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SPRÅKEN, TIDEN, RUMMET, 2013, S. 62–77 

 

SUSANNE HAUGEN 

Svenska bautagator 
Om betydelsen hos Bauta- i svenska gatunamn 

Under mitt avhandlingsarbete samlade jag in svenska och fornvästnordiska 
belägg för ord bildade med bauta(-) i syfte att utreda ordets etymologi 
och dess betydelse och funktion i svenskan (Haugen 2007). Under materi-
alinsamlingen stötte jag på ett antal namn bildade med Bauta(-) och 
Bautasten-, särskilt gatunamn, men även några andra namn. Av flera skäl 
fann jag det bäst att i avhandlingen utesluta namnen ur materialet, och i 
stället behandlas de nu här.1 Fokus ligger på gatunamn bildade med  
Bauta-, även om också några andra namn berörs. Gatunamnen är följande: 
  

Bautastensgatan på Hisingen i Göteborg. 

Hovås Bautastensväg (f.d. Bautastensvägen) i Hovås i Göteborgs kommun. 

Bautastensvägen i Halmstad. 

Bautavägen i Brastad i Bohuslän. 

Bautagatan i Vårgårda i Västergötland.  

Bautastensvägen (f.d. Bautavägen) i Sollentuna. 

Bautastensvägen i Järfälla. 

 
Därutöver berörs även några andra namn: Bauta livs (Borås tidning 
30.10.2001) med varianten Bauta matmarknad (egen observation), Bauta 

                                                
1 Tack till Ann-Catrine Edlund, Sigurd och Ingegerd Fries samt festföremålet självt, Lars-
Erik Edlund, som givit värdefulla synpunkter på föreliggande text i tidigare version. Tack 
även till Daniel Andersson som hjälpt mig att slutligen bringa ordning i framställningen 
och till Marianne Lönn som genom sina fackkunskaper hjälpte mig att lösa ett mysterium 
rörande resta stenar i Hovås. Tack också till Ralph Josefsson, ordförande i Askims hem-
bygdsförening, som upplyst mig om resta stenar och andra fornlämningar i Askim och för 
min räkning letat efter resta stenar på Hovås golfbana.   
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(Göteborgs-Posten 17.9.1999) och Bautafolket (muntlig kommunikation 
med Lars-Gunnar Andersson 31.7.2006) – namn som alla kan relateras till 
Bautastensvägen i Göteborg.2 

Syftet med studien är att utreda vilken betydelse Bautasten- har 
haft i gatunamnen vid tidpunkten för namngivningen och att föreslå några 
möjliga förklaringar till betydelserna och eventuella betydelseskillnader. I 
betydelseundersökningen fokuseras ifall namnen är sakligt motiverade 
eller fantasinamn samt ifall namnen är kategorinamn (gruppnamn). Sakligt 
motiverade namn syftar på någon företeelse i närliggande terräng, medan 
fantasinamn saknar saklig motivering (jfr Wahlberg 2003:11). Kategori-
namnprincipen fick sitt genombrott på 1800-talet i och med utbyggnaden 
av många svenska städer och har sedan dess varit förhärskande. Namn till-
delade enligt kategorinamnprincipen kan vara antingen fantasinamn eller 
sakligt motiverade namn på företeelser inom ett samlat område och som 
refererar till en viss ämneskrets (Wahlberg 1997:191, 193). 

Vid undersökningen av en eventuell saklig motivering till namnen 
fokuseras vilken typ av stenar som inspirerat till namnet, vilket naturligt-
vis är centralt för betydelsen. Genom Riksantikvarieämbetets söktjänst 
Fornsök (även benämnd FMIS) har jag fått upplysningar om det finns en 
eller flera resta stenar (bautastenar), runstenar, andra stenar eller fornläm-
ningar invid gatorna. Uppgifter om fornlämningarnas placering och date-
ring har jag fått genom de inskannade dokument från det äldre fornmin-
nesregistret som finns tillgängliga i Fornsök. Dessutom har jag personligen 
gjort exkursioner till alla gator och platser med Bauta-namn för att se 
eventuella stenar och bilda mig en uppfattning om omgivningen. 

