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Abstrakt 

 

I följande uppsats behandlas ägonamn i Rönneberga by. Syftet är att utifrån äldre karthandling 

tyda och lokalisera ägonamn, och därefter kartlägga ägonamnsmiljön i sin helhet genom en 

nyritad karta. Utifrån förekomna ägonamn i undersökningsområdet, plockas även eventuellt 

rättsindicerande namn ut. Karta ritas på underlag av en äldre karta i ritningsprogrammet 

OCAD, och metoden kan beskrivas som kalkering. Resultatet visar en miljö med namn som 

beskriver ägornas form, brukande, placering och intilliggande lokaler. Ägonamnen stödjer 

även historiskt material och tidigare studier om att det en gång fungerat som häradets 

tingsställe.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

En tid, en plats – en berättelse. Alla händelser kan förståeligt nog inte gå till historien i den 

bemärkelsen att de hamnar i skolans undervisningsmaterial; det är förbehållet krig och 

regenters erövringar, sjukdomsepidemier och revolutionerande uppfinningar. Ett stort 

historiearv på en mer lokal nivå kan emellertid återfinnas i det icke-skrivna, till exempel 

målningar, allehanda konstverk och byggnader. Men för den historia som inte nedtecknats i 

text och bild, och som inte längre traderas mellan generationer, finns ändå ett stort arv bevarat 

– i ortnamnen
1
 (Helleland 2013:101–102). 

Ett passande uttryck för ortnamnens roll som historiebärare torde vara att ”i det lilla bor det 

stora”. Ortnamnsforskaren Stefan Brink exemplifierar detta med (1984:166–167) tre, 

hierarkiskt ordnade, ortnamnskategorier: ortnamn kan utgöra ett källmaterial för bebyggelsers 

utveckling; bygd-, socken- och häradsnamn kan redogöra för viss administrationshistoria; och 

ägonamn kan bland annat belysa jordbrukssystemet inom en by eller gård. Det är med andra 

ord möjligt att utläsa relativt mycket ur ortnamnen. 

Berättelser från förr omger oss alla, mer eller mindre dolt, och inte minst är det intressant 

att upptäcka dem som finns i ens omgivning. Har landskapet förändrats, och i så fall hur? Hur 

har markerna tidigare brukats, och hur har de som tidigare bebott platsen betraktat och 

värderat området? Var samlades människor, och av vilken anledning? 

Med ortnamn och ett kompletterande kartmaterial, kan ett landskap både språkligt och 

visuellt göras tydligare. Rönneberga by i Skåne, namne med sitt härad, är en ort med ett 

intressant läge och många fornlämningar (se kapitel 5). Namnmaterialet härifrån, särskilt 

ägonamnen, är dessutom väldokumenterat och har utgjort ett forskningsämne förut genom 

Erik Bruhns (1931) avhandling från 1931. Men som ofta är fallet med äldre 

ortnamnsforskning, har Bruhn inte kopplat ihop eller illustrerat förhållandet mellan namn och 

plats på detaljnivå. Därför är det en tacksam uppgift att ta sig an ägonamnsmaterialet i 

Rönneberga by, med ambitionen att reda ut förhållandet mellan namn och namnbärare. 

 

                                                 
1 Ortnamn används här som samlingsterm för geografiska namn. 
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1.2 Begreppet ägonamn 

 

Begreppet ortnamn rymmer en rad underkategorier med olika namntyper. Alla namn som 

namnger en geografisk lokalitet innefattas i begreppet, det vill säga allt ifrån namn på 

bebyggelser, till namn på sjöar, berg och ängar. En av dessa kategorier är ägonamn (Nyström 

2013:22) – ibland även benämnt som marknamn
2

 (Christensen & Kousgård Sørensen 

1972:26) – och användes först av Bruhn i hans avhandling Ägonamnen i Rönnebergs härad, 

1931 (1972:26). 

Definitionen av ägonamn varierar något ortnamnsforskare emellan (Pihl 2014:25–26). I 

Nationalencyklopedin (ne.se) beskrivs ägonamn enligt följande: ”namn på odlad eller på 

annat sätt iordningställd och nyttjad mark inom jordbruket, främst åker och äng men också 

t.ex. inhägnad betesmark.”. Denna begreppsförklaring är fullt tillräckligt för den här 

uppsatsen, då ägonamnen som studeras är namn på åkrar och ängar. För en mer ingående 

diskussion kring begreppet, se Elin Pihls (2014) avhandling Ägonamn. Namnstruktur och 

namnkontinuitet i två uppländska socknar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att kartlägga en ägonamnsmiljö i sin helhet, och på 

så vis bidra till etablerade diskussioner inom ortnamnsforskningen. Det gäller främst 

diskussionen om gamla samlingsplatser (Svensson 2015), men även om hur språk och 

landskap samverkar (Nyström m.fl. 2013). 

Fokus i uppsatsen ligger på att koppla samman ägonamn med namnbärare, i och omkring 

Rönneberga by, i Skåne. Detta för att få en mer heltäckande bild av ägonamnsmiljön i ett 

område med en särskild miljö, sett till både topografi och historik (se kapitel 4). 

Sammankoppling av namn och namnbärare är därutöver en metodisk övning med syftet att 

undersöka huruvida det är genomförbart att finna namnens sannolika bärare utifrån historiska 

kartor och namnbelägg. 

Studien ska resultera i en ny digital karta, baserad på en historisk karta. Ambitionen är att 

alla namngivna lokaliteter, i ett begränsat område av Rönneberga by, ska finnas angivna. 

Denna del av uppsatsen har flera ändamål, bland annat att redovisa namn och plats på ett 

                                                 
2 I marknamn innefattas oftast både ägonamn och naturnamn (d.v.s. sjönamn o.d.) 
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lättbegripligt sätt, men också att tillgängliggöra en historisk karta som annars med dess 

föråldrade redovisningssystem och svårtydda handskrift, inte är särskilt lätt att utläsa för ett 

nutida öga. Slutligen blir kartan i sig, i fullbordat skede, en egen berättelse om landskapet i 

Rönneberga. 

Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

- Är det möjligt att i detalj lokalisera undersökningsområdets ägonamn? 

- Kan ägonamnen i Rönneberga relateras till platsens funktion, som gravfält och 

bygdegemensam samlingsplats? Ger ägonamnen samma bild som det historiska 

materialet? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Ägonamnsmaterialet ifrån hela Rönneberga bys ägor är alltför omfattande för att rymmas 

inom ramen för denna uppsats, och därför har en geografisk avgränsning gjorts där endast 

delar av Rönneberga by studeras. Utvalda områden benämns i Lantmäteriets historiska kartor 

(LMK:a) för Bergwången – i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lunds kartotek (DAL) även 

Södra Vång – och Wästra wång, och är belägna söder respektive väster om själva bykärnan. 

Dessa områden tillhör de högst belägna inom Rönneberga, och det är även här som byns 

största och flesta gravhögar finns. Undersökningsområdet har alltså en utmärkande topografi, 

och utgörs av ett gravfält med förhistoriska gravhögar (FMIS). 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är fördelad på åtta kapitel. Första kapitlet inleder med bakgrund, terminologi, syfte 

och frågeställning, avgränsning, och avslutar med uppsatsens disposition. I kapitel två ges en 

allmän översikt av uppsatsen teoretiska utgångspunkter, alltifrån den hermeneutiska spiralen 

till ortnamn. Det tredje kapitlet tar upp tidigare forskning med anknytning till uppsatsen. I det 

fjärde kapitlet presenteras Rönneberga by närmre, med bland annat en geografisk och 

arkeologisk beskrivning, och viss områdeshistorik. I kapitel fem beskrivs metod och material. 

