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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks ortografisk namnanpassning av västslaviska ortnamn i tre 1600-

talshandskrifter av Knýtlinga saga, Cod. Holm. 41 4tox, Cod. Holm. 55 folx, och Lbs 222 folx. 

Syftet med arbetet är dels att både teoretiskt och metodologiskt bidra till diskussionen angående 

namnanpassningsprocessen och särskilt vad gäller ortografisk namnanpassning, dels att studera 

individuell ortografisk namnanpassning i ett konkret handskriftsmaterial. Undersökningens material 

utgörs framför allt av de i de utvalda handskrifterna belagda ortnamnsformerna på 39 västslaviska 

toponymer. Bland undersökningens teoretiska och metodologiska resultat kan man nämna 

avgränsning och definition av huvudtermer (namnreplikation, namnanpassning, ortografisk 

namnanpassning o.s.v.) och utveckling av specifika metodologiska redskap för att studera 

namnanpassningsfenomen i skrift, t.ex. bortsortering av ortografiska fel i enlighet med en bestämd 

princip utifrån jämförelsen av de undersökta ortnamnsformerna med s.k. ursprungliga former, d.v.s. 

de ortnamnsformer som är belagda i handskriftens bevarade förlaga. Det förekommer 28 

ortografiska anpassningar fördelade på 11 av 39 undersökta toponymer. Dessa anpassningar kan 

delas in i 4 typer: formell, semantisk, formell-semantisk ortografisk namnanpassning och 

ortnamnsersättning. I samtliga av de undersökta handskrifterna går det att spåra en klar tendens till 

formell anpassning av ortnamnen. Anpassningsfrekvensen varierar från skrivare till skrivare, men 

det är möjligt att konstatera att flest anpassningar gjorts av Jón Þórðarson, författaren till Lbs 222 

folx. Huvudorsaken till de upptäckta anpassningarna tycks ligga i systemtvånget, då de flesta 

ursprungliga ortnamnsformer som blir anpassade i materialet på olika sätt strider mot 

onomastikonet/språksystemet. Det visar sig att en av de faktorer som i de flesta undersökta fall 

bidragit till att namnet till slut anpassats, är namnets synkrona ogenomskinlighet. 
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1 Inledning 
Namnforskningens huvuduppgift kan mycket förenklat sammanfattas på följande sätt: att erhålla 

relevanta upplysningar angående namn och namngivning, framför allt namnens uppkomst, se t.ex. 

Zilliacus 2002 s. 174, 177. Namnforskarnas etymologiska hypoteser baseras vanligtvis på namnens 

tidiga skriftliga belägg. Källkritisk analys av det skriftliga materialet utgör en nödvändig del av 

namntolkningsprocessen. Det går i de flesta fall relativt lätt att spåra s.k. ”skrivarfel” som sedan 

oftast förkastas, d.v.s. utelämnas från det etymologiska resonemanget. Dessa fel utgör dock i sig ett 

väldigt betydelsefullt material som vid en adekvat behandling kan ge upplysningar angående vissa 

namnrelaterade processer, t.ex. namnanpassning,1  ur namnbrukarens – i detta fall skrivarens – 

perspektiv. Man kan således börja närma sig namnforskningens huvudmål från en annan, socio-

filologisk synvinkel med namnbrukaren eller skrivaren i fokus. 

Fornisländska sagor tjänar som källmaterial inom olika discipliner: språkvetenskap (framför allt 

filologi och namnforskning), historia, arkeologi, litteraturvetenskap, samhällsvetenskap m.fl. Som 

källor har de dock en avgörande nackdel: det ligger ett tidsgap mellan sagornas skapande och deras 

första respektive bevarade skriftliga uppteckningar. Det är i dessa sammanhang alltid viktigt att 

poängtera att de fornisländska sagorna bevarats i kopior av kopior av kopior och att det inte finns 

några autografer (författarens egna nedskrift) kvar. Detta överföringsproblem som diskuterats 

mycket inom de berörda disciplinerna, påverkar i princip all relaterad forskning. I detta 

sammanhang är det dock också möjligt att välja ett sådant perspektiv som kan förvandla sagornas 

huvudnackdel till deras stora plus. Den variation som sagahandskrifterna erbjuder forskarna är 

värdefull: den har potential att exempelvis belysa olika sidor av skrivprocessen, skrivarens roll i 

informationsskapande och -förmedling, handskrifternas funktion i det dåtida samhället m.fl., och 

således besvara nya forskningsfrågor. 

Denna uppsats utgör både ett teoretiskt och empiriskt försök att kombinera namnforskning, 

sagaforskning,2 filologi3 och sociolingvistik4 för att utvinna ny kunskap om namnanpassning och 

namnanpassningsprocessen. Materialmässigt utgår arbetet ifrån ett av de ”utländska” ortnamnsstrata 

som bevarats i tre 1600-talshandskrifter av Knýtlinga saga (hädanefter: Knýtlinga), Cod. Holm. 41 

4tox, Cod. Holm. 55 folx, och Lbs 222 folx,5 vilket ger en möjlighet att studera namnanpassning i 

                                                 
1 För en ingående diskussion av begreppet och dess användning i denna uppsats se 2.2.2. 
2 Anknytningen till sagaforskning får man genom det i undersökningen använda materialet. 
3 Både ny- och traditionell filologi; för diskussionen nyfilologi versus traditionell filologi samt förklaring av termernas 
innebörd och användning i uppsatsen se 2.1. 
4 Med den sociolingvistiska synen menas här framför allt att jag utgår ifrån idén att namnanpassning är en individuell 
process som bör studeras utifrån namnbrukarens perspektiv, se bl.a. 2.2.2 och 3.2. Det används således inte några 
specifikt sociolingvisktiska metoder i denna studie. 
5 För ingående materialpresentation se 4.1–4.2. 
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skrift eller snarare ortografisk namnanpassning, 6  d.v.s. att dels granska variationen av 

ortnamnsformer bevarad i konkreta handskrifter, dels försöka förstå de huvudmekanismer som 

ligger bakom namn- och namnformsändringar i sagan. 

 

1.1 Syfte och utgångspunkter 
Uppsatsen har två huvudsyften: (1) att både teoretiskt och metodologiskt bidra till diskussionen av 

namnanpassningsprocessen och särskilt av ortografisk namnanpassning, (2) att studera individuell 

ortografisk namnanpassning på det konkreta handskriftsmaterialet. För att uppnå dessa 

forskningsmål avser jag 

a) att utforma en teoretisk ram och begreppsapparat som kan möjliggöra en adekvat beskrivning 

av namnanpassningsprocessen i skrift,7

b) att utveckla en lämplig metod för att studera ortografisk namnanpassning, 

c) att beskriva namnanpassningsstrategier i skrift genom att analysera namn- och 

namnformsvariationen i de utvalda handskrifterna, 

d) att förklara möjliga orsaker bakom de upptäckta ortografiska namnanpassningarna. 

Jag begränsar min undersökning av ortografisk namnanpassning till västlaviska toponymer i tre 

1600-talshandskrifer av Knýtlinga. I namnanpassningssammanhang har det ingen betydelse vilket 

ursprung ortnamnen i fråga har, se 2.2.2. Därför har jag valt att avgränsa materialet med hjälp av ett 

geografiskt kriterium, se 4.2. Huvudorsaken bakom valet av handskrifterna Cod. Holm. 41 4tox, 

Cod. Holm. 55 folx, och Lbs 222 folx ligger i det fakum att de i princip härstammar från en och 

samma förlaga, vilket gör det möjligt att studera tre individuella versioner av samma text och 

således tre olika varianter av samma ”ortnamnsskick”, se 4.1.2. 

Det tycks också vara nödvändigt att förklara varför jag har valt just Knýtlinga för min 

undersökning. Anledningen härtill är att jag har bestämt mig för att undersöka västslaviska ortnamn. 

Enligt min uppfattning av ortografisk namnanpassning, se 2.3, bör man välja namn med bruten 

kontinuitet för att överhuvudtaget kunna diskutera namnanpassning i skrift med någon grad av 

säkerhet. Västslaviska ortnamn i fornisländska källor tycks passa bra för detta syfte, se 4.2. 

Knýtlinga innehåller det absolut största antalet av sådana namn jämfört med andra konungasögur8 

och även andra typer av sagor. Därför tycks detta vara ett ganska naturligt val. 

Knýtlinga är också en av väldigt få relativt sett tidiga källor som innehåller upplysningar om 

västslaver och västslaviskt namnskick. Jämfört med exempelvis Saxos Gesta Danorum innehåller 
                                                 
6 För förklaringen av termen ortografisk namnanpassning och diskussion se 2.2.3, 5.2. 
7 Det måste påpekas att fast det egentligen finns ett teorikapitel i uppsatsen, nämligen kap. 2, har jag uppfattat det som 
mest logiskt att stegvist utveckla både den teoretiska ramen och den terminologiska apparaten, så att denna utveckling i 
princip omfattar kap. 2–5. I de fall där vissa begrepp förekommer innan de förklarats hänvisar jag till det ställe i texten 
där de definieras och diskuteras. 
8 För begreppsförklaring se 4.1 och not 26. 
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sagan ett unikt västslaviskt namnmaterial, se 4.1.1, vilket anses vara av avgörande betydelse även 

för studier om slavisk religion. 9  En noggrann undersökning av Knýtlingas västslaviska 

ortnamnsskick kan i princip belysa många frågor. I det fall man lyckas avgöra om de västslaviska 

ortnamnen i fråga verkligen är västslaviska eller skandinaviska, kan detta ge oss mer information 

om tidiga kontakter mellan slaver och skandinaver, bidra till diskussionen om möjliga litterära 

förhållanden mellan Gesta Danorum och Knýtlinga, se 4.1.1, samt ge fler upplysningar om 

namnanpassningsprocessen i områden med avbruten språkkontakt. 

Namnanpassningsprocessen verkar vara en mycket individuell företeelse som är svår att 

förutsäga, se 2.2.2. Enligt min uppfattning om ortografisk namnanpassning, se 2.3 och särskilt 5.2, 

är dock namnbrukaren begränsad av sin onomastikon och det allmänna språkliga systemet i detta 

avseende, vilket antyder att namnanpassning i skrift i princip kan vara mer förutsägbar. Man kan 

därför föreslå en hypotes enligt vilken namnets synkroniska genomskinlighet10 kan vara en av de 

huvudfaktorer som avgör hur stora chanser namnet i fråga har att anpassas i skrift. Utgångspunkten 

är att namnbrukare p.g.a. ”systemtvång” vill ha ett namn som logiskt passar in i deras 

onomastikon/språksystem, d.v.s. synkroniskt ogenomskinliga namn har större chans/risk att 

genomgå anpassning än deras genomskinliga motsvarigheter. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sju kapitel. I kap. 1, som utgör uppsatsens inledning, presenterar jag 

forskningsproblemet, formulerar arbetets syften och hypotes, skisserar i korthet de viktigaste 

utgångspunkterna och förklarar uppsatsens disposition, se 1.1 och 1.2. Studiens teoretiska 

utgångspunkter presenteras i kap. 2. Begreppen ny- och traditionell filologi diskuteras i 2.1, där jag 

också förklarar på vilket sätt de båda filologiska grenarna kan bidra till undersökningen. Ett antal 

nyckelbegrepp inom namnforskningen, nämligen namn, namnreplikation (namnlån), 

namnanpassning och bakomliggande processer tas upp i avsnitt 2.2. Utifrån relevant litteratur 

försöker jag bl.a. att definiera och avgränsa termerna på ett sätt som motsvarar min undersöknings 

behov. I avsnitt 2.2.3 förklarar jag ingående vad jag egentligen menar med ortografisk 

namnanpassning. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Det måste uppmärksammas att det 

teoretiska kapitlet hänger ihop med kap. 3, där jag behandlar tidigare forskning runt 

namnanpassning. Jag har valt att ha teorikapitlet först, eftersom det enligt min mening 
                                                 
9 Vår nutida uppfattning om slavisk religion före konverteringen baseras i stort sett ”auf nur wenigen indirekten 
Zeugnissen, die i hohem Maße zweifelhaft und oft sogar falsch sind” (Moszyński 2005 s. 95). Medeltida slaviska källor 
tycks ge en snedvriden bild av slavisk religion och mytologi, t.ex. har den fornryske kronisten Nikon försett de 
inhemska gudanamnen Perunъ och Dažьbogъ med utländska teonymer (Chorsъ, Stribogъ och Sěmarglъ). I detta 
avseende är det alltså viktigt att bl.a. ta hänsyn till de källor som skrevs av slavernas ”grannar”. Enligt Leszek 
Moszyński (2005 s. 96 ff.) är det endast Knýtlinga som innehåller t.ex. det slaviska gudanamnet Tjarnaglofi. Knýtlinga 
innehåller för övrigt fem västslaviska gudanamn mot t.ex. Saxos tre. 
10 Se vidare 4.2. 
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strukturmässigt är viktigt att presentera olika syn på namnanpassningsprocessen före genomgången 

av de utvalda undersökningar som gjorts inom fältet. 

