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Åker och Tuna. 

En ortnamnsstudie 

av 

SUNE LINDQVIST. 

>m karaktären av de platser, där ting höllos under 
hednatiden, få vi en föreställning redan genom det 
välkända namnet Mora äng1. De många i C. G. 

^ Styffes Skandinavien under Unionstiden införda, 
ur medeltida handlingar hämtade namnen å tingsplatser för 
hundaren i Svealand, dit jag här begränsar mig, lämna lika 
värdefulla anvisningar. Röna hundares (Söd.) tingsplats var 
åren 1381 och 1455 Aspo/öth vid norra ändan av Ludgo-
sjön'2. Att denna plats som tingstad har högre anor, bestyr
kes av den därstädes "mellan tingshögen och bron" befintliga 
runstenen B 807, L 868, i det att denna säger sig vara rest 
a b''{staf , 'n- Pä samma sätt finna vi för Akirbo hundare 
(Västm.) år 1366 Eklööt (är 1403 Ekhult, är 1414 'Öklitta 

1 En detaljerad skildring av dess utseende år 1660 är avtryckt i Uppl. 
Fornm.-för. tidskr., bd 3, sid. 290. — Jfr Olaus Magnus' Historia om de 
nordiska folken, 8: 1. 

2 Äldre namnformer angivas här nedan med kursiv stil, moderna med 
spärrad. 

-1 Många andra runstenar torde ge liknande goda anvisningar. Jag tän
ker närmast på Arkels t ings tad (B 52—54, 56; L 449 o. 450); Uppl. Fornm.-
för. tidskr., bd 1, h. Ill, sid. 81 ff.; v. Friesen, Upplands runstenar (1913), 
sid. 29 ff. Dä jag här emellertid närmast fäster mig vid namnen, vill jag 
i detta sammanhang ej närmare beröra dessa monument. 
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ting"), för ett andra Åkerbo eller Åkers hundare (Söd.), un
dantagsvis 1447 även kallat Ellasunds härad, Eldasunda lööt, 
för Hölbo hundare (Söd.) åren 1400 och 1416 Kcelslööt vid 
Nora med fem runstenar1) och för Öfra Tör eller Svartalöts, 
nu Svartlösa härad (Söd.) år 1442 Svartalööt. Av en lika be
skaffad tingsplats synes nuvarande Glanshammars härad (Ner.) 
ha fått sitt under medeltiden vanligare namn Edhmadha härad. 
Aashundare eller Asundhe (Uppl.) tingade år 1419 i Thiid-
hagen. 

Naturligt är, att en grusbacke ofta lika väl som de an
förda ängarna tjänat som tingsplats. Mcedallösa härad (Ner.) 
tingade sålunda år 1381 'apud ecclesiam Mcedhellösa', där 
på den omedelbart utanför kyrkogården befintliga grusbacken, 
över hela nejden känd under namnet Tingsstaden, rester 
finnas av en domarring'2. På samma sätt angives som tings
plats för Junakers hundare (Söd.) Steghetompta malm (1496, 
vid Stighetompta kyrka 1384 och 1413), för Öster-Reks hun
dare (Söd.), någon gång även kallat Kiula härad, Fagrahed 
åren 1400, 1422, 1423 och 1426 eller Kiula aas åren 1401, 
1424, där nu gårdarna Fagerås, Tingstaden och Tings
torp ligga, i Kjula sockens utkant, men mitt i häradet. För 
grannhundaret Vester-Rek anges tingsstället Tumboaas åren 
1417, 1425, 1460 och 1489. 

Löt, mad, hage, malm, hed och ås hava sälunda ännu 
under sena medeltiden ofta varit tingsplatser och i några fall 
finna vi häradsnamnen härledda därur (Edhmadha. Ellasunds, 
Svartalöts och Kiula härad). Jag anser det då naturligt att 
även i Åker, när detta namn ingår i häradets, söka en erin
ran om tingsplatsens karaktär. Exemplen härpå äro ej få. 
Bekant är det inom det nutida Uppsala råmärken belägna 
Ulleraker, där enligt Snorre ting hölls, när Olov den helige 

1 Dybeck, R., Svenska Runurkunder, 2, sid. 40. — Jfr fig. 5 nedan, 
där runstenarna äro skematiskt inlagda. 

2 Hotberg, H., Nerikes gamla minnen, sid. 35. — Där finnas ock tvä 
eller tre tidiga runstenar, L 1031, 1032 och 1034. 
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gästade bygden, och som namnes som rätt tingstad år 1378 
och begagnats så ännu år 1418. Efter denna plats bär ett av 
de till Uppsala stötande häraderna alltjämt namn. 

Medan Ulleraker både i Olov den heliges saga och se
nare möter jämväl som namn på en kungsgård eller ett pre-
torium, finnes, så vitt jag vet, ingen gård, som av ålder delat 
namn med den Jun- eller Jonaker, varav ett Sörmlandshärad 
bär namn1. Att detta härad haft tingställe å Steghetompta 
malm, såsom ovan nämnts, hindrar naturligtvis ej, att det 
även ägt ett annat tingställe med namnet junaker. 

Ej heller känner jag några gårdnamn motiverande benäm
ningarna Thorsakers hundare för nuvarande Torstuna härad 
(Uppl.) och Frösakers skeppslag eller hundare i Roslagen med 
Frösaakers ting. 

Akirbo hundare av Västmanland omfattade under medel
tiden nuvarande Fellingsbro och Åkerbo härader, frånsett den 
del av sistnämnda härad, som ligger söder om Arboga ån, 
och begagnade, såsom ovan nämnts, vid några tillfällen Ek-
lööt invid Östuna (jfr fig. 1), nära Mälarens västra ända, som 
tingsplats. Då emellertid denna ort ligger alldeles i utkanten 
av det ovanligt vidsträckta hundaret, är det ytterst sannolikt, 
att den begagnades huvudsakligen vid tredings- eller fjärdings-
ting, eller vid sådana tillfällen, exempelvis räfst- och rättarting, 
då en utom hundaret bosatt person för egen bekvämlighet 
valt denna plats. Som den detta härad namngivande tings-
orten kunna vi därför med stor sannolikhet ange det ungefär
ligen i mitten av området liggande Midaker (med kyrka). Om 
Finnåker i Fellingsbro sockens norra del, i den västra ändan 
av hundaret, anger dess tredje tingsplats, vill jag däremot 
lämna osagt, ehuru namnet Midaker förutsätter tillvaron av 
ett eller flera Åkernamn, som med detta Åker kunde förväxlas. 
Åkerbo skeppslag i Roslagen, om vars tingsplats ingen ur-

1 En station vid den nyligen anlagda stambanedelen Norrköping—Järna 
har däremot fått namnet Jönåker. — Junaker hette är 1395 nuv. Enåkers 
socken i Simtuna härad (Uppl.) med byn Enäkersby. 
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kundlig uppgift synes vara tillgänglig, men med socknen Åker 
eller Aklrbo, må jämföras härmed, likaså Åkerbo eller Åkers 
hundare av Södermanland med socknen Åker inom hundarets 
södra hälft (jfr fig. 1), ehuru med enda uppgivna tingställe 
(åren 1405, 1422—1430) inom dess norra hälft vid Eldasund 
eller pä Eldasunda lööt nära Strängnäs, vilken senare ju ock, 
såsom ovan anförts, föranlett växelformen Ellasunds härad. 

Ullerakers, Junakers, Thorsakers, Frösakers och 3 Åkerbo 
hundaren (eller skeppslag) erbjuda alltså 7 exempel på, att 
tingsåkrar givit namn åt hundaren, liksom förut Edhmadha 
och Svartalöts hundaren, indirekt även Ellasunds och Kiula 
härad bevara hågkomsten av tingsängar eller tingsåsar. 

Jämte Åker finnes ett annat ortnamn, som i Mälarbyg
derna står i intimt samband med häradsnamnen, dock, såsom 
vi skola finna, på annat sätt än detta. Jag avser det gamla 
Tunir(-ar), numera Tuna. 

