 1472 5/9 Stockholm i vid. 1488 29/1 Uppsala
RAp (Rääf 1 s. 269), j Refsnes 1472 3/12 Stäket RAp (brev 1), j Reffzness 1472 3/12
Stäket RAp (brev 2), aaff Repsnes 1473 2/1 Skara RAp, i Refwenäs 1473 11/8 Kalmar
Prst 1 s. 168 sen avskr., de Reffsnes 1477 Proc. Kat. s. 185, aff Reffsnzes 1499 16/2
Stockholm ST 3 s. 476, aff Reffsnes 1499 17/2 Stockholm FMU 6 s. 137, i Reffnes
1499 24/6 Stockholm FMU 6 s. 144, aff Reffsnes 1499 24/6 Stockholm FMU 6 s. 144,
j Reffsnxs 1499 28/2 Stockholm RAp.

Eknäs, gdr, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
j Eknes 1423 27/5 Selaön RAp, j eknes [1425?] 6/10 Selaön Vikp (HH 4 s. 377), j eeknesi 1430 19/1 u.o. RAp, j eknessi 1447 u.d. Kolhög RAp, j ekenes 1486 20/9 Kolhög
RAp, i Ekenxss 1503 24/10 Mälsåker RAp.

"(aa) horsnces" , Överselö sn?, Selebo hd, Söd. 1.
aa hersnxs 1421 3/8 Vadstena RAp.

Altnäs, gd, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
j almnxs 1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP 1634), j alsnxs 1451 7/8 Strängnäs RAp, i
alsnxs 1457 efter 29/9 Österrekarne hdstg UUBp.

Näs, by, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
in nxsi 1358 7/3 Ekeby RAp (SD 7:3 s. 21), ii nxsi 1358 efter 29/9 Österrekarne hdstg
RAp (SD 7:3 s. 108), in nxsi 1368 18/2 Eskilstuna RAp (SD 9 s. 348), j nxs 1385 31/1
Västerås RAp (SRP 2081), j nxs --- innan nxs 1385 31/1 Västerås RAp (SRP 2082),
i nxss 1444 18/2 Tynnelsö RAp (DDal 3 s. 200; annat datum), i nxs 1463 efter 13/1
Kjulaås UUBp.
Det sistnämnda belägget kan även avse Näs i Husby-Rekarne sn.

Malstanäs, gd, Forssa sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
Scrifwat j malmstans 13[8]1 3/5 Malstanäs RApp Ser. I (SRPp 49).

Gäversnäs, gd, Helgesta sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
in giwrsnxs 1354 20/8 u.o. RAp (SD 6 s. 516), i gxwrsnes 1357 12/9 Torshälla RAp
(SD 7:2 s. 236), j gewersnxsi --- j geversnes 1371 30/1 Österrekarne hdstg RAp (SD
10 s. 17), aff gxwxrsnxs 1381 10/10 Kjulaås RAp (SRP 1634), ij geffuersnxs 1381
84

12/10 Oppunda hdstg RAp (SRP 1637), i gewersnxs 1410 19/1 Helgesta RAp (SDns
2 s. 246), j gxffwersnxss 1480 Vadstena klosters jb KA fol. 9 r. (Vkjb s. 251).

Skarvnäs, gd, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
i skarffux ness 1494 C 27:1 fol. 1 v., i skarffwaness 1494 C 27:11 fol. 1 v., i skarffwanes 1498 före 24/6 Kjulaås RAp.

Kramnäs, gd, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
i kramanes 1380 12/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1509), i kramanxsi 1380 12/7 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1510), i kramanes 1380 22/11 Österrekarne hdstg RAp
(SRP 1536), i kramanes [3 ggr] 1380 22/11 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1537), i kramanes 1380 22/11 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1538), i kramanes [4 ggr] 1380 29/11
Österrekarne hdstg RAp (SRP 1541), j krammanxsi --- j krammanxssi 1381 20/6 Österrekarne hdstg RAp (SRP 1588), j kramanwssi [2 ggr] 1382 23/10 Österrekarne hdstg
RAp (SRP 1766), j kramanxssi [2 ggr] 1382 23/10 Österrekarne hdstg RAp (SRP
1767), j kramanes 1402 23/11 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 185), i kramanxs
1423 10/6 Fagrahed RAp, j krammanxs 1448 17/10 Strängnäs RAp, i Cramnwsi 1457
efter 29/9 Österrekarne hdstg UUBp, j kramanesi 1463 efter 13/1 Kjulaås UUBp, j
kramanes [o. 1470] Kjulaås UUBp.
Ett belägg från 1487 (12/5 Oppunda hdstg RAp) medtas ej, då brevet antas
vara en förfalskning.

"(in) Grydznces", Västerrekarne hd, Söd. 1.
in Grydznxs 1290 3/12 Bjälbo RAp (SD 2 s. 100).

Övernäs, by, Gillberga sn, Västerrekarne hd, Söd. 1.
Belägg i ack.-form: i min gaardh Öffwernxs - - - aff min gaardh Öffuernxs [o. 1470]
Styffe Bidr. 3 s. 292 ff. avskr.

Roxnäs, by, Torshälla lfs, Västerrekarne hd, Söd. 1.
in rossanes 1335 5/4 Arnäs RAp (SD 4 s. 433), in rossans 1335 5/4 Arnäs RAp, i
rosnxsi 1414 19/6 Västerrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 819), j rosnxs 1426 före 28/10
u.o. Bep.

Välnäs, by, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
de wylhxnxs 1310 22/2 u.o. RAp (SD 2s. 602), jn villa wilgixnes 1320 23/10 Vårfruberga SD 3 s. 488, in vilghenes 1331 12-18/2 u.o. A 15 fol. 41 r. (SD 4 s. 241), in
wilghyanxs 1334 22/2 u.o. RAp (SD 4 s. 356), in wilghixnes 1334 22/2 u.o. RAp (SD
4 s. 357), j vilghinxs 1394 17/8 u.o. RApp Ser. I (SRPp 85), j wilghenxs [2 ggr] 1399
4/7 Strängnäs RAp (SRP 2991), j vigganxs 1414 8/8 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 842),
i wilgenes 1427 5/1 Strängnäs RAp, i wilgines 1435 efter 1/5 Eldsund RAp (SMR 229),
j wilghenxsi 1442 17/5 Eskilstuna RAp, j wilgianxs 1446 18/1 Åkers hdstg RAp, j
wilghenxs 1447 23/5 Åkers hdstg RAp, j wilgenes 1447 23/5 Åkers hdstg RAp, j wilgenxs 1447 23/5 Åkers hdstg RAp, j velians 1494 23/11 Härads kyrka Bep.
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"(aj) wlucenees", Åkers sn?, Åkers hd, Söd. 1.
af wluxnees 1358 20/7 Strängnäs RAp (SD 7:3 s. 77).

"(D nces", Österrekarne hd, Söd. 1.
j nxs 1449 23/1 Österrekarne hdstg UUBp.

Näs, gd, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
i nees 1498 före 24/6 Kjulaås RAp, j nxss 1506 1/10 Kjulaås UUBp.

Kan eventuellt avse Näs i Dunkers sn, Villåttinge hd.

Näset, gd, Näshulta sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
Belägg i ack.-form: j nxsith 1484 4/5 Rossvik RAp.

Axnäs, by, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in haxnxs 1362 30/11 Ärla RAp (SD 8 s. 257), j agxnes 1385 6/10 Nyköping LSBp,
i axnes 1405 22/10 Österrekarne hdstg RAp (SDns 1 s. 493), j axnes 1419 8/6 Kjulaås
RAp (SDns 3 s. 453), i Axnxsi 1422 4/6 Kjulaås RApp Ser. I (Kåi s. 6), j axnes 1445
u.d. Örebro RAp, i axnes 1498 före 24/6 Kjulaås RAp.

Gårdsnäs, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
in opidis . . . et gardhungsnats 1335 2/2 u.o. RAp (SD 4 s. 414), j gardungxnxsi
thøm fornemda by Gardungxnxsi --- j gardungxnxsi 1426 efter 1/5 Jönåkers hdstg
Sjöholmp, j gardesneesj 1480 12/10 Lunda kyrkogård Sjöholmp, i gordznes 1481 u.d.
Jönåkers hdstg RAp, j gordessnxs 1494 18/11 Stigtomta RAp.

"(De) . . . ingimundce nces", f.d. S:t Nikolai sn?, Jönåkers hd, nu Nyköpings
stad, Söd. 1.
De opido ingimundx nxs 1286 22/9 Stockholm RAp (SD 2 s. 13).

Enligt H. 0. Indebetou (1877 s. 383) avses möjligen Gårdsnäs i S:t Nikolai
sn.

Krognäs, by, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
j krokanxsi 1379 3/4 Nyköping Säp (HH 4 s. 341).

Kuggnäs, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
j kogganes 1446 10/5 Jönåkers hdstg RAp (brev 1), j kogganessy 1446 10/5 Jönåkers
hdstg RAp (brev 2), j kogeness 1505 25/1 Vinsarp Krap.

Ämtnäs, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
j xmptanxsi 1379 3/4 Nyköping Säp (HH 4 s. 341).

Äspneis, gd, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
i itspenxss 1493 19/11 Österrekarne hdstg RAp (brev 1), i xspens 1493 19/11 Öster-
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rekarne hdstg RAp (brev 2), i aspenes 1513 28/1 Stockholm UUBp.

Tynäs, gd, Strängnäs lfs, Strängnäs stad, Söd. 1.
i tiwdhanas --- i tydhanas 1432 2/12 Strängnäs RAp.

Magnäs, gd, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu Arboga stad, Västm. 1.
in mognes 1335 7/2 Västerås RAp (SD 4 s. 415), j maghanassi 1382 8/7 Tumbo
kyrka RAp (SRP 1739), i maganes 1450 5/12 ATb 1 s. 4, j maganes 1453 4/7 ATb 1
s. 15, j moganes 1456 5/4 ATb 1 s. 56, i maghnanas 1483 14/4 ATb 2 s. 205, i madaness 1510 2/9 ATb 3 s. 242, i madhanas 1511 31/3 ATb 3 s. 246.25
(-)skaer

Skär, gd, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1.
de curia sked [13261 u.d. u.o. RAp samtida avskr. (SD 4 s. 4), j skar 1413 7/7 Strängnäs RAp (SDns 2 s. 668), j skar 1424 22/1 Strängnäs RAp, j skr --- j skar 1480
5/2 Hjulsta RAp.

"(j) egherskcer", beb., Västerrekarne hd, Söd. 1.
j egherskar 1461 9/6 Tumboås RAp.

2.2.5.2. Kommentar och diskussion
De ja-stamsböjda neutr. ortnamnen, som representeras av ortnamn på (-)nces
och (-)skcer, visar en bild som skiljer sig från de neutr. a-stamsböjda ortnamnen med deras påfallande höga frekvens av ändelseförsedda former under tiden 1350-1450 och i stället överensstämmer med de mask. ortnamnens (aoch ja-stammarna) med deras betydligt lägre frekvens.
Äldst under 1200-talet och 1300-talets förra hälft böjs namnen inte (se tabell 4). Endast 2 belägg av 26 har ändelse under dessa perioder. Ortnamnen
står här i latinsk kontext och skrivarna har inte känt något behov att böja
namnen (se vidare om detta i kap. 2.3). Under perioden 1350-99 har 21 belägg av 63 ändelse och under perioden 1400-49 har ungefär en tredjedel, 44
av 126, ändelsen kvar. Under perioden 1450-99 har 10 belägg av sammanlagt
96 ändelsen kvar. Under den sista perioden, 1500-26, saknar samtliga 27
exempel ändelse.

25 Dessutom förekommer ett belägg, peter magances 1454 6/12 ATb 1 s. 30, utan preposition.
Se härtill not 9 ovan.
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Tabell 4. Dativformer av ortnamn på (-)nces och (-)skcer. — Dative forms of placenames in (-)nxs and (-)skr.
(-)nces°

12004.
1300-49
1350-99
1400-49
1450-99
1500-26

(-)skcer

Med ändelse

Utan ändelse

Med ändelse

Utan ändelse

—
1
21
44
10
—

4
20
42
80
83
27

—
1
—
—
—

—
—

Nysv. avskr.

2
3
—

9

a I materialsamlingen förekommer dessutom en plur. form samt några belägg i ack. efter dat.styrande preposition.

2.2.6. Sammanfattning
Substantivböjningen i fornsvenskan är bara känd i stora drag. De sammanfattande framställningar som föreligger har, naturligt nog, i första hand avsett
den appellativa böjningen. Men det har också framhållits att ortnamnen erbjuder ett viktigt kompletterande material.
Min undersökning av ortnamnen har visat att de under tidig medeltid,
1200-talet och 1300-talets förra hälft, oftast har ändelselös form i dat. Detta
till synes påfallande förhållande får en naturlig förklaring av att namnen förekommer i latinska källor och att skrivaren ej känt det nödvändigt att böja dem
(se vidare kap. 2.3). Under 1300-talets senare och 1400-talets förra hälft förekommer hos mask. a- och ja-stammar samt neutr. ja-stammar i viss utsträckning ändelseförsedda former. Hos de neutr. a-stammarna är sådana former
i klar majoritet under denna tid. Efter mitten av 1400-talet dominerar ändelselös form hos samtliga stammar. De mask. och neutr. ortnamnen följer alltså
med i den allmänna kasusupplösningen. De fem. iö-stamsböjda ortnamnen,
som behandlas i kap. 4, visar däremot en annan utveckling. Dessa behåller
längre sin ändelse -i/-e, vilket torde bero på att ändelsen hos dessa stammar
varit dominerande, i och med att den förekommit både i dat. och ack. (se kap.
4.7). Den vacklan i bruket av dat.-ändelsen -i/-e hos de mask. och neutr. astammarna som redan i gammal tid förekommer leder till allt ringare bruk,
och dat. försvinner sedermera som formkategori. Formen med dat.-ändelse
ersätts av en oböjd form, en grundform, som svarar mot ack.-formen. En
osäkerhetsfaktor i min undersökning av ortnamnens böjning utgör det förhållandet att dat. som funktionskategori kan ersättas av ack. Bland exemplen
utan ändelse kan finnas ack.-former. Att ack. kan ha tagit över redan vid
1400-talets början framgår av bestämningsord i vissa exempel. I vad mån for88

mer utan ändelse kan ha uppfattats som ack. kan inte avgöras. Det är dock
klart att man under 1400-talet och 1500-talets början befinner sig i den process
som resulterat i vårt nuvarande tvåkasussystem.
Såsom ovan nämnts skall man enligt A. Noreen och andra forskare vänta
ändelselös form i sing. dat. oftare i ord med lång rotstavelse, t.ex. akr- (av
aker), sten. Av mitt undersökta ortnamnsmaterial framkommer inte någon
skillnad mellan former med lång och med kort rotstavelse. Vissa långstaviga
ortnamnselement som t.ex. akr-, holmber, garn har i stor utsträckning ändelselösa former, medan andra som t.ex. sten, bicergh, hamr- (av hamar), sund
gärna behåller ändelsen. Kortstaviga ortnamnselement som t.ex. nces, skcer
har inte i någon större utsträckning dat.-markering -i/-e. För ortnamnen på
(-)vak har visserligen registrerats 9 ändelseförsedda former mot 6 utan, men
7 av dessa hänför sig till ett och samma namn.
A. Noreen har som nämnts ovan också velat se en distinktion mellan enstaviga och flerstaviga ord i fråga om ändelselös form, såtillvida som ändelselös
form skulle föredras av enstaviga ord, t.ex. fisl. dag, arm. På grundval av det
undersökta ortnamnsmaterialet kan man tvärtemot konstatera att de sammansatta ortnamnen (oavsett om de som namn är enledade eller tvåledade) i
högre grad än de enkla har förlorat dat.-ändelsen under medeltiden (se tabell
5 och 6). Av de a-stamsböjda mask. ortnamnen uppvisar de enkla i större utsträckning ändelseförsedda former än de sammansatta under hela medeltiden,
88 ändelseförsedda mot 72 ändelselösa för de enkla och 69 ändelseförsedda
mot 495 ändelselösa för de sammansatta. De neutr. böjda a-stammarna visar
också på en hög siffra för de ändelseförsedda formerna hos enkla ortnamn,
116 mot 37. För de sammansatta neutr. ortnamnen är siffran 243 med ändelse
mot 375 utan ändelse. Av de ja-stamsböjda neutr. ortnamnen har hälften av
beläggen på de enkla namnen ändelse, 27 mot 27 utan, medan endast ca 18 a/o

Tabell 5. Dativformer av maskulina a- och ja-stamsböjda osammansatta och sammansatta ortnamn. — Dative forms of simplex and compound masculine a- and ja-stem placenames.
Sammansatta ortnamn
Osammansatta ortnamn
ja-stammar
a-stammar
. ja-stammar
a-stammar
Med and. Utan änd. Med and. Utan änd. Med änd. Utan änd. Med and. Utan änd.
12004.
2
1300-49 6
1350-99 23
1400-49 34
1450-99 22
1500-26 1
Nysv.
avskr.

4

1
13
7
23
22
6
2

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
12
16
28
13

7
39
41
124
233
51

4

42

—
2
—
—

—
—
3
5
2
1
2
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Tabell 6. Dativformer av neutrala a- och ja-stamsböjda osammansatta och sammansatta
ortnamn. — Dative forms of simplex and compound neuter a- and ja-stem place-names.
Osammansatta ortnamn
Sammansatta ortnamn
a-stammar
ja-stammar
a-stammar
ja-stammar
Med änd. Utan änd. Med änd. Utan änd. Med and. Utan änd. Med änd Utan änd.
12004.
1300-49
1350-99
1400-49
1450-99
1500-26
Nysv.
avskr.

3
10
31
53
14
5
7

1
5
2
6
16
7

—
1
5
15
6
—

—
—
3
6
13
5

i
6
94
83
58
1

4
33
37
90
164
47

3

14

—
1
16
29
4
—

4
20
39
76
73
22
9

av beläggen på de sammansatta ortnamnen har ändelse, 50 mot 234 utan.
L. Hellberg (1960b s. 61 not 77) har gjort en liknande iakttagelse ifråga om
ortnamn på -hamar: "i sammansatta ortnamn synes [. . .1 den gamla dativen på -hambri (-hambre) på många håll tidigt ha gått ur bruk".
Att ändelsen slopas i större utsträckning hos de sammansatta ortnamnen
torde bero på en liknande tendens till språklig ekonomi som kommer till uttryck vid ordlängdsbalans, den strävan i språket som reglerar ordens kvantitetsförhållanden (se t.ex. J. Sahlgren i NoB 18, 1930, s. 66 ff., Hellberg 1973
s. 45 ff.). Språkets motvilja mot för långa ord är också väl omvittnad i litteraturen (se t.ex. Tegnér 1883 s. 58 och Kock 1887 s. 64 f.).
Företeelsen att slopa dat.-ändelsen i äldre fsv. tid har enligt gängse handböcker i större utsträckning skett hos mask. ord än hos neutr. Mina ovannämnda genomgångar av tidigare studier och av ett visst begränsat appellativt
ordmaterial har emellertid visat att någon större skillnad mellan mask, och
neutr. inte synes föreligga. En skillnad hos ortnamnen mellan å ena sidan
mask. a- och ja-stammar samt neutr. ja-stammar och å andra sidan neutr. astammar visar sig som nämnts ovan under 1300-talets senare och 1400-talets
förra hälft. Hos de neutr. a-stamsböjda ortnamnen är ändelseförsedda former
påfallande vanligare. Bibehållandet av ändelse är emellertid koncentrerat till
vissa ortnamnselement, t.ex. (-)bicergh, (-)hovuk, Osund, (-)Porp. Men också
mask, ortnamn på (-)hamar och Osten behåller sin dat.-ändelse länge, medan
ortnamn på Oholmber i mitt material inte alls visar någon sådan. Detta tyder
på att det är andra faktorer än att ordet är neutr. eller mask. som spelar in.
En sådan faktor är att vissa ortnamn utgörs av simplexform, t.ex. Berg, Sund,
Torp, och alltså inte drabbas av den språkliga ekonomin. Lika lite som hos
appellativen torde det alltså vara genus som avgör om ändelsen slopas eller ej.
I min undersökning av den sing. ortnamnsböjningen har det som framhållits ovan framkommit att vissa ortnamnselement tenderar att behålla dat.90

ändelsen längre än andra. Vi kan dock ej vara säkra på att det är en böjningsändelse, i och med att ortnamnet kan ha stelnat eller varit på väg att stelna
i dat.-form. Här är alltså ytterligare en osäkerhetsfaktor vid jämförelsen mellan appellativ och ortnamn. Om ortnamnet har stelnat i dat.-form, utgör
denna en ny grundform. Många namn har också via dat.-ändelsen kommit att
glida över till form på -a efter mönster av de många plur. bebyggelsenamnen,
typ Berga (jfr kap. 4.6). Det finns också ortnamn som kan ha fått en ändelselös normalform, vilken används också i dat. Här uppvisar ortnamnen en från
appellativen avvikande böjning, vilket leder in på frågan om speciell ortnamnsböjning, en fråga som behandlas i ett särskilt kapitel (kap. 5 nedan).

2.3. Ortnamnens böjning i våra äldsta latinska källor
2.3.1. Inledning
Om vi bortser från runinskrifterna härrör de äldsta svenska ortnamnsformerna från urkunder avfattade på latin.26 I dessa förekommer mer eller
mindre latiniserade svenska ord, ort- och personnamn och vissa speciella,
kanske svåröversatta termer. Svenska ord i de äldsta latinska diplomen har
varit föremål för språkliga undersökningar, framför allt av S. Olsson Nordberg (1926, 1932) och J.-E. Löfkvist (1976). Den förre har behandlat de latinska originaldiplomen före 1300 och den senare dem för tiden 1300-25. Sverige
och våra äldsta urkunder sätts härvidlag in i ett större europeiskt sammanhang. Att språkstilen i våra äldsta dokument, diplom från slutet av 1100-talet,
klart röjer påverkan av franska och västtyska mönster har påpekats bl.a. av
S. Jansson (1924 s. 127). Söderut i Europa har det tidigt utbildats fasta latiniseringsprinciper och man anslöt sig även i Sverige till dessa. I. ModUr (1955
s. 122 f.), som diskuterat latiniseringarna i Kalmar tänkebok, menar att de
svenska källorna bygger på en germansk tradition, som är vida äldre än nordbornas bruk av latinskt alfabet.
Löfkvist (1976 s. 14 ff. med hänvisningar) ger en fin exposé över omvärldens inflytande på Sverige rent allmänkulturellt. Idéspridningen utgick från
kyrkan och klostren till Europas olika hov, städer och universitet. Det fanns
alltså förbindelser mellan Sveriges kyrkliga centra och Italien, Frankrike,
England och framför allt Nordtyskland under 1200-talets slut och 1300-talets

26 Det råder under medeltiden skillnad mellan å ena sidan svenskt-danskt diplomspråk och å
andra sidan norskt. 1 de norska diplomen har norskan tidigt varit jämställd med latinet. Det
äldsta skrivna dokumentet på norska är 100 år äldre än motsvarande på svenska (Seip 1955 s.
103, Skautrup 1976 s. 22).
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början. I undervisningen av präster och munkar, dvs. huvudkategorierna
bland diplomskrivarna, har man haft ungefär samma modeller överallt, vilket
man kan se av de europeiska ländernas diplomatarier. Ch. Haskins (1929 s.
4 ff.) har gjort en undersökning av tryckta manuskript från bl.a. Paris, Mänchen, London och Oxford och kunnat konstatera att alla slags skolor i olika
delar av Europa har begagnat formulärböcker. Dessa har ofta utgjorts av kopior av verkliga skrivelser (om dylika formulärböcker se E. Nygren i KLNM
3 sp. 71 och B. Berulfsen i KLNM 4 sp. 491 f.). Löfkvist (s. 47 ff.) kan också
utifrån sitt material konstatera att skrivarna normalt följer de mönster som
formelsamlingar och modellskrivelser ger. Han visar på olika sätt, hur förlagor har påverkat diplomskriften och textens uppbyggnad.
Löfkvist (s. 255) visar hur de svenska orden behandlas på olika sätt i latinsk
text. Det svenska ordet kan översättas: antiqua vpsalia 'Gamla Uppsala'. Det
svenska ordet latiniseras delvis, genom att vissa leder kan ersättas med sådana
som är vanliga i medeltidslatinska ord: Enecopia 'Enköping'. Det svenska ordet ersätts av ett latinskt, som är ljudlikt: Saba för Sceby.27 Det svenska ordet sätts in som precisering av ett latinskt begrepp: torrentis wigariter dicti
quxrnafors 'en ström som på folkspråket kallas quxrnafors'. Det svenska ordet får stå kvar: pro iure regio et boschipt.28
Appellativ latiniseras i ringa utsträckning, t.ex. måttsord som ferto 'fjärding', spanno 'spann', marca, marcha 'mark', och folkslagsbeteckningar,
t.ex. dacianus.29 De flesta exemplen på latinisering förekommer dock hos
egennamn, främst personnamn.
Bruket att latinisera bygger som nämnts ovan på en germansk tradition.
Skrivarna följer mönster, där sådana finns. För personnamnens del fanns
mönster att tillgå hos utländska skrivare. Detta gäller framför allt för förnamn/dopnamn, där man utan tvekan kan spåra tillämpade regler för latinisering. II. Mod&rs (1955 s. 118 ff.) undersökning av personnamnen i Kalmar
tänkebok visas att flerstaviga starka mask., t.ex. Botmarus, böjs efter latinets
andra deklination, vilket är vanligt i tyska, engelska och övriga nordiska urkunder. Enstaviga starka mask, kan böjas efter antingen andra eller tredje
deklinationen, t.ex. Kanutus för Knut, Bero för Björn. Svaga mask. böjs efter
latinets tredje deklination, t.ex. Ebbo, Siggo. ModUr (s. 122 f.) förklarar
denna typ som utgående från förhållanden i fht. och fsax., där an-stammarna
i äldsta litterära tid ändades på -o, t.ex. fht. Bado, Bruno. När detta -o senare
övergick till -e, levde principen att latinisera med -o kvar. Den från feng. ur-

Om böjningen av Saba/Sceby se min uppsats i NoB 74 (1986) s. 81 ff.
Om likartade förhållanden i danska diplom se P. Skautrup (1976 s. 22 f.); se även J. Kousgård Sorensen (1974 s. 541 ff.).
28 Löfkvist 1976 s. 94 f., 201, 160 ff., 86.
27

28
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kunder kända latiniseringen av svaga mask. efter latinets första deklination,
t.ex. Anna, -ae (Ström 1939 s. 140, 159 f.), är enligt Mod&r (s. 120 f.) ej känd
på nordisk botten. I fornengelskan hade an-stammarna i nom. ändelsen -a,
i gen. ändelsen -an, vilket lätt ledde till en latinisering efter den första deklinationen.
De svagt böjda kvinnonamnen böjs efter latinets första deklination (Mod&r 1955 s. 121). I engelskt och tyskt material är gruppen på -a stor. 0. von
Feilitzen (1937 § 157), som undersökt personnamnen i Domesday Book, skriver: "Feminine names when latinized always receive the ending -a and are inflected according to the Latin first declension". A. Socin (1903 s. 63) uppfattar former på -a i mht. som yngre: "Formen auf a [. . .] stehen ganz vereinzelt
und schon dadurch charakterisieren sich Liebtaga, Richwina und Wilhelma
(Wilhelmin) als jiingere, aus den entsprechenden Masculinen abgeleitete Bildungen." (Se även Schramm 1957 s. 122 ff.)
De starka femininerna böjs enligt latinets tredje deklination, t.ex. Botildis,
Ingeburgis. Så sker även i allmänhet i danska och tyska urkunder (ModUr
1955 s. 121 med hänv.; se även Peterson 1981 s. 154). Latinisering efter latinets första deklination har ibland tillgripits i östnordiska urkunder, "särskilt
sådana från äldre tid", t.ex. Estrida, Botilda (MoUer s. 121). L. Peterson
(1981 s. 158), som undersökt de starkt böjda kvinnonamnens böjning i fornsvenskan, anser att den västnordiska latiniseringsprincipen — efter engelskt
mönster — är en bidragande orsak till västsvenska och norska a-former av typ

Gunnilda, Thorgerda.
Enligt Mo&er (1955 s. 115) latiniseras i allmänhet inte patronymika (och
metronymika). "Motsatsen haquinus : hakonason, karolus : karlsson, karsson är karakteristisk för en mycket stor del av de svenska medeltidskällorna",
skriver han. Undantag utgör vissa kyrkliga namnbärare, t.ex. laurens nicolai,
niclis thorerj (s. 116). Löfkvist (1976 s. 258) har också funnit att binamn latiniseras mera sällan än dopnamn. De exempel på patronymika som är latiniserade i Löfkvists material har förebilder utomlands, Johannes Magnj, Nicolaum marci. Löfkvist försöker förklara frånvaron av latiniserade binamn i sitt
material med att denna typ av namn har kommit till uttryck i skrift senare än
förnamn/dopnamn, i och med att kyrkans män benämndes med titel och dopnamn, och att det sålunda kan ha rått brist på förebilder i traditionen. Att
patronymika i utländska källor tidigt haft latinsk form är dock väl känt.
P. H. Reaney (1958 s. XVI f.) skriver t.ex.: "The common form of both patronymics and metronymics in the twelfth and thirteenth centuries is Willelmus
filius Hugonis, Ricardus filius Agnetis (1185 Templars), a form found side by
side with compounds of -sunu in the eleventh century and, less commonly, of
-son in the fourteenth." Reaney menar att 1100- och 1200-talsskrivarna normalt översätter till latin, medan det under 1300-talet fanns en tendens hos
skrivarna att använda talspråksformer, t.ex. William Marysone (1298), Tho93

mas Wummanesone (1297). I tyskan är namntypen Hadubrant Hiltibrantes
sunu gammal, men typerna Wilhelm Dietrichs och Wilhelm Dietrich har i historisk tid haft stor spridning (Mod&r 1955 s. 48 med hänv.). J. Kousgård Sorensen (1984 s. 92 ff.) har undersökt patronymika i Danmark. I danskan har
patronymika haft både dansk och latinsk form under medeltiden. De latinska
patronymika består under tidig medeltid övervägande av kombinationen fadersnamn + filius/filia. Under 1100-talet är det något vanligare med latinska
konstruktioner än med danska. En nedgång i detta bruk är markant under
1200-talets senare hälft. Efter 1300 är konstruktionen nästan okänd."
De olika sätten att ange patronymika (och metronymika) kan ha gjort det
svårare för de svenska skrivarna att finna givna mönster, vilket medfört att
man gärna valt den svenska formen med -son/-dottir. Det finns också exempel på att även förnamn/dopnamn i nordiska källor kan uppträda i oförändrad form utan vare sig latinisering eller översättning. R. Hornby (i NK 7
s. 189) uppger att övervägande delen av namnen i Lunda- och Logumnekrologierna traderats i oförändrad gestalt, t.ex. Asmund, Fin, Tord. Även
Kr. Hald (1974 s. 78 ff.) har påpekat att det råder stora skillnader i latinska
källors behandling av det danska namnstoffet (angående danska namn se även
P. Skautrup 1976 s. 22 ff., M. Kristensen i Danske Studier 1929 s. 72). Saxo
kan ibland ge personnamnen en rent nordisk dräkt, särskilt om de bara förekommer en gång (A. Olrik i An0 1892 § 21). Adam av Bremen latiniserar i
allmänhet inte nordiska namn utan återger dem i nordisk form, t.ex. Toki,
Suein, Olaph (WesAn 1924 s. 145).
Att ortnamn inte i samma utsträckning som personnamn kan anknytas till
europeiska mönster vid latinisering eller översättning säger sig självt. Adam
av Bremen, vilken som nämnts strax ovan inte gärna latiniserar nordiska personnamn, har exempel på latiniseringar av namn på länder, större områden
och städer: Dania, Gothia, Suedia, Funis (-i, -em, -e), Ubsola (-am), Birca
(-cp, -am), Telgas (WesAn 1924 s. 145). J. Kousgård Sorensen (1984 s. 94 not
24) menar att speciella förhållanden gjort sig gällande i den medeltida historieskrivningen. Man översätter ortnamn dels på grund av ett "lärt" intresse för
namnens etymologi, dels på grund av en stilistisk anpassning till den löpande
texten, t.ex. Mercatorum portus (Kobenhavn), Ursince silva (Bjernede),
Thorstani vicus (Tåstrup) hos Saxo. Kristensen (i Danske Studier 1929 s. 73)

3° Kousgård Sorensen förklarar bruket att översätta patronymika till latin med att de trots sin
propriekaraktär har appellativ betydelse. Han för ihop patronymika med övriga binamn, som
han menar översätts "i et vist omfang" (s. 94), t.ex. Petrus Senior (Gamle) dictus (1241 avskr.),
Nicolao Theutonico (Tysker) (1233 avskr.), lohannes Rufus (Rod) (1267). Enligt materialet hos
Löfkvist (s. 258) latiniseras (eller översätts) dock vanligen inte sådana binamn, t.ex. mus (se även
ModUr 1955 s. 116 f. not 3). Kousgård Sorensen ger ingen förklaring till att bruket att översätta
patronymika försvann efter 1300.

94

påvisar Saxos felaktiga tolkning av Ulleråker, sn och hd i Upps. 1., som 'ullåkern': campus laneus.
R. E. Zachrisson (1910 s. 6 ff.) ger exempel på latinskt inflytande på engelska ortnamn efter den normandiska erövringen: East Anglia, Britannia
(med latinsk ändelse) och West Monasterium (s. 29; översättning av namnet;
den sedermera rådande formen Westminster fanns redan före den normandiska erövringen).
Vid latinisering av svenska ortnamn har en ombildning av namnet till en för
latinet lämpad form kunnat ske, antingen med ett adjektivsuffix,
Streng(e)nensis, eller med ändelsen -ja, vanligast vid landskaps- och stadsnamn, t.ex. Nericia, Nycopia, Arosia. Namn som böjs efter första och andra
deklinationen får ofta plur. form i ablativ: Wretis. Att vissa namn, t.ex. klosternamn, har översatts och latiniserats, är väl känt. Framför allt i kyrkliga
kretsar har så ofta skett. Orter i närheten av kloster eller större kyrkor kunde
få en latinsk böjning eller ombildning (se Löfkvist 1976 s. 259 f., E. Brylla
i NoB 74, 1986, s. 81 ff.).
I mitt sörmländska material har jag exempel på att ortnamn har översatts
till ett motsvarande latinskt ord: Berga, by i Fogdö sn, skrivs in monte 1337
9/11 Strängnäs RAp (SD 4 s. 580), Kungsberget, nu stadsdel i Strängnäs,
skrivs in monte 1323 15/2 u.o. SD 3 s. 584, de monte regis 1324 15/8 Strängnäs RAp (SD 3 s. 658) och Vårfruberga, kloster i Fogdö sn, skrivs de Monte
beate virginis 1314 29/8 Stockholm SD 3 s. 178 o.d. Företeelsen är dock inte
vanlig. Att dessa namn översätts måste förklaras med att de förekommer i
kyrklig miljö.

2.3.2. Dativformer av svenska ortnamn i latinska källor
Latinisering och översättning till latin är som redovisats ovan förbehållet
namn på större lokaler som t.ex. landskap och städer samt namn i kyrklig
miljö. Namn på byar och gårdar uppträder normalt i svenska former. I
B. Tjäders (1967) undersökning av de plur. bebyggelsenamnens böjning framgår att det i det äldsta materialet förekommer "normala" dat.-former på
-um/ -om (s. 41). Vi bör här ha i åtanke att dat.-formen under denna tid var
mycket frekvent och kanske var normalform, innan formen på -a senare blev
det.
Jag har företagit en speciell undersökning av ortnamnen i de latinska urkunderna för att se om de böjs eller ej i dat. sing. Materialet består av 258
belägg (se tabell 7). Beläggurvalet redovisas ovan i kap. 2.2.
Enligt tabell 7 förekommer alltsomallt 23 belägg i dat.-ställning under
1200-talet. 117 av fallen saknas ändelse.
Två mask. belägg med ändelse förekommer, vilka avser dels en oidentifierad bebyggelse i Sorunda sn, som också förekommer i plur. form, dels Övre
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Tabell 7. Dativformer av svenska ortnamn (a- och ja-stammar) i latinska källor.
— Dative forms of Swedish place-names (a- and ja-stems) in Latin sources.

1200-talet
1300-49
1350-99
1400-49
1450-99
1500-26
Nysv. avskr.

Maskuliner
Med And.
Utan And.

Med And.

Utan And.

2
17
11
—
—
—

8
51
14
4
7
—

4
18
8
—
—
—

9
58
21
4
7
2

1

4

2

6

Neutrer

och Nedre Fors i Ösmo sn, vilket namn i samma brev även uppträder som
plur.
Bland neutr. exempel med ändelse är tre namn innehållande fsv. bicergh
som gärna stelnar i dat. sing.-form (se kap. 2.2.4.2): "berge", oidentifierad
bebyggelse i Åkers hd, som skrivs in berge odat. [1275], Berga, bebyggelse i
Selebo hd, som skrivs in . . . bicerghce (1295), Malmberga, by i Kung Karls
sn, som skrivs pro curia sua malbyrghce (1291). De två sistnämnda är exempel
på namn som troligen stelnat i dat.-form och därpå anslutit sig till de många
plur. namnen på -a.
Även Gryt, by i Ösmo sn, uppträder med dat.-ändelse: Jn . . . Groti (1281).
Detta namn har ändelse även 1350: in gryte.
Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av namnen under 1200-talet i de
latinska urkunderna inte har ändelse i dat.
Under perioden 1300-49 är beläggen till stor del utan ändelse. Av sammanlagt 68 mask. ortnamnsbelägg är hela 51 utan ändelse. Av sammanlagt 76
neutr. ortnamnsbelägg är 58 utan ändelse. Under denna period är i stort sett
samtliga källor på latin. Endast två är rent fornsvenska.
Intressant är utvecklingen under perioden 1350-99, när de latinska källorna minskar. Hela materialet från denna period, både från latinska och
fornsvenska källor, består av 317 belägg. Beläggen från de latinska källorna
är 54 till antalet. Beläggen utan ändelse är även under denna period fler än
de med ändelse, 14 gentemot 11 för mask. och 21 gentemot 8 för neutr. Siffran för samtliga ändelseförsedda neutr. ortnamn (a-stammarna) är betydligt
större (se kap. 2.2.4.2). Det framstår klart att man även under denna period
i stor utsträckning underlåter att böja ortnamnen i latinsk kontext. De 11
mask. beläggen med ändelse består enbart av ortnamn innehållande (-)hamar
och Osten, vilka tenderar att stelna i dat.-form (se ovan kap. 2.2.2.2).
Under de nästföljande perioderna, 1400-49 och 1450-99, är samtliga belägg utan ändelse. De latinska källorna är här inte så talrika.
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Under den sista perioden, 1500-26, förekommer endast 2 belägg från latinska källor, bägge utan ändelse.
Ovanstående siffror ger besked om att skrivarna inte känt något större
tvång att böja svenska ortnamn i de latinska källorna. I de fall där ändelse
förekommer kan det i viss utsträckning röra sig om namn som stelnat i dat.form redan så tidigt. Liksom det fanns ett utvecklat mönster för latiniseringar
av namn, uppkom det även mönster att föredra en oböjd svensk form, vad
jag kallar en normalform, i de latinska källorna. För de plur. ortnamnen
torde dat.-formen på -um/-om tidigt ha kunnat verka som normalform, vilket
skulle kunna förklara av Tjäder (1967 s. 48 f.) anförda skrivningar som curiam meam hemysbryghum (1291), prediolum quod hoclom habeo (1259),
Omnia que Hohhalundum possedimus mobilia (1281). Den framväxande aformen blir senare den form som uppträder som normalform i plur. Tjäder
vill förklara tidiga a-skrivningar (före 1350) som latiniseringar (s. 60, 92).
Denna förklaring kan vara riktig, men man kan också tänka sig att normalform på -a redan så tidigt i viss utsträckning börjat vinna terräng. De svenska
ortnamnsbeläggen förekommer i olika typer av dat.-ställning, vanligast direkt
efter preposition, t.ex. in skyncendceakyr (1291). Ortnamnen kan också stå
som dat.-objekt föregångna av ett eller flera appellativ, t.ex. lego claustro varcefrubergh (1343). Efter preposition kan ett eller flera appellativ skjutas in,
t.ex. Jn parochia akir (1280) (se Tjäder 1967 s. 60 f., 93). Ett ortnamn kan
förekomma i uppräkning efter preposition, t.ex. in oknom myryby ekehamar
bicerghce (1295). Man skulle kunna vänta dat.-markering särskilt i de fall, där
ortnamnet står direkt efter prepositionen. Däremot i de ställningar, där ett eller flera appellativ skjuts in, kan man tänka sig att appellativet/-en får dat.markering, medan ortnamnet lämnas oböjt. Likaså skulle ortnamn i uppräkningar kunna tänkas stå oböjda av två skäl, dels på grund av att de står åtskilda från prepositionen, dels på grund av att de påverkas av angränsande
ortnamn som inte har någon speciell dat.-ändelse, t.ex. cum opidis infrascriptis [. . .] helgewiik hwithetorp (1487), in strand spanga lundathorp faghraas
(1372). Appositionen skall normalt rätta sig efter det kasus som huvudordet
eller det samhörande ordet har. En s.k. fri apposition förekommer emellertid
sedan gammalt i många indoeuropeiska språk. Appositionen sätts i nom.,
fastän det ord den hänför sig till står i annat kasus (Nygaard 1966 § 72c,
A. Kock i ANF 44, 1928, s. 229 ff. med hänv., WesAn 1965 s. 102). J. Svennung (1935 s. 175 f., 178) finner i äldre latin i appositionella uppräkningar
nom. och ibland ack, former som han förklarar som analogiskrivningar.
Tjäder (1967 s. 61, 91 ff.) påpekar att skrivarens känsla för rätt kasus
ibland har fallerat. Under perioden 1300-50 visar han på avvikande ändelser
för andra typer i dat.-ställning än typen in (norre) Berghum . Speciellt avvikelser från typen in [ortnamn] parochia Berghum, vars senare ortnamn Tjäder
för till dat., kan bero på inflytande från motsvarande svenska konstruktion
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med ortnamn som gen.-attribut till sokn. Även den latinska konstruktionen
är så komplicerad att skrivaren inte alltid insett att ortnamnet bör stå i dat.,
skriver Tjäder (s. 93 not 7).
I gruppen av ortnamn som står direkt efter preposition har 110 belägg av
156 "ändelselös form" (se tabell 8). I den grupp, där ortnamnet föregås av
appellativ eller förekommer i uppräkning, är 75 belägg av 89 ändelselösa. Det
synes alltså inte i mitt material spela någon stor roll för ändelsemarkeringen
i vilken ställning i kontexten ortnamnet står.
Det har i namnlitteraturen framkommit skilda uppfattningar vad gäller pålitligheten av de latinska namnformerna i formellt och syntaktiskt hänseende.
Vissa forskare har hävdat att de på latin avfattade svenska urkunderna präglas av inkonsekvens och godtycklighet. Det är framför allt I. Lundahl (i NoB
25, 1937, s. 82 ff.) som framhållit detta, och resonemanget har även stötts av
G. Linde (1951 s. 95 f.) och av J. Sahlgren (i NoB 47, 1959, s. 49 ff.). Den
sistnämnde skriver: "Man synes principlöst ha använt den kasusform, som
först föll i tankarna" (s. 51). En annan ståndpunkt företräds av L. Hellberg
(1960b s. 61 not 77), som finner Lundahls resonemang överdrivet och menar
att oväntade namnformer är undantag, av C. I. Ståhle (1946 s. 106), som menar att skrivarna i första hand bör ha valt den nordiska kasusform som svarar
mot namnets syntaktiska ställning, och av B. Tjäder (1967 s. 41 f.), som ansluter sig till de två senast nämnda forskarna och finner särskilt formerna i
dativställning korrekta: "i det äldsta materialet förekommer nästan uteslutande 'normala' former på -um, -om". Med mitt sing. material som grund är
jag benägen att ställa mig på de sistnämndas sida. Materialet tyder inte på regellöshet utan synes vara regelbundet, såtillvida att skrivarna för de sing. ortnamnen gärna tycks ha använt en normalform, en oböjd form. I de fall där
ändelse förekommer finns det anledning att i viss utsträckning räkna med att
dessa ortnamn redan stelnat i dat.-form.
Tabell 8. Fornsvensk dativändelse i latinska källor. — Old Swedish dative endings in
Latin sources.
Preposition + ortnamn
Med ändelse
Utan ändelse

98

46
110

Preposition + appellativ/ortnamn + ortnamn
eller ren dativ föregången av appellativ
14

75

2.3.3. Ortnamnen i dateringsfraserna
de latinska källorna förekommer ortnamn efter dateringsord som datum,
scriptum, actum. Även de fsv. diplomen kan avslutas med en dateringsfras på
latin. I mitt material finns bägge dessa fall representerade. Enligt latinets regler uttrycktes befintlighet med gen. (egentligen lokativ), om ortnamnet är
sing. efter första eller andra deklinationen, i övriga fall med ablativ (Sjöstrand
1960 § 151.1a, Szantyr 1965 § 86, 88b; se även Löfstedt 1933 s. 73 ff.).3' I latinet har man alltså i denna ställning gen. eller ablativ att välja på. Vid en genomgång av SD 1 framgår att denna regel följs: Datum Romce 1081 (SD 1 s.
42), Datum Tusculani 1161 (SD 1 s. 63), datum senonis 1164 (SD 1 s. 73), Actum Lundis 1186 (SD 1 s. 122), Datum arusie 1244 (SD 1 s. 305). Vissa ortnamn kan böjas både sing. (i gen.) och plur. (i ablativ): Datum Stockholmice
1252 (SD 1 s. 354) och Datum Stockholmis 1271 (SD 1 s. 460).
När ett svenskt ortnamn inte latiniserades på ovannämnda sätt, försökte
skrivaren anpassa formen efter det svenska kasussystemet. Uppenbarligen har
man skyggat för gen.-formen. Jag har överhuvudtaget inte stött på någon
svensk gen.-form i denna ställning. Denna uppfattning stöds av C. I. Ståhle
(1946 s. 108), som anför exempel som insule sverdinge (1294) och ecclesie
birklinge (1345) som objektiv genitiv — svarande mot fsv. prepositionsuttryck. Vad ortnamnen beträffar har skrivarna "här givetvis föredragit att använda 'grundform' ".
Att skrivaren vid dateringsfras för att anpassa formen till det svenska kasussystemet skulle ha valt dat.-form är heller inte självklart. C. I. Ståhle (1946
s. 112) väljer dock att placera denna grupp bland dat.-formerna. Även
G. Linde (1951 s. 100) placerar in belägg som Datum knifsta (1303) och Datum salastum (1309) bland dativerna. På grund av det rikhaltiga materialet redovisar B. Tjäder inte sina dat.-belägg och det framgår inte explicit, om han
räknat med typen datum + ortnamn till dat.-formerna. Han har emellertid
muntligen meddelat mig att man knappast kan räkna denna typ som dat.form.
Följande belägg i dateringsfras finns i mitt sörmländska material:
Mask. a-stammar

Scriptum wikingakir 1439 18/5 Vingåker RApp Ser. I (SMR 914) (Vingåker, Västra
och Östra, snr, Oppunda hd), Datum mcedhelssaaker 1503 24/10 Mälsåker RAp
(Mälsåker, gd, Ytterselö sn, Selebo hd), Datum aker 1493 10/7 Åker RAp (Åker, sn,
Åkers hd), Scriptum tunboaas 1346 21/11 Tumboås RAp (SD 5 s. 622) (Tumboås, förr
tingsställe, Tumbo sn, Västerrekarne hd), Datum ramshamar odat. [1230-60] 22/2?
3 ' Jag tackar här docent Sten Eklund vid institutionen för klassiska språk vid Uppsala universitet och doktoranden vid institutionen för klassiska språk vid Stockholms universitet Claes Gejrot för värdefull hjälp.
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Ramshammar RAp (SD 1 s. 735) (Ramshammar, by, Kjula sn, Österrekarne hd), Datum slcedhhambra 1404 3/2 Slädhammar RAp (SDns 1 s. 319), Scriptum slcedambra
1415 6/8 Slädhammar RAp (SDns 3 s. 63) (Slädhammar, nuvarande Stenhammar, gd,
Flens stad), Scriptum rcekningaholm 1382 15/5 Rxkningaholm RAp (nuvarande Reimersholme, ö, Brännkyrka sn, Svartlösa hd), Datum ekholm 1419 15/6 Ekholmen
RAp (SDns 3 s. 458) (Ekholmen, gd, Nämndö sn, Sotholms hd), Datum geddeholm
1475 28/5 Tureholm RAp (Gäddeholm, nu Tureholm, gd, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd), Datum orboholm 1430 23/1 Örboholm RAp, Datum orboholm 1430 25/1
Örboholm Säp, Scriptum orboholm 1432 18/11 Örboholm RAp, S. Örboholm 1438
23/8 Örboholm SMR 797 sen avskr. (Örboholm, gd, Västerljungs sn, Hölebo hd), Datum gripsholm 1381 15/5 Gripsholm RAp, Datum gripsholm 1381 19/11 Gripsholm
RApp Ser. I (SRPp 54), Scriptum gripsholm 1384 1/10 Gripsholm UUBp, Scriptum
gripsholm 1386 14/3 Gripsholm RAp (SRP 2198), Datum Castro gripsholm 1411 7/7
Gripsholm RAp (SDns 2 s. 409), Datum grybsholm 1429 25/1 Gripsholm Säp, datum
gripsholm 1430 13/5 Gripsholm RAp, datum gripsholm 1470-talet C 4 fol. 28 v., datum gripsholm 1480 4/10 Gripsholm RAp, Datum gripsholm 1481 15/5 Gripsholm
RAp, Datum gripsholm 1481 21/10 Gripsholm RAp (Gripsholm, slott, Kärnbo sn),
Scriptum ronaholm 1348 8/11 Rundholm RAp (SD 6 s. 66) (Rundholm, by, Vansö sn,
Åkers hd), Datum fyceholm 1275 5/2 Fiholm RAp (SD 1 s. 491) (Fiholm, gd, Jäders
sn, Österrekarne hd).