Kap. 3 ägnas åt genomgången av relevant tidigare forskning. Det måste påpekas att ortografisk 

namnanpassning som jag intresserar mig för i denna studie inte tillhör de särskilt utforskade 

grenarna av onomastiken. Namnanpassning brukar man syssla med när man undersöker 

(ort)namnskicket i existerande eller avbrutna språkkontaktssituationer, och då intresserar man sig 

snarare för de skriftliga källor som med all sannolikhet återspeglar namnets muntliga förändring. 

Jag har således valt att i korthet skissera huvudlinjerna av kontaktonomastikens utveckling med 

fokus på namnanpassningsprocessen. I avsnitt 3.1 diskuterar jag den första ”revolutionen” inom 

fältet, nämligen uppfinningen och utvecklingen av namnparsmetoden. I avsnitt 3.2 behandlar jag 

den s.k. sociolingvistiska ”revolutionen” och visar hur Uriel Weinreichs idéer förvandlats till en helt 

ny syn på namnanpassning. 

I kap. 4 presenteras undersökningens material. Först ger jag allmänna upplysningar om 

Knýtlingas bakgrund och handskrifter. P.g.a. uppsatsens begränsade omfattning ges det bara en 

ytlig genomgång av de stora frågor som diskuterats inom forskningen kring sagan: ålder, källor 

(inklusive förhållandet till Saxo Grammaticus Gesta Danorum), författarskap och överföring. Jag 

redogör också i korthet för traditionell källkritisk analys av de bevarade sagahandskrifterna samt 

motiverar mitt handskriftsval. Därefter presenterar jag mer ingående mitt konkreta material, d.v.s. 

västslaviska ortnamn i de utvalda Knýtlinga-handskrifterna, redogör för 

materialavgränsningsprinciper samt motiverar materialvalet. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning där de viktigaste punkterna än en gång uppmärksammas.  

Kap. 5 ägnas åt metodologisk diskussion. Först behandlar jag en av de principiella, teoretiska 

skillnaderna vad gäller utgångspunkter vid en etymologisk studie och en studie av ortografisk 

namnanpassning: olika syn på ursprunglig ortnamnsform och ursprungligt ortnamn. Denna skillnad 

avgör i stort sett metodgreppsval inom dessa undersökningsområden. Därefter försöker jag att hitta ett 

lämpligt kriterium för att dra en mer eller mindre klar gräns mellan två begrepp, ortografisk 

anpassning och ortografiskt fel. Utifrån detta skisserar jag slutligen den analysmodell som tillämpas i 

min studie. 

I kap. 6 redovisar jag analysen av materialet och undersökningens resultat. Först, framför allt i 

6.1.1, tar jag upp alla de i handskrifterna upptäckta namnändringarna, sorterar bort ortografiska fel 

och går mer ingående genom ortografiska namnanpassningar. I 6.1.2 beskriver jag de tillämpade 

namnanpassningsstrategierna i olika handskrifter och försöker få en mer allmän bild av fenomenet 

genom att bl.a. jämföra de strategier som olika skrivare använder sig av i olika handskrifter. I 6.1.3 

funderar jag på vilka faktorer som tycks stå bakom namnanpassningarna i ett antal konkreta fall. 

Utifrån bl.a. undersökningens resultat diskuterar jag i 6.2 dessutom ett annat intressant problem 
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inom ortografisk namnanpassning, namnidentifikation. I detta fall går jag i en viss grad över 

studiens ramar, då jag bl.a. analyserar en anpassning som sannolikt genomfördes av W:s11 skrivare, 

tveim megin árinnar ˃ tveim megin árinnar Rínar. Dessa upplysningar tycks dock kunna vara av 

betydelse för förståelsen av vad ett namn är för någonting utifrån skrivarens perspektiv. I 6.3 

sammanfattar jag slutligen resultaten med hjälp av bl.a. tabeller och diskuterar om de stämmer med 

den i kap. 1 föreslagna hypotesen. I kap. 7 går jag kritiskt genom mina forskningsresultat utifrån de 

delsyften som formulerats i inledningen. Resultaten sätts dessutom i ett bredare perspektiv då jag 

föreslår forskningsfrågans möjliga vidareutveckling. 

 

2 Teori 
2.1 Traditionell filologi och nyfilologi i sagaforskning: ett försök till förening 
Begreppen gammal eller traditionell filologi respektive nyfilologi har med textkritik och 

textutgivning att göra, och huvudskillnaden mellan de två ligger i de utgivningsprinciper som man 

använder sig av. 

Den tyska filologen Karl Lachmann (1793–1851) anses vara en centralfigur vad gäller 

etableringen av traditionell filologi i början av 1800-talet. Det var nämligen han som utvecklade och 

spred den s.k. stemmatologiska metoden (från ordet stemma ”stamträd”). Huvudmålet med denna 

metod är att utifrån de bevarade handskrifterna eller textvittnena rekonstruera en arketyp12 för det 

litterära verket i fråga. 

Arbetet startar med materialinsamlingen som består av identifikation, datering och lokalisering 

av de bevarade textvittnena. Det andra steget är att genomföra en komparativ analys av 

handskrifterna för att klargöra förhållanden dem emellan. Skrivarnas fel är i detta fall de mest 

pålitliga bevisen på handskrifternas släktskap. Arbetets nästa steg är att utifrån handskrifternas 

textuella värde välja ut relevanta textvittnen. De handskrifter som härstammar från bevarade 

textvittnen anses i de flesta fall vara irrelevanta och förkastas. Metodens slutprodukt är ett stamträd 

eller stemma codicum som avses demonstrera textens utveckling, d.v.s. hur alla de i grupper 

organiserade avskrifterna härstammar från ett gemensamt ursprung.  

Matthew James Driscoll (2007) sammanfattar den stemmatologiska metodens brister på följande 

sätt: 

[the method] hardly ever works with real textual traditions, since it assumes, among other things, that no two 
scribes will ever independently make the same mistake, which they frequently do, that they will always work from 
a single exemplar, which they frequently don’t, and that most scribes will tend to reproduce their exemplars exactly, 
which they almost never do, at least in the case of vernacular literature. 

                                                 
11 För förklaring se bl.a. 4.1.2. 
12 Med arketypen menas en hypotetisk approximation av den ursprungliga texten eller autografen. 
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Man har ifrågasatt inte bara den traditionella filologins tillvägagångssätt, utan också 

uppnåeligheten av dess slutmål, d.v.s. rekonstruktionen av ”författarens ursprungliga eller tänkta 

mening”. T.ex. anser Siegfried Wenzel (1990 s. 14) att detta är en utopisk idé. 

Stamträdsmodellen står i motsättning till av nyfilologins linjära modell, ”where all texts are 

accorded an equal voice as discreet units within a continuum of received texts, where emendations 

are not made, and where, as a consequence, the reconstruction of an archetype is of no real 

importance” (Wolf 1993 s. 338).13

De två filologiska inriktningarna skiljer sig principiellt åt vad gäller deras syfte med materialet, 

d.v.s. att skillnaden avser snarare ”ulike prioriteringar av stoffet enn ulike metodar” (Haugen 2004 s. 

89). Enligt nyfilologins huvudprincip finns det inga värdelösa, irrelevanta vittnen. Varenda 

handskrift hävdas ha unik potential för att kunna avslöja något om ”the processes of literary 

production, dissemination and reception to which they are witnesses” (Driscoll 2007). Nyfilologi 

fokuserar dessutom på ”de litterære kildene slik de foreligger i manuskriptene, med den variasjon 

mellom de ulike tekstversjoner som materialet fremviser” (Jørgensen 2002 s. 2), d.v.s. att 

handskrifternas form, hur än förvanskad den är ur den traditionella filologins synvinkel, anses 

utgöra en väsentlig del av textvittnenas ”innehåll” vilket bör bevaras intakt. Den traditionella 

filologins ”strävan efter arketypen” blir således onödig. 

Nyfilologins principer kan dock bli till ett problem vad gäller praktisk textutgivning. I en 

situation då en text är bevarad i hundratals kopior, är det egentligen omöjligt att ta hänsyn till alla 

och ändå få en läsbar utgåva. Kirsten Wolf (1993 s. 343) kritiserar metoden på följande 

sätt: ”[E]ach text is granted a voice, until we are left not with elucidation, but with a babble of 

voices clamoring for primacy between two book covers.” Det måste dock påpekas att textutgivning 

inte är någon teoretisk abstraktion; den bör ta hänsyn till målgruppens intressen och behov: ”[E]n 

och samma utgåva inte kan fylla alla behov. Handstilsforskaren och religionshistorikern måste få 

den relevanta information de söker presenterad på olika sätt.” (Williams 2008 s. 8). Traditionell 

filologi och nyfilologi tycks följaktligen varken stå i motsättning till eller utesluta varandra; de kan 

komplettera varandra i olika sammanhang. 

För min undersökning spelar de utgivningsprinciper som de två filologierna använder sig av 

uppenbart ingen större roll; det är dock deras olika syften med materialet som är av intresse. När 

man avser att undersöka individuell ortografisk namnanpassning tycks det rimligt och logiskt att 

vända sig till nyfilologi och dess huvudprincip, d.v.s. att se på de bevarade textvittnena som lika 

värdefulla och att använda sig av dem utan att införa emendationer, hur välgrundade de än är. I 

                                                 
13 Det måste påpekas att nyfilologi snarare är ”förnyad”. För det första har det alltid funnits någon sorts rörelse mot 
denna inriktning (t.ex. Zumthor 1972, McKenzie 1986, McGann 1983 o.s.v.). För det andra kan ett nyfilologiskt 
perspektiv uppfattas som återkomsten till den ursprungliga medeltida handskriftskulturen som ”did not simply live with 
diversity, it cultivated it.” (Nichols 1990 s. 1, 9). 
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detta arbete innebär det att jag endast använder mig av de ”autentiska” ortnamnsformerna, d.v.s. de 

ortnamnsformer som faktiskt står i de undersökta handskrifterna, se kommentar till bil. 2 för mina 

transkriberingsprinciper. 

Å andra sidan är det också viktigt att ta hänsyn till hur de bevarade handskrifterna förhåller sig 

till varandra för att fastställa de ursprungliga ortnamnsformerna av de i de undersökta 

handskrifterna bevarade varianterna, se 4.1.2 för handskrifternas presentation och 5.1 för 

definitionen av ursprunglig ortnamnsform och ursprungligt ortnamn i denna undersökning. På så 

sätt förenar denna undersökning traditionell och nyfilologi snarare än att vara påverkad av endast en 

av dem. 

 

2.2 Namnforskning: diskussion av de relevanta begreppen och bakomliggande 

processer 
Trots att namnforskning relativt sett tillhör de ”äldsta” grenarna av språkvetenskapen är dess 

teoretiska bas och terminologiska apparat fortfarande under utveckling, d.v.s. teoretiska 

huvudfrågor diskuteras fortfarande och det råder långt ifrån konsensus om hur vissa begrepp, även 

centrala sådana, ska definieras och förstås. Den del av den onomastiska terminologin som behandlar 

namnanpassning och relaterade fenomen är i hög grad inkonsekvent och varierar väldigt mycket 

inte bara från land till land, utan i några fall även från forskare till forskare. Därför är det 

nödvändigt att klargöra de huvudbegrepp som används i denna studie såväl som att titta närmare på 

de motsvarande namnprocesserna, se 2.2.1–2.2.3. Först analyseras de termer och definitioner som 

använts i den relevanta litteraturen. Jag är framför allt intresserad av att granska hur pass nära dessa 

begrepp återspeglar verkligheten. Därefter gör jag ett försök att utforma en sådan terminologisk 

apparat som sett ur teoretisk synpunkt passar bäst till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.2.1 Vad är ett namn? 
En av de centrala och mest omdiskuterade frågorna inom namnforskning är vad ett namn egentligen 

är och vilka karakteristiska egenskaper namn i så fall har. Jag ska i det följande endast skissera de 

huvudlinjer som finns utan att gå på djupet och diskutera olika sorts gränsfall. 