Två gatunamn innehåller kortordet Bauta- (liksom det äldre nam-
net på Bautastensvägen i Sollentuna), en ordform bildad genom ellips, dvs. 
reduktion av morfem (jfr Laurén 1975:291). Jag ansluter mig till den defi-
nition av ellips som anges i Om teknikens språk (Selander 1977) där ellips 
definieras som ett ordbildningssätt som resulterar i ”ett formellt ofullstän-
digt uttryck, som dock till betydelsen är likvärdigt med det fullständiga 
uttryck, ellipsbasen, ur vilket det har uppkommit” (Selander 1977:45). I 
detta fall antas alltså Bauta- vara bildat till ellipsbasen bautasten. Exempel 
på sådana bildningar finns också i det material som jag samlade in till min 
avhandling.3 

Artikeln inleds med en beskrivning av betydelsen hos substantivet 
bautasten. Därefter redovisas gatunamnen, i den ordning de ställs upp 

                                                
2 Samtliga gatunamn har jag funnit genom sökningar på Eniro, Hitta.se och Google Maps. 
Belägg i dagstidningar har jag funnit genom sökningar i PressText, Mediearkivet och 
Språkbanken.  
3 Att Bauta- skulle representera en förstärkande förled vid tidpunkten för namngivningen 
måste anses osannolikt, eftersom det första belägget för bauta- i förstärkande betydelse är 
daterat till 1985 (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23.6.1985; jfr Nyordsboken 2000). 



SUSANNE HAUGEN 

 64 

ovan, och namngivningsprinciperna behandlas. Artikeln avslutas med slut-
satser och reflexioner kring gatunamnens betydelse.  

Betydelse hos substantivet bautasten 
För uppslagsordet bautasten anger Nationalencyklopedin (NE) betydelsen 
’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’; Nat-
ionalencyklopedins Ordbok (NEO) anger betydelsen ’fornnordisk minnes-
sten över död person’ och SAOL 13 ’minnessten utan inskrift från förhi-
storisk tid’. Betydelseangivelserna skiljer sig alltså åt på två punkter: be-
träffande ålder (ingen angivelse/fornnordisk el. förhistorisk tid) och utse-
ende (utan inskrift/ingen angivelse). Den betydelseanalys som jag gjorde i 
avhandlingen gav, som väntat, i stort sett samma resultat som ordböcker-
nas (Haugen 2007:89f.), men i mina belägg uttrycks ofta egenskapen ålder 
explicit och den är ofta påfallande hög (t.ex. anges i beläggen äldre järnål-
dern, 2 000 år tillbaka, 3 000 f.Kr. och från stenåldern). Endast i ett fåtal 
av beläggen uppges stenarna ha inskriptioner, dvs. att de är runstenar. 

Bauta- i svenska gatunamn 
Bautastensgatan på Hisingen i Göteborg 

Bautastensgatan i Göteborg fick sitt namn 1918 efter fyra resta stenar 
(RAÄ-nr Lundby 44:1–44:4) vid gatans ände som markerar gravar från för-
historisk tid, dvs. före 1050 e.Kr. (Fornsök; Lindstam 1986:91; jfr Baum 
2001:47). Till Bautastensgatan är två andra namn relaterade, Bauta och 
Bauta livs:  
 

Valet föll på kvarteret Fogsvansen vid Säterigatan i närheten av Bauta och 
Lundby nya kyrka och Kyrkbyn. (Göteborgs-Posten 17.9.1999.) 

Lätt förvirrat tar hon ett fastare grepp om handväskan, överväger en kort 
stund att vända hemåt igen, men bestämmer sig sedan för att besöket i 
Bauta livs är för viktigt. (Borås tidning 30.10.2001.)  

 

En sökning på bauta livs på internet ledde mig till Lambgatan i området 
Lundby i Göteborg, som ligger i direkt anslutning till Bautastensgatan, där 
det ligger en byggnad på vars fasad texten Bauta matmarknad avtecknar 
sig i den bleknade målarfärgen (se Figur 1). 
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Figur 1. Byggnaden på Lambgatan på Hisingen i Göteborg. Foto: Susanne 
Haugen. 

