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Rystadsrondellen – ett undersökningsområde för ortnamn i Rystads och Östra
Hargs socknar
Syfte
Att studera en bygds utveckling utifrån ortnamnen.
Några generella drag
Undersökningsområdet (UO), den s.k. Rystadsrondellen, ligger nordost om Linköping och söder om sjön Roxen
i det som tidigare var Åkerbo härad. UO delas diagonalt (NV-SÖ) mellan Rystads socken i sydväst och Östra
Hargs socken i nordost. UO är varierat och rymmer såväl slättbygd som mellanbygd och skogsbygd. Utpräglad
slättbygd finns utmed Sviestadsån från Tuna i norr till Rystads kyrka i söder. Mot väster begränsas det öppna
odlingslandskapet av Tvärskogen. Genom denna långsträckta skog gick tidigare gränsen mot den försvunna
socknen Näsby, vilken sedan 1700-talet har uppgått i Rystads socken. Mot öster begränsas den öppna
slättbygden av ett likaså långsträckt skogsområde innan den småkuperade mellanbygden i Östra Hargs socken tar
vid. Sockengränsen löper genom detta skogsområde som tidigare var en häradsallmänning, något som framgår
av äldre kartor över området (t.ex. Fig. 3). Vi kan förmoda att Tvärskogen också har varit en allmänningsskog.
Detsamma gäller för den i södra utkanten av UO belägna Östra Malmskogen. Häradsallmänningar omtalas för
övrigt i några medeltida brev, t.ex. Åkerboarnas skog 1315 (DS 1995).
Förhistoriska fornlämningar finns främst i UO:s norra och södra delar. Särskilt trakten kring Malma, Rystad och
Luestad är rik på fornlämningar. Detsamma gäller den småbrutna mellanbygden söder om Östra Hargs kyrka.
Området mellan Tuna och Bjursby i Rystads socken kan också framhållas för sina många fornlämningar. De
områden som var häradsallmänningar under medeltiden har i princip inga fornlämningar från järnåldern.
Notabelt är att den öppna slättbygden mellan Tuna och Rystad där byarna Tägneby och Skälv ligger saknar
gravfält från järnåldern. Har dessa byar etablerats först mot slutet av järnåldern? En ytterligare förklaring till
avsaknaden kan naturligtvis vara bortodling. Det kan nämnas att en nyligen utförd förundersökning i anslutning
till Tägnebys bytomt inte visade på några förhistoriska lämningar (muntligen Johan Stenvall, RAÄ, UV Öst).
Följande text upptar ett urval av intressanta samband och företeelser kring ortnamn och landskap inom
undersökningsområdet.
En centralortsmiljö
Bebyggelsen i det öppna odlingslandskapet utmed Sviestadsån har namn som förekommer i s.k.
centralortsmiljöer. Sådana miljöer har utforskats av Lars Hellberg (se t.ex. Hellberg 1979). I det här fallet heter
byarna: Tuna, Tägneby, Skälv och Bosgård. De ligger på rad utmed en förmodad väg från vikingatiden.
I Sverige finns omkring 120 tuna-namn, där elementet uppträder antingen som simplex eller som efterleder.
Namntypen brukar förknippas med centralortsfunktioner och territoriell indelning under järnåldern och då
företrädesvis periodens senare del (Pamp 1988, s. 32 ff.; Strid 1993, s. 93 ff.). Till stöd för uppfattningen har
både språkliga och arkeologiska skäl anförts. Till de senare hör storhögar och båtgravar och några av landets
största guldfynd. Däremot har de tuna-orter som saknar eller har ett klent bestånd av fornlämningar vanligen
förbigåtts i de här sammanhangen. Det osammansatta Tuna förekommer jämte sammansättningar med olika