Sjätte kapitlet redogör för resultatet, som därefter diskuteras i kapitel sju med en avslutande 

slutsats. Avslutningsvis summeras hela uppsatsen i kapitel åtta.  

En extern bilaga med den nyritade kartan medföljer.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Hermeneutiska spiralen 

 

Ambitionen med denna uppsats, som tidigare nämnt under kapitel 1.3, är att bidra till och 

eventuellt vidareutveckla tidigare diskussioner inom ämnesområdet. Det finns alltså ingen 

avsikt att bevisa eller fastställa en viss teori, och inte heller att sätta punkt för vidare 

undersökningar kring ägonamn i Rönneberga. Uppsatsen utgår ifrån och är en del i vad som 

kallas för den hermeneutiska spiralen, där kombinationen av äldre och nyare tankar, 

tolkningar och insikter, leder till förändrad förståelse för studieobjektet, och som i sin tur 

erbjuder nya utgångspunkter och tolkningsmöjligheter – och så fortsätter det, som i en oändlig 

spiral eller ett oändligt kretslopp (Patel & Davidson 2011:30).  

 

2.2 Ortnamn 

 

Vi använder oss av ortnamn för att orientera oss i landskapet, men också för att göra omvärlden 

mentalt gripbar. 

Institutet för språk och folkminnen (2017) 

 

Ortnamnsforskning är först och främst förknippat med lingvistiken, men förekommer även 

inom icke-lingvistiska discipliner så som antropologi, historia, kulturgeografi och arkeologi 

(Helleland 2012:96), för att nämna några. Forskning kring ortnamn kan med andra ord bidra 

till kunskap och förståelse inom flertalet forskningsområden. 

Våra ortnamn utgör ett av våra äldsta historiearv, då de har traderats muntligt mellan 

generationer under hundra- eller tusentals år. De är av stor vikt då de genom en lingvistisk 

tolkning kan berätta dels om namngivarna, dels om platsen – hur landskapet har sett ut, vad 

platsen brukats för, och hur namngivarna såg och uppfattade landskapet (2012:101–102). 

Ortnamn har referens, betydelse och funktioner: ett ortnamn är mer än bara ett namn, eller 

en etikett. Namnens betydelse, i samband med referens, är dock ett omdiskuterat ämne med, 

krasst uppdelat, två sidor (2012:99): flera forskare anser att ortnamn har referens, men är utan 

betydelse, medan andra forskare hävdar att ortnamn har referens och betydelse (Nyström 

2016:39–40; Helleland 2012:99). Beroende på vilket ortnamn en utgår ifrån, är det möjligt att 
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argumentera för båda sidor
3

. Namnforskaren Staffan Nyström (2013:14) föreslår en 

mellanväg som tillgodoser båda sidors åsikter om ortnamnens eventuella betydelse. Ett 

ortnamn som till exempel Stockholm har en lexikal betydelse: namnet består av två ord, stock 

och holm, vilka båda går att finna i ett lexikon. Stockholm blir på så vis begripligt och får en 

betydelse. Däremot har det en svagare namnkaraktär i och med dess beskrivande egenskaper. 

Ett ortnamn utan lexikal betydelse, exempelvis Bromma, har å andra sidan en stark 

namnkaraktär – inga kända appellativ ingår i ortnamnet, och det går till följd därav inte att 

utläsa någon betydelse ur ortnamnet (2013:13–14). Gemensamt för både Stockholm och 

Bromma är emellertid att de individualiserar, identifierar och lokaliserar en viss plats 

(2013:12) – de har en referens. 

Ortnamnens funktioner kan delas upp i en kognitiv, en emotiv och en ideologisk funktion 

(2013:22–25). Den vanligaste, och kanske viktigaste, är namnens kognitiva funktion – att 

individualisera, identifiera och lokalisera en plats (2013:23). Den emotiva funktionen finns i 

ortnamn som inte (endast) beskriver platsen i fråga, utan även förmedlar känslor och 

värderingar. Stockholm, för att återkomma till ett tidigare nämnt ortnamn, är en objektiv och 

saklig beskrivning av platsen, medan fiskeplatsen Jämmerdalen uppenbart är känsloladdat 

(2013:23). Slutligen finns det även ortnamn som ger uttryck åt ideologiska värderingar. Det 

kan vara namn som uttrycker personlig status, till exempel gårdsnamn uppkallade efter ägaren 

(Åkeshov, Stjärnhov), eller namn som yttrar ett politiskt ställningstagande – så som att nya 

gatunamn bör ha efterleden -gatan för att förmedla urbanitet och inte landsbygd (2013:24–

25). 

Mycket finns det att säga om ortnamn som vid en första anblick kan ses som ett relativt 

klart och odiskutabelt ämne. Namnen är en väsentlig del av språket och i skapandet av platser, 

och oavsett om ett ortnamn har en lexikal betydelse eller inte, har de för någon en personlig 

betydelse (Svensson 2013:18–20).  

 

2.3 Ortnamn som historiskt källmaterial 

 

Med den kognitiva funktionen i åtanke är det föga överraskande att ortnamn ofta speglar 

landskapets utformning, en plats användningsområde och duglighet, eller händelser (Nyström 

2013:23; Vikstrand 2013:30). Jämför till exempel Allmänningen – ”till byn tillhörande, 

                                                 
3 Här presenteras endast en förenkling av diskussionen. En fördjupning ges i bl.a. Nyström 2016:39-51 
och Helleland 2012:99-101 
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oskiftad mark” (Bruhn 1931:5) och Ljungbacken – ”ljungbevuxen backe” (1931:161).  Det är 

av denna anledning, av ortnamnens beskrivande karaktär och ofta höga ålder, som de har 

blivit oumbärliga källor till historien (Vikstrand 2013:30; Helleland 2012:101–102) – de 

kompletterar och tar vid när de äldsta bevarade skriftliga källorna inte räcker längre bak i 

tiden (Svensson 2013:33–34).  

Namnforskaren Botolv Helleland illustrerar i sin artikel Place names and identities 

(2012:103) med nedanstående bild (Fig.1), om hur ortnamn kan agera historieberättare. 

Landskapets utformning, eller användning, för många hundra år sedan kan ha gett upphov till 

ett namn som fortlever generation efter generation, om än i något förändrad form, trots att 

landskapet förändras eller att användningen av platsen skiftas. Det vill säga att ett ortnamn 

bildat för tusen år sedan, kan i 2010-talets samhälle verka malplacerat utan vetskapen om dess 

ursprung. 

Ullensvang är namnet på en ort i Norge och är troligen en sammansättning av gudanamnet 

Ullin, och vang som betyder ”äng där människor samlas” – ur detta kan platsen antas ha varit 

en äng där människor tillbad och dyrkade Ullin. Ullin tillhör även de gudar som dyrkades 

innan Norge blev kristet omkring år 1000 e.Kr. och ortnamnet kan därmed förmodas att vara 

äldre än så (2012:102). 
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Fig. 1 En illustration i hur ortnamn kan förmedla historia (Helleland 2012:103)  

 

2.4 Namnelement och samlingsplats 

 

Särskilda appellativ och verb förekommande i ortnamn kan vara referenser till historiska 

samlingsplatser – samlingsplatser för handel, rätts- och kultutövning (Svensson 2013:33). 

Gällande historisk rättsutövning har den ansetts vara väsentlig nog för att ge upphov till 

ortnamn, främst natur- och ägonamn, i stor omfattning (2013:34) – dock hänvisar inte alla till 

en ursprunglig samlingsplats.  