 
Hannele Parvianen, skribenten bakom citatet ovan ur Borås tidning, har 
meddelat mig att det är just denna (f.d.) Bauta matmarknad på Hisingen 
som avses med Bauta livs (e-brev 17.8.2006).4 Rimligen är Bauta matmark-
nad och Bauta livs bildade till namnet Bauta som nämns i citatet ur Göte-
borgs-Posten ovan. Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska 
vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, har näm-
ligen informerat mig om att Bauta är en benämning på Lundbyområdet 
som används av de boende i detta område – Bautafolket, som de kallar sig 
själva, enligt Andersson (muntlig kommunikation 31.7.2006). För folk ut-
anför detta område är emellertid både Bauta och Bautafolket okända be-
grepp, enligt Andersson. 

En tydlig saklig motivering till namnet Bautastensgatan finns i de 
resta stenarna, och endast en gata i området har ett namn som möjligen 
skulle kunna föras till samma ämneskrets som Bautastensgatan, nämligen 
Danagatan, vilket utesluter kategorinamngivning.5 Det är därför rimligt att 
anta att de resta stenarna även gett upphov till områdesnamnet Bauta, 
vilket i sin tur gett upphov till Bautafolket, Bauta livs och Bauta mat-
marknad, där Bauta i samtliga fall är kortord av ordet bautasten.  

                                                
4 Man får anta att fasaden på f.d. Bauta matmarknad har målats om eftersom den är röd, 
medan fasaden på Bauta livs i artikeln i Borås tidning uppges vara gul. 
5 Daner är en benämning på en germansk folkstam bosatt i Danmark. Under vikingatiden 
avsåg benämningen skandinaver i allmänhet, och invånare i Danmark använde den om sig 
själva under hela medeltiden (NE).  
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Hovås Bautastensväg (f.d. Bautastensvägen) i Hovås i Göteborgs 
kommun 

Hovås Bautastensväg fick sitt namn 1974 och hette under perioden 1960–
1974 Bautastensvägen. Enligt Lindstam (1986:160) och Baum (2001:135) 
har gatan fått sitt namn efter två resta stenar på den intilliggande golfba-
nan, och stenarna antas ha markerat gravar från brons- eller järnåldern. 
Båda upplyser också om att ingen av stenarna i dag står på ursprunglig 
plats.6  

Sannolikt är det de resta stenarna RAÄ Askim 42:1 och Askim 41:1 
som har gett upphov till gatans namn. Båda dessa stenar har registrerats 
som ”övrig kulturhistorisk lämning”, dvs. lämningar som inte kan antikva-
riskt bedömas som ”fast fornlämning”, med vilket avses en lämning som 
”är från forna tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att 
den är varaktigt övergiven” (Fornsök). En viss osäkerhet tycks således råda 
kring dessa stenars antikvariska värde. Stenen 42:1 står i golfbanans utkant, 
ca 50 meter från gatans ände, och stenen 41:1 står mitt på golfbanan, på 
golfbanans norra del, ca 700 meter från gatan. Namnet Hovås Bautastens-
väg, liksom det äldre Bautastensvägen, kan alltså sägas ha saklig moti-
vering, och ingen intilliggande gata har namn som anknyter till ämneskret-
sen. Man kan dock inte utesluta att även andra fornlämningar i närheten 
har inspirerat till namnet, inte minst eftersom den ena stenen står en bra 
bit från gatan, och både Lindstam och Baum skriver också om namnet 
Bautastensvägen att det ”påminner om de många fornlämningar som finns 
inte minst på och omkring den närbelägna golfbanan” (Lindstam 1986:91; 
Baum 2001:47). På golfbanan finns förutom de resta stenarna bl.a. en do-
marring och en stensättning (se Fornsök). 

Bautastensvägen i Halmstad 

Bautastensvägen i Halmstad fick sitt namn 1969, och enligt Valter Hå-
kansson bildar den tillsammans med andra gator i kvarteret en namngrupp 
uppkallad efter ”bronsåldern och dess föremålsbestånd”, eftersom talrika 
fornlämningar finns i området (Håkansson 1983:35f., 41, 69). Vissa gatu-
namn är fantasinamn medan andra är sakligt motiverade, däribland 
Bautastensvägen (ibid.), eftersom fem resta stenar, RAÄ-nr Snöstorp 2:1, 
som utgör ett gravfält från förhistorisk tid står på ett angränsande grönom-
råde (Fornsök).  