Neutr. a-stammar32
Scriptum parochie bergha 1386 u.d. Berga UUBp (Bärbo, sn, Jönåkers hd), datum
winbergha 1405 9/11 Vinberga RAp (SDns 1 s. 503) (Vinberga, by, Ytterenhörna sn,
Selebo hd), Datum froberghe 1345 9/6 Fröberga RAp (SD 5 s. 463), Scriptum freberghe 1345 11/6 Fröberga RAp (SD 5 s. 465) (Fröberga, gd, Överselö sn, Selebo hd),
Datum hwcernagarn 1384 25/1 Vargarn RAp (SRP 1993) (Vargarn, gd, Lista sn, Västerrekarne hd), Scriptum parochia Nesholta 1404 25/4 Näshulta SDns 1 s. 338 sen avskr. (Näshulta, sn, Österrekarne hd), Datum Asparsund 1313 24/6-5/8 Aspösund ST
1 s. 380 (Prst 1 s. 13) (Aspösund, sund mellan Aspö och Korsholmen, Dalarö sn, Sotholms hd; identifieringen är dock något osäker; enligt källan, not 2, avses snarast ett
Aspösund vid Bråviken), Datum siuicesundum 1296 9/8 Sävsundet RAp (SD 2 s. 216),
Datum syfwicesund 1296 10/8 Sävsundet RAp (SD 2 s. 218) (Sävsundet, sund, Bälinge
sn, Rönö hd), Datum gcelteswnd 1458 11/5 Gällsund RAp (Gällsund, gd, Svärta sn,
Rönö hd), Datum Harpasund 1403 15/2 Harpsund RAp (SDns 1 s. 215) (Harpsund,
gd, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd), Datum bywrsundh 1346 5/8 Björsund RAp (SD
5 s. 593) (Björsund, by, Helgarö sn, Åkers hd).

Neutr. ja-stammar
scriptum faldances 14111/7 Fållnäs RAp (SDns 2 s. 405), S. Fallenesz 1440 22/8 Fållnäs SMR 1197 sen avskr., Datum follenes 1491 2/8 Fållnäs UUBp (Trolles jb bil. s.
245 f.) (Fållnäs, gd, Sorunda sn, Sotholms hd), Datum Nyances 1444 11/6 Nynäs RAp
(Nynäs, gd, Ösmo sn, Sotholms hd), scriptum hobones 1419 15/2 Hålbonäs Ep (Hålbonäs, gd, Sköldinge sn, Oppunda hd), Scriptum marghanes 1412 10/12 "marghanes"
RApp Ser. I (SDns 2 s. 575) (en icke identifierad lokal), Datum et Actum nyanes 1328
32 Dessutom förekommer en troligen tillfälligt urspårad form, Scriptum wadher 1438 27/10
Vad RAp (SMR 832) avseende Vad, nu Södertuna, gd, Frustuna sn, Daga hd.
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31/5 Nynäs Stp (SD 4 s. 65), Datum nycences 1338 12/11 Nynäs RAp (SD 4 s. 637)
(Nynäs, gd, Bälinge sn, Rönö hd), Scriptum cernes 1330 26/12 Ärnäs RAp (SD 4 s.
189), datum iErcenes 1335 20/5 Ärnäs RAp (SD 4 s. 444), Scriptum Erenes 1338 31/10
Ärnäs SD 4 s. 633 sen avskr., Datum cerenes 1346 19/4 Ärnäs RAp (SD 5 s. 558) (Ärnäs, gd, Kärnbo sn, Selebo hd), Datum Refsnces 1402 30/3 Rävsnäs RAp (SDns 1 s.
114), Datum Rceffsnces 1425 8/10 Rävsnäs DaRAp, Scriptum Rcefsnes 1425 9/10
Rävsnäs RAp, Scriptum Reffsnes 1440 21/10 Rävsnäs RAp (SMR 1245) (Rävsnäs, gd,
Toresunds sn, Selebo hd), Actum Ekenes 1295 9/6 Eknäs RAp (SD 2 s. 187; annat datum) (Eknäs, gd, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd; eventuellt avses Eknäs, gd,
Näshulta sn), Datum hafna skcer 1347 26/7 Hamnskär RAp (SD 5 s. 692), Datum
hamnaskcer 1380 21/6 Hamnskär Säp (HH 4 s. 341), Datum Hampnesker 1381 20/6
Hamnskär FMU 1 s. 384 sen avskr. (Hamnskär, ö, Nämndö sn, Sotholms hd; identifieringen av det första belägget är osäker).
Som framgår av tabell 9 är det endast två former i dateringsfraserna som har

ändelse -i/-e, Datum froberghe (1345) och Scriptum Froberghe (1345). I övrigt är alla sing. former (46 belägg från medeltiden och 4 från nysv. avskr.)
utan ändelse. De två isolerade skrivningarna av gårdnamnet Frö berga i Selebo
hd får sannolikt förklaras som redan stelnad dat.-form. Namnet böjs i övrigt
plur., j froberghom (1380 i vid. 1414) och i froberga (1471). Även jordeböckerna har plur. form. Om namnet har stelnat i dat.-form redan vid mitten av
1300-talet, kan denna form ha anslutits till den stora gruppen av plur. bebyggelsenamn. Rent formellt skulle man också kunna tänka sig att de två e-formerna är latiniseringar. Övriga namn på (-)berg i mitt material har dock i de
fall de ej — vilket är det normala — skrivits med svensk form översatts i stället för att latiniseras: de monte regis (1324) avseende Kungsberget i Strängnäs
stad, in monte (1337) avseende Berga i Fogdö sn, de Monte beate virginis
(1314) avseende Vårfruberga i Fogdö sn. De tre sistnämnda förekommer i
kyrkliga miljöer (se ovan kap. 2.3).
Det är alltså av mitt material uppenbart att skrivarna efter dateringsord i
latinsk kontext inte valt dat.-formen utan en "kasuslös" form, en normal-

Tabell 9. Ortnamn i dateringsfraser.a — Place-names in date phrases.
1200-talet
1300-1349
1350-1399
1400-1449
1450-1499
1500-1526
Nysv. avskr.

-i/-e

-a/um

Utan ändelse

—
2
—

1
—
1
3
—
—

4
10
7
17
8
—

1

4

—

a Utöver dessa belägg förekommer också en form på -er. Belägg där ändelsen är förkortad, t.ex.

Datum maedhelssaaker (1503), medräknas ej.
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form, vilket framgår av mitt materia1.33 Inte ens efter ett epitet som castro
(latinsk ablativform), t.ex. Datum Castro gripsholm (1411), böjs det svenska
ortnamnet. Det förekommer i materialet också några plur. skrivningar på -um
och -a efter dateringsord, växlande med de sing. formerna: Datum siuicesundum (1296), Scriptum parochie bergha (1386), Datum slcedhambra (1404),
Scriptum slcedambra (1415), datum winbergha (1405). Dessa kan förklaras
som normalformer i plur. Under 1200-talet var dat.-former på -um så vanliga
att de kunde uppfattas som normalform. Senare växer -a fram som den normala ändelsen under 1300-talets senare hälft och 1400-talet (Tjäder 1967 s.
109 ff., 115 f., 124).
Efter dateringsord står de sing. ortnamnen som vi kunnat konstatera normalt i en ändelselös normalform. Då denna typ, dvs, ortnamn efter dateringsord, är synnerligen vanlig i källorna, finner jag det inte osannolikt att den har
kunnat påverka skrivningarna av ortnamn i annan ställning, vilket till en del
skulle kunna förklara de många ändelselösa formerna i dat.-ställning i latinska källor.

2.3.4. Sammanfattning
Vanligtvis översätts inte svenska ortnamn i våra på latin avfattade urkunder.
Namn på större lokaler som landskap och städer liksom namn i kyrklig miljö
latiniseras gärna, medan bynamn och gårdnamn normalt uppträder med
svensk form. Enligt mitt undersökta material är de flesta ortnamnsformerna
ändelselösa i dat.-ställning under de äldsta perioderna, 1200-talet och
1300-49, då i stort sett samtliga källor är på latin. Under perioden 1350-99
minskar de latinska källorna proportionellt sett och man börjar skriva urkunderna på svenska. Inte heller under denna period böjs ortnamnen i någon
större utsträckning i latinsk text. Därefter förekommer det inte några belägg
med ändelse. Beläggen är dock ganska få efter år 1400.
Skrivarna har uppenbarligen inte känt något starkt behov att böja svenska
ortnamn i latinsk kontext. I de exempel, där ändelse ändå förekommer, kan
det möjligen vara fråga om ortnamn som redan stelnat i dat.-form. Det har
tidigt uppkommit ett mönster för hur ortnamnen skulle skrivas, försåvitt de
inte latiniserades eller översattes, nämligen att de skulle ha en oböjd form, en
normalform.
De svenska ortnamnsbeläggen kan förekomma i olika typer av dat.-ställ-

1. Lundahl (i NoB 25, 1937, s. 83) har iakttagit "att dateringsorten efter ordet datum ofta
angives med ortnamnet i oböjd form: Datum Glanshamar 1279 SD 1, s. 540, Datum Rysabixhr
1279 SD 1, s. 539 osv.". S. Olsson Nordberg (1926 s. 162 anm.) har noterat att "efter ordet 'datum' lat. genitiv eller ablativ eller oböjt kasus [. . .1 är vanligast". I det senare fallet måste Olsson
Nordberg avse en svensk form.
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ning: preposition + ortnamn, t.ex. in skyncendceakyr (1291), appellativ +
ortnamn, t.ex. lego claustro varcefrubergh (1343), preposition + appellativ +
ortnamn, t.ex. Jn parochia akir (1280), preposition + ortnamn + ortnamn,
t.ex. in oknom myryby ekehamar bicerghce (1295).
Man skulle kunna vänta dat.-markering särskilt i de fall där ortnamnet står
direkt efter preposition. Däremot i de exempel där appellativ skjuts in före
ortnamnet kunde man tänka sig att ortnamnet får stå oböjt, medan appellativet får dat.-böjning, Likaså skulle man i appositionella uppräkningar och
uppräkningar överhuvudtaget kunna vänta oböjda former. Mitt material visar emellertid inte någon påtaglig skillnad härvidlag. Det synes alltså inte
spela någon större roll för förekomst av dat.-ändelse eller ej vilken ställning
ortnamnet har i kontexten.
Utöver mitt undersökningsmaterial bestående av ortnamn i dat.-ställning
har jag gått igenom ortnamn efter dateringsord i latinsk kontext. I latinet har
man att välja på gen. eller ablativ, de kasus som så småningom kom att ersätta
den gamla utdöende lokativen. Uppenbarligen har dock de svenska skrivarna
skyggat för gen.-form på svenska. Att man i regel ej heller valt dat.-formen
framgår av mitt material, då endast två av ett femtiotal former har ändelsen
-i/-e. Dessa två former hänför sig till ett och samma namn, Fröberga, gd i
Överselö sn, och kan möjligen vara ett vittnesbörd om att namnet redan stelnat i dat.-form. Skrivaren väljer efter dateringsord i latinsk kontext helst en
"kasuslös" form, en normalform. Ortnamn i denna ställning är synnerligen
vanliga i källorna, och det är inte osannolikt att denna typ kan ha påverkat
skrivningen av svenska ortnamn i andra ställningar i latinska källor överhuvudtaget, vilket till en del skulle kunna förklara, varför det förekommer så
många ändelselösa former i dat.-ställning i latinska källor.

2.4. Sammanfattning
Mot bakgrund av vår — tyvärr fortfarande ganska bristfälliga — kunskap om
substantivböjningen i fornsvenskan undersöks i detta kapitel dat.-böjningen
i sing. hos mask, och neutr. ortnamn.
Redan i gammal tid förekommer en viss vacklan i bruket av dat.-ändelsen
-i/-e hos de mask. och neutr. a-stammarna. Denna vacklan förstärks efterhand, och utvecklingen leder till att dat. som formkategori alltmer försvinner.
Dat.-formen ersätts av en oböjd form, som svarat mot ack.-formen och som
i vissa fall bevisligen uppfattats som ack. Denna komplikation i själva övergångsprocessen försvårar bedömningen av kasussystemets utveckling. Vad
som synes stå i dat.-form kan vara ack. Ortnamnen genomgår härvidlag
samma utveckling som appellativen, och av mitt material framgår att ack.103

form kan ersätta dat.-form redan vid 1400-talets början. Att ändelselös form
hos ortnamnen dominerar efter 1400-talets mitt visar att även ortnamnen följer med i den allmänna kasusupplösningen.
Vissa antaganden, som tidigare gjorts om appellativens böjning utifrån ett
begränsat material, får inte någon bekräftelse genom undersökningen av ortnamnens böjning. Det gäller t.ex. att man skulle vänta ändelselös form i sing.
dat. oftare i ord med lång rotstavelse än i ord med kort rotstavelse. Så är inte
fallet. Långstaviga ortnamnselement uppvisar i stället i stor utsträckning både
ändelselösa former (så t.ex. akr-, holmber, garn) och ändelseförsedda former
(så t.ex. sten, bicergh, hambr-, sund). Kortstaviga ortnamnselement (t.ex.
nces, skcer) har inte i någon högre grad dat.-markering (se närmare kap.
2.2.6). I ett fall talar ortnamnsmaterialet direkt emot ett tidigare antagande,
nämligen att ändelselös form skulle förekomma speciellt hos enstaviga ord.
Däremot har jag i min undersökning kunnat konstatera att sammansatta ortnamn i större utsträckning än enkla har förlorat dat.-ändelsen. Detta förklaras som ett uttryck för språklig ekonomi jämförbar med ordlängdsbalansen.
Detta resultat kan i den fortsatta utforskningen av fsv. morfologi lämpligen
bilda en utgångspunkt för studiet av appellativt material.
Enligt gängse handböcker har företeelsen att slopa dat.-ändelsen i äldre
fornsvenska skett i högre grad hos mask, ord än hos neutr. Någon påfallande
skillnad synes dock enligt det material som hittills framlagts inte föreligga
vare sig hos appellativ eller ortnamn. En samlad undersökning av det appellativa materialet måste dock göras, innan man med större säkerhet kan uttala
sig i denna fråga. Hos ortnamnen är bibehållandet av ändelse koncentrerat till
vissa ortnamnselement, vilket visar att det torde vara andra faktorer än det
i namnet ingående ordets genus som spelar in. En sådan faktor kan vara att
vissa ortnamnselement i stor utsträckning uppträder som simplex, vilka inte
drabbas av språkets tendens att i ekonomiseringssyfte korta långa ord. Också
på denna punkt vore en närmare undersökning av appellativt material av stort
intresse.
Resultaten av min undersökning av ortnamnens böjning har givetvis begränsad räckvidd redan genom det granskade materialets omfång och avgränsningen till ett enda landskap. Vidare ger de latinska urkunderna ingen
rättvisande bild av den fsv. böjningen under dess äldsta skede. Skrivarna har
av mitt material att döma uppenbarligen ej känt något starkare behov av att
böja svenska ortnamn i dessa källor. Det har tidigt uppstått ett mönster för
hur svenska ortnamn skulle skrivas i latinsk kontext. De uppträder i oböjd
form, en normalform. Det synes ej heller spela någon större roll, i vilken ställning i textsammanhanget ortnamnet står (t.ex. föregånget av preposition eller
av preposition + appellativ; för frågan om dat.-ändelse eller ej se kap. 2.3).
Man måste också ta hänsyn till det faktum att ortnamnen kan uppvisa speciella drag i böjningen.
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Resultatet av min undersökning torde dock för de undersökta stammarna
ge en klarare bild av utvecklingen i stort av den fsv. böjningen, än vi tidigare
haft. Undersökningen belyser också speciella problem i ortnamnsböjningen
(närmare om detta i kap. 5).

105

3. Starka femininers böjning (utom iö-stammar)

I mitt undersökningsmaterial ingår följande klart identifierbara ord som ortnamnselement: a, borgh, bro, ham(p)n, kvarn/kvcern, lik, lot, spang, strand,
tom(p)t, vik, ceng, ca. Dessa ord är av olika stambildning och flera av dem
uppträder i fornsvenskan med olika böjningar beroende på analogiska utjämningar. Så t.ex. böjs ordet spang dels som ö-stam, dels som rotnomen (Noreen
1904 § 399 anm. 2, 433 anm. 3). En särskild grupp utgör jö-stammarna ceng
och El.
De ö-stamsböjda fem, orden uppvisar redan i äldre fsv. i stort en enkel böjning i sing. Ändelse förekommer huvudsakligen bara i gen.: -a(r)/-w(r) (Noreen 1904 § 397). I sing. dat. finns hos appellativen fortfarande under runsv.
och delvis ännu under ä. fsv. tid ibland den gamla ändelsen -u/-o, t.ex. salu,
topfto, spango (Noreen 1904 § 399.3). Denna ändelse uppträder undantagsvis
hos ö-stamsböjda kvinnonamn även i ack. (Peterson 1981 s. 110 ff.). Dessutom förekommer ändelsen i mindre utsträckning även hos iö-stamsböjda
kvinnonamn. L. Peterson (s. 125) menar att man även efter runinskrifternas
tid har haft känsla för ö-stammarnas speciella böjning.
Inte i något fall uppvisar ortnamnen i mitt material någon dat.-markering
hos de rena ö-stammarna i form av ändelsen -u/-o.'
jö-stammarna uppträder som väntat utan någon ändelse i dat., t.ex. j broceng 1379 20/3 Nyköping RAp (SRP 1411), de fotho [1200-70-talet] u.d. u.o.
RAp (SD 1 s. 734).2 Former som in heslenge 1381 23/8 Södertälje RAp (SRP
1617) torde innehålla ett neutr. cenge.
I En form av kvcern, vidher thcekhamars qucernce 1380 14/5 Nyköping RAp (SRP 1497), får
snarast uppfattas som en plur. form i ack.
2 Många gamla önamn, som är svaga fem., har sekundärt fått -ö beroende på att man missuppfattat den böjda formen, t.ex. Aspö i Selebo hd (j aspo sokn 1409 22/7 u.o. RAp, SDns 2
s. 118), Yxlö i Ösmo sn (j oslo 1428 29/5 Sotholms hdstg LSBp; jordeboksformerna växlar:
Ogxle, Oxlo, Oxla, Ohxlöö, Ogxle etc.). Om detta se H. Ståhl i NoB 48 (1960) s. 115 ff. Ibland
är det tveksamt vilket som är det ursprungliga, -ö eller en svag böjningsform. Sickla i Nacka sn
skrivs under 1400-talet dels j Siglo (1460 30/4 Sstb 3:1 s. 46), dels i Sycle, i Sickle (1477 22/12
Sstb 2:1 s. 141). Enligt K. Calissendorff (i Nackaboken 1966 s. 13) ligger ett svagt fem, till grund
för namnet. Bornö i Salems sn skrivs de boorno (1338 25/3 u.o. RAp, SD 4 s. 595), de borne,
(1340 6/5 Stockholm SD 4 s. 712), i borne ---j borne (1403 25/1 Södertälje RAp, SDns 1 s. 266;
här daterat till 29/6).
Plur. form av simplex 0 kan i ett par fall ha uppfattats som svag form, vilket givit upphov
till ett nytt paradigm: Oia, oblik form Orio. Så vill jag förklara Oja, gd i Björnlunda sn (i oyo
1460 11/10 Daga hdstg UUBp, j oyce 1460 25/10 Daga hdstg RAp, DN 16 s. 224) och Oja, by
i Flens stad eller gd i Stora Malms sn (in oyo 1347 15/7 u.o. RAp, SD 5 s. 688, samt liknande
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Helt regelbundet faller i gen. -a(r) efter tryckstark vokal (WesAn 1969 §
40.1, 89), såsom i bro i exempel som i slcedebroqwern 1466 28/12 Husby Bep,
i slcedabro strom 1470-talet C 4 fol. 27 r. (Släbro, by i S:t Nikolai sn), a
wadzbro thinge 1401 22/10 Vadsbro RAp (SDns 1 s. 77), i wasbro aalafiske
1476 C 14 fol. 3 v. (Vadsbro, förr tingsställe i Daga hd3), widhir watzbro kirj forncemde watzbro sokn 1358 4/2 Vadsbro Bep
kio --- j watzbro sokn
(Vadsbro, sn i Oppunda hd).
Gen.-form av sing. o skall i fsv. lyda oia(r). Det för jö-stammarna karakteristiska i:et kan ibland försvinna i fsv., t.ex. gen. sing. moar, Bicerkoa, dat.
plur. sky(o)m, o(o)m (Noreen 1904 § 401 anm.). I och med att i försvinner,
uppstår vokalmöte, och det trycksvaga a i oa faller gärna bort (WesAn 1969
§ 40.1). Exempel med förlorat a och därigenom ej markerad gen.-form är
ganska vanliga i mitt material: j fodho soken 1425 24/6 Nyköping RAp, i
fodhosokn 1427 5/1 Strängnäs RAp m.fl. belägg (Fogdö, sn), i Langno
hoffwdt gård --- i forriammde Langnei hwffwdt gårdh 1495 10/8 avskr. mitten
av 1500-talet UUBpp (brevet är skadat vid dateringsorten), j lagneoo gaard
o. 1500 C 37 fol. 71 v. (Trolles jb s. 93) (Lagnö, gd i Aspö sn), allan Ringxo
kalff 1382 2/3 Daga hdstg RAp (SRP 1689) (Ringsökalven, ö i Ytterselö sn),
Suinsogaard 1310 20/7 Helsingborg DD 2:6 s. 238 senare avskr. (Simonsö,
f.d. gd som uppgått i Hörningsholm i Mörkö sn), i wansso sokn 1357 19/5
Torshälla RAp avskr. (SD 7:2 s. 194) i vid. 1386 13/9 Strängnäs RAp (SRP
2262) m.fl. belägg (Vansö, sn), Akyro gard 1446 22/3 Åkerö DN 16 s. 157,
vm Akyro gardh 1453 27/1 Oppunda hdstg RAp (DN 16 s. 187) (Åkerö, gd
i Bettna sn), hl aloo bolstad 1397 20/5 Öknebo hdstg RAp (SRP 2874) (Åle,
gd i Tveta sn).
En granskning av samtliga namn slutande på e i OAU:s medeltidsregister
visar att gen. endast undantagsvis markeras. I de allra flesta fall saknas ändelse, t.ex. i woremdosoken 1390 6/7 Uppsala RAp (SRP 2488) (Värmdö, sn,
Värmdö skg, Sthlms 1.), i bonda aarnosokn 1396 27/1 Uppsala RAp (SRP
2795) (Bond-Arnö, sn, Trögds hd, Upps. 1.).
I ovanstående exempel kan också tänkas en grundform, då ortnamn med
efterföljande kirkia, sokn, by o.d. ofta står i sådan form (se nedan kap.
4.3.2).
I exempel med kvarstående -i- — som är ganska få — står gen.-ändelsen

former under 1300-talet, j eya 1444 1/10 Rönö hdstg UUBp). Den nuvarande formen på -a, efter
mönster av de plur. bebyggelsenamnen, förekommer från omkring mitten av 1400-talet. Det synes
mig mest tilltalande att uppfatta dessa namn som ursprungligen plur. med anslutning till svag böjning i stället för att räkna med en tidig appellativ bildning *eia fem, vid sidan av o. Pluraliteten
kan förklaras som en vanlig ortnamnsplural utan ursprunglig plur. innebörd (se Hellberg 1960b
s. 104).
3 Se S. Strandberg i NoB 60 (1972) s. 95 f.
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kvar: Frösö, sn i Jämt!. västra doms. tg, Jämt!. 1., skrivs i ffrossoyar Sokn
1513 u.d. Sproteid RAp (DN 14 s. 202). Skallsjö, sn i Vättle hd, Älvsb. 1.,
skrivs j skalsoya sokn 1445 10/5 Gudhem RAp. -oya antas i SOÄ 13 s. 102
vara plur. Äldre former av bynamnet Skallsjö tyder dock på sing. form: j
skalso 1421 14/1 Skara RAp och j skalso 1436 23/6? Frölunda? RAp (SMR
422). I andra fall som Oja, sn, Kinnevalds hd, Kron. 1., som skrivs j oyce sogn
1402 2/4 Växjö RAp (SDns 1 s. 115), Skallmeja, sn, Skånings hd, Skar. 1.,
som skrivs j Sakalmoye sokn 1461 12/3 Axvall RAp, j skalmoia soghen 1462
27/5 Landa RAp4 och ()ja, by, Hackvads sn, Grimstens hd, Ör. 1., som
skrivs owan fore oghia kwcern 1399 29/9? u.o. RAp (SRP 3026), kan det vara
en plur. form. Man skulle i de senare fallen också kunna tänka sig stelnade
normalformer.
I sammansättningar som öiakarlar, öyakarlomen (Sdw s. 1160 f.) och tul öygia karana (Sdw suppl. s. 1139) kvarstår -i- och därmed också gen.-ändelsen
-a(r). Beteckningen för de äldre medeltida stadsrätterna i Skandinavien är
bicerköce rcettcer (Schlyter 6 s. 113). Att gen. -a/-ce kvarstår i fsv., medan
fornskånskan har bicerke rcet, förklarar E. Wess61 (i NoB 11, 1923, s. 140)
så: "I ett mera traditionellt språkbruk kunde visserligen genom association
den äldre formen upprätthållas: bicerköce rcetter 1345-50, men förutsättningarna för en sådan association funnos icke i Danmark. En obetonad vokal
har i fsk. redan förlitterärt bortfallit i ställningen omedelbart efter en starkare
betonad vokal". WesAn (s. 140) menar att också fornsvenskan gärna försvagar mellanleden i det dubbelt sammansatta ordet: byrkerceth (1337), bycerkercett (1349).
Påfallande är att gen.-ändelse saknas i exempel som j liidh sokn 1400 efter
2/2 Åkers hdstg RAp (SRP 3068) (Lid, sn i Rönö hd), j birkkwik sokn --- j
birkewik sokn 1411 7/11 Jönåkers hdstg Säp (Björkvik, sn i Jönåkers hd), i
Jwlit closter 1457 14/10 Stockholms slott RAp (Julita, kloster i Julita sn;
namnet innehåller ordet lat). Här står uppenbarligen ortnamnen i grundform
(jfr strax ovan).
Av stort intresse är frågan i vad mån ortnamnen kan ge besked om övergång till -s-form i gen. I stället för -a(r) uppträder i fem, namn i fsv. ändelsen
-s, som lånats från de mask. och neutr. a-stammarna. I mitt ortnamnsmaterial
förekommer en s-form redan 1369: sockennamnet Björkvik skrivs j birkewiks
sookn 1369 25/6 u.o. RAp (SRP 877). Visserligen kan formen vara föranledd
av ordet sookn med initialt s-, men häremot talar att ortnamnet står klart skilt
från sokn. Den vanliga skrivningen under 1300-talet är dock i byrkewikasokn
(1390 22/5 Vadstena RAp, SRP 2472) o.d. Efter mitten av 1400-talet återkommer skrivning med s-gen. (j birkewiikx sokn 1459 14/3 vid Gillberga

4

SOSk 10 s. 56 f.
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kyrka RAp). Fr.o.m. förra hälften av 1400-talet förekommer s-gen. av tingsplatsnamnet Svartalot i det nybildade häradsnamnet, som vid denna tid ersätter det äldre namnet Ovra Tor.' Häradsnamnet skrivs: i swortalotz hceradhe
--- i fornxmpda swortalotz hceradhe 1423 17/12 Stockholm UUBp etc. Även
"riktiga" former som a swartalota thinge 1458 3/6 Svartalöt RAp, a swarta
lota thing 1459 2/6 Svartalöt RAp förekommer. Den nuvarande namnformen
Svartlösa har anslutit sig till namn på -lösa.
Det gamla slottslänet Tälje omtalas under 1450-talet som Brandaborgs
län,6 j brandaborgx lcecen 1453 14/3 Gillberga RAp. Vidare förekommer
skrivningar av namnet Nävekvarn, bruk i Tunabergs sn, som Nceffua
qwcernss hytto 1457 D 11 fol. 114 r. (VKJ s. 89), nceffuoquerns hytta 1466
C 32 UUB fol. 9 v.
Sekundära gen.-former på -s har framkommit även vid min undersökning
av ortnamn slutande på -ö i andra delar av Sverige. Landskapsnamnet Skåne
skrivs t.ex. kononger iuer suerekes, noreghes ok skanes . . . 1352 5/8 Varnhem RAp (SD 6 s. 372), konunger Swerikes, Norikes oc scanes 1357 22/11
u.o. RAp (SD 7 s. 248), skanis landzherra 1369 11/9 Stockholm Skp o.d. I
detta fall har troligen association med namnen Sverige och Norge föranlett sformen. Slutleden -o har ej längre varit genomskinlig. Så är däremot fallet i
gårdnamnet Askö, Västerås-Barkarö sn, Tuhundra hd, Västm. 1.: in till askos

mcellen nesbis Askos och myn herris ceedhele --- in till askos ceeceedhele
1432
21/4
Västerås RAp.
dhele
Frågan om övergång till -s i gen. behandlas vidare nedan i kap. 5.4.2.

5
6

Se Andersson 1965 s. 35 samt not 40.
Se Styffe 1911 s. 276.
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4. Feminina iö-stammars böjning

4.1. Inledning
Av de starkt böjda fem. ortnamnen är iö-stammarna speciellt intressanta. Det
sing. iö-stamsparadigmet skiljer sig, utom i gen., starkt från det vanliga östamsparadigmet. Den sing. dat.- och ack.-ändelsen är sedan gammalt -i/-e
hos de iö-stamsböjda orden. Dessa ändas i fvn. i sing. nom. på -r, och samma
nom.-ändelse förekommer ännu i runsv. och litterär fsv. i personnamn (Noreen 1904 § 404.1, Peterson 1981 s. 66 ff.). Att nom. -r gått förlorat förklaras
för forndanskans del av J. Brondum-Nielsen (1966 § 452.1) som analogisk utjämning. L. Peterson (1981 s. 67, 190) vill för personnamnens del se namnledernas fonetiska form som viktig för utvecklingen av nom.-formen. Hon menar att dissimilation har varit en viktig orsak till bortfall av nom.-r. Den ändelselösa nom.-formen hänger också samman med att starkt böjda fem. vokalstammar överhuvudtaget inte har en särskild nom.-ändelse i fsv. För
ortnamnens del är den ursprungliga nom.-ändelsen försvunnen vid tiden för
deras skriftliga tradering.
En speciell undersökning företas i detta kapitel av de iö-stamsböjda ortnamnen på (-)hej, och (-)myr. Dessa namn finns representerade i undersökningsområdet, men då antalet belägg för Södermanland är ganska litet, har
jag funnit det nödvändigt att utsträcka undersökningen till att gälla samtliga
sing. simplex Hed och Myr och sammansättningar med -hed och -myr i
OAU:s medeltidsregister (med vissa inskränkningar; se nedan not 6).
iö-stamsböjningen1 är inte helt stabil under fornsvensk tid. A. Noreen
(1904 § 404.2) pekar på tidig ändelselös form i dat./ack. hos de iö-stamsböjda
orden hcel, cerm och hcerfr. Åtminstone beträffande hcel är detta felaktigt.
Noreen hänvisar till ett runbelägg hos J. G. Liljegren (1833 s. 60), vilket är
grundat på en oriktig läsning av U 497 lit • agua • eli (SRI 7 s. 342).2 Jag har
iö-stamsböjningens ursprungliga och tidiga historia och därmed förknippade frågor, som
har behandlats av bl.a. B. Hesselman (1913 s. 22 ff.) och V. Jansson (1951 s. 235 ff.), finns här
ingen anledning att gå in på. Se även A. Öberg i NoB 62 (1974) s. 28 ff.
2 L. Fr. Läffler (hos Olsen 1917 s. 685 ff.) har med stöd av bl.a. denna skrivning velat påvisa
en mask. 1-stam hcel i fsv. E. Brate (hos Olsen 1914-24 s. 266) har senare visat att Läfflers utredning bygger på oriktig läsning.
Inskriften sueininlhk på en numera försvunnen runsten vid Väversunda kyrka i Östergötland,
där bokstavsföljden inl eventuellt skulle stå för 'häll' ('Sven högg hällen' SRI Ög 53), är alltför
osäker som exempel på ordet hcel utan ack.-markering. På U 435 står enligt SRI 7 s. 226 latu x
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ej heller funnit tidiga fsv. belägg på orden cerm och hcerfi med ändelselös form
i dat./ack. I ett Förmanelsebref till systrarna i Vadstena kloster skrivet 1515
(Läsning för klosterfolk s. 144) står: Arsenius . . . hiölt sina ärm för ögonen.
Ordet hek uppvisar ändelselös form o. 1350 i Ett forn-svenskt legendarium:
a. ibe hej) (s. 176). Hos Sdw kan man även finna en mängd belägg på ändelselöst hej, i dat.-/ack.-ställning, men då dessa former i regel står i rimställning,
kan de ej användas som säkert stöd för ändelsens försvinnande i dat./ack.3
Omvänt kan också dat.-/ack.-formen ersätta nom.-formen. A. Noreen
(1904 § 404.2) och J. Brondum-Nielsen (1966 § 452.1) anför exempel på att
-i/-e från dat./ack. trängt undan nom.-formen, t.ex. fsv. byrke, fceste.
B. Lindén (1951 s. 150) visar att ordet hed haft gemensam form, hedhe, i
nom., dat. och ack. i Dalarna under fsv. tid och att form på -e ärm, - uklig
i målen i övre Dalarna. Att dalmålets former av iö-stammarna u,;u från uen
gamla dat.-/ack.-formen och ej från nom.-formen fastslår också L. Levander
(1925 s. 242 not 17).4 Jag har också funnit exempel ur jämtländskt material:
ene myre [ack.] maghnus myre hether [1502?] u.d. u.o. UUBp. I en senare
källa, en avskr. av ett register över ägor under Undersåkers prästgäll, troligen
från 1500-talet (EBo 3 s. 256), förekommer nom.-belägg på -e: een myre be-

nempd Bleektiernsmyre een myre heter Pullemyre een myre heter Rensmyre. I följande avsnitt undersöks den fsv. sing. böjningen av hely' och myr
i ortnamn. Som nämnts ovan har jag gått igenom OAU:s medeltidsregister
över namn innehållande (-)heib och (-)myr med sing. böjning.6 Tveksamma
fall har inte medtagits. Ett sådant är Sunded i Hälsingland med flertydig slut-

risa x stain[il], sing. ack, av stceinhcel fem. Runstenen är inmurad i Husby-Ärlinghundra kyrkas
sakristias norra vägg. Toppstycket av stenen är avslaget just efter n i stam. "Måhända är 29 1
felläst för f; man väntar här prepositionen ceftin" (SRI 7 s. 227). Då andra ristningar med ordet
häll är anbragta på berghällar, finner jag det sannolikast att inskriften i fråga innehåller ordet
sten, ej stenhäll.
L. Fr. Läffler har ej funnit de av Noreen anförda orden hcerk och cerm belagda utan ändelse i dat./ack. i medeltidssvenskan. Jfr Hesselman 1913 s. 23. Läffler har noterat att ack. -byrk
'börda' (abyrd) förekommer i ÄVgL och byrå i Vidhemsprästens anteckningar vid sidan av byrc)i,
men han menar att här föreligger sammanblandning med byrk fem. 'börd' (fno. burår), "såsom
synes däraf att det förra byrk redan i Söderm. L. har ack. plur. byrkir (i st. f. byrkar)" (se Hellquist 1980 s. 125 börd och börda). Ordet fcest fem. 'fästning, trolovning', 'stadfästelse av köp,
gåva, skifte eller förpantning av jord' torde också enligt Läffler ha böjts både som i- och iö-stam
(Olsen 1917 s. 686 med hänvisningar). Jfr även Olson 1916 s. 379 f. och E. Hellquist i ANF 7
(1891) s. 29 f.
Jämför även nyisländska formerna hel& och mfri.
5 Enligt L. Hellberg (1950 s. 126) avser hed i sörmländska ortnamn en skogstyp som återfinns
främst på de mer eller mindre höglänta områdena ovanför de förkastningslinjer i väst-östlig riktning, som är så karakteristiska för landskapet. För betydelseinnehållet i (-)hed-namn se även
B. Hesselman 1935 s. 127 ff.
6 De danska provinserna Skåne, Halland och Blekinge är ej medtagna, ej heller de norska Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. Forngutniskan skiljer sig väsentligt från övrig fsv. (se t.ex.
WesAn 1975 s. 109), varför ej heller Gotland tagits med.

111

led (se t.ex. L. Elmevik i MASO 15, 1978, s. 47 ff. samt där anförd litteratur): Ett annat exempel är gårdnamnet Norrö i Kättilstads sn, Kinda hd,
Östg. 1. Detta namn antas av B. Tjäder (1967 s. 64 not 8, 75) "snarast" innehålla hed. Det skrivs curiam dictam norrethe --- in norredum 1303 14/2 Linköpings domkyrka RAp (SD 2 s. 375), curiam quandam dictam norheda 1306
17/1 Linköping RAp (SD 2 s. 465). Av T 7G NV att döma kan man dock
tänka sig att senare leden åsyftar ett ed mellan sjöarna Ämmern och Åländem, varför jag ej vågar räkna med detta namn som innehållande hed.
Uteslutits har även belägg på *Bråvalla hed i SMRi (1 s. 221, 265), då det
ju är ovisst om *Bretvalla hed är ett autentiskt ortnamn. På Bråvalla hed skall
enligt sagan slaget mellan Harald Hildetand och Sigurd Ring ha utkämpats (se
t.ex. NF 4 sp. 45). Meningarna om den historiska bakgrunden samt inte minst
om de geografiska begreppen har varit delade. Enligt A. Olrik (i NoB 2, 1914,
s. 297 ff.) skall en strid mellan daner och östgötar ha utkämpats vid slättlandet vid Bråviken under folkvandringstid (se även M. Wistrand i ANF 85,
1970, s. 208 ff. och där anförd litteratur).

4.2. Nominativ
Som nom. klassificeras belägg som står i sådant syntaktiskt sammanhang, där
man väntar nom.-form, t.ex. i uppräkningar, i jordeböcker (utan preposition), till verb som cer, kallas, heter, dicitur osv.

4.2.1. Materialredovisning
4.2.1.1. (-)heh

Heden, gd, Svärdsjö sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
som ar . . . ormesten heda 1359 27/2 Kopparberget DDal 1 s. 30 avskr. 1596.
Identifieringen är mycket osäker. Det kan också röra sig om ett nu försvunnet namn.

*Lundhed, Saleby sn, Skånings hd, Skar. 1.
som hwter lundheda 1420 2/2 Skara RAp (SDns 3 s. 541), Som heter lund heede 1479
10/7 Vadstena RAp.
Enligt SOSk 10 (s. 54) ett nu försvunnet namn.
Det är möjligt att vissa namn som i OAU förts på -ed i stället innehåller hed. Sådana fall
har här ej närmare kunnat undersökas och medtas i materialet. Dessa kan emellertid ej vara så
talrika att de rubbar undersökningens resultat.
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*Heden, Trästena sn, Vadsbo hd, Skar. 1.
een tompt som heder hedhen 1397 10/2 Skara DaRAp (Styffe Bidr. 2 s. 48).
Enligt SOSk 11:2 (s. 160) ett nu försvunnet namn.

Heden, gd, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.
En gordh hetther Heedhen 1508 5/6 eller 12/6 Bosgården UUBp.

Björnö, gd, Gillberga sn, Gillbergs hd, Värml. I.
som kallas bixrnhede 1488 2/7 Skara Stp (HSkH 28 s. 401).
I jordeböckerna skrivs namnet under 1500-talet Bierne (1540), Biörnnö
(1542) o.d.

Delhed, gd, Upphärads sn, Flundre hd, Älvsb. 1.
som kallas dalxhedha 1486 9/1 Fuxerna RAp (DN 16 s. 313).
Enligt SOÄ 5 s. 42 är slutleden plur. form av hed. Jordeboksformerna,
-hedtt (1550, 1566, 1568), -hed (1571, 1578, 1594), -hedh (1564), liksom den
moderna formen tyder dock på gammal sing. form.

Heden, gd, Östra Frölunda eller Holsljunga sn, Kinds hd, Älvsb. 1.
som forst xr . . . jtem heda 1477 25/8 Toftaholm UUBp.
Identifieringen är osäker. Heden i Östra Frölunda skrivs i jordeboken j
Häde (1526, SOÄ 7:2 s. 18) och Heden i Holsljunga Heden (1542, SOÄ 7:2
s. 40). Jordeboksformerna i bägge fallen tyder på gammal sing. form.

Svalhede, gdr, Grinstads sn, Sundals hd, Älvsb. 1.
Som xr . . . swalehedhe 1524 28/7 Jönköping Lignell 2 s. 15 f.

Heda, sn, Lysings hd, Östg. 1.
parochiarum hedha 1441? 3/12 Munkeboda A 21 fol. 80 v. (SMR 1505), Parochia
hedhe 1447 D 11 fol. 24 v. (VKJ s. 16), Parochia Edhe 1457 D 11 fol. 103 v. (VKJ
s. 82), Hxda början av 1500-talet SRS 3:2 s. 284, Parochia hedhe 1502 D 12 fol. 18
r. (Vkjb s. 34).
Belägget från 1441?, som är hämtat från ett fragment av Vadstena klosters
kopiebok, är osäkert vad kasus beträffar. Då det står i en uppräkning och de
övriga namnen, t.ex. ekby, rok, inte visar gen.-form, väljer jag att klassificera
det som nom. Belägget från SRS hänförs till kategorin Nysv. avskr. i kommentaren nedan, då jag ej säkert kan placera in det i perioden 1500-26.
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4.2.1.2. (-)myr

Ytter- och Övermyra, byar, Ovansjö sn, Gästriklands västra doms. tg, Gävl. 1.
som hether myre 1495 18/3 Hillsta RAp.

Slättmyra, by, Stora Kopparbergs sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
som Slättemyra heter 1463 15/7 Västerås DDal 2 s. 15 avskr.
Dateringen är osäker. Då å-tecken förekommer i källan, räknar jag i kommentaren nedan belägget till Nysv. avskr.

Långmyran, myr, Vika sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
thxssa thxkter widher nampn . . . langamyre 1411 2/7 Västerås Belp (SDns 2 s. 406;
annan datering).
SDns skriver Langamyren och DDal 1 s. 71 langamyren. Det är dock en
vanlig er-förkortning.

"wildhannyre", Grytnäs sn, Folkare hd, Kopp. 1.
som eether wildhannyre 1384 24/7 Folkärna DDal 2 s. 5.
Troligen en felskrivning för -myre. Brevet anges som avskr. Originalbrevet
är numera försvunnet enligt uppgift från Birgitta Fritz vid Svenskt diplomatarium, RA. Utgivaren till DDal har dock läst texten i original, vilket gör att
jag ändå räknar belägget som så pålitligt att jag i kommentaren nedan för det
till 1300-talet.
Identifieringen är osäker.

Tatermyran, gdr, Bergs sn, Vadsbo hd, Skar. 1.
tatharmyro 1466 C 32 UUB fol. 37 v. (Vkjb s. 176), then gordh heter tatermyra 1480
Vkjb KA fol. 44 r. (Vkjb s. 176), oc heter thaatermyra 1502 D 12 fol. 142 v. (Vkjb
s. 176).

Härsmyra, gd, Österåkers sn, Åkers skg, Sthlms 1.
Jtem horssemyre u.å. [15251 u.d. u.o. Skp.
"Musamyr", mosse, S:t Olofs sn, Ärlinghundra hd, Sthlms 1.
que Musamyr dicitur 1279 29/12 u.o. RAp (SD 1 s. 568), que Musamyr dicitur 1288
10/12 Sigtuna RAp (SD 2s. 65), eet kr. . . som heter mysamyra 1482 31/3 Venngarn
RAp.

Hannemyra, by, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
Hanamäryr 1257 Vårfruberga klosters jb (avskr. 1500-talet) fol. 58 v. (VetenskapsSocieteten i Lund. Årsbok 1945 s. 87), som heter hanamyra 1494 23/11 Härads kyrka
Bep.
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C. I. Ståhle (i NoB 36, 1948, s. 81 ff.), som behandlat denna jordebok bedömer att avskriften är gjord o. 1540. Avskriftens skrivare har varit föga förtrogen med äldre texter men strävat efter att återge förlagans språkform. I
Hanamäryr är de sista två tecknen tillskrivna som korrigering ovanför raden:
-myr i stället för -mär. Dessa tecken har i utgåvan tolkats som -er. Det sista
tecknet är -r även enligt Ståhle. Denne uppfattar det föregående tecknet snarare som ett försök att återge ett y (s. 86 f.). Relevant för min undersökning
är att man kan räkna med en skrivning av namnet utan ändelse.

Toppmyra, gd, Dalby sn, Hagunda hd, Upps. 1.
hetir tuppamyre 1399 21/3 Sigtuna RAp (SRP 2966).

Lamyra, gd, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
lagamyra 1491 20/3 Vendel RAp.

Myre, gd, Askersunds sn, Sundbo hd, Ör. 1.
som xr . . . Ok myro 1458 7/7 Stockholm RAp, ena engh som hether myra 1460 18/1
Tärnö RAp.
Trots en till synes oblik form står namnet i belägget från 1458 i nom.-ställning i en uppräkning. Övriga ortnamn i brevet böjs normalt.

Missmyra, by, Björsäters sn, Bankekinds hd, Östg. 1.
bona mea . . . miBmoyie 1320 5/6 Stockholm i vid. 1345 20/4 u.o. B 16 fol. 300 v.
(SD 5 s. 441 not).
Den källa ur vilken belägget hämtats är enligt SD 5 s. 440 f. not inte pålitlig:
"Det vidimerade dokumentet {. . .1 är behäftadt med så många läsfel i afskriften, att Utgifvaren, när 1320 års handlingar trycktes, ansåg sig nödsakad att
utelemna detsamma. Då det likväl icke kan betviflas att afskrifvaren haft för
sig en verklig originalvidimation, må här intagas namnen på de många godsen
{. . .1." Härefter följer en uppräkning av dessa gods.
Namnet finns även belagt 1406 u.d. u.o. RAp (SDns 1 s. 520): j mismyrom
och 1441 26/7 Ryzla RAp (SMR 1447): j mysmyrom. Beläggen tyder på en
plur. form. I det sistnämnda belägget skulle förkortningen möjligen kunna
upplösas med -e, men det är inte någon vanlig -re-förkortning (j mysmy9).
Jordeboksformerna pekar dock på sing. böjning med senare anslutning till
ortnamn på -a: Mijsmijre (1551), mefimyra (1555), Mismyra (1580), i Mifiermyre, mej3emyra (1642 ml), Mijsemyran (1680), Missemyran (1715), Mifimyra
(1760).

Rejmyre, bruk, Skedevi sn, Finspånga läns hd, Östg. 1.
j godz som hether regin myra 1477 9/3 Askeby kloster RAp.
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Det äldsta belägget på namnet, in Rcegymorum (1353 11/11 u.o. SD 6 s.
459), tyder på att detta är ursprungligen plur. och att det inte innehåller myr
utan fsv. *mr fem., identiskt med fvn. mOrr fem. 'kärr' (se härtill L. Moberg
i NoB 38, 1950, s. 118 ff.). Senare har man uppenbarligen associerat med ordet myr och uppfattat formen som svag. Se vidare kap. 4.4.