En tumregel för att fastställa vilka som betecknar en faktisk samlingsplats är att se till 

helheten, till namnskicket överlag i ett visst område, och inte endast utgå ifrån ett ortnamn – 

flertalet samlingsplatsindicerande namn kan förekomma lite varstans utan att egentligen peka 

ut en samlingsplats (Svensson 2015:46–50). I de områden med riklig förekomst av namn som 

kan kopplas till bland annat rättsutövning och tingsplats, finns det anledning att anta att de 

direkt anger tingsplatsen eller platsen för exempelvis avrättningar (Dalberg & Sørensen 
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1979:74; Svensson 2015:34–35). Andra sätt att säkerställa att det rör sig om en historisk 

samlingsplats är med stöd av historiskt material, arkeologiskt material, namnbelägg från mer 

än en källa, eller belagd namnkontinuitet över längre tid (Svensson 2015:58). Landskapets 

utformning vid en namngiven lokal kan även det styrka antaganden om en samlingsplats – 

utmärkande formationer i miljön, så som höjdplatåer, sänkor, vattendrag, et cetera, är vanliga 

kännetecken för historiska samlingsplatser (2015:52).  

Härnäst följer en översiktlig genomgång av olika tänkbara namnelement
4

, för- och 

efterleder, som kan referera till historiska samlingsplatser, i första hand för Skåne, och främst 

med tingsplats och avrättningsplats i åtanke.  

De mest frekventa och distinkta namnelementen torde vara ting, ”samling, sammankomst 

för rättsliga förhandlingar”, och galge, ”inrättning för avlivande av förbrytare g[eno]m 

hängning” (SAOB:a). Tinget, och tingsplatsen i sig, är förknippat med många aktiviteter, av 

vilka flera sannolikt skulle kunna uppträda som namnelement (se tabell nedan) (Svensson 

2015:46). Galge kan uppträda med varierande stavning, exempelvis galga eller fornsvenskans 

galghe, men stavningsvarianterna är alla snarlika. Det ska dock inte blandas ihop med gall 

som har en helt annan betydelse (ofruktbar) (2015:47). 

Precis som att avrättnings- och straffredskap förekommer som namnelement, figurerar 

även förbrytare och förbryterskor som för- och efterleder i ortnamn. Tjuv- ses vanligen i 

ägonamn vid kringliggande marker till avrättningsplatsen, och likaså förekommer hora vid 

rättutövningsplatser. Gällande för båda är att de inte ensamt talar för gamla samlingsplatser då 

de är vanliga förekommande namnelement. Tjuv ska dessutom inte heller förväxlas med tiuf, 

ett fornspråkligt ord för krattskog (snårskog) (SAOB:b; Svensson 2015:50). Ytterligare epitet 

som niding, skalk och skälm är möjliga leder i namn för lokaliteter omkring pålar, galgar och 

dylikt (2015:50). 

Övriga rättsindicerande namnelement kan, hypotetiskt sett, vara nämnda exempel i tabell 1 

nedan (Svensson 2013:35; Svensson 2015:48–50; SAOB:c; SAOB:d). 

 

  

                                                 
4 För fler namnelement samt en ingående redogörelse av dem, se Svensson 2015:46-50 och Dalberg & 
Sørensen 1979:71-83 
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Tabell 1 Namnelement med rättsanknytning 

Anknytning till tinget: Inrättning eller byggnad vid tinget: 

stämma, mot 

Lag-, Mål-, Sak- (abstrakt): som förleder 

helig, fri/fred: förhållande vid tingsplatsen 

folk, thiudh (fvn. för folk), liuther (fsv. för folk) 

 

stegel, tingshus, hudda (skånsk dial. för häkte) 

Fjäl-*, Stock-*: träbänkar vid tingsplatsen 

kag (da. för kåk), hjul (som i ’stegel och hjul’), 

Stav-* (m. höjdbeteckning som efterled), -gärde 

(efterled till Ting) 

Aktiviteter vid tinget: Titlar och roller: 

dom, avrättning, röna (ta reda på sanning), mæle 

(d. för döma), höra (förhöra), träta (processa), 

svärja (avlägga ed), vittna,  ljuga, sköta 

(överdragen egendom), skipa (skipa rätt), gissla 

(fängsla el. utsätta ngn för kroppsstraff), hänga 

(avrätta gm), blot (kopplingar till förkristen tid) 

gode (Goden är bl.a. domare i fvn. 

sammanhang), thulr (Thulen förknippas med 

visdom och skaldekonst), domare, tingsfogde, 

tingshörare, häradshövding, nämndeman, 

stockaman, nattman, birkfogde, bödel, rackare 

Övriga: 

Gast- (o.d. vanligt kring avrättningsplatser), död 
 

*Även vanligt förekommande utan anknytning till tingsplats.  
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3. Tidigare forskning 

 

En relativt ny doktorsavhandling behandlar namn och samlingsplatser i Skåne, och berör i sin 

studie även delar tillhörande Rönnebergs härad
5
 (Svensson 2015). Tidigare relevant forskning 

för Rönnebergs härad, och därmed Rönneberga by, finns främst att hämta ur, som tidigare 

nämnt, Erik Bruhns (1931) avhandling med tolkning av ägonamn i Rönnebergs härad.  

 

3.1 Ägonamn i Rönnebergs härad 

 

På grund av häradets många ägonamn, och en begränsning i tid, omfattar Bruhns (1931) 

avhandling endast ägonamn med begynnelsebokstav A till och med bokstaven N. En 

avgränsning har även gjorts till vilken typ av namn som tolkas; avhandlingen utgörs av en 

alfabetiskt ordnad lista med tolkningar av de osammansatta ägonamnen, det vill säga att namn 

med efterleder så som -äng, -tofft och -åker inte tagits med. Efterlederna ges dock en 

översiktlig genomgång i avhandlingens tidigare del (1931:V–XXII). 

Bruhn konstaterar inledningsvis att ägonamnen inom häradet är döda till följd av 

skiftesreformerna som förändrade jordbruket och landskapet (se kapitel 4). I och med 

landskapsförändringarna är det enligt Bruhn svårt att fastställa att det som ägonamnen 

ursprungligen denoterat, verkligen har funnits där (1931:VI).  

I tolkningsprocessen har Bruhn eftersträvat att använda sig av direkta dialektbelägg från 

området i fråga, vilket endast visats sig vara tillgängligt i fåtalet fall. Övervägande ägonamn 

är alltså främst excerperade från skriftliga dokument (Lunds stifts Landebok från 1569, 

Palteboken från 1522 och Lantmäteriets geometriska kartor) av diverse författare, vilket kan 

innebära felskrivningar, missuppfattningar, omtydningar och försök till att nedteckna 

ägonamn på riksspråk. Flera ägonamn utgörs dock av substantiv som då för tiden fortfarande 

användes dialektalt i Rönnebergs härad, och gav på så vis Bruhn indirekta dialektbelägg till 

ägonamnen (1931:VII). 

Bruhns (1931) avsikt med avhandlingen framgår inte explicit, utöver ett egenintresse i 

ortnamnsforskning, och inte heller ges det någon slutsats av tolkningarna som helhet. De 

slutsatser som förekommer ligger under respektive ägonamn och dess tolkning. 

                                                 
5 Rönnebergs härad innefattar bl.a. Rönneberga by 
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Sammanställningen med tolkningarna av ägonamnen kan tänkas ha varit ett sätt för Bruhn att 

nedteckna en del av hans hembygds historia. 

