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Abstract
In 2012, Namn och bygd, which is considered to be the world’s oldest specialised journal for place-name 
research, is publishing its one-hundredth issue. In this essay, the author attempts a survey of key aspects 
of the journal, and changes affecting it, since 1913.
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För utgivningen av de två första åtgångarna erhöll Namn och bygd anslag från 
Svenska Akademien. Från och med årgång 3 (1915) beviljades tidskriften år-
liga statsbidrag. År 1940 inträdde Kungl. Gustav Adolfs Akademien som hu-
vudman. Under senare tid har årliga anslag erhållits från Vetenskapsrådet 
(Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet).

Under de första åren har tidskriftens finansiering av allt att döma berett be-
kymmer. På titelbladet till årgång 4 meddelas att NoB för täckande av det 
1913–1916 uppkomna underskottet erhållit donationer på tillsammans 850 
kronor från Axel Carlander, Gustaf Ekman, William Henriques, Harald 
Lettström och Conrad Pineus och att Letterstedtska föreningen dessutom 
tillskjutit 500 kronor. Industrimannen Carlander, en av SKF:s grundare och 
svåger till den kände nordisten och namnforskaren Hjalmar Lindroth,  un-
derstödde verksamheten vid Institutet för ortnamns- och dialektforskning 
vid Göteborgs högskola (se Maria Löfdahl i NoB 92, 2004, s. 82). Detta insti-
tut lämnade för 1921 ett bidrag på 200 kronor till NoB. Dessförinnan hade 
tidskriften även för åren 1917 och 1918 erhållit donationer från enskilda, 
1917 bl.a. från Oscar Almgren.
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Redaktörer och medutgivare
Även redaktionellt erhöll NoB redan från begynnelsen stöd av bemärkta per-
soner. Vid sidan av Jöran Sahlgren stod de uppsaliensiska biblioteksmännen 
Anders Grape, sedermera chef för Carolina Rediviva,  och Oskar Lundberg 
som utgivare av de tre första årgångarna.  Med årgång 4 (1916) etablerades det 
mönster som fortfarande tillämpas: tidskriften utges av en redaktör (utgiva-
re) under  medverkan av ett antal andra forskare (medutgivare). Till sin hjälp 
hade redaktören Sahlgren 1916 fått en grupp bestående av dansken Marius 
Kristensen (årg. 4–28), norrmannen Magnus Olsen (årg. 4–11), finländaren 
Hugo Pipping (årg. 4–31) och de redan nämnda svenskarna Grape (årg. 4– 
46) och Lundberg (årg. 4–11). 

I och med årg. 13 (1925) inträdde i redaktionsgruppen två berömda ang-
lister och namnforskare, Lundaprofessorn Eilert Ekwall och engelsmannen 
Allen Mawer. Kontakten med engelsk namnforskning har varit ett av tid-
skriftens kännetecken alltsedan den första årgången; i NoB 1 medverkade 
Mawer och de svenska anglisterna Erik Björkman och Harald Lindkvist. Se-
nare har anglisterna Olof Arngart, Hugh Smith och  Karl Inge Sandred varit 
medutgivare. I årgång 30 (1942) efterträddes den bortgångne Mawer av tys-
ken Max Förster, professor i engelsk filologi vid olika tyska universitet och 
namnforskare; mitt under det andra världskriget invaldes alltså en ledamot 
som var tysk men samtidigt inriktad på det engelska språket. Med årgång 44 
(1956) inträdde den ledande tyske namnforskaren Adolf Bach i redaktions-
gruppen. 

Under senare hälften av 1900-talet etablerades den tydliga nordistdomi-
nans inom utgivargruppen som ännu består. Under perioden 1960–1971 till-
kom välkända forskare som Åke Granlund, Kristian Hald, Per Hovda, John 
Kousgård Sørensen och Carl-Eric Thors, och senare Lars Huldén, Eero Kivi-
niemi och Jørn Sandnes. Då svenskarna Lars Hellberg och Bror Lindén 1971 
hade blivit medutgivare, ägde tidskriften liksom i dag en redaktionsgrupp på 
tio personer.

Jöran Sahlgren var ju grundläggaren och ända till årgång 56 (1968) också 
utgivaren av NoB. Med årgång 57 (1969) blev Harry Ståhl utgivare samtidigt 
som Thorsten Andersson inträdde i redaktionsgruppen. Den sistnämnde var 
senare tidskriftens redaktör 1985–2005; han efterträddes av Svante Strand-
berg.

Harry Ståhl verkade officiellt inom  tidskriftens redaktion under 38 år. 
Verksam mycket länge var också den lärde Uppsalanordisten Valter Jansson, 
som tillhörde utgivargruppen i hela 57 år.
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Under senare delen av 1900-talet tillkom befattningen som redaktions-
sekreterare med Thorsten Andersson som den förste innehavaren. Efter ho-
nom  har Svante Strandberg (årg. 75–93) och Staffan Fridell (årg. 94–) be-
klätt denna post.

Artiklarnas omfång och antal
NoB uppnådde omedelbart ett aktningsvärt omfång. En mycket stor årgång 
(2) utgavs redan 1914–1915 (332 s.), en annan (24) 1937 (318 s.). Innehållet 
i de två nu nämnda årgångarna publicerades till största delen också i festskrif-
ter tillägnade Adolf Noreen respektive Bengt Hesselman. Årg. 43 (1955) 
uppvisar endast 161 sidor. Under senare tid har det genomsnittliga omfånget 
tenderat att öka; sedan 1990 har det endast tre gånger inträffat att sidantalet 
understigit 200, och i nio fall under samma period har NoB innehållit mer än 
220 sidor.

 Antalet artiklar (bortsett från smärre bidrag) är naturligt nog inte alltid 
detsamma i tidskriftens hundra årgångar, men växlingen har i regel inte varit 
påfallande.  Endast i 6 fall innehåller en årgång  20 eller flera uppsatser, medan 
ganska många årgångar innehåller 7 eller färre artiklar. I 2 årgångar (91, 2003 
och 92, 2004) har antalet uppsatser stannat vid 4. De två ovannämnda fest-
skriftsårgångarna 2 (1914)  och 24 (1936) är de uppsatsrikaste av alla med 42 
respektive 35 bidrag.