Det finns två huvudkriterier med hjälp av vilka man brukar avgränsa proprier, d.v.s. egennamn: 

morfologiskt och semantiskt. Det morfologiska kriteriet hänger ihop med propriernas förhållande 

till bestämdhetskategorin. Enligt Vibeke Christensen & John Kousgård Sørensen (1972 s. 9 ff.) kan 

proprier inte ”bøjes i bestemthed”, eftersom de inte har några bestämdhetsmorfem. Till skillnad från 

appellativer står t.ex. ortnamnet Skagen bestämdhetsmässigt inte i motsättning till ”Skage” eller ”en 

Skage”. Bengt Pamp (1985 s. 111 ff.) uttrycker det på ett annat sätt: proprier är monoreferentiella 
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(se nedan) och står därför alltid i bestämd form. Skillnaden mellan appellativer i bestämd form och 

proprier ligger i bl.a. att appellativer i bestämd form kan ”härledas” från en obestämd ekvivalent, 

medan proprier inte har någon obestämd motsvarighet. 

Vad gäller den semantiska sidan av propriernas avgränsning tar jag upp två huvudteser här: 1) 

proprier saknar betydelse; 2) proprier syftar på individualiteter (Christensen & Kousgård Sørensen 

1972 s. 11 f.). De flesta forskarna brukar vara överens om det sistnämnda (t.ex. Pamp 1985 s. 111 f., 

Zilliacus 2002 s. 136). Det förstnämnda påståendet diskuteras dock fortfarande ganska livligt. 

Med betydelsen hos Christensen & Kousgård Sørensen (1972 s. 11) menas appellativisk 

betydelse, d.v.s. den betydelse som hos appellativer konstitueras av en rad gemensamma egenskaper, 

betydelsen av t.ex. appellativet häst består av de egenskaper som är gemensamma för alla hästar. 

Kurt Zilliacus (2002 s. 160 f.) skiljer mellan funktionell och ideell betydelse. Med det sistnämnda 

menar han troligen någon sorts kombination av appellativisk och deskriptiv betydelse. I enighet 

med Christensen & Kousgård Sørensen hävdar Zilliacus att namn saknar 

ideell/deskriptiv/appellativisk betydelse, eftersom deras benämnande funktion utesluter någon sorts 

beskrivande funktion. Proprier har dock en funktionell betydelse som hänger ihop med deras 

funktion att peka ut individualiteter (Zilliacus 2002 s. 160). 

På den motsatta sidan står Pamp (1985 s. 117 f.) som hävdar att namn egentligen har en viss 

deskriptiv betydelse, vilket i princip innebär ett fundamentalt perspektivbyte. Det finns således inte 

något namn John som ett visst antal namnbärare ”delar på”, utan det finns hundratusentals 

homonymer John som inte har någonting gemensamt förutom den språkliga formen, och var och en 

av dessa homonymer har sin egen deskriptiva betydelse. 

Det finns också forskare som försöker hitta en kompromiss. Thorsten Andersson (1994 s. 32 f.) 

anser att namn i princip kan ha en sorts icke-propriell betydelse som dock inte är nödvändig. Enligt 

honom består namns betydelse av tre komponenter: (1) en identifikation som är ett grundläggande 

och i princip obligatoriskt element, (2) en icke-propriell (appellativisk, adjektivisk o.s.v.) betydelse 

och (3) ett associativt innehåll; de två sista komponenterna är icke-obligatoriska (Andersson 1994 s. 

33). Staffan Nyström (2002 s. 233) visar hur onomastikon och lexikon samspelar när namn används 

i konkreta situationer: ”Apart from their role as identifiers, personal names may be linked to our 

lexicon for many different reasons. If there is an appellative homonym, a name might be connected 

to this in the minds of people, whether we like it or not.” T.ex. kan Ågren, ett vanligt svenskt 

efternamn, förknippas i namnbrukarens hjärna med det likalydande appellativet ågren. Denna 

koppling behöver dock inte uppenbara sig varje gång någon namnbrukare hör efternamnet. Nyström 

hävdar att även om efternamnets icke-propriella, appellativiska, betydelse någon gång aktualiseras 

är det ganska sannolikt att det med tiden blir mer och mer en identifierare utan någon koppling till 
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lexikonet. Både Andersson och Nyström menar således att namnen inte behöver betyda någonting 

för att fylla sin funktion, men namnen kan betyda någonting. 

Utifrån uppsatsens perspektiv är frågan om namnidentifikation, framför allt på vilket sätt 

namnbrukare skiljer mellan proprier och icke-propriella ord samt namnens semantik de viktigaste 

aspekterna. Det första kan vara ett tillägg till de traditionella kriterierna för namnavgränsning,14 då 

det visar sig att varje ord som uppfattas av namnbrukare som ett namn får en namnstatus (i 

handskrifter i detta sammanhang) och faktiskt kan anses vara ett namn av egen kraft, se 6.2. Vad 

gäller det andra ligger namnens möjliga icke-propriella betydelse till grund för indelningen av 

västslaviska ortnamn som synkroniskt genomskinliga, ogenomskinliga och semi-genomskinliga, se 

4.2. 

 

2.2.2 Namnreplikation (namnlån, importnamn) och namnanpassning: avgränsning 

och diskussion 
I litteraturen förekommer det ett flertal olika begrepp som förenklat betecknar antingen en process 

av namnöverföring från ett språk till ett annat eller resultaten av denna process. De vanligaste och 

mest traditionella termerna är namnlån och lånnamn, jfr lånord, där den första uppmärksammar 

processen, medan den andra – resultatet. Termen importnamn, bildad analogiskt till begreppet 

importord (om importord se t.ex. Sandøy 2002, Nyström Höög 2005 med litteratur), förekommer 

också (i t.ex. Brylla 2009, s. 138). Alla dessa termers lämplighet kan ifrågasättas, eftersom de inte 

tydligt tycks förmedla idén bakom processen i fråga: lånade namn kommer aldrig att återlämnas till 

källspråket; varken lånade namn eller importnamn har dessutom någonsin lämnat sitt ”hemland”. 

Termen namnlån definieras av olika forskare på olika sätt och det är ibland oklart vilka 

kategorier eller grupper av namn begreppet egentligen avser.15 Kurt Zilliacus (2002 s. 151) menar 

att namnlån är ”en form av analogisk namngivning över en språkgräns”, t.ex. fi. Tammerkoski 

lånades som till svenskan som Tammerfors. Enligt Zilliacus (2002 s. 152) täcker termen namnlån 

inte alla de namn som överförs till ett målspråk. Anpassningen av ”källnamnet” är det nödvändiga 

kriterium som visar att namnet i fråga är ett lånnamn. Om namnet är bevarat i sin 

ursprungliga, ”inhemska”, form tillhör det en annan kategori, namncitat, t.ex. Rovaniemi, Leipzig, 

Greenwich,16 jfr citatord, d.v.s. de lånord som ”används i ett låntagande språk med bibehållande av 

det långivande språkets stavning och uttal” (NEa). 

                                                 
14 Jag har valt att endast presentera den traditionella ”strukturalistiska” synen på namndefinition, då man avgränsar 
proprier som speciella lingvistiska enheter inom språksystemet utifrån deras karakteristiska egenskaper. Det finns dock 
också andra perspektiv. Namngivare och namnbrukare står exempelvis i centrum i John Algeos namndefinition, se 
Algeo 1973. 
15 Det måste också påpekas att termen namnlån även kan användas i de sammanhang då man nuförtiden brukar prata 
om uppkallelsenamn, se Rentenaar 1987 s. 222. 
16 Se också diskussionen om endonymer och exonymer nedan. 
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Zilliacus definition är enligt min mening problematisk. Analogisk namngivning i en förenklad 

form förutsätter ett val av namn eller namngivningsmönster bland de redan kända för namngivarna, 

d.v.s. bland de namn eller namngivningsmönster som redan tillhör språkets onomastikon, jfr 

Zilliacus 2002 s. 150. Om namnet överförs från ett språk till ett annat kan detta knappast anses vara 

ett exempel på analogisk namngivning i den ovan förklarade betydelsen. En mer eller mindre 

anpassad ”kopia” av ”källnamnet” överförs till målspråkets onomatikon endast vid själva namnlånet, 

vilket i princip innebär att namnet i fråga inte varit känt av målspråkets namnbrukare tidigare. De 

två processerna tycks således vara ganska olika till naturen.  

Utifrån sina undersökningar inom svensk-finskt kontaktområde definierar Gunnar Pellijeff 

(1966 s. 84 ff.) ortnamnslån som ”det förhållandet att en benämning på ett individuellt topografiskt 

objekt i sin egenskap av proprium överflyttas till ett annat språk än det ursprungligen namngivande”. 

Han redogör senare för ”olika typer av ortnamnslån”,17 nämligen: 

(1) namnlån som karakteriseras av ”ett mekaniskt överflyttande av ljudkomplex från det ena 

språket till det andra, med modifieringar betingade av det låntagande språkets fonetiska struktur” 

eller fonologisk anpassning som grundar sig på målspråkets fonotax, t.ex. sv. Enskäret – fi. Enskeri, 

sv. Hamnskäret – fi. Hamiskeri o.s.v., 

(2) namnlån som karakteriseras av partiell översättning av ”källnamnet” (i de flesta fall 

översätts namnets huvudled), medan ”resten” anpassas fonologiskt, t.ex. fi. Präntijärvi där 

huvudleden, fi. -järvi ’sjö’, enligt Pellijeff är en översättning och bestämningsleden Pränti- är en 

fonologisk anpassning av sv. bränd-,18

(3) namnlån som karakteriseras av översättning av hela namnet, d.v.s. ”komplett 

översättningslån”, t.ex. sv. Björkfors – fi. Koijukoski. 

Utifrån Pellijeffs definition är det oklart om oanpassade främmande ortnamn ingår i kategorin 

ortnamnslån. Dessutom är det svårt att fastställa om de ortnamn som byter denotation vid inlånet 

omfattas av definitionen. 

I sin artikel ”Stadnamn och språkkontakt” (2001) kontrasterar Aud-Kirsti Pedersen två begrepp, 

nämligen ”stadnamn i språkkontakt” och ”språkkontakt i stadnamn”. Det första definieras 

som ”namnelaging i eit språk på grunnlag av tidlegare namnelaging i eit anna språk (andre språk)” 

och innefattar bl.a. namnlån (enligt författarens definition); denna företeelse är typisk för samhällen 

med levande flerspråkighet eller för de samhällen som tidigare varit flerspråkiga (Pedersen 2001 s. 

                                                 
17  Pellijeffs (1966 s. 84 ff.) klassifikation av ortnamnslån utgör enligt min mening snarare en klassifikation av 
namnanpassningsmönster hos lånnamn. P.g.a. av uppsatsens begränsade omfattning kommer jag inte att gå genom olika 
möjliga namnanpassningsstrategier som besrivs i den relevanta litteraturen. I denna studie redogör jag således endast för 
de namnanpassningsstrategier som använts i mitt material, se 6.1.2. 
18 Det är oklart om det finska ortnamnet Präntijärvi ingår i ett s.k. namnpar med något motsvarande svenskt ortnamn 
som Pellijeff inte nämner, om namnparsmetoden se 3.1. Annars kan man i princip tänka sig minst en 
förklaringsmöjlighet till, nämligen epexegesis, då Pränti- ugör ett lånelement och -järvi är en ”inhemskt” tillägg. 
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112). Det andra kan man upptäcka i enspråkiga ortnamn som innehåller språkkontaktfenomen, t.ex. 

resultat av substratpåverkan (Pedersen 2001 s. 112 f.).  

