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Båttur till Vinga med förhinder 

Ett av de viktigaste beläggen för ortnamnet Vinga 

finns inknackat i berget ute på denna ö. Belägget är 

känt för forskningen sedan mer än fyra århundraden 

tillbaka, men först nu på 2000-talet har en 

ortnamnsforskare rest ut till Vinga för att fastställa 

vilken namnform, som står inhuggen i klippan. 

Herr Torsten berättar 

Låt mig ta allt i rätt ordning. År 1603 hölls det tredje 

av de tre gränsmötena vid Flabäck mellan Kållered 

och Lindome. Med på svensk sida fanns Johannes 

Bureus, Sveriges förste riksantikvarie och 

runforskningens fader. Han gjorde anteckningar om 

allehanda. Han träffade bland andra ”Herr Torsten i 

Fässberg”, det vill säga kyrkoherden i Fässbergs 

pastorat, Torsten Eriksson från Älvsborg. Till Torstens 

pastorat hörde Fässberg, Kållered, Råda, Frölunda och 

Askim. Frölundas och Sveriges yttersta utpost åt 

nordväst var ön Vinga. (Styrsö var ännu inte en egen församling.) Herr Torsten hade ett och 

annat att berätta även om Vinga. 

Inskrift inhuggen i smyg 

Jag anför vad Bureus har skrivit ner, och jag 

normaliserar stavningen för allt utom 

namnformerna: ”På Huingen utan för 

Danaholman är en kompass huggen i berget 

och bokstavar runt om kring. Herr Torsten i 

Fäsbärgh. Desse bokstavar äre nyligen dit 

stolne, sade Nils Börjersson. Hvingen hörer 

Danmarks krono till.” Bokstäverna skulle 

vara ”dit stulne”, vilket betyder att de skulle 

ha inhuggits i smyg eller obemärkt av någon 

okänd gärningsman. 

Vad står i berget? 

Han återkommer till Vinga längre fram: ”På 

Hvinga, en ö två mil ut i sjön en mil utom Danaholmen är en kompass uthuggen i berget och 

med bokstavar runt omkring, sade Herr Torsten i Fäsbärgh.” (Johannes Thomae Bureus, 

Sumlen, i: De svenska landsmålen I:2, Sthlm 1886, s. 190 och 236.) Bureus har alltså två 

olika namnformer och tre stavningar för Vinga, nämligen: Huingen (Vingen), Hvingen 

Johannes Bureus besökte Västsverige år 

1603 – men inte Vinga, Sveriges yttersta 

utpost mot Västerhavet. 

 

Kompassen, som Bureus berättade om, finns kvar på 

Vinga. Foto: Lars Gahrn. 
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(Vingen) och Hvinga (Vinga). Ortnamnsforskningen kom igång först i början av 1900-talet. 

År 1932 gavs boken ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III” ut, och i den behandlades 

även ortnamnet Vinga. Alla äldre namnformer redovisas, så även de som Bureus skrev ner, 

men vad stod i berget på Vinga? Det får vi inte veta. Tydligen har inte någon 

ortnamnsforskare gjort sig besväret att fara ut till Vinga för att titta efter, fastän man hade 

gjort sig all möda att söka upp alla slags äldre belägg och redovisa dem. Först mer än 80 år 

senare var det dags. 

Bureus hade inte varit på Vinga 

I augusti 2014 for jag med fartyget Walona ut 

till Vinga. Där finns mycket att titta på, men 

jag var ensam om att vara intresserad av 

ristningarna i berget. Där fanns mycket riktigt 

kompassen. Därintill stod orden: ”HVINGE 

HÖR DANMARK TIL”. Bureus hade skrivit: 

”Hvingen hörer Danmarks krono till”. Full 

överensstämmelse föreligger enbart vad 

gäller ordet till, som i båda fallen stavas ”til”. 

Inte heller Bureus hade varit ute på Vinga. 

Han hade antecknat vad Nils Börjesson hade 

berättat. Dennes minne hade varit ungefärligt. 

I berget står Hvinge, men Bureus skriver 

Hvingen. 

Farlig sjöresa till Vinga 

Varken Bureus eller efterföljande forskare har farit ut till Vinga för att titta efter, fastän de alla 

har varit mycket intresserade. Man har menat, att sjöresor förr var mycket betydelsefulla, men 

man synes mig ha överskattat deras betydelse. (Lars Gahrn, Bland svear och götar, 1989, s. 

22). Det var tidsödande, dyrt och farligt att göra en sjöresa från Älvsborg ut till Vinga år 

1603. Man måste leta upp en skärkarl, som var villig att segla iväg, och man måste betala 

honom. Att segla iväg i en odäckad segelbåt i farleder med många grund och med en måhända 

lindrigt nykter skärkarl vid rodret kan inte ha varit enbart tilltalande. Bureus har avstått från 

utfärden. Icke heller någon annan språkforskare har gjort färden förrän jag gick ombord på 

Walona. 

Många ristningar 

I mer än 400 år har inskriftens lögnaktiga budskap trots allt blivit läst av en och annan. Vinga 

hörde inte alls till Danmark. Redan 1496 fastslogs, att Vinga av ålder hade tillhört Sverige. 

Vinga var Västergötlands och Sveriges västligaste utpost. Man förvånas över, att inskriften 

fick stå kvar, och att inte någon behjärtad svensk knackade bort den, men den är kvar liksom 

ett rikt urval av bomärken, årtal och annat. Åtskilliga sysslolösa lotsar och fiskare bör ha 

uppehållit sig på ön genom årens lopp. En och annan har sysselsatt sig med att knacka in 

inskrifter i berget. Gränsen mot Öckerö församling går strax norr om öarna. Givetvis har även 

norrmän och danskar från Öckerö eller andra norska och danska besittningar uppehållit sig på 

ön. Då gick det som det gick. Någon knackade in detta lögnaktiga budskap. Man bör 

uppmärksamma, att bokstaven ö i inskriften är dansk (ett o med snedstreck igenom). 

Inskriften berättar, att Vinga hör Danmark till, men det 

är inte sant nu och var inte sant på Bureus’ tid heller. 

 



Även jag var sen 

Det kan dröja länge innan man tar sig samman och gör en färd över havet. Jag har inte skrivit 

dessa rader för att framhålla mig själv eller göra gällande, att jag själv skulle vara snabbare än 

andra. När sjöresan till Vinga gjordes, hade jag nyss fyllt 61 år. Då hade jag besökt de flesta 

mera kända orterna inom Västergötland före Vinga, många av dem flera gånger. Jag hyser full 

förståelse för den gode Johannes Bureus. Hade även han haft tillgång till en så snabb, välskött 

och sjösäker båt som Walona, är jag övertygad om, att ingenting hade kunnat avhålla honom 

från att fara ut till Vinga 400 år före mig. 

Lars Gahrn 

  

 