 

3.2 Namn och samlingsplatser 

 

I avhandlingen Nämnda ting, men glömda. Ortnamn, landskap och rättsutövning (Svensson 

2015) söker ortnamnsforskaren Ola Svensson svar i ortnamnen gällande rättsadministrationen 

i Skåne före 1600-talet. Frågor som ställs är bland annat (2015:11,13): vilka namn anknyter 

till de rättsliga samlingsplatserna? Var i landskapet låg dessa samlingsplatser, och hur såg de 

ut? Avhandlingen har en tvärvetenskaplig karaktär med koppling dels till arkeologi, dels till 

historisk geografi, men källmaterialet består främst av ortnamn eftersom få, eller inga, källor 

räcker tillräckligt långt bak i tiden som ortnamnen gör (2015:11).  

Svenssons (2015) studie visar att det finns ett omfattande, samt välbelagt, 

marknamnsmaterial från 1500-talet och framåt, med kopplingar till rättsutövning, ifrån Skåne. 

Flera av namnen ger anledning att tro att det rör sig om faktisk rättsutövning, i synnerhet i de 

fall där en anhopning av rättsindicerande marknamn återfinns centralt i häradena. Vidare 

förefaller det att i de flesta häraden vars namn överensstämmer med ett i häradet ingående 

bynamn, förekommer också större och mer distinkta anhopningar av rättsindicerande namn 

(2015:238).  

I somliga av Skånes härader är namnmaterialet (som har att göra med rättsutövning) 

däremot så pass osammanhängande att det är tänkbart att tingsplatsen har förflyttats, eller 

varit fler än en, inom häradet – flertalet marknamn med rättsanknytning finns, men de är 

relativt utspridda (2015:237,239). 

Författaren berör även möjliga anledningar till ett sämre upprätthållande av marknamn, till 

diskontinuitet och namndöd: dels kan det bero på förändringar i och av landskapet – ny 

jordbruksteknik förändrade kraftigt delar av Skåne under tidigt 1800-tal – dels nedläggning av 

byar och tvångsförflyttning av människor, med anledning av godsbildning under 1600-talet. 

Likväl kan det bero på mer eller mindre noggranna lantmätare; kartmaterial från en och 

samma period (1800-talet) har uppvisat skillnader i huruvida ägonamn redovisats eller inte 

(2015:239).  

Mest intressant för denna uppsats räkning är såklart de konstateranden Svensson 

(2015:221) gör för Rönnebergs härad. Bland annat nämns ägonamnet Tinghögsager som 

sannolikt associerat med häradets medeltida eller äldre tingsplats. Även ett tidigare 
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namnbelägg på Rönneberga, Runibiærgh, anges som rimligt att ha koppling till en förhistorisk 

samlingsplats. 

De rättsindicerande marknamnen i Rönnerbergs härad, och anhopningarna av dem, 

uppvisar ett överensstämmande med tidigare belagd historia om tingshus, avrättningsplatser 

och häradstingsplatser från tidigmodern tid. Dessutom återfinns dessa marknamn som mest 

koncentrerat centralt i häradet, vilket är förenligt med tanken att samlingsplatserna låg centralt 

och lättillgängligt för befolkningen (2015:237). 

Gemensamt för häradstingen i Skåne är de topografiska förhållandena: Svensson (2015) 

finner att återkommande platsförhållanden för tingen är utmärkande landskapsutsnitt, så som 

höjdplatåer med vy över omkringliggande bygd, slutet av åsar, övergångar vid vattendrag och 

brinkar vid ådalar. Ett antal härader visar även samband mellan bronsålderns höggravar och 

medeltida tingsplatser, vilket i sin tur, menar Svensson (2015:230), visar på en relation mellan 

tingsplats och gamla bygdecentra – tingsplatserna är ofta belägna strax utanför samlingen av 

höggravar, som tros vara de gamla bygdecentra.  
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4. Rönneberga by 

 

Rönneberga by, tidigast omskrivet som Renøbiargh år 1132 (Hallberg 1973:33), ligger i 

Asmundtorps socken, Rönnebergs härad, Skåne län. Häradsnamnet är sannolikt bildat efter 

bynamnet (1973:21) Rönneberga, som redan innan häradenas tillkomst var den mest 

betydande byn i området (se kapitel 4.1) (Forslid 1951:11).  Bynamnet å andra sidan, i sin 

ursprungliga form, syftar troligtvis dels till trädnamnet rönn, dels till höjden väster om byn 

som benämns Rönneberga backar (tidigare högar) (Hallberg 1973:33). Rönneberga backar 

ses även i några källor som samlingsnamn på de gravhögar närmast vägen som går över 

höjderna (lansstyrelsen.se:a; FMIS).  

Byn och tillhörande ägor breder ut sig över den sydostliga delen av det höjdstråk som 

sträcker sig från Rönneberga i sydost, till samhället Glumslöv i nordväst. I det öppna 

omgivande landskapet, som till största del utgörs av odlade ytor, är Rönneberga backar med 

sina cirka 100 meter över havet (lansstyrelsen.se:b) en minst sagt iögonfallande höjd. ”Från 

de så kallade Rönebergs Högar […] erbjuder sig en utsigt, som i sitt slag är den utmärktaste, 

hvars kolossala vidd väl gör föremålen något sammanflytande […]” (Dybeck 1842:42–43) 

skriver fornforskaren Richard Dybeck i tidskriften Runa om sin upplevelse av Rönneberga 

backar. Det är även här, på denna höjd, som Rönnebergas flesta och största gravhögar 

återfinns (se kapitel 4.2).  

I mitten av 1700-talet till början av 1800-talet genomfördes skiftesreformer i stora delar av 

Sverige, vilket innebar att många små ängs- och åkerlappar förenades till större, och därmed 

färre, enheter med syfte att effektivisera jordbruket (lansstyrelsen.se:d). Storskifte i 

Rönneberga genomfördes mellan åren 1795 och 1803, och enskifte år 1806, enligt 

Lantmäteriets historiska kartor Storskifte 1803 (LMK:b) respektive Enskifte 1806 (LMK:c). 

Det senare skiftet, enskiftet, hade till följd att en jordbrukares ägor blev samlade i ett 

sammanhängande skifte och att en del brukare fick flytta för att bo i anslutning till sitt skifte 

(lansstyrelsen.se:d). Landskapets utseende förändrades, av bland annat röjning, 

markutjämning och rivning av gärdsgårdar, vilket resulterade i att ägonamnen inte gjorde sig 

gällande längre (Bruhn 1931:VI). Ägonamnen användes dessutom främst av brukarna i 

området för att kunna lokalisera en äga bland andras ägor – ett behov som försvann när en 

jordbrukares ägor samlades i en enhet, i anslutning till gården.  
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4.1 Rönneberga som tingsplats 

 

Vid gravhögarna på Rönneberga backar har häradets ursprungliga tingsplats en gång varit 

beläget (Hallberg 1973:21). Höjdens dominerande roll i landskapsbilden, och centrala läge i 

häradet, utgjorde en naturlig mötesplats för traktens invånare (Forslid 1951:12,20). Hur länge 

platsen fungerade som tingsställe är oklart – i äldre tid var ett härads tingsplats knuten till en 

och samma ort, men senare skiftade tinget plats, mer eller mindre ofta. Fram till och med år 

1847, hade Rönnebergs härad åtminstone ett eget tingslag och tingställe (Forslid 1951:19).  

Vanligt förekommande intill en tingsplats, eller i närheten av ett skäl eller en gräns, var 

häradernas avrättningsplatser, var och en avsedd för en specifik typ av brott (1951:14). 