Pedersen (2001 s. 103) definierar begreppet ortnamnslån som ”å ta eit namn frå eitt språk inn i 

namnetilfanget til eit anna språk ved å bruke visse lånemåtar”. Författaren baserar sin klassifikation 

av namnlånstyper på sitt material från finsk-samisk-norskt kontaktområde. För det första skiljer 

Pedersen mellan två huvudtyper: (1) namnlån med ursprunglig referent, d.v.s. ”same referent som 

namnet hadde i opphavsspråket”, (2) namnlån med en ny referent, d.v.s. ”ein annan referent enn den 

namnet viste til i opphavsspråket” (Pedersen 2001 s. 106). I båda dessa fall nämns det tre olika 

typer av namnlån som i princip motsvarar Pellijeffs indelning:  

(a) ”lån av språkleg uttrykk” (vilket delvis motsvaras av fonologisk anpassning, se nedan för 

diskussion av oanpassade namn), t.ex. fi. Apaja, sa. Ábaja ˃ no. Apaja (namn på grend, ett litet 

samhälle), 

(b) ”lån av innhald” ((komplett) översättning), t.ex. fi. Outatalot, Outa, sa. Vuovdi ˃ no. 

Skoggårdan, där fi. outa ’skog’, fi. talot pl. ’hus’, sa. vuovdi ’skog’, och 

(c) ”lån av uttrykk og innhald” (en kombination av fonologisk anpassning och partiell 

översättning), t.ex. fi. Suoinujoki, sa. Suonjujohka ˃ no. Såinoelva (namn på elv) där sa. 

suoidni ’hög’ eller sa. suotnju ’gräsmyr, flat blötmyr’.19

I alla de analyserade texterna tycks namnanpassning uppfattas som en naturlig komponent i 

namnlån. Om man väljer att avgränsa namnlånet som en företeelse innehållande någon sorts 

namnanpassningsstadium blir det dock oklart hur man ska kategorisera de s.k. oanpassade namnen 

(citatnamn hos Zilliacus, se ovan). En sådan syn på de två nyckelbegreppen och förhållandet dem 

emellan verkar vara problematisk. 

I detta avseende är det nödvändigt att behandla den möjliga indelningen av lånnamn i exonymer 

och endonymer. Med exonym menas enligt UNGEGNs (United Nations Group of Experts on 

Geographical Names) ordlista (Glossary s. 10) ”[a] Name used in a specific language for a 

geographical feature situated outside the area where that language has official status, and differing 

in its form from the name used in the official language or languages of the area where the 

geographical feature is situated.”, t.ex. Warsaw är den engelska exonymen för Warszawa, Londres 

är den franska för London, Mailand är den tyska för Milano. En endonym definieras som ”[a] Name 

of a geographical feature in one of the languages occurring in that area where the feature is 

situated.”, t.ex. Aachen (inte Aix-la-Chapelle), Krung Thep (inte Bangkok). Det är visserligen så att 

                                                 
19 Pedersen tillhör de forskare som använder sig av namnparsmetoden, d.v.s. hon utgår ifrån en hypotes om att ortnamn 
i språkkontakt alltid förekommer i par. För en mer ingående presentation, diskussion och kritik se 3.1. I de fall då en av 
parets ”medlemmar” saknas kan man i princip rekonstruera den. Ovannämnda exempel är endast delvis dokumenterade; 
i de flesta fall tycks minst en ”medlem” i paret vara rekonstruerad: ”Namn merkte R, er namn som ville rekonstruerast 
som namn oppstådde ved språkkontakt frå den norske namnebruken sjølv om kontaktspråka samisk og finsk skulle vere 
utdøydde i desse områda [Skibotn och Kvenangsbotn i Nord-Troms].” (Pedersen 2001 s. 105 f.) 
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endonymer enligt denna definition inte tycks tillhöra kategorin lånnamn, men det kan skyllas på 

brister i begreppsbestämningen. Traditionellt anses exempelvis lånnamnet Helsingfors vara en 

svensk exonym för finskans Helsinki, medan Helsinki använt av svenskar i en svensk kontext är en 

endonym och ett lånnamn. Endonymer motsvarar alltså oanpassade lånnamn utifrån denna 

definition. 

Det måste dock diskuteras hur pass oanpassade endonymer/citatnamn egentligen kan vara om 

man tar hänsyn inte bara till deras skriftliga form, utan också till deras uttal. Pedersen (2009 s. 6 f.) 

hittar i sitt material exempel på både ”lydleg overføring utan lydleg tilpassing”, t.ex. kv. 

Lepäystörmä ˃ no. Lepäystörmä, och ”lydleg overføring med lydleg tilpassing”, t.ex. sa. 

Ruohtovárri ˃ no. Råttovarre. Som jag har förstått det har dessa uppgifter hämtats från intervjuer 

med två- eller flerspråkiga informanter som använde ortnamnen i fråga i en norsk kontext, d.v.s. när 

de pratade norska eller snarare en specifik norsk etnolekt (Pedersen 2009 s. 8). Det är i princip 

uppenbart att namnens ”oanpassning” här kan variera beroende på namnbrukarens språkliga 

förmågor, jfr ”Graden av fonologisk tilpassing i uttalen av namn vil vere avhengig av om ein 

språkbrukar er fleirspråkleg eller einspråkleg, og av kva for uttalenormer som gjeld for den norske 

etnolekten [den etnolekt som man pratar i kvänsk-samisk-norskt kontaktområde] til ulike tider” 

(Pedersen 2009 s. 9).  

I sin avhandling Fra Starafjall til Starling Hill: Dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn på 

Orknøyene (2003) redogör Berit Sandnes (s. 329) för automatisk fonologisk namnanpassning vid 

inlånet: ”Fonematisk tilpasning atskiller seg fra alle andre typer tilpasning ved å skje automatisk 

ved innlånet. [...] Alle navn som lånes inn i et nytt språk, tilpasses til mottakerspråkets fonologi og 

fonotaks ved at uakseptable lyder og lydsamband substitueras.”, t.ex. fisl. háland ˃ sk. Holland. 

Denna uppfattning baseras på hennes undersökning av ortnamn i språkkontakt mellan norrøn och 

skotsk i hennes terminologi, d.v.s. engelskbaserad dialekt man pratade på Orkneyöarna. Man kan 

tänka sig att namnen har större chans att anpassas automatiskt om ”avståndet” mellan 

kontaktspråken är betydande, t.ex. om språken i fråga tillhör olika språkfamiljer. I Sandnes fall 

ligger norrøn och skotsk väldigt nära varandra, men automatisk fonologisk namnanpassning 

förekommer ändå. 

Utifrån detta är jag övertygad om att endonymer av typen Helsinki i svenskan inte har så stor 

chans att förbli oanpassade. Enligt min mening kommer namnets fonologiska komponent att 

genomgå omedelbar (även om i vissa fall väldigt obetydlig) anpassning så snart målspråkets talare, 

som inte har källspråket som modersmål, försöker att uttala det. 

I UNGEGNs ordlista finns det två allmänna termer – konversion och transformation – som kan 

användas för att beteckna de förändringar som lånnamn genomgår i målspråket. Den första 

definieras som ”the process of transferring the phonological and/or morphological elements of a 
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particular language to another, or from one script to another. Conversion is effected by either 

transcription or transliteration.” och den andra som ”a general term covering the translation, 

transcription and transliteration of toponyms. The two latter terms constitute conversion.” (Glossary 

s. 7, 26 f.) För att få en bättre idé om vad konversion och transformation är för någonting bör man 

gå via hur översättning, transkription och translitterering förklaras: översättning – ”(a) The process 

of expressing meaning, presented in a source language, in the words of a target language. (b) A 

result of this process. In toponymy it is sometimes applied only to the generic element of a name. 

[t.ex.] Mer Noire (French for Russian Čornoje More); Casablanca (Spanish for Arabic Dār al-

Bay¸dā’); Lake Como (English for Italian Lago di Como); Mount Fuji (English for Japanese Fuji 

San).”, transkription – ”(a) A method of phonetic names conversion between different languages, in 

which the sounds of a source language are recorded in terms of a specific target language and its 

particular script, normally without recourse to additional diacritics. (b) A result of this process. 

[t.ex.] Turkish Ankara → Greek Aγκαρα; Russian Щукино → English Shchukino. Transcription is 

not normally a reversible process. Retranscription (e.g. by computer) might result in a form 

differing from the original, [t.ex.] Turkish Agkara,” translitterering – ”(a) A method of names 

conversion between different alphabetic scripts and syllabic scripts, in which each character or di-, 

tri- and tetragraph of the source script is represented in the target script in principle by one character 

or di-, tri- or tetragraph, or a diacritic, or a combination of these. Transliteration, as distinct from 

transcription, aims at (but does not necessarily achieve) complete reversibility, and must be 

accompanied by a transliteration key. (b) A result of this process. [t.ex.] Владивосток → 

Vladivostok”. 

Det är uppenbart att alla dessa termer har myntats för att tjäna UNGEGNs specifika mål: att 

standardisera namn i olika språk, alfabet och kulturer. De passar i princip perfekt till det moderna 

globaliserade samhällets behov att exempelvis latinisera något ryskt eller kinesiskt namn så att detta 

namn kan fungera i internationella sammanhang. Termerna blir dock mer och mer problematiska ju 

längre man går tillbaka i tiden med syftet att studera och kanske även försöka förklara 

namnanpassningsprocessen.  

Termerna i fråga har myntats för att passa ett brett spann av språkliga kontexter och verkar på 

så sätt inte möta onomastikens specifika behov, de saknar en specifikt onomastisk klang. De tycks 

framför allt brista i precision: det är oklart vad det är för process de beskriver, när den sker, om den 

begränsas till de ovannämnda ”transformationer”, d.v.s. konversion, översättning, transkription och 

translitterering (vilket den egentligen inte gör; det finns gott om olika namnanpassningsstrategier, se 

t.ex. Sandnes 2003 s. 329–360). Vissa definitioner är till och med diskutabla ur 

namnforskningsperspektiv. T.ex. definieras termen översättning som ”en process som syftar på att 

uttrycka betydelsen”, jfr med den engelska definitionen ovan, vilket passar illa med det faktum att 
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det långt ifrån råder konsensus angående namnens semantik, se 2.2.1. Det tycks dessutom vara 

överflödigt med delvis sammanfallande termer, t.ex. konversion och transformation. 

Mitt förslag är för det första att dra en skarpare gräns mellan namnlån och namnanpassning, 

dessa två till varandra relaterade, men egentligen olika onomastiska företeelser, så att man bl.a. 

slipper ha problem med s.k. oanpassade lånnamn. För det andra föreslår jag att använda termen 

namnreplikation istället för namnlån, eftersom det förstnämnda tycks passa bättre till fenomenets 

karaktär. Med namnreplikation menar jag en överföring av kopian av källnamnet från källspråkets 

onomastikon till målspråkets onomastikon vilket kan medföra en anpassning av källnamnets kopia. 

Ett replikerat namn eller ett resultat av namnreplikationsprocessen kan i princip vara antingen 

anpassat eller oanpassat. 

Med namnanpassning menar jag alla de ändringar som ett (replikerat) namn genomgår i 

(mål)språket både vid replikationsstadiet och under dess existens i (mål)språkets onomastikon, på 

alla språkliga nivåer inklusive både tillägg och utelämnande av element, som i allmänhet sker i 

enlighet med reglerna för (mål)språkets system ((mål)språkets onomastikon i synnerhet) och som 

återspeglas i antingen tal eller skrift. Termen anpassning tycks passa bäst till att beskriva 

företeelsen i fråga, eftersom den förutsätter en sådan namnändring som sker i enlighet med en 

regel/ett mönster eller en uppsättning av regler/mönster som utgör (mål)språkets normer. 

Namnanpassning är dessutom en högst subjektiv individuell process, vilket innebär att i princip 

vilken namnbrukare som helst kan anpassa namnet till sina behov eller enligt sina önskemål, jfr t.ex. 

olika grader av fonologisk namnanpassning på ortnamn i Pedersens undersökning (2009 s. 9). 

Det är viktigt att i beräkningen ta med den principiella namnstatusändringen som sker vid 

replikationsstadiet: när ett namn replikerats blir det i princip en del av målspråkets onomastikon, 

d.v.s. det replikerade namnet läggs till de andra namnen som är tillgängliga för målspråksbrukaren. 