                                                
6 Samma information om stenarna, i nästintill identisk ordalydelse, står också att läsa i 
Askim genom tiderna. En bok om historia, natur och bebyggelse utgiven av Askims kom-
mun 1973, s. 32. 
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Bautavägen i Brastad i Bohuslän 

Bautavägen i Brastad ligger på en höjd invid Brofjorden, ca två kilometer 
från tätorten och har rimligen fått sitt namn efter den s.k. Vin-
bräckastenen (RAÄ-nr Brastad 122:1), en rest sten som markerar en grav 
från förhistorisk tid (Fornsök).7 Stenen är ovanligt hög, totalt 7,86 m 
(Fornsök), och beskrevs av Axel Emanuel Holmberg i Bohusläns Historia 
och Beskrifning (del 2, 1867:160) som ”Bohusläns skönaste stenstod”. Då 
var stenen omkullfallen och trasig men den reparerades och restes åter av 
Stångenäs hembygdsförening den 3 november 1972 (se Figur 2) (muntlig 
kommunikation med Gunnar Andersson, Stångenäs hembygdsförening, 
4.8.2006). 
 

 
Figur 2. Resningen av Vinbräckastenen den 3 november 1972. Foto: 
Stångenäs hembygdsförenings almanacka 2007. 
                                                
7 Att namnet är relaterat till Vinbräckastenen antar även Rickard Wennerberg, 
kultursekreterare vid Lysekils kommun (e-brev 15.3.2013). Mest sannolikt fick Bautavägen 
i Brastad sitt namn i slutet 1980-talet, enligt information från Ylwa Larsson vid Lysekils 
kommun (e-brev 14.3.2013).  
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Två gator i närheten har namn som anknyter till sten, Kantstensvägen och 
Kilvägen, men de torde snarast referera till områdets senare tids historia 
som stenhuggarbygd.  

Bautagatan i Vårgårda i Västergötland 

Bautagatan i Vårgårda fick sitt namn 1973 och är uppkallad efter två resta 
stenar som markerar gravar från förhistorisk tid (e-brev från Lena Eliasson, 
Vårgårda kommun, 19.5.2006; Fornsök). Stenen RAÄ-nr Kullings-Skövde 
11:1 står på en gräsmatta i en liten rondell vid gatans ände och stenen 
RAÄ-nr 22:1 står på en av gatans tomter (Fornsök). Gatans namn är alltså 
sakligt motiverat. 

Bautastensvägen (f.d. Bautavägen) i Sollentuna 

Bautastensvägen i Sollentuna är en obebodd och anspråkslös gata, en grus-
väg utan gatskylt, på en bergstopp vid sjön Snuggan. Första gången 
Bautastensvägen i Sollentuna finns dokumenterad har den formen Bauta-
vägen och omnämns i bilagan ”Sollentuna Väg- och Trafikkommittés för-
slag till vägnamn inom kommunen” till kommunalnämndens protokoll 
den 18.4.1939. Olof Svanberg, kommunarkivarie i Sollentuna, berättar att 
Gatu- och vägnämnden i januari 1946 anlitade Carl Ivar Ståhle, fil.lic. vid 
Stockholms högskola, för att språkligt granska kommunens gatunamn.8 
Namnet Bautavägen föll inte i god jord hos Ståhle:  

Förleden bauta- existerar icke som svenskt ord. Det finnes endast i förbin-
delsen bautasten. Namnet bör ha formen Bautastensvägen (önskvärt är 
givetvis att bautastenar finnas eller funnits i närheten). (Ståhle citerad i e-
brev från Annika Holmberg, kommunarkivarie i Sollentuna, 15.8.2006.) 

Gatu- och vägnämnden beslutade emellertid att bortse från Ståhles kritik 
och höll fast vid Bautavägen. När kommunens första översiktskarta 
trycktes 1950 tycks Ståhles kritik ändå ha fått fäste, eftersom gatans namn 
då har ändrats till Bautastensvägen. Något motiv till namnet eller nam-
nändringen anges inte, enligt Svanberg.  