I Röna hundare (Söd.), vars tingsplats Aspolöth ovan om
talats, finna vi socknen Röntuna, nu Runtuna. I Simbohun-
dare eller Symboharad (Uppl.), nu Simtuna härad, ligger sock
nen Simbathunir (1338) eller Simtuna (1416). Thyudurbo, 
Tyurbo eller Thyrbo hundare (Västm.) hade socknen Thyre-
tuna. Mellan de nutida namnen, Ytter-Tjurbo och Tortuna, 
har detta sammanhang helt fördunklats. Lika oklart var redan 
under yngre medeltiden sammanhanget mellan namnen Norbo 
hundare (Västm.) och Rumfaratuna (1399) eller Romfartuna 
socken. Som dess tingställe namnes åren 1404 och 1427 
Skoltuna mark, åren 1488 och 1518 Romfartuna klockarstuga. 
Romfartuna kyrka har emellertid namn av "den helige Rom-
far", vars bild finnes däri1. Tidigare har den förmodligen, 
likt en bredvidliggande gård ännu, hetat Nortuna, vilket äger 
tydligt sammanhang med häradsnamnet. I full överensstäm
melse med namnen Simbo, Thyrbo, Norbo hundare är också 

1 Det är avbildad av H. Hildebrand i Sveriges Medeltid, III, sid. 810. 
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namnet Habo hundare bildat för det rättsområde, vars tings
plats 1324 var Håtuna1. 

Sylbo hundare med tingsställe åren 1419 och 1447 vid 
Kolhögen äger socknen Tuna uppa Sila eller Tunasila, nu 
Ytter-Selö. Sila var emellertid också namnet på den ö, som 
utgjorde en huvuddel av hundaret, och Tuna-namnets sam
manhang med hundaret kan sålunda i detla fall vara tillfälligt. 
Detsamma kan gälla om F&ringatuna sockennamn (Uppl.) på 
Foeringö, huvuddelen i Faeringö tingslag, vars äldre tingsplats 
tydligen anvisas av gärdsnamnet Tingstaden mitt på ön, nära 
3 km. från Färentuna kyrka. I Sollenda hundare (Uppl.), som 
år 1347 höll ting vid Grannby i Spånga socken, finnes emeller
tid också en Solentuna (1409) socken, likaså i Valenda hun
dare (Uppl.) socknen Valentuna, vid vars kyrka ting hölls år 
1431, ehuru andra orter inom socknen kunna utpekas, vilka 
tidigare hava använts därtill2. Den lättförstådda benägenhe
ten att flytta tingsförhandlingarna från de gamla åkrarna och 
lötarna till kyrkbackarna har vållat, att namnen Fceringö, Sol
lenda och Valenda hundaren numera, och de två sistnämnda 
redan i vissa medeltida urkunder förändrats till Färentuna, 
Sol lentuna och Vallentuna härad. Samma namnförvansk
ning har det förutnämnda Thorsakers hundare (Uppl.) utsatts 
för, tillsynes först efter medeltidens slut. Efter Thorstuna socken 
(1389) heter det nu Torstuna härad. Genom liknande attrak
tion synes namnet Telgboa skeppslag, som namnes år 1280, 
ha förändrats till Frötuna skeppslag, efter socknen Frötuna 
(1413), där ting hölls 1488. Den nyssnämnda ursprungliga 

1 Jag återkommer nedan till detta namn. Pä samma sätt anser jag 
det vida naturligare att uppfatta S juhundra , det medeltida Syö- eller S»-
hundare, som det hundare, vilket tingat ä den ort, varav socknen Swbo-
hwred fått sitt namn (Säby?) och ej såsom "sä kalladt, emedan det är upp
fyllt av sjöar', en för en del av Uppland skäligen klen karaktäristik! Den 
i Namn och Bygd 1914, sid. 90 f., framställda förklaringen av namnen Habo 
och Håtuna synes mig lika osannolik som denna. 

- Utom Arkels t ings tad , ovan nämnd sid. 1 not 3, även ett Tings-
väll, varom O. v. Friesen, Upplands runstenar (1913), sid. 53 f. 
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motsättningen Thorsaker — Thorstuna kvarstår ännu beträf
fande Ulleråkers härad med ett Ulltuna, vilket ej är en 
socken, men väl en kungsgård, vars åldriga förnäma traditio
ner framgår av där gjorda gravfynd från folkvandringstiden 
och vikingatiden, likvärdiga med de bekanta Vendelbåtgravarna. 

Röntuna i Röna hundare, Sim(ba)tunir i Simbohundare, 
Thyretuna i Thyrbo hundare, Nortuna i Norbo hundare, Hå
tuna i Habo hundare, Tunasila i Sylbo hundare, Fasringatuna 
i Fatrlngö tingslag, Solentuna i Sollenda hundare, Valentuna i 
Valenda hundare, Thorstuna i Thorsakers hundare och Ulltuna 
i Ulleråkers hundare ge oss alltså tillsammans 11 Tuna-namn, 
som stå i ett påtagligt samband — tydligen vida äldre än den 
eljest härmed jämförliga gruppen Husbynamn (Husby-Lång
hundra etc.) — med resp. hundarens namn, i det att hundares-
namnet eller den mest karaktäristiska delen därav återfinnes 
i Tunanamnet. Detta otvetydiga sammanhang måste bero 
därpå, att Tuna-orterna för hundarena såsom sådana ägt en 
säregen uppgift. Vidare är att märka, att ehuru svealandska
pen räkna sex nutida härads- eller skeppslagsnamn, vari Tuna 
ingår, nämligen Färentuna, Torstuna, Simtuna, Frötuna, 
Sollentuna och Vallentuna, ingick Tuna beträffande de tre 
förstnämnda ej alls i det medeltida hundaresnamnet, för så 
vitt Styffes uppgifter äro fullständiga, beträffande de tre åter
stående visserligen emellanåt, men jämväl för dessa finnas be
lagda äldre namnformer, vari Tuna-leden saknas. 

Om också Tuna-orterna i vissa fall synas hava av ålder 
varit hundarenas tingsplatser och i ett eller några fall av denna 
anledning givit dessa deras äldsta belagda namn (Habo hun
dare av Håtuna), synes det vanligen vara hundaresnamnet, 
som lånat Tuna-orterna deras särskiljande namnleder. De se-
nares egentliga uppgift inom hundarena torde därför hava varit 
en annan än Åker-orternas. Tuna-orterna voro, såsom den 
följande framställningen skall söka ådagalägga, hundarenas 
marknadspla tser . 



Åker och Tuna. 1 

För att klargöra denna Tuna-orterna antagna uppgift måste 
jag först erinra om de primitiva handelsvanor, som ännu i 
mannaminne funnit tillämpning t. o. m. i Stockholms ome
delbara omnejd. 

Kongl. Maj:ts Befallningshavandes i Uppsala län till Kongl. 
Maj:t år 1828 avgivne Fem-års-berättelse1 ger en god utgångs
punkt för denna undersökning. Där meddelas: "Marknads
platser å landet finnas i Elfkarleby socknar och i Skeftham-
mars socken, der Marknader hållas, på förra stället i Juli och 
October samt på det sednare i Juni och October månader. 
Handeln där utgöres då, huvudsakligast, av skärgårds-produc-
ters och Landtmanna-varors utbyte, hvarvid t. ex. vanligen be
talades 3 Fjerdingar spannmål för 1 Fjerding salt strömming. 
Sådane bytesplatser, vid Mälarens stränder, äro Flottsund i 
Bondkyrko socken, Örsundsbro i Girista socken, m. fl., hvilka, 
sedan uråldriga tider, talrikt besökas vid Midsommaren och 
Michaalsmässan, af skärgårdsboer och Länets landtmän, hvilka 
sednare då, emot spannmål förskaffa sig sina behof af salt fisk". 

En tydlig skillnad göres ofta mellan marknads- och bytes
platser. Det på de senare bedrivna varubytet återspeglar tyd
ligen en "sedan uråldriga tider" iakttagen sed, som århund
radens talrika lagstadganden och förordningar mot landsköp 
o. d. ännu ej förmått övervinna. Marknaderna å de förra 
synas vara att betrakta som i högre grad legaliserade än han
delsmötena å bytesplatserna, där reda pengar ej fingo begag
nas. Men såväl å de förra som å de senare uppträdde köp
männen från städerna som förmedlare — mer eller mindre 
fullständigt — och allt efter som en eller flera städers borgare 
ägde rätt deltaga däri, skildes mellan enskilda och fri-marknader. 