förleder såsom namn på gudar eller naturföreteelser, t.ex. Torstuna och Sättuna. Det senare innehåller en
gammal form av ordet sjö. Tuna-namnen är en östskandinavisk företeelse, dock med spridda exemplar långt
borta från kärnområdet (Strid 1993, s. 95). Mest frekvent förekommer de i Mälarlandskapen. I Östergötlands
slättbygder finns också ett flertal ortnamn på -tuna, medan förekomsten i övriga landsändar är mer sporadisk.
Namntypen finns t.ex. bara på fyra platser i Småland.
Trots att tuna-namnen har diskuterats i mer än ett sekel och gett upphov till en omfattande litteratur finns inte
någon allmänt accepterad tolkning av deras betydelse. Diskussionen tog ny fart 1969 när Karl-Axel Holmberg i
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en avhandling om de svenska tuna-namnen hävdade att de är bildade till ordet tun med betydelsen ’hägnad’ eller
’inhägnat område’ och inte har någon speciell betydelse såsom ’centralplats’ eller dylikt. I princip skulle Tuna,
som är ett pluralt ortnamn, kunna beteckna djurfållor eller gärdesgårdar. Holmbergs slutsats var en provocerande
injektion för forskningen och föranledde en livlig debatt (för en sammanfattning se Olsson 1976). Denna
mynnade i övertygelsen att flera tuna-orter i Mälarlandskapen, dvs. namntypens kärnområde, trots allt måste
vara gamla centralorter, som har samband med hundaresindelningen och den senare sockenbildningen (t.ex.
Andersson 1970; Hyenstrand 1974, s. 102 f., 1983).
En gammal tanke, som då och då aktualiseras, är att ursprunget till ordet tuna är ett lån av det latinska dūnum,
ursprungligen keltiska dūnon, som i de romerska provinserna betecknade (befästa) härläger (Olsson 1992 & där
anf. ref.; Strid 1993, s. 96). Även om termen kan förklaras utifrån inhemskt språkmaterial kan inte ett keltisktromerskt ursprung uteslutas.
I en kritisk genomgång av forskningen om äldre territoriell indelning i Sverige påpekar Thorsten Andersson och
Sölve Göransson (1983, s. 5) att den avgörande frågan inte är om vissa tuna-orter kan pekas ut som centralorter
utan i vilken utsträckning de verkligen har varit sådana. Så länge denna fråga inte besvarats förblir tuna-namnen
osäkra byggstenar i rekonstruktionsförsök av förhistoriska administrativa system.
Att Tuna i Rystads socken var ett godskomplex framgår av det bevarade brevmaterialet från medeltiden. I dessa
brev (se bilaga 1) görs en åtskillnad mellan Nedre och Övre (Yttre) Tuna. Nedre Tuna är en huvudgård med
underliggande torp. Ett av dessa heter Snabbetorp. Övre Tuna är däremot en by med landbogårdar. Denna
tvådelade struktur är typisk för ett medeltida gods. Det finns inga belägg på att Tuna skulle ha ingått i Uppsala
öd, dvs, den godsmassa som åtföljde kungaämbetet. Först under den nya tiden blev Tuna en kronogård och ett
översteboställe. Gården är avbildad i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna (Fig. 1). På denna något
förskönande bild av egendomen kan man läsa Gårdsjön framför och Roxen bakom slottet. Det förefaller som att
Tuna har varit en åtminstone periodvis vattenomfluten plats. Vi kan anta att Tuna under den yngre järnåldern låg
på en ö och på så sätt var naturligt inhägnad och dessutom en lättförsvarad plats. De gravfält av den yngre
järnålderns karaktär som hör till Tuna ligger på den höjd som syns i förgrunden till Dahlbergs kopparstick.