Det är självfallet svårt att publicera både långa och många uppsatser i en 
och samma årgång. I NoB 25 (1937) t.ex. med endast 5 artiklar ingår ett bi-
drag av Ivar Lundahl på 71 sidor, och bland de 6 uppsatserna i NoB 35 (1947) 
påträffas Erland Hjärnes framställning om Roden på 96 sidor. Bland de inal-
les 5 artiklarna i årg. 42 (1954) omfattar Lars Hellbergs 81 sidor och Assar 
Janzéns 57 (den sistnämndes bidrag har intressant nog titeln Några ortnamn 
i Älvsborgs län, trots att författaren däri består inte mindre än ett trettiotal 
namnartiklar). 

En föga skrymmande framställning är P. J. Åborgs Om den konsonantiska 
assimilationen i holländskan, omfattande 1 sida och 5 rader och intagen i 
NoB 4 (1916). I tidskriftens första årgång är det lätt att finna bidrag med 
blygsamt omfång. Finnur Jónsson skriver sålunda om ett isländskt ord på 1 
sida och 9 rader, Allen Mawer behandlar ett engelskt ämne på något mer än 
2 sidor, Magnus Olsen kommenterar två norska toponymer på 2 och en halv 
sida och Sven Tunberg  ägnar drygt 4 sidor åt etymologin för ordet härad. Det 
är svårt att veta om detta förhållande är en tillfällighet eller möjligen skall ses 
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mot bakgrund av ett av de mål som uppställs i den samtidigt publicerade pro-
gramförklaringen för NoB, att nå ut längre än till enbart fackforskare.

De två senaste årtiondena har visat en viss tendens till färre och längre upp-
satser i NoB. Under denna period har det varit möjligt att publicera sig i av-
delningen Smärre bidrag. 

Smärre bidrag och recensioner
Avdelningen för smärre bidrag  etablerades i årg. 4 (1916) och återkom sedan 
i ett flertal årgångar. Den saknas emellertid – med årg. 29 (1941) som enda 
undantag – under perioden 1935–1989. Efter avdelningens återkomst 1990 
har ett eller flera smärre bidrag influtit i alla årgångar utom tre.

De första årens smärre bidrag är verkligen kortfattade, vilket ingalunda 
innebär att de saknar värde. Ett uppmärksammat inslag i denna avdelning är 
Sahlgrens framställning Ora, vara i NoB 7 (1919).  Påfallande oansenligt är 
Lundbergs bidrag om Odins häst i NoB 5 (1917): drygt två rader förutom 
rubriken och en källhänvisning! Genomsnittslängden för smärre bidrag pub-
licerade sedan 1990 är större än för bidragen i NoB 4 (1916) och 5 (1917); 
numera tillämpas dock en begränsning till högst tre sidor. 

Recensionsavdelningen i NoB har genomgått stora förändringar under de 
hundra åren. Utvecklingen avspeglas rätt väl av rubriceringen för hithörande 
inslag i tidskriften. Avdelningen benämndes länge med ordet anmälningar, 
men i NoB 52 (1964) blev rubriken Recensioner och anmälningar, och då 
Thorsten Anderssons övertog redaktörsposten blev benämningen kort och 
gott Recensioner. Huvudtendensen är tydlig: korta anmälningar har efter-
trätts av ibland ganska långa recensioner, recensionsavdelningen har blivit 
mer omfattande och antalet recenserade arbeten har ökat.  Den hittills om-
fångsrikaste recensionsdelen svarar NoB 96 (2008) för med 75 sidor. I år-
gången närmast därefter recenserades inte mindre än 36 arbeten. Den be-
skrivna utvecklingen hindrar inte att även vissa sentida bidrag i avdelningen 
Recensioner kan ha karaktären av kort anmälan. 

Recensionerna bidrar i hög grad till en allmänt nordisk och utomnordisk 
orientering som stämmer väl överens med tidskriftens målsättning. Ett enda 
exempel: av de 24 recensionerna i NoB 94 (2006) behandlar endast 5 svenska 
arbeten medan 4 avser verk från övriga Norden och flertalet, 15 recensioner, 
har ägnats åt utomnordiska publikationer, från Frankrike (dock tryckt i Sve-
rige), Italien, Ryssland och Tyskland.
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Författare och vetenskapsområden
Författarna är ett fängslande inslag i tidskriftens hävder. Man får det bestäm-
da intrycket att Sahlgren hade ett förnämligt kontaktnät, som sträckte sig 
även utanför språkforskningens fält. Bidrag till NoB har lämnats av en impo-
nerande lång rad prominenta forskare, välkända från 1900-talets svenska ve-
tenskapshistoria. Kännetecknande för de första årtiondena är ämnesbredden, 
vilket står i god samklang med programförklaringen i den första årgången, där 
ortnamnsforskningens karaktär av tvärvetenskaplig ord- och sakforskning 
betonas. I NoB 1 (1913) medverkar inte bara framstående nordister som Erik 
Brate, Otto von Friesen, Finnur Jónsson, T. E. Karsten, Marius Kristensen, 
Hjalmar Lindroth, Adolf Noreen, Magnus Olsen, Hugo Pipping och Jöran 
Sahlgren själv utan också anglisterna Harald Lindkvist och Allen Mawer, 
fenno-ugristen K. B. Wiklund, arkeologen Birger Nerman och historikern 
Sven Tunberg.  Mycket  impressiv med avseende  på författarna är årg. 2 
(1914) med  – förutom Tunberg, Wiklund och de nyss nämnda nordisterna 
Brate, von Friesen, Jónsson, Karsten, Kristensen, Lindroth, Olsen och  Sahl-
gren – författare som Natanael Beckman,  Gustaf Cederschiöld, H. F. Feil-
berg, Olof Gjerdman,  Anders Grape, Bengt Hesselman, Theodor Hjelm-
qvist, Gottfrid Kallstenius, Albert Kjær, Sven Lampa, E. H. Lind, Erik No-
reen (alla dessa nordiska språk) samt Eilert Ekwall (engelska), Erik Wellander 
(tyska), Elis Wadstein (nyeuropeisk lingvistik), K. F. Johansson och Evald 
Lidén (jämförande språkforskning), Per Persson (latin), Oscar Almgren (ar-
keologi), Johannes Steenstrup (historia), Axel Olrik och Carl Wilhelm von 
Sydow (folkminnesforskning) samt juristen Gabriel Thulin. Tyskspråkiga 
författare är Th. v. Grienberger och W. v. Unwerth.