4.2.2. Kommentar och diskussion
4.2.2.1. (-)heb
(-)hefi-namnen (se tabell 10) har som synes inte ett enda exempel på normal
obest. nom.-form utan ändelse under medeltiden. Av de 10 belägg som anförs
t.o.m. 1526 har 6 exempel form på -e. Dat.-/ack.-formen har överförts till nominativen. Det är på 1400-talet som flertalet av dessa former förekommer.
6 av beläggen slutar på -a, 4 från 1400-talet och 2 från senare avskr. Man
kan givetvis ej utesluta möjligheten att dessa övergått till svag böjning, men
det faktum att vi inte har något medeltida exempel på oblik form på -u/-o (se
kap. 4.4) — liksom f.ö. inte heller i jordeböckerna från ä. nysv. tid — tyder
på att (-)hek-namnen inte attraherats av -ön-stammarna i motsats till namnen
på (-)myr (se kap. 4.5). Förklaringen är i stället snarast att det rör sig om influens från de plur. bebyggelsenamnen på -a. Utgångspunkt för ombildningen
torde härvid ha varit dat.-/ack.-formen på -i/-e.
4.2.2.2. (-)myr
Materialet består av 19 belägg av namn på (-)myr i nom.-ställning (se tabell
11). Av dessa är det endast 3 belägg, som har normal nom.-form utan ändelse,
2 från 1200-talet (samma namn) och 1 från en sen avskr.
6 belägg har ändelsen -e,8 2 från 1300-talet, 2 från 1400-talet och 1 från
1500-26 samt 1 från en sen avskr. Denna ändelse är i första hand att fatta
såsom överförd från dat.-/ack.-formen. Den oblika formen på -e tar alltså
över i hög grad hos de iö-stamsböjda ortnamnen på (-)myr. I detta avseende
visar sålunda ortnamnen på en annan utveckling än personnamnen, där motsvarande utveckling saknas (Peterson 1981 s. 66 not 34). Nom.-former på -e
i senare källor vill L. Peterson förklara som rena felskrivningar, möjligen som
felaktigt använda dat.-/ack.-former (s. 163). Hos ortnamnen har däremot
som bekant dat.-/ack.-formen sedan gammalt haft en mycket stark ställning,
Då jag funnit att skrivarna ganska konsekvent skiljer på olika förkortningstecken, har jag
valt att i tabellen inom parentes även medräkna re-beläggen med förkortningstecken. I tabellen
anges därför först en siffra, där exempel med förkortningstecknen ej räknats med. Jfr Peterson
1981 (s. 14), som valt att med vissa undantag inte ta med belägg, där böjningsändelsen återges
med förkortningstecken. Jfr också kap. 1.2.
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Tabell 10. Nominativformer av ortnamn på (-)hek. — Nominative forms of placenames in (-)hel).
Utan ändelse

-i/-e

-a

1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-26

—
—
—
—

—
—
4
2

—
—
4
—

Nysv. avskr.

—

—

2

Tabell 11. Nominativformer av ortnamn på (-)myr. — Nominative forms of placenames in (-)myr.
Utan ändelse

-i/-e

-a

-o

1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-26

2
—

—
—
5(6)«
1

—
—
2

—

—
1(2)"
1(2)°
1

Nysv. avskr

1

1

1

° Siffra inom parentes visar det totala antalet belägg, om man räknar med upplösta förkortningar. Se not 8.

medan nominativens starka ställning bland personbeteckningar bl.a. visas av
att de iö-stamsböjda personnamnen behåller sitt nom.-r länge (Peterson 1981
s. 66 ff. med där anförd litteratur).
Givetvis kan man inte utesluta möjligheten, att vissa former på -e kan vara
försvagade a-former, alltså svagt böjda former. De bör i så fall förekomma
i källor med allmän vokalförsvagning, men sådan föreligger inte i de källor
det här gäller.
En stor del av beläggen på (-)myr tyder på svag böjning, 8 med form på -a
och 2 med oblik form på -o, som alltså här står i nom.-ställning. De flesta av
a-formerna är från 1400-talet. I några fall kan det vara fråga om anslutning
till gruppen plur. bebyggelsenamn med förallmänligat -a (se kap. 4.6). De moderna formerna på (-)myra får förklaras på detta sätt (se ovan s. 115). Om
övergång till svag böjning se kap. 4.5.

4.2.3. Sammanfattning
Hos ortnamnen på både (-)hek och (-)myr dominerar former på -e och -a i
nom. (-)hek-namnen uppvisar inte en enda regelmässig nom.-form utan ändelse under medeltiden. Ändelsen -e är överförd från dat.-/ack.-formen. En
motsvarande utveckling för norska ortnamn konstaterar G. Indrebo (i MoM
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1926 s. 79 f.). Här visar ortnamnen en annan utveckling än personnamnen.
Både (-)hek och (-)myr har i nom, former på -a. Till en del får man här
räkna med olika utvecklingar. Över hälften av alla belägg på (-)myr har -a(eller -o-)form, vilket jag vill förklara som beroende på övergång till svag böjning. Detta stöds av motsvarande former i dat./ack. på -o samt av senare svag
böjning i jordeböckerna. Om övergång till svag böjning se vidare kap. 4.5.
Däremot uppvisar namnen på (-)hely inte samma övergång till svag böjning,
vilket väl beror på att något appellativ *hefia inte existerat tidigt. a-formerna
hos (-)hek-namnen i nom, torde snarast vara tillkomna i analogi med de
många plur. bebyggelsenamnen på -a. De moderna formerna på (-)myra, tillkomna under nysv. tid, får också förklaras på detta sätt, dvs, de har uppfattats som plur. Om övergång till böjning på -a se kap. 4.6.

4.3. Genitiv
4.3.1. Materialredovisning
4.3.1.1. (-)hel)

Hede, by, By sn, Folkare hd, Kopp. 1.
j hedhaby 1384 24/7 Folkärna DDal 2 s. 5.

Identifieringen är osäker. Belägget kan eventuellt avse Hedbyn i Hedemora
sn och tg, varvid namnet måste betraktas som en gammal sammansättning.
Hede i By sn skrivs uti Hede (1434).

Fagrahed, förr tingsplats, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
op a faghrahedh thing 1402 15/6 Fagrahed RAp (SDns 1 s. 140).

Heda, sn, Lysings hd, Östg. 1.
de hedeskyrke 1294 3/5 Svälinge RAp (SD 2 s. 166), ii hedhessokn 1384 2/2 u.o. RAp
(SRP 1996), ij hedhes sokn 1386 3/8 u.o. RAp (SRP 2253), ij hxdhis sokn 1391 29/7
u.o. RAp (SRP 2568), ij hedhe sokn 1399 25/8 Vadstena RAp (SRP 3008), ij hedhe
sokn 1399 25/8 Vadstena RAp (SRP 3009), j hedhe sokn 1409 20/9 u.o. RAp (SDns
2 s. 198), i hedhe sokn 1410 21/1 Vadstena RAp (SDns 2 s. 249), j hedhe sokn 1413
5/4 Stockholm RAp (SDns 2 s. 608), i hedhe sokn 1423 21/3 Alvastra RAp, i hedhe
sokn 1423 21/3 Vadstena RAp, j hedhe sokn 1425 18/3 Vadstena RAp, i hedhe sokn
1438 14/11 Vadstena RApp Ser. 1 (SMR 835), j hedha sokn 1458 2/6 Stockholm i vid.
u.å. [1469-711 24/4 u.o. RAp, i hedhe soken 1462 11/1 Sväm RAp, J hedha sokn
1480 14/10 Lysings och Dals hdstg RAp.
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4.3.1.2. (-)myr9

"(wid. . .)granges myrce (cengh)", Bergunda sn, Kinnevalds hd, Kron. 1.
wid . . . granges myr x wngh o. 1500 C 37 fol. 2 r. (Trolles jb s.

"(ij) giallemyra (cengh)", Östg. I.
ij giallemyra xngh 1383 8/3 Hännebjörke RAp (SRP 1914).'°

4.3.2. Kommentar och diskussion
Gen.-ändelsen av orden hej, och myr i fornsvenskan är normalt -a(r), men
detta avspeglas inte i ortnamnsmaterialet. Detta är dock inte stort. Av samtliga ortnamnsbelägg (se tabell 12), alltsomallt 20, har 4 form på -a, Lex. i
hedha sokn. Några av beläggen kan också vara plur. form. De två namnen
innehållande -myr kan vara sammansättningar med ceng men kan ändå — såsom sannolikt relativt unga namn — anses spegla medeltida böjning av myr.
Den ce-form som förekommer i C 37 o. 1500, wid. . . granges myrce cengh,
vill jag betrakta som en försvagad a-form. Andra skrivningar i jordeboken tyder på detta: Bcergwnde soken, Bierqware gard, alle, since, en hesthe haghe.
Däremot är det ovisst hur belägget hedhaby (1384) skall uppfattas, som en tillfällig bildning till bynamnet Hede, Hedha by, eller som en gammal sammansättning Hedhaby, med förled i gen.-form; endast i det förra fallet hör det till
undersökningen.
Sockennamnet Heda kräver en speciell kommentar. Förutom skrivningen
de hedeskyrke (1294) förekommer skrivningar som ii hedhessokn (1384), if
hedhes sokn (1386). De sistnämnda kan vara ett sätt att uttrycka -e + sokn,

Tabell 12. Genitivformer av ortnamn på (-)het och (-)myr. — Genitive forms of placenames in (-)heb and (-)myr.
-a
1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-26
a

—
2
2
la

-i/-e
2
8
—

Utan ändelse

-is/-es

—

1
3

1
—

—

Detta avser en form på -ce som betraktas som en försvagad a-form (wid. . . grangesmyrce
cengh).

9 Eftersom prepositionerna ta och mcellan under medeltiden ändrade sin rektion från gen. till
ack., har några belägg styrda av dessa prepositioner förts till kap. 4.4, där böjningen i dat./ack.
behandlas (se härtill Peterson 1981 s. 48 ff. och där anförd litteratur).
19 Dessa belägg kan också ses som förleder i ortnamnssammansättningar med -ceng. Ett belägg från Skar. 1., ffore theres ffcederne myre och myres cegher 1492 21/8 Skara RAp (Prst 1 s.
208), har räknats som appellativ och ej medtagits i undersökningen.
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men med stöd av den först nämnda formen på -kyrke kan man tänka sig att
dat.-ack.-formen blivit fast, vartill man sedan lagt en vanlig gen. på -s. Namnet har behandlats av bl.a. Th. Andersson (i NoB 51, 1963, s. 95 ff.). Han
visar, hur detta namn belyser en grupp sockennamn sammansatta med -kyrka.
Kyrkan i Heda lades i utkanten av byn Jussberg, vid huvudvägen söder om
Tåkern. Ett naturnamn ligger till grund för sockennamnet. Kyrkan fick först
sitt namn efter läget på "heden", "snarast kanske fattat som egennamn", *a
Hefie: Hedheskirkia 'kyrkan på "Heden" ', skriver Andersson. Den "hed"
som åsyftas, är enligt honom ett område med morängrus och sand vid kyrkan
och prästgården (s. 103 f.; se även Öberg 1979 s. 29). Troligt är enligt min mening att *Hej, existerat som egennamn redan före kyrkobygget och att formen
tidigt stelnat till en fast form *Helye, i och med att man kanske talat om kyrkan *a Heke, vilket skulle kunna förklara den egendomliga formen hedeskyrke (1294). En fast form *Hefie kan tidigt ha existerat, och vid gen.-bildning har man lagt till -s, en vanlig gen.-ändelse. Man har helt enkelt lagt en
ny namnform *Heke till grund för böjningen. Man får då förutsätta att namnet tappat den direkta kontakten med det till grund liggande appellativet.
Jämför i detta sammanhang formen no. tul Sunindris (1260-talet; L. Moberg
i NoB 38, 1950, s. 121). Gen.-s torde ha tillkommit efter mönster av ja-stammarna.
För att eventuellt finna ytterligare exempel på ny gen.-form på -es har jag
gått igenom OAU:s medeltidsregister med avseende på ortnamn på Hed- och
Myr-. Som förled i sammansättning har ortnamn på Hej,- olika kompositionsfogar. Det vanligaste synes vara stamsammansättning, Helyi-/-e-. Även sammansättning med gen.-form -a(r) är vanlig. Dessutom synes en stamsammansättning med Hedh- i förleden förekomma, åtminstone under y. fsv. tid (Hellberg 1950 s. 125 f., Hedblom 1958 s. 96 f., Moberg 1965 s. 42).
Hos ortnamn på Myr- i förleden är kompositionsfogen vanligast -a(r). Men
även stamkomposition med -i-/-e- i fogen är vanlig. Även stamsammansättning utan -i/-e i förleden förekommer under y. fsv. tid.
Hedenstorp, by i Angelstads sn, Sunnerbo hd, Kron. 1. skrivs j hcedistorpe
1390 24/6 u.o. RAp (SRP 2482), j hesestorp 1396 25/2 Angelstad RAp (SRP
2799). A. Eile (1929 s. 32), som behandlat Hedenstorp i Sandseryds sn, Tveta
hd, Jönk. 1., ansätter för båda namnen mansnamnet Heden i förleden. I y.
fsv. kan n falla i obetonad stavelse framför -s, t.ex. Lares (Noreen 1904 §
317.2). Men man kan möjligen tänka sig att ett stelnat *Hede skulle ingå. Något nu bevarat *Hede finns dock inte.
Ett stelnat *Hede skulle kunna ingå även i Hetseryd, by i Hjälmseryds sn,
Västra hd, Jönk. 1. Detta skrivs in hethisruth 1359 11/11 u.o. RAp (SRP 428),
j hcedhisrydhe 1361 15/5 u.o. RAp (SD 8 s. 62), in villis hcedhisrydh 1367 2/5
u.o. RAp (SD 9 s. 208), i hedhesryth 1420 9/2, 23/7 eller 10/4 Västra hds ting
RAp (SDns 3 s. 543), j hethessryth 1424 24/3 u.o. RAp, oppa heedhisrydh
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1432 22/5 Söderköping RAp, j hedysrydh 1434 3/4 Sörby RAp (SMR 50).
Tanken på bortfall av n i ett *Hekins- så tidigt som 1359 är knappast tilltalande, varför man nog inte i första hand bör räkna med mansnamnet Hekin
i förleden. Ej heller i detta område finns dock något nu bevarat *Hede.
Oklar är förleden i belägget de hedhiswik 1323 3/4 Värmdö SD 3 s. 593,
som med tvekan har knutits till Herrvik, gd, Värmdö sn och skg, Sthlms 1.
För dessa tre sistnämnda exempel krävs en noggrannare undersökning, särskilt av den reala sidan.
Mörsebo, by i Nye sn, Östra hd, Jönk. 1., skrivs de. . . myrisbodom 1290
5/1 Vetlanda RAp (SD 2 s. 88), ecclesie hiis nominibus appellantur.. . . Myrisbodhe --- in Ecdesiis videlicet . . . Myrisbodhe 1300 27/5 Stockholm RAp
(SD 2 s. 323 f.), que ecclesie hijs nominibus appellantur. . . Myrisbothi 1300
29/6 Linköping RAp (SD 2 s. 327), in villa myrisbodhom 1337 29/7 "ballaby" RAp (SD 4 s. 568), in myrisbod[. . lm 1339 29/7 u.o. RAp (SD 4 s.
671), jn . . . myrisbodhum 1347 29/4 u.o. RAp (SD 5 s. 663), j myriosiobodhom 1421 12/7 Skurebo RAp, i Myresboda 1602 Östra hds i Njudung db s.
20. Namnet är tidigt knutet till en socken (se belägg 1300 27/5 och 29/6 ovan),
vilken sedan fick namnet Nye (Innan nyokirkio sokn 1402 20/9 Kållebo RAp,
SDns 1 s. 168, Styffe 1911 s. 211 not 6). G. Hallberg (1983 s. 28) antar att
förleden innehåller "ett äldre namn *Myr(i)sCe 'myrsjön', buret av den lilla
sjön sydöst om byplatsen". Hallberg torde avse sjön Smedbälgen, som kanske
ligger lite väl långt borta från byn, ca 1 km, för att ha haft sådan betydelse
att den varit namngivande (ek 6F Id). Belägget 1421 visar association med
-sio(r), men i övrigt talar beläggen mot denna tolkning. Om ett sjönamn ligger
till grund, är det språkligt mer tilltalande att med J. Sahlgren (1952 s. 83) i
förleden se gen. av ett äldre namn *Myrir på sjön Smedbälgen, "som delvis
kantas av myrar". Det finns dock en möjlighet att ett stelnat *Myre kan ligga
till grund för namnet.
10 gen.-belägg, samtliga av sockennamnet Heda, har form på -e, t.ex. ij
hedhe sokn (1399). Dessa kan vara uttryck för antingen -es + sokn eller -e
+ sokn. Formerna på -e tillhör y. fsv. tid; de flesta är från 1400-talet. -e kan
vid denna tid bero på försvagning (av -a), även vokalbalans, vokalharmoni
och på danskt inflytande. "Oftast eller åtminstone ofta är det omöjligt avgöra, hvilken av dessa faktorer som framkallat x, e", skriver A. Kock (1921
s. 209).
L. Peterson (1981 s. 82 f.) har undersökt sitt fsv. material av kvinnonamn
under två perioder på 1400-talet för att se om e-/ce-skrivningarna är att hänföra till daniseringar. Endast ett fåtal texter visar på danisering. Texter med
genomförd vokalförsvagning finns inte i hennes material.
I sockennamnet Hedas fall är det dock inte något som talar för försvagning.
Här synes såsom ovan sagts ett stelnat *Hefie ingå. Beläggen på detta namn
tyder inte på existensen av en levande gen.-böjning Heka(r). Inte heller talar
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källorna i vilka belägg på -e finns för försvagning. Samtliga källor saknar tecken på allmän försvagning eller danisering, vilket former som Alla, thcetta,
hora, cella, riddara, radha, styra, byta, iordhaskipte, kcerlica etc. visar. Endast i ett diplom förekommer försvagade former vid sidan av oförsvagade:
Alle, hore, syndestce, hawe, eyce, thettce och thetta, kerligha, vpna, wilya,
ostgota, ewerdeliga, hoyghra etc. (1462 11/1 Sväm RAp).
e-formerna kan alltså inte förklaras som beroende på allmän försvagning
eller danisering. De måste förklaras som en stelnad form, vilken blivit normalform.
Namnet Fagrahed har i stället nom.-formen som normalform: op a faghrahedh thing (1402). Ortnamns skiftande former i gen.-ställning har diskuterats
här och var i litteraturen. I förbindelse med orden kyrka, socken, by står ortnamn ibland i oböjd form (S. Bugge i ANF 20, 1904, s. 350, Lundahl 1927
s. 65 f., dens. i NoB 25, 1937, s. 47, Andersson 1965 s. 34 not 32 och i NoB
67, 1979, s. 132 not 37). Innan s-gen. blivit förallmänligad kan en övergångsperiod med utelämnad gen.-ändelse ha funnits (se Peterson 1981 s. 106 f. med
där anförd litteratur). Man har betraktat denna företeelse antingen som en
motverkande och fördröjande tendens mot den allmänna s-gen. eller som ett
övergångsstadium mellan det gamla systemet och det nya med förallmänligat
-5.11

4.3.3. Sammanfattning
Beläggen i gen.-ställning är inte många. Påfallande tidiga -is/-es-former förekommer i skrivningar av sockennamnet Heda: de hedeskyrke (1294), ii hedhessokn (1384), ij hedhes sokn (1386), ij hcedhis sokn (1391). Dessa tyder på
att namnet tidigt stelnat i dat./ack.-formen, till vilken man sedan lagt den
vanliga gen.-ändelsen -s. Ett nytt paradigm, med den stelnade formen som
normalform har uppstått, varvid det förefaller rimligt att tänka sig att de
neutr. ja-stammarna kan ha tjänat som mönster. Även några andra ortnamn
synes kunna innehålla ett stelnat *Hede eller *Myre + gen.-form på -s.
Dessa stelnade former betraktas som normalformer. Även en normalform
utgående från nom, förekommer: op a faghrahedh thing (1402).

n På senare tid har man diskuterat avsaknad av s-gen. i fasta ortnamnsförbindelser, t.ex.

Leksand kyrka (se t.ex. B. Molde i Språkvård 4, 1975, s. 6). Man ser det ofta som en modern
företeelse. Den fanns dock redan i fornspråket.
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4.4. Dativ/ackusativ
4.4.1. Materialredovisning
4.4.1.1. (-)hel)

Långhed, by, Alfta sn, Bollnäs doms. tg, Gävl. 1.
i Longhedh --- i Longhedhe 1276 u.d. u.o. (efter en anteckning rörande ett försvunnet
dokument troligen från 1500-talet) EBo 1 s. 236 f.

Belägget förs i kommentaren nedan till avd. Nysv. avskr.

Heden, gd, Bollnäs sn, Bollnäs doms. tg, Gävl. 1.
a hedhi 1312 22/5 Bollnäs SD 3 s. 65.

Lomshed, förr fäbodställe, Hedesunda sn (nu i Valbo sn), Gästriklands östra
doms. tg, Gävl. 1.
Lomsheeda 144512 EBo 1 s. 34 (se även s. 41 och XXVIII).
Belägget står troligen i ack. Eventuellt kan det vara en plur. form. I jordeboken för 1825 står Lumsheden, varför jag räknar med namnet bland de sing.

Florhed, by, Mo sn, Sydöstra Hälsinglands doms. tg, Gävl. 1.
j Ffrolehet 1512 18/2 Sstb 2:4 s. 236.

Jordeböcker från 1500-talet uppvisar former på -e: FRolehedhe 1535 (ghj),
Florehede 1557 (d), i florehede 1542, i fflorehede 1543, i florehede 1544, i
ffrole hede 1546.

Heda, by, Gamleby sn, Södra Tjusts hd, Kalm. 1.
J hebe 1368 30/5 Västervik RAp (SD 9 s. 395), j hedhe
hedhe 1383 21/5 Stegeholm
RAp (SRP 1936), i hedhe 1429 3/10 Västervik RAp (brev 1), i hedhe 1429 3/10 Västervik RAp (brev 2).

Det andra belägget på namnet i brevet från 1383 står syntaktiskt sett i ack.

Heden, by, Stora Kopparbergs sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
a hedhene 1405 9/3 Torsång DDal 3 s. 22 avskr., wppa hedhena 1413 27/6 Västerås
DaRAp (SDns 2 s. 660), oppa sin del Hedena 1485 13/1 Kopparbergs ting DDal 1 s.
134 avskr.

Heden, gd, Svärdsjö sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
j . . . ormsten hede 1358 12/2 Tuna PDal 1 s. 30 avskr. 1596.
Identifieringen är mycket osäker.
'2 Efter ett i Hedesunda kyrkas arkiv förvarat exemplar av en lagmansdom.
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Linghed, by, Svärdsjö sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
j linghed 1358 12/2 Tuna DDal 1 s. 30 avskr. 1596, i lingeheed 1464 u.d. Svärdsjö
DDal 1 s. 115 avskr. 1600.

Hede, by, Stora Tuna sn, Falu doms. södra tg, Kopp. 1.
a hedhe 1399 12/7 Stora Tuna RAp (DDal 2 s. 11).

Hede, by, By sn, Folkare hd, Kopp. 1.
uti Hede 1434 u.d. u.o. SMR 1520a (referat i Västmanlands läns dombok 1673).

"(j . .) sibbahedhen" , Hamneda sn, Sunnerbo hd, Kron. 1.
j . . . sibbahedhen 1421 18/6 u.o. RAp.

Heda, by, Nottebäcks sn, Uppvidinge hd, Kron. 1.
i heedä --- i heedha 1480 16/2 Växjö B 15 fol. 293 r. (Trolles jb s. 199 f.), j hede o.
1500 C 37 fol. 28 v. (Trolles jb s. 61).

-ä i heedä vid sidan av heedha får betraktas som ett försvagat -a; i samma
källa skrivs sockennamnet Nottebäck både Notäbekz sochn och Notabäck

sochn.
Heden, by, Rackeby sn, Kållands hd, Skar. 1.
j dyghrahedhe 1417 14/8 Skara RAp (SDns 3 s. 269; prepositionen är otydlig).

Namnet stelnar i dat.-/ack.-form under 1500-talet, vilket man kan se av jordeboksformer som Heda 1546, Hede 1567. I tl 1546 och 1572 står Hede och
i Skjb 1540 som heter Digrahede (s. 155). Mot slutet av 1500-talet dyker best.
form upp: Häden 1571, 1588, Hedenn 1576, He(e)dan(n) 1600-85, Hedan
1715-1874. Ännu i modern tid växlar i uttalet formerna No, dvs. Hede, och
Ma, dvs. Hed-en; se SOSk 8 s. 47.

*Lundhed, Saleby sn, Skånings hd, Skar. 1.
ii lundhedhe 1415 25/1 Skara RAp (SDns 3 s. 4: -hedhi).

Heden, gd, Ullene sn, Vilske hd, Skar. 1.
på hedhen 1508 B 16 fol. 100 v.

Identifieringen är osäker.

"(på) Vllenske heedh", förr tingsplats ( = nuvarande Ullene hed), Ullene sn,
Vilske hd, Skar. 1.
på Vllenske heedh 1476 B 16 fol. 146 r.

Vllenske heedh nämns som "rätt tingstadh" i Vilske hd (SOSk 14 s. 1:
Vllenska heedh).
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*Milleshed, Skara stad?, Skar. 1.
a mildu he8e o. 1325 Vidhemsprästens anteckningar (Schlyter 1 s. 305), in milleesheed
1361 16/8 u.o. RAp (SD 8 s. 92), in millezheed 1402 9/9 Skara RAp (SDns 1 s. 164),
aa Milleshedh början av 1500-talet SRS 3:2 s. 116.
Belägget från Vidhemsprästens anteckningar har med frågetecken ställts
samman med de övriga beläggen av I. Lundahl (i SOSk 10 s. 65). Det sist
nämnda belägget är hämtat ur en rimkrönika över Skarabiskopar. Enligt SRS
(s. 115) är krönikan skriven i början av 1500-talet (se även Schlyter 1, In!.,
s. XXVII f.), varför jag i kommentaren nedan hänför detta belägg till perioden 1500-26. Det bör anmärkas att belägget står i rimställning.
Lokaliseringen är oviss. "Man har gissat, att Milsmaden 1/2 mil söder om
staden skulle avses. Men det synes vara alldeles visst, att namnet avser ett område norr om staden" (Beckman 1916 s. 55).

"(yppa) sodraheedh" , Öja sn?, Västerrekarne hd, Söd. 1.
yppa sodraheedh

vppa fornempda sodra heedh 1514 31/1 Tumboås Bep.

Fagrahed, tingsplats, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
op a faghraheedh 1399 26/6 Fagrahed RAp (SRP 2988), a fagrohedh 1400 6/5 Fagrahed RAp (SRP 3094), op a faghrahedh 1400 13/5 Fagrahed RAp (SRP 3097), opa
faghrahedh 1402 15/6 Fagrahed RAp (SDns 1 s. 139), op a faghrahedh 1404 24/1 Fagrahed RAp (SDns 1 s. 315), vppa faghraheedh 1418 12/5 Fagrahed RAp (SDns 3 s.
329), yppa faghraheedh 1422 4/6 Fagrahed RApp Ser. I (Kåi s. 5), yppa faghraheedh
1422 18/6 Fagrahed RAp, a faghraheedh 1423 10/6 Fagrahed RAp, vppa faghraheedh
1423 30/9 Fagrahed RAp, a faghrahedh 1425 oviss dag [28/61 Fagrahed RAp, yppa
waro hxradz tinghe ffagrahedh 1449 2/10 Fagrahed RAp, a faghraheedh 1464 31/1
Fagrahed UUBp.

Medje, gd, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
in mydhethe 1363 2/1 Eskilstuna RAp (SD 8 s. 278).
E. Hellquist (1980 s. 173) anser att namnet innehåller ed. S. Strandberg (i
Namnspalten i Upsala Nya Tidning 1985-12-17) finner dock att "Terrängförhållandena vid gården och den omgivande namnmiljön talar [. . .] starkare
för tolkningen 'mellersta (delen av) heden' e.d.". Gården är belägen nära en
by med namnet Hedemora.

"(in) skeldenhed" , Upps. I.?
in skeldenhed 1337 10/2 u.o. RAp (SD 4 s. 547).

*Heden, Björklinge sn, Norunda hd, Upps. 1.
pa heden x 1473 C 8 fol. 6 v.
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Mehede, by, Tierps sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
j mydeedhne 1391 5/10 Uppsala RAp (SRP 2579), i midhedhe 1426 2/10 Tierps hdstg
RAp, j midhede 1475 u.d. u.o. UUBp, mellom mydhede 1493 6/10 Marma Belp.

Formen från 1391 torde på något sätt vara en felskrivning, ehuru brevet i
övrigt ej uppvisar påfallande skrivningar. Belägget från 1493 har förts till
detta kap., då prepositionen fsv. mcellan, mcellom o.d. under medeltiden ändrade sin rektion från gen. till ack. (se ovan not 9).

Långheden, skogsmark, Vangsbro och Övertjurbo hdr, Västm. 1.
[nidhan] langa hedhe 1399 18/10 Västerås RAp (SRP 3033), oghan langaheed
nidan
langaheed 1431 12/10 Västerås DDal 1 s. 79, offwon langhahedh 1437 13/9 Västerås
RAp (DDal 3 s. 195), offvan lenghaheed 1447 11/7 u.o. DDal 1 s. 269 sen avskr., offwan longaheedh 1468 9/3 Kopparberget RAp (DDal 3 s. 203), nedhen langeheden --offw[e]n langhe heden 1480 22/9 Arboga RAp (DDal 1 s. 273), offwen för longahedene 1510 25/10 Västerås DDal suppl. s. 26, offwer longahedhen 1521 6/3 Tuna DDal
suppl. s. 30, offwan longhedena 1525 26/10 Tuna GFR 2 s. 236 (DDal 2 s. 71).

Hede, gd, Möklinta sn, Övertjurbo hd, Västm. 1.
a heedhe 1363 o. 10/7 Västerås VFmp (SD 8 s. 342; SD daterar 14?/7), i hedhe --i fornepdhe hedhe --- i forncempdhe hedhe - forncempdha . . . hedhe [2 ggr] 1512
14/10? Gullagrind VFmp.

Hede, by, S:t Peders sn, Ale hd, Älvsb. 1.
ii hedhe 1381 23/5 Skara i vid. 1392 10/9 Skara RAp (SRP 1583, 2636).

Att döma av skrivningar i jordeböcker från 1500-talet har namnet redan då
stelnat i sin nuvarande form: Hedhe 1546 tl, Hede 1550, 1695, 1909, Hee
1564. Avvikande är skrivningar som Heda 1600, 1685, Hedn 1629, Hedan
1670, 1675 (SOÄ 2 s. 64).

Hede, gd, Stora Mellby sn, Bjärke hd, Älvsb. 1.
hedhx 1465 27/7 "lxppxssaas" UUBp.

Belägget står i ack. i en uppräkning. Namnet har stelnat i dat./ack. senast
under 1500-talet, vilket jordeboksskrivningarna visar: Hedhe 1546 tl, Hede
1549 (särskild längd), Heda 1567, Hede 1575 (SOÄ 3 s. 44 f.).

Heden, gd, Östra Frölunda sn, Kinds hd, Älvsb. I.
j hxde 1526 1/3 Skara GFR 3 s. 69.

"(i) hethe" , troligen Marks hd, Älvsb. 1.
i hethe 1355 25/4 u.o. B 16 fol. 23 r. (SD 6 s. 551).
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Svalhede, gdr, Grinstads sn, Sundals hd, Älvsb. 1.
j swalaheedhe 1449 6/10 Stola RAp (Lignell 2 s. 25), i . . . fualehedhe [!] 1525 28/7
Jönköping HH 7:4 s. 14.

Dat.-/ack.-formen synes vara stelnad på 1500-talet: Sualehedhe 1560 tl,
-hede 1570, 1574 etc. Ett par former på -hed förekommer 1540, 1572, -hedh
1545 (SOÄ 16 s. 136 f.).

Sigerud, gd, Edsleskogs sn, Tössbo hd, Älvsb. 1.
coloniam dictam sighurdhx hxdh 1312 27/6 Ömord SD 3 s. 69.

Identifieringen är osäker, men om belägget avser Sigerud, har slutleden redan under 1600-talet ombildats till -rud (SOÄ 17 s. 12 f.).

"(wid) hagahedh" , Ör. 1.
wid hagahedh o. 1450 SMRi 1 s. 222.
Belägget står i slutrimsställning (rim på wred).

"(wed) högaheed", Ör. 1.
wed högaheed o. 1450 SMRi 1 s. 268.
Belägget står i slutrimsställning (rim på wredh).

Heda, by, Vreta klosters sn, Gullbergs hd, Östg. 1.
i hede 1474 oviss dag Linköping Bep.

Identifieringen är osäker. Möjligen åsyftas Heda i Lysings hd.

Heda, sn, Lysings hd, Östg. 1.'3
in hedhe 1327 u.d. Hästholmen RAp (SD 4 s. 5), in parochia hedhe 1333 11/10 u.o.
B 15 fol. 52 r. (SD 4 s. 335), Datum apud ecciesiam hethe 1337 13/1 Heda RAp (SD
4s. 543), in haddathorp parrochia hedhe 13580. 11/11 u.o. RAp (SD 7:3 s. 130), ecclesie hedhe --- de hedhe 1363 24/2 u.o. RAp (SD 8 s. 302), ecclesie hedhe 1369 2/10 u.o.
RAp (SRP 903), in parrochia Heda --- in parrochia Heda 1477 Proc. Kat. s. 88 f.
För eventuellt ytterligare belägg se Heda i Vreta klosters sn.

4.4.1.2. (-)myr

Myra, by, Alfta sn, Bollnäs doms. tg, Gävl. 1.
y myronne --- på myrone u.å. oktober u.o. RAp odat. nr 258 [1500-talet].
Identifieringen är osäker.
13 Ett belägg från 1268, ecclesie de hethum (SD 1 s. 445), hör troligen inte hit. Th. Andersson
(i NoB 51, 1963, s. 99 not 14) visar att formella skäl talar mot detta. Se även där anförd litteratur.
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Yttermyra och Övermyra, byar, Ovansjö sn, Gästriklands västra doms. tg,
Gävl. 1.
j myra 1473 20/3 Älvkarleby RAp (Kåi s. 21), ath thet gotz myra . . . haffwom wi tul
oss annamadh 1494 18/5 Uppsala RAp.

Mackmyra, by, Valbo sn, Gästriklands östra doms. tg, Gävl. 1.
ij makkamyre 1432 15/1 Gävle RAp (NoB 27, 1939, s. 142), j makkamyrom 1473 14/3
Västerås RAp.

Slutleden i belägget 1473 skrivs -my D. Anledningen till att jag valt att upplösa förkortningen -om är att samma typ av förkortning används i warom
arfwom i brevet i fråga.

Vedmyra, by, Bjuråkers sn, Norra Hälsinglands doms. tg, Gävl. 1.
j videmyra --- j widemyra --- j forncempde videmyra --- j videmyra - forncempde
godz videmyra 1479 5/12 Berge RAp.

Torrmyran, by, Hagshults sn, Östbo hd, Jönk. 1."
proximam grangiam Lynandruth. Nutyolt. Homundeboth. Turuemuro odat.
[1201-23] u.d. u.o. RAp (SD 1 s. 146, DD 1:4 s. 137), e mellom tömöra oc . . . 1320
12/12 u.o. SD 3 s. 485 avskr. 1520-talet, ij torfwamyro 1399 24/10 u.o. RAp (SRP
2962; SRP har annat datum), j torfuomyro - -- j thorfuomyrum 1420 21/10 Nydala
RAp (SDns 3 s. 614).
I det äldsta belägget är initialbokstaven svår att tyda. SD har läst L-. S. Olsson Nordberg (i NoB 14, 1926, s. 167) har emellertid påvisat att bokstaven
skall läsas T- och identifierat namnet med Torrmyran i Hagshults sn. Det
slutljudande .0 måste ses som en dat.-markering. Belägget från 1320, som föreligger i avskrift från 1520-talet, förs till perioden 1500-26 i kommentaren
nedan. Prepositionen mellom antas här styra ack. (se ovan not 9).

Slättmyra, by, Stora Kopparbergs sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
aff slettemyre u.å. [o. 1450] u.d. u.o. Krap, förenämde Godz Slättmyra
myra 1463 15/7 Västerås DDal 2 s. 16 avskr. före 1667.

Godz Slätt-

Namnet ändas i jordeböckerna omväxlande på -e, -o och -a.

"(in mellan. . .) Biörna myro" (jfr Björnmossen), Vika sn, Falu doms. norra
tg, Kopp. 1.
in mellan . . . Biörna myro 1449 5/11 u.o. DDal 1 s. 172 sen avskr.
Prepositionen mellan antas här styra ack. (se ovan not 9).
14
Ett belägg, in torucemore 1357 11/12 u.o. RAp (SD 7:2 s. 259), hör ej hit. Detta belägg avser enligt L. Moberg (i NoB 38, 1950, s. 118) en försvunnen bebyggelse i Möre hd, Kalm. 1., och
har som senare led mer.
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"(öffuer) brome myre", Vika sn, Falu doms. norra tg, Kopp. 1.
twerth öffuer brome myre 1488 2/1 Vika DDal 3 s. 225.

Fjäkelmyra, by, Stora Tuna sn, Falu doms. södra tg, Kopp. 1.
j fixklamyre 1386 20/11 Stora Tuna RAp (DDal suppl. s. 1), i fixklemyre 1386 20/11
Stora Tuna sen avskr. u.å. u.d. u.o. RAp (DDal 1 s. 46; DDal har Fäklemyra).

Namnet ändas i jordeböckerna både på -o och -a. På kartor från 1600-talet
uppvisar namnet svag best. form, t.ex. fiäcklemyran 1646 LMV U 46-1:2.

"(i) Makkamyran", Stora Tuna sn?, Falu doms. södra tg, Kopp. 1.
i Makkamyran --- i Makkamyran 1524 13/2 Stora Tuna DDal 2 s. 28.

"(wid) grangesmyrce", Bergunda sn, Kinnevalds hd, Kron. I.
wid grangesmyrx o. 1500 C 37 fol. 2 r. (Trolles jb s. 39).

Då källan i övrigt uppvisar allmän försvagning, förs formen till belägg på
-a i kommentaren nedan.

"(i) glammyre" , Norrvidinge hd?, Kron. 1.
i glammyre 1450 u.d. Växjö B 15 fol. 283 r. (Trolles jb bil. s. 122).

"(in) forsemcemyri" , Forshems sn, Kinne hd, Skar. 1.
in forsemxmyri 1310 24/5 Torsö RAp (SD 2 s. 613).

Tatermyran, gdr, Bergs sn, Vadsbro hd, Skar. 1.
j thartharamyro 1447 D 11 fol. 58 v. (VKJ s. 49), j Tharthara myro 1457 D 11 fol.
123 v. (VKJ s. 95), j thathermyro 1465 C 32 UUB fol. 33 r.

I jordeböckerna ändas namnet omväxlande på -e och -a samt -en och -an(n)
(se SOSk 11:2 s. 21).

Myra, by, Ununge sn, Närdinghundra hd, Sthlms 1.
de myrum 1366 21/12 Uppsala RAp (SD 9 s. 175), i moro 1491 u.d. Närdinghundra
hdstg RAp (ULd s. 107), i myre 1493 17/1 Edebo ULd s. 75.

Enligt det äldsta belägget är namnet plur., men senare belägg tyder på sing.
böjning. Även tidiga jordeboksbelägg är sing.: Mire, mire 1540. Fr.o.m. 1556
och framåt skrivs namnet enligt OAU:s jordeboksutdrag Myra.

Gillmyra, gd, Österåkers sn, Åkers skg, Sthlms 1.
i gyllamyrom 1402 25/5 Åkers skgs ting Ep, i gillemyre 1493 8/1 Frötuna ULd s. 70.

Det äldsta belägget visar på plur. böjning. I jordeböckerna böjs det äldst
sing.: Gillemire 1539, 1543, Gyllemire 1542, gillemyre 1572 etc.
129

Härsmyra, gd, Österåkers sn, Åkers skg, Sthlms 1.
Hårsamyra 1431 u.d. u.o. godsfört. 1561 u.d. Vft 2:8-9 s. 155.

"Musamyr", mosse norr om Sigtuna, S:t Olofs sn, Ärlinghundra hd,
Sthlms 1.
lacum dictum Musamyr 1282 27/9 Sigtuna RAp (SD 1 s. 618), lacum quendam dictum
Musamyr 1286 2/1 Uppsala RAp (SD 2 s. 2), terrulam . . . dictam Mosamyri
circa
predictam Mosamyri 131110/7 Söderköping RAp (SD 3 s. 26), quoddam prediolum
dictum Musamyri - dicte Musamyr 1311 22/8 Söderköping RAp (SD 3 s. 30), in Musamyri
dicta Musamyri 1325 30/10 Sigtuna RAp (SD 3 s. 695), super quodam
lacu dicto Musamyri --- in dicta Musamyri --- super dicta musamyri 1325 2/11 Sigtuna
RAp (SD 3 s. 696), pa eth kr kallat musamyr --- j for[. . .] musamyr
pa forncempda musamyra 1325 2/11 Sigtuna RApp Ser. II (SD 3 s. 696 f.; övers, av föregående diplom från förra hälften av 1400-talet), forncempda mysamyra 1482 31/3 Venngarn RAp.

Hannemyra, by, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
de hanamyri --- de hanamyry 1310 22/2 u.o. RAp (SD 2 s. 602: haua-), in hammyre
1348 9/8 u.o. RAp (SD 6s. 50), j hanamyre 1365 26/11 Strängnäs RAp (SD 8 s. 737),
j hanamyre 1375 u.d. u.o. RAp (SRP 1190), i hanamyre --- the forscrepna goodz . . .
oc hanamyre 1428 15/2 Strängnäs RAp, j hanamyre 1447 13/6 Åkers hdstg RAp, j hanamyr 1471 18/6 Åkers hdstg RAp, i hanamyre 1486 19/5 Strängnäs Bep, j hanamyra
forncempda godz hanamyra 1494 23/11 Härads kyrka Bep.

Rörmyra, by, Bälinge sn och hd, Upps. 1.
i . . . roremyra 1391 5/10 Uppsala RAp (SRP 2579).
I belägget 1391 synes namnet ha anslutit sig till de plur. namnen på -a. Det
kan dock vara en skrivarform, eftersom det finns exempel på att namnet i jordeböckerna under 1500-talet ändas på -e: Rörmyre 1557, Röomyre P1 1567,
Rörmyre 1572. Därefter synes namnet antingen ha anslutit sig till de plur.
namnen eller antagit svag form: Rörmyra 1583, 1590, 1610, Rörsmyrann
1600.

"(alf) hiordzmyre", Hagby sn, Hagunda hd, Upps. 1.
aff hiordzmyre u.å. [troligen 1427] u.d. u.o. RAp, i hiordzmyre 1449 16/1 Uppsala
RAp.

"(de) valamyri" , beb., Lagunda hd, Upps. 1.
de valamyri 1298 10/1 Strängnäs RAp (SD 2 s. 246).

" Efter prepositionen a 'från' följer ett oläsligt tecken, möjligen ett påbörjat d, som skrivaren fann komma för nära och sedan skrev på nytt.
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Hållmyra, by, Kulla sn, Lagunda hd, Upps. 1.
de holamyre 1349 16/7 Arnö RAp (SD 6 s. 124), in villa holamyrx 1377 4/6 Södertälje
RAp (SRP 1274), j Holemyre 1511 15/9 Sstb 2:4 s. 210.
Redan i de äldsta jordeböckerna har namnet anslutit sig till den svaga böjningstypen, i Holemyro 1540, 1541. Även e- och a-former förekommer under
1500-talet.

Åmyra, gd, Björklinge sn, Norunda hd, Upps. 1.
in amyri [13121 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 90), i Åhmyran [2 ggr] [13711 21/12 u.o. SD
10 s. 115 avskr.
I de äldsta jordeböckerna uppträder namnet i form på -e, t.ex. i åmyre
1540. Redan 1545 ses anslutning till svag form: i amyra, i åmyro.

Källmyra, gd, Tensta sn, Norunda hd, Upps. 1.
i kerlinge myre 1492 6/3 Norunda hdstg ULd s. 58.
Namnet skrivs i jordeböckerna kerlingemyre 1540, keringemyre 1572, Kiriigemyra 1589, Kielmyra 1680 osv.

Hålgmyra, gd, Viksta sn, Norunda hd, Upps. 1.
helgemyre 1429 29/3 Uppsala RAp, j helgemyre 1429 15/4 Stockholm RApp Ser. I.
Belägget från 1429 29/3 står i en uppräkning i ack.-ställning. Namnet skrivs
i jordeböckerna i helgemyre 1540, Halgemyre 1549, i Helgemyre 1572, Helliemyra 1589, Helgemyra 1680 etc.

Vaxmyra, by, Ärentuna sn, Norunda hd, Upps. 1.
j vaxamyre 1423 6/5 Norunda hdstg DaRAp, i vaxmyro [2 ggr] 1424 efter 1/5 Vaksala
i vid. 1472 23/11 Uppsala RAp, i waxamyrom 1473 4/2 Norunda hdstg RAp.
Namnet ändas i jordeböckerna omväxlande på -e, -o och -a (se nedan kap.
4.5).

*Slagsmyra, försvunnen gd (jfr sjön Slagsmyren), Morkarla sn, Olands hd,
Upps. 1.
de slagsmyrum [13121 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 95), in slaxmyri sitam 1331 22/1 u.o.
RAp (SD 4 s. 201).

Tallmyra, by, Tillinge sn, Åsunda hd, Upps. 1.
thalamyre 1367 25/1 u.o. [Åsunda hdstgl UUBp (SD 9 s. 192), i talämyre 1492 4/2
Enköping ULd s. 37.16
16 Belägget nie/ss tallamyr 1510 före 11/11 Åsunda hdstg Hep har ej medtagits. Se härtill ovan
kap. 2.2.2.1 not 9.
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Belägget från 1367 står i en uppräkning. Namnet skrivs i jordeböckerna i
Talemyro 1540, 1542, i Thalemyro 1541, Talemyra 1543, Talmyra 1547, Talmyre 1547, i Talgmyre 1550, i tallemyro 1573, i talamyro 1583, Talmyra 1616,
Tallmyra 1686 etc.

Lamyra, gd, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
j longamy[. . .]a 1453 7/6 Stockholms slott Sjöholmp, i langamyre 1453 7/6 Stockholm i vid. 1488 29/1 Uppsala RAp, j lagemyrom 1457 C 7 fol. 7 r.
Namnet skrivs i jordeböckerna Lage myre 1541, Lagemyre 1543, Lagemire
1544, Lagamyre 1545, Lagamyra 1549, Lagmyro 1557, 1582, Lagmyra 1600
o.d.

Myren, gd, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
in myre --- in myre [1312?] u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 88).
Identifieringen är osäker. Myren i Vendels sn skrivs i jordeböckerna: Myran 1540, Myren 1541, 1543, 1544, 1545, 1549, Myra 1567 o.d.

Torsmyra, gd, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
i torsmyrom 1471 29/10 Vendel RAp, i tosmyra 1491 20/3 Vendel RAp.
Belägget från 1471 skrivs -my T. Då re-förkortning i t.ex. fore skrivs fo 2,
bör förkortningen upplösas -om med plur. ändelse. I jordeböckerna uppträder namnet som sing.: Torsmyre 1541, 1543, Tordzmyra 1549, Torsmyra o.d.
1553-72, Torssmyre 1578, Torssmyro 1582, Torssmyran 1600 etc.

Solingsmyran, myr, Kila sn, Övertjurbo hd, och Romfartuna sn, Norrbo hd,
Västm. 1.
j forncempda solingis myra 1447 efter 7/10 Norrbo hdstg RAp.

Julmyra, gd, Vittinge sn, Torstuna hd, Västm. 1.'7
J oggelmyre 1389 3/9 Stockholm RAp (SRP 2420).
I jordeböckerna ändas namnet omväxlande på -e, -o och -a.
gd, Huddunge sn, Våla hd, Västm. 1.
j Amyrum 1352 22/10 Uppsala SD 6 s. 384 avskr. 1600-talet, J myre 1389 3/9 Stockholm RAp (SRP 2420), i amyrom 1394 16/6 Torsåkers hdstg RAp, i Amyre 1492
6/2-16/2 Spånga ULd s. 39.
Namnet synes äldst vara plur. Jordeboksformerna visar dock att namnet se-

N. Lindqvist (1926 s. 132 f.) utesluter ej möjligheten att ordet hjul 'kvarn' ingår i förleden,
vilket dock de äldre skrivningarna ej medger.
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nare gått över till sing. böjning: åmire 1538, åmyre 1542, i åmyron 1544,
Åmyroo 1569 o.d.

Nordmyra, by, Nora sn, Våla hd, Västm. 1.
in normyre [13121 u.d. u.o. RAp (SD 3 s. 89), in Nordhermyry 1316 13/9 Uppsala
RAp (SD 3 s. 268), inter villas nordhxnmyre
antedicte ville nordhxnmyre 1331 5/8
Åsbo RAp (SD 4 s. 226 f.), per curiam . . . et nordhanmyri [13441 u.d. u.o. A 8 fol.
14 v. (SD 5 s. 300), in nordanmyrom
ij nordanmyrom
ij nordanmyro 1369 11/11
Östervåla UUB E 182 s. 304 sen avskr., i nordanmyre --- i nordanmyre 1377 19/5 Våla
hdstg UUB E 182 s. 307 sen avskr., Jtem giffuer jac Noordanmyro --- j Nordanmyro
1453 9/1 Bro RApp Ser. II.