Det är inte helt klart vad som ligger bakom namnet Bautastensvä-
gen, eller det tidigare Bautavägen, men enligt Svanberg har runstenen 
Snuggastenen (RAÄ-nr Sollentuna 67:1) troligtvis inspirerat vid namngiv-
ningen (se Figur 3). Flera skäl talar för att han har rätt. Ingen av  
 

                                                
8 Om inte annat anges, har alla fakta rörande gatunamnet Bautastensvägen i Sollentuna och 
dess tillblivelse lämnats av Olof Svanberg (e-brev 18.5.2006). Carl Ivar Ståhle blev, enligt 
Svenska Akademiens hemsida, fil.dr och docent i nordiska språk år 1946. 



SVENSKA BAUTAGATOR. OM BETYDELSEN HOS BAUTA- I SVENSKA GATUNAMN 

 69 

 
Figur 3. Snuggastenen i Sollentuna. Foto: Susanne Haugen.  
 
Sollentunas fornlämningar ligger i Bautastensvägens omedelbara närhet 
och Snuggastenen är den som ligger klart närmast, ca 400 meter från ga-
tan. Namnet på Snuggavägen, en gata som direkt angränsar till Bautastens-
gatan, visar också att man har sökt inspiration från området kring sjön 
Snuggan vid namngivningen. 

Runstenen Snuggastenen har också med all sannolikhet varit före-
bild vid namngivningen av Runbovägen, Runskogsvägen och Runbergsvä-
gen som ligger i ett område ca en kilometer från Bautastensvägen och ca 
500 meter från runstenen. Kanske är också dessa Run-namn förklaringen 
till att förleden Bauta(sten)- valdes för Bauta(stens)vägen, trots att före-
bilden var en runsten, dvs. att förleden Run- var upptagen för ett annat 
område? En annan möjlig tolkning av namnet är att Bautastensvägen till-
sammans med de närbelägna gatorna Stenstavägen och Hällvägen ingår i 
en namngrupp med referenser till olika typer av stenar, då alla dessa gator 
ligger på eller vid foten av ett klippigt berg – men i ett sådant fall är 
Bautastensvägen inte ett sakligt motiverat namn. Stenstavägen fick sitt 
namn 1950, liksom alltså Bautastensvägen, medan Hällvägen är äldre 
(Svanberg, e-post 8.3.2013). Enligt min mening är det dock mer sannolikt 
att namnet motiveras av runstenen, framförallt eftersom kommunarkiva-
rien anser att det är en rimlig tolkning och eftersom Ståhle menar att det 
bör finnas en ”bautasten” i närheten av gatan, dvs. att det är önskvärt med 
en saklig motivering. Att kommunen värdesatte Ståhles åsikter fram-
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kommer ju i att han slutligen blev hörsammad, dvs. att gatans namn änd-
rades i enlighet med hans rekommendation. 

Bautastensvägen i Järfälla 

Bautastensvägen i Järfälla är liksom sin namne i det närliggande Sollentuna 
en anspråkslös gata; en asfalterad gång- och cykelväg (se Figur 4). Gatan 
fick sitt namn genom ett beslut i Järfällas kommunfullmäktige 1956 och 
namnet har tillämpats sedan 1 oktober 1957 (Kungörelse från Kommunal-
nämnden i Järfälla kommun 31.8.1957). Enligt Ingrid Kennerstedt Bornhall, 
kommunarkivarie i Järfälla kommun, ingår gatan i en namngrupp i äm-
neskretsen ”fornminnen och vikingatiden”, eftersom flera fornlämningar, 
bl.a. gravfält, runstenar och andra stensättningar, finns i området (e-brev 
från Ingrid Kennerstedt Bornhall 11.3.2013; 13.3.2013). 
 