   Även i fortsättningen medverkar många av 1900-talets mest bekanta 
svenska humanistiska forskare i NoB, så t.ex. Elof Hellquist, Carl Ivar Ståhle 
och Elias Wessén (nordiska språk), Björn Collinder (finsk-ugriska språk), Jarl 
Charpentier (jämförande språkforskning), Sune Lindqvist (arkeologi), Ing-
var Andersson och Erland Hjärne (historia), Martin P:son Nilsson (klassisk 
fornkunskap), Sigurd Erixon (etnologi) och Emanuel Linderholm (kyrkohis-
toria). Bland kända danska och norska medverkande påträffas förutom redan 
nämnda bl.a. Johs. Brøndum-Nielsen, Gunnar Knudsen, Lis Jacobsen och 
Erik Moltke respektive Gustav Indrebø, Ragnvald Iversen och Didrik Arup 
Seip. Med Finnur Jónsson blev Island företrätt redan i NoB 1 (1913) och 
NoB 2 (1914). Att många forskare från Danmark, Finland, Island och Norge 
publicerat sig i en tidskrift för nordisk ortnamnsforskning är ju inte förvå-
nande. Av nio uppsatsförfattare i NoB 36 (1948) t.ex. är tre svenskar och de 
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övriga sex från Danmark, Finland eller Norge. Tidskriftens språk är i princip 
svenska, danska, norska, engelska och tyska. I NoB 66 (1978) infördes dock 
en på isländska avfattad artikel av Þórhallur Vilmundarson. Tre uppsatser i 
nu föreliggande jubileumsårgång behandlar danska, finländska och norska in-
slag i NoB under det gångna seklet: Lars Huldén, Namn och bygd och Fin-
land, Bent Jørgensen, Namn och bygd og Danmark, Tom Schmidt, Namn 
och bygd og Norge.

Broar till engelsk namnforskning har slagits av många, efter 1900-talets 
mitt av bl.a. Gillian Fellows-Jensen, Margaret Gelling, John Insley, Karl Inge 
Sandred och Bill Nicolaisen. Framstående tyskspråkiga författare är bl.a. Os-
kar Bandle, Hugo Gering, Hans Kuhn, Edward Schröder, Ernst Schwarz och 
Max Vasmer. Om tidskriftens kontakter med England, Tyskland och andra 
icke nordiska länder vittnar Vibeke Dalbergs bidrag i NoB 100, Namn och 
bygd og Europa uden for Norden.

Sahlgren var grundläggande inte bara som forskare. Han hade också den 
lyckliga förmågan att kunna engagera framstående medborgare utanför uni-
versitetsvärlden för ortnamnsforskningens strävanden och att etablera vikti-
ga verksamheter till forskningens stöd: Namn och bygd, ortnamnssällskapen 
i Lund och Uppsala, Svenska ortnamnsarkivet och Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien. Två bekanta svenska finansministrar har medverkat i NoB. En 
av dessa, Ernst Wigforss, en framstående dialektforskare, publicerade i NoB 
6 (1918) ett viktigt ljudhistoriskt bidrag och återkom långt senare med ett an-
nat ämne. En inflytelserik politiker var också finans-, försvars- , handels- och 
jordbruksministern Per Edvin Sköld, som i NoB medverkat med artiklar om 
de skånska ortnamnen Oxie (41, 1953 ) och  Skabersjö (49, 1961). Tidskriften 
innehåller bidrag av den småländske landsfiskalen och kommunalpolitikern 
Sigurd Pira och en uppsats om svenska namn på Amerikas karta av tidnings-
mannen Vilhelm Berger (26, 1938).

Antalet kvinnliga uppsatsförfattare i NoB var högst begränsat under de 50 
första åren, vilket väl säger mer om tiden i allmänhet än om NoB. I NoB 18 
(1930) intogs ett bidrag av Anna Erikson om personnamnen Truls och 
Troed. Hennes uppsats hade ventilerats 1927 i Nordiska proseminariet vid 
Göteborgs högskola och senare omarbetats under ledning av Hjalmar Lind-
roth. Andra kvinnliga artikelförfattare under perioden 1913–1962 blev Liz-
zie Carlsson, Margaret Gelling, Anne Holtsmark, Lis Jacobsen och Gun 
Widmark. Skaran skulle bli avsevärt större under de följande 50 åren. I NoB 
71 (1983) t.ex. är en tredjedel av uppsatserna skrivna av kvinnor, och i NoB 
74 (1986) medverkar fyra kvinnliga uppsatsförfattare. Kvinnor svarar för 
hälften av de längre artiklarna och de smärre bidragen i NoB 94 (2006). 
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Under de senaste tre-fyra årtiondena har författarna i mycket stor utsträck-
ning varit forskare med nordisk namnforskning som sitt centrala ämne eller 
som en av sina huvudgrenar. Detta har inte hindrat att bidrag  lämnats också 
av språkforskare utanför nordistkretsen. Sådana medverkande är t.ex. slavis-
ten Ernst Eichler, anglisten Bill Nicolaisen, germanisten Arend Quak, runo-
logen Klaus Düwel, fenno-ugristen Tryggve Sköld, historikern Lars Otto 
Berg, kulturgeograferna Sölve Göransson och Clas Tollin, religionshistori-
kern Håkan Rydving och under 2000-talet ett flertal arkeologer.