En variantform, nordhan-, uppträder i förleden. Det äldsta belägget från
[13121, den äldsta jordeboksformen, nordmire 1544, samt det nutida uttalet
tyder på att förleden Nord- är ursprunglig, vilket berättigar namnet att
komma med i undersökningen och gör det rimligt att beakta samtliga namnformer. I jordeböckerna uppträder namnets senare led med form på -e, -o och
-a. Avskriftsbeläggen från 1369 och 1377 är svåra att bedöma. Särskilt dokumentet från 1369 inger betänkligheter, då namnet där isolerat uppträder i
plur. form. Formen ij nordanmyro (1369) kan knappast vara exempel på ett
tidigt böjt svagt myra — här är det troligen fråga om ett bortglömt nasalstreck. Jfr att samma brev har ij vcestrascelio avseende Västersälja, Östervåla
sn, ett namn som i övrigt uppträder som plur. Jag har valt att hänföra dessa
avskr.-belägg till avd. Nysv. avskr. i kommentaren nedan. Beläggen från 1453
förekommer också i en avskr. Denna synes vara ungefär samtida, varför jag
räknar dessa belägg till 1400-talet i kommentaren nedan.

Djupmyra, gd, Arboga lfs, Åkerbo hd, Västm. 1.
i diwpmyrom 1462 5/5 ATb 1 s. 168, i dyupmyrom 1461? 22/8 ATb 1 s. 288, i dywpmyrom 1476 26/8 ATb 2 s. 76, j diwpamyre 1494 3/7 ATb 3 s. 24, i diwpmyre 1502 1/5
ATb 3 s. 126, i dywpmyre 1502 23/5 ATb 3 s. 127, i dywpmyro 1508 29/4? ATb 3 s.
215, i dypmyra 1510 24/4 ATb 3 s. 231, i dypemyra 1510 29/4 ATb 3 s. 237, i diwpxmyrom 1511 1/12 ATb 3 s. 253.18

Missmyra, by, Björsäters sn, Bankekinds hd, Östg. 1.
j mismyrom 1406 u.d. u.o. RAp (SDns 1 s. 520), j mysmyrom 1441 26/7 Ryzla RAp
(SMR 1447).

Det är troligt att detta namn äldst är plur. Ett äldre belägg i nom, skrivs
bona mea . . . mij3moyie (1320 i vid. 1345 sen avskr.). Belägg i jordeböckerna
pekar på sing. böjning med övergång till svag böjning (se ovan kap. 4.2.1.2).

18 Belägget Mortin diwpamyre 1496 24/10 ATb 3 s. 127 har ej medtagits. Se härtill ovan kap.
2.2.2.1 not 9.
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Bremyra, gd, Skedevi sn, Finspånga läns hd, Östg. 1.
j bredhamyre 1385 9/11 "laghmanznxss" LSBp, j brxdamyra 1477 9/3 Askeby kloster RAp.

I jordeböckerna skrivs namnet brodamira 1535 ghj, bredmyre 1551, i Bromyre 1560, i bremyre 1583, Bredemyre 1598, Bremyran 1680, Bremyra 1715
osv.

Rejmyre, bruk, Skedevi sn, Finspånga läns hd, Östg. 1.
in Rxgymorum 1353 11/11 u.o. SD 6s. 459, meth thessom thorpom . . . rxghinmyre
1385 9/11 "laghmanznxss" LSBp, j regin myro 1477 9/3 Askeby kloster RAp, j reyemyro 1486 4/11 Slättemo ting LSBp (DNorc s. 212; brev 1), i reiemyro 1486 4/11 Slättemo ting LSBp (brev 2).

Av den äldsta namnformen att döma utgörs senare leden av ett ord *m r
fem. (varom se L. Moberg i NoB 38, 1950, s. 118 ff.). (Om växlingen -mer
— -myr se Moberg aa s. 118 not 16.) I beläggen 1477 och 1486 uppvisar namnet svag böjning. I OAU:s jordeboksutdrag har namnet äldst former på -e:
Regemyre 1543, Rijmire 1551, i Redyre 1560, i Reijemyre 1583. Därefter ändas det på -a. Så sent som 1642 (ml) förekommer formen Regnemyre. (Se även
ovan kap. 4.2.1.2.)

Myra, by, Vreta klosters sn, Gullbergs hd, Östg. 1.
i myre 1401 8/6 Gullbergs hdstg RAp (SDns 1 s. 45), i myr x 1413 30/11 Linköping
RAp (SDns 2s. 736), i myre 1413 30/11 Linköping RAp (SDns 2s. 737), j myro 1413
30/11 Linköping RAp (SDns 2s. 738), j myre 1413 30/11 Linköping RAp (SDns 2 s.
738), i myrom 1413 1/12 Linköping RAp (SDns 2 s. 739), i myre 1419 u.d. u.o. RAp
(SDns 3 s. 401), j myre 1429 19/1 Hornstäve RAp, i myre 1444 30/11 Linköping RAp.

Namnet ändas i jordeböckerna först på -e, därefter på -an och -a.

"(j) stokkamyr" , beb. troligen i Landeryds sn, Hanekinds hd, Östg. 1.
j stokkamyr u.å. u.d. u.o. vidf. 1408 15/3 Askeby kloster RAp (SDns 2 s. 20).

Belägget förekommer på en pergamentslapp vidfästad huvudbrevet. Av stilen att döma torde dess belägg härröra från ungefär samma tid.

4.4.2. Kommentar och diskussion
4.4.2.1. (-)heb
På grund av svårigheter att strikt skilja mellan dat. och ack., bl.a. beroende
på att verbs och prepositioners rektion under medeltidens lopp ändras från
dat. till ack., behandlas dat. och ack. av iö-stammarna, båda med ändelsen
-i/-e, här tillsammans (se härtill Peterson 1981 s. 110 med hänvisningar). För
ortnamnens del är dat. det dominerande kasus.
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Tabell 13. Dativ-/ackusativformer av ortnamn på (-)hefi. — Dative/accusative forms
of place-names in (-)heb.
1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-26
Nysv. avskr.

-i/-e

-a

Utan ändelse

—
17
9
8

—
—
3
—

—
4
19
4

5

2°

5

° Här ingår en försvagad form på -ce (Heda i Nottebäcks sn, Uppvidinge hd, Kron. 1.).

Dat./ack. på -i/-e är som synes av tabell 13 mest frekvent. Av 64 fsv. belägg
(därutöver förekommer 12 belägg från nysv. avskr.) uppvisar 34 dat.-/ack.markering med -i/-e, vilket utgör ca 53 Wo. Under 1300-talet — 1200-talsbelägg saknas — är de ändelseförsedda formerna klart övervägande, medan de
är färre under 1400-talet.
27 av de fsv. beläggen har ändelselös form, vilket utgör ca 42 %. De ändelselösa formerna uppträder framför allt under 1400-talet, då de alltså är fler
än beläggen på -i/-e. Under perioden 1500-26 är siffran för de ändelselösa
formerna igen mindre än den för de ändelseförsedda.
Som framgår av tabell 13 har den ändelselösa formen ej tagit över vid medeltidens slut. Under 1300-talet har ändelsemarkerad form fortfarande en
stark ställning. Utvecklingen från ändelseförsedd form mot ändelselös sådan
framträder främst under 1400-talet, då vi kan konstatera 19 ändelselösa mot
9 ändelseförsedda former (på -i/-e).
Jag måste varna något för siffran för ändelselösa former. Många av de ändelselösa formerna förekommer som belägg på ett och samma namn. Enskilda namn får en viss normalform. Fagrahed, tingsplats i Kjula hd, är representerat med 13 belägg och Långheden i V ästm. 1. med 4 belägg. Åtminstone
Fagrahed har tidigt fått en fast form utan ändelse (se även gen.-formen kap.
4.3.1.1). Några av de ändelselösa formerna i dat./ack. står också i slutrimsställning och några förekommer i nysv. avskr. Att ändelselös form förekommer tidigt visar former som coloniam dictam sighurdhce hcedh (1312)' och
in skeldenhed (1337). Dessa belägg kan emellertid förklaras med att de står
i latinska källor (se kap. 2.3).
Försiktigtvis kan man säga att en utveckling från ändelseförsedd form mot
ändelselös sådan kan skönjas hos ortnamnen på (-)hej, under senare fornsvensk tid. Vi kan dock inte vara helt säkra på att formerna på -i/-e visar en

19 Hår kan skrivaren ha valt nom.-form, i och-med att uttrycket 'som heter' kan ha föresvävat honom.
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Tabell 14. Dativ-/ackusativformer av ortnamn på (-)myr.° — Dative/accusative
forms of place-names in (-)myr.
1200-talet
1300-talet
1400-talet
1500-26

2
29(31)C
13(27)c
(3)c.

Nysv. avskr.

2(4)c

-a

-o

Utan ändelse

—
1
14(16)C

—
1
12

2
1
4

4d

1

3

2

—

a I beläggsviterna finns också 20 plur. former på -um/-om.
b Hit förs även några tillfälliga y-skrivningar samt ett par tillfälliga e-skrivningar.
Siffrorna inom parentes anger det totala antalet belägg där även exempel med upplöst förkortning ingår. Se not 8.
d Här är inkluderad en försvagad form på -ce (wid grangesmyrce).

böjningsändelse i egentlig mening, i och med att ortnamnen kan ha stelnat i
denna form (se kap. 5).
Beläggen på -a i dat.-/ack.-ställning är alltsomallt 5, 3 under 1400-talet och
2 i nysv. avskr. Om övergång till böjning på -a se nedan kap. 4.6.
4.4.2.2. (-)myr
Som synes av tabell 14 är dat./ack. på -i/-e mest frekvent. Av mitt material
visar hela 63 belägg (inkl. exempel med upplöst förkortning) av sammanlagt
105 under medeltiden sådan ändelse, vilket utgör ca 60 Vo. Även om man räknar bort beläggen med upplöst förkortning, överstiger summan för belägg
med -i/-e ändå 50 'Vo.
Endast 7 av 105 medeltida belägg (sammanlagt 84, om man väljer att räkna
bort exempel med upplöst förkortning) har ändelselös form. 2 belägg är från
1200-talet, 1 från 1300-talet och 4 från 1400-talet. Man kan här knappast tala
om någon utveckling mot ändelselös form — här i ännu mindre omfattning
än för ortnamn på (-)hefi.
Dat.-/ack.-former på -o är inte så ovanliga. Hela 14 medeltida belägg förekommer i mitt material, varvid de flesta är från 1400-talet. Att det bara är tre
belägg från perioden 1500-26 och i nysv. avskr. ger inte en rättvis bild, då
vii jordeböcker från 1500-talets mitt anträffar många o-former. Om dat.-/
ack.-former på -o se vidare i kap. 4.5 nedan.
Beläggen på -a i dat.-/ack.-ställning är 21 fördelande sig så: 1 på 1300-talet,
16 (inklusive 2 med -ra-förkortning) på 1400-talet och 4 från 1500-26. Dessutom förekommer 3 i nysv. avskr.2° Samtliga återfinns i svenska urkunder.
20 Några av exemplen kan ha plur. form, t.ex. j myra (1473) (Gävl. 1.), j videmyra/widemyra
(1479) (Gävl. 1.) och i . . . roremyra (1391) (Upps. 1.). Dessa medtas dock i och med att de har
jordeboksformer som röjer sing. böjning.
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Det är alltså under 1400-talet som formen är mest frekvent, och då särskilt
under 1400-talets senare hälft. Om övergång till böjning på -a se nedan kap.
4.6.

4.4.3. Sammanfattning
Dat.-/ack.-former på -i/-e är de vanligaste av ortnamn på (-)hej3: ca 53 % av
beläggen har denna ändelse. Under 1300-talet är de ändelseförsedda formerna
klart övervägande, medan de minskar under 1400-talet. Ca 42 % av beläggen
har ändelselös form. Denna siffra kan dock vara något missvisande med hänsyn till att flera av de ändelselösa formerna förekommer som belägg på ett och
samma namn. Tingsplatsnamnet Fagrahed har t.ex. tidigt fått en fast form
utan ändelse. Den ändelselösa formen av (-)hefi-namnen har ej tagit över vid
medeltidens slut. Man kan möjligen skönja en utveckling i riktning mot ändelselösa former hos ortnamnen på (-)hefi under senare fornsvensk tid.
För namnen på (-)myr är dat./ack. på -i/-e mest frekvent. Ca 60 % av ortnamnsbeläggen på (-)myr uppvisar sådan form. Även om vi bortser från belägg med upplöst förkortning, överstiger summan ändå 50 %. Endast några
få former uppvisar här ändelselös form. Man kan för (-)myr-namnen i ännu
ringare omfattning tala om någon utveckling mot ändelselös form.
Ortnamnsbeläggen visar inte samma tydliga utveckling mot ändelselös form
som personnamnen. L. Peterson (1981 s. 118 ff., 128) har för de iö-stamsböjda personnamnens del visat att ändelselös dat.-/ack.-form är den vanligaste
vid medeltidens slut — även om ändelsen -i/-e fortfarande har en stark ställning — och att den börjar införas redan under 1300-talets andra hälft. Detta
anser hon hänga samman med att dat.-/ack.-funktionen kunde uttryckas på
annat sätt än rent morfologiskt. En viss roll anses även språkblandning och
lånade namn kunna ha haft.
Dat.-/ack.-formen har hos ortnamnen haft en stark ställning i och med att
dessa ofta förekommit efter preposition, medan nom.-formen har haft en
stark ställning hos personbeteckningar (se Peterson 1981 s. 66 med hänvisning
samt tabell 6). Former på -e och -a dominerar ju även i nom.-ställning för de
bägge ortnamnstyperna (se ovan kap. 4.2.2).
Å andra sidan visar mask. och neutr. a- och ja-stamsböjda ortnamn en klar
övervikt för ändelselösa former efter mitten av 1400-talet (se kap. 2). Att ändelsen gärna behålls hos de iö-stamsböjda ortnamnen måste förklaras med att
ändelsen -i/ -e förekommit i både dat. och ack., medan mask. och neutr. endast haft denna ändelse i dat. Dat. försvinner sedermera som formkategori
och ersätts av en oböjd form svarande mot ack.-formen (se kap. 2.2.6).
Dat.-/ack.-former på -o förekommer hos ortnamnen på (-)myr. Om dessa
se vidare kap. 4.5 nedan. För belägg på -a i dat.-/ack.-ställning se vidare kap.
4.6.
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4.5. Övergång till svag böjning
En stor del av beläggen på ortnamn på ursprungligt (-)myr tyder på övergång
till svag böjning. I nom. har över hälften av beläggen form på -a (eller -o),
de flesta från 1400-talet (se tabell 11). I några fall kan det röra sig om anslutning till gruppen plur. bebyggelsenamn på -a. Det är i dat./ack. som övergången till svag böjning främst kan styrkas, där det förekommer många former på -o, också här de flesta från 1400-talet (se tabell 14). I jordeböckerna
är också skrivningar på -a och -o mycket vanliga.
Att iö-stammar kan ansluta sig till svagt böjda femininers böjning är välkänt. Anslutningen sker via dat.-/ack.-formen. Nysv. börda, yxa etc. har sin
utgångspunkt i dat.-/ack.-formen och har sedan anslutit sig till den svaga böjningen (Wessen 1969 § 139, Hellquist 1980 s. 125).
Att så många svaga former av t.ex. myr förekommer i ortnamn, tyder på
att också appellativen anslutit sig till svag böjning. Ortnamnen och appellativen har gått samma väg. Att formerna på -a har uppstått genom en omtydning
av äldre dat.- och ack.-former på -e(-i), torde väl stå helt klart. L. Hellberg
(1950 s. 117 f.) skriver t.ex. att övergången skett, "sedan dessa kasusformer
genom ändelsevokalens försvagning kunnat uppfattas som likaledes försvagade oblika former (på äldre -o) till ett svagt femininum på -a (ön-stamsböjning)". Han menar att försvagning tidigast har drabbat sammansättningar
med ordet myr som senare led och att omtydningen främst utgått från sammansatta ordformer av ortnamn och appellativ, vilka synes ha varit vanliga.
Av intresse är att jämföra med personnamnen. Att det förekommer svaga
biformer till ursprungligen starkt böjda kvinnonamn är sedan länge bekant.
I L. Petersons (1981 s. 131 ff.) avhandling ges en utförlig forskningshistorik
över vad som sagts om övergång till svag böjning av de starkt böjda kvinnonamnen. A. Noreen (1904 § 404 anm. 2) menar att mönstret har varit "reine
ö-stämme mit der gewissen frauennamen eigentiimlichen endung -u in dat.,
acc., sg.". Han hänvisar också till hypokorismer som Disa, Gunna. I fno.
(men ej i fisl.) är övergång till svag böjning av ursprungligen starkt böjda
kvinnonamn vanlig, varom se bl.a. E. H. Lind (1905-15 passim). I en diskussion om iö-stammarnas gamla form i dat. sing. i nordiska språk kommer
B. Hesselman (1913 s. 65 f.) in på oblika former på -u och sekundärt uppkomna nom.-former på -a av de ursprungligen starkt böjda kvinnonamnen i
fno. Dat.-formen av iö-stammar som hej& och ylgr borde enligt Hesselman
ha varit *heiäo och *ylgio (jfr ovan s. 110). Om en sådan har funnits, kan
detta ha medfört en allmän övergång av iö-stammar till iön-stammar, t.ex.
birna, ylva, menar han. Peterson underkänner med rätta detta resonemang
med motiveringen att det inte finns någon anledning att anknyta till de olika
stammarnas böjningsformer i urn. tid. De fno. svaga formerna av kvinno138

namnen uppträder inte förrän under 1300-talet (s. 155 f. med hänv.). Peterson
(s. 155 ff.) vill för kvinnonamnens vidkommande ytterst se ändelsereduceringen, dvs. r-bortfallet i nom. och gen., som anledning till övergång till svag böjning, en förklaring som ju ej kan tillämpas på ortnamnen. Dat.-/ack.-former
på -o hos iö-stamsböjda kvinnonamn vill Peterson förklara som omvända
skrivningar (s. 149 f.; se även R. Otterbjörk i NoB 71, 1983, s. 111).
Just möjligheten till förväxling i dat./ack. av iö-stammarna av -e och -o
torde vara utgångspunkten för övergång till svag böjning av hithörande appellativ, även i deras användning som ortnamnselement. Ortnamnen med deras
frekventa dat.-(och ack.-)form belyser på ett utmärkt sätt övergången till svag
böjning. Vaxmyra, by i Ärentuna sn, Upps. 1., skrivs t.ex. j vaxamyre (1423),
i vaxmyro (2 ggr; 1424 i vid. 1472), i waxamyrom (1473). Dat.-/ack.-formen
på -e har uppfattats som svag form i vid. 1472, medan man 1473 har uppfattat
namnet som plur.
I jordeböckerna på 1500-talet finns till att börja med den gamla dat.-/ack.ändelsen kvar: i vaxmyre 1540, 1541, i waxmyre 1542, waxnyre [!] 1549, vaxmyre 1572. 1545 har vi i waxmyro och från 1589 waxmyra, waxemyra o.d.
Detta illustrerar ganska klart, hur övergången har gått till. Denna utgår från
dat.-/ack.-ändelsen, former på -e och -o efter preposition växlar ännu i 1500talets jordeböcker, och så småningom stabiliseras en form på -a, säkerligen
genom inverkan från de många plur. bebyggelsenamnen på -a.
Vi får räkna med att appellativet haft samma utveckling som ortnamnselementet. Något appellativ myra fem. 'myr' tycks ej finnas belagt i fsv. Det
äldsta kända belägget härrör från 1552 (GFR 23 s. 436; se SAOB M 1732,
Hellberg 1950 s. 118). I mitt material är emellertid svag böjning i ortnamnen
belagd redan 1399 (24/10 u.o. RAp): ij torfwamyro avseende Torrmyran, by
i Hagshults sn, Jönk. 1. Ortnamnen kan alltså belysa framväxten av ett svagt
appellativ myra. Hur gammalt detta kan vara, låter sig tills vidare inte avgöras. Yngre namn med svag böjning kan tänkas vara bildade med appellativet
i fråga.
Som förled i ortnamn visar myr tidigt övergång till svag böjning, troligen
via -e i stamsammansättning på Myre-. Uppmyrby eller Utmyrby, byar i Boglösa sn, eller Myrby, by i Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd, Upps. 1., skrivs in
myruby 1347 4/6 u.o. UUBp (SD 5 s. 673), j myroby 1431 före 29/5 Trögds
hdstg RAp, j myroby 1438 efter 1/5 Trögds hdstg RAp (SMR 728). Därutöver
förekommer skrivningar på -e, -a och -y, vilket gör att H. Ståhls (1972 s. 9)
förslag att förleden i Myrby skulle innehålla insektsbeteckningen myra är
mindre sannolikt än hans andra förslag, ordet myr.
Med tvekan identifieras i OAU:s samlingar ett belägg från 1366 27/3 u.o.
RAp (SD 9 s. 26), de myruby, med Mörby, by i Viby sn, Vifolka hd, Östg. 1.
Namnet skrivs senare more by (1583 14/8 Norrnäs UUBp) och Möreby ([15192
31/10 VTb s. 161).
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Myrby, gd i Häradshammars sn, Östkinds hd, skrivs jnnan myroby 1377
11/11 Yxnö UUBp (KVHAAH 24 s. 327). Namnet uppträder också i formerna myr-, myra-, Möre-, Myre-. Enligt G. Franzén (i SOÖg 22 s. 45) är förleden "urspr böjningsform av fsv myr f 'myr, mosse' eller ev av en mot sv
dial myra f svarande biform".
I en källa från 1381 (15/5 Gripsholm RAp) förekommer ett myroby, som
lokaliserats till Lidingö stad, Sthlms 1.
Myreberg, by i Locketorps sn, Vadsbo hd, Skar. 1., skrivs äldst på myroberga 1395 8/6 Axvall B 16 fol. 450 r. I övrigt skrivs namnet Myra-, Myreo.d. I. Lundahl skriver i SOSk 11:2 s. 99 att förleden antingen innehåller en
böjningsform av ordet myr 'mosse' eller av ett liktydigt fsv. myra fem., motsvarande sv. och no. dial. myra fem.'
Medan namnen på (-)myr alltså i stor utsträckning anslutits till den svaga
böjningsgruppen, uppvisar däremot namnen på (-)hefi inte motsvarande övergång till svag böjning, vilket väl beror på att något appellativ *hefia inte existerat, åtminstone inte i äldre tid. I nutida dialekter förekommer i Venjans,
Nås, Järna och Äppelbo snr i övre Dalarna enstaka former med anslutning
till svag böjning (OÖD 2 s. 868).
Det bör påpekas, att det för ortnamnens del inte är i nom. som man klarast
kan påvisa svag böjning — a-former kan vara exempel på anslutning till den
plur. böjningen — utan i dat./ack. Dat./ack. på -o är inte ovanlig under
1400-talet (se kap. 4.4.2.2). Men framför allt är det i jordeböckerna under
1500-talet som a- och o-former dyker upp.
En fråga, som man måste ställa sig i detta sammanhang, är om den svaga
böjningen av ortnamnen på (-)myr har något speciellt spridningsområde. Beträffande utbredningen av myr och myra i nutida svenska dialekter kan enligt
OAUd ej konstateras någon geografisk begränsning vad gäller spridningen av
myr och myra. På vissa områden förekommer bägge. I Jämtland anträffas
myr i de norra och västra delarna, myra i de östra (här växlande med myr).
Även i Dalarna förekommer båda formerna och på vissa håll där även formen
myre (jfr formen hede ovan s. 111). Ibland kan det vara en skillnad i betydelsen, t.ex. i Härjedalen och i Dalarna, där myra betyder 'torv till gödsel' och
myr 'myr'.
Ej heller det medeltida materialet säger någonting om spridningen av de
svaga ortnamnsformerna på (-)myra.
För att kunna säga något mera bestämt om utvecklingen av en svag biform
myra till myr skulle det krävas en jämförelse med andra iö-stammars utveck-

2 ' Ett komplicerat fall är skrivningen que dicitur Myruthorp [1200-33] 19/5 LDLV s. 127.
Detta belägg har i LDLV identifierats med by- och sn-namnet Mörarp i Luggude hd, Malm. 1.,
vars förled dock bör återföras på en kompositionsform på -a (L. Moberg i NoB 38, 1950, s. 114).
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ting i dialekterna, t.ex. öx 'yxa' och byrd 'börda'. Tills vidare får jag dock
nöja mig med att efterlysa en sådan undersökning. För ett ord som myr, som
är vanligt som ortnamnselement, spelar därvid ortnamnsmaterialet en väsentlig roll.

4.6. Övergång till böjning på -a
B. Tjäder (1967 s. 116 f.) har i sin avhandling om de plur. bebyggelsenamnen

visat att de plur. ortnamnen vid 1400-talets slut har utvecklat en normalform
på -a. Ortnamnen går här sin egen väg och skiljer sig från motsvarande appellativ. Tjäder visar hur den gamla plur. dat.-ändelsen -um/-om får ge vika för
-a just under 1400-talets senare hälft och 1500-talets början. Detta undanträngande av -um/-om i dat.-ställning hos de plur. bebyggelsenamnen är ett
utslag av den allmänna upplösningen av det gamla böjningssystemet, som sätter in under yngre fornsvensk tid (se även WesAn 1969 § 140). Tjäder konstaterar att -um/-om tycks försvinna snabbare söderut än norrut. I Jämtland
tycks den gamla ändelsen ha haft en starkare livskraft. Under senare hälften
av 1400-talet är här procenten för andra former än -um/-om lägre än för övriga landet.
Tjäder vill förklara denna utveckling med att det är ack.-former (och även
nom.-former) som efterträtt dat.-formerna. Denna tendens kommer till synes
redan under förra hälften av 1300-talet (s. 221). I de äldsta källorna kan de
från -um/-om avvikande formerna ofta förklaras som latiniseringar på -a. Efter 1350 är källorna emellertid ofta skrivna på svenska, och belägg från sådana källor vittnar om en tendens att ersätta dat.-ändelsen -um/-om med en
annan ändelse, vanligen -a. Under perioden 1400-49 börjar dat.-ändelsen
trängas tillbaka i ännu högre grad av -a. Tjäder betraktar -a som en ack.ändelse, använd i gammal dat.-ställning (s. 115 f.). Procenttalet för annan ändelse än -um/-om ökar ytterligare fram till 1525.
Några av de sing. namnen på (-)hej) (se tabell 13) har uppenbarligen attraherats av de plur. bebyggelsenamnen på -a, säkerligen underlättat av att man
kan ha saknat känsla för dessas pluralitet. Då normalformen på -a för bebyggelsenamnen utvecklats, är det inte förvånande att även sing. namn kunnat
få denna ändelse i dat.-/ack.-ställning. Något inflytande kan även vissa
namns övergång till svag böjning ha haft. Man skulle då i (-)hefi-namnens fall
ha använt en stelnad nom.-form. Om så varit fallet, borde nog en del oblika
former på -u/-o ha funnits. Det är dock endast i en sen källa från 1540 (3/8
Kinna Krap) som jag funnit en sådan form, i hedo [3 ggr], avseende en bebyggelse, möjligen i Kinds hd, Älvsb. 1. Jag har ej heller funnit några former på
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-u/-o i de i OAU befintliga jordeboksutdragen. Jag finner det därför troligt
att de få a-formerna hos namnen innehållande sing. hej, har rönt påverkan
från den normalform på -a hos plur. bebyggelsenamn som vid 1400-talets slut
utbildats. 2 av a-formerna är från en latinsk källa, in parrochia Heda (1477;
2 ggr). Att de skulle vara resultat av latinsk böjning finner jag osannolikt (se
kap. 2.3). Belägget Lomsheeda från 1445 kan vara en plur. form. De två övriga -a-formerna är nysv. avskr. I jordeböckerna finner man också här och
var skrivningar med -a (och -an).
Den normalform på -a för bebyggelsenamnen som var rådande vid
1400-talets slut kunde lika gärna uppfattas som sing. form. På det viset eliminerades, skriver Tjäder (1967 s. 124), den latenta konflikt mellan form och betydelse som bör ha förelegat.
De fsv. formerna av ortnamn på (-)myr kan ge Tjäders mening stöd. Att
tvekan funnits beträffande användning av sing. eller plur. form visar beläggsviter som j vaxamyre 1423, i vaxmyro [2 ggr] 1424, i waxamyrom 1473; de
slagsmyrum [13121, in slaxmyri sitam 1331; if makkamyre 1432, 1 makkamyrom 1473; de myrum 1366, i moro [!] 1491, i myre 1493; i myre 1401, 1419,
i myrce [2 ggr] 1413, j myre 1413, i myrom 1413, 1 myre 1429, i myre 1444.2'
Man kan alltså tänka sig att namn med växlande numerus ursprungligen är
sing. G. Indrebo (i MoM 1926 s. 83) framhåller att vissa namn kan vara sing.
även om de uppträder med plur. former i medeltida skriftliga källor. Han
nämner exemplet Myre. 0. Rygh har i NG Indl. (s. 10 f.) påpekat att ett och
samma namn kan uppträda både sing. och plur. i källor från samma tid, vilket
dock enligt hans mening inte kan ha berott på att formerna använts om varandra utan på "Skjodesloshed eller i Mangel paa Kundskab om den rette
Form". Tjäder (1967 s. 39 f.) kommer också in på problemet och menar att
växlande former som in Arbugce (1286) och in arbogum (1308) kan bero på
att man associerat till de plur. bebyggelsenamnen. Det troliga är enligt min
mening att de flesta namnen med växlande numerus ursprungligen är sing.
och att de frekventa bebyggelsenamnen på -a påverkat skrivarna till att välja
plur. böjning (se även kap. 2.2.6). Formerna på -um/-om kan därför vara
rena skrivarformer. Jordeboksskrivningar från 1500-talet visar ofta att namnen böjs som sing. Man kan emellertid inte utesluta att vissa av namnen ursprungligen är plur. De kan ha halkat in i den sing. böjningen, kanske uppfattade som svaga former.
När -a i slutet av 1300-talet och främst under 1400-talet börjar uppträda i
sing. beläggsviter i dat.-ställning växlande med -e, är det troligen från de plur.
bebyggelsenamnen som denna ändelse kommer. Något inflytande kan kanske
övergången till svag böjning ha haft. Det är möjligt att även, såsom Tjäder

22

För ytterligare exempel se materialsamlingen.
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(s. 121) föreslår, an-stamsnamnen, typ Backa, kan ha spelat in. Denna grupp
måste ju dock ha varit ganska liten bland de äldsta bebyggelsenamnen. Helt
klart är emellertid, att de förekommande sing. formerna på -a i dat.-ställning
till stor del måste härröra från de talrika bebyggelsenamnen på -a. En bekräftelse kan man se däri att de iö-stamsböjda personnamnen inte i dat./ack. böjs
med ändelsen -a. L. Peterson (1981 s. 116 not 92) har 5 belägg på sådana -aformer, som hon dock misstänker är x-former med utelämnat eller utplånat
diakritiskt tecken.
Denna utveckling mot -a i dat./ack. även hos de sing. ortnamnen visar på
en böjning, som skiljer sig från både appellativens och personnamnens.

4.7. Sammanfattning
Både iö-stamsböjda appellativ och ortnamn uppvisar en instabil bild i fornsvenskan.
Hos de iö-stamsböjda ortnamnen på (-)het. och (-)myr i sing. dominerar i
alla kasus former på -e och -a. Ändelsen -e är överförd från dat.-/ack.-formen. Denna form har sedan gammalt haft en mycket stark ställning hos ortnamnen.
Att dat.-/ack.-form tidigt kan ha blivit fast, visar påfallande tidiga skrivningar i gen. sing. på -is/-es, t.ex. de hedeskyrke (1294). Ett helt nytt paradigm har uppstått i och med att man lagt den vanliga gen.-ändelsen -s till den
stelnade formen (se vidare kap. 5).
I dat./ack. sing. är som nämnt former på -i/-e vanligast. Man kan här se
att dat.-/ack.-ändelsen kvarstår längre hos de iö-stamsböjda ortnamnen än
hos t.ex. de starkt böjda kvinnonamnen. Här föreligger också en skillnad mellan de iö-stamsböjda ortnamnen och mask. och neutr. a- och ja-stamsböjda
ortnamn. Hos dessa sistnämnda dominerar ändelselösa former efter mitten av
1400-talet (se kap. 2). Skillnaden förklaras med att ändelsen hos iö-stammarna förekommer både i dat. och ack., medan mask. och neutr. haft ändelse
-i/-e endast i dat., vilken sedermera ersatts av oböjd form svarande mot ack.formen (se kap. 2.2.6). Det är dock viktigt att betona att -i/-e inte nödvändigtvis måste vara böjningsändelse, då namnet ju kan ha stelnat i denna form.
En stor del av beläggen på (-)myr visar på övergång till svag böjning. Detta
framkommer tydligast i dat./ack., främst under 1400-talet. I jordeböckerna
är också skrivningar på -a och -o mycket vanliga.
Att så många svaga former på (-)myra förekommer i ortnamn, tyder på att
också appellativet har kunnat anta svag böjning. Ortnamn och appellativ har
här gått samma väg. Övergången till svag böjning har uppstått genom omtydning av äldre dat.- och ack.-former. Det äldsta kända belägget på appellativet
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myra är från 1552 (SAOB M 1732). I mitt ortnamnsmaterial uppträder dock
svag form redan år 1339 (if torfwamyro). Även tidiga exempel på Myru-/-o
i förled förekommer. Ortnamnen ger alltså ett gott bidrag till kännedom om
hur det svagt böjda myra vuxit fram.
Namnen på (-)hefi uppvisar ej motsvarande övergång till svag böjning, vilket med all sannolikhet beror på att något appellativ *hefia inte existerat i
äldre tid.
Till den normalform på -a som utvecklats hos plur. ortnamn under 1400talets senare hälft och 1500-talets början har även sing. namn på (-)hefi och
(-)myr anslutit sig. -a börjar uppträda mot slutet av 1300-talet och främst under 1400-talet i sing. beläggsviter växlande med -e. Denna utveckling mot förallmänligat -a i dat./ack. även hos de sing. ortnamnen visar återigen en böjning som skiljer sig från både appellativens och personnamnens.
Ovanstående undersökning får ses som ett bidrag till iö-stammarnas böjning i ortnamn. Mycket återstår ännu att göra, innan det hela kan knytas ihop
till en fullständig bild av denna urgamla böjningsgrupp (se t.ex. L. Hellbergs
utredning om önamnen Hörn och Häverö i OUÅ 1973 s. 39 ff.).
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5. Speciell ortnamnsböjning

5.1. Inledning
Det har tidigare iakttagits att egennamnens böjning kan avvika från appellativens. B. Tjäder har i sin avhandling Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling (1967) visat att ortnamnen kan utbilda en från
appellativen avvikande böjning. De plur. bebyggelsenamnen utgör en grupp,
där premisserna för en speciell ortnamnsböjning varit synnerligen gynnsamma. Den enhetliga böjning av plur. bebyggelsenamn som förekommer i
källorna från senare hälften av 1300-talet karakteriserar Tjäder som en speciell ortnamnsböjning, såtillvida att namnen har -a i nom./ack., oberoende av
de appellativa grundordens böjning (s. 113). Den plur. dat.-formen -um/-om
får också ge vika för -a under 1400-talets senare hälft. Tendensen kommer till
synes redan under förra hälften av 1300-talet. Undanträngandet av -um/-om
i dat.-ställning hos de plur. bebyggelsenamnen menar Tjäder dock vara utslag
av den allmänna upplösningen av det gamla böjningssystemet, som sätter in
under y. fsv. tid (s. 91 f., 109 f. och 118), vilket synes rimligt. G. Widmark
(i NoB 63, 1975, s. 132) vill däremot se förklaringen i att ortnamnsparadigmet
kom att stå helt isolerat, om det gamla palatala R försvann i ortnamnen men
kvarstod hos appellativen. Ett sådant paradigm skulle enligt henne ha svårt
att överleva. Betydelsefullt är dock, vilket också Widmark medger, att dat.formen ju var så vanlig hos ortnamnen. Tjäder (s. 124) ser orsaken till att ortnamnen går en annan väg än appellativen i att det hos namnen förelåg en latent konflikt mellan den plur. formen och den sing. betydelsen.
J. Nilsson (1975 s. 8 ff.) visar i sin avhandling om plur. ortnamn på Island,
hur bebyggelsenamn på -staäir och -vellir samt namnet Reykir i varje fall i delar av EyjafjaråarsSrsla på norra Island har en benägenhet att behandlas som
fem., medan motsvarande appellativ på normalt sätt böjs som mask. Hans
undersökning, som grundar sig på modernt isländskt talspråk, visar sig på en
punkt kunna ge L. Hellbergs (1960b s. 42 och 1960a s. 31 f.) tidigare iakttagelser ett visst stöd. Hellberg utgår från medeltida isländskt språk och visar att
plur. ortnamn innehållande mask. grundord kan ha ack. på -r. Mot Hellbergs
tes talar i Nilssons avhandling å andra sidan det förhållandet att plur. ortnamn med fem. grundord också kan böjas som mask. Genusavvikelserna förefaller vara vanligare bland bebyggelsenamnen än hos terrängnamnen enligt
Nilssons undersökning (s. 71 f.; se även B. Tjäder i NoB 64, 1976, s. 147 samt
vidare diskussion nedan kap. 5.4.2).
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L. Peterson (i SAS 2, 1984, s. 5 ff.) har iakttagit speciella former i personnamnens böjning, som avviker från appellativens. I fno. texter kommer till
synes former, som avviker från det dåtida levande språkets morfologi (s. 16
ff.). Vid sidan av de ursprungligen starkt böjda mansnamnen på -(v)aldr med
gen. på -s förekommer dels namn på -valdi och -aldi med svag böjning, dels
yngre, genom r-bortfall framkallade biformer på -alde (<-alder, med svarabhakti). De svaga och starka namnen blandas samman på grund av r-bortfall
och vokalförsvagning, och därför ser vii skrift uppsnyggade former i gen. på
-ar. Peterson (s. 20) pekar också på former av namnleden -varör, som väl är
identisk med ordet vQrär 'väktare'. Namnleden kan i tidiga fvn. texter uppträda dels utan u-omljudsvokal, dels med gen. på -s. Peterson har därför ställt
den principiellt viktiga frågan, om det finns särskilda lagar för personnamnens böjning.
När det gäller ortnamnen är den från appellativen avvikande böjningen
ingalunda begränsad till de plur. ortnamnen. I min egen undersökning av den
sing. ortnamnsböjningen framkommer att vissa ortnamnselement tenderar att
behålla dat.-ändelsen längre än andra. De mask. ortnamnen på (-)hamar och
Osten behåller t.ex. längre sin dat.-ändelse än motsvarande appellativ. Samtidigt med ortnamnsformerna (-)hamre, (-)stene uppträder appellativ utan ändelse: met hamar oc laas 1462 (på vidf. lös lapp) Sstb 3:1 s. 117, medh wathuhammar 1466 C 32 UUB fol. 37 r. (Vkjb s. 169), mz ham ber oc tang början
av 1500-talet Di s. 57. Appellativet sten skrivs utan dat.-ändelse, t.ex. mxt•
sten celler stang SdmL Manhxlghis B. 33 (Schlyter 4 s. 159), widh steen
Gamla ordspråk nr 584, wid steen ib. nr 1009, af sten senare hälften av 1400talet MP 2 s. 72 och For sten början av 1500-talet LB 7 s. 352.
Medan (-)hamar och Osten i ortnamn alltså påfallande länge behåller dat.ändelsen i förhållande till motsvarande appellativ, uppvisar ortnamnen på
(-)holmber i mitt material inte ens i de äldsta beläggen alls någon dat.-ändelse
(med undantag av namnet Stockholm; se kap. 5.3). Från motsvarande tid kan
emellertid appellativet uppvisa ändelse: aff holmi (Upplandslagen, Wibxrbo
B. 17, Schlyter 3 s. 239). Vidare uppvisar ortnamnen på (-)holmber i mitt material ytterligare en skillnad mot appellativen, i och med att de ej har nom.
på -er bevarad. I UL förekommer nom.-form: flotholmbxr, holmbxr (Wibxrbo B. 17, Schlyter 3 s. 239). Se även nedan kap. 5.2.
Det är dock viktigt att framhålla att vi inte kan vara helt säkra på att former
på -i/-e i ortnamn visar böjningsändelse, i och med att ortnamnen kan ha stelnat i denna form.
I de äldsta latinska källorna kan vissa namn på t.ex. städer och landskap
samt namn i kyrklig miljö latiniseras eller översättas (om den senare namnkategorin se E. Brylla i NoB 74, 1986, s. 81 ff.). I övrigt böjs dock de sing. ortnamnen inte i någon större utsträckning. Skrivarna har inte känt något starkt
tvång att böja svenska ortnamn. I de exempel, där ändelse ändå förekommer,
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kan det i viss utsträckning vara fråga om en etablerad normalform. Det har
uppenbarligen uppkommit ett mönster för hur ortnamnen skulle skrivas i de
latinska källorna, försåvitt de inte latiniserades eller översattes, nämligen att
de skulle ha en sådan normalform. I källorna förekommer ortnamnen ofta
utan preposition efter ord som scriptum, datum, actum i en dateringsfras.
Skrivarna har, försåvitt namnet inte latiniserats, efter dateringsord i latinsk
text så gott som uteslutande valt en ändelselös form, en normalform. Då
denna typ av ställning är mycket frekvent, kan den ha påverkat skrivningar
av svenska ortnamn i latinska källor även i andra ställningar, vilket skulle
kunna förklara, varför det förekommer så många ändelselösa former i dat.ställning i tidiga källor (se kap. 2.3).
Hos de iö-stamsböjda ortnamnen på (-)hefi och (-)myr dominerar former på
-e och -a i nom. Ändelsen -e är överförd från dat./ack.-formen, som sedan
gammalt har haft en stark ställning hos ortnamnen. Detta förhållande visar
på en specifik utveckling hos ortnamnen åtminstone i fsv. I nisl. har däremot
denna form generaliserats även hos appellativen, t.ex. heiåi, mfri. Nom. på
-a, som väl uppkommit via dat.-/ack.-formen på -e, beror sannolikt hos ortnamnen på (-)myr på övergång till svag böjning — vilket ju också har skett
hos appellativen — medan den hos ortnamn på (-)hek visar på anslutning till
den plur. bebyggelsenamnstypen på -a. Sistnämnda utveckling mot förallmänligat -a, även i dat./ack., hos de ursprungligen sing. ortnamnen, liksom övergång till plur. böjning visar att ortnamnen gått en egen väg. I gen. förekommer också former på -e (-te). Här kan man förutom försvagning av -a(r) tänka
sig en attraktion till dat.-/ack.-formen. Att dat.-/ack.-formen tidigt kan ha
stelnat, visar påfallande tidiga skrivningar som de hedeskyrke (1294). Ett nytt
paradigm har uppstått i och med att man lagt den vanliga gen.-ändelsen -s till
den stelnade formen, Hefie.

