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Gårdar utan jord
Det plurala ortnamnet Malma i Rystads sn, Östergötland.

Gert Franzén

Ortnamnsforskningen är i hög grad grundad i språkliga överväganden, men kräver självfallet även uttolkning av landskapets egenskaper, sociala förhållanden, etc, för den tid i vilken namnets innebörd har sin grund. Jag vill här med
överföring av erfarenheter från egen forskning i andra områden, främst Tinnerö-området söder om Linköping, liksom
terrängstudier på plats, något betrakta Malma i Rystads sn och namnets möjliga innebörd. Det problem jag avser
behandla är klassiskt: pluraliteten hos våra äldre bebyggelsenamn. Olika uppfattningarna om hur man skall förstå den
har sett dagens ljus och för en översikt hänvisar jag till Strid 1999 s. 31 ff.

Malma är ett naturnamn i plural form, avseende något som har med det framträdande jordmaterialet morän
att göra. Namnformen brukar ses som mycket gammal och en ständigt stående fråga är vad pluralformen
har för bakgrund. För att kunna göra sig någon rimlig tanke om detta krävs kunskap om hur landskapets
organisation var utformad i namnets ursprungstid. Områdets förhistoriska kvarlåtenskap låter ana att territoriet Malma, liksom därmed namnet, kan ha sitt ursprung före vår tideräknings början. Med överföring av
erfarenheter från min egen forskning i Tinnerö-områdets allra äldsta stensträngssystem, kan pluralformen
ges en ny konkret innebörd. Till skillnad från tiden e.Kr var markindelningen dessförinnan inte fastlagd
efter markegenskaper, utan istället utförd som ett dynamiskt system med fasta hägnader, varav endast en
del var aktiverade samtidigt. Fig 1 åskådliggör ett hypotetiskt hägnadsmönster under tiden 1000 f.Kr –
Kr.f i exemplet Malma, inom det territorium som anges på häradskartan 1870, inklusive de avgärda enheterna Distorp och Karstorp, inalles ca 500 ha (Franzén m.fl. 2007:5).
Hägnaderna, i figuren markerade som tunna svarta linjer, placerades i hög grad på moränmark. Där hägnaderna byggdes av sten finns en del kvar som stensträngar, ofta i höga lägen. De var ofta anslutna till
bergknallar och större block när sådana fanns. Typiskt var även att hägnadsmurarna vid denna tid byggdes
med stenar av starkt varierande storlekar, ofta stora. I branta terrängavsnitt ställdes murarna om möjligt på
kantkrön, som i fig 3. Även naturhinder ingick i hägnadssystemet, även om Malma-området är relativt
fattigt på sådana. Vidare förefaller det rimligt att systemen även innehöll stängsel av trä, särskilt i stenfattiga markavsnitt.
Delytorna som nätet av hägnader skapade, innehöll nästan alltid både morän och finare sedimentjordar.
De sammanlades i tidsmässigt varierande kombinationer för bete resp. odling. Varje delyta utgjorde en del
av territoriet Malma, som då fick ett väl igenkänt ortnamn ur summan av dessa delytor, varvid den plurala
namnformen kan ha varit en naturlig följd.
I fig 2 A-C ges exempel på hur den dynamiska markanvändningen i princip kan ha sett ut. Vissa delar av
Malmas territorium avdelades periodvis för att odlas i de delar av delområdena som kunde odlas eller för
slåtter i därför lämpliga delar, se bildtext. De ljusgröna områdena motsvaras samtidigt av gemensam betesmark, vilket krävde att hägnaderna omkring de
odlade områdena måste vara i stånd. Hägnaderna
mellan delområdena som betades öppnades i sina
grindhål och delar av hägnaderna revs tillfälligt där
djurpassager var särskilt lämpliga. För tydlighetens
skull visar figuren ett något glesare hägnadssystem
än det verkligen var. Av samma skäl ingår här vissa
andra förenklingar som dock inte stör resonemangets
helhet.
Fig 1. Territoriet Malma med hypotetisk markindelning med
hägnader (tunna svarta linjer) under tiden ca 1000 f.Kr –
Kr.f. Grundkartan är Jordartskartan Linköping NO.
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Det är rimligt att varje delyta hade ett fast namn för att kunna anges vid de bestämmanden som styr markanvändningen. Åtskilliga delytor har samma sorts topografi och kan svårligen benämnas strikt efter den,
men benämningar efter relationer till naturföreteelser kan alltid bli särskiljande. Delytorna tillsammans
kom då att benämnas Malma, på grund av att området är morändominerat (blått i fig 1). För att en bestämd
grupp av människor ska kunna göra gemensamma ageranden, krävs ett definierat landområde inom vilket
överenskommelser gäller. Området Malma blev därvid en egen liten bygd med samhörighet mellan brukarna, varvid namnet blev konkret. Jag menar att det är denna samhörighet som definierat området Malma
genom århundradena och därmed fått namnet att leva vidare. Av utrymmesskäl avstår jag frågan om huruvida Malma redan under den aktuella tiden ska kallas by (Gräslund 2004). Ända fram i vikingatid kvarstår
hela området som Malma, men blir senare delat för de avgärda enheterna Karstorp och Distorp.