Härefter finns det tekniskt sett ingen skillnad mellan replikerade och inhemska namn: frågan om 

deras ursprung som uppenbart tillhör etymologins ”jurisdiktion”, är inte av någon betydelse eller av 

något intresse när man studerar namnändringsprocessen vidare. Det kan till och med hävdas att 

namnanpassningskonceptet kan utvidgas för att täcka även de ändringar som inhemska namn 

genomgår. 

De namnlånsklassifikationer som jag har presenterat ovan utgår antagligen från den initiala 

anpassningen som sker vid namnreplikationsstadiet. Namnanpassningsprocessen avslutas dock 

nödvändigtvis inte när det replikerade namnet kommer in i målspråkets onomastikon. Denna 

process kan fortsätta tills namnet i fråga blir helt språkligt integrerat genom exempelvis senare 

översättning (ifall namnet endast anpassades fonologiskt från början), t.ex. fisl. starafjall som gett 

en fonologisk anpassning sk. Starra Fiold, vilken i sin tur senare översatts som sk. Starling Hill 

(Sandnes 2003 s. 155, 336), eller genom lexematisk anpassning; för förklaringen av termen och 
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exempel se Sandnes 2003 s. 343 ff. Därför blir det ännu viktigare att klart markera skillnaden 

mellan namnreplikation och namnanpassning. 

 Sandnes (2003 s. 86 ff., 329 ff.) använder i sitt arbete termerna namnanpassning (tilpasning) 

och integration (integrasjon) som tycks vara relativt utbytbara, fast den senare uppfattas som mer 

allmän och abstrakt. Hon tycks förknippa begreppet integration endast med namnets språkliga 

etablering då namnet kan framstå som mer eller mindre språkligt integrerat, d.v.s. 

innehålla ”inhemska” och/eller ”utländska” element. I det följande vill jag skilja mellan de två 

typerna av namnintegration: 1) onomastisk integration och 2) lingvistisk eller språklig integration. 

Onomastisk namnintegration har med etableringen av ett replikerat namn i målspråkets 

onomastikon att göra och omfattar på så sätt namnanpassning. Namnanpassning kan inrymma ett 

antal anpassningsförsök, d.v.s. ett antal varianter av ett replikerat namn, medan namnintegration 

brukar ha endast ett resultat – ett integrerat eller etablerat namn då alla andra varianter förkastas. 

T.ex. byttes/anpassades huvudleden av gårdsnamnen Eriksyord och Brekisyord (1503) till -land 

1595, fast land-formerna inte blev etablerade och namnen i fråga senare dök upp som Eriksyord 

respektive Brekisyord igen (Sandnes 2003 s. 334). Ett replikerat namn är lingvistiskt eller språkligt 

helt integrerat när alla dess ursprungliga element bytts ut mot målspråkets element; det replikerade 

namnets främmande ursprung syns således inte längre i dess form (se t.ex. Sandnes 2003 s. 88). 

Till slut tycks det vara nödvändigt att diskutera huruvida de västslaviska ortnamn jag 

undersöker i denna studie kan klassifieras som exonymer eller endonymer. P.g.a. flera olika faktorer 

verkar det vara ganska problematiskt att genomföra denna indelning på mitt material. För det första 

syftar jag inte på ortnamnens etymologi, utan på ortnamnens geografiska förhållanden, när jag 

pratar om västslaviska namn, se 4.2. Det är således oklart om ortnamnen i fråga ursprungligen var 

skandinaviska eller slaviska ”påhitt” och om de möjligen kan vara exonymer eller endonymer. För 

det andra verkar indelningen tekniskt sett fungera endast i de situationer då det finns etablerade 

språkgemenskaper med etablerade gränser. Språkkontakt och dess konsekvenser medför en viss 

oreda i denna klassifikation som inte täcker de fall då t.ex. ett namn, vars referent ligger i 

målspråkets ”officiella” territorium, myntas av källspråksbrukare och senare replikeras och 

anpassas av målspråksbrukare, t.ex. det tysk-slaviska kontaktområdet eller vilken annan synkronisk 

kontaktsituation som helst (detta är ett av de möjliga scenarierna för uppkomsten av Steinsborg och 

andra västslaviska namn av denna typ, se 4.2). 

 

2.2.3 Ortografisk namnanpassning 
Forskare kan vanligtvis bevittna namnförändring genom att studera skriftliga källor där namnen i 

fråga är belagda i olika former. Den möjliga individualiteten hos förändringen tas dock inte alltid 

med i beräkningen. Samtidigt kan denna ändring i princip vara en enda skrivares konstruktion, 
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vilken inte har någonting att göra med den ”verkliga” namnändringen eller den ändring som införs 

av namnets ”autentiska” brukare, d.v.s. av dem (t.ex. en person som bor i det område där 

namnreferenten ligger) som känner till både namnet och dess referent och relativt ofta använder 

namnet. De namnbrukare som inte har sådana nära förbindelser med de namn de använder, t.ex. 

kopister som skriver av främmande namn som en del av ett dokument, har således också en 

möjlighet att anpassa namn. 

Uttryckt på ett annat sätt kan namn följaktligen tillhöra namnbrukarens aktiva respektive 

passiva onomastikon. Namnanpassning skiljer sig i det första och i det andra fallet vad gäller 

utgångspunkter: autentiska namnbrukare utgår som regel från namnens fonologiska form,20 medan 

skrivare är begränsade till namnens ortografiska form.21

I detta avseende kan det vara nödvändigt att dra en linje mellan två principiella situationer då 

skriftliga källor samspelar med verkligheten, se figur 1.  

(1) I det första fallet, vilket motsvarar det som skriftliga källor representerar enligt de flesta 

forskare, existerar namnmaterialet parallellt i både skriftlig och muntlig tradition. Dessa traditioner 

påverkar varandra, t.ex. antas ändring av namnets ortografiska form vara motiverad av namnets 

”verkliga” ändring.22

(2) I det andra scenariot förlorar ett namn som förekommer i skriftliga källor kopplingen till sin 

muntliga motsvarighet i det område där namnreferenten finns. Eftersom detta namn fortsätter leva 

sitt eget skriftliga liv återspeglar dess förändringar, som utgör resultatet av skrivarens ortografiska 

fel eller ortografiska anpassningar, vanligtvis inte de ”verkliga” förändringarna. Jag skulle vilja 

understryka att denna typ av namnändringar är typisk för men inte begränsad till det andra 

scenariot: omotiverade ”fluktuationer” kan på ett naturligt sätt uppkomma även i de situationer då 

skriftliga källor förväntas återspegla de verkliga namnändringarna. Denna typ av förhållanden 

mellan namnens muntliga och skriftliga former motsvarar min uppfattning om ortografisk 

namnanpassning, se nedan. 

Med ortografisk namnanpassning avser jag således en anpassning av namn med bruten muntlig 

kontinuitet utifrån deras ortografiska form, se vidare 4.2 och 5.2. Det bör uppmärksammas att fast 

jag använder uttrycket verkliga namnändringar när jag pratar om förhållanden av typ (1), menar jag 

inte att ortografisk anpassning på något sätt är mindre legitim. Namnanpassning är till naturen en 

                                                 
20 Det betyder naturligtvis inte att anpassningen är begränsad till det fonologiska planet. De två anpassningstyper som 
här skisseras kan påverka olika språknivåer beroende på omständigheterna. 
21 Det är i princip rimligt att anta att dessa grupper av namnbrukare till viss grad använder sig av olika uppsättningar av 
namnanpassningsstrategier. P.g.a. uppsatsens begränsade omfattning har jag valt att inte jämföra de 
namnanpassningsstrategier som tillämpas i de undersökta handskrifterna, se 6.1.2, med de namnanpassningsstrategier 
som man hittar i t.ex. områden med levande språkkontakt, se t.ex. Pellijeff 1966, Pedersen 2001, 2009. 
22 Muntlig tradition återspeglar i detta fall namnets muntliga existens i det område där namnreferenten finns. Även om 
namnet inte bevarat länken till denna typ av muntlig tradition, som i (2), se nedan, kan den på ett naturligt sätt bli en del 
av målspråkets/målkulturens muntliga tradition. 
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mycket individuell företeelse. Därför är varje enskild namninnovation, oavsett om den baseras på 

ortografi eller fonologi, av intresse då den kastar nytt ljus över fenomenet i allmänhet. 
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Figur 1. Två möjliga huvudvarianter av samspelet mellan skriftliga och muntliga namnformer efter 

namnets första belägg (Petrulevich 2009a). 
 

 

2.3 Sammanfattning 
Huvudskillnaden mellan traditionell filologi och nyfilologi ligger i deras slutliga mål och syfte med 

materialet. Traditionell filologi strävar efter att genom en noggrann analys av bevarade textvittnen 

komma så nära det försvunna originalet, verket, som möjligt. Nyfilologi behandlar varje enskild 

handskrift som ett verk i sig vars form och innehåll, hur förvanskade de än är, är av intresse som 

samtida vittnen till den epok under vilken de har skapats. Båda synsätten, nämligen nyfilologiska 

principer angående behandlingen av handskrifter respektive den traditionella filologins slutsatser 

angående förhållandet mellan de undersökta handskrifterna, tillämpas i uppsatsen. 

Enligt den traditionella uppfattningen avgränsas proprier med hjälp av två kriterier, det 

morfologiska och det semantiska. Vad gäller det första hävdas att proprier saknar 

bestämdhetsmorfem. Vad gäller det andra finns det olika uppfattningar om vilka sorters betydelser 
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namn i princip kan ha (om proprier nu har någon sorts betydelse alls). 

Genomgången av litteraturen visar att man brukar uppfatta namnanpassning som en del av 

namnlånsprocessen. Detta är problematiskt, eftersom det i princip finns s.k. oanpassade namn och 

namnanpassning dessutom inte är begränsad till namnlånsstadiet. Jag föreslår således att dra en 

klarare gräns mellan två begrepp, namnreplikation (en överföring av en kopia av källnamnet från 

källspråkets onomastikon till målspråkets onomastikon) och namnanpassning (alla de ändringar 

som ett (replikerat) namn genomgår i (mål)språket både vid replikationsstadium och under dess 

existens i (mål)språkets onomastikon på alla språkliga nivåer, inklusive både tillägg och 

utelämnande av element, som i allmänhet sker i enlighet med reglerna av (mål)språkets system (i 

synnerhet (mål)språkets onomastikon) och som återspeglas i antingen tal eller skrift. Ortografisk 

namnanpassning avser namn med bruten muntlig kontinuitet; namnens ortografiska form utgör i 

sådana fall anpassningens utgångspunkt. 

 

3 Forskningsöversikt 
3.1 Namnparsmetoden: kontaktonomastiken efter Eberhard Kranzmayer 
Namnparsmetoden tillämpades först av Eberhard Kranzmayer i hans klassiska uppsats Zur 

Ortsnamenforschung im Grenzland (1934). Han undersökte ortnamnsskicket i ett tysk-romansk-

slovenskt gränsområde med levande språkkontakt i södra Bayern. Det karakteristiska för detta 

landskap är att en och samma namnbärare brukar ha olika namn i de olika kontaktspråken i fråga. 

För att kunna beskriva fenomenet myntade Kranzmayer termen Namenpaare.  

Det förekommer tre olika typer av namnpar i Kranzmayers material: (1) Übersetzungspaare 

eller översättningspar, då endast namnets betydelse lånas in av ett annat språk utan hänsyn till 

namnets ljudform, t.ex. Abtei – Abbazia – Opatija; (2) Entlehnungspaare eller lånpar, då endast 

namnets ljudform lånas in av ett annat språk utan hänsyn till namnets betydelse, t.ex. Auf dem 

Tanzboden – Na Toncpodnu; och (3) freien Paare eller fria par, då det inte finns något samband 

mellan namnen i paret förutom att de betecknar en och samma namnbärare, t.ex. Feldkirchen – Trg 

(Kranzmayer 1934 s. 111, 143).  