5.2. Normalformer och stelnade former
Av min undersökning har framkommit att det kan utvecklas ett slags normalformer av ortnamn, som uppträder både i latinsk och fsv. text. En viktig roll
för uppkomsten av sådana normalformer har behandlingen av svenska ortnamn just i latinska källor spelat. I latinska texter kan känslan för svenska
kasusformer inte ha spelat så stor roll. Man väljer en lämplig form — ofta
är det ack.-formen, som sammanfaller med nom.-formen eftersom nom.ändelsen tidigt försvinner, åtminstone hos bebyggelsenamnen (se nedan). Man
kan här ej tala om en stelnad form utan snarare om en normalform (se även
kap. 5.3).
147

I dateringsformler utan preposition står latiniserade ortnamn i de latinska
källorna i genitiv eller ablativ. Svenska ortnamn som ej latiniseras står i regel
i en normalform. Man har uppenbarligen skyggat för gen.-form i denna ställning (se ovan kap. 2.4.3). Inte heller gen.-konstruktioner av typen parochie
malm (1338, se nedan) uppvisar i mitt material gen.-ändelse i sing.: parochie
malm 1338 11/9 Ekeby UUBp (SD 4 s. 625) (Stora Malm, sn i Oppunda hd),
parochie thorsaker 1341 16/9 Stockholm RAp (SD 5 s. 67) (Torsåker, sn i
Rönö hd), parrochie litzla breedzhammer 1499 23/4 Strängnäs RAp (Bresshammar, gd, Strängnäs lfs, Åkers hd), Parrochie aker 1358 2/8 Överselö
kyrka RAp (SD 7:3 s. 89), parrochie akir 1383 28/9 Tynnelsö RAp (SRP 1961)
(Åker, sn i Åkers hd), parochie Bershamar 1353 22/6 u.o. RAp (SD 6 s. 437)
(Bergshammar, sn i Jönåkers hd). Beläggen står här i en normalform som är
lika med nom.-/ack.-formen (för Malm sekundär nom.-form). I gen.-ställning förekommer också följande plur. former: ecclesie forsce 1358 2/8 Överselö kyrka RAp (SRP 381), ecclesie forsa --- ecclesie forsa 1381 23/8 Söderparotälje RAp (SRP 1617) (Forssa, sn i Villåttinge hd), curatus byerghum
chie bergha 1331 6/7 u.o. RAp (SD 4 s. 220), Scriptum parochie bergha 1386
u.d. Berga UUBp (Bärbo, sn i Jönåkers hd), parochie thystebergha 1362
30/11 Ärla RAp (SD 8s. 257) (Tystberga, sn i Rönö hd). Formerna som slutar
på -a skulle kunna vara gen. plur., vilket möjligen är fallet i parochie bergha
(1331); jfr i samma brev formen curatus byerghum, där den vanliga dat.formen används. I övrigt får man nog tänka sig formerna på -a som förallmänligade former, typ Berga, den plur. normalform som vinner terräng under
•
1300-talets andra hälft.
C. I. Ståhle (1946 s. 106 ff.) påpekar att också -inge/-unge-namnen uppträder utan gen.-ändelse. Skrivarna använder vad han kallar "grundform" i uttryck som insule sverdinge (1294) och ecclesie birklinge (1345).'
Inte bara i latinsk text förekommer oböjd form i gen. Såsom nämnts ovan
i kap. 4.3.3 kan även i fsv. text ortnamn i kombination med kirkia, sokn, by
o.d. stå i grundform, t.ex. j liidh sokn (1400), op a faghrahedh thing (1402),
j birkkewik sokn --- j birkewik sokn (1411).
Att egennamn har en benägenhet att stelna i någon form har tidigare noterats. Stelnad nom.-form har t.ex. uppmärksammats i latinet (se bl.a. Svennung 1935 s. 174). Nom. har emellertid inte varit ett vanligt kasus hos ortnamnen i våra nordiska källor. L. Hellberg (1960b s. 59 ff.) har fäst uppmärksamheten på att vissa kasus tidigt antar vad man skulle kunna kalla grundform.
De gamla nom.-formerna har tidigt gått ur bruk. Enligt Hellberg torde utvecklingen hos ortnamnen ha börjat på ett tidigare stadium än hos appellati-

I 1 latinsk text kan även ändelselösa personnamnsformer i gen.-ställning förekomma (Peterson 1981 tabell 3, s. 76 f. not e).
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ven. Hos de starka mask. synes nom.-formen ha gått ur bruk redan på
1300-talet i de fno. urkunderna. Ännu tidigare har enligt Hellberg ändelsen
försvunnit hos de fsv. bebyggelsenamnen. Bebyggelsenamn innehållande t.ex.
by, holm, lund visar inte något -r i nom. sing. i fsv., såvitt han kunnat finna.
Detta stöds även direkt av mitt undersökningsmaterial. Hos de starkt böjda
ortnamnen på (-)holmber förekommer inte något exempel på bevarat nom.-r
i det sörmländska materialet. Hellberg framhåller här som ovan sagts skillnaden mellan bebyggelsenamnens och naturnamnens böjning (se även kap. 5.1
och 5.4.1 nedan). Han anför ur Vidhemsprästens anteckningar från o. 1325
nom.-former av naturnamn som danaholmber, affsceualdcer, ortnamn på
-scoghcer, -uiäcer, -sior m.fl. (s. 59 f. not 73). Som motsats till dessa naturnamn anför Hellberg (s. 60) ett exempel från ett 1233-47 utfärdat gåvobrev:
jn villa que nominatur lund 1233-47 u.d. u.o. A 9 fol. 146 r. (SD 1 s. 277).
Därtill kan fogas gårdnamnet Bäck i Julita sn, Oppunda hd, som tidigt skrivs
ad possessionem que bech nominatur u.å. [1167-85] u.o. RAp (SD 1 s. 91).
S. Olsson Nordberg (1932 s. 41 not 2) anför en nom.-form -bec, som förekommer i namnsammansättningar.
De två gamla önamnen Häverö, senare sockennamn i Sthlms 1., och Hyrn,
nu Hörn i Aspö sn, Söd. 1., uppvisar tidigt stelnade former (se bl.a. Sahlgren
1951 s. 81 f., L. Hellberg i OUÅ 1973 s. 43). De synes bägge vara gamla iöstammar och skall enligt det gamla böjningsmönstret uppvisa former på -e i
dat./ack. Häverö skrivs De hcewer [1314?] u.d. u.o. A 8 fol. 143 v. (SD 3 s.
148), Deinde hefir 1316 efter jul u.o. A 8 fol. 147 v. (SD 3 s. 429), ecclesia
hefir 1331 u.d. u.o. A 8 fol. 33 v. (SD 4 s. 192), De hcewir 1343 före 25/12
u.o. A 8 fol. 145 r. (SD 5 s. 237), j hcefwer --- j hcefuerbo sokn 1370 21/4
Stockholm RAp (SRP 932), j hafwir 1387 12/8 Uppsala RAp (SRP 2337), i
hceffwir sokn 1408 21/10 u.o. RAp (SDns 2 s. 65), if hceffwir sokn 1408 21/10
u.o. RAp (SDns 2 s. 66), hceuers kirkia [3 ggr], haucers kirkia, hceuers kirkia
[2 ggr] 1409 11/9 Uppsala DaRAp (SDns 2 s. 185; annan läsning) etc.
Önamnet Hyrn antas vara en avledning till ordet horn. Namnet skrivs Datum Hyrn 1268 8/10 Hörn RAp (SD 1 s. 447), redditus curiarum Hyrn 1288
10/12 Sigtuna RAp (SD 2 s. 66), Curiam meam hyrn 1292 1/8 Frövi RAp (SD
2 s. 682). L. Hellberg (i OUÅ 1973 s. 35 ff.) framhåller att namnet inte böjs:
"Den sista metoden [dvs, att inte böja namnet] har kanske legat nära till
hands i fallet Hyrn, eftersom namnet tillhörde en sällsynt och utdöende böjningsgrupp. Man favoriserade då grundformen." (S. 43.) Hellberg framhåller
också att orsaken till att dessa två namn inte böjs kan vara dels att de är belagda i latinska källor, dels att önamn gärna generaliserar nom.-formen. Att
namnet Häverö anslutit sig till en ny böjningsgrupp visar gen.-formerna på
-s i stället för -a(r) från början av 1400-talet (se nedan kap. 5.4.2).
Att former på -a i önamn kan förekomma som ett slags normalform har
H. Ståhl (i NoB 48, 1960, s. 116 ff.) observerat. Han skriver: "I detta sam149

manhang kan påpekas, att önamnen på -a ibland ej böjas i fsv." (jfr Hellberg
1960b, s. 59 not 71). Ståhl anför exempel som Sånga, nu sn i Färentuna hd,
som skrivs in parrochia sunga 1310 14/10 u.o. RAp (SD 2 s. 637), de sunga
[1314?] u.d. u.o. A 8 fol. 143 v. (SD 3 s. 148). Ytterligare en hel del belägg
på -a i dat.-ställning förekommer. Även ett par nom.-former på -a finns:
Deinde sunga 1316 efter jul u.o. A 8 fol. 147 r. (SD 3 s. 429), ecclesia sunga
1331 u.d. u.o. A 8 fol. 33 v. (SD 4 s. 192). Normal oblikform på -o förekommer ibland: ii swngho 1391 14/3 Uppsala RAp (SRP 2548), jn Swngo 1519
26/6 HHLG 5 s. 28, j Sungå [2 ggr] ---f Swngå 1520 13/6 Sstb 2:5 s. 271 (det
punkterade a:et i handskriften uttrycker å-ljud; se Sstb 2:4 s. IX). De många
formerna på -a har gjort att namnet också uppfattats som plur.: i Sungom
1358 1/12 Sånga SD 7:3 s. 137, j Sungom 1450 31/10 Färingö Skp. Man kan
naturligtvis inte utesluta att formen Sunga i de latinska breven från 1300-talets
början är latiniserad efter den första deklinationen. Formerna på -a efter prepositionerna in och de skulle då vara latinska ablativformer. Det finns dock
inte någon större anledning till att namnet skulle ha latiniserats, utan jag vill
snarare se formerna som etablerade normalformer.
Att önamn i och för sig kan ha latiniserats visar former som uillas duas
rothmam - - - quarum primam scilicet rothmam u.å. [1167-99] u.d. u.o. RAp
(SD 1 s. 94) avseende Runmarö i Djurö sn. Namnet skrivs vidare in ruthma
u.å. [vid. 1240-50-talen] u.d. u.o. RAp (SD 1 s. 736), insulam rodma cum
ceteris eciam insulis dicte rodmce ex antiquo adiacentibus . . . 1288 u.d. u.o.
RAp (SD 2 s. 56), nos insulas. . . et rothmo 1288 14/8 Stockholm RAp (SD
2 s. 56), Meminimus . . . Rothmo
que inter ceteras eidem Rothmo --- ad
memoratam Rothmo 1289 10/7 Stockholm RAp (SD 2 s. 81), austrum iacet
rudmi
Inde rudmi o. 1300 Navigatio ex Dania s. 102. Ack.-formen 1288
på -a visar att namnet åtminstone tillfälligt har brukats i en normalform, vilket tyder på att den äldsta skrivningen med latiniserad form kan vara en isolerad sådan, och att formen in ruthma (vid. 1240-50-talen) kan vara en under
tidig fsv. tid i skrift etablerad normalform. Formen dicte rodmce i belägget
från 1288 är en dat.-form till presensparticipet adiacentibus.2 Om ~me
vore en latinsk form, skulle vi vänta -e i stället för -ce liksom i dicte (se min
uppsats i NoB 74, 1986, s. 89 ff.). Jag föredrar därför att uppfatta rodmce
som en fsv. form med ce < a på grund av vokalharmoni, som annars inte är
vanlig i detta område (Noreen 1904 § 135, WesAn 1969 § 44). I källan förekommer ytterligare ett ortnamn med ce för a efter e: skarparodmce (SkarpRunmarö, ö i Djurö sn, Värmdö skg, Sthlms I.; SD annan läsning, se S. Ols-

2 Jag tackar här doktoranden vid institutionen för klassiska språk vid Stockholms universitet
Claes Gejrot för en grammatisk analys av ovanstående textställe. Se även S. Olsson Nordberg
1926 s. 94.
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son Nordberg i NoB 14, 1926, s. 168). Redan 1288 har den oblika formen associerats med -0 (se H. Ståhl i NoB 48, 1960, s. 116). Formerna i Navigatio
ex Dania tyder på att skrivaren har uppfattat namnet Ruthma som oblik form
av ett svagt mask. Namnformerna i seglingsbeskrivningen utmärks dock inte
av någon större tillförlitlighet (se t.ex. I. Modeer i NoB 25, 1937, s. 92 f.).
Det nuvarande sockennamnet Låssa i Upps. 1., som troligen var ett önamn,
skrivs de parochia lasza 1299 23/8 Gåsholmen RAp (SD 2 s. 297), ecclesie laza
(dat.) 1303 u.d. u.o. RAp (SD 2 s. 373), ecclesijs Bro et laza (dat.) 1305 18/1
Uppsala RAp (SD 2 s. 436), in parochia lazta 1311 17/10 Sigtuna RAp (SD
3 s. 35), in laaza 1315 17/8 Stockholm RAp (SD 3 s. 758), ecclesia laza 1331
u.d. u.o. A 8 fol. 33 v. (SD 4 s. 192), curias . . . laza 1378 25/3 Uppsala A
8 fol. 60 v. (SD 4 s. 54) osv. Dessutom förekommer enstaka skrivningar med
-o: innan latzo sokn 1382 2/2 Västerås UUBp, i ladzo sokn 1404 14/4 Stockholm RAp (SDns 1 s. 336), j lasso 1413 3/10 Söderby RAp (SDns 2 s. 699).
Att nom.-form på -a blivit normalform framgår av beläggen i dat.-ställning
och belägget i ack. (1378). I dessa exempel kan det i varje fall inte röra sig
om latinisering av namnet.
Av intresse i detta sammanhang är också diskussionen om det gamla namnet på Selaön i Mälaren. Vissa forskare anser det vara ett ursprungligt viknamn. J. Sahlgren (i OUÅ s. 10 f.) skriver: "Man kan knappast undgå att
sammanföra detta namn med ordet sel 'lugnvatten'. I så fall har väl namnet
ursprungligen betecknat den i norr inskjutande långa och breda Hornsbyviken
och senare övergått till att beteckna ön." Att namnet skulle utgå från ett gammalt viknamn, fsv. *Sili, -a (dock avseende en annan vik än den av Sahlgren
föreslagna), har tidigare föreslagits av L. Hellberg (i NoB 42, 1954, s. 179 not
25). Denne räknar även med ett bebyggelse—mn *Sili, -a, senare ersatt av
Tuna. H. Ståhl (1971 s. 89) har däremot ansatt ett önamn, fsv. *Sila fem.
De äldre beläggen är motstridiga. Namnet skrivs i ey freiri, er Sili heitir Ynglingasaga s. 43, In Sila 1257 Vårfruberga klosters jb (avskr. 1500-talet) fol.
59 r. (Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok 1945 s. 88), in insula que uocatur
Sila 1285 14/5 u.o. RAp (SD 1 s. 661), apud sila 1306 13/7 "kattastrxte"
RAp (SD 2 s. 472), a syla 1309 2/3 Tystberga kyrka RAp (SD 2 s. 563), in
sila 1325 23/11 Sigtuna RAp (SD 3 s. 700), in sila 1327 6/10 u.o. RAp (SD
4 s. 29), in syla 1334 20/9 u.o. RAp (SD 4 s. 393) etc.
På en uppländsk runsten (U 518) står i silu : nur. Denna runföljd har tolkats såsom innehållande ett ortnamn av R. Otterbjörk (i OUÅ 1961 s. 31 f.;
se här även andra tolkningsförslag; jfr även E. Salberger i OUÅ 1986 s. 84),
som identifierar det med nuvarande Kolsundet, den trånga passagen, noret,
mellan Selaön och fastlandet. Förleden bör då vara gen. av önamnet *Sila.
Även i Ynglingasagan och i belägget från 1285 talas om en ö (( ey fieiri, in insula). 1 den sistnämnda källan står Sila dessutom i nom.-ställning. Enligt den
isländska källan skulle nom.-formen lyda Si/i. Det är ju dock inte ovanligt att
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det i isländska källor förekommer felaktiga former av svenska ortnamn (se
t.ex. Elmevik 1986 s. 17). Man skulle kunna tänka sig att ett önamn, *Sila
fem., tidigt och först i de latinska källorna har erhållit en normalform. Snarast är formerna på -a att se som en på detta sätt uppkommen normalform.
Som stelnade former kan man beteckna ortnamn med modern form som
Stene, Hamre, Hede. Dat.-formen har hos ortnamnen varit vanlig, särskilt i
vissa prepositionsuttryck. På grund av sin starka frekvens har den kunnat
tränga undan namnets gamla grundform (se t.ex. G. Indrebef i MoM 1926 s.
93 ff., Hellberg 1967 s. 127; se även nedan kap. 5.4.1). Exakt när dessa namn
stelnat i sin nya form, är ofta svårt att säga. Indrebo (s. 100 f.), som undersökt stelnade namn på Servestlandet i Norge, anser att dessa knappast blivit
ordentligt fasta förrän under 1500-talet. Han framhåller också att i bygder,
där dat. fortfarande är levande, övergången till stelnade dat.-namn ännu ej
är avslutad (se också L. Ekre i Institutt for namnegransking, Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1981 s. 88 ff.).
I mitt undersökningsmaterial förekommer former på -e av sockennamnet
Heda i gen.-ställning i källor som i övrigt inte uppvisar allmän försvagning eller danisering. Här räknar jag med en attraktion till dat.-/ack.-formen, vilket
också stöds av skrivningar som de hedeskyrke (1294), ii hedhessokn (1384)
o.dyl. Dat.-/ack.-formen Hefie har uppenbarligen tidigt blivit fast, vartill
man sedan också kunnat lägga den vanliga gen.-ändelsen -s (se kap. 4.3).
På samma sätt som Hefie använt i gen. skulle man kunna förklara vissa påfallande fda. former såsom återgående på stelnade former. Det gäller skrivningar som Asumheret (Vjb s. 14), Flceskiumheret (Vjb s. 3), Flescumheret
(1345 5/3 Viborg i vid. 1353 7/4 Viborg DD 3:2s. 111). K. Hald (1942 s. 111,
113) anser dessa innehålla dat. plur.-former. Fleskum har av J. Steenstrup (i
Historisk tidsskrift 6:6 s. 369) och B. Jorgensen (1982 s. 40) uppfattats som
ett gammalt bygdenamn innehållande efterleden hem. Så har också gjorts av
I. Lundahl (1927 s. 203), som dock senare (i NoB 25, 1937, s. 41 f.) uppfattat
dylika former såsom innehållande gen. *-hema av ett inbyggarnamnselement
*-hemar, med tidigt verkande fda. apokope. Häradsnamnselementet Fleskum
ingår även i namnet på en äng, Fleskum flo, och Hald finner det sannolikt
att det är ett naturnamn *Fleskum, det gamla namnet på tingsplatsen, som ligger bakom både ängs- och häradsnamnet. Då de skånska källorna alltid har
-um i skrivningar av häradsnamnet Åsum, menar Hald (1962 s. 111) att detta
torde innehålla en dat. plur.-form och inte vara en sammansättning med hem.
B. Jergensen (1983 s. 156) kan tänka sig bägge alternativen. Förutsatt att de
anförda namnen innehåller stelnade dat. plur.-former, kan de uppfattas som
sammansättningar med den nya grundformen som förled i oböjt skick (jfr
Andersson 1965 s. 34 not 32).
Att normalformer kan uppstå och senare stelna understryks av böjningsformer av förleder i namnen Svartalöt och Tuhundra.
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Adjektivet svart i Svartalöt, som är namn på tingsplatsen i Svartlösa hd och
som ligger till grund för detta yngre häradsnamn (se kap. 3), böjs på ursprungligt sätt i svag fem, form, t.ex. a swartolot 1353 26/5 u.o. RAp (SD
6 s. 429). Från förra hälften av 1400-talet blir dock a-form i fogen, som egentligen är nom.-form, så gott som enarådande, i swortalotz hceradhe --- i fornxinpda swortalotz hceradhe 1423 17/12 Stockholm UUBp, vpa swartaloot
1442 5/5 Svartalöt RAp, i Swartha loth 1444 12/5 Stockholm (beträffande
gen.-formen i senare leden se kap. 5.4.2), för att sedan stelna helt. Det omvända förhållandet förekommer i isländskan, där former som Breickfjöräur
finns vid sidan av Breiöijföräur, Breiåafjarckr (se t.ex. Einars son 1945 s.
317). S. Sigmundsson (i Scripta Islandica 19, 1968, s. 21 f.) fäster uppmärksamheten på sådan onomastisk böjning i förleden i sammansatta ortnamn,
t.ex. Djtipafjörör, Mjövafjörär, redan i Fjaröatal från o. 1300.
Förleden i häradsnamnet Tuhundra, V ästm . 1., som egentligen betyder 'två
hundaren', böjs äldst a twceggia hundares thinge 1352 13/6 Tuhundra hdstg
RAp (SD 6 s. 361), j twemhundcerum 1366 4/6 u.o. RAp (SD 9 s. 59) o.d.
Så småningom uppstår en normalform, Tu-, av förleden i prouincie tuhundcere --- in placito tuhundcere 1368 6/2 Ekeby RAp (SD 9 s. 336 f.), in thuhundare 1368 20/6 Dingtuna ting RAp (SD 9 s. 402) (jfr Ståhl 1985 s. 17).
Normalformen tycks ha etablerats o. mitten av 1380-talet. Det är att märka
att förleden i namnet böjs regelrätt i de äldsta fsv. texterna, medan normalformen förekommer i latinsk text (se kap. 2.3). I belägget från 1352 står dock
hundares märkligt nog i sing. gen.-form.

5.3. Stadsnamns böjning
I mitt undersökningsmaterial ingår de bägge stadsnamnen Stockholm och
Strängnäs. Då dessa är mycket väl belagda under medeltiden och dessutom
avser stora och väl kända orter, har jag valt att skilja ut dem ur materialsamlingen och behandla dem för sig. Att jag placerar undersökningen av dessa
namn i kapitlet om speciell ortnamnsböjning, beror på att jag arbetat efter en
hypotes att stora och väl kända orters namn just genom att de var så väl kända
och namnen därmed i allmänt bruk i vida kretsar lättare kunnat utbilda en
normalform utan ändelse. För att få ett större jämförelsematerial har jag
dessutom utvidgat undersökningen till de bägge östgötska stadsnamnen Linköping och Norrköping. I samband härmed har även namnet Söderköping
granskats.'
3 Av nio stadsnamn innehållande namnelementet köping har Enköping, Falköping, Jönköping, Köping, Lidköping och Nyköping ej medtagits.
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För att se om namnen böjs eller inte har jag valt att undersöka dat.-formerna. För bedömningen av vad som är dat.-form eller ej se ovan kap. 2.2. Latiniserade former har ej medräknats i den nedan redovisade tabellen. Likaså
har ej heller källor på andra språk än fsv. medtagits. Utelämnade är också de
former där slutleden är förkortad.

5.3.1. Dativformer av några stadsnamn4
Stadsnamnet Strängnäs är rikligt belagt under medeltiden. Dat.-former av
namnet förekommer oftast efter preposition, t.ex. in Strengines --- de strengines odat. [1275 2/6-22/7] u.o. RAp (SD 1 s. 718), af strcengicences o. 1325
Vidhemsprästens anteckningar 19:5 (Schlyter 1 s. 315). Former efter dateringsord tas ej upp här (se kap. 2.3.3). Sådana står alltid i grundform.'
I de latinska källorna förekommer ofta en latiniserad adjektivform,
Streng(e)nensis. Efter dateringsord anträffas även en latiniserad form i gen.,
Strengnesie, men denna är inte så vanlig som t.ex. skrivningarna Lincopie,
Upsalie och Arosie för Linköping, Uppsala och Västerås. Endast en handfull
belägg med denna typ av latinisering uppträder.
I OAU:s samlingar finns namnet Strängnäs belagt i dat.-form under medeltiden med 1 703 belägg (därutöver 95 belägg från nysv. avskr.) (se tabell 15).
Rent generellt kan sägas att de flesta formerna saknar dat.-ändelse. De latinska källorna, som representeras av hundratalet belägg, uppvisar inte några
former med dat.-markering. I latinsk text har man överhuvudtaget inte känt
något behov av att böja namnet.
Omkring mitten av 1300-talet börjar källorna skrivas på svenska. Här
skulle man då vänta former med ändelsen -i/-e. Ett svenskt brev från 1348
(8/11 Rundholm RAp, SD 6, s. 65) har skrivningen hjj strengencesj. I detta
ganska vårdslöst skrivna brev (se SD 6 s. 65 not 1) förekommer även en ändelselös skrivning, hjj strengenes. I SdmL förekommer också två former med
-i/-e: i strcengencese (Pingmala B. 11, Schlyter 4 s. 182) och i strcengencesi
(Kirkiu B. 21, Schlyter 4 s. 45). Därefter uppträder ett par former med ändelse
från 1350-talet, i strengicencesi 1352 7/2 Strängnäs RAp (SD 6 s. 335), i
strengenesi 1356 18/5 Länna kyrka RAp (SD 7:1 s. 50). Under 1360- och
1370-talen förekommer också några former med ändelse. Det är emellertid
först under 1380- och 1390-talen som de flesta ändelserna förekommer. Alltsomallt återfinns bara 54 belägg med ändelse under 1300-talet, medan formerna utan ändelse är 249.

På grund av det rikhaltiga materialet presenteras ej någon materialsamling. Intresserade
hänvisas direkt till OAU:s samlingar.
5 I ett brev från 1331 8/3 Strängnäs SD 4 s. 205 står visserligen Scriptum Strengnesii. Detta
är emellertid en avskr., och det är troligt att det i originalet har stått -ie, en latiniserad form.
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Tabell 15. Dativformer av stadsnamn. — Dative forms of names of towns.
Strängnäs
Med Utan
änd. änd.

Linköping'
Med Utan
änd. änd.

Norrköpingb Söderköping Stockholm
Med Utan Med Utan Med Utan
änd. änd. änd. änd. änd. änd.

—

—
3
51
28
—
—

10
47
202
626
628
108

7
197
388
84
12

—
44
154
332
243

1
—
25
33
13
1

—
—
2
24
94
77

3
41
66
56
—

Nysv. avskr. —

95

27

53

4

31

6

1200-talet
1300-49
1350-99
1400-49
1450-99
1500-26

7
44
146
125

—
8
65
73
24
—

10
33
75
329
685
182

26

7

51

—
—

° Under 1400-talet förekommer även några former med ändelse -er i dat.
b Dessutom förekommer 17 former på -a under 1420-talet, vilka får tolkas som anslutna till de
många bebyggelsenamnen på -a, typ Berga.

Det är uppenbarligen inte så att övergången till svensk text innebär att man
i någon större utsträckning böjer namnet i dat. Man fortsätter under en tid
att använda formen utan ändelse. Namnet har förmodligen genom sitt frekventa uppträdande i källorna etablerat en från de latinska källorna övertagen
normalform. Att de ändelseförsedda formerna ändå i viss mån — dock mycket liten — ökar mot slutet av 1300-talet, får förklaras med att böjningen fortfarande känns normal, även i namn. Många av 4/-e-beläggen förekommer
visserligen i uttryck som t.ex. biscop thorde . . . biscope j strengincesj (1382
20/12 Julita kloster RAp, SRP 1786), där skrivarna kan ha kopierat varandra.
Under 1400-talet är namnet rikligt belagt. Alltsomallt finns 1 282 belägg.
Av dessa saknar 1 254 ändelse. Beläggen på ändelseförsedda former, 28 stycken, utgör alltså endast ca 2 Vo av materialet. Av dessa förekommer de flesta
under 1400-talets första decennium. Under 1500-talet (-1526) återfinns 108
belägg, alla utan ändelse. Ändelseförsedd form av stadsnamnet Strängnäs
möter inte senare än 1441. Att de ändelseförsedda formerna uppträder i början av 1400-talet, är inte förvånande. Därefter sätter den allmänna kasusupplösningen in som en motverkande faktor, vilket illustreras av det fåtal ändelseförsedda former som förekommer under den återstående, större delen av
1400-talet. Att känslan för böjning håller på att försvinna, därpå tyder förekomsten av belägg med och utan ändelse i ett och samma diplom: i Strengences --- i Strengencesi 1411 24/9 Österrekarne hdstg RAp (SDns 2 s. 426), j
strcengiances ---j strcengicencesi 1415 21/9 Vadstena RAp (SDns 3 s. 73; annan läsning), j strengences [2 ggr] --- j Strengences --- j strengencesi 1422 6/10
Strängnäs RAp, j stregnesi --- j stregnes 1425 11/9 Strängnäs RAp.
Andra ortnamn innehållande ja-stammen nces beter sig som de mask. astamsböjda ortnamnen, dvs. nästan 80 07o av beläggen saknar ändelse under
medeltiden (se ovan kap. 2.2.5.2). Tidiga ändelselösa former i denna grupp
beror på att de förekommer i latinska källor.
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Stadsnamnet Strängnäs uppvisar ett från normal böjning avvikande mönster i och med att namnet i så ringa grad har ändelseförsedda dat.-former. När
man normalt sett vid övergång till svenskt språk i källorna under 1300-talets
senare hälft borde ha böjt namnet, har den oböjda formen i latinsk text redan
stabiliserats som normalform, så att denna även i fortsättningen används.
Linköping var under medeltiden en betydande ort i sin egenskap av biskopssäte och som samlingsplats för landstinget. Stadens domkyrka var en av landets största. Namnet Linköping förekommer ofta i de medeltida källorna. I
de latinska källorna latiniseras namnet så gott som genomgående, antingen
med adjektivsuffixet -ensis eller suffixet -ja. Dateringsord följs alltid av en latiniserad form, Lincopia/-e, med undantag av några sena avskr. Mot slutet
av 1300-talet uppträder sporadiskt former som gifuit cer innan lyncopunge
(1370 22/8 Linköping RAp, SRP 949), gifuit ter i lyncopunge (1376 11/12
Linköping RAp, SRP 1232), scriwit i lynkopunge (1388 29/6 Linköping RAp,
SRP 2372).
Alltsomallt förekommer 1 461 belägg på svenska former i dat.-ställning under medeltiden (dessutom förekommer 80 belägg i nysv. avskr.). Som framgår
av tabell 15 är inga 1200-talsformer kända. Under 1300-talet har den övervägande delen, 204 av 248 belägg, -i/-e/-ce-form, dvs. ca 82 Wo. Under 1400talet överväger de ändelselösa formerna knappt, 486 av 958, dvs. drygt 50 Wo.
Under 1400-talets första hälft är de ändelseförsedda formerna klart i övervikt.
Det är från omkring 1400-talets mitt som de ändelselösa formerna börjar bli
frekventa för att sedan under perioden 1500-26 vara i klar majoritet. Ändelsen är dock inte helt försvunnen vid medeltidens slut.
Påfallande är ju här att dat.-ändelsen är så starkt representerad och håller
sig kvar så länge under 1300-talet och 1400-talets förra hälft. Detta förhållande vill jag förklara med att det inte fanns någon tradition att använda
svensk form av namnet från tiden för de latinska källornas dominans. I motsats till Strängnäs, där normalformen Strängnäs hade fått fäste tidigt, hade
man i fallet Linköping på grund av namnets latinisering ingen tradition att lita
till. Alltså böjde man detta namn regelrätt, och formen på -i/-e blev under en
lång tid den normala i dat.-ställning. Efter 1450 verkade emellertid kasusupplösningen så starkt, att ändelsen därigenom efterhand försvann. Det är knappast troligt att skrivningarna med -e har influerats av -inge-namnen, då jag
först sent, i belägg i ett brev från 1525, funnit exempel på gen.-form -is/-es:
i Lincöpinges biscopssdöme
aff Lincöpwunges kyrkio 1525 u.d. u.o.
HSkH 14 s. 82 f. Att appellativet kopunger skulle ha upplevts som levande
i ortnamnet och på så sätt ha påverkat böjningen finner jag mindre troligt.
Appellativet är sällsynt i fsv. Det förekommer i lagarna i betydelsen 'stad,
handelsplats' men är i övrigt inte styrkt från fsv. För övrigt måste ju senare
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leden nces i Strängnäs ha tett sig lika genomskinlig och klar för namnbrukarna.
Staden Norrköping hade sannolikt fisket och kvarnarna i strömmen att tacka
för sin uppkomst. Som stad var Norrköping underlägsen Söderköping, ända
tills fabriksrörelsen och bergsbruket sköt fart på 1600-talet (Styffe 1911 s.
244). Namnet har därför inte samma starka tradition i de latinska källorna.
Det skrivs här och var Norcopie o.d. Bildningar med adjektivsuffixet -ensis,
som är så vanliga för t.ex. Linköping, förekommer sällan. Sporadiskt uppträder latiniseringar på -ja. Då namnet inte haft någon tradition i de tidiga källorna, har ej någon normalform utan ändelse kommit att utbildas. Det är —
med undantag av en enda form på 1200-talet — först i de fsv. källorna från
omkring 1350 som namnet börjar uppträda i svensk form (se tabell 15). Av
de 27 belägg som är kända från 1300-talet har 25 ändelse. Under 1400-talets
första hälft förekommer fortfarande ändelse i stor utsträckning, 33 gånger
mot 24 gånger utan. Under 1400-talets senare hälft sker förändringen: endast
13 av sammanlagt 107 belägg på namnet har ändelse. Här har den allmänna
kasusupplösningen satt spår. Under perioden 1500-26 är endast ett belägg av
78 försett med ändelse.
Söderköping är tidigast känt i skrift från 1235, då franciskanermunkar anlände dit och började uppföra ett kloster. Staden intog tidigt en framträdande
plats bland Sveriges städer, vilket framgår bl.a. av att den på 1300-talet hade
egen lagbok. Under medeltiden kom Söderköping näst efter Stockholm och
Kalmar i betydelse, men blomstringstiden tog slut vid 1500-talets utgång
(G. Franzén i SOÖg 11 s. 175).
I de äldsta latinska urkunderna är namnet latiniserat, Sudercopia, Sudercopensis. Av tabell 15 framgår att namnet i sin svenska form dyker upp i källorna framför allt under 1300-talets senare hälft. Under denna tid är dat.ändelsen fortfarande levande. Även under förra hälften av 1400-talet är beläggen med ändelse i majoritet, 66 mot 44. Det är först under 1400-talets senare
hälft som ändelsen tenderar att försvinna. Att namnet äldst kan ha haft en
svensk normalform på -e visar skrivningar som datum sudercopinghce 1374
26/7 Söderköping Skp och Datum Sudercopinghe 1380 7/8 Söderköping Prst
1 s. 55. Efter dateringsord i latinsk kontext bör vi vänta en normalform (se
ovan kap. 2.3.3). Under perioden 1450-99 är det drygt en fjärdedel av beläggen som har ändelsen kvar. Ändelsen har helt fallit bort under perioden
1500-26.
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Namnet Stockholm' är rikligt belagt under medeltiden. I de äldsta källorna
förekommer ofta latiniserad form eller med plur. latinsk böjning, t.ex. Stockholmice, Stokholmensis, Stukhulmis, de Astocolmis (1329), in holmis (1367)
o.d.
I OAU:s samlingar finns namnet belagt i svensk dat.-form med 1 484 belägg under medeltiden (dessutom förekommer 58 belägg i nysv. avskr.) (se tabell 15).
En form Stocholmen förekommer ett tiotal gånger, främst under
1400-talet, t.ex. i stokholmen 1405 31/10 Västerås UUBp (SDns 1 s. 497).
Denna torde vara påverkad av medellågtyskan (se t.ex. Ljunggren 1937 s. 72
f.).
På det hela taget står namnet i regel utan ändelse under medeltiden. Endast
170 exempel under hela medeltiden har ändelse. Under 1200-talet har samtliga
belägg, 10 till antalet, ändelselös form. Under 1300-talets förra hälft har endast 8 av 41 belägg ändelse. De ändelseförsedda formerna förekommer bl.a.
i lagtexter, t.ex. i stocholme senare hälften av 1300-talet MESL Köpmala 13.
34:3 (Schlyter 11 s. 223), ii stokholmi o. 1350 HL lErfka B. 16 (Schlyter 6 s.
39).
Under 1300-talets senare hälft har 75 belägg ändelselös form och 65 belägg
form med ändelse. Under denna period förekommer ju en ökad mängd fsv.
brev. Till att börja med följer man traditionen från de latinska källorna, där
namnet inte böjs försåvitt det ej är latiniserat. De flesta skrivningarna med ändelse förekommer på 1380-talet. De kan tänkas vara influerade av mit. skrivningar; det förekommer en hel del mit. brev från 1342 och framåt, där Stockholm skrivs to deme Holme(n) o.d.7

6 Förleden i namnet Stockholm är omdiskuterad. En sammanfattning av tidigare diskussion
finns i Stockholms gatunamn s. 29 ff. Namnet har senast behandlats av K. Calissendorff i NoB
73 (1985) s. 138 ff.
Man har tidigare ansett att formsystemets sönderfall bl.a. haft sin grund i mit. påverkan.
E. Wessfti (1970 s. 28) menar att det mit. inflytandet också sträckt sig till ordens böjning. De inflyttade tyskarna skall inte korrekt ha kunnat använda de gamla kasusformerna, vilket även skall
ha påverkat svenskarnas behandling av desamma (se även H. Ronge i KLNM 12 sp. 275 ff.). Nyligen har K. Ringgaard (i ANF 101, 1986, s. 173 ff.) tagit upp denna fråga. Han påpekar att mit.
hade ett rikt formsystem, "der i princippet stemmer overens med nuvxrende tysk skriftsprog"
(s. 176). Genom hänvisning till de danska landskapslagarna söker Ringgaard visa att mit. inte kan
ha haft något inflytande på formförenklingen. Denna var enligt hans mening så gott som fullbordad på Jylland och långt framskriden i Skåne, innan tyskarna nådde fram till Östersjön och innan
holsteinarna trängde in i Sydslesvig. Ringgaards konklusion är att kasusförenklingen helt och hållet är en intern nordisk språklig företeelse. Geografiskt skall utvecklingen ha gått från Jylland
till öarna och Skåne och därifrån spritt sig upp genom Sverige.
I skrivningarna av namnet Stockholm kan vi se att mit. påverkan troligen fungerat i en annan
riktning än vad man tänkt tidigare. Denna påverkan resulterar i bibehållande av dat.-ändelsen. Skrivningarna Stokholme o.d. under senare hälften av 1300-talet måste ses som sådan påverkan (se K.-G. Ljunggren 1937 s. 71 f.).
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Under 1400-talets första del möter ganska få former med ändelse, i 73 fall
av sammanlagt 402. Under 1400-talets senare hälft är antalet ändelseförsedda
former förhållandevis ännu färre, 24 av 709. Under perioden 1500-26 är
samtliga former utan ändelse.
Alltifrån äldsta tid har det alltså funnits en tradition att skriva namnet
Stockholm utan ändelse. I de belägg där ändelse förekommer räknar jag till
stor del med mlt. påverkan. I lagtexterna, som är konservativa och mindre påverkade av latinet, förekommer också ändelseförsedda former.

5.3.2. Diskussion och sammanfattning
De undersökta stadsnamnens böjning i dat.-ställning understryker hur starkt
traditionen att skriva de svenska ortnamnen utan böjningsändelse i latinska
källor verkat. Namn som med svenska former ofta uppträder i de latinska källorna uppvisar oböjd normalform, och denna lever kvar även i de fsv. källorna (se kap. 5.2). Stadsnamnet Strängnäs uppvisar en sådan böjning. I de
latinska källorna, där namnet representeras med ca 100 belägg, förekommer
inte några former med dat.-ändelse. Vid övergången till svenska i källorna
fortsätter man att använda den oböjda formen. Mot slutet av 1300-talet förekommer ett fåtal ändelseförsedda former, vilka visar att kasusböjning fortfarande förekommit hos namn. Många av de böjda formerna förekommer i
fasta uttryck, där de olika skrivarna kan ha skrivit av varandra. Under
1400-talet utgör de ändelseförsedda formerna endast ca 2 To av materialet,
och under 1500-talet är alla former utan ändelse. Det är under den senare hälften av 1400-talet som ändelsen helt försvinner till vilket även den allmänna kasusupplösningen bidragit.
Namnet Stockholm uppvisar en lika intressant bild. Under 1200-talet har
samtliga 10 belägg ändelselös form. Under 1300-talets förra hälft har 8 av 41
belägg ändelse. Dessa förekommer främst i lagtexter. Under nästa period,
1300-talets senare hälft, då man börjat övergå till att skriva på svenska, följer
man till att börja med traditionen från de latinska källorna, dvs, att inte böja
namnet. På 1380-talet förekommer en del skrivningar med ändelse. Dessa kan
bero på inflytande från mlt., då det förekommer en hel del mlt. brev under
denna tid, där namnet skrivs med ändelse. Under 1400-talets förra hälft är antalet ändelseförsedda former litet för att minska ytterligare under 1400-talets
senare hälft. Perioden 1500-26 uppvisar ej någon ändelseförsedd form.
Namnen på (-)köping visar en helt annan bild. Dat.-ändelsen är hos dessa
betydligt frekventare och håller sig kvar under 1300-talet och 1400-talets förra
hälft. Stadsnamnet Linköping förekommer ofta och tidigt i de latinska källorna. Det är här så gott som genomgående latiniserat. Det har alltså inte funnits någon tradition att skriva namnet i svensk form från den tiden. Man böjer
därför regelrätt i de svenska texterna, och formen på -i/-e blir under en lång
tid den normala.
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Namnet Norrköping börjar inte uppträda allmänt i källorna förrän o. 1350.
Under perioden 1350-99 är formerna ändelseförsedda. Ej heller i detta fall
har någon normalform utan ändelse kunnat utbildas. Detsamma gäller för Söderköping, som i de äldsta källorna är latiniserat. Namnet dyker upp i svensk
form framför allt under 1300-talets senare hälft med ändelsen bevarad. Att
det äldst kan ha haft en svensk normalform på -e/-t e visar skrivningar som
datum sudhercopinghce (1374), Datum Sudercopinghe (1380), då vi efter dateringsord i latinsk text bör vänta en svensk normalform (se kap. 2.3.3).
Det är uppenbart att de namn som ej haft någon stark tradition att i de latinska källorna skrivas i svensk form längre behåller sin dat.-ändelse. Det framgår
tydligt att det måste vara sättet att skriva svenska ortnamn i de latinska källorna som har påverkat ortnamnens former utan ändelse under 1300-talets senare hälft och 1400-talets förra hälft. Efter 1400-talets mitt sätter sedan den
allmänna kasusupplösningen in som en drivande faktor till ändelsebortfallet
i dat. Uppenbarligen är skrivningarna i de latinska källorna en starkare orsak
till de uppkomna normalformerna utan ändelse än t.ex. det att orten är stor
eller väl känd, då ju Linköping bör ha varit lika bekant som t.ex. Strängnäs.
Att ogenomskinliga ortnamn, där betydelsen gått förlorad, lätt kan erhålla
oböjda normalformer eller glida in i andra böjningsmönster är inte förvånande. Vi kan emellertid konstatera att även namn med genomskinliga senare
leder som Strängnäs och Stockholm tidigt etablerat en oböjd form. Hos dessa
namn har uppenbarligen inte elementens betydelse varit levande (se vidare
nedan s. 167 f.).

5.4. Byte av paradigm
5.4.1. Allmän diskussion
Inom ordböjningen sker ibland byte av paradigm, varigenom ett ord eller en
grupp ord kommer att uppvisa ett nytt paradigm. Paradigmbyte kan ta sig uttryck på olika sätt. En sekundär gen.-form kan t.ex. tränga in i stället för en
äldre sådan; fem. och vissa mask. ord får -s i stället för -a(r) eller annan ändelse. Detta är ett led i den allmänna förändringen av kasusböjningen. Förändringen sker både hos appellativ och ortnamn. Intressant för min undersökning är om denna förändring sker tidigare hos namnen. L. Hellberg (1960b
s. 59 ff.) har som nämnts ovan i kap. 5.2 påpekat att de gamla nom.-formerna
av äldre nordiska bebyggelsenamn tidigt kommit ur bruk. Enligt honom har
i de fall då även appellativens nom. försvunnit utvecklingen hos motsvarande
ortnamn "börjat på ett betydligt tidigare stadium" (se även Hellberg s. 35 not
24).
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Ett ortnamn kan — liksom andra ord — övergå till att böjas efter ett annat
böjningsmönster. Ett ursprungligen starkt böjt namn kan gå över till svag böjning. Plur. form, Oia(r), av simplex o kan ha uppfattats som svag sing. form.
Så förklaras former som i oio (1460) för ÖA, gd i Björnlunda sn, och in oyo
(1347) för Öja, by i Flens stad eller gd i Stora Malms sn (se ovan kap. 3 not
2). Överhuvudtaget är övergång till svag böjning hos ursprungligen starkt
böjda namn inte ovanlig. Detta synes på något sätt hänga ihop med införandet av best. artikeln i vissa namnkategorier. Många ursprungligen starkt
böjda ånamn har övergått till svag böjning, t.ex. Viskan, å i Hall. 1. och
Älvsb. 1., som tidigare hette Visk, ingående i det halländska häradsnamnet
Viskardal och känt bl.a. genom Vjb från 1200-talet (härom se Th. Andersson
i NoB 60, 1972, s. 31; jfr utvecklingen av sjönamn som Vänern (fsv. Vcenir),
Vättern (fsv. Vcetur)).
Anslutning till nytt paradigm visar också former som de hedeskyrke (1294)
och tul Sunmåris (1260-talet). Dessa torde ha fått gen.-s efter mönster av iastammarna. iö-stammar med dat. och ack. på -i/-e, speciellt sådana där iomljud verkat, torde ha haft lätt att anslutas till de neutr. ia-stammarna.
Först bör en ny normalform på -i/-e efter de mest frekventa kasus, dat. och
ack., ha etablerats (se ovan kap. 4.3.3). Även -vin-namnen har former som
tyder på anslutning till ia-stamsparadigmet (se nedan kap. 5.4.3).
Alla stelnade dat.-former, exempelvis Hamre, Stene, Sunne, Berge, måste
också sägas bilda ett nytt paradigm med samma form i nom., dat. och ack.
(om stelnade dat.-former i norska ortnamn se G. Indrebo i MoM 1926 s. 93
ff. och B. Helleland i SNF 63, 1982, s. 170; se även ovan kap. 5.2). Problemet
är att vi inte vet riktigt när dessa stelnat. Att ett -berge tidigt har etablerats
som normalform visar nom.-former som som heter Staffsberghe 1450 4/11
Sstb 1:1 s. 197 (Stadsberga, by i Österhaninge sn), en gard solberge o. 1500
C 37 fol. 65 v. (Trolles jb s. 88) (Solberga, gd i Västra Vingåkers sn) och en
ack.-form som mansionem snoteberhce 1279 16/2 Glanshammar RAp (SD 1
s. 539) (Snytberga, by i Härads sn). I mitt material har jag ej funnit någon
gen.-form på -s till en sådan ny grundform, dvs. *Hambres o.d.8
Ortnamn står ofta i grundform i exempel med efterföljande ord som kirkia,
sokn, by, Lex. j 1iidh sokn (1400), op a faghrahedh thing (1402), j birkkewik

8 I en vidimerad avskr. i översättning av en urkund från 1315 (19-24/5 Stockholm SD 3 s.
fore wawarefrwbergis clöstre
216) uppträder tre former på -is: j warefrubergis clöster
refrwbergis clöstre. Avskriften dateras av SD till början av 1400-talet. Då dat.-formerna av Vårfruberga under medeltiden endast i en källa skrivs med -e och ovanstående -is-former ej förekommer i en originalkälla, kan vi nog avfärda dessa som korrupta former. Skrivningar som rangfridis
abbatisse riisberghis 1330 11/9 Dåvö RAp (SD 4s. 180), Actum Risabierghis 1341 29/3 Riseberga
RAp (SD 5 s. 29) för det närkingska klosternamnet Risebei-ga måste förstås som latinska ablativformer i plur. med lokativisk funktion.
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sokn --- j birkewik sokn (1411) (se ovan kap. 5.2). -vin-namnen uppvisar gen.form på -ini och -in vid sidan av -inis och -ins. De förra bör ses som stelnade
normalformer använda i samtliga kasus (se nedan kap. 5.4.3). Jag skulle vilja
karakterisera även denna typ av böjning som resultat av byte av paradigm
med en ny grundform ( = nom./ack.). Jag har även tidigare (i kap. 4.3 och
5.1) anfört former på -e av ortnamn på (-)hefi i gen.-ställning. Här är det
dat.-/ack.-formen som bildat ny grundform.
Det är också fråga om ett paradigmbyte, när ett ursprungligt sing. namn utgående från dat.-formen, t.ex. Berge, går över till att böjas som de många
plur. bebyggelsenamnen på -a, exempelvis Hamra i Ärla sn, Benhamra i Vada
sn, Skålhamra i Täby sn, Skällberga i Västerljungs sn, Solberga i Nykyrka sn,
Onsberga i Runtuna sn (se ovan kap. 2.2.2.2 och 2.2.4.2).