Flertalet gamla ägonamn i Rönneberga berättar om rättsliga handlingar (Hallberg 1973:21) 

och styrker att det en gång ska ha varit häradets tingsplats. Bland annat ses ägonamn som 

Galgahög, Tiufwedahl, Horedahl och Tinghusåker i kartmaterialet (LMK:a), där till exempel 

Horedahl var det ställe dit äktenskapsförbryterskor togs för att bestraffas (Forslid 1951:20). 

Ett tingshus har funnits strax sydost om gravhögarna, troligtvis byggt någon gång under 

1600-talet eftersom det var först då som särskilda tingshus uppfördes
6
 (Hallberg 1973:21). 

Detta revs dock före storskiftesreformen (1973:21; Forslid 1951:20) i slutet av 1700-talet 

(LMK:b), men i mitten av 1800-talet ska rester av grunden till tingshuset fortfarande ha 

funnits kvar (Dybeck 1842:43).  

 

4.2 Gravhögar 

 

Att orten från de äldsta tider varit starkt bebodd, synes rätt väl af den mängd fornminnen, som här 

finnes. Höjderna och deras sluttningar äro beströdda med hopar af ättehögar […]. 

Dybeck (1842:43) 

 

Gravfältet på Rönneberga backar har tolv synliga, samt rester av flera, bronsåldersgravhögar 

(FMIS), belägna strax norr och söder om landsvägen mellan Vadensjö och Rönneberga by 

(lansstyrelsen.se:a). Kartor från 1800-talet och tidigare, samt arkeologiska fynd i området, 

bekräftar att fler än de kvarvarande gravhögarna har funnits, men som i och med jordbruket i 

området har blivit överodlade eller övertäckta (FMIS). Dybeck (1842:46) nämner att det 

                                                 
6 Innan de särskilda tingshusen byggdes hölls tingen utomhus (Forslid 1951:12). 
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enligt tidigare skriftliga källor ska ha funnits 40 gravhögar i området, men som till hans 

levnadstid minskat till 26 stycken, alla inräknade oavsett storlek. 

Några av de få kvarvarande gravhögarna har ett eller flera kända namn. Gravhögen med 

flest namn är även en av de största högarna och går under namnen Höljer (även Holger) 

Danskes hög, Galjebacken, Rävakullen (FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 5:1) och Galga hög 

(LMK:a). Högen mäter 35 meter i diameter och är cirka 4 meter hög. Enligt sägnen sitter i 

denna gravhög den danska konungen Höljer (Holger) Dansk iförd full rustning (FMIS: RAÄ-

nr Asmundtorp 5:1), redo att komma till undsättning om Danmark skulle vara i fara 

(lanstyrelsen.se:a). 

Den största och även högst belägna gravhögen ligger inom Rönnebergagårdens egendom, 

och bär namnet Bålhög (FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 7:3; Dybeck 1842:46) – troligtvis syftar 

även namnen Runehög och Bågenhög (DAL) på samma gravhög. I denna hög sägs en kung 

Rune ha begravits år 969 (DAL; Dybeck 1842:45; lansstyrelsen.se:c). Flera namngivna 

gravhögar finns, däribland Blåbärsbacken, ett namn som kommer sig av att den åtminstone på 

1800-talet var beväxt med blåbär (Dybeck 1842:48; FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 3:5). Ett, 

enligt Dybeck, mer nymodigt namn på en annan gravhög är Belle vue (FMIS: RAÄ-nr 

Asmundtorp 6:2) – franska för fin utsikt – döpt efter den vackra utsikten från gravhögen 

(Dybeck 1842:48). På den södra sluttningen av Rönneberga backar, en bit ifrån ovan nämnda 

högar, finns de så kallade Hästhögarna (FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 94:2; RAÄ-nr 

Asmundtorp 94:3). Dessa är inte markerade på kartan från 1728 (LMK:a), och omnämns inte 

heller av Dybeck. Namnet Hästhögarna kommer av åkernamnet Hästhögsåkern, enligt flera 

andra 1700-tals kartor (FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 94:2; RAÄ-nr Asmundtorp 94:3). 

Flertalet fynd har gjorts i de högar som är arkeologiskt undersökta – vilket dock inte gäller 

alla – bland annat en bronsdolk, kolsamlingar, väv, flintavslag, ett metallsvärd, en stenkista, 

en bajonett, lerkrukor, och ben (FMIS). I anslutning till två namnlösa gravhögar finns rester 

av vad som tros vara en kantkedja, vilket möjligtvis kan vara rester från tingshuset som 

tidigare nämnts, och som även ska finnas markerat på 1722 års karta som ”rudera efter ett 

tingshus” – det vill säga rester av ett tingshus (FMIS: RAÄ-nr Asmundtorp 3:3; RAÄ-nr 

Asmundtorp 3:4). 
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5. Metod och material 

5.1 Excerpering och lokalisering 

 

 

Fig. 2 Calculation öfwer åker och äng till hemmannen uthy Rönneberga By – utdrag ur Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a) 

 

Rönnebergs härad, inom vilket härad orten Rönneberga ingår, är ett väldokumenterat område 

beträffande ägonamn med både skriftliga och muntliga belägg från 1500-talet och senare. De 

muntliga beläggen som används i uppsatsen har hämtats ur arkivsamlingar med namnbelägg 

från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), och de skriftliga är hämtade från DAL, 

Lantmäteriets historiska kartor (LMK:a), Erik Bruhns avhandling (Bruhn 1931) och 

Palteboken (Johannesson 1953). 

Ur ovan nämnda källor har ägonamn kunnat excerperas utan några särskilda förkunskaper 

– undantaget Lantmäteriets kartor, särskilt Geometrisk avmätning 1728 (se Fig. 2), vars 

tillhörande karta varit föremål för nyritning. Handskrift och stavning från 1700-tal har en hel 

del olikheter, men även likheter, med 2010-talets skrivsätt, där det främst är bokstävers 

utformning på 1700-talet som skiljer sig åt. För att kunna tyda ägonamnen i uppteckningarna i 

Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a) har därför Lars Svenssons Nordisk paleografi: handbok 

med transkriberade och kommenterade skriftprov (1974:130–135) använts, där bland annat 

alfabetet från olika århundraden redovisas med flertalet tydliga exempel. 
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Tolkningsprocessen började dock inte med att försöka tyda de nedtecknade ägonamnen i 

Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a) – processen började med att först bekanta sig med de 

olika ägonamnen ur övriga källor (se ovan) som redan är tydda. Därefter behandlades 

översiktligt uppteckningarna tillhörande kartan Storskifte 1803 (LMK:b), som i skriften är 

något förenklad jämfört med Geometrisk avmätning 1728. På så vis har en uppfattning om de 

olika förekommande ägonamnen bildats, vilket i sin tur har underlättat tydningen av 

uppteckningarna tillhörande huvudföremålet för uppsatsen. 

Lokalisering av ägonamnen har bestått av en annan process. För att förstå det 

redovisningssystem som använts vid kartritning och uppteckning av gårdarnas ägor 1728, har 

ortnamnsforskaren, även handledare för denna uppsats, Ola Svensson genomförligt beskrivit 

hur det ska utläsas
7
. Lokaliseringen har därefter bestått i att para ihop ägonamn med rätt 

nummer- och bokstavskombination på kartan.  

 

5.2 Kartmaterial och kartritning 

 

För upprättandet av en ny karta har OCAD9, OCAD Inc., Baar, Schweiz
8
 använts. OCAD är 

ett kartritningsprogram för framställning av bland annat orienteringskartor, topografiska 

kartor, och tematiska kartor av olika slag. Det föll sig naturligt att välja OCAD då det är ett 

relativt lätthanterligt program med alla de funktioner som behövts för uppsatsen, och därjämte 

har författaren god vana av att använda OCAD sen tidigare.  