Inom Mälardalslandskapen torde i äldre tid marknads- ocn 
bytesplatserna ha utgjort ett avsevärt antal. Såvitt jag vet, är 
ingen sammanställning gjord över antalet och läget av dessa. 
Jag får därför nöja mig med att anföra några ur den äldre lit
teraturen hämtade notiser, vilka, även om de måhända ej äro 

1 Tryckt i Stockholm 1829, citatet återfinnes sid. 43. 
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de mest karaktäristiska, emellertid dels ge en antydan om, 
hur under tidernas lopp lagstiftningen sökt och väl också 
lyckats upphäva den ena efter den andra av de gamla lant-
marknaderna till städernas fromma eller flyttat dem till dessa, 
dels ock vittna om, att bytesplatsernas antal detta till trots 
ännu på 1700-talet var ganska avsevärt. 

I F. W. Radloffs Beskrifning öfver norra delen af Stock
holms län1 nämnas 2 årliga marknader i Skärsta, Edbo sn, 
marknader i Länna och Carlskyrka om hvita söndag och Pers
mässa, vilka år 1622 flyttats till Norrtälje, samt 3 årliga mark
nader i Skefthammar, vilka en kunglig förordning år 1799 
sökte flytta till Öregrund, ehuru på underdånig ansökning 
Kungl. Maj:t redan följande år fann för gott medgiva bibe
hållandet av tvenne årliga marknader i Skefthammar. 

"Redan i Gustaf II Adolfs tid idkades handel vid Örsunds-
bro och i Willberga socken i Uppland, som gjorde Enköpings-
boarne intrång"2. Nyköpingsborgarna hade ännu på 1870-
talet enskilda marknader vid Åsens by i Vingåker och vid 
Ramsta gästgifvaregård i Sköldinge socken samt deltogo jämte 
borgerskapet i Strängnäs och Mariefred i dem vid Önnersta 
gästgivaregård i Björnlunda3. 

Om Södertälje meddelas: "Des Bytesplatser äro Ulfsun
det, Pålsundet och Brandalssundet, hvarest, om Höst och Vår, 
bytes Fisk, Strömming och andra Varor"4. Av dessa ligger 
Brandalsundet 12, Ulvsundet 17 och Pålsundet 27, km. S om 
Södertälje, sjöledes räknat och utefter en och samma farled, 
vilken sålunda, staden inräknad, ägde fyra marknadsplatser 
längs en sträcka av mindre än 3 nm. 

Ännu en av de gamla bytesplatserna må här anföras, Eds-

1 Tryckt i Uppsala 1804—05. Här anförda uppgifter återfinnas sid. 
191, 68 och 54. 

2 A. W. af Sillen, Svenska handelns och näringarnas historia (Ups. 
och Sthlm 1851-1871), 4, sid. 173. 

' Vilh. Tham, Beskrifning öfver Nyköpings län (Sthlm 1852), sid. 98. 
4 Eric Tuneld, Geographie (Sthlm 1785), 1:2, sid. 54. 
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backa krog nära Turebergs järnvägsstation å ett grusåsparti, 
som bildar en kilometerbred damm mellan å ena sidan Eds-
viken, en vik av Saltsjön, mynnande i SO vid Stocksund, 
samt å den andra sidan sjön Norrviken, varifrån i äldre tid 
bekväm farled fanns längs dess avlopp åt NV till den mot 
Uppsala utsträckta Mälarviken. Nyligen har denna i äldre lit
teratur endast sällan omnämnda bytesplats vunnit särskilt be
aktande genom en av bibliotekarien Oskar Lundberg fram
ställd hypotes, att här låge Snorres Agnafit1. För mig ligger 
det väsentligen intressanta med denna ort däri, att den gamla 
oförmedlade byteshandeln emellan rospiggar och uppländingar 
här fortgick ännu för 30 år sedan, trots det att endast 14,5 
km. SO därom i århundraden funnits Stockholms Stortorg. 

Av de givna exemplen framgår, att ett flertal av mark
naderna i första hand tillgodosett behovet av utbyte av lant
manna- och skärkarlsprodukter. För dessa har därför ofta valts 
platser, där lands- och sjövägar korsat varandra vid åmyn-
ningarna i spetsarna av de flerstädes från Saltsjön eller Mä
laren in i landet trängande, smala vikarna2. Andra markna
der åter ha hållits inne i landet på platser, dit åtminstone 
ingen direkt tillförsel kunnat ske från kustbygden, och torde 
sålunda i det väsentliga ha tillgodosett det behov av utbyte 
lantmännen emellan eller mellan dem och hantverkare, som 
naturligtvis också städse varit förhanden. Den följande utred
ningen av ett antal Tuna-orters lägen — jag begränsar mig 
till dem, som synts särskilt typiska — torde visa, att ett fler
tal av dem ligga väl till för marknader av förstnämnda slag. 
Andra hava lika naturligt tjänat det sistnämnda syftet. Men 
ett stort antal, som nu tillhöra inlandet, skola befinnas hava 
tillhört den förra kategorien, när vattenståndet var inemot 10 

1 Härom och om ortens trafikläge föreligga ännu endast tidningsupp
satser (med kartor) av O. Lundberg {Stockholms-Tidningen 17 sept. 1916) 
och J. V. Eriksson {Uppsala Nya Tidnings julnummer 1916). 

2 Jfr S. Ambrosiani, Hvarför och när uppstod Stockholm? {Varia, 
illustrerad månadsskrift, 1907, sid. 65 ff.) 
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m. högre än det nutida. Vid sidan av landhöjningen få vi 
även ihågkomma en annan därmed samverkande faktor, den 
med konst verkställda dräneringen. Många ådalar, vilkas lägre 
delar nu erbjuda den bästa åkerjorden, bildade förr sankmar
ker, varöver väg ej ledde, och som sålunda kunde klyva en 
bygd i tvenne svårkommunicerande hälfter. De vid dessa dal
gångars inre ändar belägna orterna kunde förr såsom mötes
punkter för de ömse strändernas bebyggare äga en betydelse, 
som nu helt och hållet berövats dem, sedan torrläggningen 
möjliggjort anläggandet av ginare tvärvägar. 

Den avsevärda landhöjning (intill 10 m.), som nyss an
gavs hava ägt rum, sedan flera av nämnda orter kunnat äga 
full betydelse ur handelssynpunkt, berättigar oss att förlägga 
dessas namngivning till en tidig del av järnåldern. Om en 
så hög ålder, såsom jag tror, kan tillskrivas även flertalet an
dra Tuna-namn, inses emellertid lätt vanskligheterna i upp
giften. Förändrade naturförhållanden ha medfört, att månget 
Tuna måst som handelsplats övergivas, en annan dylik — 
kanske med samma namn — har anlagts i dess närhet på lägre 
nivå1. Ja, sedan Tuna-namnet alldeles förlorat sin här an
tagna egentliga innebörd, kan det av anledningar, som nu ej 
lätt utredas, ha åsatts orter, vilka aldrig ägt karaktären av 
handelsplatser och ej visa något därför lämpat läge. Med 
dessa ord har jag velat på förhand möta en del av den kri
tik, som läsaren torde känna sig frestad framställa, i den säkra 
förvissningen, att det antal Tuna-orter med typiskt handels-
läge, jag kunnat samla, likväl utgör ett beaktansvärt sakför
hållande. 

Mest typisk ur ovan angiven synpunkt synes Tunanam-
nens fördelning inom västra delen av Mälardalen vara. Å 

1 Ett exempel härpå kunna vi möjligen finna ä Selaön. Invid Ylterselö 
kyrka, vilken ännu under medeltiden, såsom ovan nämnts, hette Tuna uppa 
Sila, ligger byn Tuna nära Mälarstranden; 1,5 km. NV härom, där tidigare 
endast en smal landtunga förband Selaöns båda hälfter, ligga gårdarna Opp-
tuna. 
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kartan fig. 1 äro Tuna-orterna utmärkta, så vitt möjligt med 
medeltida namnformer. Ävenledes har jag där uppdragit grän
serna för de medeltida hundarena, eller rättare för de nutida 
häraderna med de avvikelser, som av Styffes uppgifter befun
nits gälla för yngre medeltiden. Jämväl hundarenas medel
tida tingsplatser äro angivna så långt dessa varit dokumen
terade, liksom de av mig som sådana med eller utan tvekan 
angivna orterna med namn på Åker och slutligen även samt
liga medeltida kyrkor. 

