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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
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Vägglustallen, Suptallen och Per i tall 
Bland folk och fä i tallarnas värld 

Av Kristina Neumüller  
 
Namn på enskilda träd är en idag rätt bortglömd namnkategori. Kanske beror 
detta på att träden i sig har fått en alltmer undanskymd roll i människors liv, i 
samband med att de miljöer vi lever i och de sätt vi färdas på har förändrats. 
Spår av att människor och träd tidigare haft en betydligt närmare relation finns 
det dock gott om, och här spelar de namn som enskilda träd har fått en viktig 
roll. Somliga av dessa namn har fått spridning och blivit så kända att de nu-
mera kan hittas i Wikipedia, men de flesta skulle sedan länge varit förlorade 
om de inte blivit nedtecknade av flitiga upptecknare och hembygdsforskare. 

Men vilken typ av namn är då egentligen trädnamnen? De kan tyckas be-
finna sig i gränslandet mellan ortnamn och övriga namn, eftersom namnbä-
rarna är levande, men samtidigt fast förankrade i marken. Det senare förhål-
landet gör dock att de räknas som ortnamn, och letar man i Ortnamnsarkivets 
samlingar (OAU) visar det sig också att man där hittar namn på de flesta sor-
ters träd: aspar, askar, lindar, björkar, ekar och granar, ja, till och med äppel-
träd. Det finns dock ett trädslag som utklassar de andra i fråga om antalet 
namn, och det är tallen. 

Tallen har genom tiderna varit till stor nytta för människorna. Den har stått 
till tjänst med allt från byggnadsvirke och tjärvedsbloss till barkmjöl och, inte 
minst, det tillskott av C-vitamin som de färska tallskotten erbjuder på våren. 
Dessa sidor hos tallen återspeglas dock sällan i deras namn, men möjligen har 
tallens nyttoaspekter ändå bidragit till att så många tallar har fått egna namn; 
banden mellan människan och tallen har varit starka. 

Den här artikeln utgår från namnen på omkring 400 tallar.1 Namnmaterialet 
kommer till största delen från uppteckningar gjorda under första halvan av 
1900-talet, och i många fall är namnen åtföljda av livfulla beskrivningar av hän-
delser och sedvänjor som varit förknippade med träden. Det finns även en hel 
del tallnamn som är belagda på kartor, somliga redan så tidigt som på 1600-
talet. Ibland hänger detta ihop med att tallarna varit gränsmärken, men inte all-
tid. Det finns nämligen en mängd andra sätt för en tall att utmärka sig på. 

Vilka tallar får namn? 
För att en tall ska få ett namn så krävs det att den på något sätt särskiljer sig; 
en tall i en skog av likadana tallar går ju tämligen obemärkt förbi. Ett avvi-
kande utseende är ett bra sätt att dra till sig uppmärksamheten, t.ex. genom att 

                               
1 Namnen återges genomgående med den form de har i OAU. 
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vara ovanligt hög (och kunna få namn som Stortallen, Höga furan), ovanligt 
krokig (Krokigatallen), eller på något annat sätt ha en utmärkande form (Bröd-
skålen, Luftballongen, Pannkaktallen, Peruktallen). De allra mest majestä-
tiska exemplaren har fått namn som Kungstallen, Tallkungen eller rent av Sko-
gens konung. 

Ett annat bra sätt att utmärka sig är genom växtplatsen. Ofta är det solitärt 
växande tallar som får namn, och särskilt då sådana som växer på platser där 
många människor passerar: vid en vägkorsning, på väg till kyrkan, vid lands-
vägen, vid ett fiskeställe, vid en farled. På platser som dessa har tallarna varit 
viktiga orienteringspunkter, ibland med samma funktion som milstenar, vilket 
återspeglas i namn som Miltallen, Halvmiltallen, Halvväganestallen. Man 
skulle nog kunna säga att tallnamnen tillhör vägarnas onomastikon, snarare än 
de djupa skogarnas. 

Den kanske främsta anledningen till att namnge en tall är dock de olika 
trosföreställningar, sägner och sedvänjor som kan förknippas med träden. Det 
är också dessa namn som avslöjar mest om människans relation till tallarna, 
och därför är det framför allt denna typ av namn som kommer att tas upp i den 
här artikeln. Värt att notera är dock att tallnamnen ofta tycks ha uppstått ur 
samspel mellan flera faktorer; det finns många exempel i materialet på namn 
som avser märkligt formade tallar som växer vid en landsväg och som samti-
digt haft en framträdande roll i folktron. Och vilken av dessa omständigheter 
– om någon – som återspeglas i namnen varierar.