Fig 1. Tuna i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.

Mot söder gränsar Tuna till Tägneby. Förleden innehåller det fornsvenska ordet thæghn med betydelser som ’fri
man, krigare, man i kungens tjänst, tjänare’. Vilken av dessa betydelser som avses är svårt att slå fast, men
eftersom Tägnebyar ofta ingår i s.k. centralortsmiljöer tillsammans med andra by-namn som Rinkaby, Karleby,
Svenneby etc. är det troligt att tegn är en titel på edsvurna krigare i kungens hird (Strid 1993, s. 96).
En spännande tanke vore att Tägneby blivit anlagt för att hålla soldater till skydd för Tuna och dess omland.
Tägneby ligger vid åns enda fors, dvs. vid det lämpligaste stället för att passera vattendraget österut. Där finns
fortfarande en vacker stenvalvsbro av senare datum. Tägneby är därmed den lämpligaste platsen från vilken de
förmodade stridskrafterna kunde nå ut i den omgivande bygden åt alla håll.
Tägneby gränsar i söder till Skälv. Detta namn förekommer på ytterligare två håll i Östergötland: Borgs och
Östra Husby socknar, men har annars sin huvudsakliga utbredning i Mälarlandskapen. Enligt en forskare
(Elgqvist) har skälv i ortnamn använts som term för vakttorn vid strategiskt viktiga platser. Enligt en annan
mening skulle innebörden vara ’klippa, höjd’. Skälv i Rystad ligger på en större bergshöjd som avtecknar sig
tydligt mot det omgivande, flacka landskapet. Om det stått ett vakttorn på klippan är givetvis svårt att veta, men
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platsen måste sägas vara av strategisk betydelse med tanke på att Skälv ligger vid en viktig vägsträcka
(vikingatida militärväg?) och dessutom gränsar till Tägneby i norr.
Byn där Rystads kyrka ligger heter Bosgård. Namnet tilldrar sig ett särskilt intresse eftersom det är en inhemsk
beteckning för en huvudgård. I medeltidsbrev på latin kallas huvudgårdar för curia eller mansio. I Östgötalagen
talas om ”konungs bryte i Uppsala bo”, ”jarls bryte i Rodens bo” och ”biskops bryte i stavs och stols bo”
(Dråpsbalken 14). Med bryte avses en förvaltare som var satt att sköta huvudgården åt ägaren. I Östergötland
finns närmare 20 bosgårdar, varav fem ligger i trakten av Linköping. Huvudgårdar var vanliga under äldre
medeltid, men flertalet avvecklades under 1300-talet och ersattes med landbodrift varvid de delades de upp i
arrendepliktiga gårdar. Troligen var Bosgård från början en huvudgård i byn Rystad. På denna huvudgård
uppfördes på 1100-talet en privat stenkyrka som med tiden kom att inlemmas i stiftets sockenorganisation.
Vid någon tidpunkt har det administrativa namnet Bosgård trängt undan det
ursprungliga bebyggelsenamnet Rystad, som har överlevt på en högre
hierarkisk nivå som sockennamn.
Sammanfattningsvis kan sägas att såväl ortnamnstyperna som
fornlämningsbilden tyder på att denna centralortsmiljö har sitt ursprung i yngre
järnålder och då snarast vikingatid.
Fig 2. Bild på Rystads kyrka från en lantmäterikarta från 1707. Sydportalen
och det högt sittande fönstret i långhuset visar att detta är en medeltida kyrka.

