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Till arbetet har värdefulla bidrag lämnats från olika håll. För den 
kvantitativa utredningen - med undertecknad Ringstam som an
svarig - bildades en arbetsgrupp med deltagare från Lantmäteri
verket, Riksantikvarieämbetet och dåvarande Ortnamnsarkivet i 
Uppsala. Gruppen sammanträdde vid flera tillfällen för att disku
tera material och slutsatser, och av ortnamnsarkivet gjordes en 
särskild delundersökning, som också redovisas i rapporten. 

För den fördjupade undersökningen sammanställdes ett omfat
tande underlag från fastighetsregistret av Elisabeth Schönning. 
Börje Sörlen utförde fältarbetet i Sollefteå kommun i samband med 
kartrekognoscering. Vad gäller de två kommunerna i Söderman
land - Flen och Strängnäs - ansvarade Staffan Nyström, Institutio
nen för nordiska språk vid Stockholms universitet, såväl för plane
ring som för fältarbete och analys av det insamlade materialet. För 
övriga kommuner svarade undertecknad Nilsson, som också haft 
det övergripande ansvaret för den fördjupade undersökningen och 
redovisningen av den. 

För text, tabeller och diagram i denna rapport står Ringstam 
(traktnamnsutredningen) och Nilsson (den fördjupade undersök
ningen). Till alla, nämnda och inte nämnda, som på olika sätt lämnat 
värdefulla bidrag till denna rapport riktar vi härmed vårt varma 
tack. 

Hans Ringstam Leif Nilsson 
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Figur 2. Illustration till delstudie 2, hur vanligt det vnr med 
fnstighetsbildning över traktgriins. 
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Ägaren till Norrby 1:4 köper marken till Årby 3:2, som genom 
fastighetsreglering läggs till fastigheten Norrby 1:4. Förutom att 
viss tidigare Årby-mark därmed blir Norrby-mark, kommer grän
sen mellan de två byarna att få en delvis ny sträckning. 











Diagrani 2. Antalet avregistrerade trakter i de 17 länen under tiden 
1 Jan. 1972 - 31 dec. 1991. Kurva frmnställd med hjälp av regressions
analys, standardavvikelse 26,05, korrelationskoefficient 0,75. 
Observem att axlarna inte börjar vid 0.

Antal avregist-

rerade trakter 

200 

180 • 

• 

160 

140 

120 • 

100 • • 

• 

80 

60 
• 

40 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Orsaker till avregistreringarna

Anledningen till att de 2 581 trakterna avregistrerats var, att de 
ingått i fastighetsbildningsförrättningar, främst föranledda av ra
tionaliseringar inom jord- och skogsbruket. Andra orsaker var exploa
tering och genomförande av planer för nybyggnation, sammanlägg
ning av sambrukade fastigheter, sammanläggning av järnvägs
fastigheter och, i ett par fall, bildande av militära övningsområden. 
Särskilt verkar skogsbolagens och Domänverkets strävan att sam
manföra skogsmark till så få fastigheter som möjligt ha medfört, att 
många trakter avregistrerats. Som exempel kan nämnas 9 trakter i en 
o�.h samma förrättning i Kalmar län 1978, 26 trakter i en förrättning
i Orebro län 1976, totalt 25 trakter i två sammanläggningar i Gävle
borgs län 1984 och 29 trakter i en förrättning i Värmlands län 1973. 
Dessa stora förrättningar kan naturligtvis ha påverkat enskilda års 
undersökningsresultat något slumpartat. 
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- Mälarområdet (Södermanland-Uppland), som har rikligt med
karakteristiska ortnamn av äldre typ och en kontinuitet från
järnålder till medeltid vad gäller kolonisation och bebyggelse
historia.

- Västergötland, vars kulturlandskap är rikt varierat och där många
stora byar har ett ålderdomligt och eget ortnamnsskick. Området
är dessutom täckt i serien Sveriges ortnamn.

- Ångermanälvens dalgång, som är ett exempel på ett norrländskt
område med väl sammanhållna bygder, där or.!namn och admi
nistration kan studeras i ett sammanhang. A ven här är ort
namnen behandlade i Sveriges ortnamn.

I dessa tre regioner valdes sju kommuner för den fördjupade under
sökningen, nämligen Enköping, Flen och Strängnäs, Falköping, 
Herrljunga och Ulricehamn samt Sollefteå. 

Grundmaterial och metodik 

Grundmaterialet utgjordes av utdrag ur fastighetsregistret med 
uppgift om samtliga traktnamn som - till följd av fastighetsregle
ring eller sammanläggning - avregistrerats i dessa kommuner un
der perioden 1910-1991. Detta material bearbetades sedan på så sätt, 
att traktnamn som inte var relevanta för undersökningens syfte 
sorterades ut. Det gällde dels fastigheter, som omregistrerats med 
kvartersnamn, dels avsöndringsnamn av appellativ karaktär (t.ex. 
Gnragetomten). Sådant bortfall var påtagligt stort i Flens kommun, 
där antalet namn reducerades med nästan hälften. I detta samman
hang skall också påpekas, att all redovisning avser antalet namn, 
vilket är större än antalet förrättningar. Det är inte ovanligt att mer 
än ett namn avregistrerats vid samma tillfälle. 

Då samtliga sådana fall sållats bort återstod totalt 531 namn. För 
vart och ett av dessa gjordes en blankett, där vissa grundfakta för 
varje namn fylldes i före fältarbetet, dels från kartor och samling
arna i Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU), dels från fastighets
registret (FR). Från OAU (och i förekommande fall Sveriges ort
namn) registrerades om och när namnet var upptecknat, äldsta 
belägg i jordebok eller jordregister och dessutom kommentarer från 
den namngranskning som föregick förstagångsutgivningen av den 
moderna ekonomiska kartan. Därtill noterades namnets förekomst 
på aktuella editioner av ekonomiska och topografiska kartorna. 
Från FR infördes uppgifter som årtal för avregistreringen och typ av 
åtgärd som orsakat den. 
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