Sjukdom, trolldom och spådom 
Ett ofta återkommande inslag i berättelserna kring tallarna är tron på dem som 
läketräd. Detta återspeglas i namn som Bottallen (Gryts sn, Södermanland) 
och Vårdtallen (Västertälje sn, Södermanland). Inte minst är det tallar som har 
vuxit så att de har en klyka eller ögla som ansetts ha läkande egenskaper. Ge-
nom dessa träd har man dragit (smöjt) sjuka barn, framför allt de som drabbats 
av engelska sjukan (se om denna sedvänja t.ex. Palm 1948 s. 56 f., Ljung 2017 
s. 83 f.); namn som Smöjtallen förekommer på flera platser (se t.ex. Ståhl 1969
s. 111 om Smöjtallen i Grangärde sn, Dalarna).

Ett av de vanligaste tallnamnen är Tandvärkstallen och detta namn anspelar
på en annan typ av läketräd, nämligen de som ansetts bota värk av olika slag. 
Dessa värktallar är ofta fulla med spikar eller trästickor, vilket givit upphov 
till namn som Nåltallen (Bladåkers sn, Uppland) och Spiktallen (Björnlunda 
sn, Södermanland). För att bli av med värken skulle man nämligen sticka en 
spik eller en pinne i det onda och sedan slå in denna i trädet. På så vis kunde 
man »sätta bort» värken genom att överföra den till trädet (se t.ex. Palm 1948 
s. 57 ff., Ljung 2017 s. 84 f.). Ett träd som klarade av många olika sorters värk
är Krånktallen i Tegelsmora sn, Uppland. Utöver sin läkande kraft var trädet 
också känt för att det spökade där, och det är väl detta som är bakgrunden till 
namnet; dialektordet krånk har haft betydelsen ’spöke, övernaturligt väsen’ 
o.d. (se OSDs). 
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Men värk var inte det enda som det gick att sätta bort i tallarna. Böldtallen 
(Simonstorps sn, Östergötland) berättas vara en gammal tall, full med böldlik-
nande utväxter, vilka sägs komma av att en klok gumma tog bort bölder från 
folk och placerade dem på tallen. Ett annat intressant exempel är namnet Vägg-
lustallen (Börrums sn, Östergötland) som kommer av att man har satt bort vägg-
löss i tallen; uppteckningen berättar att döda sådana har hittats i tallen. 

Många av läketallarna förknippas, precis som den ovan nämnda Krånktal-
len, även med andra sorters trolldom. I namnen visar sig denna koppling t.ex. 
i att en rad läketräd bär namnet Trolltallen, som enda namn eller som alternativ 
till ett mer läkeinriktat namn. Ett sådant fall hittar man i Bladåkers sn, Upp-
land, där Trolltallen även kallas Vårdbundna tallen.  

Men det finns förstås rena spöktallar också, utan några som helst läkande 
egenskaper. Vid Spöktallen i Kumla sn i Västmanland berättas det att en riddare 
i rustning brukar visa sig (Kjellberg 1926 s. 56) och Spöktallen i Lemnhults sn, 
Småland, lär ha fått sitt namn av att två systrar, som inte kunde hålla sams me-
dan de var i livet, träffades där efter döden. Samma namn uppträder även i Län-
näs sn, Närke, men får där en mer jordnära förklaring: en tanig gran slingrar sig 
runt tallen och när det blåser gnäller det i trädet. Namnet Vittertallen i Edsele 
sn, Ångermanland, förklaras med att dimmorna som stiger upp kring tallen om 
sommarkvällarna på avstånd liknar svävande vittror; det berättas också att man 
i gamla tider kunde se vittrornas vita getter där. Även ett namn som Mjölktallen 
har faktiskt med trolldom att göra, för enligt sägnen har man fått mjölk ur tallen 
genom att sticka en kniv i den (se ordet mjölktall i OSDs). 