Fig 2 A-C. Malma-territoriet med föreslagen indelning i delytor och exempel på variation av markanvändningen. De mörkaste gröna ytorna var slåttermark på fuktiga finsediment, rimligtvis gemensamt använd av Malma-områdets brukare.
Inom de gula områdena bedrevs åkerbruk där så var lämpligt, men delvis även slåtter. De röda linjerna markerar hägnader som är aktiva, de svarta passiva. Ljusgrön kulör markerar gemensam betesmark.
Fig 3. Stensträng av äldre typ placerad på kantkrön, del av raä 93,
Rystads sn. Strängen finns strax väster om infarten till Distorp och var
som mur en del i Malmas tidigaste hägnadsmönster.

Fornlämningar indikerar att det bodde folk inom hela Malmaområdet när organisationen enl. fig 2 rådde, dvs yngre bronsålder och förromersk järnålder. Det innebär att åtskilliga brukare
fick odla tilldelad jord ett stycke hemifrån inom de delytor som
enligt beslut skulle bära åkerbruket i en period. Brukarna hade
således ingen egen jord i någon annan mening än kanske små
ytor alldeles hemmavid. Det finns därmed inte heller någon stor
mening i att ett delområde skulle vara anknutet till någon viss
bosättning.
En intressant koppling kan därmed göras till historieskrivaren
Tacitus´ beskrivning av Germanernas jordbruksorganisation,
Germania:26. Tacitus anger att
”Odlingsbar mark tages växelvis i besittning för odling av
alla samfällt i förhållande till odlarnas antal, och sedan dela
de den sinsemellan efter rang; lätthet att dela åstadkommer
fältens vidsträckthet. De byta om sädesfält för vart år, och odlingsbar mark finns dock över.” (Tacitus
98:kap.26).
Dessa utsagor kan stämma förbluffande väl med markhantering i under agrar period 2 (Ericsson 2000:19),
t.ex här vid Malma, men det stämmer knappast med förhållandena under perioden efter, dvs romersk järnålder. Markindelning utan koppling till gårdars lägen kan ha stark inverkan på hur man benämnde gårdarna. Det kan t o m ha varit så att det viktigaste inte var de fysiska gårdarnas platser, utan kanske istället de
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resurser som fanns på varje gård i form av folk, kreatur, utrustning, etc. Sådant kan ges benämningar av
typ Svennes, Olles, Kalles, etc, eftersom alla visste var alla bodde. Motsvarande namn blir då underförstått
även gårdarnas och kunde ändras med ändrade omständigheter. Detta utesluter på intet vis fasta namn,
särskilt för platser med framträdande attribut. En eventuell storman torde ha bott på det som sedermera
blev en storgård Malma, ett förstadium till en förtätad by, troligen belägen på ungefär samma plats som
Malma idag.
Ungefär vid övergången till romersk järnålder (vid Kr.f) skedde en mycket omfattande omorganisation av
de agrara systemen, så att indelningen i betesmark och skördemark blev mera fast, en princip som stått sig
in i våra dagar. De gamla hägnaderna revs, såvida inte delar av dessa passade in i den nya organisationen
och kunde fortsätta att användas, t.ex den i fig 3. Bara fragment återstår därför av det ursprungliga Malmas hägnader. Det nya innebar att främst odlingsmark blev fast knuten till en viss gård, vilket kan ha varit
grunden för angivelsen -stad. Många ytterligare aspekter kring den äldre järnålderns grunder för namnbildning finns att behandla, men av utrymmesskäl vid ett annat tillfälle.
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