Börja vi å södra Mälarstranden, finna vi halvvägs uppför 
Hjälmarens avloppså ett medeltida Tuna, det nutida Eskils
tuna, vars betydelse som de två Rekhundarenas gemensamma 
handelsort vid medeltidens inbrott jag utförligt sökt styrka i 
"Den helige Eskils biskopsdöme"l. Jag har där också visat, 
att enligt naturförhållandena detta Tuna redan vid järnålderns 
början eller under den romerska järnåldern bör anses hava blivit 
bygdens naturliga handelsort och sålunda redan då kan ha 
fått sitt namn, medan bronsålderns handelscentrum återfinnes 
högre upp, vid åns första fall. 

Nästa å är Arbogaån. Där finna vi ett Frötuna. För att 
Arbogaån skulle vara segelbar ända dit, måste havet ha stått 
15 m. högre än nu, vilket kanske ej var fallet vid namngiv-
ningen av denna ort. Frötunas läge är icke desto mindre 
fullt karaktäristiskt: där eller strax där ovan, vid Oppboga, 
passerade den gamla landsvägen, "Eriksgatan", Arbogaån. 

Ett stycke uppför Hedströmmen ligger Östuna med Akirbo 
hundares forna tingsplats Eklööt. 

Vid ån närmast öster om Hedströmmen, i nyssnämnda 
härads östra gräns, ligger den medeltida sätesgården Gosm-
birtuna (Jämmertuna) strax invid och som en föregångare till 
Köping. Ett stycke upp i Kolbäcksån, som jämväl bildar 
häradsgräns, finna vi invid Hallstahammars station gården 
Ö. Tuna. I Tuhundra södra del finna vi tämligen centralt 
Dingetuna och sydväst härom en gård Tuna. En fjärdings-

i ATS 22:1, sid. 153 ff. 
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väg norr om Västerås, dock ej vid Svartån, ligger Tunby by, 
högt upp vid sistnämnda å Skulptuna kyrka. 

Mellan Badelunda och Furby, som båda under medelti
den ägde kyrkor, ligger på karaktäristiskt sätt i övre ändan 
av en ådal en gård Tuna, ungefär där tre hundaren i äldre 
tid stött samman. En halv mil NO därom, vid en biflod till 

Frtiliina*' '-*;, 

Fig. 2. 

Sagan, ligger Thyrbo hundares Thyretuna, nu Tortuna kyrkby. 
Vid skilda grenar av Örsundaån finna vi slutligen Simbathunir, 
Altuna och Thorstuna med kyrkor. 

Den karaktäristiska bild av Tunaorternas utbredning, som 
kartan fig. 1 lämnat, kan ej anses missvisande därför, att vi 
vid Mälarens västra ända också befinna oss vid västgränsen 
för de tättliggande Tunanamnen. Ty på fullkomligt samma 
sätt återkomma Tunanamnen i alla de dalgångar, som mynna 
i Uppsalaslätten, se kartan fig. 2. Där är ock utmärkt den 
av J. Sahlgren rekonstruerade "Eriksgatan" från Gamla Upp-
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sala, vilken efter att vid en av Fyris bifloder ha passerat ett 
Altuna överskred Hågaån invid Läby kyrka1. Här låg ännu 
det Läbyvad, där en gång Gustav Vasa på sin flykt från det 
nya Uppsala höll på att drunkna2. Numera går landsvägen 
över samma å 2 km. östligare. Före vikingatiden eller före 
anläggningen av den bro, varom såväl en runsten som kyrk
byns namn (Läby) tala, fick man taga en omväg längre åt 
väster, såsom en punkterad linje å fig. 2 visar efter en å Ge
neralstabens karta utsatt sämre körväg. Denna väg passerar 
ett Nåsstuna. 

Jämförligt härmed är läget av nuvarande gården Tuna 
och den därinvid byggda Ytterenhörna kyrka (Söd.), som 
under medeltiden hette Tuna-Enhörne eller blott Enhörna. 
Dessa ligga på Enhörnahalvöns bas vid spetsen av den vik, 
som, när vattnet stod 10 m. högre än nu, från väster trängde 
in över två tredjedelar av halvöns bredd. Nu ligger orten 6 
km. från den genom dalen avrinnande bäckens mynning. 

På Färingön i Mälaren finna vi 2,7 km. NNV om den 
centralt belägna gården Tingstaden Fasringatuna kyrka. Den 
ligger 1,5 km. frän öns västra strand. Omedelbart invid denna, 
nedanför kyrkan, finna vi Sätuna by3. Möjligen har sist
nämnda by sitt namn endast för att karaktärisera detsamma 
som en utbrytning från Tuna vid kyrkan. Men dess namn 
skulle också kunna förklaras därav, att det såsom liggande vid 
sjön var platsen för sådana större marknader, vari även ut-
socknes-folk tog del, medan det andra Tuna var platsen för 
färingarnas övriga, mera privata marknader, liksom det genom 
kyrkan blivit deras religiösa centrum. 

En dylik förklaring av sambandet mellan två Tunanamn 

1 J. Sahlgren, Forntida vägar, Läbybron och Eriksgatan {Uppl. Fornm.-
för. tidskr., bd 6, sid. 92 ff., med karta sid. 116). 

2 O. Almgren, Hvar låg Läbyvad på Gustaf Vasas tid? (Uppl. Fornm.-
för. tidskr.. bd 7, sid. 149 f.). 

3 Omedelbart invid Skå kyrka pä öns sydligaste del finna vi även en 
gärd med namnet Tuna. 
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i relativ närhet av varandra skulle kunna tillämpas även på 
namnformer, sådana som Skeptuna och Andratuna (Antuna); 
den synes mig bliva påtaglig i det fall, jag nu vill utreda. 

Håtuna kyrka, med kungsgård, ligger likt F&ringatuna 
ett stycke upp på land. I dess närhet vid stranden finna vi 
herrgården Signildsberg, vilken ännu i jordeboken heter 
Forns ig tuna . Samma namn (Fornesi tune) är belagt redan 
i ett bekant påvebrev från 1170-talet. Förra leden i ordet Sig
tuna sammanhänger med verbet "siga", vilket i nutida svenska 
dialekter betyder 'sjunka ned långsamt, digna ned', och med 
"sik", 'sidlänt ställe, däld'1, alltså begreppsmässigt den unge
färliga motsatsen till det Ha-, 'hög', som bildar förleden i den 
närbelägna Tuna-ortens namn. Vi finna här bredvid varandra 
ett "Högtuna", bygdebefolkningens naturliga mötesplats för 
inre handelsutbyte, vid gudstjänst och ting, och ett "Lågtuna", 
deras marknadsplats, när de även väntade långväga handels
vänner med på skutor lastade varor. Denna namnförklaring 
synes mig alltför enkel för att kunna bestridas, så länge nå
gon annan lika enkel ej framställts2. Men varför har detta 
Sigtuna blivit ett Fornsigtuna? Säkerligen endast därför, att 
man ansåg det lämpligt låta dess kända namn följa med, när 
man flyttade de där tidigare hållna marknaderna till en snett 
över viken, för större marknader kanske mer lämpad plats, 
den nutida staden. De traditioner, det nya Sigtuna bär i 
Adams av Bremen skrift, ha alltså en gång skapats av det 
ursprungliga "Lågtuna"3. En god parallell härtill finna vi i Sö-

1 J. E. Rietz, Ordbok öfver Svenska Allmogespråket (Lund 1867), 
sid. 563. A. G. Noreen, Spridda Studier, 3, sid. 90; (om Håtuna ibid. sid. 
100 och 113). 

2 Den mest bärande namnförklaring, som eljest framställts, är nog prof. 
Magnus Oisens. Han anser {Namn och Bygd, 1917, sid. £0 ff.) Sigtuna 
vara i sin helhet ett lån, det keltiska Segodunum, ett i Frankrike 2, i Mainz-
trakten och England vardera 1 gäng förekommande stadsnamn. Denna för
klaring kan utan svårighet upptagas i mitt resonnemang. Jfr nedan. 