Torp-namnen
Äldre medeltid var en mycket expansiv period då befolkningen ökade och nyodlingen sköt fart. Detta gäller inte
bara Sverige utan generellt för hela Västeuropa. Vittnesbörd om en sådan utveckling är alla de nybyggen med
namn på -torp (-arp, -orp) som togs upp på häradsallmänningar och byars utmarker. Etymologiskt motsvarar
substantivet torp tyskans Dorf ’större by’, men för flertalet svenska torp-namn är betydelsen snarast ’nybygge,
utflyttad gård’. Det är just i den senare betydelsen vi möter ordet torp (fsv. þorp) i Östgötalagen (ÖgL B 10). Det
är numera allmänt accepterat att bebyggelsenamnen på -torp börjar uppträda redan under vikingatid. De
osammansatta namnen Torp och Torpa är inte ovanliga, men betydligt mindre frekventa än de sammansatta och
anses ha en annan förklaring. Ett intressant förslag går ut på att simplexformen Torp(a) ursprungligen syftar på
något slags slåttermark (Hellberg 1954, s. 178 ff.). Förlederna i de sammansatta torp-namnen innehåller oftast
personnamn. Terrängbeteckningar är också vanligt förekommande.
I unga namn (tidigast 1600-tal) har torp innebörden ’dagsverkstorp, litet ställe på ofri grund’. Det är i
sammanhanget värt att notera, att ett dagsverkstorp (lat. oppidum, colonia) som låg under en högmedeltida
huvudgård inte behöver ha ett namn på -torp. Namn med efterleden -bol är däremot vanliga i sådana
sammanhang (Rahmqvist 1996, s. 10). Uppkallelsenamn förkommer också på sådana torp. Ett exempel är det av
Rahmqvist anförda Ringstadaholm som låg under Skällnora i Uppland och är givet efter det kända fästet i
Östergötland. Ett exempel från UO är torpet Skänninge som låg under Skälv.
Ett stort antal torp-namn finns inom UO, såväl av yngre typ som av den äldre från övergången mellan forntid
och medeltid. Av den senare typen kan Östra och Västra Torp invid Tägneby räknas, liksom t.ex. Distorp och
Karstorp, som utgått från Malma by. Kartan Fig. 4 visar konturerna av ett areellt stort Malma, som senare delat
av mark till nämnda gårdar. Dessa tidigt avgärda enheter, Distorp och Karstorp, sedermera byar, ligger i en
fornlämningsmiljö från främst den äldre järnåldern, men har tydligen inte tagit namn efter ägor eller bebyggelse
från den tiden. Bedömningar med geometrisk metod (se nedan) ger antydan om att Karstorp tillkommit först,
varefter Karstorp och Distorp delat Karstorps ursprungliga markareal lika mellan sig. Distorp finns idag på sin
ursprungliga plats, medan Karstorps by idag bara kan ses som ett svart kulturlager i åkermarken. Namnet
Karstorp återfinns numera vid en sentida gård strax intill.
Malma
Namnet Malma är ett pluralt naturnamn åsyftande den utbredda moränmark som sträcker sig härifrån ända ut till
Tvärskogsudde i Roxen. Tre större gravfält finns öster om byläget, varav ett från den äldre järnåldern, övriga
från den yngre. Vi kan därmed fastställa att Malma varit en primärenhet enligt de kriterier som Åke Hyenstrand
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formulerat för en bebyggelseenhet som var etablerad vid forntidens slut (Hyenstrand 1974, s. 36 f.). Kriterierna
är företrädesvis (1) gravfält från yngre järnålder, (2) namn av förhistorisk typ och (3) ägogränser som inte tyder
på att enheten är avgärda eller på annat sett yngre i förhållande till angränsande byar som framstår som
primärenheter.
Det är oklart varför Malma har två större tydligt åtskilda gravfält från yngre järnålder på sin mark. Det är kanske
möjligt att gravfältet närmast Rystads kyrka har tillhört Rystad/Bosgård. I alla händelser gick en väg redan under
förhistorisk tid, sträckan Distorp – Karstorp – Malma – Rystad, emellan de båda begravningsplatserna.
Inom primärenheten Malma finns förutom lämningar från den äldre järnåldern även sådana från bronsålder, t.ex.
skärvstenshögar och skålgropar. Öster om Distorp finns till och med en figurristning tolkad som en vagn. Det
kan indikera att området har hyst en relativt omfattande bebyggelse redan för ca 3000 år sedan. Att namntypen
har hög ålder kan därmed ges stödjande indicier.
Ortnamnen på -stad och -inge
Ortnamn med ändelserna -stad och -inge är geografiskt ansamlade främst i nordost och i södra delen av UO.
Gemensamt för landskapet i dessa delar är att det är mellanbygd med en karaktäristiskt småkuperad topografi
och snabba skiften i markmaterial. I dessa områden låg gårdarna tätt under äldre järnålder, vilket tydligt framgår
i fornlämningsinventariet. I den norra delen är gårdarna fortfarande små och har namn på -stad och -inge, medan
stad-namnen i den södra delen av UO bärs av gårdar/byar med betydligt större arealer, se fig. 4. Ett exempel på
det senare är Luestad.
Luestad
Namn på -stad kan ha bildats redan under
äldre järnålder. För att namnet Luestad
skulle kunna vara så gammalt talar en rik
fornlämningsmiljö, belägen i den s.k.
Kohagen strax sydöst om bytomten, för.
Där finns ett omfattande stensträngssystem
och flera gravar av den äldre järnålderns
karaktär, bl.a. kvadratiska stensättningar.
Lägg märke till att byn gränsar till Åkerbo
häradsallmänning i norr.

Fig 3. Lantmäterikarta över Luestad från
1694 med inlagda fasta fornlämningar i
form av stensträngar (svarta linjer), gravfält
(mörkgrå polygoner) och gravar (ofyllda
ringar och kvadrater).
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Fig 4. Undersökningsområdet (cirkeln) med dess gårdar, byar och gränser.