Det viktigaste med denna metod är Kranzmayers slutsatser angående kronologiska förhållanden 

mellan medlemmar i olika typer av par och således låneriktningen. Vad gäller t.ex. översättningspar 

hävdar han att: ”Die Ortsnamen werden vom Altvolk in die Sprache des Neuvolkes übersetzt und 

nicht etwa umgekehrt” (Kranzmayer 1934 s. 118), d.v.s. i t.ex. tysk-slovensk språkkontaktsituation 

är yngre, tyska namn översättningar av äldre, slaviska namn.  

Kranzmayer (1934 s. 148) är övertygad om att hans metod är allmängiltig och kan tillämpas på 

vilka språkkontaktområden som helst: ”Die in der südbairischen Grenzlandschaft gewonnenen 
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Grundsätze haben allgemeine Gültigkeit.” Namnparsmetoden har definitivt slagit genom inom 

kontaktonomastiken i olika länder, fast det så småningom har visat sig att ”die allgemeine 

Gültigkeiten” inte har så mycket med verkligheten att göra. 

Bland de nordiska arbeten där Kranzmayers metod används utan större svårigheter kan man 

nämna Pellijeffs uppsats ”Ortnamnslån. Några synpunkter” (1966) som jag delvis granskat i 2.2.2. 

Pellijeff undersöker ortnamnsskicket i ett gammalt svensk-finskt kontaktområde i Tornedalen med 

levande språkkontakt. Han hittar gott om exempel på namnpar av olika typer, se 2.2.2. 

Namnparsmetoden fick en stor spridning i bl.a. Finland, där man försökte tillämpa den även i de 

områden där språkkontakt (delvis) har upphört. Det visade sig dock att detta innebär ytterligare 

svårigheter. Airi Kartano (1977) har exempelvis erkänt att tillämpning av Kranzmayers metod i 

områden med komplicerade språkliga förhållanden inte tycks ge pålitliga resultat; hon har därför 

bl.a. avstått från att uttala sig om låneriktningen (enligt Naert 1995 s. 35). Den mest problematiska 

tillämpningen av metoden är dock när man rekonstruerar de saknade ortnamnen i paren (t.ex. Ritva 

Liisa Pitkänen 1980). 

Aino Naert (1995 s. 32 ff.) ger en bra översikt över namnparsmetoden och en sammanfattning 

av dess huvudnackdelar. För det första, som framgår i granskningen av de ovannämnda uppsatserna, 

är det omöjligt att framgångsrikt använda metoden på vilket kontaktområde som helst. Det är bara 

arealer med en gammal och fortfarande existerande språkkontakt som i princip kan undersökas med 

hjälp av Kranzmayers metod. För det andra begränsas klassifikationen av ortnamn i språkkontakt 

hos Kranzmayer till klassifikationen av ”lånesättet” (eller namnanpassningstyper i min 

terminologi), vilket enligt Naert inte är tillräckligt. För det tredje kan det finnas grundläggande 

svårigheter med att bestämma namnparets ”tillhörighet”, vilket kan leda till att undersökningens 

resultat blir osäkra. Likabetydande ortnamnspar behöver t.ex. inte nödvändigtvis vara 

översättningspar. Sådana par kan uppstå oberoende av varandra och på så sätt utgöra fria par, t.ex. 

Bredviken ~ Laajalahti, där fi. laaja betyder ’bred, vid’ och lahti ’vik’ (Naert 1995 s. 33). 

 

3.2 Kontaktonomastiken efter Uriel Weinreich 
Den andra ”revolutionen” inom kontaktonomastiken hänger ihop med Uriel Weinreich och hans 

sociolingvistiska pionjärverk Languages in contact (1968). Weinreich placerade den två- eller 

flerspråkiga individen i centrum av sin undersökning. Utifrån detta perspektiv definierade han 

språkkontaktfenomenet, beskrev språkkontaktresultat eller interferensfenomen på olika språkliga 

nivåer och avgränsade de två huvudgrupper av faktorer som påverkar språkkontaktsituationen 

(strukturella eller lingvistiska och icke-strukturella eller extralingvistiska). P.g.a. ett flertal 

metodologiska innovationer har denna undersökning blivit väldigt inflytelserik inom 
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språkvetenskapens olika discipliner och anses fortfarande vara en klassisk studie inom 

språkkontaktforskning. 

Det är emellertid så att namn i språkkontakt belyses i väldigt liten utsträckning i denna studie; 

Weinreichs framställning baseras dessutom i detta avseende nästan uteslutande på Kranzmayers 

arbete (Weinreich 1968 s. 52). Det är alltså andra aspekter av Weinreichs uppsats som mest 

inspirerat nyare forskning inom kontaktonomastiken, bl.a. fokuset på den konkreta språkbrukaren 

och den relativa allmängiltigheten av interferensfenomen.23

Genom att använda Weinreichs metodologiska grepp har det blivit möjligt att framgångsrikt 

bedriva studier av ortnamn i även avbruten språkkontakt (t.ex. Hansen 1998, Sandnes 2003). I sin 

avhandling om norröna ortnamn på Orkneyöarna tillämpar exempelvis Sandnes (2003 s. 71 ff.) en 

sociolingvistisk syn på namnanpassning då det är namnbrukare som står bakom detta fenomen och 

vilka utifrån sin språkliga kompetens i princip kan välja vilken namnanpassningsstrategi som 

kommer att användas i konkreta fall.24

Sandnes (2003 s. 67) utvecklar dessutom en namnanpassningsteori genom att från kognitiv 

lingvistik låna begreppen språklig kompetens och analyserbarhet som direkt knyts till 

namnanpassningsprocessen. Beroende på namnbrukarnas kompetens kan fornisländska/norröna 

ortnamn analyseras korrekt och t.ex. (delvis) översättas till skotskan, jfr fisl. starafjall ˃ sk. 

Starafjall och sk. Starling Hill, eller fel och anpassas t.ex. lexematiskt, d.v.s. utan hänsyn till det 

ursprungliga semantiska innehållet, jfr sk. Kirkwall från fisl. kirkjuvágr där sk. wall ’vägg’ har 

ersatt fisl. vágr ’hav, sjö’ (Sandnes 2003 s. 155, 336, 347 ff.).  

Bakom de namnanpassningstyper som Sandnes hittar i sitt material kan man spåra Weinreichs 

klassifikation av språklig interferens; hon skiljer bl.a. mellan fonologisk namnanpassning, t.ex. fisl. 

háland ˃ sk. Holland, och morfologisk anpassning, t.ex. i Stufum ˃ Stews där ett fornisländskt 

böjningsmorfem bytts mot skotskt. Det förekommer dessutom specifika namnanpassningstyper som 

inte motsvaras av Weinreichs klassifikation, t.ex. onomastisk namnanpassning,25 t.ex. Thurdrakir ˃ 

Thurregar, Thurrogar ˃ Thurrigar, där -akr tolkas som kompositionsfogen -a- och ett vanligt 

namnelement -gar(th) < garðr (Sandnes 2003 s. 343) samt s.k. rimnamn, t.ex. Hellian-Kellian eller 

Kellian Hellian från Keldan helga (Sandnes 2003 s. 355). 

Den sociolingvistiska synen på namnanpassning tillämpas även i denna undersökning. Som jag 

redan nämnt i kap 1. utgår jag från tesen att det är namnbrukaren som är ”ansvarig” för alla 

namnanpassningar, och det är utifrån namnbrukarperspektiv som jag förklarar de namnanpassningar 

                                                 
23 Med interferensfenomen menar Weinreich (1968 s. 1) ”those instances of deviation from the norms of either language 
which occur in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more than one language”. Det är visserligen 
så att Weinreichs metod egentligen passar bäst till synkrona studier som utgår från talspråkligt material, men den 
språkliga interferensens allmängiltighet möjliggör tillämpningen av metoden även på historiskt material. 
24 Med vissa undantag; om automatisk fonologisk namnanpassning se 2.2.2. 
25 Motsvaras av analogisk stednavneomdannelse i mer traditionell terminologi. 
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som förekommer i de undersökta handskrifterna, se bl.a. 6.1.2–6.1.3. 

 

4 Materialet och dess avgränsning 
4.1 Knýtlinga saga: allmän presentation 
Knýtlinga tillhör enligt den traditionella sagaklassifikationen s.k. konungasögur, d.v.s. de sagor som 

innehållsmässigt ägnas åt konungar och deras levnadsbeskrivning.26 Sagan behandlar dansk historia 

och innehåller biografier över danska kungar från Harald I (Blåtand) Gormsson (ca 940–986) till 

Knut VI (1162/63–1202).  

Det är oklart vad sagans nutida titel – Knýtlinga – egentligen betyder. Enligt den allmänt 

accepterade idén bör Knýtlingar tolkas som ”Knuts avkomlingar”, men det tycks inte vara möjligt 

att bestämma vilken Knut sagans namn avser – Knut II (den store) Svensson, Knut IV (den helige) 

Svensson eller någon annan Knut, se vidare not 27, – och varför just detta namn betecknar hela 

sagan. Det är därför rimligt att anta att sagan tidigare kunde ha haft en annan titel – Sögur 

Danakonunga eller Skjöldunga saga (Albeck 1963 s. 616, Zernack 2001 s. 68). 

Sagan, som i stort sett är relativt tydligt strukturerad, består av tre huvudavsnitt: (1) den första 

delen omfattar kap. 1–24 och skildrar de danska kungarnas styre före Knut IV den helige, d.v.s. från 

Harald Gormsson till Sven Estridsson, (2) den hagiografiska framställningen av Knut den heliges 

liv täcks i kap. 25–69 som utgör sagans andra del, (3) tiden från Erik II (Emune) Eriksson till den 

pommerska hertigens Bogislav I:s nederlag och död år 1187 beskrivs i sagans tredje del som består 

av kap. 70–130. 

P.g.a. strukturella och stilistiska paralleller anses Knýtlinga vara en motsvarighet till Snorre 

Sturlusons Heimskringla baserad på danskt material. Knýtlingas andra del handlar exempelvis om 

den helige kungen och är omfångsmässigt den största, på samma sätt som sagan om Olav II (den 

helige) Haraldsson som utgör Heimskringlas andra avsnitt; stilistiskt sett anses avsnittet om Knut 

IV som är ”med betydelig fortællekunst udformet til en romanagtig beretning” också ha haft sin 

förebild i bl.a. sagan om Olav den helige (Albeck 1963 s. 616, jfr Zernack 2001 s. 68 f.), se också 

                                                 
26  Denna indelning – liksom i princip andra sagaklassifikationer – anses vara ganska problematisk, eftersom 
fornisländska sagor i de flesta fall rymmer upplysningar om olika personer och företeelser, och det i princip inte är 
möjligt att logiskt och konsekvent dela in sagorna i grupper utifrån deras innehåll, t.ex. kan konungar vara 
huvudgestalter i både konunga- och fornaldarsögur; íslendinga-, byskupasögur och Sturlunga saga handlar om 
islänningar o.s.v. (se vidare i t.ex. Schier 1970 s. 5 ff.). Sigurður Nordal (1953 s. 181 f.) har utvecklat en annan 
”kronologisk” klassifikation, enligt vilken sagor delas in i (a) samtidssagaer, d.v.s. de sagor vars författare var samtida 
till de beskrivna händelserna eller åtminstone hade en möjlighet att studera samtida källor; ca 1100 utgör deras terminus 
a quo, t.ex. byskupasögur, Sturlunga saga, (b) fortidssagaer, d.v.s. de sagor där handlingen utspelar sig under 
tidsspannet ca 850 till 1100, t.ex. íslendingasögur och flertalet konungasögur, samt (c) oldtidssagaer, d.v.s. de sagor där 
händelserna äger rum före ca 850, t.ex. alla fornaldarsögur, Ynglinga saga och inledningen till Orkneyinga saga. Enligt 
denna gruppering tillhör Knýtlinga således fortidssagaer. Det måste påpekas att de två klassifikationerna till en viss 
grad tycks ha smält ihop i den nutida litteraturen, jfr t.ex. indelning i samtíðarsögur, biskupasögur, konungasögur, 
Íslendingasögur, fornaldarsögur och riddarasögur i Tulinius 2002 s. 529. 
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4.1.1. Just p.g.a. paralleller med Heimskringla verkar det vara sannolikt att Knýtlinga en gång hade 

en nu förlorad ”upptakt” motsvarande Heimskringlas Ynglinga saga.27  

 

4.1.1 Knýtlinga saga som litterärt verk: ålder, källor och författarskap 
Knýtlinga är ett kompilationsverk som brukar dateras till ca 1260–70 (Albeck 1963 s. 616, Zernack 

2001 s. 69 f.). Det är allmänt accepterat att sagan bygger på isländsk och dansk tradition med 

Heimskringla som huvudkälla.  