Innehållet i Namn och bygds uppsatser
En oerhörd mängd namn från Sverige, det övriga Norden och andra länder 
har behandlats i artikelform under de hundra åren. Den geografiska sprid-
ningen  inom Sverige är stor, men alla landskap är inte lika väl representerade. 
Svealand är väl tilgodosett med artiklar i NoB. Om något mera påfallande 
skall nämnas är det kanske att så många uppsatser i de 50 första årgångarna är 
inriktade på namn i Västergötland. Detta stora och namnrika landskap ut-
märks inte minst av urgamla, etymologiskt intressanta bynamn. Att SOÄ 
blev den första länsserien inom Sveriges ortnamn befordrade väl västgötska 
nordisters ortnamnsintresse. Vissa uppsatser har tolkningar i SOÄ som ut-
gångspunkt. De till Västgötalagen knutna gränsbeskrivningarna  innehåller 
ett rikt namnstoff; åtskilliga uppsatser i NoB rör sig om namn vid landskapets 
gränser. Det är i hög grad västgötar som skrivit om västgötska ortnamn i NoB: 
man finner författarnamn som Natanael Beckman, Johan Götlind, Ivar Lun-
dahl, Ragnar Ljunggren och Evald Lidén. Den sistnämnde svarar för många, 
till en del korta bidrag i NoB; enbart i årgång 20 (1932) medverkar han med 
fem uppsatser. 

Många artiklar i NoB behandlar skånska namn. Norrland kan – med tanke 
på områdets utbredning i rummet – inte sägas vara en gynnad landsända. Un-
der de senaste 50 åren har Norrland dock blivit avsevärt bättre representerat 
än tidigare.  

Namn och bygd är inte ett missvisande namn på vår jubilerande tidskrift. 
Wörter und Sachen-inriktningen får sägas ha präglat tidskriften i hög grad 
under dess långa levnad. För författare inom den sakligt inriktade ortnamns-
forskning vars främste målsman Sahlgren länge var måste det ha varit natur-
ligt att åtminstone på något sätt beakta bygden då de studerade bebyggelse-
namn, kanske mer än vad som kommit till uttryck i texterna. I vissa fall vitt-
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nar redan uppsatstiteln om den tvåfaldiga  inriktningen; sådana bidrag är t.ex. 
Jöran Sahlgren, Svenska ortnamn och svensk bebyggelsehistoria (i NoB 7, 
1919), Assar Janzén, Ortnamn och bebyggelsehistoria (i NoB 57, 1969), Jørn 
Sandnes, Gårdsnavn og bosetning i Jämtland i eldre tid (i NoB 70, 1982), Ste-
fan Brink, Ett bidrag till onomastisk teori. Bosättningsonomastik (i NoB 77, 
1989), Gösta Holm, Ortnamn, dialekter och  järnåldersbygd i Medelpad (i 
NoB 78, 1990), Henrik Williams, Namn och bygd i norra Möre i ljuset av ett 
diplom från 1458 (i NoB 86, 1998), Per Vikstrand, Ortnamn, centralplatser 
och det meningsfulla landskapet (i NoB 87, 1999) och Mats G. Larsson, 
Vallsgärdebebyggelsens äldsta namn och funktion (i NoB 95, 2007). Ett 
vackert prov på föreningen av språkhistorisk och saklig forskning ger Lars 
Hellberg med artikeln Fsv. *Þrābōahærað – nsv. Råby-Rekarne socken. En ur-
gammal bygd i onomastisk och arkeologisk belysning (i NoB 63, 1975).

Namnforskningens språkliga sida har alltsedan begynnelsen varit väl före-
trädd i NoB. I NoB 100 presenteras språkvetenskapliga inslag i tidskriften av 
bl.a. Lars-Erik Edlund (Namn och bygd och språkvetenskapen. Nedslag ge-
nom hundra år), Lennart Elmevik (Ortnamn och lexikon. Ett forskningsfält 
belyst med exempel ur Namn och bygd), Staffan  Fridell (Ortnamnsfonetik) 
och Berit Sandnes (Stedsnavn og språkkontakt i Namn och bygd). Centrala 
teman i Elmeviks framställning är rekonstruktion av försvunna ord, skillna-
den mellan primär och sekundär namnbildning och användningen av suffix. 
Dessa frågor är framträdande också i Eva Nymans bidrag till NoB 100, 
Hydronymer i Namn och bygd. Nyman får anledning att beröra ellips och 
diskussionen kring Hans Krahes »alteuropäische Hydronymie». Viktiga in-
lägg i debatten kring Krahes lära är Thorsten Andersson, Norden och det for-
na Europa. Några synpunkter på ortnamnens ålder och samband ( i NoB 60, 
1972) och andra bidrag i NoB 59 (1971) och NoB 60 (1972), av bl.a. Per 
Hovda, John Kousgård Sørensen och Bill Nicolaisen. Bertil Flemströms ut-
redning om bynamnet Ammer (i NoB 58, 1970) visar att kontinentala hydro-
nymforskare har anledning att beakta även nordiskt material. En liksom 
Nicolaisen internationellt bekant forskare, Albrecht Greule i Regensburg, be-
handlar i NoB 93 (2005) ett ämne som är intressant från både nordisk och 
kontinental synpunkt, Vättern och därmed förknippade flodnamn (jfr 
Thorsten Anderssons inlägg i samma årgång). I NoB 89 (2001) medverkar 
den kände forskaren Gottfried Schramm med artikeln Ein erstarrtes Konzept 
der Flußnamenphilologie: Alteuropa.