3 Någon möjlighet synes föreligga, att namnet Sigtuna (likt Uppsala) 
flyttats närmast av den anledningen, att det redan före flyttningen insatts 
i en biskops titulatur. Sä tolkar O. Janse förslagsvis det mångtydiga inne-
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dermanland i nejden kring Gnesta, se fig. 4. Vid inre, norra 
ändan av sjön Sillen, vars yta ligger 10 m. ö. h., finna 
vi byn Sigtuna, som även givit namnet åt den korta av-
loppsån för Frösjön, Klemmingen och Storsjön, kring vilka 
Dava (Daga) hundares huvudbygder utbreda sig och västra 
delen av Öknabo tillstöter. Den naturliga platsen för ett "Hå
tuna" inom detta område synes vara att söka, där Storsjön 
och Klemmingen närma sig varandra. Där finna vi också ej 
mindre än tre Tuna-namn, eller fyra, om vi medräkna namnet 
Tunasjön för Storsjöns östligaste del. Av dessa många Tuna-
namn kan emellertid ett omedelbart elimineras: Södertuna, 
som under medeltiden hedde Vad. Medeltida belägg synes 
endast tillkomma Fröstuna, nu Frustuna kyrka, varinvid grav
fynd från järnåldern anträffats, men som dock ej delar namn 
med någon gård eller by inom socknen (den bredvidliggande 
prästgården heter Frönäs, sjön Frösjön). Möjligen är även 
detta Tunanamn av relativt sen upprinnelse. Återstår i så fall 
Norrtuna vid Tunasjön.— Sillens yta ligger som nämnt 10 m. 
ö. h., dess avlopp är Trosaån. Staden Trosa ligger sedan 
1610 vid dess mynning, tidigare låg den vid Trosa landsför
samlings kyrka halvvägs uppför ån, med Vagnhärads kyrka 
snett emot. Bygden kring och ovan dessa är, såsom fig. 4 
visar, ovanligt rik på runstenar och gravfält av den för yngre 
järnåldern karaktäristiska arten1. Under folkvandringstiden var, 
såsom fig. 3 visar, bygden kring Trosaåns översta del den 
förnämsta; här äro funna en guldbrakteat vid Silleby Mellan-
gård, 3 spirallagda guldtenar vid Lundby och en dylik i sjön 
Sillen. Och den ena av Södermanlands två enda runstenar 
med äldre runor är rest vid Skåäng 2 km. norr om utflödet, 

hållet i DS 852; jfr O .Janse, Sigtuna stads grundläggning, (Gamla Svenska 
Städer, haft. 5). Men, i sä fall, varför blev Fornsigtuna biskopssäte, om det 
ej var en handelsort av betydelse? Jämför angående läget av övriga biskops
säten i Mälardalen ATS 22: 1, sid. 166 ff. 

1 Gravfälten äro utlagda efter Sveriges Geol. Undersöknings kartor, run
stenarna här och å fig. 5 efter uppgifter av E. Bråte i Vitterhets Akademi
ens arkiv. 
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Fornvännen 1918. 
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den andra vid Berga närmare det gamla Trosa. Folkvandrings-
tid, vikingatid och nutid ha alltså låtit områdena kring den 
nuvarande Trosaåns övre, mellersta och nedre lopp i tur och 
ordning avlösa varandra som bebyggelsecentra. Söka vi inom 
samma vattenområde likartade fynd från den romerska järn
åldern, finna vi dem först vid närmast högre vattentröskel, i 
Fröstuna socken. Vid Vackerby hittades år 1842 en av en 
vriden guldten bildad halsring med hake och ögla1 och på 
obekant plats i socknen år 1872 eller dess förinnan en finger
ring med klack av karneol2. Att socknen även under följande 
delar av forntiden utmärkts av elt lättast genom handeln för
klarligt välstånd, visas av ett där anträffat guldsmycke med 
filigransirater, av en vid Kolleke funnen silverskatt, bl. a. inne
hållande ett Olov Skottkonungs mynt, kanske även av ett i 
en grav vid Södertuna funnet Bagdad-mynt3. Men i högre 
grad karaktäriseras denna nejd av den yngre bronsålderns 
största depåfynd från landskapet jämte flera smärre fynd från 
samma tid, vartill området kring Trosaån fullkomligt saknar 
motstycke4. 

Det är alltså under slutet av bronsåldern och under den 
äldre järnåldern, då Sillen stod i omedelbar eller föga hindrad 
förbindelse med hafvet, som Sigtuna vid Sillens nordspets en
ligt fyndens vittnesbörd utgjorde knutpunkten för den rika 
bygdens handel. Tunanamnet (med eller utan förleden) kan 
med fördel antagas ha åsatts orten under den äldre järnåldern. 

1 Originalet till Sv. F. 343. 
2 T. J. Arne, Om det forntida Södermanland (i Bidrag till Söderman

lands äldre kulturhistoria, XIV), sid. 33, f. 56. — I denna uppsats (eller 
dess fortsättning i haft. XVI av samma Bidrag) återfinnas även flertalet öv
riga nedan beskrivna sörmländska fornfynd. 

3 T. J. Arne, Anf. arb., haft. XIV, sid. 52 och 56. 
1 Dä sjön Länghalsen (18,5 m. ö. h) enligt de äldsta i Nyköpingsän 

vid Täckhammar funna föremålens (ATS 3, sid. 288) vittnesbörd avsnördes 
frän Östersjön under eller kort före hällkisttiden, synes det rimligt, att havs
ytan i Sillen-dalen först under yngre bronsåldern sanktes till 10 m., sä att 
Frösjön avsnördes. 
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I omedelbar anslutning till det nyss angivna folkvandrings-
tidscentret kring översta delen av Trosaän finna vi, längre från 
ån, ett Tuna och ett Södertuna. Det var vid detta frälsehem
man Tuna under Tureholm, som år 1774 Sveriges överhuvud 
största kända guldskatt från hednatiden, nedlagd omkring år 
500, hittades. 

Framför Gnestanejden har jag i "Den helige Eskils bi-
skopsdöme" med stöd av viktiga åfynd angivit området vid 
Täckhammar som den plats, vilken under bronsåldern i syd
östra Södermanland intog det bästa handelsläget, i det här 
från spetsen av en i Nyköpingsåns dalgång inskjutande havs
vik öppnades dörren till Yngarens, Långhalsens och Båvens 
vidsträckta uppland. Strax nedanför denna port finna vi Sö
dermanlands andra S ig tuna , nu ett torpställe, och en gård 
Tuna. Torpet ligger närmare ån, ehuru ej vid dess brädd; 
då emellertid den tid, då namnet givils, ligger så långt bort
om vår, anser jag förekomsten av namnet vara i och för sig 
lika talande. Vikingatidens skattfynd ligga närmare åmynningen. 

Följa vi den å, vars utlopp ligger strax väster om Ny
köpingsåns, en mil uppför, möta vi ett nytt Tuna, med kyrka, 
och även i dess närhet ett silverfynd. I den tredje å samma 
kartbild angivna ån finna vi Svarta eller Svärtuna kyrka vid 
leden till bygden kring Röna hundares Röntuna. Om Svärtuna 
är ett äkta Tunanamn, är dock ovisst1. 

Vi kunna till slut även betrakta den viktiga farled, som 
i forna tider förde från Trälhavet direkt till Uppsala'2. Den 
yttersta av de sjöar, som ännu kvarligger i detta dalstråk, är 
Garnsviken. Denna delar sig söderut i två grenar, mot vilka 
Trälhavet sänder två armar, Tuna- och Teljevikarna. Garns-
vikens naturliga avlopp har tagit den längre vägen, genom 
Teljeviken, men Tunaviken erbjöd, när även den i dess fort
sättning befintliga dalgången var farbar, den genaste vägen, 

1 Styffe tolkar Svärtuna som felläsning av en jämväl uppträdande 
skrivform (i) Svwrtone. 

2 Jfr H. Hildebrand, Sveriges Medeltid. 1, fig. 1. 
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varför ock Åkers kanal nu är dragen här igenom. Det strax 
utanför den nutida kanalens mynning belägna Tuna synes 
alltså ha för en tid fått ge vika för ett Tel ge. Nämnda Tuna 
var under medeltiden bebyggt med stenhus och i ärkebisko
parnas ägo, varför det även benämnts Biskopstuna. Det till-

k 

%Fynd fr bronsåldern, ^guldfynd Qjilvtrfyncl k runsten 

Fig. 5. 