Knýtlingas första avsnitt är källmässigt relativt oproblematiskt och baseras i stort sett på 

Heimskringla. Berättelsen om Knut II (den store) Svensson tyder dock på att författaren också kan 

ha använt *Styrmirs livssaga som verkar ha innehållit material från en förlorad saga om Knut den 

store (Albeck 1963 s. 616 f.). 

Stilistiskt sett påminner sagans första och sista delar främst om en krönika med torrt och blekt 

språk. I detta avseende avviker den mellersta delen märkligt från den övriga texten: den är i 

allmänhet mer enhetlig, bättre strukturerad, mer detaljerad och språket är rikare. Denna 

omständighet har lett en del forskare till slutsatsen att Knýtlingas andra del bygger på den nu 

förlorade *Knúts saga helga, men det är osäkert om ett sådant självständigt verk från ca 1200 har 

existerat (Zernack 2001 s. 69). Det är också möjligt att hävda att Knýtlingas författare fick 

inspiration från vissa danska källor, bl.a. munken Ælnoths verk Gesta Swenomagni regis et filiorum 

eius et Passio gloriosissimi Canuti regis et martyris från ca 1120. Den hagiografiska beskrivningen 

av Knut den heliges liv utgör kärnan i den latinska krönikan på samma sätt som i Knýtlinga 

(Zernack 2001 s. 69). 

Knýtlingas sista avsnitt har väckt särskilt intresse bland historiker bl.a. p.g.a. sagans 

omdiskuterade förhållande till Saxo Grammaticus Gesta danorum. Från kap. 107 och framåt kan 

man spåra påfallande likheter mellan sagan och de sista böckerna (14–16) i Saxos verk (Albeck 

1963 s. 617). Dessa likheter har förklarats på olika sätt. Inom äldre forskning förekommer ett flertal 

olika hypoteser: (1) trots likheterna ansågs Knýtlinga och Gesta danorum vara helt och hållet 

självständiga verk (så hos Peter Erasmus Müller, Ludwig Giesebrecht, Otto Fock); (2) Knýtlingas 

författare kunde ha utnyttjat isländsk muntlig tradition, d.v.s. uppgifter om dansk historia bevarades 

                                                 
27  I detta avseende är det viktigt att uppmärksamma iakttagelsen av Guðbrandur Vigfússon som upptäckte att 
membranfragmentet av Sögubrot af nokkrum fornkonungunum í Dana ok Svía veldi, d.v.s. 6 blad ur AM 1e ß I fol., 
ursprungligen tillhörde samma codex som handskriftsfragmentet AM 20b I fol. (9 blad) som innehåller delar av 
Knýtlinga (Zernack 2001 s. 68 f.). Detta kan tyda på att Skjöldunga saga, vars fragment den ovannämnda Sögubrot 
utgör, kunde ha varit Knýtlingas förlorade ”upptakt”. Både Gustav Albeck (1963 s. 616) och Julia Zernack (2001 s. 69) 
menar dock att det också är möjligt att Knýtlingas författare kan ha använt Jómsvikinga saga för sin inledning. Zernack 
upprepar dessutom Jón Helgasons idé och skriver att i det fall antagandet om att Jómsvikinga sagas första kapitel utgör 
förlagan till Knýtlingas försvunna inledning stämmer, kan man förknippa beteckningen Knýtlingar med den i 
Jómsvikinga saga nämnde sagokungen Knútr hinn fundni, jfr Jón Helgason 1934 s. 162. 
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muntligt på Island i hundra år28 (så hos Finnur Jónsson); (3) det finns ett litterärt samband mellan 

de två verken (så hos Oswald Holder-Egger; Weibull 1915 s. 180 ff. med litteratur).  

Inom nyare forskning råder det dock inte heller någon konsensus. De mest inflytelserika 

hypoteserna, som utgår ifrån uppfattningen att det föreligger en litterär förbindelse mellan 

Knýtlinga och Gesta Danorum, härstammar från Weibull (1915 och 1976) och Albeck (1946).29

Efter att ha studerat likheterna och skillnaderna mellan Knýtlingas tredje del och Gesta 

Danorums sista böcker hävdar Weibull (1915 s. 232) i sin Saxo-avhandling att ”Antagandet att 

Knytlingasagan använt Saxo skulle förutsätta orimligheten, att dess författare företagit ett 

systematiskt utskiljande av bestämda källor och traditioner och i sammanhang därmed 

genomgripande omarbetningar av de delar, i vilka detta skett.” För det första är Gesta tendensiös i 

den meningen att den återspeglar Saxos personliga åsikter om både personer och historiska 

företeelser, bl.a. hans beundran för Absalon och den starka konungamakten, och hans hatfullhet mot 

den tyska kejsaren och det tyska folket. För det andra är Saxo en kunnig stilist som på ett raffinerat 

sätt skildrar danska kungars historia. Man hittar varken Saxos åsikter eller Saxos stil i Knýtlinga. 

Sådana iakttagelser leder Weibull till en slutsats att det måste ha funnits någon gemensam skriftlig 

källa som både Saxo och Knýtlingas författare använde sig av. 

Weibulls uppfattning har i stort sett godtagits av forskarvärlden. Den har dock också kritiserats, 

mest ingående av Albeck i hans Knýtlinga-avhandling (1946). Albeck (1946 s. 154 f.) ansluter sig 

till äldre dansk historieskrivning genom att acceptera Caspar Paludan-Müllers tes om att Saxos sista 

böcker (14–16) skrevs först, vilket innebär att denna text nedtecknades nästan direkt efter att 

händelserna ägt rum och att det tidsmässigt inte skulle finnas något utrymme för någon gemensam 

källa. Den rimligaste lösningen på problemet är enligt Albeck (1946 s. 304) att ”den yngre Kilde, 

Knytlinga, har kendt og benyttet Saxos Gesta Danorum i en eller anden Form”. Knýtlingas 

författare kunde således ha känt till en redaktion av Saxos sista böcker. Albeck menar dock att 

författaren kombinerade stoff från Saxo med stoff från andra källor, framför allt Heimskringla och 

danska annaler (Albeck 1946 s. 305 ff., 1963 s. 617). Sammanfattningsvis kan man påpeka att 

                                                 
28 Curt Weibull (1915 s. 218) är ganska kritisk till denna tolkning; han skriver: ”Liksom för alla andra människor gäller 
det också för isländare, trots de mörka vinterdagarna och långa kvällarna i deras land, att vad som endast bevarats i 
muntlig tradition befinner sig i ständig och stark förändring, och att tvenne författare aldrig, bortsett från formler och 
enkla annalnotiser, använda samma språkliga uttryck vid skildringen av samma händelse.” 
29 Jørgen Olrik är såvitt jag vet en av de ganska få som ser muntlig tradition som den rimligaste förklaringen till 
likheterna mellan de två verken: ”[O]verensstemmelserne [...] er så betydelige og omfattende, at der med stor 
sandsynlighed må antages en vis litterær forbindelse mellem de to kilder, selv om man på den anden side ikke bør 
overse muligheden af, at adskillige i historisk intresserede kredse omløbende fortællinger netop ved den mundtlige 
overlevering kan være blevet støbte i så faste former, at to forskelige kilders gengivelse af dem kan falde sammen i en 
række hovedpunkter” (Olrik 1930–1931 s. 132 f.). Det var inte sagans författare, utan sagans informant eller 
informanter som kände till och använde Saxos verk eller dess muntliga variant; och denna muntliga variant ”har været 
krystalliseret i så faste former, at fortællingerne i nogenledes uændret skikkelse kan være gået fra mund til mund i et par 
slægtled” (Olrik 1930–1931 s. 151 f.). Óláfr Þórðarson hvítaskáld och Valdemar II (Sejr) Valdemarsson nämns bland 
sagans möjliga informanter (Olrik 1930–1931 s. 179 f., 187 ff.). 
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Albecks hypotes tycks ha vunnit mark i dansk historieskrivning (Albeck 1963 s. 617, Weibull 1976 

s. 8); Weibull håller dock fast vid sin uppfattning av problemet, vilken en del andra forskare har 

anslutit sig till (t.ex. Malmros 1979 s. 51). 

Ur uppsatsens perspektiv är det spännande att just person- och ortnamn spelar en viktig roll i 

diskussioner om förhållanden mellan Saxos Gesta Danorum och Knýtlinga. Fast Albeck (1946 s. 

232, 231 not 171) betonar att Saxo inte har någon ”principiel Uvilje mod Stednavne” konstaterar 

han ändå att ”Her og der optræder de ganske vist sparsomt”.30 Denna tendens framgår ganska 

tydligt vid jämförelsen av Knýtlingas tredje del och Saxos sista böcker. Enligt Weibulls statistiska 

beräkningar saknar Saxo 16 personnamn och 52 ortnamn jämfört med uppgifterna i Knýtlinga. Vad 

gäller västslaviska gudanamn förekommer det fem i sagan och bara tre i Saxo (Weibull 1976 s. 17).  

Ett bra exempel på detta finns i återberättelsen om slaget med Nuclet (Saxo) eller Mjúklátr 

(Knýtlinga), en slavisk hövding. Knýtlingas författare skriver att stridsplatsen hette Urk, vilket 

troligen motsvarar Wurle i Helmolds Chronica Slavorum, medan Saxo inte anger något namn på 

platsen. Enligt Albeck (1946 s. 257) innebär detta att Knýtlingas författare kände till ”andre Former 

af Beretningen end den af ham selv meddelte” och att det inte är möjligt att bevisa att 

sagaförfattaren inte använde Saxo som förebild för sitt avsnitt om Mjúklátr. Weibull (1976 s. 12) 

hävdar dock att det enda slutsatsen som man här kan dra är att Knýtlinga inte vilar på Saxo: 

”Varifrån Knytlinga fått namnet kan inte med någon säkerhet klarläggas. Intet hindrar emellertid, 

att namnet kan härröra från en för Knytlingasagan och Saxo gemensam källa, men utelämnats av 

Saxo.” 

Knýtlingas författare är okänd. Denna fråga har dock livligt diskuterats. Bland de huvudkrav 

som man bör ställa på en rimlig kandidat till sagans författare kan nämnas god kännedom om 

Heimskringla, den danska traditionen och pommersk geografi. 

Den isländska skalden Óláfr Þórðarson hvítaskáld har av många hävdats stå bakom Knýtlingas 

skapande antingen som författare eller informant eller inspiratör till verket (se bl.a. Axelson 1959–

60, Albeck 1963, Hallberg 1963, 1965, 1978–79, Knytlinga, Zernack 2001). Han var en av 

Sturlungarna, Islands namnkunnigaste släkter, brorson till Snorre Sturluson som författade bl.a. 

Heimskringla och Olav den heliges saga, och bror till Sturla Þórðarson som skrev bl.a. Hákonar 

saga gamla och Magnúss saga lagabætis (Axelson 1959–60 s. 141 f.). Islänningen gästade dessutom 

en tid Valdemar II (Sejr) Valdemarsson från vilken han, enligt Knýtlingas uppgifter, lärde sig 

”margar ágætligar frásagnir”, jfr ”með honum [Valdimar konungi] var Óláfr Þórðarson ok nam at 

honum marga frœði, ok hafði hann margar ágætligar frásagnir frá honum.” (SD s. 287). Sagans 

kunnighet vad gäller pommersk geografi förklaras i så fall ganska lätt: Óláfr Þórðarson har fått sina 
                                                 
30 Weibull (1976 s. 12) håller med om det: ”Iakttagelsen är fullt riktig och kan beläggas med en mångfald källställen. 
Saxo nämner exempelvis inte ens orten – Gradeheden –, där det avgörande slaget mellan kungarna Sven och Valdemar 
utkämpades.” 
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upplysningar från den danska kungen. 