En och annan trollpacka har också lämnat avtryck i tallnamnen. Om Kär-
ingatallen (Alseda sn, Småland) berättas det att en trollpacka på långfredags-
morgnarna klättrade upp i tallen och ropade: »Så långt detta ropet hörs, är 
mjölk och smör mitt.» Lätt-tallen (Tuna sn, Småland) har fått sitt namn efter 
en kusarekäring (trollkunnig gumma) som kallades Lätta (se Tillhagen 1995 
s. 164) och Krugers fura (Gesäters sn, Dalsland) har namn efter gumman Jo-
hanna Kruger som brukade tala med tuvorna under tallen när någon bestulits 
för att ta reda vem som var förövaren. Namnen på ett par kloka gubbar åter-
finns också i tallnamnen: Staffans tall (Ringarums sn, Östergötland) är upp-
kallad efter en gubbe som satte bort sjukdomar på tallen, Träsk-Olles tall 
(Överenhörna sn, Södermanland) har namn efter en klok gubbe kallad Träsk-
Olle, boende i Träskstugan vid Hammarby träsk. 

Gemensamt för läketräd, trolltallar och spöktallar var att det ansågs farligt 
att skada dem, framför allt var det farligt att fälla dem (jfr Palm 1948 s. 57, 
64); man trodde att den som fällde en värktall själv skulle få alla krämporna 
som satts bort i trädet. Förklaringen till namnet Länsmanstallen (Gårdeby sn, 
Östergötland) uppges vara att en länsman ville att denna värktall skulle huggas 
ner för att ge plats åt en ny vägsträckning. I detta fall berättas det inte hur 
historien slutade, men det finns många andra berättelser om hur sjukdom drab-
bat dem som givit sig på de vördade träden. I vissa fall går förutsägelserna ett 
steg längre. Om Trolltallen i Hammarby sn, Södermanland, höggs ner skulle 
jorden gå under, och yttersta domen skulle komma när trädet var sågfärdigt. 
Som tur var fälldes tallen av stormen innan något av detta hann inträffa. 
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Ond, bråd död – och nytt liv 
När personnamn och personbenämningar ingår i tallnamnen är det tyvärr ofta 
olyckor och ond, bråd död som ligger bakom. I vissa fall är det förstås osäkert 
hur mycket sanning som ligger bakom berättelserna; när två olika gotländska tal-
lar med namnet Brudtall båda sägs ha bakgrund i att en brud ridit ihjäl sig där, 
kan det finnas anledning att tvivla. Men många andra namn ger intryck av att in-
nehålla spår efter verkliga händelser. Vid Forsslunds tall (Malingsbo sn, Dalarna) 
ska en person vid namn Forsslund ha blivit ihjälkörd och vid Evastallen (Lycksele 
sn, Lappland) hittades en gammal gumma död. Jonas Larsson-tallen (Särna sn, Da-
larna) ska ha fått sitt namn år 1888 av att den berusade Jonas Larsson blev ihjäl-
sparkad av sin häst när han stannade vid tallen för att ta sig ännu en sup (ULMA 
15984 s. 227 ff.; jfr nedan om namn som Suptallen). På trädets stam finns ett 
kors och initialerna JL inhuggna (se fig. 1). En dramatisk berättelse är den om 
namnet Melpagöbbtallen (Vilhelmina sn, Lappland) som berättar att en ny-
byggare (från Medelpad) av spåren att döma hade försökt hålla sig varm ge-
nom att springa runt tallen, men att han till sist inte orkat längre utan frusit 
ihjäl. 

Ett intressant fall är namnet Rössl-Olles tallen (Ljusdals sn, Hälsingland), 
som sägs komma av att en man kallad Rössl-Olle förolyckades när tallen fäll-
des. Uppteckningen berättar att endast tullen, dvs. toppen, av trädet finns kvar. 
Namnet har alltså avsett resterna av ett fällt träd, inte ett levande träd. 

Tallar med starka, vida grenar har 
förstås också kunnat användas för att 
hänga sig själv eller andra i. Namnet 
Per i tall (Nora sn, Uppland) avser en 
tall med låg, vid krona där en gubbe 
Per ska ha hängt sig, och Nils-Toma-
sons-tallen (Nederkalix sn, Norrbot-
ten) lär ha fått sitt namn av att en han-
delsresande hängt sig där. Vid Gal-
gatallen (Lerbäcks sn, Närke) ska en 
känd mördare ha avrättats 1810 enligt 
Rutger Sernander (1932 s. 37). Det 
finns flera andra tallar som förknip-
pas med avrättningsplatser och med 
tingsplatser, dock utan att detta nöd-
vändigtvis lämnat avtryck i namnen. 
Ett sådant fall är Trull-tall i Viklau sn 
på Gotland som ska ha använts som 
galge vid tingsstället. Ett annat exem-
pel är Ljunga tall i Veta sn, Östergöt-
land, där det har »warit Tingställe aff 
ålder» (Ransakningar 1667–84 s. 26). 