Inge Særheim tecknar i sitt jubileumsbidrag bilden av sakralnamnsforsk-
ningens uppgång och nedgång och senare uppblomstring inom tidskriftens 
ram med forskare som Magnus Olsen, Elias Wessén, Jöran Sahlgren, Lennart 
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Elmevik och Per Vikstrand i huvudroller. Kristina Neumüller redogör i sin 
uppsats för teoretisk diskussion i NoB. Efter Allan Rostviks lovordade fram-
ställning Om klassificering av ortnamn (i NoB 57, 1969) blev 1970-talet ett 
viktigt årtionde i fråga om teoretiskt inriktade bidrag i tidskriften. Senare har 
influtit sådana framställningar av Kristin Bakken, Stefan Brink och Staffan 
Nyström. I fråga om terminologi framstår NoB 61 (1973) som hittills oöver-
träffad i tidskriftens hävder. Teoretiska grunder och överväganden hade själv-
fallet förekommit tidigare i NoB, men i årgångarna 57 och 61 blev mycket 
plötsligt explicit. NoB 66 (1978) vittnar kraftfullt om det då aktualiserade 
forskningsprogrammet ortnamn och samhälle. 

Framstående svenska etymologer har visat stort intresse för ålderdomliga 
ortnamn, och detta intresse avspeglas i språkligt avancerade NoB-bidrag av 
bl.a. Elof Hellquist, Evald Lidén, Ivar Lundahl, Lennart Moberg och Lennart 
Elmevik. Jöran Sahlgren med all sin sakliga inriktning har svarat för talrika 
etymologiska utredningar i tidskriften. Under de senaste åren har flera bidrag 
lämnats av den ledande norske etymologen Harald Bjorvand. I den nästan 
oöverskådliga mängden av NoB-uppsatser kan som exempel med hög grad av 
etymologicitet nämnas  Ivar Lundahl, Några gamla nordiska sjö- och vatten-
dragsnamn  (i NoB 38, 1950), Lennart Moberg, Fyra gamla naturnamn (i 
NoB 41, 1953),  Herbert Petersson, Ätran (i NoB 44, 1956), Lennart Mo-
berg, Attmar (i NoB 76, 1988) och från 2000-talet Harald Bjorvand, Skåne 
(i NoB 94, 2006), Eva Nyman, Skandinavien och Skåne. Syftning och bety-
delse (i NoB 95, 2007), Lennart Elmevik, Trosa (i NoB  95, 2007), dens., De 
uppländska bynamnen Vappa och Vavd (i NoB 97, 2009)  och Lars-Erik Ed-
lund, Om valv i nordiska ortnamn (i NoB 98, 2010).       

Termen etymologi kan ju i nordisk onomastik ha en vid innebörd och i 
princip täcka alla inslag, även realfilologiska, i den forskning som slutligen le-
der fram till namntolkningar. Morfologi och semantik är ytterst centrala be-
grepp i NoB. Intressanta morfologisk bidrag är t.ex. Sigurd Fries, Brudare-
backen och Rottneros, Gun Widmark, Namnet Rekarne (båda i NoB 49, 
1961),  Lars Hellberg, Ortnamnsförleden ä. fsv. Gælta- (i NoB 55, 1967) och 
Tom Schmidt, Myren og Rørvik. Bestemt og ubestemt oppslagsform i den 
norske 1886-matrikkelen (i NoB 92, 2004); en hithörande utredning av stor 
principiell tyngd är Thorsten Andersson, Eigennamen als erstes Glied nor-
discher Ortsnamen. Stamm- und Genitivkomposition (i NoB 67, 1979). Ut-
ifrån ortnamn har mycket viktigt sagts i NoB rörande ljudhistoria och ord-
bildning. Till ljudhistorien hör t.ex. Sahlgrens bekanta utredningar om ord-
längdsbalans och differentiation (reaktion och korrektion) och Ernst Wig-
forss behandling av utvecklingen ēa > ia i NoB 6 (1918).  Ordbildning med 



20 Svante Strandberg

dess delområde namnbildning ger NoB av naturliga skäl överväldigande 
många exempel på; som ett mycket bekant och viktigt fall kan här nämnas 
Ivar Lundahls långa uppsats Om förhållandet mellan ortnamn och inbyggar-
namn i de forngermanska språken, företrädesvis de fornnordiska (i NoB 
25,1937). Möjligheten av sekundär namnbildning gör att det i vissa fall är 
svårt att avgöra om man står inför primär namnbildning eller annan ordbild-
ning; denna komplikation belyses av Thorsten Anderssons Norden och det 
forna Europa (i NoB 60, 1972). Lundahl berör (i a.a.) det klassiska morfolo-
giska tvisteämnet plurala ortnamn, som senare behandlats bl.a. av Ingemar 
Olsson (i NoB 51, 1963), Assar Janzén (i NoB 57, 1969), Gun Widmark (i 
NoB 63, 1975), Harald Bjorvand och Börje Tjäder (i NoB 84 (1996) och i 
uppsatser (i NoB 98, 2010) av Bo Gräslund och de tre samverkande forskarna 
Alf Ercsson, Gert Franzén och Jan Paul Strid.

Att många ortnamnstyper behandlats i NoB är ju bara vad man kan vänta. 
För »Middelalderlige stednavnetyper i Namn och bygd» redogör Birgit Eg-
gert i jubileumsårgången. Hon inleder raden med -torp-namnen, vilket ter sig 
befogat med tanke på de viktiga bidrag rörande denna namntyp som publice-
rats i tidskriften. Eggert behandlar i övrigt bl.a. -ryd, -benning, -bygd, -böle  och 
det omdiskuterade -hester, vilket ägnats flera uppsatser i NoB. 

I NoB finner man grundläggande bidrag till studiet av ortnamn på -lösa. 
Sådana är Jöran Sahlgren, Svenska ortnamn och svensk bebyggelsehistoria (i 
NoB 7, 1919), Ivar Lundahl, Mellösa. Ett ortnamn och ett ord i de gamla 
landskapslagarna (i NoB 44, 1956) och Lennart Elmevik, Nyare undersök-
ningar av de svenska ortnamnen på -lösa (i NoB 59, 1971); ett nytt tolknings-
alternativ framställt av Gun Widmark i NoB 87 (1999) ledde till ytterligare 
inlägg i NoB av Elmevik och henne. Värd uppmärksamhet är också en utred-
ning av Carl-Eric Thors med titeln Finns det lösa-namn i Finland? (i NoB  45, 
1957).