 
Figur 4. Stenen RAÄ-nr Järfälla 366:1 intill gång- och cykelvägen Bauta-
stensvägen. Stenen står i närheten av en oxel som antas vara Järfällas 
största (Fornsök). Foto: Susanne Haugen. 
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Detta framkommer också tydligt i namngivningen. Flera gator i Bauta-
stensvägens närhet bär namn med historisk referens, bl.a. Runstensvägen, 
Vinlandsvägen, Vikingavägen, Spjutvägen, Danavägen och Budkavlevägen. 
Bautastensvägen har trots detta sannolikt saklig motivering i en rest sten 
(RAÄ-nr Järfälla 366:1) som markerar en grav från brons- eller järnålder, 
dvs. från perioden 1800 f.Kr. till 1050 e.Kr.9 Stenen står alldeles invid ga-
tan och omges av sex flata hällar i en cirkelformation, och därför antas att 
stenen möjligen kan ha utgjort mittsten i en stensättning (Fornsök).  

Namngruppen där Bautastensvägen ingår kan dels sägas bestå av 
fantasinamn, dels av sakligt motiverade namn genom de många fornläm-
ningarna i området. Namnet Runstensvägen är mest intressant i detta 
sammanhang, särskilt i relation till de ovan berörda namnförhållandena i 
Sollentuna. I direkt anslutning till Runstensvägen står nämligen två run-
stenar (RAÄ-nr Järfälla 41:1–41:2) från järnålder eller medeltid, dvs. från 
perioden 500–1520 e.Kr. Det visar att både Bautastensvägen och Run-
stensvägen i Järfälla är sakligt motiverade men att namnen har motiverats 
genom olika typer av stenar, dvs. att orden bautasten- och runsten har 
givits olika betydelser.  

Slutsatser och reflexioner 
Av de sju gatunamnen är sex tydligt sakligt motiverade, dvs. alla utom 
möjligen Bautastensvägen i Sollentuna där namnet kan tänkas ingå i en 
namngrupp med vissa fantasinamn. Namnen Bautastensgatan i Göteborg, 
Bautastensvägen i Halmstad, Bautavägen i Brastad, Bautagatan i Vårgårda 
och Bautastensvägen i Järfälla syftar alla på särskilda resta stenar i gatornas 
närhet, stenar som markerar gravar från förhistorisk tid, dvs. tiden före 
1050 e.Kr. Namnet Hovås Bautastensväg syftar på två stenar i gatans när-
het, men stenarnas antikvariska värde är osäkert. Detta har emellertid 
knappast haft någon betydelse för dem som namngivit gatan, om det ens 
har varit känt för dem. Bautastensvägen i Halmstad och Järfälla ingår båda 
i namngrupper i ämneskretsen ”bronsåldern och dess föremålsbestånd” 
respektive ”fornminnen och vikingatiden”, men namnen är trots detta 
sakligt motiverade genom närliggande resta stenar. Namnelementen 
Bautasten- och Bauta- kan alltså i samtliga fall utom ett sägas ha den bety-
delse som anges i NE, NEO och SAOL 13 (2006), dvs. ’upprest, naturlig 
eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’, ’fornnordisk minnessten 
över död person’ respektive ’minnessten utan inskrift från förhistorisk tid’. 
Dessa betydelser stämmer också väl överens med betydelsen hos beläggen 
i min avhandling. 

                                                
9 Även om den som gjort inventeringen för Riksantikvarieämbetet inte tycks ha insett 
stenens betydelse för gatans namn. Om stenens placering skriver hen: ”Intill och S om 
(Bautastens!)-vägen” (Fornsök). 
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Bautastensvägen i Sollentuna avviker från de övriga i det att namnet 
antingen är sakligt motiverat genom runstenen Snuggastenen, eller ingår i 
en namngrupp där Bautastensvägen i så fall är ett fantasinamn. Om nam-
net motiveras genom Snuggastenen avviker betydelsen på två sätt från 
betydelsen hos de övriga namnen, framförallt med avseende på utseende, 
eftersom runstenen har inskription, men även med avseende på ålder. Be-
lägg för betydelsen ’runsten’ hos bautasten finns i min avhandling, även 
om de är fåtaliga, och kommunarkivarien i Sollentuna anser tydligen att 
det är en rimlig tolkning och alltså en rimlig betydelse hos ordet. 