5.4.2. Övergång till genitiv på -s
I kapitlet om de fem. ortnamnens böjning (kap. 3) har berörts s-genitivens inträngande i hela ordförrådet hos grupper som tidigare haft annan gen.-ändelse. I föregående avsnitt (5.4.1) har också frågan berörts, om övergång till sekundär s-gen. har skett tidigare hos namn än hos appellativ. Ändelsen -s, som
lånats från de mask. och neutr. a-stammarna, uppträder vid sidan av regelbunden böjning redan på några runstenar i släktskapsord, t.ex. fahurs :
brobur (Sö 204). Även hos fem. ord förekommer -s tidigt. Gen. mokurs uppträder i bl.a. Östgötalagen och Västmannalagen (Noreen 1904 § 438.2). Både
i fakurs och mokurs är -s lagt till den tidigare gen.-formen -ur. Under den
äldre fsv. perioden uppträder den sekundära s-gen. hos mask. i- och u-stammar, t.ex. staz (nom. staber), sons (Noreen 1904 § 407.2, 412.2, WesAn 1969
§ 133). I stället för -a(r) inträder -s i y. fsv. hos fem, 1-stammar, t.ex. sorgs
(Noreen 1904 § 408.2). Till tiden strax efter 1400 och senare daterar Noreen
(1904 § 399.2b) den sekundära gen.-formen hos ö-stammar, t.ex. sicels, bruz
(nom. bruk). WesAn (1969 § 141.1) daterar s-gen. hos inhemska fem, ord
först till efter mitten av 1400-talet. Ett enstaka tidigt exempel är vcerulz och
liknande skrivningar i Cod. Bureanus, som Wess&I (§ 133) menar kunna sammanhänga "med att böjningen väruld, gen. *väraldar var alldeles ensamstående med sin vokalväxling" (jfr Noreen § 408 anm. 5).
K. F. Söderwalls undersökningar från 1800-talets senare hälft är mig veterligen fortfarande de enda mer omfattande sammanfattningarna om kasussystemets utveckling. Denne uttalar sig om gen. hos fem, på detta sätt (Söderwall
1865-66 s. 12; se även dens. 1870 s. 17):
Till inträngandet af s uti genitiven af feminina substantiv finner man i 14:de århundradet knappt något annat spår än formen mokors och några sammansättningar, till hvilka äfven torde kunna föras vceruldz och vcerceldz i tel himinrikis ljus ok
vceruldz Cod. Bur. 186 och vndi fierrce sycel oc vcerceldz hefier Magn. Er. Test. I
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förra hälften af 15:de århundradet börjar det förekomma i den obestämda gen.
sing. af substantiv på -het, vid hvilka osäkerheten i bruket af den främmande afledningen röjer sig äfven i det ofta förekommande bruket af det possessiva pronominet i mask, eller neutr. [. . .1. Mot medlet af det 15:de århundradet, då allt flera
drag af språkets upplösning visa sig, börjar denna ändelse att på ett mera bestämdt
sätt framträda och blifver sedan allt vanligare [. . .1.
A. Janz&I (1936 s. 47) skriver att -s under 1300-talets slut tränger in hos fem.
ord och hänvisar här till en undersökning av I. Gjöstein (i ANF 50, 1934, s.
93 ff.) rörande fno. diplom från 1300-talet. Hon anför dock endast ett fåtal
fem. ord (s. 95, 109; för fno. förhållanden se även Seip 1955 s. 189 och 306
f.). I forndanskan, där den gamla kasusböjningens upplösning sker tidigare
än i Sverige (se t.ex. Söderwall 1865-66 s. 1), kan konstateras tidiga exempel
på den sekundära s-gen., som framför allt uppträder i västdanska texter
(Brondum-Nielsen 1966 § 446.4; se även § 473.4, 492.2, 493.2 och 503 samt
Skautrup 1968 § 32).
Av personnamnen är det endast de starkt böjda kvinnonamnen som hittills
har undersökts ordentligt med avseende på den aktuella frågan (Peterson 1981
s. 91 ff.). Dessa pekar inte i någon större utsträckning på tidig s-gen. Gen.
av personnamnet Mokir uppträder uteslutande i metronymika på -son, varför
det är omöjligt att se om s-gen. föreligger (s. 129 f.). Det första vittnesgilla
belägget härrör från 1359: rothcelwers father (30/9 Stora Tuna RAp, DDal 2
s. 1), där nom.-formen på -er har uppfattats som hörande till stammen och
ett gen.-s har lagts till denna. "Kanske har det varit så, att en (normal)ändelse
-a känts onaturlig att lägga till -er-", skriver Peterson (s. 94). Namnet är ovanligt och brevet är utfärdat i en bygd som präglats av tysk invandring, vilket
kan ha föranlett den påfallande formen, menar hon. Det dröjer sedan 40 år,
innan nästa belägg med s-gen. uppträder, och först under slutet av 1400-talet
blir gen. på -s mera allmän. Orsaken till att -s konkurrerar ut -ar, -a, -o o.d.
vill Peterson (med stöd av Janz&I 1936 s. 47) se i att -s var den enda ändelse
som enbart uttryckte gen.-funktion. Hon menar även att den vokalförsvagning som uppträder mot slutet av medeltiden kan ha inverkat. Denna föranledde kasussammanfall och ett nytt tydligt kasusmärke, -s, infördes. Peterson
vill se denna utveckling som till största delen inhemsk (s. 107 f. med hänvisningar).
Till skillnad mot fda. ortnamnet Skane, innehållande slutleden -.(3, som redan på 1350-talet visar gen.-ändelse på -s, står de fsv. kvinnonamnen på -o
med ett undantag utan kasusändelse, vilket Peterson (1981 s. 95) förklarar
med kontraktion vid hiatus oa. Endast i ett exempel förekommer gen.-ändelsen -s: ragnoss och hcemmingx opna breff 1438 3/7 Jomala RAp (FMU 3 s.
143 f.). Peterson tänker sig att önskan om tydlighetsmarkering varit en bidragande orsak till gen.-ändelsen i detta fall.
Att tydlighetsböjning spelat in vid byte av paradigm framgår i en uppsats
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av L. Peterson (i SAS 2, 1984, s. 5 ff.), där hon visar hur i fno. gen.-form
på -s under vissa fonotaktiska betingelser har kunnat bytas ut mot ett tydligare, oursprungligt -ar. Här sker alltså övergången i motsatt riktning.
Ytterligare undersökningar av personnamnens böjning är dock nödvändiga, innan man kan säga något om vad personnamnen har att bidra med, när
det gäller framväxten av sekundär s-gen. Att de mask. personnamnen med ursprunglig gen. på -ar lättare än de fem, kunnat anta s-gen. är väl sannolikt.
Mansnamnet Biorn uppvisar s-gen. redan vid 1100-talets mitt (SMP 1 sp. 318
ff.). Finvik skrivs Fin widz i gen. 1359, 1371, 1375 osv. (SMP 2 sp. 62 ff.),
Anund uppträder med gen.-s, Anund(h)z o.d., 1368 ff. (SMP 1 sp. 109 ff.),
och Gukmund har gen.-formen Gudmundz 1386, 1388, 1399 etc. (SMP 2 sp.
346 ff.; se även I. Gjöstein i ANF 50, 1934, s. 94). Beträffande motsvarande
i fsv. existerande appellativ har jag ej funnit något exempel på s-form i gen.
av biorn i Sdw eller i lagtexterna (jfr Noreen 1904 § 383.2d och WesAn 1969
§ 85). Huruvida appellativet viker 'skog, ved' ingår i personnamn på -vit är
osäkert (se Mocker 1964 s. 31). Däremot förekommer i MESL från 1300-talets
mitt enligt en numera vanlig uppfattning -s-gen. av viker, a widz wceghna
(Byghninga B. 22:11, Schlyter 11 s. 166; se Holmbäck & WesAn 1966 s. 98:
viker 'trävirke').
Man har i dansk och norsk handbokslitteratur framhållit att det först och
främst är i personbeteckningar, speciellt mask. sing.-former, som gen. på -s
tidigt uppträder (Brondum-Nielsen 1966 § 503; Knudsen 1967 s. 44 f.).
I. Gjöstein (i ANF 50, 1934, s. 93 ff.) har observerat att s-gen. i fno. särskilt
lätt tränger in hos mansnamn på ursprungligt -ar samt hos släktskapsorden
vid sidan av den gamla gen.-ändelsen. Gjöstein anför också tidiga former av
gamla fem. ortnamn: Oslos (1264), Hafrsslos (1358), Danmorkx (1387), Bergwins biscopsdome (1400 i vid. 1410).
I mitt ortnamnsmaterial från Södermanland förekommer också s-former
hos fem. ortnamn. Sockennamnet Björkvik skrivs 1369 j birkewiks sookn. Uttrycket är klart uppdelat i två ord, men man måste förstås också tänka sig
möjligheten av en form utan ändelse (se kap. 3). s-gen. förekommer vidare i
skrivningar från 1400-talets förra hälft av Svartalöt: i swortalotz hceradhe --i fornaempda swortalotz hceradhe (1423). Ytterligare 1400-talsskrivningar är
j brandaborgx Icecen (1453), Nceffua qwcernss hytto (1457), nceffuoquerns
hytta (1466) (se ovan kap. 3). För motsvarande appellativ har jag ej funnit så
tidiga s-former.
Även i fem. ortnamn utanför mitt egentliga undersökningsområde anträffas sekundär gen.-form på -s. Sockennamnet Häverö, som troligen innehåller
ett fem. iö-avlett Hcever (se ovan kap. 5.2), har antagit s-gen.: hceuers kirkia
[3 ggr], haucers kirkia, hceuers kirkia [2 ggr] 1409 11/9 Uppsala DaRAp (SDns
2 s. 185; annan läsning).
Det gamla bygdenamnet Rekarne, gemensamt namn för Österrekarne och
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Västerrekarne hd i Södermanland, innehåller enligt de äldre skrivningarna ett
fem. Rek (J. Sahlgren i NoB 13, 1925, s. 185 ff., G. Widmark i NoB 49, 1961,
s. 124). Förutom regelrätta skrivningar i gen. sing. som a osterreka Pingge
1357 13/7 Österrekarne hdstg RAp (SD 7 s. 214) — här kan också en inbyggarbeteckning föreligga — och former utan ändelse som ij ostirrek hundare
1378 17/6 Torshälla RAp (SRP 1350) uppvisar namnet även s-gen.: j ostarekxhundare 1397 12/1 Torshälla RAp (SRP 2838), j ostrarekx heret 1402 4/5
Kjulaås RAp (SDns 1 s. 126), i osterreekx hceradhe 1409 31/10 Aspalöt RAp
(SDns 2 s. 221), i osterrekx hxradhe 1423 10/6 Fagrahed RAp, j ostra Reeks
hxradh 1433 21/10 Västerås DaRAp, j Ostereeks hceradh 1446 3/6 Eskilstuna
RAp, j osterreeks hrade --- j Osterreekx hxrade 1449 9/2 Strängnäs RAp.
s-gen. dyker som synes upp i slutet av 1300-talet samt då och då under
1400-talet.
Sockennamnet Rytterne är ursprungligen ett gammalt svagt fem. Rytra,
som antagits vara ett önamn (Ståhl 1971 s. 89, dens. i NoB 48, 1960, s. 117;
se även G. Widmark i NoB 49, 1961, s. 125 f.). Det skrivs äldst parrochia
rytru 1304 2/6 Arnö RAp (SD 2 s. 416). I gen. sing. är former på -o vanligast,
t.ex. ii lithlorytro sookn 1352 13/6 Tuhundra hdstg RAp (SD 6 s. 361), men
även former utan gen.-markering förekommer, t.ex. i ryt her (eventuellt
rythre) sokn 1453 23/4 Aspnäs RAp. Efter mitten av 1400-talet börjar även
en sekundär form på -s uppträda: lille ryters sokn 1457 C 7 fol. 14 r., j Storarythers sokn 1461 22/2 Uppsala UUBp, Lille Ritters Sogn 1473 C 8 fol. 16 v.
Gen.-formen Rytro torde ha försvagats till Rytre (jfr belägget från 1453). Ur
denna form kan sedan Ryter ha uppkommit, vilken antagit gen.-form på -s,
när man inte längre associerade namnet med ett fem. ord.
Av den undersökta mask. ja-stammen visar mitt material — som ju här är
mycket litet — inte någon s-gen. Jag har gått igenom övriga namn på
(-)bcekker i OAU:s medeltidsregister och funnit följande exempel på tidiga
oursprungliga fsv. s-former i gen.: i holabeks cengiom u.å. [o. 1370] u.d. u.o.
Bep (beb.?, Värnamo lfs, Östbo hd, Jönk. 1.), j marbceks sokn 1382 27/2
Torshälla LSBp, j marbeks sokn --- innan marbex sokn 1385 14/9 Västerås
LSBp (Marbäck, sn, Norra Vedbo hd, Jönk. 1.), J tellanbexcengom 1387 16/2
Gröntuv RAp (DDal 2 s. 7; annan datering) (Tälnbäcken, by, Stora Tuna sn,
Falu doms. södra tg, Kopp. 1.), i nutabeks son [!] - i nutabeks sokn 1377
1/1 u.o. RAp (SRP 1233), innan nutabax sokn 1384 13/6 Högsby RAp (SRP
2027) (Nottebäck, sn, Uppvidinge hd, Kron. 1.), riuulus et palus wlgariter dicti
sturubcekker et sturubeksmusi 1326 9/6 [Gudhem] RAp (SD 3 s. 719), Riuulus
et palus wlgaliter dicti sturubcekker et sturubceksmusi 1326 9/6 [Nydala] RAp,
riuulus et palus wlgariter dicti sturubcekker et sturubcekxmusi 1326 9/6 u.o.
i odat. vid. [Varnhem] RAp, riwlus et palus wlgariter dicti sturubcekker et sturubeksmose 1326 9/6 u.o. i vid. 1474 15/5 Valstad RAp (bäck?, Annerstads
sn, Sunnerbo hd, Kron. 1.), aff fiskebceks kirkio 1399 4/9 Jönköping DaRAp
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(Styffe Bidr. 2 s. 69 ff.) (nu Fiskebäck, by, Habo sn, Vartofta hd, Skar. 1.),
suartabeks aa 1398 28/12 Uppsala RAp (SRP 2949), swartabceghx aa 1412
31/1 Uppsala RAp (SDns 2 s. 468) (Svartbäcken, stadsdel, Uppsala stad), j
kolbeks sokn 1353 10/5 u.o. RAp (SD 6 s. 426), i kolbecx soken --- i kolbecx
soken 1369 18/1 Snevringe hdstg RAp (SRP 855), i kulbeks sokn 1382 15/5
Rxkningaholm RAp (SRP 1717), j kolbekx sokn 1383 22/1 Munktorp UUBp
kolbex kirkio [2 ggr] 1399
m.fl. liknande skrivningar, aff kolbex kirkio
21/10 Västerås DaRApp (Kolbäck, sn, Snevringe hd, Västm. 1.), jnncen leerbechs sochn liggianda 1391 25/7 Kungsberg UUBp (Lerbäck, sn, Kumla hd,
Ör. 1.).
Th. Andersson (i NoB 56, 1968, s. 16 f.) har givit exempel på östgötska ortnamn innehållande gen.-formen sios, sjas i stället för äldre sioa(r) av fsv.
sio(r) 'sjö' redan från förra hälften av 1300-talet. Han anför exempel som
celgxsioshuth P] 1332 21/2 u.o. RAp (SD 4 s. 256), in celghsioshult 1332 4/4
u.o. RAp (SD 4 s. 263), in . . . helgsyooshult 1347 30/1 Söderköping RAp
(SD 5 s. 631), avseende Älgshult i Hällestads sn, i Ncefsyostorpce 1353 11/11
u.o. SD 6 s. 459 (Näfstorp i Risinge sn), in. . . gceddosyos edhce --- in. . .
gceddcesyos edhce 1353 24/2 u.o. RAp (SD 6 s. 413), in giceddosyos edhe 1359
29/9 u.o. RAp (SD 7 s. 214) (Gäddö i Regna sn), axsyosceng 1405 30/3 Huseryd DaRApp (SDns 1 s. 439 avskr.), avseende ett icke identifierat torp i Vånga
sn, i nyssyosbodha 1413 20/6 Jönköping RAp (SDns 2 s. 654), troligen avseende Nöstebo, gd i Börrums sn, i ticelsiosbodum 1432 3/5 Skärlunda RAp
(Talsebo, by i Hycklinge sn), i mosios cende --- i mosiosbcek 1496 17/12 Slätmon RAp, avseende Mosjön, sjö i Risinge sn. Härtill kan fogas in geetsyosbakkce 1349 24/8 Köping RAp (SD 6 s. 135) (se Hellquist 1903-06 s. 168),
en oidentifierad lokal i Åkerbo hd, Västm. 1., en form av Hattsjöhult, by,
Norra Sandsjö sn, Västra hd, Jönk. 1., som lyder hattasioshult 1364 30/12
u.o. RAp (SD 8 s. 608) samt två belägg från D 11: Wirkesyos maala (1447 fol.
83 v.; VKJ s. 72) och j byrkiosios mala (1457 fol. 138 r.; VKJ s. 108), vilka
A. Larsson (i VKJ s. 141 not 1 och 225 not 5) sammanhåller med Virkesjö
i Algutsboda sn, Uppvidinge hd, Kron. 1. S. Strandberg (i OUÅ 1984 s. 46 f.
not 19) visar på växling mellan kompositionsformerna i ovannämnda Hattsjöhult, som även skrivs hattasiohultom 1394 12/7 Vadstena RAp (SRP 2701; för
dateringen jfr G. Pellijeff i NoB 50, 1962, s. 9 ff.), samt i det likaså ovan
nämnda Älgshult, som också skrivs celghsyohult 1410 13/1 Finspång DaRAp.

Den hittillsvarande forskningens uppfattning om den sekundära s-genitivens
inträngande i fsv. i andra böjningsgrupper än där den ursprungligen hör
hemma är att den först dyker upp hos släktskapsorden. Mask. i- och u-stammar kan uppvisa s-gen. i ä. fsv. Hos de fem. orden uppträder ändelsen, bortsett från släktskapsordet mokir, först i y. fsv. Vad 0-stammarna beträffar,
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har man daterat uppträdandet av den sekundära ändelsen till tiden strax efter
1400 (se ovan).
Riktigt hur långt tillbaka i tiden den sekundära s-gen. sträcker sig är svårt
att säga, innan mer omfattande undersökningar gjorts. Ovanstående ortnamnsexempel talar för att företeelsen har funnits i Sverige senast vid
1300-talets början. De ovan nämnda växlingsformerna, hattasioshult (1364)
/ hattasiohultom (1394) och celghsioshult (1332) / celghsyohult (1410), kan
tyda på att övergången till den sekundära gen. tidigast skett hos namnen. Att
ortnamn vilkas innebörd gått förlorad, t.ex. Hcever, Rek, lätt kan glida in i
en annan böjningsgrupp är inte så förvånande. Däremot är det påfallande att
ortnamn med slutleder innehållande klart genomskinliga ord som t.ex. -bcekker och -sior kan anta en ny böjningsändelse. Appellativet sior uppvisar gen.form sim i y. fsv. (Noreen 1904 § 385). Appellativet skrivs tu sios från slutet
av 1400-talet i Su (s. 118, Sdw 2:1 s. 337) och 1526 i MB 2 (s. 219). Uttrycket
viku sios 'sjömil' förekommer också i den fsv. litteraturen (Sdw 2 s. 969 samt
Sdw suppl. s. 1063), men inte något belägg är äldre än från 1400-talet. I Om
den heliga fru Karin (Jöns Buddes bok s. 198) från ca 1500 har A. Hirtschulz
(1934 s. 24) observerat formen tu syoos, "während in Magnus Erikssons
Landrecht (Cod. AM. 51) noch nur die alte genuine -s-lose Form sio (lx Kv.)
belegt war!" (not 3). Beträffande appellativet bcekker skriver Noreen (1904
§ 392.1) att gen.-ändelsen -ar i y. fsv. ersätts med -s (se WesAn 1969 § 84 för
ä. fsv.).
Att övergång till sekundär s-gen. skett tämligen tidigt även hos fem. ortnamn kan former som j birkewiks sookn (1369), j ostarekxhundare (1397)
visa. Något osäkert är dock det förra exemplet, då det ju kan röra sig om en
form utan ändelse, som kommit att skrivas på detta sätt. Jag vill här åter peka
på av I. Gjöstein (i ANF 50, 1934, s. 95) anförda fno. exempel som Oslos
(1264), Hafrsslos (1358), Bergwins biscopsdome (1400 i vid. 1410). En orsak
till att s-gen. tidigt tränger in hos ortnamn kan vara just deras namnfunktion.
Man har uppenbarligen inte alltid associerat till namnens innebörd och böjningsmönster. Kanske har det faktum att det i vissa fall inte längre är fråga
om naturnamn utan bebyggelsenamn spelat in. B. Lindén (i NoB 57, 1969, s.
15 f.) har i övredalska ortnamn observerat stelnad dat.-form av gamla sjönamn i användning om bebyggelse vid respektive vatten, exempelvis Ore, sockenbygden vid Orsjön, Läde, fäbodar vid Lädsjön. L. Hellberg (i NoB 30,
1942, s. 92) antar ett bebyggelsebetecknande Bor som förled i det sörmländska
gårdnamnet Borsökna. Ordet bor är en gammal kortstavig 1-stam och skulle
regelrätt haft gen. på -ar. Hellberg menar att just en bebyggelse kunnat anta
a-stamsböjning med gen. på -s, speciellt som appellativet bor i denna trakt
dött ut mycket tidigt. De i det föregående redovisade skrivningarna av Svartbäcken med tillagt aa 'å', suartabeks aa (1398) och swartabceghx aa (1412),
tyder på att det är bebyggelsen som avses. Att Svartbäcken som bebyggelse12
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namn erhållit ny gen.-form är inte förvånande. Man associerar här ej längre
till grundordet. Vissa ortnamn kan helt sakna association till det grundord
som ingår. Sådana kan t.ex. vara ogenomskinliga namn såsom Hcever eller
namn på väl kända orter, t.ex. Stockholm (jfr kap. 5.3.2). Även bebyggelsenamn som återgår på äldre naturnamn får räknas till denna kategori. J. Nilsson (1975 s. 145 ff.) försöker förklara genusförändringarna hos de plur. bebyggelsenamnen på Island så att ortnamnen skulle ha en primär och en sekundär innebörd. När den appellativa innebörden bleknat, kan den sekundära innebörden, t.ex. 'gården', 'jorden', föranleda analogiska böjningssätt. Han
försöker urskilja de krafter som styr dessa genusförändringar. Övergång till
mask. böjning kan t.ex. ha sin orsak i att mask, namn på plur. -ar är mycket
frekventa. Nilsson kan konstatera "att primära ortsangivelser utvecklas i
riktning mot stelnade formler. Appellativerna som ingår i de plurala bebyggelsenamnen — vars pluralitet har skiftande bakgrund — får i sin nya funktion (som namn) ett nytt innehåll" (s. 148). Även G. Widmark (i NoB 63,
1975, s. 135) vill se bebyggelsenamn som etiketter. De har utvecklats från "individuellt karaktäriserande benämningar" till "rena beteckningar", dvs.
"rena" namn. Hon anknyter till en tidigare uppsats av G. Franzén (i NoB 49,
1961, s. 180 ff.), där denne diskuterar numerusförändringar hos ortnamnen
i liknande tankegångar.
De flesta av de tidiga exemplen på övergång till s-gen. som anförts är bebyggelsenamn, t.ex. de fno. Oslos (1264), Sunmåris (1260-talet), Hafrsslos
(1358), Danmorkx (1387), Bergwins (1400 i vid. 1410), fda. skanes (1352), fsv.
birkewiks (1369), ostarekxhundare (1397). Även naturnamn med denna sekundära ändelse förekommer dock, t.ex. celghsioshult (1332), sturubeksmusi
(1326).
På samma sätt som genusförändringar skett hos de plur. bebyggelsenamnen
på Island, kan även en sekundär funktion hos sing. ortnamn ha medfört att
dessa antagit en annan gen.-böjning efter mönster av de frekventa a-stammarna. Speciellt ortnamn där den ursprungliga innebörden gått förlorad torde ha
haft lätt att glida in i andra böjningsmönster.
Ett stående problem i diskussionen om den speciella ortnamnsböjningen är
att vi vet så lite om appellativens böjning. Det är möjligt att de resultat som
kan framkomma av framtida studier av det appellativa böjningssystemet kan
leda till modifikationer av ovanstående resonemang. Både övergripande undersökningar och specialstudier av enstaka texter är nödvändiga, innan vi
mera slutgiltigt kan uttala oss i denna fråga.

5.4.3. -vin-namnens böjning
Resultaten från min undersökning har visat sig kunna kasta ljus över böjningen hos en omdiskuterad ortnamnstyp, nämligen -vin-namnen.
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V. Jansson har granskat de äldsta norska och svenska -vin-namnens böjning, först i en uppsats (i NoB 23, 1935, s. 114 ff.) och senare i en omfattande
avhandling (1951 s. 235 ff.).
Den äldsta böjningen av jö-stammen vin som senare led i sammansatta ortnamn kan ej förklaras utifrån ett jö-stamsparadigm, vilket de många dat.formerna på -ini klart visar. Såsom redan H. Pipping (i NoB 13, 1925, s. 33
f.) påpekat och som Jansson närmare visar, böjs äldre -vin-namn som iöstammar, medan senare namn uppvisar jö-stamsböjning.
Redan i gammal tid visar böjningen avvikelser och paradigmet utsätts för
upplösningstendenser. jö-stamsböjningen hör främst hemma på Vestlandet
och i Nord-Trondelag. Ändelselös dat. förekommer ofta på Vestlandet. På
Ostlandet och i Sverige dominerar former på -ini. Ändelsen -ini förekommer
även i andra kasus än dat. I nom, och ack. är -in vanligast på Vestlandet och
i isländska texter, medan former på -ini förekommer framför allt på Ostlandet
och i Sverige. Den geografiska motsättningen mellan -in och -ini är inte lika
stark i dat., men -in är vanligare på Vestlandet. I Sverige är dat. på -ini nästan
enarådande.
Utgångspunkt för -ini-formerna är dat. och ack. I östra Norge och i Sverige
har en speciell utveckling i böjningen ägt rum: form på -ini tränger in även
i andra kasus.
I gen. sing. uppträder de sammansatta vin-namnen med skilda ändelser.
Gen. på -iniar, dvs. jö-stamsform, är ovanlig och uppträder huvudsakligen på
Vestlandet. Enstaka exempel finns från början av 1300-talet, t.ex. j Haulsyniar kirkiu sokn o. 1303 u.d. u.o. DN 2 s. 61, til Aulfunäyniar kirkiu 1309 24/2
Nidaros DN 2 s. 81 (bägge exemplen är från Möre fylke; Jansson 1951 s.
249 f.).
Gen. på -mar är vanligare i Norge än i Sverige. Från Sverige är beläggen
så få, att Jansson betvivlar att gen. på -mar har funnits under den tid som beläggen hänför sig till. En del tidiga belägg på svenska ortnamn finns i RB,
"men det är icke säkert, att RB avspeglar den svenska flexionen", skriver
Jansson (s. 252).
Gen. på -ini finns i sydöstra Norge och i Trondelag. I Sverige är det redan
tidigt den vanligaste ändelsen. Sockennamnet flidene, Kållands hd, Skar. 1.,
skrivs ii thodhine sokn 1371 u.d. u.o. UUBp, sockennamnet Näsinge, Vette
hd, Göteb. 1., widr Ncesini kirkiu 1378 14/11 Näsinge kyrka DN 1 s. 338 (enligt OGB 20:2 s. 50 wider), och sockennamnet Möne, Ås hd, Älvsb. 1., j
~ene sokn 1380 6/6 Västerås UUBp (se vidare Jansson s. 253). Jansson vill
se dessa former på -ini snarast som resultatet av en utveckling -mar > -ince>
-ini (s. 254). Man behöver emellertid inte räkna med en sådan utveckling. Enligt min mening har i stället snarare dat.-formen på -ini blivit förallmänligad
i alla kasus, såväl nom. och ack. som gen. Ortnamnen uppvisar här en speciell
utveckling. De har stelnat i en normalform, som används i samtliga kasus.
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Gen. sing. på -ins förekommer tidigt, t.ex. sem Roekensvfic heitir, i Rykinsvfic (Fagrskinna s. 2, 3 not 1), Mcerens kirkiu (1279 i vid. 1307), till Ferinns
(1324), till Finnins (1340) (Jansson s. 254 f.). Svenska former på -ins är sena
nybildningar, t.ex. i knettens socken (1502) för Knätte, sn i Redvägs hd,
Älvsb. 1., i rodins sokn, rodhens sokn (o. 1420) för Rödön, sn i Jämtl. norra
doms. tg, Jämtl. 1. (s. 255). Här har alltså ett helt nytt paradigm uppstått, sgen. har lagts till former på -in.
Likaså förekommer i Sverige ombildningar med gen. på -inis, t.ex. ij hcerenes by 1389 13/5 Varnhem RAp (SRP 2398) avseende Härene, by i Norra Härene sn, Kinnefjärdings hd, Skar. 1., j hcendinis sokn 1392 24/10 Gillberga
RAp (SRP 2643) avseende Händene, sn i Skånings hd, Skar. 1. (s. 255 f.).
Gen. på -in, t.ex. Gcesenherret (1521), rodhen sokn (1403), vill Jansson delvis förklara som uppkommen ur gen. på -ins genom bortfall av -s framför ord
som börjar på s, t.ex. sokn. "Då emellertid gen. på -in har en annan utbredning än gen. på -ins och då den uppträder först i sen tid, torde den väsentligen
ha uppkommit ur äldre -ini, -ina genom apokope", skriver Jansson (s. 257).
Man behöver dock inte räkna med en sådan utveckling, om man antar en ny
grundform i oböjt skick.

De olika gen.-formerna vill jag alltså förklara på följande vis. Äldst förekom
regelrätt gen. på -Mar (och -iniar främst på Vestlandet). I och med att former
på -ini, utgående från dat.-/ack.-formen, eller på vissa håll -in, blivit normalformer, kunde dessa användas även i gen.-ställning. För att tydligt markera
gen.-form, lade man sedan till -s, den vanligaste gen.-ändelsen, till -ini och
-in, varigenom former på -inis och -ins uppstod. Utifrån dessa former har
man tidigare tänkt sig att senare leden skulle vara en neutr. ia-stam (J. Sahlgren i NoB 11, 1923, s. 113 not 2, Lundahl 1927 s. 205; den senare framför
en annan uppfattning i SOSk 1 s. 33).
Jansson (i NoB 23, 1935, s. 124 f., 1951 s. 261) kommer i sina undersökningar fram till att ortnamnen på -vin(i) senare har anslutit sig till Tn-stammarnas böjning (se även D. A. Seip i NoB 21, 1933, s. 65 f.). Det är dock inte
särskilt sannolikt att det är fråga om anslutning till detta paradigm. Tn-stammarna är en grupp av adjektivabstrakter, t.ex. vreke, celle (Noreen 1904
§ 427), och kan knappast ha legat så nära i systemet att de dragit till sig en
ortnamnsgrupp. Det är nog snarast en tillfällighet att -vin-namnens böjning
kommit att likna -Tn-stammarnas. Böjningen av -vin-namnen visar i stället på
ett mycket åskådligt sätt hur ortnamn kan få en speciell böjning med nya
grundformer. En orsak till att -vin-namnen gått denna egna väg är förmodligen att de böjts som iö-stammar och att iö-stamsparadigmet redan tidigt varit
statt i upplösning. B. Hesselman har redan 1945 (s. 36) noterat att -vin-namnen i Sverige redan på omljudstiden troligen varit "en mera stelnad och oge170

nomskinlig typ: appellativet vin var antagligen icke längre ett levande ord; i
böjningen har redan i de äldsta källorna den dominerande kasusformen, dat.
sg. på -ini, oftast undanträngt andra former, så att namnen äro oböjliga eller,
stundom, få s i genitiv". Dessa namn uppvisar en speciell ortnamnsböjning.

5.5. Sammanfattning
Tidigare forskning har berört frågan om en från appellativen avvikande böjning hos egennamnen. Sådana avvikelser har konstaterats hos plur. bebyggelsenamn (Tjäder 1967 s. 113 och Nilsson 1975 s. 8 ff., 71 f.). Även hos personnamnen har L. Peterson (i SAS 2, 1984, s. 5 ff.) iakttagit former som skiljer
sig från appellativens.
Avvikande böjning hos ortnamn är dock ej begränsad till de plur. ortnamnen. I latinska texter har känslan för svenska kasusformer inte varit särskilt
stark. Man väljer en lämplig form, vilken ofta är ack.-formen, som sammanfallit med nom.-formen, i och med att nom.-ändelsen tidigt försvunnit, åtminstone hos bebyggelsenamnen. I detta sammanhang kan man ej tala om
stelnad form utan om en normalform. Som exempel anförs önamn på -a i
oblik form, in parrochia sunga (1310).
Efter dateringsord som datum, scriptum, actum står latiniserade ortnamn
i de latinska källorna i lokativ eller ablativ. Svenska ortnamn som ej latiniserats står däremot i regel i en normalform (se kap. 2.3.3). Inte heller gen.konstruktioner av typen parochie malm (1338) uppvisar i mitt undersökningsmaterial gen.-ändelse i sing. Även en dat.-form kan bli till normalform.
Normalformer uppträder både i latinsk och fsv. text. De har i vissa fall
kommit att bli bestående, varför vi erhållit stelnade ortnamnsformer. Som
stelnade former betecknar jag ortnamn med nutida form som Hamre, Hede,
Stene. På grund av sin starka frekvens hos ortnamnen har dat.-formen trängt
undan namnets gamla grundform.
En undersökning av några stadsnamns dat.-böjning understryker starkt den
verkan som latinsk text haft på sättet att skriva svenska ortnamn. Namn som
i latinska källor ofta uppträder i svenska former, t.ex. Strängnäs och Stockholm, uppvisar en oböjd normalform. Denna lever kvar även i de fsv. källorna. Namnen på (-)köping uppvisar en annan bild. Dat.-ändelsen är här
vanligare och håller sig kvar längre. Namnet Linköping förekommer ofta och
tidigt i de latinska källorna — men i latiniserad form. Namnet Norrköping
uppträder inte frekvent i källorna förrän o. 1350. Hos dessa namn har inte
någon normalform utan ändelse etablerats. Jag har härav dragit slutsatsen att
det måste vara sättet att skriva svenska ortnamn i oböjd form i de latinska
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källorna som påverkat ortnamnens former utan dat.-ändelse under senare
hälften av 1300-talet och 1400-talets förra hälft i svenska källor.
Byte av paradigm kan ibland ske inom ordböjningen, både hos appellativ
och egennamn. Intressant för undersökningen är om ett sådant byte sker tidigare hos ortnamn än hos appellativ. Paradigmbyte kan ta sig olika uttryck,
t.ex. övergång från stark till svag böjning och anslutning till ja-stammar av
andra stammar. Som ett slags paradigmbyte betraktas också den sekundära
s-gen.
s-gen. breder ut sig hos grupper som haft en annan gen.-ändelse. Detta gäller för hela ordförrådet. Tidigast visar den sekundära gen.-ändelsen sig hos
släktskapsorden och mask. i- och u-stammar. I fem. ord tränger -s ut äldre
-a(r) hos fem. i- och ö-stammar i y. fsv. (Noreen 1904 § 399.2b). E. WesAn
(1969 § 141.1) daterar s-gen. hos inhemska fem. ord till efter mitten av
1400-talet (med undantag för tidig s-gen. av ordet vceruld). De bägge handböckernas uppgifter synes stödja sig på K. F. Söderwalls undersökningar från
senare hälften av 1800-talet (1865-66 och 1870).
Av personnamnen är det bara de starkt böjda kvinnonamnen som hittills
har undersökts ordentligt (Peterson 1981 s. 91 ff.). Dessa uppvisar ej i någon
större utsträckning tidig s-gen. Att mask. personnamn med ursprunglig gen.
på -a(r) lättare än de fem. har kunnat anta s-form, är troligt. Mansnamnet
Biorn visar t.ex. s-gen. redan vid mitten av 1100-talet, medan jag ej funnit
några exempel på s-gen. av motsvarande appellativ hos Sdw eller i lagtexterna
(jfr Noreen 1904 § 383.2d och WesAn 1969 § 85).
Riktigt hur långt tillbaka i tiden den sekundära s-gen. sträcker sig är svårt
att säga, innan mer omfattande undersökningar gjorts. Ortnamnsexempel
som sturubeksmusi (1326), celghsioshult (1332), geetsyosbakkce (1349) talar
för att denna företeelse funnits i Sverige vid 1300-talets början. Växlingsformer som hattasioshult (1364) / hattasiohultom (1394) och celghsioshult (1332)
/ celghsyohult (1410) kan tyda på att övergången tidigast skett hos namnen.
Appellativet sior uppträder med gen.-form sim i y. fsv. (Noreen 1904 § 385,
WesAn 1969 § 83). Appellativet bcekker visar gen.-form på -si y. fsv. (Noreen
1904 § 392.1; jfr Wess61 1969 § 84).
I mitt eget undersökningsmaterial förekommer fem. s-former hos ortnamn
som j birkewiks sookn (1369), i swortalotz hceradhe (1423). Hos motsvarande
appellativ har jag ej funnit så tidig s-gen.-ändelse.
En orsak till att den sekundära s-gen. tidigt tränger in hos ortnamnen kan
vara just namnfunktionen. Man associerar ej längre till det grundord som ingår. Möjligen har det faktum att det i vissa fall inte längre är fråga om naturnamn utan bebyggelsenamn spelat en viss roll. T.ex. i namnet Stockholm synes bristen på association med grundordet holmber uppenbar. Detta gäller
också inte minst för ogenomskinliga ortnamn, t.ex. önamnet Hcever, där den
ursprungliga innebörden gått helt förlorad. Sådana namn bör ha haft speciellt
172

lätt att glida in i nya paradigm.
Undersökningens resultat har visat sig kunna kasta ljus över en omdiskuterad ortnamnstyp, -vin-namnen. De äldsta -vin-namnen uppvisar iö-stamsböjning, medan yngre namn böjs som jo-stammar. Äldst förekommer regelrätta
gen.-former på -mar (och -iniar, främst på norska Vestlandet). Redan tidigt
visar böjningen emellertid avvikelser. I gen. sing. uppvisar de sammansatta
-vin-namnen ändelser som -ini, -ins, -inis, -in. När former på -ini eller på vissa
håll -in, utgående från dat.-/ack.-formen, blivit normalformer, kom dessa att
användas även i gen.-ställning. För att tydligt markera gen.-form, lade man
sedan till den vanligaste gen.-ändelsen, -s, och former på -inis och -ins uppstod. V. Jansson (i NoB 23, 1935, s. 124 f. och 1951 s. 261) kommer fram till
att ortnamn på -vin(i) senare anslutit sig till 'in-stammarnas böjning (se även
D. A. Seip i NoB 21, 1933, s. 65 f.). Detta antagande finner jag ej sannolikt,
då Tn-stammarna är en grupp adjektivabstrakter och knappast kan ha dragit
till sig en ortnamnsgrupp. -vin-namnens böjning visar i stället att ortnamn kan
få en speciell böjning med nya grundformer.
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6. Sammanfattning

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka den sing. ortnamnsböjningen
och utvecklingen av denna under fornsvensk tid. Ortnamnen kompletterar det
appellativa materialet och kan belysa framväxten av vårt moderna svenska kasussystem med två kasus. Min undersökning är i första hand inriktad på den
starka böjningen i sing, och bygger till största delen på material från Södermanland.
I kap. 2 presenteras en undersökning av ortnamnens dat.-böjning i mask.
och neutr. Redan tidigt i fornsvensk tid har en viss vacklan rått i bruket av
dat.-ändelse -i/-e hos de mask. och neutr. a-stammarna. Denna har alltmer
förstärkts, och utvecklingen har så småningom lett till att dat. som levande
formkategori i skriftspråket har försvunnit. Dat.-formen har ersatts av en
oböjd form, vilken svarat mot ack.-formen. Jag har i min undersökning kunnat konstatera att ortnamnen i stort sett genomgått samma utveckling som appellativen, i den mån dessas böjning varit känd. Ack.-formen kan ersätta dat.
redan vid början av 1400-talet. Ortnamnen följer med i den allmänna kasusupplösningen, vilket visas av att ändelselös form dominerar efter mitten av
1400-talet.
Undersökningen av ortnamnen kan inte bekräfta vissa tidigare antaganden
som gjorts — dock utifrån ett begränsat material — om appellativens böjning.
Man har t.ex. antagit att långstaviga ord lättare skulle erhålla ändelselös form
än kortstaviga och att ändelselös form skulle förekomma särskilt hos enstaviga ord. Ett resultat som kan bilda en utgångspunkt för vidare studier av det
appellativa materialet är att sammansatta ortnamn i större utsträckning än
enkla tappar dat.-ändelsen, vilket förklaras som ett uttryck för språklig ekonomi. Detta kan förklara det faktum att vissa ortnamnselement som uppträder som simplex gärna behåller ändelsen i högre grad än andra.
Ett annat resultat som framkommit av min undersökning är att det inte synes föreligga någon påfallande skillnad mellan mask, och neutr. i fråga om
slopandet av dat.-ändelsen i fornsvenskan. Av det hittills framlagda materialet att döma tycks ej heller appellativen entydigt visa på någon sådan skillnad,
vilket dock enligt gängse handböcker skulle vara fallet. En samlad undersökning av det appellativa materialet är dock nödvändig, innan denna fråga kan
besvaras. Hos ortnamnen synes det vara andra faktorer än genus som spelar
in vid bibehållandet av ändelse, t.ex. det ovan nämnda förhållandet mellan
vissa enkla ortnamn och bibehållen dat.-ändelse. Häri ligger också en osäker174

hetsfaktor vid jämförelsen mellan appellativ och ortnamn, i och med att ortnamnen kan ha stelnat eller varit på väg att stelna i dat.-form, vilken då utgör
en ny grundform (mera härom i kap. 5).
Vid jämförelsen mellan ortnamn och appellativ kan de latinska urkunderna
inte ge någon tillförlitlig bild av fsv. böjning under dess äldsta period, då skrivarna av mitt material att döma inte känt något krav att böja svenska ortnamn i denna typ av källor. Det har tidigt uppstått ett mönster för hur svenska
ortnamn skulle skrivas i de latinska källorna. Till skillnad mot personnamnen
översätts eller latiniseras de vanligtvis ej med undantag av namn på större lokaler som landskap och städer samt namn i kyrklig miljö. Ortnamnen uppträder med en svensk oböjd form, en normalform. Härvidlag synes det ej spela
någon roll, i vilken ställning ortnamnet står, t.ex. om det står direkt efter en
preposition eller om appellativ eller andra ortnamn är inskjutna mellan prepositionen och ortnamnet.
De starkt böjda fem. ortnamnen (utom iö-stammarna) uppvisar inte någon
iögonenfallande böjning (kap. 3). Så t.ex. saknas den gamla ändelsen -u/-o
i dat. sing. i mitt material.
En särskild undersökning har ägnats åt ortnamn innehållande iö-stammarna °hely och (-)myr (kap. 4). I nom. dominerar former på -e och -a (om
denna ändelse se nedan). Ändelsen -e är överförd från dat.-/ack.-formen, en
form som sedan länge haft en stark ställning hos ortnamnen. Att dat.-/ack.formen tidigt kan ha blivit en ny grundform, visar tidiga skrivningar i gen.
sing. på -is/ -es, t.ex. de hedeskyrke (1294). I dat./ack. är former på -i/-e vanligast. Här hänger ändelsen kvar längre än t.ex. hos de starkt böjda kvinnonamnen. Här skiljer sig också de iö-stamsböjda ortnamnen från mask. och
neutr. a- och ja-stamsböjda ortnamn. De sistnämnda stammarna uppvisar allmänt ändelselösa former efter mitten av 1400-talet. De har haft ändelsen -i/-e
endast i dat., vars form senare ersatts av oböjd form svarande mot ack.formen (se ovan), medan iö-stammarna uppvisat denna ändelse både i dat.
och ack. Ändelsen -i/-e behöver dock ej nödvändigtvis vara böjningsändelse;
namnet kan ha stelnat i en normalform på -i/-e. Många belägg på ortnamn
på ursprungligt (-)myr tyder på övergång till svag böjning. Att så många svaga
former på (-)myra förekommer talar för att även appellativet har anslutits till
den svaga deklinationen. Denna övergång torde i båda fallen ha uppstått genom omtydning av dat.-/ack.-former. Här föreligger i så fall en överensstämmelse mellan ortnamn och appellativ. Tidiga svaga former av ortnamn Of
torfwamyro 1339) kan ha gynnat framväxten av det svaga myra. Som appellativ är myra belagt först från 1552. Namnen på (-)hefi visar ej någon motsvarande övergång till svag böjning, vilket förklaras med att något motsvarande
svagt böjt appellativ *heka inte existerat i äldre tid.
Ortnamn på (-)hefr och (-)myr har även anslutit sig till den normalform på
-a som utvecklats hos plur. bebyggelsenamn. Ett förallmänligt -a både i nom.
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och i dat./ack. uppträder tidigast i slutet av 1300-talet och främst under
1400-talet. Även många mask, och neutr. ortnamn har via den sing. dat.ändelsen kommit att glida in i detta mönster (kap. 2.2.6).
Ett av huvudmålen för avhandlingen har varit att beskriva och belysa den
speciella ortnamnsböjning som uppträder under medeltiden (kap. 5). En från
appellativen avvikande böjning har tidigare konstaterats hos plur. bebyggelsenamn (Tjäder 1967 s. 133, Nilsson 1975 s. 8 ff., 71 f.). Även hos personnamn
har iakttagits för det ursprungliga paradigmet främmande former (se L. Peterson i SAS 2, 1984, s. 5 ff.).
Avvikande böjning kan likaså konstateras hos sing. ortnamn. I de latinska
texterna uppträder svenska ortnamn med en normalform. Man har valt en
lämplig form, ofta en för ack. och nom. gemensam form. Sådana normalformer uppträder både i latinsk och fsv. text. Även en dat.-form kan uppträda
som normalform. I vissa fall har sådana former kommit att bli bestående, och
vi har erhållit stelnade ortnamnsformer som Hamre, Hede.
En undersökning av några stadsnamns dat.-böjning understryker hur starkt
den latinska skrivartraditionen påverkat uppkomsten av normalformer. Sättet
att skriva namnen i fråga i de latinska källorna synes vara en starkare orsak
till de uppkomna normalformerna utan ändelse än t.ex. det faktum att orten
varit stor eller väl känd.
Paradigmbyte kan ske hos både appellativ och egennamn. I undersökningen diskuteras om sådana byten kan påvisas tidigare hos ortnamn än hos appellativ. s-gen. breder ut sig hos grupper som ursprungligen haft en annan gen.ändelse. Tidigt i fornsvensk tid dyker denna sekundära gen.-ändelse upp hos
mask. i- och u-stammar och släktskapsord, medan den hos andra fem. än
släktskapsorden visar sig senare. Till tiden strax efter 1400 och senare daterar
t.ex. A. Noreen (1904 § 299.2b) den sekundära formen hos 0-stammarna.
E. WesAn (1969 § 141.1) förlägger s-gen. hos inhemska fem, ord till mitten
av 1400-talet. Uppgifterna i dessa handböcker synes i huvudsak stödja sig på
K. F. Söderwalls undersökningar från senare hälften av 1800-talet.
Av personnamnen har hittills endast de starkt böjda kvinnonamnen blivit
föremål för en djupare undersökning (Peterson 1981 s. 91 ff.). Dessa uppvisar
ej i någon större utsträckning tidig s-gen. Mansnamn med ursprunglig -a(r)gen., t.ex. Biorn, som ju lättare bör ha kunnat anta s-form, har dock former
på -s redan vid mitten av 1100-talet.
Ortnamnsexempel som sturubeksmusi (1326), celghsioshult (1332), geetsyosbakkce (1349) talar för att sekundär s-form funnits hos ortnamnen redan
vid 1300-talets början. Förekommande växlingsformer, t.ex. celghsyohult
(1410), kan tyda på att övergången skett tidigast hos namnen. Appellativet
bcekker visar gen.-form på -s i y. fsv. (Noreen 1904 § 392.1; jfr WesAn 1969
§ 84). Appellativet sior uppvisar s-form i yngre fsv. (Noreen 1904 § 385, WesAn 1969 § 83).
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I mitt eget undersökningsmaterial förekommer sekundär s-form hos fem.
ortnamn, t.ex. i swortalotz hceradhe (1423).
En anledning till att den sekundära s-gen. tidigt tränger in hos ortnamnen
kan vara deras namnfunktion. Etymologin är ofta fördunklad, t.ex. för Hcever, och inte heller i mera genomskinliga namn associerar man alltid till det
grundord som ingår. Detta blir lätt fallet med bebyggelsenamn som återgår
på äldre naturnamn, och likaså med namn på väl kända orter, t.ex. Stock-

holm.
Resultatet av min undersökning har slutligen kunnat belysa en avvikande
böjning hos -vin-namnen.
Jag hoppas med min undersökning ha lagt en grund för vidare studier av
ortnamnens sing. böjning. Resultatet kan komma att modifieras av fortsatta
undersökningar, eftersom mitt arbete i stor utsträckning är regionalt begränsat, och ett annat geografiskt område kan tänkas uppvisa en annan bild. För
en säkrare bedömning av ortnamnens böjning krävs också bättre kännedom
om den fsv. böjningen överhuvudtaget.

177

English summary

The inflection of singular place-names in Old Swedish
A study of strong-declension names based on documents from
Södermanland
The aim of this study was to examine the inflection of singular place-names
and how it developed in the Old Swedish period. Place-names provide supplementary data which may be able to shed light on the emergence of the twocase system of modern Swedish. My study focuses primarily on singular
names belonging to strong declensions and is based mainly on sources from
Södermanland.
In chapter 2 a study of the dative inflections of masculine and neuter placenames is presented. From early times there was some variation in the use of
the dative ending -i/-e in masculine and neuter a-stems. This variation subsequently became increasingly marked, eventually resulting in the disappearance
of the dative as a formal category. The dative was replaced by an uninflected
form corresponding to the accusative. My study reveals that by and large
place-names underwent the same course of development as appellatives, in so
far as the inflection patterns of the latter are known. Accusative forms can
be found taking the place of the dative as early as the beginning of the 15th
century. Place-names shared in the general reduction of the case system, as
is shown by the predominance of forms without endings since the middle of
the 15th century.
My study of place-names does not bear out certain assumptions made in the
past—albeit on the basis of a limited body of data—about the inflection of
appellatives. It has for example been assumed that long-syllable words more
readily appeared in forms without endings than short-syllable words, and that
forms with no endings were particularly common in the case of monosyllabic
words. One finding which may serve as a starting point for further investigation of appellatives is that compound place-names drop the dative ending
more frequently than simplexes, a phenomenon which can be ascribed to
linguistic economy. This may explain the fact that certain place-name
elements tend to retain their endings to a greater extent when they occur as
simplexes than when they form part of compound names.
Another point emerging from my study is that there is apparently no
marked difference between masculine and neuter names as regards loss of the
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dative ending in Old Swedish. Judging by the material studied to date, there
does not appear to be a clear-cut difference in the case of appellatives either,
despite the claim in standard works that such a difference does exist. A comprehensive investigation of available sources on appellatives is necessary,
however, before this question can be settled. In the case of place-names, factors other than gender appear to influence the retention of endings, such as
the fact, mentioned above, that certain name elements tend to keep the dative
ending when occurring as simplex place-names. This creates uncertainty in
comparisons of appellatives and place-names, since names may have adopted
or been about to adopt the dative generally, as a new basic form (more on this
in chapter 5).
When comparing place-names and appellatives I found that Latin
documents fail to give a reliable picture of early Old Swedish inflection. According to my material, scribes felt under no compulsion to inflect Swedish
place-names in sources of this type. A standard practice as regards writing
Swedish place-names in Latin sources arose at an early date. In contrast with
personal names, they are not usually translated or Latinized, with the exception of names of larger localities such as provinces and cities and names occurring in ecclesiastical and monastic settings. Place-names are normally written
in an uninflected Swedish form, generalized to all cases. It appears to make
no difference in what position the name appears, i.e. whether it comes immediately after a preposition or whether an appellative or other place-names
separate it from the preposition.
Feminine place-names belonging to strong declensions (other than iö-stems)
do not exhibit any striking inflectional features (chapter 3). The old -u/-o ending in the dative singular, for example, is not found in my sources.
I made a special study of iö-stem place-names in (-)hefi and (-)myr, including the simplexes (chapter 4). In the nominative, forms in -e and -a
predominate (regarding the latter ending, see below). The -e ending derives
from the dative/accusative, a form which has long been of considerable importance in place-names. Early use of genitive singular forms in -is/-es, e.g.
de hedeskyrke (1294), shows that the dative/accusative may have become a
new basic form at an early date. In the dative/accusative, forms with -i/-e are
the most common. Here the ending survives longer than in women's names
belonging to strong declensions, for example. iö-stem place-names also differ
in this respect from masculine and neuter a- and ja-stem place-names, which
exhibit uninflected forms from the middle of the 15th century. The latter
originally only had the -i/-e ending in the dative, later replaced by uninflected
forms corresponding to the accusative (see above), whereas iö-stems had this
ending in both dative and accusative. However, the -i/-e is not necessarily an
inflectional ending; names may have assumed this form as a generalized form.
Many instances of (-)myr place-names suggest that they have passed into the
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weak declension. The fact that so many weak forms in (-)myra occur suggests
that the appellative must also have shifted to the weak declension. In both
cases this transition is likely to have taken place due to a reinterpretation of
dative/accusative forms. If this is in fact true, then there is agreement between
place-names and appellatives on this point. Early weak forms of place-names
(if torfwamyro 1339) may be evidence of the emergence of myra as a weak
noun. The oldest known instance of myra as an appellative only dates back
to 1552. Names in (-)heP (simplex or compound) do not show a corresponding
shift to the weak declension, due presumably to there being no corresponding
weak appellative in Old Swedish.
Some place-names in (-)hefi and (-)myr also adopted the generalized form
ending in -a which had evolved in plural habitative names. A generalized -a
in both the nominative and the dative/accusative appears for the first time in
the late 14th century and mainly occurs in the 15th century. Many masculine
and neuter place-names slipped into this pattern via the dative singular ending
(see section 2.2.6).
One of the main aims of the present thesis was to describe and shed light
on the special mode of inflection of place-names encountered in the Middle
Ages (chapter 5). Inflections differing from those of appellatives have previously been noted in plural habitative names (Tjäder 1967, p. 133; Nilsson
1975, pp. 8 ff., 71 f.). In personal names, too, diverging forms have been
observed (see L. Peterson in Studia anthroponymica Scandinavica 2, 1984,
pp. 5 ff.).
Singular place-names also exhibit divergent inflections. In Latin texts,
Swedish place-names appear in a generalized form. A suitable form was
chosen, often an accusative which had converged with the nominative. These
generalized forms occur in both Latin and Old Swedish texts. Datives can also
be found as the generalized form. In some cases such forms became permanent, leaving us with new basic place-name forms like Hamre and Hede.
A study of the dative inflections of a number of town names underlines how
strongly the Latin scribal tradition contributed to the introduction of
generalized forms. The way names were written in Latin sources appears to
have been a more important factor behind the emergence of generalized forms
without endings than, for example, the fact that the place concerned was large
or well-known.
Changes of paradigm occurred in the case of both appellatives and names.
I discuss whether such changes can be shown to have occurred earlier in placenames than in appellatives. -s genitives became increasingly widespread in
declensions which originally had a different genitive ending. This secondary
genitive ending appeared at an early date in masculine i- and u-stems and
nouns denoting family relationships, while it was a later innovation in
feminines other than kinship terms. A. Noreen (1904, § 299.2b), for example,
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dates the secondary form to just after 1400 in the case of ö-stems. E. WesAn
(1969, § 141.1) traces the -s genitive in native feminine words to the middle
of the 15th century. The information given by these two writers appears to be
based mainly on K. F. Söderwall's studies in the second half of the 19th century.
As regards personal names, only women's names belonging to strong
declensions have been studied in depth (Peterson 1981, pp. 91 ff.). They do
not exhibit an early -s genitive to any great extent. However, male names with
an original genitive -a(r), which could probably more easily adopt an -s ending, had -s forms as early as the 12th century, e.g. Blom.
Examples of place-names such as sturubeksmusi (1326), celghsioshult
(1332), and geetsyosbakkce (1349) suggest that secondary -s forms occurred in
place-names as early as the beginning of the 14th century. The occurrence of
variant forms may indicate that the change took place earliest in names. The
appellative bcekker has the ending -s in the genitive in later Old Swedish
(Noreen 1904, § 392.1; cf. Wessh. 1969, § 84). The appellative sio(r) has an
-s form in later Old Swedish (Noreen 1904, § 385, WesAn 1969, § 83).
In my own sources, secondary -s forms of feminine place-names occur
relatively early in some cases, e.g. i swortalotz hceradhe (1423).
The fact that place-names exhibit secondary -s genitives in early sources
may be partly attributed to their naming function. Etymologies are often
obscure, e.g. that of Hcever, and even more transparent names are not always
popularly associated with the common nouns they contain. This may often be
the case with habitative names originating from older nature-names, and
similarly with the names of well-known places, such as Stockholm.
Finally, the results of my study shed light on a divergent inflection pattern
found among -vin names.
I hope that the present study will provide a foundation for further inquiries
into the inflection of singular place-names. The findings arrived at here may
be modified by further investigation. My work is to a large extent confined
to one particular region, and a different geographical area might reveal a different situation. For a more certain assessment of the inflection of placenames, however, more also needs to be known about Old Swedish inflection
in general.
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Källor och förkortningar

Otryckta källor
Arkiv, bibliotek och samlingar
Bundesarchiv, Koblenz.
DaRA = Rigsarkivet, Kobenhavn.
Ekeby gårds arkiv, Björnlunda.
KA = Kammararkivet (i RA), Stockholm.
KB = Kungliga biblioteket, Stockholm.
Landsarkivet i Uppsala.
Landsarkivet i Vadstena.
Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle.
Lunds universitetsbibliotek.
Nordiska museet, Stockholm.
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala.
OAUd = Dialektordssamlingen i OAU.
RA = Riksarkivet, Stockholm.
Roggebiblioteket, Strängnäs.
Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.
Stora Kopparbergs Bergslags AB, Centralarkivet, Falun.
UUB = Uppsala universitetsbibliotek.
Västmanlands fornminnesförenings arkiv, Västerås.