Det magistrala ämnet -sta(d)-namn har olika forskare behandlat i NoB, 
bl.a. Gösta Franzén, Gösta Holm och Lennart Elmevik, norrmännen Jørn 
Sandnes och Inge Særheim, holländaren Rob Rentenaar och den svenske ang-
listen Karl Inge Sandred; till problemkomplexet hör bl.a. de gotländska nam-
nen på -städe och -städar, diskuterade av Lars Hellberg (i NoB 46, 1958) och 
Lennart Elmevik (i NoB 96, 2008). I NoB 34 (1946) gav Ivar Lundahl ett in-
tressant bidrag till studiet av -hem-namn. Framläggandet av Carl Ivar Ståhles 
stora avhandling om ortnamn på -inge och -unge följdes av inlägg i NoB 34 
(1946) av Gunnar Linde och Ivar Lundahl och sedermera av ett svar från 
Ståhle i NoB 38 (1950); i NoB  84 (1996) finner man Gillian Fellows-Jensen, 
Hastings, Nottingham, Mucking and Donnington. A survey  of research into 
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-ing-formations in England och i NoB 94 (2006) Thorsten Andersson, De 
germanska -ingi-namnen. Som ytterligare exempel på det a priori närmast 
självklara förhållandet att viktiga forntida bebyggelsenamnstyper belysts i 
NoB kan här anföras Valter Janssons Uppkomsten av ortnamn på -(v)ini (i 
NoB 23, 1935) och Thorsten Anderssons Tuna-problem (i NoB 56, 1968); 
att -tuna-typen fortfarande är ett aktuellt ämne visar Björn Ambrosianis arti-
kel -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida upp-
kallelsenamn? (i NoB 98, 2010).

Många välbekanta ortnamn har behandlats vid olika tillfällen i NoB. Ex-
empel är bl.a. Birka, Föret, Närke, Oslo, Skåne och Skandinavien och Tibble/
Tybble.  Sahlgrens uppsats om de berömda, redan under 1700- och 1800- 
talen diskuterade Dneprforsarnas namn (i NoB 18, 1930) åtföljdes senare av 
en slagväxling i samma ämne mellan honom och slavistprofessorn Knut-Olof 
Falk som omfattar fem olika bidrag i NoB 38 (1950) och NoB 39 (1951). I 
det avslutande debattinlägget, Sahlgrens Dneprforsarna. Genmäle till genmä-
le är tonläget rätt högt. 

I NoB har man gärna lagt tyngdpunkten på gamla eller mycket gamla namn 
men exempel på motsatsen finns, så t.ex. Lars Huldéns uppsats Namn på ung-
domsföreningshus i det svenska Finland (i NoB 63, 1975) och Eberhard Löf-
vendahls  Namn på stationer och mötesplatser vid Malmbanan. Namngiv-
ning med politiska förtecken (i NoB 91, 2003).

Ett antal bidrag i NoB belyser området namnvård. Ett av dessa är Lars Hell-
berg, Från Arland till Arlanda  – och Skinnlanda (i NoB 78, 1990); författa-
ren skildrar den process som utmynnade i att storflygplatsen fick namnet Ar-
landa och inte det dessförinnan föreslagna Nordvalla.

Så till ortnamnsforskningens extralingvistiska sida och dess representation 
i NoB. Per Vikstrand redogör för arkeologiska inslag i sitt bidrag Ortnamn 
och arkeologi – en stormig affär. Under tidskriftens barndom publicerades 
bidrag från de  kända arkeologerna Oscar Almgren, Gunnar Ekholm och Bir-
ger Nerman. NoB 17 (1929) innehåller uppsatser av både Sune Lindqvist och 
Arthur Nordén. I NoB 7 (1919) reser Sahlgren viktiga invändningar mot den 
på sin tid bekanta ortnamnskronologi som hade uppställts av geologen och 
etnografen Andreas Martin Hansen. Efter en lång period med ringa medver-
kan från fackarkeologer kom 2000-talets första skede med åtskilliga arkeolo-
giska inslag och med författarnamn som Björn Ambrosiani, Evert Baudou, 
Bo Gräslund och Mats G. Larsson. 

 En särskild artikel skulle förvisso kunna ägnas åt bidrag i tidskriften inrik-
tade på forntida och medeltida historiska förhållanden utan särskilda arkeo-
logiska förtecken. Sådana är t.ex. Erland Hjärne, Roden. Upphovet och nam-
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net. Området och jarlen (i NoB 35, 1947), dens., Svethiudh. En kommentar 
till Snorres skildring av Sverige (i NoB 40, 1952), Carl Ivar Ståhle, Om vår 
äldsta jordebok (Vårfruberga klosters godsförteckning) (i NoB 36, 1948), 
dens., Sockenbildningen i Törens prosteri (i NoB 38, 1950) och Bjarne Beck-
man, Till frågan om Sigridlev (i NoB  46, 1958, och NoB 49, 1961). Den his-
toriska bakgrunden till ett karakteristiskt inslag i Västergötlands ortnamns-
skick ger Ivar Lundahls artikel Ordet stom och gårdnamnet Stommen samt 
förhållandet mellan sockennamn och gårdnamn i Västergötland, Dalsland 
och Värmland (i NoB 33, 1945). Ett viktigt och uppmärksammat bidrag i 
NoB 87 (1999) är historikern Lars Otto Bergs utredning Var låg Gestilren? I 
sammanhanget kan påpekas att Jørn Sandnes innehade en professur i historia 
och i sin forskning framgångsrikt har åskådliggjort sambandet mellan ort-
namn och historia.