Det äldre kartmaterialet, grundmaterial för nyritningen, har hämtats från Lantmäteriets 

historiska kartor. Den nya kartan är en nyritning av Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a) 

som ritades innan storskifte genomfördes i Rönneberga. Att kartan är uppförd innan 

storskiftet är av vikt för uppsatsens ändamål, för att kunna få ut så många ägonamn som 

möjligt. Dessutom har de efterkommande kartorna inga, eller nära på inga, gravhögar 

utmärkta.  

Genom att exportera kartan Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a) till en bildfil, har denna 

kunnat importeras till OCAD som en bakgrundsbild. På denna kartbild har den nya kartan 

efterhand växt fram. Förenklat kan kartritningsmetoden beskrivas som en variant av kalkering 

– det som skiljer sig åt från den gamla till den nya kartan, förutom att den nya är digitaliserad, 

är färger och gränslinjer, och redovisningssystemet för ägonamn och plats. Kartan är dock i 

                                                 
7 Ingen redogörelse för redovisningssystemet görs här på grund av begränsat utrymme 
8 För mer information om kartritningsprogrammet, se www.ocad.com 
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likhet med originalet inte topografisk – de höjdkurvor som finns på kartan är endast till för att 

markera gravhögarna.  

 

5.3 Metodkritik 

 

Uppsatsskrivande med flera moment innebär också en större tidsåtgång, som i sin tur allt för 

ofta orsakar ofrivilliga begränsningar i studien. Ambitionen var från början att uppsatsen 

skulle omfatta mer än vad som i slutändan hanns med – många av momenten krävde mer tid 

än förväntat, och därmed blev en studie i ägonamnskontinuiteten bortprioriterad. En hel del 

tid kunde ha sparats in genom ett bättre grundarbete: 

- Snävare avgränsning av undersökningsområdet – en vång, istället för två. Tydning och 

lokalisering av ägonamn från två vångar, och kartritningen utöver det, tog längre tid än 

vad som är rimligt för en uppsats på denna nivå.  

- Lantmäteriets karthandling, Geometrisk avmätning 1728, som tyddes och nyritades, 

finns att beställa i högupplöst format, vilket sannolikt hade förenklat tydning och 

lokalisering av ägonamn, då de något lågupplösta bilderna försvårade tydnings- och 

ritningsprocessen. Några ägonamn förblir nu otydda och icke lokaliserade. Möjligt är 

även att något ägonamn blivit feltydd på grund av för dålig kvalité på grundmaterialet. 

- En färdig plan borde ha funnits i hur ägonamnen på den nyritade kartan lämpligast 

skulle redovisas, för att undvika dubbelt arbete. 
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6. Resultat 

6.1 En kartlagd ägonamnsmiljö 

 

 

Fig. 3 Den nyritade kartan över Wästra wång och Bergwången i Rönneberga by. För bättre läsbarhet se extern bilaga. 

 

En ny, digital karta har i enlighet med syfte och metod framställts i OCAD. Kartan återfinns i 

sin helhet som en extern bilaga, då det inte är möjlig att visa den här i sin ursprungsstorlek – 

vilket krävs för att utläsa ägonamn och övriga detaljer. 

Alla ägonamn som blivit tydda ur Lantmäteriets karthandling från 1728 återfinns på kartan, 

vilket är så gott som alla ingående namn i handlingen för Wästra wång och Bergwången. De 

åkrar och ängar utan ett tillhörande ägonamn är på kartan markerad med ett frågetecken. Detta 
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är till följd av att namnet inte har gått att utläsa, alternativt att nummer- och 

bokstavskombinationen varit oläslig på originalkartan. 

En Teckenförklaring finns angiven på kartan för att förtydliga vad som är vad på kartan, 

och hur den bör tolkas. Det bör nämnas att kartfärger och karttecken är använda på så vis att 

de inte överensstämmer med traditionell kartritning för orienteringssporten. 

Det finns tre typer av mark angivet i gul-orange färg – åker, äng och allmänning. Utöver 

dessa finns en vit färg som betecknar odefinierat område; detta är vad som på originalkartan 

inte tillhör någon äga, och inte heller är ritat som åker eller äng. Det är möjligt att dessa stråk 

är allmänna ytor, för exempelvis transport till och från de olika ägorna. 

Vattendrag och vägar markeras med blå, respektive svart linje, och gravhögarna är de enda 

föremålen att markeras med höjdkurvor samt grå färg. 

Gränslinjen mellan Wästra wång och Bergwången har angetts med en tydlig grönfärgad 

streckad linje. För gränslinjerna mellan ägorna gäller följande:  

- Heldragen svart linje skiljer ägor med oliklydande namn, exempelvis 

Hagebergsstycken och Tiurohlsstycket. 

- Svart prickad linje skiljer ägor med likalydande namn, exempelvis Starrkullsängen och 

Starrkullsstycket. 

Somliga åkrar och ängar är benämnda i originalhandlingarna som åkerlott, ofta i stil med 

”åkerlott wid Breingen”. Dessa är markerade med förkortningen ÅKL. För ägonamn och 

övrig text (bortsett från Teckenförklaring) har stavning enligt 1728 års karta behållits. 

I originalkartan från 1728 var endast en gravhög märkt med namn – Galga hög – och det är 

också enda högen som är namngiven på den nyritade kartan. Gällande övriga gravhögar finns 

det endast en som, utifrån tidigare källor och en intilliggande äga (Båhlhögsstycket), med stor 

sannolikhet kan namnbestämmas till Bålhög. Detta är den hög som är ritad som den största 

högen på kartan. För övriga högar har för lite information erhållits gällande deras exakta 

placering för att göra kunna göra en kvalificerad gissning. 

En sammanställning av de förekommande namnen i de olika källorna på gravhögar ses i 

tabell 3. Namnen i fetstil är de namn som påträffats i de olika källorna för den på kartan 

utplacerade högen Galga hög. De namn som är understrukna är de olika namnen för Bålhög. 
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Tabell 2 Gravhögars namn excerperade ur Geometrisk avmätning 1728 (LMK:a), Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS), 

Dybeck (1842) och Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) 

Geometrisk avmätning 1728 FMIS & Dybeck DAL 

Galga hög Belle Vue 

Blåbärsbacken 

Bålhög 

Galjebacken 

Hästhögarna 

Höljer (Holger) Danskes Hög 

Rävakullen 

Bålhög 

Bågenhög(en) 

Runehög 

Blå kulle 

Holger Danskes Hög 

Rävakullen 

Hästhögarna 

Kullarna 

Rönneberga högar 

Rönnekulle 

Rothög* 
 

*Rothög ligger eventuellt på Rönnebergagårdens ägor enl. uppteckning från DAL. 

 

Förhållandet mellan ägorna med Tinghus- som förled och gravhögarna stämmer överens med 

Svenssons (2015:230) konstaterande om att tingsplatser ofta är belägna strax utanför områden 

med höggravar. På originalkartan finns dessutom en rektangel utritad (på den nya kartan 

markerad med rektangel och bokstaven C) på allmänningen i anslutning till Tinghus-åkrarna. 

Historiskt material nämner att ett tingshus ska ha legat precis sydost om gravhögarna, vilket 

ger anledning att tro att denna rektangel är markeringen för resterna av det rivna tingshuset. 