Figur 1. Jonas Larsson-tallen i Särna sn, 
Dalarna. Foto: Ragnar Jirlow (ULMA 
15984 s. 229). 
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Det finns också tallar som på annat sätt varit associerade med död. En tra-
dition att under likfärden stanna till vid en viss tall finns belagd från olika håll 
i landet (se t.ex. Sernander 1932 s. 37 f., Svanberg 1998 s. 299, Ljung 2017 s. 
114 f.) och det är sedvänjor av detta slag som ligger bakom namnet Liktallen 
som förekommer på flera platser. Ett namn med liknande bakgrund är Kors-
tallen i Bjuråkers sn, Hälsingland. Om denna tall berättas det att den har fått 
sitt namn av att man vid likfärder brukade äta och ta sig en sup vid tallen och 
rista in datum, ett kors och den dödes initialer i stammen. 

Att skära in kors i tallar har även förknippats med andra sedvänjor. Kors-
tallen i Films sn, Uppland, växte vid en vägkorsning, och alla som passerade 
skulle skära in ett kors i barken, vilket fick till följd att tallen torkade. Det 
berättas också att vallhjonen brukade samlas där på våren, första gången kre-
aturen släpptes i vall. De skar in kors och bomärken i tallen och mumlade 
besvärjelser. Ett annat uttryck för samma önskan om att hålla sina betesdjur 
trygga hittar vi spår av i namnet Smälltallen (Mörlunda sn, Småland). »Innan 
di förr släppte ut kreka på våren, to di långe påke å slo i den ihålie tallen, så 
skulle di skrämme bört vargen», meddelar uppteckningen. 

De nyss nämnda exemplen visar på en annan roll som tallarna har haft i män-
niskors liv, nämligen som ett medel att få beskydd och nå lycka och framgång. 
Vid flera av de träd där människor dött har det varit sed att kasta en kvist när 
man passerar, för att hindra de döda från att gå igen men också som ett slags 
offer för att blidka högre makter (jfr Schön 2000 s. 190 ff.). Mer uttalat blir det 
senare i namn som Offertallen, ett namn som finns belagt från flera platser i 
landet. Att tallar, liksom andra sorters träd, kunnat användas för offer är välkänt. 
I detta sammanhang är det svårt att låta bli att nämna den björk som man hittat 
rester av under altaret i Frösö kyrka, och kring vilken det finns tydliga spår av 
djuroffer från senare delen av vikingatiden (se Magnell & Iregren 2010). Mer 
sentida djuroffer har lämnat spår efter sig i namn som Björntallen. Vittnesmål 
om tallar där björnskallar hängts upp för jaktlyckans skull finns bland annat från 
finnskogarna i Dalarna, Hälsingland och Värmland (se Forsslund 1920 s. 27, 
Palm 1948 s. 52, Danielson 2002 s. 26, Ljung 2017 s. 87 ff.). 

Men tallarna har också varit inblandade i betydligt mindre dramatiska offer. 
Vid Penningtallen, på gränsen mellan Ekers och Kils snr i Närke, kunde man 
offra en slant mot sjukdom (Sernander 1932 s. 30), och för att få fiskelycka 
skulle man hälla en skvätt brännvin på Fisktallen och samtidigt själv ta en sup 
(Västlands sn, Uppland; se Thunman 1927 s. 136 f., jfr Danielson s. 24). Det 
senare, att själv ta en sup vid en viss tall, tycks ha varit en mycket utbredd 
sedvänja. Suptallen har kallats en »ofta förekommande avart av den vanliga 
tallen» med det latinska namnet Pinus bibendi (Forsslund 1919 s. 79; se även 
Ljung 2017 s. 102 f.). Ordet suptall finns upptecknat från Östervåla sn i Upp-
land med innebörden ’stor tall vid vägen, som man »offrade» en brännvins-
skvätt åt, när man for till staden’ (OSDs), och namn som Suptallen och Supar-
tallen finns det gott om exempel på. 