Ett historiskt-topografiskt tema som lockat till påfallande många bidrag 
under åren är ortnamn knutna till gränsmärken. Viktiga i detta sammanhang 
har – som antytts ovan – varit medeltida redogörelser för gränsmärken kring 
Västergötland. I denna genre har bl.a. historieprofessorerna Erland Hjärne (i 
NoB 16, 1928) och Sven Ulric Palme (i NoB 37, 1949) och latinprofessorn 
Josef Svennung (i NoB 59, 1971)  publicerat sig och senare också kulturgeo-
grafen Clas Tollin (i NoB 85, 1997).

Religionshistoriska frågor aktualiseras självfallet i tidskriftens bidrag om 
sakrala ortnamn. Etnologin har en naturlig plats i NoB. Om Sahlgrens väldo-
kumenterade intresse för detta ämne vittnar bl.a. uppsatserna Blåkulla och 
blåkullafärderna. En språklig och mythistorisk undersökning (i NoB 3, 1915) 
och Forna tiders jakt och djurfångst belysta av ortnamn  (i NoB 8, 1929). 
Hans intresse för tabuering och noanamn har bl.a. kommit till uttryck i hans 
tolkning av sjönamnet Vänern (i NoB 47, 1959). Geologiämnets  betydelse 
för ortnamnsforskningen illustreras av Mats G. Larssons och Staffan Fridells 
artikel om Föret, Föresäng och Forkarby (i NoB 99, 2011).

Trots tidskriftens inriktning på ortnamn har åtskilligt rörande personnamn 
publicerats i NoB. Ett mycket uppmärksammat bidrag är Gösta Holms Nam-
net Gustav (i NoB 62, 1974). Bland framställningar om personbetecknande 
ord av annat slag påträffar man  Elias Wessén, Om nordiska inbyggarnamn (i 
NoB 20, 1932), Staffan Fridell, Nordiska inbyggarbeteckningar. En kortfattad 
kritisk översikt (i NoB 83, 1995), Thorsten Andersson, Götar, goter, gutar (i 
NoB 84, 1996) och dens., Altgermanische Ethnika (i NoB 97, 2009). 

Om tendenser inom namnforskningen under senare tid vittnar Rosemarie 
Gläsers artikel Nomenklaturen im Grenzbereich von Onomastik und Fach-
sprachenforschung (i NoB 78, 1990), Paula Sjöbloms Jobs vacant: seeking to 
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employ a good company name (i NoB 96, 2008) och även Rob Rentenaars 
uppsats om nederländsk gatunamngivning (i NoB 83, 1995). Litterär ono-
mastik har inte varit ett framträdande tema i NoB men möter redan i årgång 
2 (1914) i framställningar av Ruben G:son Berg, Theodor Hjelmqvist och 
Gottfrid Kallstenius. Mats Rydéns uppsats om Shakespeares blommor (i 
NoB 63, 1975) intar en särställning.

Ett inte oväsentligt inslag i NoB är de många minnesteckningarna över 
bortgångna namnforskare.  Tillsammantagna ger de en stor mängd informa-
tion om forskare och viktiga forskningsinsatser. 

Sammanfattning och avslutning
Programförklaringen 

I programförklaringen i årgång 1 (1913) av NoB omtalas olika mål för eller 
förhoppningar inför tidskriftens verksamhet.  I vilken mån uppnåddes målen 
och infriades förhoppningarna?

 Man antog bl.a. att den nordiska namnforskningen skulle kunna väcka in-
tresse även »på andra sidan Östersjön och Nordsjön». Denna förhoppning 
gick i uppfyllelse. Att NoB tidigt uppmärksammades utanför Norden fram-
går av Vibeke Dalbergs bidrag i årgång 100; kontakterna med engelsk och tysk 
namnforskning har varit många under det nu gångna första seklet. Redan till-
flödet av utomnordiska arbeten för recension och bytesverksamheten med 
utländska tidskrifter visar att tidskriften ännu i dag är känd utanför Norden.

En central programpunkt är önskemålet att ordforskningen skall kombi-
neras med ingående sakforskning. Det framhålls bl.a. att infriandet därav krä-
ver samarbete »mellan vetenskapsidkare av olika fack» och att den stora all-
mänheten genom uppgifter om dialektuttal och lokala förhållanden kan ge 
värdefulla bidrag till ortnamnsforskningen. NoB kom att i hög grad präglas av 
den sakliga ortnamnsforskningens metodik, och detta tillstånd råder ännu i 
dag. Samverkan mellan namnforskare och forskare från andra ämnesområ-
den har ägt rum men kunde ha skett i större omfattning. Imponerande är hur 
som helst den omfattande medverkan av icke-nordister som kännetecknar 
tidskriftens första årtionden; sådan medverkan förekommer fortfarande och 
har fått stort utrymme i de två senast utgivna årgångarna  (98, 2010 och 99, 
2011).

Tanken på ett inflöde av information från allmänheten kom att kraftfullt 
förverkligas genom en annan av Jöran Sahlgrens skapelser, Svenska ort-
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namnsarkivet (sedermera Ortnamnsarkivet i Uppsala) med dess väldiga sam-
ling av ortnamnsuppteckningar.

Ett särskilt avsnitt i programförklaringen ägnas åt de så kallade officiella 
ortnamnsundersökningarna (insamlingsverksamhet, Norske Gaardnavne, 
Sveriges ortnamn osv.). Under tidskriftens första årtionden publicerades ock-
så flera bidrag rörande sådana undersökningar, av vilka vissa  berör danska 
förhållanden.  

Starkt betonas behovet av ett samlande specialorgan för nordisk ortnamns-
forskning som dels ger rum åt större och mindre uppsatser, dels i referat, över-
sikter och granskningar ägnar »annorstädes publicerade forskningsresultat 
all vederbörlig uppmärksamhet». Måluppfyllelsen måste betecknas som god. 
En oerhörd mängd uppsatser har offentliggjorts i NoB under de hundra åren. 
Som framgår av Staffan Nyströms bidrag i NoB 100 har recensionsverksam-
heten varit ojämn men tillsammantagen mycket omfattande med en märkbar 
expansion under senare tid. Från och med årgång  61 (1973) blev årskrönikan 
Nordisk namnforskning  ett betydelsefullt inslag i NoB. 