Handskrifter
A8
A9
A 15
A 21
B 15-16
Belp
Bep
C4
C6
C7
C8
C 14
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= Registrum ecclesie Upsaliensis, RA.
= Registrum ecclesie Lincopensis membranaceum, RA.
= Liber ecclesie Strengnensis, RA. (För dateringen se C. A. Ekbom i
NoB 56, 1968, s. 33 ff. med hänv.)
= (fragment av en) Vadstena klosters kopiebok, RA.
= Lars Eriksson Sparres kopieböcker, RA.
= Pergamentsbrev i Stora Kopparbergs Bergslags AB, Centralarkivet,
Falun.
= Pergamentsbrev i Bergshammarsamlingen, RA.
= Register över Karl Knutssons och drottning Katarinas jordabrev,
RA. (För dateringen se Andersson 1965 s. 361.)
= Landgilles-, foder-, läne- och fäbok för Västergötland, RA.
= Jordebok för Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, RA.
= Jordeboksanteckningar från 1470-talet rörande arvet efter Karl
Knutsson, RA.
= Laurens Axelssons (Tott) jordebok 1476, RA.

= Jordebok över fru Gunhild Johansdotters (Bese) arvegods samt hennes mans, herr Erik Turessons (Bjelke), arvegods i Skåne och Blekinge, RA.
C 22
= Birgitta Stensdotters utgifts- och uppbördsbok 1445-1453, RA.
= Åke Jönssons Svarte Skånings brevbok och räkenskaper, RA.
C 25
= Uppbördslängder och räkenskaper för gods i Södermanland m.m.,
C 27
RA.
C 29
= Gårdsräkenskaper för Tyresö, RA.
C 32 UUB
= Vadstena klosters uppbördsbok 1466, UUB.
= Fru Brita Hansdotters på Åkerö uppbörds- och utgiftsböcker
C 35
1508-1511, RA.
= Arvid Birgersson Trolles jordebok, RA.
C 37
= Jordebok på gods i Södermanland (samt Västmanland, Uppland,
C 40
Östergötland och Småland), RA.
= Jordebok för Eskilstuna kloster, RA.
8
= Vadstena klosters jordeböcker 1447 och 1457, RA. (För dateringen
11
se Andersson 1965 s. 361 och VKJ s. XXXVII.)
= Vadstena klosters jordebok 1502, RA. (För dateringen se Andersson
12
1965 s. 361.)
= Pergamentsbrev i DaRA.
DaRAp
DaRApp
= Pappersbrev i DaRA.
Ekebyp
= Pergamentsbrev i Ekeby gårds arkiv, Björnlunda.
= Pergamentsbrev i Ericsbergsarkivet, RA.
Ep
= Pergamentsbrev i Hanebergs arkiv, (kopior i) RA.
Hap
= Hans Brasks kopiebok, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.
Kh 53
Krap
= Pergamentsbrev i Krapperups gårdsarkiv, Lunds universitetsbibliotek.
LSBp
= Pergamentsbrev i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.
= Pappersbrev i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.
LSBpp
= Pergamentsbrev i Nordiska museet.
NMp
OAUp
= Pergamentsbrev i OAU.
= Pergamentsbrev i RA.
RAp
RApp Ser. I = Pappersbrev i RA (original och koncept).
RApp Ser. II = Pappersbrev i RA (avskrifter, översättningar m.m.).
Ribbingska kopieboken = Vol. 1 i Ribbingska huvudmannaarkivet, RA.
= Pergamentsbrev i Sjöholmssamlingen, RA.
Sjöholmp
= Skattelängd för östra Västmanland 1371 15/11. Schwerin Urkunden
skl Västml
Kasten 6 Verträge mit Schweden Nr. 28a, Bundesarchiv, Koblenz.
Skp
= Pergamentsbrev i Skoklostersamlingen, RA.
Stp
= Pergamentsbrev i Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek (numera:
Roggebiblioteket), Strängnäs.
= Pergamentsbrev i Sävstaholmssamlingen, RA.
Säp
ULAp
= Pergamentsbrev i Landsarkivet i Uppsala.
= Pergamentsbrev i UUB.
UUBp
= Pappersbrev i UUB.
UUBpp
Vadstena klosters jb KA = Vadstena klosters jordebok 1480, KA.
VFmp
= Pergamentsbrev i Västmanlands fornminnesförenings arkiv, Västerås.
Vikp
= Pergamentsbrev i Viksamlingen, RA.
= Pergamentsbrev i Landsarkivet i Vadstena.
VLAp
C 21
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Vrgp
= Pergamentsbrev i Vreta gårdsarkiv, RA.
Vrgpp
= Pappersbrev i Vreta gårdsarkiv, RA.
Vårfruberga klosters jb från 1257 (avskr. 1500-talet), UUB.

Tryckta källor
Acta pont. Dan. 3 = Acta pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrorende Danmark 1316-1536. 3. 1431-1471. Udg. af Alfr. Krarup & Johs. Lindbxk. 1908.
Kebenhavn.
AL = Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring
år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip efter den enda kända
handskriften utg. af G. E. Klemming. 1855-1862. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 12.)
Almquist, Jan Eric, 1954: Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till
den judiciella indelningen. 1. Stockholm. (Skrifter utg. av Rättsgenetiska institutet
vid Stockholms högskola. 2:1.)
Andersson, Thorsten, 1965: Svenska häradsnamn. Uppsala & Köpenhamn. (Nomina
Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 14.)
ANF = Arkiv för nordisk filologi. 1-. 1883 ff.
An0 = Aarbeger for nordisk oldkyndighed og historie. Udg. af Det kongelige oldskriftselskab. I-. 1866 ff.
ATb = Arboga stads tänkebok. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wennström. Register
av Sven Ljung. 1-4. 1935-50. Uppsala. (SFSS Ser. 1. 53.)
Beckman, Natanael, 1916: Vägar och städer i medeltidens Västergötland. Ett
topografiskt-historiskt utkast. Göteborg. (Göteborgs kungl. vetenskaps- och
vitterhets-samhälles handlingar. Fjärde följden. 17:3.)
Binamn och släktnamn = Binamn och släktnamn. Avgränsning och ursprung. Handlingar från NORNA:s tredje symposium i Uppsala 27-28 april 1974. Redigerade
av Thorsten Andersson. 1975. Uppsala. (NORNA-rapporter. 8.) ISBN
91-7276-007-9.
BjR = Bjärköarätten. 1: Schlyter 6.
Bo = Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1860. Stockholm. (SFSS
Ser. 1. 15.)
Brate, Erik, 1890: Dalalagens böjningslära. I: Inbjudning till öfvervarande af årsexamen vid Stockholms högre allmänna å latinlinien fullständiga läroverk å Södermalm och Katarina lägre allmänna läroverk vårterminen 1890 af Carl von Friesen.
Stockholm.
Brieskorn, Roland, 1912: Bidrag till den svenska namnhistorien. 1. Borgerliga sammansatta familjenamn. Uppsala. (Uppsala universitets årsskrift 1912. Filolsofi,
språkvetenskap och historiska vetenskaper. 3.)
- 1915: Bidrag till den svenska namnhistorien. 2. Medeltida tillnamn. Uppsala.
(Uppsala universitets årsskrift 1915. Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper. 2.)
Brondum-Nielsen, Johannes, 1966: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling. 3. Substantivernes Deklination. 2. Opl. Kobenhavn.
BSäk = Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Södermanlands fornminnesförening. I-. 1877 ff.
Cod. Ab. Skokl. = Codex Särkilahti (Codex Aboensis Skokloster) e codice Arch.
regni Suec. coll. Skokl. Ms in fol. 70. Latine, Fennice, Suecice, Britannice praefa184

tus est Jalmari Jaakkola. 1952. Hafniae. (Codices medii aevi Finlandiae. Photographice edidit Societas Finlandiae historica. 2.)
Dahlstedt, Karl-Hampus, 1965: A Gulje-Segg ån Eljas Langsel. Hypokorismer och binamn efter hemvist i Anundsjömålet. I: Personnamnsstudier 1964 (se detta).
DaM = Danske Magazin, indeholdende allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger
tul Historiens og Sprogets Oplysning. Udg. af Det Kongelige Danske Selskab tul den
Nordiske Histories og Sprogs Forbedring. 1:1-6. 1745-1752. Kiebenhavn.
Danske Studier. I-. 1904 ff.
DChrP = Diplomatarium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og
Breve, henhorende tul Kong Christiern den Förstes Historie. Udg. af , C. F. Wegener. 1856. Kjiabenhavn.
DD = Diplomatarium Danicum. Udg. af Det danske sprog- og litteraturselskab. 1.
Rxkke. 2-. 1957 ff. - 2. Rxkke. I-. 1938 ff. -3. Rxkke. I-. 1958 ff. Kobenhavn.
DDal = Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne, samlade och utg. af C. G. Kröningssvärd & [del 1] J. Lickn. 1. 1842. Stockholm. 2-3.
1844-46. Fahlun.
DDal suppl. = Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne,
samlade och utg. af C. G. Kröningssvärd. Supplement. 1853. Stockholm.
Di = Sagan om Didrik af Bern. Efter svenska handskrifter utg. af Gunnar Olof
Hyltkn-Cavallius. 1850-54. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 10.)
Diarium Vadstenense = Diarium Vadstenense ("Vadstena klosters minnesbok"). E
codice membr. Bibi. Univ. Upsal. C 89. Suecice et Britannice praefatus edidit Ernst
Nygren. 1963. Hafniae. (Corpus codicum Suecicorum medii aevi. 16.)
DN = Diplomatarium Norvegicum . . . I-. 1847 ff. Christiania (Oslo) & (numera)
Bergen.
DNorc = Norrköpings medeltid. Ett diplomatarium Norcopense omfattande bevarade
medeltidsbrev rörande staden Norrköping med Ö. Eneby, S. Johannis samt Borg
och Löts socknar från tiden 1180-1521. Samlat, kommenterat och utg. av Arthur
Nor&n. 1918. Stockholm.
EBo = Redogörelse för de ecklesiastika boställena. Efter nådigt uppdrag utarbetad af
Gabriel Thulin. 1-3. 1904-09. Stockholm.
Eile, Axel, 1929: Ortnamnen inom Tabergs bergslag. I: Tabergs bergslag 1. Utg. av
Tabergs bergslags hembygdsförening, Jönköpings län. Jönköping.
Einarsson, Stefån, 1945: Icelandic. Grammar, texts, glossary. Baltimore.
Ekbo, Sven, 1947: Nordiska personbinamn under vikinga- och medeltid. I: Personnamn. Utg. af Assar Janz61. Stockholm, Oslo & Kobenhavn. (Nordisk kultur. 7.)
Elgqvist, Eric, 1931: Studier i södra Smålands bebyggelsehistoria. Anmärkningar till
en karta över Värends järnåldersbebyggelse. I: HCÅ.
1947: Ullvi och Götevi. Studier rörande götalandskapens införlivande med sveaväldet. Lund.
Elmevik, Lennart, 1967: Nordiska ord på äldre kåk- och kä(k)s-. En etymologisk och
ljudhistorisk undersökning. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen för nordiska
språk vid Uppsala universitet. 15.)
1986: Fornisl. vit) taur, d austanveräum Taurinum och det svenska ortnamnet Södertörn. I: Festschrift fur Oskar Bandle. Zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986.
Hrsg. von Hans-Peter Naumann unter Mitwirkung von Magnus von Platen und
Stefan Sonderegger. Basel & Frankfurt am Main. (Beiträge zur nordischen Philologie. 15.) ISBN 3-7190-0931-9.
v. Engeströms pb = Förteckning öfver en samling af permbref uti hans excellence. . .
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grefve Lars von Engeströms bibliothek uppsatt af Joh. G. Liljegren. 1819. Stockholm.
Eriksson, Manne, 1975: Tierps sockens äldre bebyggelsenamn. I: Tierp — en sockenbeskrivning. Glimtar ur Tierps sockens historia. Utg. av Tierps kommun. Tierp.
Fagrskinna = Fagrskinna. Kortfattet norsk Konge-Saga fra Slutningen af det tolfte
eller Begyndelsen af det trettende Aarhundrede. Udg. . . . af P. A. Munch &
C. R. Unger. 1847. Christiania.
Falk, Hjalmar & Torp, Alf, 1900: Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania.
Feilitzen, Olof von, 1937: The pre-conquest personal names of Domesday Book. Uppsala. (Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 3.)
Fl = Flores och Blanzeflor. En kärleks-dikt från medeltiden. Efter gamla handskrifter
af Gustaf Edv. Klemming. 1844. Stockholm. (SFSS Ser. 1.1.)
FMU = Finlands medeltids urkunder. Samlade och i tryck utg. af Finlands statsarkiv
genom Reinh. Hausen. 1-8. 1910-35. Helsingfors.
Fornsvenska legendariet = Fornsvenska legendariet utg. av Valter Jansson. 1938.
Stockholm. (SFSS Ser. 1. 55:1.)
Ett forn-svenskt legendarium = Ett forn-svenskt legendarium innehållande medeltids
kloster-sagor om helgon, påfvar och kejsare ifrån det I:sta till det XIII:de århundradet. Efter gamla handskrifter af George Stephens, esq. 1847-74. Stockholm.
(SFSS Ser. 1. 7:1-3.)
Gamla ordspråk = Gamla ordspråk på latin och swenska, efter en Upsala-handskrift
utg. och med glossarier försedde af H. Reuterdahl. 1840. Lund.
Geete, Robert, 1903: Fornsvensk bibliografi. Förteckning öfver Sveriges medeltida
bokskatt på modersmålet samt därtill hörande litterära hjälpmedel. Stockholm.
(SFSS.)
GFR = Konung Gustaf den förstes registratur. 1-29. 1861-1916. Stockholm.
(Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien.)
Hald, Kristian, 1942: De danske Stednavne paa -um. Kobenhavn. (Universitets-Jubilwets danske Samfund. 333.)
1974: Personnavne i Danmark. 2. Middelalderen. Kobenhavn. (Dansk historisk
fxllesforenings håndboger.) ISBN 87-7423-037-9.
Hallberg, Göran, 1983: Ortnamn i Småland. Stockholm. ISBN 91-20-07029-2.
Halvorsen, Eyvind Fjeld, 1975: Stedsnavn som tilnavn i Norge og på Island i middelalderen. I: Binamn och släktnamn (se detta).
Haskins, Charles Homer, 1929: Studies in mediaeval culture. Oxford.
HBU = Heliga Birgittas uppenbarelser. Efter gamla handskrifter utg. af G. E. Klemming. 1857-84. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 14:1-5.)
HCÅ = Hyltfti Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok. 1920 ff.
Hedblom, Folke, 1945: De svenska ortnamnen på säter. En namngeografisk undersökning. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 13. Studier till
en svensk ortnamnsatlas. 2.)
1958: Gästriklands äldre bebyggelsenamn. En förberedande undersökning. I: Från
Gästrikland 1957-1958. Gästriklands kulturhistoriska förenings meddelanden.
Hellberg, Lars, 1950: Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn. 1. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 21:1. Studier till en svensk ortnamnsatlas. 6.)
1960a: Om språklig och saklig ortnamnsforskning. Erinringar i anledning av de
sakkunniges utlåtanden rörande ledigförklarade professorsämbetet i nordiska
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språk, särskilt ortnamnsforskning vid Uppsala universitet. Uppsala.
1960b: Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. Uppsala. (Uppsala universitets
årsskrift 1960:1.)
1967: Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla. (Kumlabygden. Forntid — nutid — framtid. 3.)
1973: Skänninge och Skenaån. En ortnamnskombination i ljudhistorisk belysning.
I: Svenska studier från runtid till nutid tillägnade Carl Ivar Ståhle på 60-årsdagen
den 27 juni 1973. Stockholm. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 48.)
ISBN 91-24-23116-9.
Hellquist, Elof, 1903-06: Studier öfver de svenska sjönamnen, deras härledning ock
historia. Stockholm. (SvLm 20:1.)
1980: Svensk etymologisk ordbok. 3 uppl. Lund. ISBN 91-40-01978-0.
Hesselman, Bengt, 1913: Västnordiska studier. 2. En nordisk och västgermansk slutljudsregel. Uppsala & Leipzig. (Skrifter utg. af Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 15:2.)
1935: Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn.
Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar. 7.)
1945: Omljud och brytning i de nordiska språken. Förstudier till en nordisk språkhistoria. Stockholm & Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar. 15.)
HH = Historiska handlingar till trycket befordrade av Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. I—. 1861 ff. Stockholm.
HHLG = Handlingar rörande Helga lekamens gille i Stockholm. Utg. af Isak Collijn.
1-8. 1921-30. Stockholm. (Acta Convivii corporis Christi Stokholmis.)
Hirtschulz, Adolf, 1934: Die Entwicklung der Funktion des Genitiv-s im Schwedischen. 1. Die Entwicklung des -s zur Funktion einer allgemeinen Genitivierungsformans. Teildruck der Dissertation zur Erlangung der Doktorwiirde der philosophischen Fakultät der hamburgischen Universität. Hamburg.
Historisk tidsskrift udg. af Den danske historiske Forening. I—. 1840 ff.
HL = Hälsingelagen. I: Schlyter 6.
Holmbäck, Åke & WesAn, Elias, 1966: Magnus Erikssons stadslag i nusvensk tolkning. Stockholm. (Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning. Ser. 1.
Rättshistoriskt bibliotek. 7.)
HSkH = Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1-40. 1816-65. Stockholm.
Indebetou, Harald Otto, 1877: Södermanlands minnen från äldsta till närvarande tider. 1. Stockholm.
Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding. 1977 ff.
Jansson, Sam, 1924: Svenskt skrivskick under medeltiden och fram till våra dagar. I:
Svend Dahls bibliotekshandbok översatt, bearbetad och med bidrag av svenska
fackmän utg. av Samuel Bring. 1. Uppsala & Stockholm.
Jansson, Valter, 1934: Fornsvenska legendariet. Handskrifter och språk. Stockholm
& Köpenhamn. (Nordiska texter och undersökningar. 4.)
1951: Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Uppsala & Kebenhavn. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 24. Studier till en svensk
ortnamnsatlas. 8.)
Janz&i, Assar, 1936: Studier över substantivet i bohuslänskan. Göteborg. (Göteborgs
kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar. Femte följden. Ser. A. 5:3.)
JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. av Jämtlands biblioteks diplomatariekommitt. 1:1-3. 1943-56. Uppsala.
Jöns Buddes bok = Jöns Buddes bok. En handskrift från Nådendals kloster utg. genom 0. F. Hultman. 1895. Helsingfors. (Skrifter utg. af Svenska litteratursällskapet i Finland. 31.)
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Jorgensen, Bent, 1982: Dansk stednavneleksikon. Jylland - nordlige del. Kobenhavn.
ISBN 87-00-72221-9.
1983: Dansk stednavneleksikon. Jylland. Sydlige del. Fyn med omliggende oer. Kobenhavn. ISBN 87-00-55221-6.
KCL = Konung Christoffers landslag. I: Schlyter 12.
KKR = Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590. Med inledande studier utg. av Jonas L:son Samzelius. 1946. Örebro. (Närke. Studier över landskapets natur och odling. 4.)
KL = Klosterläsning. Järteckensbok, apostla gerningar, helga manna lefverne, legender, Nichodemi evangelium. Efter gammal handskrift utg. af G. E. Klemming.
1877-78. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 22.)
KLNM = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1-22. 1956-78. Malmö.
Knudsen, Trygve, 1967: Kasuslxre. 2. Dativ - genitiv. Oslo.
Kock, Axel, 1887: Undersökningar i svensk språkhistoria. Lund.
1921: Svensk ljudhistoria. 4. Lund & Leipzig.
Kousgård Sorensen, John, 1974: Latinske diplomer og dansk leksikografi. I: Festskrift
til Kristian Hald. Navneforskning, dialektologi, sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974. Kobenhavn. (Navnestudier. 13.) ISBN 87-500-1469-2.
1984: Patronymer i Danmark. 1. Runetid og middelalder. Kobenhavn. (Navnestudier. 23.) ISBN 87-500-2510-4.
Krahe, Hans & Meid, Wolfgang, 1969: Germanische Sprachwissenschaft. 2. Formenlehre. 7. Aufl. Berlin. (Sammlung Göschen. 780.)
Krause, Wolfgang, 1968: Handbuch des Gotischen. 3. Aufl. Miinchen. (Handbiicher
för das Studium der Germanistik.)
KVHAAH = Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar. I-.
1789 ff. Stockholm.
Kåi = Westman, K. G., Aktsamling till kungsådreinstitutets historia. 1920. Uppsala.
(Regalrättsutredningen.)
Landtmanson, Carl J. G., 1875: Om ordböjningen i den svenska fornskriften Codex
Bureanus, afhandling, hvilken jemte teser med tillstånd af högv. domkapitlet i
Lund för sökt lektorstjenst i modersmålet och filosofisk propedevtik till offentlig
granskning framställes vid Högre elementarläroverket i Lund torsdagen d. 20 maj
1875, kl. 10 F.M. Lund.
LB = Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming.
1883-86. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 26.)
LDLV = Liber daticus Lundensis vetustior. I: Libri memoriales capituli Lundensis.
Lunde Domkapitlets Gaveboger. ("Libri datici Lundenses.") Paa ny udg. ved
C. Weeke af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. 1884-89. Kjobenhavn.
Levander, Lars, 1925: Dalmålet. Beskrivning och historia. 1. Uppsala.
Lignell 2 = Lignell, And., Beskrifning öfver grefskapet Dal. 2. 1852. Stockholm.
Liljegren, Johan Gustaf, 1833: Run-urkunder. Aftryck för run-forskningens vänner.
Stockholm.
Lind, Erik Henrik, 1905-15: Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. Uppsala & Leipzig.
Linde, Gunnar, 1951: Studier över de svenska sta-namnen. Uppsala. (Skrifter utg. av
Kungl. Gustav Adolfs akademien. 26. Studier till en svensk ortnamnsatlas. 9.)
Lindén, Bror, 1951: Dalarnas ortnamn. I: Dalarna, ett vida berömt landskap. Under
red. av 011e Veirulf. Stockholm.
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Lindqvist, Natan, 1926: Bjärka-Säby ortnamn. 1. Stockholm. (Bjärka-Säby i monografier.)
Ljunggren, Karl Gustav, 1937: Undersökningar över nordiska ortnamns behandling i
medellågtyskan och medellågtyska drag i gamla nordiska ortnamn. Lund & Leipzig. (Lunds universitets årsskrift. N.F. Avd. 1. 33:7.)
Lundahl, Ivar, 1927: Falbygdens by- och gärdnamn. Göteborg. (Göteborgs högskolas
årsskrift 33:2.)
Läsning för klosterfolk = Skrifter till läsning för klosterfolk efter gamla handskrifter
utg. af F. A. Dahlgren. 1875. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 20.)
Löfkvist, Jan-Eskil, 1976: Svenskan i latinska originaldiplom 1300-1325. En studie
i medeltida skrivvanor. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia philologiae Scandinavicae Upsaliensia. 9.) ISBN 91-554-0387-5.
Löfstedt, Einar, 1933: Syntactica. Studien und Beiträgen zur historischen Syntax des
Lateins. 2. Syntaktisch-stilistische Gesichtspunkte und Probleme. Lund. . . (Skrifter utg. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Acta Reg. Societatis
humaniorum litterarum Lundensis. 10:2.)
MASO = Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning utg. av Styrelsen för Meijerbergs
institut vid Göteborgs högskola (universitet). 1-. 1937 ff. Göteborg.
Mattisson, Ann-Christin, 1986: Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på
-holm. Uppsala. (Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för
germansk namnforskning. 17.) ISBN 91-554-1795-7.
MB = Svenska medeltidens bibel-arbeten. Efter gamla handskrifter utg. af G. E.
Klemming. 1848-1853. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 9:1-2.)
Det medeltida Sverige (utom Finland) med angränsande områden vilka nu tillhöra Sverige. Upprättad i samarbete med Svenska ortnamnsarkivet och Riksantikvarieämbetet av Magnus Lundqvist. 1967. Stockholm. (Atlas över Sverige. 133-134 A.)
Melefors, Evert, 1983: Byngen, Smissen och Listar. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. 1. Typologi och ordbildning. Uppsala. (Acta Academiae
regiae Gustavi Adolphi. 56. Studier till en svensk ortnamnsatlas. 13.) ISBN
91-85352-06-3.
Melin, K. T., 1889: öfversigt af substantivens böjning i äldre Västgötalagen. I: Den
allmänna undervisningens gynnare och vänner inbjudas härigenom till åhörande af
de offentliga årsexamina vid Skara högre allmänna läroverk den 3 och 4 juni 1889
vördsamt af F. ödberg. Lidköping.
MESL = Konung Magnus Erikssons stadslag. I: Schlyter 11.
Moberg, Lennart, 1965: Norrköpingstraktens ortnamn. Stockholm. (Norrköpings historia. 1:2.)
ModUr, Ivar, 1955: Personnamn i Kalmar tänkebok. Stockholm. (Anthroponymica
Suecana. 1.)
- 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. Utg.
av Birger Sundqvist & Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk.
Lund. (Anthroponymica Suecana. 5.)
MoM = Maal og minne. Norske studier. Utg. av Bymålslaget. 1909 ff.
MP = Svenska medeltidspostillor. 1879-1983. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 23:1-8.)
Nackaboken. Årsbok för Nacka stad. 1-. 1963 ff.
Navigatio ex Dania = Navigatio ex Dania per Mare Balticum ad Estoniam. Tr. i E. W.
Dahlgren, Sailing-directions for the Northern Seas. I: A. E. Nordenskiöld, Periplus. An essay on the early history of charts and sailing-directions. Translated from
the Swedish original by Francis A. Bather. 1897. Stockholm.
NF = Nordisk familjebok. Encyklopedi och konversationslexikon. 4 väsentligt omar189

betade och koncentrerade upp!. 1-22. (1952-55) 1956-66. Malmö.
NG = Rygh, Oluf, Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede tul Brug ved Matrikelens
Revision efter offentlig Foranstaltning udg. med tilfeiede Forklaringer. Forord og
Indledning. 1-19. 1897-1936. Kristiania.
Nielsen, Fredrik, Olrik, Aksel & Steenstrup, Johannes C. H. R., 1899: Dansk Navneskik. Betmnkning afgiven af den af Justitsministeriet den 4. maj 1898 nedsatte
Kommission. Kobenhavn.
Nilsson, Jan, 1975: Plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Umeå.
(Acta Universitatis Umensis. Umeå studies in the humanities. 8.) ISBN
91-7174-006-6.
NK = Nordisk kultur. Samlingsverk utg. med stöd av Clara Lachmanns fond . . .
1-30. 1931-56. Stockholm, Oslo & Kobenhavn.
NMU 1 = Närkes medeltida urkunder. 1. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinson. 1935. Stockholm. (Närke. Studier över landskapets natur och odling. 2.)
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 1-. 1913 ff.
NorUn, Arthur, 1921: Spår av hedendom vid Norrköping. Norrköping.
Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen.
Halle. (Sammlung kurzer grammatiken germanischer dialekte. 8. Altnordische
grammatik. 2.)
1913: Geschichte der nordischen Sprachen besonders in altnordischer Zeit. 3. vol!ständig umgearbeitete Aufl. StraBburg. (GrundriB der germanischen Philologie. 4.)
Nygaard, Marius, 1966: Norren syntax. 2. oppl. Oslo.
OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Utg. av Institutet för ortnamns- och
dialektforskning vid Göteborgs högskola (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg). I-. 1923 ff. Göteborg.
Olsen, Magnus, 1914-24: Norges Indskrifter med de mldre Runer udg. for Det norske
historiske Kildeskriftfond. 3. Christiania.
1917: Norges Indskrifter med de mldre Runer udg. for Det norske historiske Kildeskriftfond. 2. Ved Sophus Bugge med Bistand af Magnus Olsen. Christiania.
Olson, Emil, 1916: De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Bidrag till
den fornsvenska ordbildningsläran. Lund.
Olsson Nordberg, Stig, 1926: Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300.
1. Uppsala.
1932: Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300. 2. Uppsala & Stockholm.
Ottelin, Odal, 1905: Studier öfver Codex Bureanus. 2. Uppsala. (Uppsala universitets
årsskrift 1904. Filolsofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper. 4.)
Otterbjörk, Roland, 1964: Personnamn i muntlig tradition. En preliminär redogörelse.
1. I: Annales Academix regim scientiarum Upsaliensis. Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 8.
OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 1936 ff.
045D = Ordbok över folkmålen i övre Dalarna av Lars Levander & Stig Björklund.
I-. 1961 ff. Stockholm. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Ser. D. 1.)
Pers, Mora sn = Gamla papper angående Mora socken. 2. Arvid Siggessons brevväxling. Med en kommentar av fil. lic. Lars Sjödin. Till trycket befordrade av Anders
Pers. 1932. Västerås.
Personnamnsstudier 1964 = Personnamnsstudier 1964 tillägnade minnet av Ivar ModUr (1904-1960). 1965. Stockholm. (Anthroponymica Suecana. 6.)
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Peterson, Lena, 1981: Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen
starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana. 8.) ISBN
91-7222-348-0.
- 1983: Personnamn/personbeteckningar i några fornsvenska källor. Försök till indelning och beskrivning. I: Personnamnsterminologi. NORNAs åttonde symposium i Lund 10-12 oktober 1981. Red. av Göran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt
Pamp. Uppsala. (NORNA-rapporter. 23.) ISBN 91-7276-022-2.
PHT = Personhistorisk tidskrift. Utg. av Svenska autografsällskapet (Personhistoriska samfundet). I-. 1898 ff.
Proc. Kat. = Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis. Efter
Cod. Holm. A 93 utg. av Isak Collijn. 1942-46. Uppsala. (SFSS Ser. 2. 3.)
Prosadikter = Prosadikter från Sveriges medeltid utg. af G. E. Klemming. 1887-89.
Stockholm. (SFSS Ser. 1. 28.)
Prst = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. 1-5. 1927-64.
Stockholm. (Stadshistoriska institutet.)
RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den röde Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods
i Oslo Bispedömme omkring Aar 1400. Efter offentlig Foranstaltning udg. ved
H. J. Huitfeldt. 1879. Christiania.
REA = Registrum ecclesiae Aboensis (Musta kirja - Svartboken) e codice Arch.
regni Suec. A 10. Latine, Fennice, Suecice, Britannice praefatus est Jalmari Jaakkola. 1952. Hafniae. (Codices medii aevi Finlandiae. Photographice edidit Societas
Finlandiae historica. 1.)
REA utg. = Registrum ecclesia Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg
ur Skoklosters Codex Aboensis i tryck utg. af Finlands statsarkiv genom Reinh.
Hausen. 1890. Helsingfors.
Reaney, Percy Hide, 1958: A dictionary of British surnames. London.
Reinhammar, Maj, 1973: Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb.
Uppsala. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi. 53. Studier till en svensk dialektgeografisk atlas. 6.)
Rep. = Repertorium diplomaticum regni Danici mediavalis . . . 1-4. 1894-1912.
Kobenhavn.
Rygh, Oluf, 1908: Lidt om personlige tilnavne i Norge og paa Island i fortiden. I:
Sproglige og historiske afhandlinger viede Sophus Bugges minde. Med tillag. To
ungdomsbreve fra Sophus Bugge. Fortegnelse over Sophus Bugges trykte arbeider.
Kristiania.
Rääf = Rääf, Leonhard Fr., Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver
Ydre härad i Östergötland. 1. 1856. Linköping. 2-4. 1859-65. Örebro. 5. 1875.
Norrköping.
S. Clara minne = S. Clara minne eller berättelse om det gamla S. Clara closter så
wäl som den nu warande kyrkan med alla des tilhörigheter; Jämwäl om S. Olofs
capell som derunder lyder . . . Af Jöran A. Nordberg. 1727. Stokholm.
Sahlgren, Jöran, 1951: Härads- och sockennamnen. I: Sveriges bebyggelse. Statistisktopografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Stockholms län. 1. Uddevalla.
- 1952: Sockennamnen. I: Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning
över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Jönköpings län. 1. Uddevalla.
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska akademien. 1898 ff. Lund.
SAS = Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. I-. 1983 ff.
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Schlyter 1877 = Schlyter, C. J., Glossarium ad corpus juris Sueo-Gotorum antiqui.
Ordbok till Samlingen af Sweriges gamla lagar. Lund. I: Schlyter 13.
Schramm, Gottfried, 1957: Namenschatz und Dichtersprache. Studien zu den zweigliedrigen Personennamen der Germanen. Göttingen. (Ergänzungshefte zur Zeitschrift fik vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet der indogermanischen
Sprachen. 15.)
Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok. I-. 1950 ff.
SD = Diplomatarium Suecanum. Svenskt diplomatarium. [Numeral Utg. av Riksarkivet. I-. 1829 ff. Stockholm.
SDa = Diplomatarium Svecanum. Appendix. Acta pontificum Svecica. 1. Acta cameralia. I-. Ed. L. M. Bååth. 1936 ff. Holmiae.
SdmL = Södermannalagen. I: Schlyter 4.
SDns = Svenskt diplomatarium [ny serie] från och med år 1401. Utg. av RichsArchivet. I-. 1875 ff. Stockholm.
Sdw = Söderwall, Knut Fredrik, Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1.
1884-1918. Lund. 2. 1891-1918. Lund. (SFSS Ser. 1. 27:1-2.)
Sdw suppl. = Ordbok över svenska medeltidsspråket. Supplement. Av K. F. Söderwall, W. Åkerlund, K. G. Ljunggren & E. WesAn. 1925-73. Lund. (SFSS Ser. 1.
54.)
Seip, Didrik Arup, 1955: Norsk språkhistorie til omkring 1370. 2. utg. Oslo.
SFSS = Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. I. Svenska skrifter. I-.
1844 ff. Stockholm (delvis Uppsala). Ser. 2. Latinska skrifter. I-. 1924 ff. Stockholm.
Siljestrand, Karl K:son, 1890: Ordböjningen i Västmannalagen. 1. Substantivets böjning. Linköping.
Sjögren, Paul, 1944: Släkten Trolles historia intill år 1505. Uppsala.
Sjöstrand, Nils, 1960: Ny latinsk grammatik. 2 uppl. 1960. Lund.
Skautrup, Peter, 1968: Det danske sprogs historie. 1. Fra guldhornene tu l Jyske lov.
2. opl. Kebenhavn.
- 1976: Dansk sprog og kultur. Udvalgte afhandlinger og artikler 1921-1971. Kobenhavn. ISBN 87-01-40711-2.
Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok af år 1540. 1899. Stockholm. (Bihang till Vft
2, 1901-1909.)
Skrå-Ordningar = Skrå-Ordningar samlade af G. E. Klemming. 1856. Stockholm.
(SFSS Ser. 1. 13.)
SMP = Sveriges medeltida personnamn. Ordbok utg. av Kungl. Vitterhets historie och
antikvitets akademiens personnamnskommitt. I-. 1967 ff. Stockholm.
SMR = Svenska medeltidsregester. Förteckning över urkunder till Sveriges historia
1434-1441 utg. av Sven Tunberg genom Bo Enander, Kjell Kumlien & Ragnar
Svanström. 1937. Stockholm.
SMRi = Svenska medeltidens rim-krönikor. 1865-68. Stockholm. (SFSS Ser. 1.
17:1-3.)
SNF = Studier i nordisk filologi. 1-. 1910 ff. Helsingfors & Kobenhavn. (Skrifter
utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland.)
Socin, Adolf, 1903: Mittelhochdeutsches Namenbuch nach oberrheinischen Quellen
des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. Basel.
SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län. På offentligt uppdrag utg.
av Kungl. Ortnamnskommissionen (Ortnamnsarkivet i Uppsala). I-. 1950 ff.
Uppsala & Kebenhavn.
SOV = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län. På offentligt uppdrag utg. av
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Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen, Ortnamnsarkivet i
Uppsala). I-. 1922 ff. Uppsala & Kobenhavn.
SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1925 ff.
SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utg. av
Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen) . . . 1-20. 190648. Stockholm.
SOÖg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Östergötlands län. På offentligt uppdrag utg.
av Ortnamnsarkivet i Uppsala. 11-. 1982 ff. Uppsala. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. A. Sveriges ortnamn.)
Språkvård = Språkvård. Tidskrift utg. av Nämnden för svensk språkvård (numera:
Svenska språknämnden). 1-. 1965 ff.
SRI = Sveriges runinskrifter. Utg. av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien. I-. 1900 ff. Stockholm.
SRP = Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade
med angifvande af innehållet. 1-3. 1886-72. Stockholm.
SRPp = Svenska Riksarchivets pappershandlingar 1351-1400. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1887. Stockholm.
SRS = Scriptores rerum Svecicarum medii aevi. 1-3. 1818-76. Upsaliae.
Sstb = Stockholms stadsböcker från äldre tid. Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 1:1-2. 1876-1914. 2:2-5. 1917-44. - 2 ny följd: 1-8. 1936-48. - 3:1-3. 1915-35. Stockholm.
ST = Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar
utg. af 0. S. Rydberg. 1-3. 1877-1895. Stockholm.
Stockhoms gatunamn = Stockholms gatunamn av Nils-Gustaf Stahre. . . Stockholm.
(Monografier utg. av Stockholms kommun. 50.) ISBN 91-38-72610-6.
STr = Själens tröst. Tio Guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. Efter en gammal handskrift utg. af G. E. Klemming. 1871-73. Stockholm.
(SFSS Ser. 1. 19.)
Strandberg, Svante, 1979: Skenala, Skenla och Skenda. Exempel på dissimilation i ortnamn. I: Uppsalastudier i namnforskning. Uppsala. (Ortnamn och samhälle. 5.)
ISBN 91-506-0180-6.
Ström, Hilmer, 1939: Old English personal names in Bede's history. An etymologicalphonological investigation. Lund, London & Copenhagen. (Lund studies in English. 8.)
Styffe, Carl Gustaf, 1911: Skandinavien under unionstiden med sårskildt afseende på
Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521. Ett bidrag till den historiska geografien. 3 uppl. Stockholm.
Styffe Bidr. = Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Samlade och
utg. af Carl Gustaf Styffe. 1-5. 1859-84. Stockholm.
Ståhl, Harry, 1960: Ortnamnen i Kopparbergslagen. Stockholm. (Kungl. Vitterhets
historie och antikvitets akademiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien. 7.)
1971: Some old Uppland island names. I: Proceedings of the sixth Viking congress.
Uppsala 3-10 August. Bonäs, Dalarna 10-12 August 1969. Ed. by Peter Foote
& Dag Strömbäck. 1971. London.
1972: Om ortnamn i norra Trögd. I: En bok om Norra Trögd. Västerås.
1976: Ortnamn och ortnamnsforskning. 2 uppl. Stockholm. ISBN 91-20-04466-6.
1985: Ortnamn i Västmanland. Stockholm. ISBN 91-20-07021-7.
Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av
undersökningar i Stockholms län. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav Adolfs
akademien. 16. Studier till en svensk ortnamnsatlas. 3.)
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Su = H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium xternx sapientix). Efter gamla
handskrifter utg. av Rich. Bergström. 1868-70. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 18.)
Sundqvist, Birger, 1957: Deutsche und niederländische Personenbeinamen in
Schweden bis 1420. Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte. Stockholm. (Anthroponymica Suecana. 3.)
Svennung, Julius, 1935: Untersuchungen zu Palladius und zur lateinischen Fach- und
Volkssprache. Uppsala. . . (Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala. 44.)
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif
(från 1898: Bidrag. . . ; från 1904: Svenska landsmål ock [och] svenskt folkliv).
Tidskrift [numera] utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 1879 ff.
Szantyr, Anton, 1965: Lateinische Syntax und Stilistik von J. B. Hofmann. Neubearbeitet von Anton Szantyr. 2. Lieferung. Miinchen. (Handbuch der Altertumswissenschaft 2. 2:2.)
Sö = Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate & Elias WesAn. 1924-36. Stockholm. (SR! 3.)
Söderwall, Knut Fredrik, 1865-66: Några anmärkningar öfver de svenska kasusformerna under medeltiden. Lund. (Lunds universitets årsskrift 1865. 2:3.)
1870: Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning. Lund.
Tamm, Fredrik, 1892: Anmärkningar till Östgötalagen (textcodex). I: Uppsalastudier
tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag den 5 januari 1893. Uppsala.
Tegnér, Esaias, 1883: Om elliptiska ord. I: Forhandlinger paa det andet nordiske filologmode i Kristiania den 10.-13. august 1881, udg. af Gustav Storm. Kristiania.
Tengvik, Gösta, 1938: Old English bynames. Uppsala. (Nomina Germanica. Arkiv för
germansk namnforskning. 4.)
Tjäder, Börje, 1967: Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling. Uppsala. (Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 15.)
Trolles jb = Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed
samhöriga aktstycken. Utg. . . . av Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia genom Joh. Ax. Almquist. 1938. Stockholm.
(RH 31.) (Dateras av Sjögren 1944 s. 342 till omkring 1500.)
U = Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessfti & Sven B. F. Jansson. 1-4. 1940-58. Stockholm. (SR! 6-9.)
UK = Uppländska konungsdomar från vasatiden intill Svea hovrätts inrättande ur
otryckta källor utgivna jämte inledning, förklaringar och register genom Nils Edling. 1933. Uppsala & Leipzig. (Uppländska domböcker utg. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 3.)
UL = Upplandslagen. I: Schlyter 3.
ULd = Upplands lagmansdombok 1490-1494. Efter en Uppsala-handskrift utg. af
Karl Henrik Karlsson. 1907. Stockholm. (SFSS Ser. 1. 39.)
Upsala Nya Tidning.
WesAn, Elias, 1924: Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria. Uppsala.
(Uppsala universitets årsskrift 1924. Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper. 6.)
1965: Svensk språkhistoria. 3. Grundlinjer till en historisk syntax. 2 uppl. Stockholm, Göteborg & Uppsala. (Nordiskt kursbibliotek.)
1969: Svensk språkhistoria. 1. Ljudlära och ordböjningslära. 8 uppl. Stockholm.
(Nordisk kursbibliotek.)
1970: Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. 3 uppl. Stockholm. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 12.)
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— 1975: De nordiska språken. 10 uppl. Stockholm. (Nordiskt kursbibliotek.) ISBN
91-20-04419-4.
Vetenskaps-Societeten i Lund. Årsbok. 1920 ff.
Vft = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. I—. 1869 ff.
Vjb = Kong Valdemars Jordebog udg. af Samfund tul Udgivelse af gammel nordisk
Litteratur ved Svend Aakjxr. 1-3. 1926-45. Kebenhavn. (Samfundet tu l Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. 50.)
VKJ = Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Med inledning och språklig kommentar utg. av Anna Larsson. 1971. Uppsala. (SFSS Ser. 1. 72.)
Vkjb = Vadstena klosters jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker.
Utg. af Kongl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens
historia genom Carl Silfverstolpe. 1897. Stockholm. (HH 16:1.)
VmL = Västmannalagen. I: Schlyter 5.
Vries, Jan de, 1977: Altnordisches etymologisches wörterbuch. 3. Aufl. Leiden.
VTb = Vadstena stads äldsta tänkeböcker ("Domboken") 1577-1610. Utg. av Georg
J. V. Ericsson. 1945-52. Uppsala.
Ynglingasaga = Snorri Sturluson, Ynglingasaga. Utg. av Elias Wessen. 1952. Stockholm, Kobenhavn & Oslo. (Nordisk filologi. Texter och läroböcker för universitetsstudier. Ser. A. 6.)
YVgL = Yngre Västgötalagen. I: Schlyter 1.
Zachrisson, Robert Eugen, 1910: Some instances of Latin influence on English placenomenclature. Lund. (Lunds universitets årsskrift. N.F. Afd. 1. 7:2.)
Zetterberg, Fridolf, 1893: Bjärköarättens ljud- och böjningslära. Upsala.
Ålander, A. T., 1932: Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dialektgeografisk översikt. 1. Uppsala.
— 1935: Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dialektgeografisk
översikt. 2. Uppsala.
ÄVgL = Äldre Västgötalagen. I: Schlyter 1.
Öberg, Anders, 1979: Olika typer av sockennamn i Sverige. Översikt av forskningsläget jämte förslag till typindelning. Uppsala. (Ortnamn och samhälle. 6.)
Ög = Östergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate. 1911. Stockholm. (SR! 2.)
ÖgL = Östgötalagen. I: Schlyter 2.
Östergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1. 1875.
Östra hds i Njudung db = Östra härads i Njudung dombok 1602-1605 jämte inledning, förklaringar och register utg. genom Nils Edling & Gunnar Pellijeff. 1965.
Stockholm. (Acta Westiniana. Handlingar ur Westinska handskriftssamlingen i
Uppsala universitetsbibliotek utg. av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i
Uppsala. 1.)
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Övriga förkortningar
aa = anförda arbete
ack. = ackusativ
avd. = avdelning
avskr. = avskrift
beb. = bebyggelse
best. = bestämd
bil. = bilaga
Blek. 1. = Blekinge län
cod. = codex
dat. = dativ
db = dombok
doms. = domsaga
ek = ekonomisk karta
fda. = forndansk(a)
fem. = feminin(um)
feng. = fornengelsk(a)
fht. = fornhögtysk(a)
fisl. = fornisländsk(a)
fno. = fornnorsk(a)
fol. = folio
fsax. = fornsaxisk(a)
fsv. = fornsvensk(a)
fvn. = fornvästnordisk(a)
förs. = församling
gd(r) = gård(ar)
gen. = genitiv
ghj = gärder och hjälper
glk = geologisk karta
Gävl. 1. = Gävleborgs län
Göteb. I. = Göteborgs och Bohus län
Hall. 1. = Hallands län
hd(r) = härad(er)
hdstg = häradsting
hänv. = hänvisning
ib. = ibidem
jb = jordebok
Jämtl. 1. = Jämtlands län
Jönk. 1. = Jönköpings län
Kalm. 1. = Kalmar län
Kopp. 1. = Kopparbergs län
Kron. 1. = Kronobergs län
lfs = landsförsamling
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lgh = lägenhet
mask. = maskulin(um)
mht. = medelhögtysk(a)
ml = mantalslängd
mlt. = medellågtysk(a)
neutr. = neutral, neutrum
nom. = nominativ
nysv. = nysvensk(a)
o. = omkring
obest. = obestämd
odat. = odaterad
plur. = plural, pluralis
r. = rad; recto
reg. = regest
runsv. = runsvensk(a)
sing. = singular, singularis
Skar. 1. = Skaraborgs län
skg = skeppslag
sn(r) = socken (socknar)
Sthlms 1. = Stockholms län
Söd. 1. = Södermanlands län
T = topografisk karta över Sverige
tg = tingslag
tl = tiondelängd
u.d. = utan datum
u.o. = utan ort
Upps. 1. = Uppsala län
urn. = urnordisk(a)
u.å. = utan år
v. = verso
vid. = vidimation
vidf. = vidfäst
Vrnl. 1. = Västernorrlands län
Värml. 1. = Värmlands län
Västm. 1. = Västmanlands län
y. fsv. = yngre fornsvensk(a)
ä. fsv. = äldre fornsvensk(a)
ä. nysv. = äldre nysvensk(a)
Älvsb. 1. = Älvsborgs län
Ör. 1. = Örebro län
Östg. 1. = Östergötlands län

Ortnamnsregisteri

Abborrtorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70, 77
Abbotsnbis, Floda sn, Oppunda hd, Söd.
1. 82
Altnäs, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd.
1. 84
Alvastra, Västra Tollstads sn, Lysings
hd, Östg. I. 2

Ambol, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
54
Anglia, East, England 95
Annerbäck, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 41f.
Arosia se Uppsala, Upps. 1. och Västerås,
V ästm. 1.
"(j) askeholm" (= nuvarande Lilla
Askön), Ytterselö sn, Selebo hd, Söd.
1. 30
Askö, Västerås-Barkarö sn, Tuhundra
hd, Västm. 1. 109
Aspåker, Råby-Rönö sn, Rönö hd, Söd.