Av de sju namnen finns fem i sydvästra Sverige och två i Stock-
holmsområdet. Underlaget är litet och tillåter inga generella slutsatser, 
men förhållandet lockar till reflexion kring namnens betydelser. Ords be-
tydelse är ett svårfångat fenomen, men jag vill här göra några reflexioner 
kring namnvalen i de olika landsändarna utifrån hur ord får sina betydel-
ser. Jag ansluter mig till den kognitiva lingvistikens syn på betydelse, vil-
ket innebär att betydelse ses som en övergripande enhet som i en viss 
kultur och omgivning samlar ett ords alla kriterier, alla associationer och 
emotiva laddningar (jfr t.ex. Westum 1999:40). Jag ser ett ord som en 
kombination av form och innehåll (jfr Saussure 1916:98–100). Fastheten i 
relationen mellan ordets två beståndsdelar uttrycks ofta med begreppet 
etablering. Etablering kan avse både individnivå och samfundsnivå. På in-
dividnivå är etablering en fråga om kvalitet och på samfundsnivå en fråga 
om kvantitet. Etablering på individnivå innebär att det utvecklas en 
fast(are) förbindelse mellan form och innehåll i det mentala lexikonet hos 
individen. Etablering på samfundsnivå innebär att det utvecklas en 
fast(are) förbindelse mellan form och innehåll hos flera individer. När re-
lationen mellan form och innehåll har uppnått en tillräcklig grad av fast-
het hos ett tillräckligt stort antal språkanvändare i en språkgemenskap tas 
ordet upp i ordböcker.10 Därmed är ordet en del av språkets norm och 
anses vara etablerat i språksamfundet (jfr t.ex. Warren 1992:23; Bauer 
2001:36). 

Min utgångspunkt är det individuella perspektivet på etablering, 
eftersom det är en förutsättning för ett socialt perspektiv. Om ett ord inte 
ingår i lexikonet hos minst en individ kan det heller inte ingå i ett språk-
samfunds lexikon. En förutsättning för att ett ord ska etableras är sålunda 
att en individ lägger märke till ordet. Ett tilltalande begrepp är härvidlag 
Peter Trudgills salience, ’framträdande drag’, som betecknar sådana drag i 
språket som språkbrukare lägger märke till och tar till sig, bl.a. vid ack-
ommodation. Särskilt framträdande former kan exempelvis vara former 
som är stigmatiserade, har hög status, ingår i en språklig förändring eller 
som utgör fonetiskt avvikande varianter (Trudgill 1986:11ff.). 

                                                
10 Ord kan naturligtvis etableras även i språk som inte finns förtecknat i ordböcker.  
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Ett sätt att uttrycka hur etableringsprocessen på individnivå sker är 
genom begreppet befästning (entrenchment), ett viktigt begrepp inom 
den kognitiva lingvistiken. Befästning är ett grundläggande psykologiskt 
begrepp som innebär att minnet förstärks för vissa språkliga enheter. 
Varje erfarenhet av en form och ett innehåll sätter ett spår i minnet, och 
på så sätt stärks relationen mellan formen och innehållet, dvs. ordet eta-
bleras (Langacker 1999:93; jfr Svanlund 2001:37). En viktig gynnsam faktor 
– kanske den viktigaste – bakom etableringsprocessen på individnivå är 
därmed hur många gånger en individ utsätts för en viss form med ett visst 
innehåll. Ett ords etableringsgrad är alltså nära förbunden med dess fre-
kvens (jfr Bybee 1988:131). 

I Halland, Bohuslän och Västergötland finns enligt Fornsök 1 811 
lämningar av typen ”grav markerad med sten/block” medan det endast 
finns 217 lämningar av typen ”runristning”. Det är alltså tänkbart att det 
stora antalet resta stenar har lett till att de har uppmärksammats av män-
niskor i regionen. Uppmärksamheten på ”naturliga stenar”, dvs. stenar 
utan inskriptioner, kan ytterligare stärkas av att stora delar av området har 
en klippig kuststräcka och av att vissa trakter har varit utpräglade sten-
huggarbyggder. En stor mängd resta stenar kan alltså ha lett till att ord-
formen bautasten fått ett tydligt innehåll i Sydvästsverige. Dessutom har 
ordet bautasten ett framträdande drag (jfr Trudgills salience) i diftongen 
au som är en ovanlig bokstavsföljd i svenskan. Detta framträdande drag 
kan bidra till att människor även fäster uppmärksamhet vid ordformen. 
En kombination av ett stort antal stenar, både resta och andra, och en 
ordform med ett framträdande drag kan således ha lett till att ordet 
bautasten, till form och innehåll, har fått fäste hos människor i Syd-
västsverige och därmed lett till att flera gator fått namn med ordelementet 
Bauta-. 