I vissa fall har det inte krävts något offer för att få sina önskningar upp-
fyllda. Vid Önsketallen (Mönsterås sn, Småland) har traditionen varit att man 
ska gå mellan tallens två stammar och önska sig något, och från Sunne sn i 
Värmland finns uppgifter om en tall kallad Kärlekstallen som man skulle gå 
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runt tre gånger för att få tur i kärlek. Om tur i kärlek handlar väl också de 
traditioner som har kringgärdat Brudtallen i Risinge sn i Östergötland. Enligt 
uppteckningen skulle varje brudfölje i byn bege sig till denna väldiga tall »och 
ha festligt och skära in sina namn i stammen». Tallen lär ha haft namn och 
årtal inristade på stammen så högt upp som det gick att nå. 

Det är alltså inte bara vid likfärder som tallar har haft en roll att spela, utan 
även vid bröllopsfestligheter. På liknande sätt har de många dödsfallen som för-
knippas med tallar en mer livgivande motvikt i att träden också kunnat vara 
stöttepelare vid framfödandet av nytt liv. Så sägs t.ex. bakgrunden till namnet 
Mortenstallen (Östervallskogs sn, Värmland) vara att en man kallad Nils Mor-
ten föddes där av Mortens-Kari (från Morterud i Töcksmarks sn): »Hon höll sig 
i tallen». Från Ljustorps sn i Medelpad berättas det om namnet Stubblisatallen 
att en »lappkärring lär ha fött ett barn vid denna tall». Uppteckningen berättar 
också att en käpp är fastsatt i tallstubben, och man kan fråga sig om platsen för 
födseln inte bara givit upphov till tallens namn utan även till namnet Stubblisa. 
Även för namnet Selmatallen (Ragunda sn, Jämtland) är det nytt liv som är upp-
hovet, men i detta fall är det det nyfödda barnets namn som ingår; tallen plante-
rades samma dag som en flicka kallad Selma föddes.  

Namnen, träden och människorna 
En genomgång som denna visar tydligt att de namn som tallarna fått berättar 
mycket om trädens roll i människors liv. Men samtidigt berättar de långt ifrån 
allt. Utan de berättelser som omger tallarna skulle bilden bli betydligt mer 
endimensionell; ett ortnamn tar ju vanligen bara fasta på en aspekt hos namn-
bäraren, och många av tallarna ger intryck av att ha fyllt flera olika funktioner 
för sin omgivning. Tallnamnen åskådliggör därmed en viktig aspekt av hur 
namngivning och namnbildning ofta fungerar när det gäller ortnamn, nämligen 
att det inte finns någon enkel förklaring till hur och varför; namnen är resul-
tatet av komplicerade skeenden där många olika faktorer är inblandade. Re-
sultatet för tallnamnens del blir i många fall att det är svårt att utifrån namnen 
dra slutsatser om vilka sedvänjor och traditioner som förknippas med träden. 
Som exempel kan nämnas att det finns träd som varit mycket nära associerade 
med botandet av sjukdomar men som bär namn som Brudtallen, Bunka tall 
och Hästskotallen.  

Intressant nog förekommer det på flera platser att tallarna helt enkelt bär 
det rätt anonyma namnet Tallen; detta namn har uppenbarligen räckt för att 
peka ut ’tallen framför andra’ i närområdet. Man kan misstänka att Tallen har 
varit det ursprungliga närhorisontsnamnet på ännu fler träd, framför allt så-
dana som idag bär namn efter de byar eller socknar där de är belägna, som 
Jultorpatallen, Kymbotallen, Nysätterstallen, Sörmotallen, Vreta tall. Att tall-
namnen i hög grad namngivits utifrån ett närhorisontsperspektiv präglar även 
på andra sätt namntypen. Namnstabiliteten ger intryck av att vara ganska låg 
och det är vanligt att det finns två (i något fall till och med tre) konkurrerande 
namn belagda för en och samma tall. 

Genomgången av tallnamnen visar att de till form och innehåll i hög grad 
liknar andra typer av ortnamn, men samtidigt gör det faktum att namn på träd 
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avser något levande, som växer, förändras och tids nog dör, att de skiljer sig 
från de flesta andra typer av ortnamn. Inte minst påverkar trädens livscykel 
förstås namnens livslängd och ålder, även om namnen i och för sig verkar 
kunna leva kvar förvånansvärt länge även efter att trädet har fallit. Man får 
också ha i minnet att trådarna i den väv som namnen och berättelserna tillsam-
mans bildar sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än vad de enskilda 
träden gör, och trots sin begränsade livslängd ger tallarna och deras namn ändå 
intryck av att ha utgjort fasta punkter längs livets olika färdvägar, ofta omhul-
dade och vördade, emellanåt också fruktade.  
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