1. 16
Aspö, Selebo hd, Söd. 1. 106
Aspösund, Dalarö sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 100

Averhulta (= nuvarande Sturehov), Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. 57

Axnäs, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
86
"axsyosceng", Vånga sn, Finspånga läns
hd, Östg. 1. 166

Berg, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
45
Berg, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1. 20
Berg, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1. 47
Berga, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 42f.
Berga, Västerhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 43

Berga, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
43

Berga, Österhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 43

Berga, Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
45

Berga, Ytterjärna sn, Öknebo hd, Sthlms
1. 45
Berga, Mörkö sn, Hölebo hd, Söd. 1. 45
Berga, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 45

Berga, Selebo hd, Söd. 1. 47f., 96, 97,
103

Berga, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
52

Berga, Helgesta sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
52

Berga, Åkers hd, Söd. 1. 48
Berga, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1. 51,
95, 101

Berga, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1. 51
Berga, Österrekarne hd, Söd. 1. 48
Berga, Husby-Rekarne sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 52

Balsberga, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms I. 44
Barksäter, Östra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 67
Benhamra, Vada sn, Vallentuna hd,
Sthlms 1. 38, 162

Berga, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd.
1. 51f.
Berga, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
52

"(a) berge", Oppunda hd, Söd. 1. 46
"(in) berge", Åkers hd, Söd. I. 50, 96
Bergshammar, Jönåkers hd, Söd. 1. 22f.,
148

I Kursiv siffra anger sida där namnformer
redovisas i materialsamlingen.

Bergshammar, Fogdö sn, Åkers hd, Söd.
1. 25f
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Biltsbol, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1. Bresshammar, Strängnäs lfs, Åkers hd,
Söd. 1. 26, 148
54
Britannia 95
Birca se Birka
.) brodhersonsbool", GröBirka, Adelsö sn, Färentuna hd, Sthlms 1. "(medh
dinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. 53
94
"(in mellan. . .) Biörna myro", Vika sn, Bronäs, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
83
Falu doms. norra tg, Kopp. 1. 128
Brosäter, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd.
Bjernede (Ursinx silva), Danmark 94
1. 67
Bjursnäs, Björnlunda sn, Daga hd, Söd.
Brunnsberg, Ytterselö sn, Selebo hd,
1. 81
Söd. 1. 49
Bjärsäter, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Brunnsberga, Sorunda sn, Sotholms hd,
Söd. I. 66
Sthlms 1. 43
Björkvik, Jönåkers hd, Söd. 1. 108 f.,
Brunåker, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
148, 161 f., 164, 167 f., 172
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 18
Björnö, Gillberga sn, Gillbergs hd,
Bråhovda, Dunkers sn, Villåttinge hd,
Värml. 1. 113
Söd. 1. 56f., 78
Björsund, Helgarö sn, Åkers hd, Söd. 1.
Bråtorp, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1. 74
65, 100
"(ii) blexthorpe", Västerrekarne hd?, Bråtorp, Strängnäs lfs, Strängnäs stad,
Söd. 1. 74
Söd. 1. 74
"(medh) blidstadhaness", Ösmo sn, Sot- *Bråvalla hed, Östg. 1. 112
"(ii. . .) brcendathorp", Gryts sn, Daga
holms hd, Sthlms I. 80
hd, Söd. 1. 68
Bockholmssundet, Salems sn, Svartlösa
"(1) brcestratorpp", Björnlunda sn, Daga
hd, Sthlms 1. 61
hd, Söd. 1. 68
Bogsta, Rönö hd, Söd. 1. 32
Bogsten, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1. "(öffuer) brome myre", Vika sn, Falu
doms. norra tg, Kopp. 1. 129
34, 41
Bogstena, Bjurums sn, Gudhems hd, "(af)) byholmen", Ornö sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 27
Skar. 1. 40
Bohammar, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. "(i) byursund", Helgarö och Jäders snr,
Åkers hd, Söd. 1. 65
1. 23
Båsenberga, Västra Vingåkers sn, Oppbolberg", Jönåkers hd, Söd. 1. 45
unda hd, Söd. 1. 46
Bond-Arnö, Trögds hd, Upps. 1. 107
Bornö, Salems sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. Båsnäs, Gåsinge-Dillnäs sn, Daga hd,
Söd. 1. 81
106
Borsö, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Bäck, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1. 149
Bärbo, Jönåkers hd, Söd. 1. 46, 100, 102,
Söd. 1. 28
148
Borsökna, Gillberga sn, Västerrekarne
Bärsund, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
hd, Söd. 1. 167
62
Bossbol, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 53
Brandaborgs län (= det gamla slottslänet "(in) Carbonces" (= nuvarande Näset),
Södertälje stad, Sthlms 1. 81
Tälje), Sthlms 1. 109, 164
brandaker", Helgona sn, Rönö hd, "(wppa) clostir berghe" (nuvarande Oxbacken?), Eskilstuna stad, Söd. 1. 52
Söd. 1. 58
Brebol, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
Dania se Danmark
1. 53
Breickfjöröur, Breiffifjöröur, Island 153 Danmark (Dania) 94
Bremyra, Skedevi sn, Finspånga läns hd, Delhed, Upphärads sn, Flundre hd,
Älvsb. I. 113
Östg. 1. 134
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Dillnäs, Daga hd, Söd. 1. 81
"(fore . . .) diwlborum", Stora Malms
sn, Oppunda hd, Söd. 1. 60
diceflahulte" (= nuvarande Hult),
Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1. 57
Djulfors, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 19 f., 20
Djlipafjörcir, Island 153
Djupmyra, Arboga lfs, Åkerbo hd,
Västm. 1. 20, 133
Duvnäs, Nacka stad, Sthlms 1. 81
Dånhammar, Sättersta sn, Rönö hd, Söd.
1. 24
Edholmen, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 27
Egalla, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
59, 60
Egelsätter, Råby-Rekarne sn, Västerrekarne hd, Söd. 1. 67
"(in) Egerdznes" , Halla sn, Jönåkers hd,
Söd. L 82
egherskcer" , Västerrekarne hd, Söd.
1. 87
Ekeberg, Västra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 46
Ekebonäs, Västerljungs sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 82
Ekenäs, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
80
Eketorp, Sköldinge sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 72
Ekhammar, Årdala sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 24
Ekhammar, Jäders sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 26, 97, 103
Ekholmen, Nämndö sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 100

Eknäs, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1. 84
Eknäs, Husby-Rekarne sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 101

Eknäs, Näshulta sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 101

Eldsund, Strängnäs lfs, Strängnäs stad,
Söd. 1. 65f.
Enecopia se Enköping
"(i) Engxholm", Ytterjärna sn, Öknebo
hd, Sthlms 1. 27
Enköping (Enecopia), Upps. 1. 92, 153

Enstaberga, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 46
Fagerhult, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo
hd, Söd. I. 57
Fagernäs, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 80
Fagerås, Kjula sn, Österrekarne hd, Söd.
1. 19, 97
Fagrahed, Kjula sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 118, 122, 125, 135, 137, 148,
161

Falköping, Skar. 1. 153
Fasttorp, Lista sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 74
"(afj) ffycelekcer", Tystberga sn, Rönö
hd, Söd. 1. 58
Fiholm, Jäders sn, Österrekarne hd, Söd.
1. 13, 31, 41, 100
Fiholm, Rytterne sn, Snevringe hd,
Västm. 1. 41

Fiskebäck, Habo sn, Vartofta hd, Skar.
1. 165 f.

"(in . .) ficerdhakicer", Svärta sn,
Rönö hd, Söd. I. 58
Fjäkelmyra, Stora Tuna sn, Falu doms.
södra tg, Kopp. 1. 129
Fleskum, Danmark 152
Fleskum flo, Danmark 152
Flintsbol, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
54
Florhed, Mo sn, Sydöstra Hälsinglands
doms. tg, Gävl. 1. 123
Flättorp, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd.
1. 75
Fogdö, Åkers hd, Söd. 1. 107
Folksund, Helgesta sn, Villåttinge hd,
Söd. I. 64
Fors, Västerhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 19!.
Fors, Nedre och Övre, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1. 19, 95 f.
Fors, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1. 19
Fors, förr Västerrekarne hd, nu Eskilstuna stad, Söd. 1. 21
Forsa, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 20!.
Forsa, Forssa sn, Villåttinge hd, Söd. I.
21
Forsa, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1. 21
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"(in) forsemcemyri", Forshems sn,
Kinne hd, Skar. 1. 129
Forssa, Villåttinge hd, Söd. 1. 21, 148
Forst ena, Västra Tunhems sn, Väne hd,
Älvsb. 1. 40

Franketorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
Frändetorp, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 72
Frö berga, Överselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
49, 100 f., 103
Frönäs, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 79
Frönäs, Österhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 80
Frösö, Jämt!. västra doms. tg, Jämt!. 1.
108
Funis se Fyn

"(i) fwraholm", Hölebo hd, Söd. 1. 27
Fyn (Funis), Danmark 94
Fågelsund, Bettna sn, Oppunda hd, Söd.
1. 62
Fållnäs, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 79, 100
Fålltorp, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 70
Garn, Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd.
1. 55
"(widh) gassasten", Floda sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 34
Gatbol, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 54
"(in) geetsyosbakkce", Åkerbo hd,
Västm. 1. 166, 172, 176

"(d) giallemyra (cengh)", Östg. 1. 119
Gillmyra, Österåkers sn, Åkers skg,
Sthlms 1. 129
"(1) gladhafors", Huddinge sn, Svartlösa
hd, Sthlms 1. 19
"(i) glammyre", Norrvidinge hd?, Kron.
1. 129
Gnesund, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd.
1. 64f.
Gothia se Götaland
"(wid) granges myrce", Bergunda sn,
Kinnevalds hd, Kron. 1. 119, 129, 136
Granhammar, Kung Karls sn, Åkerbo
hd, Västm. 1. 27
"(1) grannebool" (= nuvarande Gran200

boda), Länna sn, Åkers hd, Söd. 1. 55
Grimstorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
Gripsholm, Kärnbo sn, Selebo hd, Söd. 1.
20, 29f., 41, 100, 102
"(in) Grydznces", Västerrekarne hd,
Söd. 1. 85

Gryt, Västerhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 55, 56
Gryt, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
55, 56, 96
Gryt, Daga hd, Söd. 1. 56, 76
Gryt (= nuvarande Grytsberg), Gryts sn,
Daga hd, Söd. 1. 56, 76
Gryt, Blacksta sn, Oppunda hd, Söd. 1.
56

Gryt, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1. 56
Gryt, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1. 56
Gummetorp, Floda sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 71
Gålhammar, Södra, Västermo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1. 25
Gårdsnäs, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 86
Gäddeholm (= nuvarande Tureholm),
Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 28, 100
Gäddö, Regna sn, Finspånga läns hd,
Östg. 1. 166
Gällsund, Svärta sn, Rönö hd, Söd. 1. 63,
100
Gäringstorp, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 72
Gäversnäs, Helgesta sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 84 f.
Göksholm, Stora Mellösa sn, Askers hd,
Ör. 1. 41
Göksten, Härads sn, Åkers hd, Söd. 1.
35, 41
Götaland (Gothia) 94

"(wid) hagahedh", Ör. 1. 127
Hagelstena, Alsike sn, Ärlinghundra hd,
Sthlms 1. 40

"(in) hambre", Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1. 20, 24f.
Hammerö, Hanhals sn, Fjäre hd, Hall. 1.
37

Hamnskär, Nämndö sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 101

Hamra, Närtuna sn, Långhundra hd,
Sthlms 1. 38
Hamra, Bogsta sn, Rönö hd, Söd. 1. 23,
24
Hamra, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
23, 24
Hamra, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
26f, 38, 162
Hamra, Ekeby sn, Olands hd, Upps. 1. 39
Hamra, Lönsås sn, Bobergs hd, Östg. 1.
39
Hamre, Österfärnebo sn, Gästriklands
östra doms. tg, Gävl. 1. 37
Hamre, Hedemora lfs, Hedemora tg,
Kopp. 1. 37
Hamre, Långsele sn, Ångermanlands
mellersta doms. tg, Vrnl. 1. 37
Hamre, Arboga lfs, Åkerbo hd, Västm. 1.
38
Hannemyra, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.

114f, 130
Harpsund, Lilla Mellösa sn, Villåttinge
hd, Söd. 1. 64, 100
Harstorp, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 72
Hattsjöhult, Norra Sandsjö sn, Västra
hd, Jönk. 1. 166 f., 172

Heda, Gamleby sn, Södra Tjusts hd,
Kalm. 1. 123
Heda, Nottebäcks sn, Uppvidinge hd,
Kron. 1. 124, 135
Heda, Vreta klosters sn, Gullbergs hd,
Östg. 1. 127
Heda, Lysings hd, Östg. I. 113, 118 ff,
127, 142, 143, 147, 152, 161, 175
Hedbyn, Hedemora sn, Hedemora tg,
Kopp. 1. 118 f.

Hede, Stora Tuna sn, Falu doms. södra
tg, Kopp. 1. 124
Hede, By sn, Folkare hd, Kopp. 1. 118f,
124
Hede, Möklinta sn, Övertjurbo hd,
Västm. 1. 126
Hede, S:t Peders sn, Ale hd, Älvsb. 1. 126
Hede, Stora Mellby sn, Bjärke hd, Älvsb.
1. 126
Hedemora, Ärla sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 125

Heden, Bollnäs sn, Bollnäs doms. tg,
Gävl. 1. 123

Heden, Stora Kopparbergs sn, Falu
doms. norra tg, Kopp. 1. 123
Heden, Svärdsjö sn, Falu doms. norra tg,
Kopp. 1. 112, 123
Heden, Rackeby sn, Kållands hd, Skar. 1.
124
*Heden, Trästena sn, Vadsbo hd, Skar. I.
113
Heden, Ullene sn, Vilske hd, Skar. 1. 124
Heden, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 113
*Heden, Björklinge sn, Norunda hd,
Upps. 1. 125
Heden, Östra Frölunda sn, Kinds hd,
Älvsb. 1. 113, 126
Heden, Holsljunga sn, Kinds hd, Älvsb.
I. 113
Hedenstorp, Sandseryds sn, Tveta hd,
Jönk. 1. 120

Hedenstorp, Angelstads sn, Sunnerbo
hd, Kron. 1. 120 f.

Helgesäter, Tystberga sn, Rönö hd, Söd.
1. 67
Herrvik, Värmdö sn, Värmdö skg,
Sthlms 1. 121

"(1) hethe", Marks hd?, Älvsb. 1. 126
Hetseryd, Hjälmseryds sn, Västra hd,
Jönk. 1. 120 f.

"(aff) hiordzmyre" , Hagby sn, Hagunda
hd, Upps. 1. 130
Hjortsberga, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 44
Hjälmarsund, Öja sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 65
Hjälmsäter, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 66
Hjälmsäter, Julita sn, Oppunda hd, Söd.
1. 66
Hjälmsäter, Västermo sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 67
"(i) holabeks (cengiom)", Värnamo lfs,
Östbo hd, Jönk. 1. 165

Holmtorp, Tystberga sn, Rönö hd, Söd.
1. 73
Hornsund, Flens stad, Söd. 1. 65
Horsholm, Jäders sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 31
Hult, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
58

Hult, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu
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Nyköpings stad, Söd. 1. 58
Humlebo!, Stigtomta sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 54
Hundhamra (= nuvarande Norsborg),
Botkyrka sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.
22
"(in) hwltee", Österrekarne hd, Söd. 1.
57
"(j) hwmlatorpe", Jönåkers hd, Söd. 1.
69
Hyndevad, Gillberga sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 76
Hyrn se Hörn
"(j) hyulastce thorpe", Björkviks sn,
Jönåkers hd, Söd. 1. 69
Håknäs, Ytterjärna sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 80 f.
Hålbonäs, Sköldinge sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 83, 100
Hållingstorp, Tunabergs sn, Jönåkers
hd, Söd. 1. 70
Hållmyra, Kulla sn, Lagunda hd, Upps.
I. 131
Hårsta, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1. 32
Häggenäs, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
81
Hälgmyra, Viksta sn, Norunda hd, Upps.
1. 131
Hällberga, Stenkvista sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 52
Händene, Skånings hd, Skar. 1. 170
Härene, Norra Härene sn, Kinnefjärdings hd, Skar. 1. 170
Härsmyra, Österåkers sn, Åkers skg,
Sthlms 1. 114, 130
Hässeltorp, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1. 74
Hästnäs, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 79
Häverö, Väddö och Häverö skg, Sthlms
1. 144, 149, 164, 167, 168, 172, 177
"(wed) högaheed", Ör. I. 127
Högstena, Torstuna sn, Torstuna hd,
Västm. 1. 40
Högsäter, Ripsa sn, Rönö hd, Söd. 1. 67
Hönstorp, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 72
Hörn, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1. 144,
149
Hörningsholm, Mörkö sn, Hölebo hd,
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Söd. 1. 27f.
"(aa) horsnces", Överselö sn?, Selebo
hd, Söd. 1. 84
Hössåker, Barva sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 17
Igelsäter, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu
Arboga stad, Västm. 1. 20, 68
"(De. . .) ingimundce nces", f.d. S:t Nikolai sn?, Jönåkers hd, nu Nyköpings
stad, Söd. 1. 86
Julita, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1. 108
Julmyra, Vittinge sn, Torstuna hd,
Västm. 1. 132
"(j) jwnzholm" , Österrekarne hd, Söd. 1.
30f.
Järshammar, Öja sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 25
Jättsbol, Hyltinge sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 54
Jönköping, Jönk. 1. 153
Jönåker, Söd. 1. 14f.
Kalvholmen, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms I. 27
Kalvnäs, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms I. 79
Karlsholm, Södertälje lfs, Öknebo hd,
Sthlms 1. 27
Karlåker, Kjula sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 17
Kattnäs, Daga hd, Söd. 1. 13, 81
Kestorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
Kesäter, Västra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 66!.
Kjulatorp, Kjula sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 75
Kjulaås, Österrekarne hd, Söd. 1. 18f.
Kjulshammar, Lunda sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 23
Klahammar, Överselö sn, Selebo hd,
Söd. 1. 24, 38
"(wid) klintha bcerg", Västra eller Östra
Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 47
Klitsberga, Överselö sn, Selebo hd, Söd.
1. 49
"(in . . .) knuz nces", Stora Malms sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 83

Knätte, Redvägs hd, Älvsb. 1. 170
Koholmen, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd.
1. 30, 41
Kolbäck, Snevringe hd, Västm. 1. 166
Kolsundet, Toresunds sn, Selebo hd,
Söd. 1. 64
Koppartorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
Koppartorp, Råby-Rönö sn, Rönö hd,
Söd. 1. 73
Kramnäs, Lilla Mellösa sn, Villåttinge
hd, Söd. 1. 85
Kroberga, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd.
I. 52
Krognäs, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 82
Krognäs, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 86
Kråktorp, Vallby sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 75
Krämbo/, Östra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 20

Kuggnäs, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 86
Kungsberget, Strängnäs stad, Söd. 1. 52,
77, 95, 101

Kvarnby, Västerljungs sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 69

Kvarntorp, Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
73
Kvicksund, Tumbo sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 65
Kynnersberg, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1.
50
Källmyra, Tensta sn, Norunda hd, Upps.
1. 131
Kärr, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1.
58

Kärrbol, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
54
Kobenhavn (Mercatorum portus), Danmark 94

Köping, Västm. 1. 153
Lagnö, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1. 107
Lamyra, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps.
1. 115, 132
Landshammar, Spelviks sn, Rönö hd,
Söd. 1. 24

Lasstorp (= nuvarande Klastorp), Östra
Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 73
"(i) ledinberg", Sorunda sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 43
Lerbäck, Kumla hd, Ör. 1. 166
Leråker, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1. 16
Liberga, Torpa sn, Åkerbo hd, Västm. 1.
53
Lid, Rönö hd, Söd. 1. 108, 148, 161
Lidköping, Skar. 1. 153
Limsäter, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1.
66
Lincopia se Linköping
Linghed, Svärdsjö sn, Falu doms. norra
tg, Kopp. 1. 124
Linköping (Lincopia), Östg. 1. 153 ff.,
171

Lisstorp, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 69
Lisätter, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd.
1. 67
Lomshed, Hedesunda sn (nu i Valbo sn),
Gästriklands östra doms. tg, Gävl. 1.

123, 142
Lumra, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
60
Lumsätter, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 68
Lunderåker, Grödinge sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 14
*Lundhed, Saleby sn, Skånings hd, Skar.
1. 112, 124
Lundtorp, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 72
Lundtorp, Gillberga sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 74, 97
Långhed, Alfta sn, Bollnäs doms. tg,
Gävl. 1. 123
Långheden, Vangsbro och Övertjurbo
hdr, Västm. 1. 126, 135
Långmyran, Vika sn, Falu doms. norra
tg, Koppl. 1. 114
Långsätter, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 68
Låssa, Bro hd, Upps. 1. 151
Läde, Mora sn, Mora och Orsa tg, Kopp.
1. 167

Lännåker, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms I. 14
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Lönnberga, Överselö sn, Selebo hd, Söd.
1. 50
Lönnberga, Jäders sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 52
Lönneberga, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 45
Lövnäs, Toresunds sn, Selebo hd, Söd. 1.
83
Lövsund, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
63

hd, Söd. 1. 25
"Musamyr", S:t Olofs sn, Ärlinghundra
hd, Sthlms 1. 114, 130
Myra, Alfta sn, Bollnäs doms. tg, Gävl.
1. 127
Myra, Ununge sn, Närdinghundra hd,
Sthlms 1. 129, 142
Myra, Vreta klosters sn, Gullbergs hd,
Östg. 1. 134, 142
Myrby, Husby-Sjutolfts sn, Trögds hd,

Mackmyra, Valbo sn, Gästriklands östra
doms. tg, Gävl. 1. 128, 142
Magnäs, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd, nu
Arboga stad, Västm. 1. 20, 87
"(i) Makkamyran", Stora Tuna sn?,
Falu doms. södra tg, Kopp. 1. 129
Malm, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 31
Malm, Stora, Oppunda hd, Söd. 1. 13,
31, 148, 171
Malmberg, by, Västra Vingåkers sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 47
Malmberga, Västermo sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 50, 53
Malmberga, Kung Karls sn, Åkerbo hd,

Myrby, Häradshammars sn, Östkinds

Upps. 1. 139

Västm. 1. 50, 53, 96

Malstanös, Forssa sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 84
Marbäck, Norra Vedbo hd, Jönk. 1. 165
"marghanes", Södermanland 100
Maskbol, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 53
Medje, Ärla sn, Österrekarne hd, Söd. 1.
125
Mehede, Tierps sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
126
Mickrum, Muskö sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 59
"(j) Midaltorpp", Björnlunda sn, Daga
hd, Söd. 1. 68
*Milleshed, Skara stad?, Skar. 1. 125
Missmyra, Björsäters sn, Bankekinds hd,
Östg. 1. 115, 133
Mjövafjörör, Island 153
Mjälnäs, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 82
Mosjön, Risinge sn, Finspånga läns hd,
Östg. 1. 166

Munkhammar, Tumbo sn, Västerrekarne
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hd, Östg. 1. 140

Myre, Askersunds sn, Sundbo hd, Ör. 1.
115
Myreberg, Locketorps sn, Vadsbo hd,
Skar. 1. 140

Myren, Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1.
132
"myroby", Lidingö stad, Sthlms 1. 140
Måstena, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
34, 39 f.
Mälhammar, Tumbo sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 25
Mällsten, Utö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
33
Mälsåker, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
16f., 99
Mölenhult, Östra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 57
Möne, Ås hd, Älvsb. 1. 169
Mörarp, Luggude hd, Malm. 1. 140
Mörby, Viby sn, Vifolka hd, Östg. 1. 139
Mörsebo, Nye sn, Östra hd, Jönk. 1. 121
Mörtbol, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 53 f.
"(j) nassatorp", Tunabergs sn, Jönåkers
hd, Söd. 1. 70
Navsund, Husby-Rekarne sn, Österrekarne hd, Söd. 1. 65
Nericia se Närke
Njushammar, Årdala sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 24, 38
Nor, Österhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 58

Nor, Svärta sn, Rönö hd, Söd. 1. 58
Nora, Ytterenhörna sn, Selebo hd, Söd.
1. 59

Norcopia se Norrköping
"(wid) Nordhammer", Fogdö sn, Åkers
hd, Söd. 1. 26
Nordmyra, Nora sn, Våla hd, Västm. 1.
133
Norge 109
Norrholm, Jäders sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 31
Norrköping (Norcopia), Östg. 1. 153,
155, 157, 160, 171
Norrö, Kättilstads sn, Kinda hd, Östg. 1.
112
Nottebäck, Uppvidinge hd, Kron. I. 124,
165
Nunsberga, Bogsta sn, Rönö hd, Söd. 1.
47, 78
Nycopia se Nyköping
Nye, Östra hd, Jönk. 1. 121
Nyköping (Nycopia), Söd. 1. 95, 153
Nynäs, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
80, 100
Nynäs, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1. 83,
100 f.
Nådhammar, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 22
Näfstorp, Risinge sn, Finspånga läns hd,
Östg. 1. 166
Nälberga, Svärta sn, Rönö hd, Söd. 1. 47
Nälberga, Tystberga sn, Rönö hd, Söd. 1.
47, 78
Närke (Nericia) 95
Näs, Grödinge sn, Svartlösa hd, Sthlms 1.

80
Näs, Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms I. 80
Näs, Gåsinge-Dillnäs eller Björnlunda sn,
Daga hd, Söd. 1. 81
Näs, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd. 1. 82
Näs, Oppunda hd, Söd. 1. 82
Näs, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1. 82
Näs, Villåttinge hd, Söd. 1. 82
Näs, Dunkers sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
84, 86
"(j) nces" , Österrekarne hd, Söd. 1. 86
Näs, Husby-Rekarne sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 84, 86
Näset, Näshulta sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 86
Näshulta, Österrekarne hd, Söd. 1. 58,
100

Näsinge, Vette hd, Göteb. 1. 169

Nästorp, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
71
Nävaberg, Jönåkers hd, Söd. 1. 45
Nävekvarn, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 109, 164

Nöstebo, Börrums sn, Hammarkinds hd,
Östg. 1. 166

Odensåker, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd.
1. 17
"(medh . . .) olafflangsbool", Grödinge
sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. 53
Onsberga, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
47, 78, 162

Onsberga, Sättersta sn, Rönö hd, Söd. 1.
47

Ore, Nedansiljans doms. tg, Kopp. 1. 167
"(in) ormakre", Fogdö sn, Åkers hd,
Söd. 1. 17
Ormsätra, Salems sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 66
Orrhammar, Flens stad, Söd. 1. 27
Orrsätra, Överjärna sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 66
Oxelösund, Söd. 1. 65
Palstorp, Tuna sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
70
Pelltorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 71
Pinntorp (= nuvarande Eriksberg),
Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd. 1.

72
Pipartorp, Bettna sn, Oppunda hd, Söd.
1. 71
"(1) prestabcergh", Helgona sn, Rönö
hd, Söd. 1. 47
Prästtorp, f.d. Säterbo sn, Åkerbo hd,
nu Arboga stad, Västm. 1. 75
Pungsund, Gryts sn, Daga hd, Söd. 1. 61
"(in) qucernathorp", Västerljungs sn,
Hölebo hd, Söd. 1. 69
Ramshammar, Kjula sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 26, 37, 99 f.
Ransten, Sundby sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 35

"(j) rassencess", Ösmo sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 80
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"(f) rastatorp", Kila sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
"(ii) Rawalds torppe", Österåkers sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 73

Reimersholme se Rcekningaholm
Rejmyre, Skedevi sn, Finspånga läns hd,
Östg. I. 115f., 134
Rekarne, Söd. 1. 164 f., 167 f.
Remrödstorp, Stora Malms sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 72
"(in . . .) repberghe", Ytterenhörna sn,
Selebo hd, Söd. 1. 48
Reykir, Island 145
Riksten, Botkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 33
Ringsökalven, Ytterselö sn, Selebo hd,
Söd. 1. 107

Ringtorp, Näshulta sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 75

Riseberga, Edsbergs sn, Edsbergs hd, Ör.
1. 161

Rotetorp, Runtuna sn, Rönö hd, Söd. 1.
73

Roxnäs, Torshälla lfs, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 85
"(a) rundarwme", Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd. 1. 59
Rundholm, Vansö sn, Åkers hd, Söd. 1.
30, 100
Runmarö, Djurö sn, Värmdö skg, Sthlms
1. 150 f.

Rytterne, Snevringe hd, Västm. 1. 165
Rågösund, Tystberga sn, Rönö hd, Söd.
1. 63
Råsätter, Ripsa sn, Rönö hd, Söd. 1. 67
Rcekningaholm (= nuvarande Reimersholme), Brännkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 100
Rävsnäs, Toresunds sn, Selebo hd, Söd.
1. 84, 101
Rödön, Jämtl. norra doms. tg, Jämtl. 1.
170
Rörmyra, Bälinge sn, Bälinge hd, Upps.
1. 130, 136
Rösund, Gryts sn, Daga hd, Söd. 1. 61

"(j . .) sibbahedhen", Hamneda sn,
Sunnerbo hd, Kron. 1. 124
Sickla, Nacka sn, nu Nacka stad, Sthlms
1. 106

Sigerud, Edsleskogs sn, Tössbo hd,
Älvsb. 1. 127, 135
Siggetorp, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
71
Sila se Selaön
Simonsö, Mörkö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
107

Sjögetorp, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 73

Sjöholm, Östra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 28
Skallmeja, Skånings hd, Skar. 1. 108
Skallsjö, Vättle hd, Älvsb. 1. 108
Skara, Tunabergs sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 59f
Skarberga, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 44

Skarpnäs, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo
hd, Söd. 1. 81
Skarp-Runmarö, Djurö sn, Värmdö skg,
Sthlms 1. 150 f.

Skarvnäs, Hyltinge sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 85
"(i) skedanestorp" , Västra Vingåkers sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 73
"(in) skeldenhed", Upps. I.? 125, 135
Skenäs, Västra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. I. 83
Skillra, Stigtomta sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 59
"(in) skinnarum", Vansö sn, Åkers hd,
Söd. 1. 60
Skogstorp, f.d. Fors sn, Västerrekarne
hd, nu Eskilstuna stad, Söd. 1. 75
Skrindstorp, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 75

"(in) Skumarum", Vansö sn, Åkers hd,
Söd. 1. 60
"(in) skyncendceakyr", Söd. 1.? 14, 97,
103

Skålhamra, Täby sn, Danderyds skg,
Sthlms 1. 38 f., 162

Saba, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1. 92
Selaön, Ytterselö och Överselö snr, Selebo hd, Söd. 1. 151 f.
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Skåne 109, 163, 168
Skällberga, Västerljungs sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 45, 78, 162

Skälsnäs, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1. 83

Skär, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1. 87
Sköldnäs, Västra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. I. 83
*Slagsmyra, Morkarla sn, Olands hd,
Upps. 1. 131, 142
Sluckstorp, Östra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 73
Släbro, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd,
nu Nyköpings stad, Söd. 1. 107

*Släbro ström, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1.
35
Slädhammar (= nuvarande Stenhammar), Flens stad, Söd. 1. 27, 100, 102
Slättmyra, Stora Kopparbergs sn, Falu
doms. norra tg, Kopp. 1. 114, 128
Smedsbol, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 54
Smedsbol, Hyltinge sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 55
Smedstorp, Kila, Lunda eller Björkviks
sn, Jönåkers hd, Söd. 1. 69
Småhamra, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms I. 22
Snacketorp, Stora Malms sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 72
Snytberga, Härads sn, Åkers hd, Söd. 1.
51, 161
Snösvad, Lilla Malma sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 76
Solberga, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo
hd, Söd. 1. 45
Solberga, Nykyrka sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 46, 78, 162
Solberga, Västra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 161
Solingsmyran, Kila sn, Övertjurbo hd,
och Romfartuna sn, Norrbo hd,
Västm. 1. 132
spitala vrethenom", Strängnäs stad,
Söd. 1. 36
Stadsberga, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 43, 161
staff' , Svartlösa hd, Sthlms 1. 32
Stav, Västerhaninge sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 32
Stav, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1. 32
Stav, Floda sn, Oppunda hd, Söd. I. 32
Stav, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd,
SM. 1. 33

Sten, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
34
*Sten, Blacksta sn, Oppunda hd, Söd. 1.
34
Stene, Skee sn, Vette hd, Göteb. 1. 39
Stene, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
33, 39 f.
Stene, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 33f., 39 f.
Stene, Lids sn, Rönö hd, Söd. 1. 39
Stene, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1. 35, 39
Stene, Kumla sn, Kumla hd, Ör. 1. 39
*Stenhammar, Halla sn?, Jönåkers hd,
Söd. 1. 23
Stennäs, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 79
Stensund, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo
hd, Söd. 1. 61
Stensund, Vrena sn, Oppunda hd, Söd. 1.
63
Stensåker, Husby-Oppunda sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 15
Stensätter, Stora Malms sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 66
Stickberga, Toresunds sn, Selebo hd,
Söd. I. 48
Stockholm (Stockholmix, Stukhulmis
o.d.) 27, 41, 146, 153, 155, 158 ff.,
168, 171, 172, 177
"(j) stokkamyr", Landeryds sn?, Hanekinds hd, Östg. I. 134
Strängnäs, Söd. 1. 79, 153 ff., 171
*Ström, Sorunda sn, Sotholms hd,
Sthlms 1. 35
Ström, Grödinge sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 35
"sturubcekker", Annerstads sn, Sunnerbo hd, Kron. 1. 165, 168, 172, 176
Stäkesund, Sotholms hd?, Sthlms 1. 60
Sudercopia se Söderköping
"(in . .) sudheraaker", Överenhörna
sn?, Selebo hd, Söd. 1. 17
Suedia se Sverige
Sund, Muskö sn, Sotholms hd, Sthlms 1.

60!.
Sund, Vårdinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
61
Sund, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1. 62
Sund, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 61!.
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Sund, Halla sn, Jönåkers hd, Söd. 1. 62
Sund, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1. 63
Sund, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1. 63
Sund, Helgesta sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
64
Sund, Lilla Mellösa sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 64

Sundboholm, Bälinge sn, Rönö hd, Söd.
1. 28
Sunded, Norra Hälsinglands doms. tg,
Gävl. I. 111 f.

"(in. . .)sundh", Sorunda sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 61
"(j) swalaker", Husby-Oppunda sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 15
Svalhede, Grinstads sn, Sundals hd,
Älvsb. 1. 113, 127
Svartalöt, Svartlösa hd, Sthlms 1. 109,
152 f., 164, 172, 177

Svartbäcken, Uppsala stad, Upps. I. 166
ff.

Svartlösa, Sthlms 1. 109
"(i) swensbool", Forssa sn, Villåttinge
hd, Söd. 1. 54
Sverige (Suedia) 94, 109
"(pro . .) swinasund", Bälinge sn,
Rönö hd, Söd. 1. 63
Svinbäcken, Sköldinge sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 42
Sånga, Färentuna hd, Sthlms 1. 150, 171
Sceby, Julita sn, Oppunda hd, Söd. 1. 92
*Säby ström, Torshälla lfs, Västerrekarne hd, Söd. 1. 35
Sävsundet, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
100, 102

Söderköping (Sudercopia), Östg. 1. 153,
155, 157, 160

Södertälje (Telgas), Sthlms 1. 94
"(yppa) sodraheedh" , Öja sn?, Västerrekarne hd, Söd. 1. 125
Sörkärr, Halla sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
58
Tafsnäs, Gåsinge-Dillnäs sn, Daga hd,
Söd. 1. 81
Tallmyra, Tillinge sn, Åsunda hd, Upps.
1. 20, 131 f.
Talsebo, Hycklinge sn, Kinda hd, Östg. 1.
166

Tandersten, Husby-Rekarne sn, Österre208

karne hd, Söd. 1. 35, 41
Tatermyran, Bergs sn, Vadsbo hd, Skar.
1. 114, 129
Tegnebol, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 54
Te/gas se Södertälje
"(in) thorpe", Tystberga sn, Rönö hd,
Söd. 1. 73
"(j) thorpe", f.d. Ärja, nu Åkers sn,
Åkers hd, Söd. 1. 74
"(Jn) thorph", Frustuna sn, Daga hd,
Söd. 1. 68
"(widher) tighilhws wrethin", Strängnäs
stad, Söd. 1. 36
*Tistatorp, Bärbo sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 70
Tjuvholmen, Bälinge och Tystberga snr,
Rönö hd, Söd. 1. 28
To bo!, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 53
Toltorp, Östra Vingåkers sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 73
Tomtberga, Botkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 43
Tomtberga, Huddinge sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 43

Toppmyra, Dalby sn, Hagunda hd,
Upps. 1. 115
Torp, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 68
Torp, Bärbo, Tuna eller Björkviks sn,
Jönåkers hd, Söd. 1. 69f., 78
Torp, Oppunda hd, Söd. 1. 5, 71, 78
Torp, Husby-Oppunda sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 5, 72, 78
Torp, Österåkers sn, Oppunda hd, Söd.
1. 5, 73, 78

Torp, Hyltinge sn, Villåttinge hd, Söd. 1.
74, 78
Torp, Näshulta sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 75

Torpa, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo
hd, Söd. 1. 69, 78
Torpa, Åkerbo hd, Västm. 1. 75, 78
"(ii) torpe", Selebo hd, Söd. 1. 74
"(i) torpe", Västerrekarne hd, Söd. 1. 74
Torpet, Muskö sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 68

Torpet, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 68

Torpet, Västerljungs sn, Hölebo hd, Söd.
1. 69

Torrmyran, Hagshults sn, Östbo hd,
Jönk. 1. 128, 139, 144
Torsberga, Stenkvista sn, Österrekarne
hd, Söd. 1. 52
Torshälla ström, Torshälla stad, Söd. 1.
35
Torsmyra, Vendels sn, Örbyhus hd,
Upps. 1. 132
Torsåker, Rönö hd, Söd. 1. 16, 148
"(in) torucemore", Möre hd, Kalm. 1.

Uppmyrby, Boglösa sn, Trögds hd,
Upps. 1. 139

Uppsala (Arosia), Upps. 1. 95
Uppsala, Gamla (antiqua vpsalia, Ubsola), Uppsala stad, Upps. 1. 92, 94,
154
Utmyrby, Boglösa sn, Trögds hd, Upps.
1. 139
Utåker, Råby-Rönö sn, Rönö hd, Söd. 1.

16
Utåker, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1.
17
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Tovsund, Vrena sn, Oppunda hd, Söd. 1.
63
*Trollstenen, Blacksta sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 34
Tuddetorp, Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 71
Tuhundra, V ästm. 1. 152 f.
Tullbotorp, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1.
69
Tullgarn, Hölö sn, Hölebo hd, Söd. 1. 55
Tumbods, Tumbo sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 18, 99
Tunsäter, Helgona sn, Rönö hd, Söd. 1.
67
Tuvekärr, Årdala sn, Villåttinge hd, Söd.
1. 58
Tynäs, Strängnäs lfs, Strängnäs stad,
Söd. 1. 87
Tystberga, Rönö hd, Söd. 1. 47, 148
Tådene, Kållands hd, Skar. 1. 169
Tåstrup (Thorstani vicus), Danmark 94
Täckeråker, Österhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 14
Täckhammar, Bärbo sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 23
Tälnbäcken, Stora Tuna sn, Falu doms.
södra tg, Kopp. 1. 165

Tor, Ovra (= nuvarande Svartlösa),
Sthlms 1. 109

"(i) torpe" , Överenhörna sn?, Selebo hd,
Söd. 1. 74
Ubsola se Uppsala, Gamla
Ulleråker (campus laneus), Upps. 1. 94 f.
Ulvsberga, Toresunds sn, Selebo hd,
Söd. 1. 48

"(j) waalaker" , Husby-Oppunda sn,
Oppunda hd, Söd. 1. 15
Vabbenäs, Björkviks sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 82
Vad (= nuvarande Södertuna), Frustuna
sn, Daga hd, Söd. 1. 75 f., 100
Vad, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 76
Vadholm, Aspö sn, Selebo hd, Söd. 1. 29
Vadholmen, Tystberga sn, Rönö hd,
Söd. 1. 29
Vadsbro, Daga hd, Söd. 1. 107
Vadsbro, Oppunda hd, Söd. 1. 107
*Vadsbro ström, Vadsbro sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 35
"(de) valamyri" , Lagunda hd, Upps. I.
130
Valsberg, Lunda sn, Jönåkers hd, Söd. 1.
46
Valsberga, Åkers sn, Åkers hd, Söd. 1. 51
Valsund, Hyltinge sn, Villåttinge hd,
Söd. 1. 64
Vansö, Åkers hd, Söd. 1. 107
Vargarn, Lista sn, Västerrekarne hd,
Söd. I. 55, 100

Vaxmyra, Ärentuna sn, Norunda hd,
Upps. 1. 131, 139, 142
Vedmyra, Bjuråkers sn, Norra Hälsinglands doms. tg, Gävl. 1. 128, 136
"(in) westerstcehamar", Tumbo sn, Västerrekarne hd, Söd. 1. 25
Westminster (West Monasterium), England 95

"Westratorpp" , Björnlunda sn, Daga
hd, Söd. 1. 68

Vi bäck, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd,
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nu Nyköpings stad, Söd. 1. 42
"wildhannyre", Grytnäs sn, Folkare hd,
Kopp. 1. 114
Vinberga, Ytterenhörna sn, Selebo hd,
Söd. 1. 49, 100, 102
Vingåker, Västra och östra, Oppunda
hd, Söd. 1. 13, 15f., 99
Virkesjö, Algutsboda sn, Uppvidinge hd,
Kron. 1. 166

Visbohammar, Vårdinge sn, Öknebo hd,
Sthlms 1. 22
Viskan, Hall. 1. och Älvsb. 1. 161
Viskardal, Hall. 1. 161
Vissvass, Tyresö sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 35
Visund, Näshulta sn, Österrekarne hd,
Söd. 1. 65
Vittorp, Floda sn, Oppunda hd, Söd. 1.
72, 97
"(på) VIlenske heedh" (= nuvarande Ullene hed), Ullene sn, Vilske hd, Skar.
1. 124
"(aj) wlucenees", Åkers sn?, Åkers hd,
Söd. 1. 86
vpsalia, antiqua se Uppsala, Gamla
Vreta, Turinge sn, Öknebo hd, Sthlms 1.
36, 41
Vreta, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. 1. 36
Vreta (Wretis), Vreta klosters sn, Gullbergs hd, Östg. 1. 95
Vårfruberga (= nuvarande Kungsbergs
kungsladugård), Fogdö sn, Åkers hd,
Söd. 1. 50, 95, 97, 101, 103, 161
Välnäs, Fogdö sn, Åkers hd, Söd. 1. 85
Vänern 161
Vännervass, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd, Söd. 1. 35 f.
Värhulta, Västermo sn, Västerrekarne
hd, Söd. 1. 57
Värmdö, Värmdö skg, Sthlms 1. 107
Västanhede, By sn, Folkare hd, Kopp. 1.
20
Västberga, Brännkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 43f.
Västersälja, Östervåla sn, Våla hd,
Västm. 1. 133
Västerås (Arosia), Västm. 1. 95, 154
Västnora, Västerhaninge sn, Sotholms
hd, Sthlms 1. 58 f.
Vättern 161
210

Vävelsund, Vrena sn, Oppunda hd, Söd.
1. 63
Yttermyra, Ovansjö sn, Gästriklands
västra doms. tg, Gävl. 1. 114, 128, 136
Ytterstene, Trosa-Vagnhärads sn, Hölebo hd, Söd. 1. 34, 40
Yxlö, Ösmo sn, Sotholms hd, Sthlms 1.
106

Åker, Åkers hd, Söd. 1. 17, 97, 99, 103,
148

Åkerbotorp, Bärbo sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 70
Åkerby, Vallby sn, Österrekarne hd,
Söd. I. 17
*Åkersberg, Kung Karls sn, Åkerbo hd,
Västm. 1. 53
Åkerö, Husby sn, Hedemora tg, Kopp. 1.
40

Åkerö, Leksands sn, Nedansiljans doms.
tg, Kopp. I. 40

Åkerö, Bettna sn, Oppunda hd, Söd. 1.
107

Åkfors, Björkviks sn, Jönåkers hd, Söd.
1. 19
Ålberga, Kila sn, Jönåkers hd, Söd. 1. 46
Åle, Tveta sn, Öknebo hd, Sthlms 1. 107
Åltorp, Västermo sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 74
Åmyra, Björklinge sn, Norunda hd,
Upps. 1. 131
Åmyra, Huddunge sn, Våla hd, Västm. 1.
132f.
Ånhammar (= nuvarande Ekhov),
Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1. 22
Ånhammar, Gryts sn, Daga hd, Söd. 1.
22
Ånsund, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1. 63
Århammar, Nykyrka sn, Jönåkers hd,
Söd. I. 23, 38
Årnäs, Sorunda sn, Sotholms hd, Sthlms
1. 80
Ås, Västra Vingåkers sn, Oppunda hd,
Söd. 1. 18
Åsa, Ytterselö sn, Selebo hd, Söd. I. 18
Åshammar, Kattnäs sn, Daga hd, Söd. 1.
22
Åsum, Danmark 152

Älghammar, Björnlunda sn, Daga hd,
Söd. 1. 22
Älghammar, Bälinge sn, Rönö hd, Söd. 1.
23
Älgshult, Hällestads sn, Finspånga läns
hd, Östg. 1. 166 f., 168, 172, 176

Ämtnäs, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd,
nu Nyköpings stad, Söd. I. 86
Ändebol, Lerbo sn, Oppunda hd, Söd. 1.
54
Ärnäs, Kärnbo sn, Selebo hd, Söd. 1. 83,
101

Äspnäs, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers hd,
nu Nyköpings stad, Söd. I. 86f.
Ödesvreta, f.d. S:t Nikolai sn, Jönåkers
hd, nu Nyköpings stad, Söd. 1. 36
Öja, ICinnevalds hd, Kron. 1. 108
Öja, Björnlunda sn, Daga hd, Söd. 1. 106
f., 161

Öja, Stora Malms sn, Oppunda hd, Söd.
1. 106 f., 161

Öja, Flens stad, Söd. 1. 106 f., 161
Öja, Hackvads sn, Grimstens hd, Ör. 1.

"(afj) okniskoer", Västra Vingåkers sn?,
Oppunda hd, Söd. 1. 58
Öksund, Husby-Oppunda sn, Oppunda
hd, Söd. 1. 63
örboholm, Västerljungs sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 28, 100
"(j) orestorpp", Husby-Oppunda sn?,
Oppunda hd, Söd. 1. 72
Östanhede, Möklinta sn, Övertjurbo hd,
Västm. 1. 20

"(i) ostarum" (= nuvarande Häradstorp), Tunabergs sn, Jönåkers hd,
Söd. 1. 60
östberga, Brännkyrka sn, Svartlösa hd,
Sthlms 1. 44
Östermalma, Ludgo sn, Rönö hd, Söd. 1.
31f., 38
österåker, Oppunda hd, Söd. 1. 16
"(I) ostratorpp", Hölö sn, Hölebo hd,
Söd. 1. 69
Övermyra, Ovansjö sn, Gästriklands
västra doms. tg, Gävl. 1. 114, 128, 136
Övernäs, Gillberga sn, Västerrekarne hd,
Söd. 1. 85
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