Resultatet av kartläggningen som helhet visar en miljö med namn som beskriver ägornas 

storlek och form (Breingen, Storåker, Långängen), egenskaper (Liungkullsängen), samt 

placering och intilliggande lokaler (Wägastycket, Kyrckiostigsryggen, Tinghusåker, 

Giärdesåker). Även Rönneberga backars kraftiga sluttning beskrivs i ägonamnsgruppen 

Högalid (Bruhn 1931: XVII). 

 

6.2 Rättsindicerande ägonamn 

 

Ur ägonamnsmaterialet, som består av hundratals ägonamn, har de sannolikt rättsindicerande 

namnen i Wästra wång och Bergwången plockats ut och sammanställts i tabell 2 nedan.  

Ägonamnen har återkommit i en och samma källa med varierande efterled (-åker, -äng, -

stycke, et cetera), och flera även med varierad stavning. Alla stavningsvarianter återges inte 
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här, och inte heller nämns antalet gånger ett ägonamn har återkommit i en källa – det är inte 

för uppsatsen relevant. 

  

Tabell 3 Rättsindicerande ägonamn sammanställda från Palteboken (Johannesson 1953), Geometrisk avmätning 1728 

(LMK:a), Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) och Ägonamn i Rönnebergs härad (Bruhn 1931). 

Palteboken 1522 Geometrisk avmätning 1728 Bruhn/DAL 1800- 

Gallieeng Galgastycket 

Galgaåker 

Galgakiälla 

Galgaängen 

Galgådran 

Galgådran 

Galgaängen 

Horedalssager 

Horedalsseng 

 

 

Horedahlsholan 

Horedahlsängen 

Horedahlsåker 

Horedahlsbacken 

Horedahls stycket 

Horedahlsfallet 

Horedalen 

Horedal 

Thinghögsager 

Tinghöigsager 

Tinghusstycket 

Tinghusåker 

Tinghuus dalen 

Tinghusåkern 

Tinghus fallet 

Tinghusstycken 

Tingvägsåkern 

Tinghusändan 

 

 

Tiufwadahlsstycket 

Tiufwedahlsliden 

Tiufwedahlsängen 

Tiufwedalsbacken 

Tjuvedalsåkern 

Tjuvadalsängen 

 

 

Dessa rättsindicerande ägonamn, i den omfattning de förekommer, stödjer historiskt material 

och tidigare studier om att Rönneberga backar en gång varit en samlingsplats med 

rättsutövning; med andra ord en tingsplats.   
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7. Diskussion och konklusion 

 

Följande diskussion är uppdelad utifrån ämne i likhet med tidigare indelning, och eventuella 

slutsatser kommer löpande att presenteras i texten. 

 

7.1 En kartlagd ägonamnsmiljö  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att digitalisera delar av kartan Geometrisk 

avmätning 1728 (LMK:a), och frågan var om det var möjligt att i detalj lokalisera ägonamnen. 

Med facit i hand, visade det sig att vara en fullt genomförbar uppgift – om än tidskrävande. 

Några ägonamn har fått lämnats till ovissheten, och några ägor har blivit utan namn. Därtill 

har en del frågetecken uppstått i det som har blivit lokaliserat; i ett relativt enhetligt system, 

där likalydande ägonamn är samlade inom samma område, bryts mönstret emellanåt av med 

ett annorlunda ägonamn – sett till mönstret i övrigt. När ett ängsområde i stora delar är 

namngett med exempelvis Månslyden, och mitt bland dessa ligger en Kroksängen, väcker det 

såklart frågorna: är det korrekt? Om inte, vem har gjort fel? 

Vidare har enstaka ängsnamn från uppteckningarna varit markerad som åker på kartan, det 

vill säga att nummer- och bokstavsbeteckningen har överensstämt med varandra både i 

uppteckningarna och på kartan, dock har på kartan ägan varit markerad som åker istället för 

äng. Vid ett tillfälle förklaras i uppteckningen att en äga en gång har varit åker, vilket skulle 

kunna vara fallet med övriga avvikelser. Det torde dock inte vara av största vikt, då 

bestämningsleden (exempelvis Liungkulls-) i alla fallen har varit densamma. 

Summa summarum av ovanstående stycken: det är mänskligt att fela – det är lätt hänt att 

en bokstav eller siffra blir fel, och det kan likaså ha blivit fel vid tydningen av ägonamn och 

karta. Det behöver dock inte bero på misstag; som Svensson (2015:239) är inne på angående 

diskontinuitet i marknamn, kan det även bero på hur noggrann lantmätaren var vid 

uppteckning av ägorna. Av denna anledning är det klart motiverat att se över flera kartor från 

samma period, och jämföra. Dessutom är det av vikt att använda bra källmaterial, när så finns 

tillgängligt – med andra ord, högupplösta kartor. 

På den nyritade kartan är alla ägonamn redovisade direkt på kartan, och frågan är om det är 

det mest praktiska. Det är lämpligt för att få en snabb överblick, men det kan likväl upplevas 

rörigt. Samtidigt var tanken att komma ifrån det gamla redovisningssystemet med namnen i 
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ett separat dokument. I slutändan får ändå sägas att det optimala sättet att redovisa ägonamnen 

på beror helt på kartans användningsområde, och att det är en smaksak. 

Gällande gravhögarna har, som i resultatet nämnt, endast en namngivits på originalkartan 

och en kan sannolikt namnbestämmas utifrån uppsatsens källor: Bålhög. Ytterligare ett 

element som kan stärka detta antagande, och i sin tur berätta mer om kartbilden, är 

namnvarianten Bågenhög. Bålhög i sig kan leda tankarna till en brasa, och ur DALs arkiv går 

det att läsa att både Bågen- och Bål- syftar på en signaleld eller vårdkase – om en signaleld 

har funnits på Rönneberga backar, bör denna ha funnits högst upp på höjden för alla att se, 

vilket stämmer överens med Bålhögs placering: den högst belägna gravhögen, där högst också 

innebär översta höjdplatån på Rönneberga backar. Detta ger i sin tur en idé om terrängen 

(högsta punkten) på den nyritade kartan trots avsaknaden av höjdkurvor (det går även att 

utläsa på moderna topografiska kartor med fornlämningar utsatta, exempelvis FMIS kartor).  

Kartan som helhet visar en ägonamnsmiljö som till namngivningssättet motsvarar 

deskriptiva och individualiserande namn – vilket är föga överraskande. Att ge en äga ett 

beskrivande namn torde vara det lämpligaste för att kunna identifiera och lokalisera den. 

 

7.2 Rättsindicerande namn 

 

Den andra frågeställningen gällde ägonamnen och huruvida de kunde relateras till platsens 

funktion som gravfält och bygdegemensam samlingsplats, och om namnen gav samma bild 

som det historiska materialet. Kort och koncist: ägonamnen och det historiska materialet ger 

en homogen bild av landskapet och hur det har brukats. Utifrån de namn som förekommer i 

ägonamnsmaterialet, och med Rönnebergas omgivningar, kapitel 2.4 (Namnelement och 

samlingsplats) och Svenssons (2015:230) observationer gällande tingens placering i 

utmärkande landskapsutsnitt i åtanke, är det ett övertygande underlag om att Rönneberga har 

fungerat som rättsutövningsplats. Det är med andra ord många pusselbitar som passar ihop: 

riklig förekomst, inom ett samlat område, av ägonamn med förleden Ting-, Galge-, Tjuv- 

(Tiufw-), Hor-, som dessutom visar kontinuitet sett till resultatet i tabell 3; Rönnebergas 

utmärkande höjdplatå med milsvid utsikt; och tidigare historiskt material. 

