
Idag är Nyköping en stad. Men det hörs på namnet 
att den inte alltid har varit det.

Under medeltiden fick man nämligen inte bedriva
handel var som helst.All kommers skulle ske på mark-
nadsplatsen i staden. Men det kunde vara långt till
närmaste stad.Därför fick vissa små samhällen också
tillstånd att bedriva handel. Det markerades av 
namnet ”köping” som betyder just handelsplats.  

För att andra skulle veta vilken handelsplats man
talade om, fick de flesta av dem ett tillägg till namnet.
”Ny” för den nya handelsplatsen, ”Norr” efter väder-
strecket eller ”Jön” efter träslaget idegran. Som ju 
fortfarande växer rikligt i de småländska skogarna.
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Har du nyss åkt förbi Skultuna eller någon annan ort
som slutar på –tuna? Då har du passerat en ort som
sannolikt fick sitt namn någon gång under järn-
åldern. Det fornnordiska ordet ”tun” antas betyda
stängsel eller hägnad, men man tror att ”tuna” också
kan stå för fästning eller handelsplats. Ungefär som
våra dagars centrum, med andra ord. 

Ortsnamn med ”tuna” finns i alla nordiska länder,
och är faktiskt så pass vanliga att de flesta fått ett
tillägg för att skilja dem åt. Ofta efter asagudar som
Frö eller Ull, eller den härad orten är belägen i. Ett
undantag är Eskilstuna, som hette Tuna ända tills
Sverige kristnades och orten döptes om efter Söder-
manlands skyddshelgon.
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Om du åker genom Sverige stöter du garanterat på
namnet Hult. Det är ett av våra äldsta och mest 
vanliga ortsnamn, med rötter som sträcker sig 
tillbaka till 1100-talet. 

Ursprungligen betyder Hult skog eller skogsdunge.
Ofta kombineras ordet med träslaget i dungen som
gett orten dess namn, exempelvis Ekhult, Granhult
och Björkhult.Vanligt var också att djurlivet i skogen
införlivades i namnet. Därav kommer namn som
Svinhult, Älghult eller Katthult, orten som blev
världsberömd tack vare en busig liten pojke vid
namn Emil.
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Visste du att en del svenska ortsnamn finns 
utanför landets gränser? Om man tänker på att
utvandrare alltid har språket med som bagage är 
det inte så konstigt.

Vikingarnas närvaro på den engelska östkusten
har lämnat språkliga spår efter sig, som syns på
vägskyltarna än idag. Svenskans ”by” och ”torp”
lever kvar i hundratals ortsnamn av typen Grimsby
och Scunthorpe. Alla ortsnamn har inte kommit till
för att många människor gett orten ett visst namn.
Ibland räcker det med en enda person. En svensk
upptäcktsresande vid namn Skottsberg lät en sjö 
i Patagonien i Sydamerika få sitt eget efternamn.
Var personen som döpte glaciären Uppsala på
samma kontinent kom från kan du säkert räkna ut.
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