hörde Åkerbo skeppslag, om vars tingsplats Åkers, nu Öster
åkers kyrka vid den mot Tunaviken pekande grenen av Garns
viken kanske med sitt namn ger en erinran. Både Åker och 
Tuna inom detta område peka alltså på den tid, då den dal, 
där nu Åkers kanal är anlagd, av naturen var öppen. Följa 
vi farleden något över 2,5 nm. uppför, passera vi vid en ny sjö, 
Hederviken, Noertuna (Nwrdhatuna) kyrka. 
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Några km. V härom synes farleden i gammal tid ha delat 
sig i tvenne grenar, varav den sydligare förde förbi Skeptuna 
kyrka, 4 km. V om Närtuna, och den forna köpingen Folk-
landsthingstadh vid Lunda kyrka, medan den nordligare förde 
förbi den nutida byn Ullentuna, 3,5 km. NV om Skepptuna. 
Efter de båda ledernas sammanlöpande komma vi så till Ös-
tuna kyrka (fågelvägen 17 km. från Närtuna), där Uppsala
slätten öppnar sig. De talrika Tunaorterna utefter denna far
led må jämföras med 1700-talets många ovan sid. 8 omtalade 
marknadsplatser i Södertäljeleden. 

Den ovan lämnade översikten har visat, att ett avsevärt 
antal orter med namnet Tuna (enkelt eller i sammansättning) 
intaga avgjort fördelaktiga handelslägen och att än flera in
tagit dylikt läge under äldre tid, då Östersjöns vatten stått 
högre än nu eller lantkommunikationerna till följd av otill
räcklig dränering av bäckfårorna måst göra större omvägar än 
vad som varit fallet under vikingatiden (jfr Nåsstuna, sid. 14) 
eller senare. 

Att vid sidan av Eskilstuna och Sigtuna många Tuna-
orter ännu i relativt sen tid (vid bygdens kristnande) behållit 
denna eller liknande uppgift, framgår därav, att av Upplands 
över 40 Tunaorter ej mindre än 15 namngivit socknar1. 

Ännu i sen tid ha som bekant marknader ofta hållits på 
kyrkvallarna. Av intresse är att härmed jämföra, hur handeln 
var ordnad i det medeltida Novgorods tyska "gård": "Den 
tyska gården var försedd med en stark inhägnad, till värn un
der de oroligheter, som ofta hemsökte staden, samt mot alla 
dem, som ville på olagligt sätt komma i besittning af de ho
pade varorna. Så vidt möjligt var, bodde man inom går
den. Bodarna voro helt små. — — Det förnämsta maga
sinet var kyrkan, icke blott de hvälfda källarne under henne, 
utan sjelfve den för gudstjenst afsedde delen. Der fanns vå
gen med vigterna, der staplades varorna i tunnor och packor 

1 A. Noreen, Spridda Studier. 3, sid. 113. 
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kring väggarna"1. Säkerligen var den gottländska gården i 
Novgorod inrättad på samma vis. Och att även uppländingar 
besökte denna, veta vi därav, att en i Sko socken hemmahö
rande man enligt en därvarande runstens vittnesbörd stupat i 
(den gottländska) Olovskyrkan i Holmgård'2. 

Liksom i Novgorod vågen med vikterna (som likare) för
varades i kyrkan, så finna vi också mångenstädes i Sverige 
alnmått fastade å kyrkdörrar. Stånga kyrkas på Gottland syd
västra dörr bär en aln med påskrift: hitta ier ret gota ein3. 
Alnmåttet på dörren till det mäktiga, romanska tornet i Ryda-
holm, Småland, är tidigt omtalat4. Här må ock erinras om 
den romanska, rikt järnsmidda dörren från Götlunda kyrka i 
Västergötland6. 

Om man så vill, kunna därför de väldiga bogårdsmurarna 
kring våra kyrkor i många fall anses som föryngrade former 
av de hägnader, vilka enligt den nedan framställda uppfatt
ningen motiverat de här behandlade marknadsplatsernas namn, 
Tunir. Men i varje fall är mängden av sockennamn på -tuna 
tydligen av vikt för min uppfattnings stödjande. Inom ingen 
annan del av Skandinavien äro Tunanamnen så talrika som i 
de tre Mälarlandskapen. På Gottland, vilket ju likt dessa ägt 
hundaresindelning, finna vi egentligen endast ett Tune, i 
Väte socken (jämte en liknämnd gård i närheten, inom Viklau). 
Därom får jag tillfälle uttala mig nedan. Några notiser, som 
ej göra anspråk på fullständighet, skola visa, att Tunanamnen 
även i andra delar av Norden markera orter med (under järn
åldern) gynnsamt handelsläge. 

1 H. Hildebrand, Sveriges Medeltid. I, sid. 642. 
2 O. v. Friesen, Upptands Runstenar (Ups. 1913), sid. 70. 
3 G. Lindström, Anteckningar om Gotlands Medeltid, II, sid. 104. 
4 L. B. Falkman, Om mätt och vigt i Sverige. 1 (Sthlm 1884), sid. 81. 
5 Jfr Fornv. 1914, sid. 242, f. 8. — I St. Hist. Mus. finnas alnmått frän 

Äs i Jämtland, Hafdhem pä Gottland, Grinneröd och Forshälla i Bohuslän, 
alla frän kyrkorna och tre enligt bestämda uppgifter tidigare fastade ä dessas 
dörrar. 
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Tuna kyrka i Medelpad ligger ett stycke uppför Ljungan, 
nära Sundsvall. Helsing-Tuna socken omsluter staden Hu
diksvall; i socknen är landskapets enda silverskatt från vi
kingatiden funnen. Betydelsen av Dalarnes Stora Tuna är 
uppenbar. Staden Mariestad är anlagd omedelbart invid kro
nodomänen Tuna, om ej på därifrån avsöndrad jord. Lun-
tertun hette en medeltida köping vid Rönneån, nu ersatt av 
Engelholm. Norges urkundligt sett äldsta stad hette Tunsberg 
(Tönsberg). Även den genom en sten med äldre runor be
kanta Tune socken nära Sarpsborg torde vara förtjänt nämnas 
i detta sammanhang1. 

Den tid, då Tunir, -ar efter gällande måttstock kort och 
gott betydde "staden", måste ha slutat långt före den kyrk
liga organisationens utsträckande över sveabygderna. Detta 
visas bl. a. därav, att vi vid sistnämnda tidpunkt finna ett 
annat namn, med vidgad innebörd, åsyftande handelsplatser: 
Köpung-. Detta namn kan väl ej vara äldre än vikingatiden. 
Ty eljest vore det oförklarligt, att det i de äldsta skrivfor-
merna med lätthet urskiljes som ett tillägg till den ursprung
liga namnformen. Liongaköpunger var alltså det privilegie
rade Liunga, varav ännu 1437 östgötarnas landsting bibehöll 
benämningen Llonga-thlng. Likaså torde — i strid med den 
vanliga uppfattningen —Junaköpung böra tolkas som det pri
vilegierade Juna, av vars ursprungliga namnform härletts det 
ännu bibehållna namnet Junabäcken. Faluköpung bör ur
sprungligen ha ägt samma korta namn som det dalska Falun. 
Att man likaså ursprungligen kallat Eneköpung Ene, framgår 
av namnet å den i dess närhet befintliga socknen Litzlaenes. 

1 Om dessa, se M. Oisen, Namn och Bygd, 1917, sid. 91. — G. Schiitte 
uppskattar i Ark. f. Nord. fHot, 33. 1916, sid. 79, antalet Tuna-namn inom det 
forndanska området till 7. Av dem tillhöra, utom förutnämnda Luntertun, 
Grimetuna (Grimeton) i Halland och Tuna pä Hven det nutida Sverige. 
Snaptun vid Horsens fjord anges som "landningsplats och krog". 