Den största förändringen i de rättsindicerande ägonamnen, som också är den enda värd att 

nämna, är Ting-namnen – de har bevisligen gått ifrån Tinghög- till Tinghus-. En tänkbar orsak 

är att Tinghög-namnen, från 1500-talskällorna, förändrades till Tinghus när tinghuset byggdes 
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under 1600-talet. Tinghus-namnen förekommer, som tidigare visats, i 1700-talskällorna och 

framåt. 

Utifrån resonemangen ovan kan det fastställas att Rönneberga har varit en tingsplats. 

 

7.3 Fortsatta studier 

 

Under metodkritik (kapitel 5.3) nämndes att en studie i ägonamnskontinuitet blev utesluten på 

grund av tidsbrist – redan där erbjuds en möjlighet till fortsatta studier i ägonamnsmiljön vid 

Rönneberga by. Återfinns de ägonamn som är belagda under 1500-talet även under senare 

århundraden? Finns de kvar vid skiftesreformerna under 1700- och 1800-talet, och existerar 

de även efteråt? Går det att fastställa mönster gällande vilka namn som överlever och 

försvinner? En granskning av ägonamnens beständighet i undersökningsområdet kan bland 

annat avgöra dess lämplighet som historiskt källmaterial.  

Därtill har det under uppsatsens gång framkommit andra idéer och tankar för vidare 

studier. Först och främst är Erik Bruhns (1931) avhandling ett arbete som borde färdigställas 

med en tolkning av resterande ägonamn från M till och med Ö. För det andra bör fortsatta 

studier inte inrikta sig på huruvida Rönnerberga varit en tingsplats, utan snarare fördjupa sig i 

hur Rönnerberga som häradstingsplats har fungerat. 

Gällande den nyritade kartan finns det mycket detaljer och förbättringar att eftersträva: en 

inpassning efter nya, exakta kartor, och tillägg av höjdkurvor skulle göra hela kartbilden över 

Wästra wång och Bergwången mer intressant och talande. Då skulle dessutom gravhögar 

kunna placeras ut mer exakt. Därtill återstår resterande Rönneberga by att rita om, och hela 

häradet – kartor som i ett senare skede skulle kunna läggas ihop till en samlad, stor karta. 

Det vore även intressant att jämföra kartor från samma tidsperiod, samt före- och efter 

skiftesreformerna.  
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8. Sammanfattning 

 

Berättelser från förr omger oss alla, mer eller mindre dolt, och inte minst är det intressant att 

upptäcka dem som finns i ens omgivning. I frånvaron av historia i text och bild kan ortnamn, 

som bär på ett stort historiearv (Helleland 2013:101–102), med ett kompletterande 

kartmaterial göra ett landskap både språkligt, visuellt och historiskt tydligare. 

Rönneberga by i Skåne, namne med sitt härad, är en ort med ett intressant läge och många 

fornlämningar. Namnmaterialet, särskilt ägonamn, härifrån är väldokumenterat och har utgjort 

ett forskningsämne förut, dock utan att namn och namnbärare kopplats samman på detaljnivå. 

Således är det en tacksam uppgift att ta sig an ägonamnsmaterialet i Rönneberga by, med 

ambitionen att reda ut förhållandet mellan namn och namnbärare. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga en ägonamnsmiljö i delar av Rönneberga by – Wästra 

wång och Bergwången – i sin helhet, för att på så vis få en heltäckande bild av en särskild 

miljö, sett till både topografi och historik.  

Studien ska resultera i en ny digital karta med alla namngivna lokaliteter angivna, och 

frågeställningarna som uppsatsen utgår ifrån är: 

- Är det möjligt att i detalj lokalisera undersökningsområdets ägonamn? 

- Kan ägonamnen i Rönneberga relateras till platsens funktion, som gravfält och 

bygdegemensam samlingsplats? Ger ägonamnen samma bild som det historiska 

materialet? 

Ortnamn speglar ofta landskapets utformning, en plats användningsområde och duglighet, 

eller händelser (Nyström 2013:23; Vikstrand 2013:30). Jämför till exempel Ljungbacken – 

”ljungbevuxen backe” (Bruhn 1931:161).  Det är av denna anledning, av ortnamnens 

beskrivande karaktär och ofta höga ålder, som de har blivit oumbärliga källor till historien 

(Vikstrand 2013:30; Helleland 2012:101–102). 

Särskilda appellativ, så som ting och galge, förekommande i ortnamn kan vara referenser 

till historiska samlingsplatser – samlingsplatser för handel, rätts- och kultutövning (Svensson 

2013:33). I de områden med riklig förekomst av namn som kan kopplas till rättsutövning och 

tingsplats, finns det anledning att anta att de direkt anger rättsutövningsplatsen (Dalberg & 

Sørensen 1979:74; Svensson 2015:34–35). 

En relativt ny avhandling behandlar namn och samlingsplatser, och berör i sin studie även 

delar tillhörande Rönnebergs härad (Svensson 2015). Författaren söker här svar i ortnamnen 

kring rättsadministrationen i Skåne före 1600-talet. Tidigare relevant forskning specifikt för 
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Rönnebergs härad, och därmed Rönneberga by, finns främst att hämta ur Erik Bruhns (1931) 

avhandling med tolkning av ägonamn i Rönnebergs härad. 

Rönneberga by ligger i Asmundtorps socken, Rönnebergs härad, Skåne län, och är känt för 

sina backar – Rönneberga backar – och bronsåldersgravhögar. Högsta punkten, strax väster 

om byn, når cirka 100 meter över havet. Vid gravhögarna på Rönneberga backar har häradets 

ursprungliga tingsplats en gång varit beläget (Hallberg 1973:21), vilket även flertalet 

ägonamn i Rönneberga vittnar om (Galgahög, Horedahl, Tinghusåker). 

Ägonamnsmaterialet till Rönneberga by har excerperats ur arkivsamlingar hos Dialekt- och 

ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Lantmäteriets historiska kartor (LMK:a), Erik Bruhns 

avhandling (Bruhn 1931) och Palteboken (Johannesson 1953). För kartritningen har dels 

kartritningsprogrammet OCAD, dels Lantmäteriets karta Geometrisk avmätning 1728 

använts. 

Kartan som uppsatsen har genererat visar en ägonamnsmiljö som till namngivningssättet 

motsvarar deskriptiva och individualiserande namn, det vill säga namn som motsvarar 

ägornas form, brukande, placering och intilliggande lokaler.  

Rättsindicerande namn i ägonamnsmaterialet har excerperats och sammanställts. Namn 

som förekommer är bland annat Galgängen, Horedahlsåker, Tinghögsager och 

Tiufwedalsbacken. Dessa rättsindicerande ägonamn, i den omfattning de förekommer, stödjer 

historiskt material om att Rönneberga backar en gång har varit en samlingsplats med 

rättsutövning; med andra ord en tingsplats. 
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=6 (hämtad 2017-05-24) 

SAOB:b = Svenska Akademiens Ordbok: kratt(-skog): http://www.saob.se/artikel/?seek=kratt 

skog&pz=1#U_K2633_43554 (hämtad 2017-05-25) 

SAOB:c = Svenska Akademiens Ordbok: kåk: http://www.saob.se/artikel/?unik=K_3383-

0298.Lyo0&pz=3 (hämtad 2017-05-24) 

SAOB:d = Svenska Akademiens Ordbok: ting: http://www.saob.se/artikel/?unik=T_1499-

0037.3x2q&pz=5 (hämtad 2017-05-24)  

 

Övriga källor 

DAL = Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund: Rönnebergs hd, Asmundtorps sn. Lund: 

Arkivcentrum Syd 
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