Den geometriska metoden
Kartan Fig. 4 är upprättad efter de ägogränser som häradskartan från 1870 anger, men med korrigeringar enligt
ännu tidigare kartor där så har varit möjligt. På kartan har två primärenheter markerats med grön resp. gul kulör
(de ljusare kulörerna markerar avgärda enheter) för att som exempel visa principen för den geometriska metoden.
Med den kan man ur gränsläggningarnas form och ägornas lägen till varandra bedöma vilka och i vilken ordning
sekundära enheter avskiljts och blivit egna gårdar och byar.
Malma och de avgärda enheterna Distorp och Karstorp har nämnts ovan. En hypotes om Vreta som ursprung för
en primärenhet är möjligen mindre uppenbar, eftersom tyngdpunkten i bygden har kommit att bli platsen för det
nutida Rystad, med Bosgårds etablering där under vikingatid. En skisserad utvecklingsgång för primärenheten
Vreta kunde därmed vara att Rystad/Bosgård avskiljs som en egen enhet, varur *Örberga (kyrkoherdebostället)
senare brutits ut. Från Rystad avskiljs senare Kyrkotorp, uppenbart efter kyrkans tillkomst och då Rystad blivit
sockencentrum. Den geometriska metoden har använts av den kände ortnamnsforskaren Gösta Franzén i hans
avhandling (Franzén 1937, s. 12 ff.) där det även ges pedagogiska exempel på metodens användning. Både Vreta
och Malma är namntyper av hög ålder och närheten till fornlämningar från bronsålder motsäger inte den
uppfattningen.
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Kort sammanfattning
Rystadsrondellen (UO) innehåller kända lämningar ända från äldre bronsålder, dvs. mer än 3000 år bakåt i tiden.
I vilken mån bevarade ortnamn kan vara så gamla kan inte här utredas, men fornlämningsbilden ger snarast stöd
för den möjligheten. Den äldre järnåldern uppvisar mycket omfattande lämningar i delar av området och de
terrängmässiga sambanden med främst namn på -stad och -inge ger där starkt stöd för uppfattningen att sådana
namn har ursprung åtminstone i tidig järnålder. Under vikingatiden börjar byar både bildas och delas, vilket
tydligt kan spåras i det äldre kartmaterialet. Medan många av de äldsta namnen lever kvar, tycks namn på -stad
och -by fortfarande nybildas under senare delen av järnåldern och blir ofta de namn som ännu idag ger denna
bygd sin karaktär med stadiga rötter i forntiden.
Bilagor:
1) Tabell över namn inom Rystad sn
2) Tabell över namn inom Ö Harg sn
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Namntabell, UO Rystad sn

Bilaga 1

Namn
Beatelund
Bjursby

Äldsta belägg
1921
13301029

Skrivfom
Beatelund
in byursby

Bjursholmen

1435

Biursholm

Bos(s)gård
Distorp

14351103
13641003

Fröstad

1354

i Boosgardhe
Disatorpe
Frøþstadhum

Granhammar
Göstorp

1921
13441110

Göstorp

Höga

1596

Högen

Karstorp
Kyrketorp
Kåvetorp

13851201
14571027
13970307

Karathorp
i kirkatørpa
ij koffratorp

Luestad

1345

Lydhune(x?)stadum
Ludhinstadhum

Malma
Rystad
Rystad
Skälv
*Skälvbo skyl
*Snabbetorp

1315
12801009
1338
13341213
14740518
14500327

Malmom
ecclesia Rystatha
Ristadha
in skiælf
skælmbo skyøl
snabbætorp

Tegneby
Torp
Torstorp
Yttre Tuna
Övre Tuna
Nedre Tuna

13210309
13180920
14671101
13210309
13220718
14510624

in thyegnæby
in thorpum
Torestorp
in ytrætunum
in øfratwna
nedra twne

Vreta

1311

Wræta

Vänge
*Tamäng, Äng
*Öraberg
Örby

1273
13610308
13040120
14610228

Vengj
aff tamæng
in ørabyergh
ørby

Källa
Kb, ek, G
DS 2810
SMR 1937 nr 330
orig
SMR 1937 nr. 330
Upps. dipl. orig.
SD6, ss472-73, 477
orig
kb
Reg. Eccl. Linc. 140

Kommentar

Ärkebisk. Abrahams räfst s.154
SRP ur 2176
Linkp or.
Rap or
SD5 s.511,
Avskr. Reg. Eccl.
Linc.
SD3, s.195
SD 1, s. 574
SD4, s.633 L.
DS 3096
Rap or
RAp or

utjd t St Tuna, dvs inte
d. utfl. gården t Skälv

DS 2286
DS 2165
RAp
DS 2286
DS 2337-38
RAp or
SD3 s.4 Avskr. Reg.
Eccl. Linc
SD1 s.467, orig
DS 6439
DS 1416
Rap or

kvarnar omtalas

Avsöndrat från Fröstad

Avgärdaby till Rystad

sockennamn

skogslott till Skälv
torp under Nedre Tuna,
försvunnen beb.
avgärda till Skälv
Yttre Tuna = Övre Tuna
Övre Tuna = Yttre Tuna
sätesgård 1492

avgärda till Bjursby
försvunnen beb.,
sägs ligga nära Skälv,
försvunnen beb.
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Bilaga 2

Namntabell, UO, Ö Harg sn
Namn
Bogetorp

Äldsta belägg
1384

Skrivfom
Bowathorp

Källa
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