2 Om namnet Köping, se även Noreen, Spridda Studier, 3, sid. 87 f. 
3 Uppl. Fornm.-för. tidskr.. bd 7, sid. 193. 
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Och det västmanländska Köping, på 1400-talet även kallat 
Laglösa-köpung, tyckes ursprungligen ha hetat *Laglösa — av 
skäl som språkforskarna må utreda — fast detta ord snart blev 
avlägsnat ur sammansättningen för att undgå sådana feltolk
ningar som att platsen "länge varit handelsort, innan den fick 
egen stadsrätt". Denna köping synes hava samlat de han
delstraditioner, som tidigare varit fördelade på Gasmbirtuna 
och Östuna, se fig. 1, liksom till ersättning för de tre mark
nadsplatserna Tuna, Sigtuna och Svärtuna (?) inom var sin 
av de tre å fig. 5 angivna dalgångarna en Nyköpung var an
lagd och erhöll 2 kyrkor, när kristendomen infördes. 

Skillnaden mellan namnen Köping och Tuna är alltså med 
hänsyn till deras första uppträdande den, att det förra namnet 
i sammansättningar, vilkas skilda led kunna antagas äga olika 
ålder, städse synes vara den sist tillkomna, medan Tuna tvärt 
om kan anses hava utgjort den ursprungliga namnformen även 
för orter med namn som Ulltuna, Hå- och Sigtuna, Val
lentuna o. s. v., för att ej nämna Eskils- och Romfartuna. 

Ur allmännare synpunkt åter synes skillnaden mellan Kö
ping och Tuna ligga däri, att de representera var sitt av två 
väsensskilda handelssystem, Tuna som platserna för den gamla, 
på ett otal små marknader fördelade byteshandeln, Köpingarna 
som representanter för yngre anläggningar, varmed en målmed
veten riksstyrelse velat länka handeln in på nya banor, ehuru, 
som vi sett, detta till trots den urgamla byteshandeln ännu i 
mannaminne fortgått t. o. m. i Stockholms omedelbara grann
skap, som om Sveriges största handelsstad ej funnits till. 

Ur båda dessa synpunkter har Tunanamnet befunnits äldre 
än Köping, och då det senare måste hava åsatts de ovan 
nämnda och kanske flera köpingar redan före den kristna ti
dens inbrott, finna vi oss härav nödsakade att förlägga till
komsten av de första Tunanamnen före, ja sannolikt rätt långt 
före vikingatiden. 

Ett annat stöd för Tunanamnens höga ålder ligger redan 
däri, att talrika av de ovan behandlade Tunaorterna angivits 
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intaga högre lägen i samma ådalar, som vid den kristna tidens 
inbrott ägde handelsplatser, närmare de nutida åmynningarna. 
Att med hjälp härav exaktare bestämma tidpunkten för namn-
givningen, låter sig dock ej göra. Många exempel visa näm
ligen, att en väl rotfästad handelssed i det längsta upprätt
hållits på oförändrad plats — tydligen med hänsyn till lands
vägsnätet — i trots av de hinder, landhöjningen med tiden 
berett dess sjöförbindelse1. Det enda, vi på denna väg ytter
ligare kunna fastställa, är att flertalet av kustlandets Tuna-
orter ej ligga så högt, att de kunna tänkas hava erhållit den 
av namnet anvisade uppgiften redan under bronsåldern, utan 
måste anses hava börjat användas tidigast under någon del 
av järnåldern, om än vissa, såsom de två orterna Sigtuna vid 
Gnesta och Täckhammar i Södermanland, ligga inom de spe
ciellt under bronsåldern ur handelssynpunkt gynnade områdena. 

Själva namnet Tunir eller Tuna lämnar på språklig väg 
ett tredje dateringsmedel av största betydelse. Detta nordiska 
namn är pluralform av tun, 'gärdesgård, stängsel; inhägnad 
plats'2. Ordet tun har sålunda fått sitt ursprungliga betydelse
innehåll vidgat på precis samma sätt som ordet gård. Vi veta, 
att sistnämnda ord under vikingatiden på norrön lunga fick 
tjänstgöra som substitut för det slaviska ordet gorod, 'stad'. 
Novgorod blev Holmgård. Konstantinopel kallades "den stora 
gården", Miklagård, och hela del slaviska området Gårdarike. 
Pä fullt analogt sätt antager jag — i detta fall i full överens
stämmelse med en av prof. Magnus Oisen i Namn och Bygd, 
1917, sid. 90 f. uttalad åsikt — ordet Tunir hava varit be
gagnat som substitut för ett keltiskt ord, dunon, känt bl. a. i 
det forniriska dun, 'befäst stad', engelskans town'6. Att gård 

1 Jfr ATS 22:1, sid. 161. 
2 J. E. Rietz, Ordbok öfver Svenska Allmogespråket, sid. 763. — Jfr 

A. G. Noreen, Spridda Studier, 2 (2 uppl.), sid. 83 och 90; 3, sid. 103 o. 113 f. 
3 W. v. Unwerth, Ein Problem der nord. Ortnamenforschung, Namn 

och Bygd 1914, sid. 57; Brugmann, Grundriss der vergl. Gramm, 2: 13, 
§ 401. —Jfr ATS 22: 1, sid. 161, not 1. 
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och tun båda varit begreppsmässigt lämpliga substitut för dessa 
utländska ord, inses därav, att de stora handelsplatserna ju 
redan hos kelterna1 voro omgivna med palissadklädda vallar 
eller murar och gravar, och att även för de minsta sannolikt 
krävdes avgränsningar, så att man kunde tydligt urskilja, var 
köpfriden var garanterad. Hur länge dylika avgränsningar, 
väl motiverande namnet Tunir, bevarat särskild betydelse — 
än i dag finnas de ju — framgår av den uppgiften, att år 1642 
västgötarna förbjödos att vid Hova handla utom staketet2. 

Men när skulle tunir kunnat bli ett substitut för dunon? 
En återblick på Nordens handelsförbindelser under hednati
den ger ett klart besked i detta avseende. Den äldre brons
åldern i Norden utmärktes av en rik kulturutveckling, baserad 
på flitigt använda, direkta förbindelser med England, Frank
rike, Sydtyskland, Italien och Ungern. Den avlöstes av en 
stagnationstid, den yngre bronsåldern, och av en fullkomlig 
vanmaktstid, den förromerska järnåldern, då de keltiska folken 
bildade en fast spärrkedja mellan oss och medelhavskulturerna 
och likt den yngre medeltidens tyska Hansa synas hava för
kvävt nordbornas företagsamhet och sålunda sänkt den förut 
blomstrande germanvärlden i stor fattigdom. Denna avdom-
ning, som kanske ej blivit så fullkomlig, om ej en av geolo
giska skäl sannolik klimatförsämring tillkommit som kelternas 
bundsförvant, hävdes plötsligt, när Roms arméer under Caesar 
och Augustus höggo sönder länkarna i spärrkedjan, framtrol
lade en rik romersk kultur i och omkring legionslägren vid 
Rhen och Donau och sålunda på nytt öppnade vägarna för 
direkta handelsförbindelser mellan Norden och Medelhavsom
rådet. 

Vilka väldiga impulser det nordiska fornsaksförrådets form
värld under det sista förkristna och de närmast påföljande år
hundradena erhöll tack vare "den keltiska Hansans" kros
sande, är allbekant. Att efter denna händelse en sydlig prä-

1 Jfr G. Dottin, Antiquité Celtique, Paris 1915, sid. 155. 
2 A. W. af Sillen, anf. arb., 4, sid. 180. 
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gel också skulle åsättas de sedvänjor, varunder den nordiska 
handeln nu braktes i rik blomstring, är lika naturligt. 

De platser, där handelsutbytet mellan Norden och Södern 
ägde rum, lågo vid romarrikets norra gränslinje, där vi allt
ifrån England till nedre Dnjepr finna en rad viktiga handels
orter, av vilka någras namn, om ock måhända ej de av nord
borna mest kända, i latinska skrifter sluta på -dunum. Denna 
keltiska namnled yar fullt aktiv ännu under romartiden, såsom 
visas av det namn, den nyanlagda stad erhöll, dit Bibractes 
invånare på kejsar Auguslus befallning synas ha blivit flyt
tade omkring år 5 f. Kr.: Augustodunum1. 