På programmet står, heter det 1913, i främsta rummet undersökningar av 
språkmaterialet i de nordiska ortnamnen och vidare sakliga utredningar som 
kan belysa ortnamnen och deras historia. Tidskriften fick den avsedda karak-
tären. Trots den uttalade inriktningen på Wörter und Sachen-forskning 
(programmet avslutas med orden i språkforskningens och odlingshistoriens 
tjänst) har nog ett huvudmål ändå i regel eller oftast varit att nå fram till 
språkliga resultat.

Det framhålls att man räknar med intresse för NoB från allmänhetens sida. 
»I tidskriftens program ingår därför även användandet av ett så långt möjligt 
lättillgängligt framställningssätt. »  Alla medverkande har knappast förverk-
ligat denna del av programmet, men Sahlgren gjorde det – han ägde en beund-
ransvärd förmåga att argumentera och presentera viktiga rön på ett lättill-
gängligt sätt – och Harry Ståhl gick i lärofaderns fotspår: »I själva verket är i 
hans fall gränsen oskarp mellan populärvetenskap och fackvetenskap i sträng-
are mening», framhåller Thorsten Andersson (i NoB 79, 1991) i en minnes-
teckning över den närmaste föregångaren som tidskriftsredaktör 

Tendenser och utvecklingslinjer

Vissa kännetecken har NoB bevarat sedan 1913, men mycket har också för-
ändrats. Kontinuiteten under de hundra åren förklaras till väsentlig del av att 
ortnamns språkliga tydning hela tiden har varit och ännu är av central bety-
delse. Namn och namnelement tolkas fortfarande. Detta innebär självfallet 
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inte att läget på den språkliga sidan i allt väsentligt är oförändrat sedan 1913. 
Tvärtom, mycket nytt har tillkommit, otaliga ortnamn har fått nya förkla-
ringar, bidrag har lämnats till svensk språkhistoria, uppfattningen om viktiga 
namnelement har förändrats radikalt, nya metodiska grepp har prövats och 
nya forskningsfält har beträtts. Under den senaste tiden har välkända men 
svårtydda namn  som exempelvis Gödåker, Tierp, Trosa och Vappa fått nya 
tolkningar; härvid har Lennart Elmevik gått i spetsen.

 Olika skeenden inom namnforskningen har naturligt nog satt spår i NoB. 
I årgångarna 59 och 60 (1971, 1972)  belystes Hans Krahes viktiga hydrony-
miska teorier för första gången ingående i NoB. Som landvinningar framstår 
– med sina genomförda tematiska problemställningar och ämnen av stor 
räckvidd –  Thorsten Anderssons utredning om -str- i ortnamn (i NoB 63, 
1975) och hans ovannämnda bidrag Eigennamen als erstes Glied nordischer 
Ortsnamen (i NoB 67, 1979).  

Förbindelserna med europeisk forskning utanför Norden är som framgått 
ovan ett betydelsefullt inslag i tidskriftens historia. De har inte på länge tagit 
sig uttryck i utgivarmedverkan av engelska eller tyska forskare, men kontak-
ten med den germanskspråkiga delen av Europa är obruten. Thorsten An-
derssons omfattande insatser som vägvisare till kontinental forskning har 
inneburit något nytt i bilden av NoB. Recensionsavdelningen har under 
2000-talet innehållit många framställningar om utomnordiska arbeten.

1960-talets slut och 1970-talet kom med inslag av ny typ i NoB, vilket 
framgår av Kristina Neumüllers bidrag till jubileumsårgången. Terminologis-
ka frågor diskuterades systematiskt och ny namnteori presenterades. Temat 
ortnamn och samhälle har alltid haft sin plats i tidskriften, men på 1970-talet 
fick det starka programmatiska uttryck. NoB har givit visst utrymme åt den 
»nya» kategorin övriga namn.

Årgångarna har under senare tid tenderat att bli något större, samtidigt 
som uppsatserna tenderat att bli färre och längre. Någon dramatisk föränd-
ring över tid är det dock inte fråga om. Högst avsevärd är däremot skillnaden 
mellan de korta anmälningarna under tidigare år och de senare årens ofta rätt 
långa recensioner. En viktig nyhet innebar införandet av de årliga nordiska 
namnkrönikorna.

NoB publicerar fortfarande bidrag av språkforskare som inte är nordister 
och från forskare som inte är språkvetare, men huvudtendensen är klar: det är 
framför allt namnforskare som skriver i tidskriften. Den vetenskapliga tyng-
den är nu mer framträdande än viljan eller förmågan att uttrycka sig populär-
vetenskapligt.
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Det är en imponerande hundraåring vi hyllar denna höst. Alltsedan sin till-
komst har Namn och bygd intagit en central plats i nordisk namnforskning. 
Hur det blir i fortsättningen återstår att se. Men vi vill gärna uttrycka våra för-
hoppningar med Vasaloppets devis: I fädrens spår för framtids  segrar.

Summary
Namn och bygd – tendencies and trends over a hundred years

By Svante Strandberg

In 2012, Namn och bygd, which is considered to be the world’s oldest specialised journal for 
place-name research, is publishing its one-hundredth issue. In this essay, the author attempts 
a survey of key aspects of the journal, and changes affecting it, since 1913. This includes com-
ments on its aims, its editors and associate editors, contributing authors from different aca-
demic disciplines, contacts with other countries within and beyond the Nordic region, dif-
ferent sections of the journal and, of course, the scholarly content of Namn och bygd over the 
hundred years of its history.

Med tanke på framställningens översiktliga karaktär  och det stora antalet omnämnda bidrag 
har jag  funnit anledning  att inte i en litteraturförteckning redovisa de uppsatser i NoB som 
omtalas i texten.