I Uppland är lämningstyperna avsevärt mer jämnt fördelade. Där 
finns 1 100 lämningar av typen ”runristning” och 1 157 lämningar av typen 
”grav markerad med sten/block”. Även här är alltså lämningstypen rest 
sten vanligare än runstenar, dock bara marginellt, och runstenar måste 
sägas vara mer iögonenfallande – och mer uppmärksammade – än resta 
stenar. Omsatt till forna stenlämningar kan man säga att runstenar har ett 
framträdande drag i relation till resta stenar, dvs. inskriptionerna. Mälar-
dalen är också välkänt för sina många runristningar och runstenar. I Upp-
land, Södermanland, Närke och Västmanland finns hela 70 % (ca 1 760 
st.) av Sveriges 2 500 vikingatida runristningar (Snædal & Åhlén 2004:40). 
En stor koncentration av runstenar i Mälarområdet och den uppmärk-
samhet som runstenar får leder dels till att människor lägger märke till 
dem, dels att de ”utsätts för” dem ofta. Därmed blir innehållet i ordformen 
runsten tydligt, vilket underlättar ordets etablering. Ett pregnant innehåll 
för formen runsten och ett vagare innehåll för bautasten kan således vara 
en förklaring till att Bauta-namn är fåtaliga i regionen, samt att innehållet, 
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betydelsen, i formen runsten även tillämpas på formen bautasten i Sol-
lentuna. Den sakliga motiveringen av namnen Runstensvägen och Bautas-
tensvägen i Järfälla tyder dock på att det trots allt har funnits en betydel-
seskillnad mellan orden runsten och bautasten även i detta område.  

Jag vill avsluta denna studie av forna stenar genom att blicka 
framåt. Som nämndes inledningsvis är artikelns fokus betydelsen hos 
Bautasten- vid tidpunkten för gatans namngivning – och alltså för dem 
som tilldelar gatan dess namn. I sin artikel i föreliggande volym (s. 31–44) 
behandlar Daniel Andersson bl.a. plats- och meningsskapande genom 
ortnamnsnarrativer. Han menar att ortnamn som inte har en betydelse för 
språkbrukaren kan ge upphov till berättelser, eftersom människor har be-
hov av att förstå, av att skapa mening – språkbrukare söker alltså rimliga 
förklaringar till ord de inte förstår (Andersson 2013). Som de flesta känner 
till har förleden bauta- förstärkande betydelse i dag, och i min avhandling 
är en av slutsatserna att en viktig anledning till denna betydelseutveckling 
att ordet bautasten haft låg etableringsgrad under 1900-talet, dvs. 
språkbrukarna inte har kunnat fylla ordformen med mening och har 
därför tolkat ordet efter de kontexter det förekommer i (Haugen 
2007:257–259). I avhandlingen visar jag flera belägg ur litteraturen där 
bautasten används i betydelsen ’stor sten’, dvs. att sammansättningen 
bautasten har polysem betydelse i dag: ordet kan tolkas med hjälp av den 
förstärkande förleden som ’stor sten’ eller förstås mer traditionellt som 
’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’ (Haugen 
2007:274). Att detta kan gälla även de gatunamn som behandlats här visar 
en händelse i samband med mitt besök på Bautagatan i Vårgårda. Vid 
mitt besök frågade jag en boende på Bautagatan efter bautastenar i områ-
det och hänvisades då dels till de tidigare nämnda resta stenarna RAÄ-nr 
Kullings-Skövde 11:1 och RAÄ-nr Kullings-Skövde 22:1, men även till två 
andra stenar som inte fanns registrerade som fornlämningar i Fornsök. De 
visade sig helt enkelt vara två vanliga, men mycket stora gråstenar. Detta 
tyder på att Bautagator och Bautastensgator kan ha annan betydelse i dag 
än de hade vid tidpunkten för namngivningen. 
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