Detta ortnamn visar, att det keltiska ordet för 'stad', 'borg', 
ej blott i England, utan ock i de fastländska europeiska pro
vinserna av det romerska riket, där romaniseringen ju med
förde uppkomsten av blandspråk, länge kunnat fortleva. Ute
slutet är sålunda ej, att nordborna upptagit ordet Tunir med 
betydelsen stad först efter den egentliga keltiska tiden, m. a. o. 
under romersk järnålder. De under de två första århundra
dena av vår tideräkning särskilt betydelsefulla förbindelserna 
över Rhen och övre Donau kommo som bekant i första hand 
Elbeområdet och västra Skandinavien till nytta. Möjligen ha 
de norska och forndanska områdenas glest förekommande Tu-
naorter då namngivits. Beträffande de i Mälarlandskapen före
fintliga Tunanamn synes det vida rimligare att hänvisa på det 
fr. o. m. 200-talet och under äldre folkvandringstiden särskilt 
viktiga gotiska inflytandet, vilande på den vid Svarta havets 
stränder slutna kontakten med den östromerska världen. I 
Donaudeltat och vid nedre Dnjestr finna vi ortnamnen Novio-
dunum och Carrodunum. Prof. M. Oisens ovan omnämnda 
teori, att Sigtuna skulle vara en direkt överföring av ett kel
tiskt Segodunum, tär i detta sammanhang en frestande belys
ning. Av de från Asgård hitlända åsarna slog sig Oden en
ligt Snorre ned "på den plats, som nu kallas gamla Sigtuna," 

1 J. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, II: 3, sid. 948 ff. 
Om övriga namn pä -dunum, se även samma arb, II: 2, sid. 573 och 577 
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och Njord i Noatunum (jfr Noviodunum! ?). Då det nämnda 
rumäniska Noviodunum är en oförändrad upprepning av ett 
från Norditalien, Schweitz (Nyon) och 4 orter i Frankrike känt 
namn och Carrodunum återfinnes i Schlesien, Bayern och Kro
atien, synes det ju ej orimligt, att goterna i Svarta havets 
närhet även funnit någon ort med namnet Segodunum, ehuru 
detta synes vara belagt endast från Frankrike och Norra Bayern 
(Maintrakten), ävensom i lätt förändrade former från en andra 
plats i Frankrike och en i England. 

Det gotländska Tune, i Väte socken, synes under (yngre 
delen av den romerska järnåldern och) början av folkvandrings-
tiden ha ägt en särskild betydelse. Från dess jord, vanligen 
ur trädgården, har under länga tider en ström av småting, 
karaktäristiska för en boplats av ovanlig fyndrikedom, flutit 
till Statens Historiska Museum. Bland fynden märkas ej så 
få silverdenarer, en guldbrakteat, öglan till en dylik, uppre
pade gånger små smala guldbleck, vilka måhända skolat an
vändas vid framställning av arbeten i verroterie cloisonnée, 
åtskilliga tenar och tenstumpar m. m. av guld samt, bland 
bronsfragmenten, avfall från tillverkningen av halsringar av 
egendomliga, i ett fynd från Öster-Ryftes genom en åtföljande 
guldbrakteat daterade, karaktäristiska former1. Då jag ej haft 
tid genomarbeta det vidlyftiga materialet från Tune, varest ej 
heller någon vetenskaplig undersökning blivit utförd, må dessa 
antydningar vara tillräckliga för att intyga denna orts stora 
betydelse under det skede, då den östra delen av Skandina
vien erhöll de starkaste impulserna från de till södern ut
vandrade delarna av goterstammen. 

Även i Uppland synes enligt fornfyndens vittnesbörd åt
skilliga Tunaorter ägt stor betydelse under den senare delen 
av den romerska järnåldern eller under början av folkvandrings
tiden. Tunanamn bära de två enda uppländska gravfält från 
folkvandringstiden (vid Tuna i Alsike och Ultuna), som kunna 

1 Se Mbl. 1890, sid. 128 f. 
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ställas i jämförelse med det vid Vendels kyrka, i vars ome
delbara närhet i stället namnet Hovgårdsberg möter1. Nämnda 
gårdar kunna ju ha funnits under samma namn redan tidi-
digare. Det torde därför vara tillåtet att i detta sammanhang 
erinra om de uppländska guldfynden från Tunaorter. Vid 
Tuna by i Tuna socken, Olands härad, hittades år 1742 en 
päronformig guldberlock (jfr Sv. F. 368); vid Tuna i Husby-
Långhundra socken år 1845 en halsring som Sv. F. 473, ehuru 
i ett stycke, jämte fyra andra ringar. Vid Tuna i Hjälsta socken 
hittades år 1891 två armringar av ormhuvudtypen2 och år 1906 
i samma åker en fingerring med infattad, grön sten3. Vid Tuna-
lund, någon km. SO härom, hittades år 1817 en imitation av 
en romersk medalj4. Ringen från Husby-Långhundra och me
daljen tillhöra närmast 400-talet, övriga föremål den romerska 
järnåldern6. 

Från Västmanland, som ju i guldrikedom ej alls kan mäta 
sig med Uppland, märkes en vid det förutnämnda Östuna 
(nära Mälarens västra ända) funnen tjock, spirallagd guldten(;. 
Att dessutom Sveriges största guldfynd är upptaget vid ett 
Tuna nära Tureholm och Trosa i Södermanland, är redan ovan 
framhållet. 

Den språkliga, av arkeologiska fynd skärpta kombinatio
nen har givit oss en fingervisning om dateringen av Tuna-

1 Observera ock den stora Vaxtuna högen, omtalad i ATS 18: 4, sid. 47. 
Det enkla bygravfältet vid Tuna pä Setaön har börjat begagnas senast under 
500-talet. Jfr Mbl. 1895, sid. 68 ff., Arne, anf. arb. (h. XIV) sid. 40. 

-' Mbl. 1891, sid. 139 (med fig.). 
3 Fv. 1906, sid. 243, f. 51. 

* SFT 10, sid. 72, f. 157. 

• Bland de av G. Ekholm i Uppl. Fornm.-för. tidskr, bd 6, sid. 218 ff. 
uppräknade lokalerna för bronsäldersfynd möter Tuna endast 2 gånger, i 
båda fallen tillhöra fynden slutet av bronsåldern (Sigtuna stad och Altuna i 
Börje, från sistnämnda plats har nyligen kommit ett märkligt depåfynd frän 
samma tid). — Jfr härmed, att Gnestanejdens Sigtuna kvarligger i den under 
slutet av bronsåldern rikaste bygden vid det genom Trosaän avrinnande 
vattenområdet. 

s St. Hist. Mus., inv. 5216. 
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namnen, vilken fullständigt stämmer överens med den allmän
nare orientering, Tunaorternas höjdläge och Tunanamncns för
hållande till Köpingnamnen nyss givit: De i Mälarlandskapen 
och på Gottland förekommande Tunanamnen synas väsent
ligen förskriva sig — åtminstone i osammansatt form — från 
senare delen av den romerska järnåldern eller äldre delen av 
folkvandringstiden. 

I övrigt har denna undersökning avsett att leda i bevis, 
att ett flertal orter med namnet Tuna under nämnda tid varit 
och ännu under längre eller kortare tid därefter förblivit han
delsplatser. Denna deras relativa betydenhet har föranlett, att 
flera av dem med tiden för att åtskiljas fått sina namn ut
ökade med en förled, vilken ej sällan återfinnes i hundares
namnet. 

Beträffande Åkernamnen har jag sökt visa, att flera dy
lika åsyfta hundarenas forna tingsplatser, vilket förklarar, att 
de givit flera av dessa rättsområden namn. Ehuru exempel 
anförts på, att flera Åkernamn tillhöra ett och samma hun
dare, synas dock Åkernamnen vida naturligare än Tunanam
nen sluta sig till hundarena, sädana dessa framträda i de äldsta 
urkunderna. Den för Tunanamnen erhållna dateringen kan 
därför ej utan vidare anses gälla även för Åkernamnen. Sna
rare äro de senare att betrakta som något yngre, allra hälst 
som en betydlig vacklan kunnat iakttagas beträffande många 
hundaresnamn, så långt tillbaka dessa genom dokument varit 
kända. 

Anledningen till, att jag kom att utföra ovanstående ort
namnsstudier, var min önskan att vinna en utgångspunkt för 
klarläggandet av hundaresindelningens ålder. Något positivt 
resultat i den frågan är knappast vunnet med det här framlagda. 
Men väl har det styrkt min övertygelse om, att många av de 
yttre formerna för samfundslivet i Norden under historisk tid 
äga åtkomliga rötter djupt ned i den tid, som vi brukat kalla 
den förhistoriska. 