I frågan om huruvida Óláfr möjligen kan vara Knýtlingas författare är sagans datering av största 

betydelse. Som jag redan skrivit brukar Knýtlinga dateras ca 1260–70, vilket i princip gör det 

omöjligt för Óláfr som avled 1259, att kunna ha författat sagan.  

Peter Hallberg (1963 t.ex. s. 61 f., också 1965, 1978–79) var den mest konsekventa, moderna 

förespråkaren för Óláfs författarskap som hävdade att sagans datering måste revideras.31 Hallbergs 

hypotes baseras framför allt på en statistisk analys av Knýtlinga och Laxdæla sagor, där han 

beräknar bl.a. frekvensen av vissa verb, adjektiv och s.k. parord, d.v.s. de ord som visar sig vara 

unika för var och en av de jämförda sagorna (Hallberg 1963 s. 9). Analysen avslöjar påfallande 

likheter mellan de två sagaverken, vilket verkar vara tillräckligt för Hallberg för att hävda att 

sagorna har en och samma författare, Óláfr Þórðarson. Hallbergs huvudopponent, Rolf Heller (1965 

s. 121), hävdar dock att det är olämpligt att använda statistisk analys när man sysslar med sådana 

komplexa kompilationsverk som Knýtlinga. Han anser att det föreligger ett annat sorts förhållande 

mellan de två verken: ”Ich sehe trotz Hallbergs Arbeit noch immer in der Annahme, dass der Laxd.-

Verfasser mit literarischem Lehngut aus der selbständigen Knúts saga helga gearbeitet hat, die beste 

Erklärung für das enge Band zwischen beiden.” (Heller 1965 s. 121 f., se också 1978–79 s. 176 f.). 

Enligt Heller (1965 s. 122) har Óláfr Þórðarson i så fall snarare författat Knúts saga helga än 

Knýtlinga. Författarna har debatterat frågan i minst 15 år, se t.ex. Hallberg 1978–79, Heller 1978–

79. 

 

4.1.2 Knýtlinga sagas handskrifter: presentation och motivering av val 
Knýtlinga är känd genom sju relativt sena fullständiga handskrifter och ett stort antal fragment av 

vilka några av membranen kan dateras till ca 1300 (Albeck 1963 s. 615 f.). Enligt den traditionella 

filologiska analysen kan de bevarade Knýtlinga-vittnen delas in två distinkta redaktioner, A 

respektive B. Den avgörande skillnaden mellan de två redaktionerna är att den förstnämnda 

innehåller sagans fullständiga version som vi känner den, d.v.s. den börjar med Harald I (Blåtand) 

Gormsson, medan den sistnämnda börjar med kap. 22, d.v.s. Sven II Estridsson. A-redaktionen 

innefattar sju fullständiga handskrifter och ett antal fragment, medan B-redaktionen omfattar 13 

fullständiga – från B-redaktionens synvinkel – handskrifter och några fragment (SD s. ix f.). 

Sagans huvudhandskrift, den s.k. Codex Academicus eller A, förstördes vid branden i 

Köpenhamn 1728. Dess sena avskrift, AM 18 folx eller M (39 blad), gjord av Árni Magnússon ca 

1700, anses vara den bästa representanten för A-redaktionen. Enligt Carl af Petersens och Emil 

Olson (SD s. xi) innehåller handskriften ett stort antal ändringar, emendationer och tillägg: Árni har 

exempelvis upplöst de flesta förkortningarna och normaliserat ortografin. 
                                                 
31 Det finns dock ganska starka skäl till att sagan dateras just till tiden efter Óláfs död, se t.ex. Axelson 1959–60. 
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Pergamenthandskriften AM 180 b fol eller B (ca 1400), har det högsta textuella värdet för B-

traditionen (SD s. xxi f.). Den bevarade texten (52 blad) består av olika fragment som tillsammans 

bildar en mer eller mindre sammanhängande del av Knýtlinga. Ur uppsatsens synpunkt är B-

handskriften AM 1005 4tox eller W av störst betydelse, eftersom den mest sannolikt utgör en 

(andrahands)förlaga för de utvalda handskrifterna. Detta är en pappershandskrift (80 blad) som 

nedtecknades av en okänd skrivare någon gång under 1600-talets förra hälft. Handskriften 

innehåller den fullständiga B-versionen av sagan och utgör troligen en förstahandskopia av B som 

skrevs av när B ännu var hel (SD s. xxii f.). 

För att uppnå mina forskningsmål har jag valt att granska tre 1600-tals handskrifter av 

Knýtlinga: Cod. Holm. 41 4tox (1687) och Cod. Holm. 55 folx (1682–87) som är bevarade på 

Kungliga biblioteket i Stockholm, samt Lbs 222 folx (1695–98) som finns på Handritasafn 

Landsbókasafns Íslands och dessutom är tillgänglig på internet (se litteraturlistan). 

Pappershandskriften Cod. Holm. 41 4tox (124 blad) skrevs av Jón Eggertsson som var verksam 

vid Antikvitetskollegiet, Stockholm (SD s. xix). Handskriften i fråga är en kombination av A- och 

B-traditioner och kan således delas i två delar: kap. 1–22 kopierades från någon A- och kap. 22–130 

från någon B-handskrift. Det finns en lapp på handskriftens tredje blad som säger att handskriften är 

en kopia av ett ”mycket gammalt membranfragment” och gjord i Köpenhamn år 1687. Den 

komparativa analysen visade dock att lappen endast syftar på den andra delen av handskriften, d.v.s. 

från kap. 22, som med all sannolikhet är en avskrift av W, snarare än något membran (SD s. xix f.). 

Handskriftens första del är mest troligt kopierad från M.  

Här måste det påpekas att kombinationen av de två sagatraditionerna i en handskrift i princip 

inte spelar så stor roll för min undersökning. De flesta västslaviska toponymer förekommer, 

förutom ett par undantag, nästan uteslutande i sagans tredje del, d.v.s. i kap. 70–130.32 Det är 

således handskriftens andra del, d.v.s. kap. 22–130, och B-redaktionen av sagan som jag i första 

hand intresserar mig för. 

Cod. Holm. 55 folx (258 blad) innehåller en fullständig B-version av Knýtlinga; den skrevs av 

Helgi Ólafsson som arbetade som skrivare och översättare av isländska handskrifter vid 

Antikvitetskollegiet, Stockholm. Handskriften är en avskrift av en nu förlorad kopia av W som 

Guðmundur Ólafsson, Helgis bror, år 1682 bragte med sig till Sverige (SD s. xxiii f.). 

Lbs 222 folx (348 blad) skriven av Jón Þórðarson, tidigare präst i Sandar, innehåller en 

fullständig B-version av sagan (Páll Eggert Ólason 1918 s. 77 f.). Av textuella paralleller att 

                                                 
32 Samtliga av 41 västslaviska ortnamn som finns i B-redaktionen, se bl.a. bil. 1, förekommer i sagans tredje del, d.v.s. 
kap. 70–130; 3 av 41 (Jómsborg, Svǫldr och Vinðland) förekommer dessutom i Knýtlingas första del, d.v.s. kap. 1–24. 
Jag bortser i det följande från de i Cod. Holm. 41 4tox belagda ortnamnsformerna på Jómsborg och Svǫldr som 
förekommer i sagans första del, efersom Jón Eggertsson använde en annan förlaga, M, för att skriva av Knýtlingas 
första kapitel. Om Vinðland se 4.2. 
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bedöma är handskriften tillsynes en andrahandskopia av W. 

Handskrifterna i fråga har valts för undersökningen av tre principiella skäl. För det första har de 

i stort sett samma förlaga, W. Det är visserligen så att endast Cod. Holm. 41 4tox tydligen är en 

direkt avskrift, medan Cod. Holm. 55 folx och Lbs 222 folx är andrahandskopior av W. De 

sistnämnda handskrifternas förlagor är förlorade, vilket naturligtvis är en ofrånkomlig nackdel som 

påverkar undersökningen. Jag anser dock att det rimligaste tillvägagångssättet är att gå över till den 

föregående bevarade handskriften i kopieringskedjan, i detta fall W, jfr 5.1. Detta tillåter att man 

kan studera tre individuella versioner av i stort sett en och samma ursprungliga saga-variant. 

För det andra är dessa avskrifter relativt samtida och nedtecknade av för oss kända isländska 

kopister. Enligt min mening innebär detta att skrivarna i fråga i princip hade mer eller mindre 

likadana förutsättningar för att ”påverka” texten, d.v.s. tolka och ändra den på ett visst sätt t.ex. 

genom att anpassa ortnamn. Med förutsättningar menar jag här i första hand kopisternas mentala 

onomastikon som spelar en viktig roll vid ortografisk namnanpassning, se kap. 5, speciellt 5.2. 

Denna relativa homogenitet gör ”den mänskliga faktorn” ännu synligare, vilket passar bra för 

uppsatsens syfte att undersöka individuell namnanpassning i skrift. 

För det tredje är handskrifterna sena, vilket innebär att de länge inte ansågs vara av något 

textuellt värde ur den traditionella filologins synpunkt33, jfr ”Önnur handrit, sem eru runnin frá W 

og E, hafa ekki textagildi” (DS s. clxxxv). Enligt min mening är det intressant att undersöka just 

dessa avskrifter och försöka (be)visa att de egentligen har en viss undersökningspotential. 

 

4.2 Västslaviska toponymer i Knýtlinga saga: avgränsning, motivering av val och 

gruppering 
I denna uppsats fokuserar jag på västslaviska ortnamn som utgör ett relativt tunt onomastiskt skikt i 

Knýtlinga – endast 42 (A-redaktion) eller 41 (B-redaktion) toponymer totalt, se bil. 1.34 Jag väljer 

dessutom att prioritera bort de två -land-namnen, Pólínaland (Polen) och Vinðland (Wendland). 

Dessa ortnamn betecknar större områden med en viss politisk och ekonomisk status som i princip 

kan jämföras med det nutida begreppet land i betydelsen ett ”område som utgör en självständig 

politisk enhet” (NEb). Enligt min mening innebär detta att de två ortnamnen möjligtvis kunde ha 

funnits kvar i det skandinaviska onomastikonet även vid 1600-talets slut, d.v.s. att deras 

kontinuitetsmönster avviker från det jag är ute efter, se nedan, vilket passar illa till mitt syfte att 

undersöka ortografisk namnanpassning. 39 västslaviska ortnamn kommer således att undersökas i 

                                                 
33 Förutom Cod. Holm. 41 4tox som egentligen är en ”tidig” kopia av M, d.v.s. en kopia som skrevs av innan alla 
ändringar i M infördes. På vissa ställen visar den förstnämnda möjliga överensstämmelser med A (SD s. xx). 
34 Det finns två ortnamn som tydligen endast förekommer i sagans A-redaktion, Gorgasiam och Vík, jfr SD (s. 282 not 
till rad 17, s. 271 not till rader 3–4), och en toponym som endast förekommer i sagans B-redaktion, Rín, jfr SD (s. 291 
not till rad 18). 
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min studie, se bil. 2.35

I denna kontext har ordet ”västslavisk” ingenting att göra med ortnamnens etymologi. Det 

geografiska kriteriet är istället valt för att avgränsa namnmaterialet i fråga. Det territorium som 

beboddes av västslaviska stammar under tidig medeltid var visserligen enormt stort, men det 

skandinavisk-västslaviska kontaktområdet var – enligt Knýtlinga – i de flesta fall begränsat till 

Östersjöns södra kust, d.v.s. Pommern. De toponymer som nämns i källorna i relevanta 

sammanhang anses således vara västslaviska.36

Att fastställa etymologin av ortnamnen i fråga är en problematisk och komplicerad uppgift. 

Belagda namnformer som namnforskare i de flesta fall brukar utgå ifrån verkar inte vara en 

tillräcklig utgångspunkt i språkkontaktsituationen (särskilt om kontakten är avbruten) då en 

replikerad toponym kan förekomma i källor som språkligt helt integrerad, se 2.2.2, d.v.s. som ett 

ortnamn myntat av målspråkstalare. Fast t.ex. toponymerna Burstaborg (Szczecin) där bursta är pl. 

gen. av burst, f., ’borst, styvt hår’ (NO s. 69), och Steinsborg (Kamień Pomorski) där steins är sg. 

gen. av steinn, m., ’sten, grytsten’ (NO s. 410), med all sannolikhet verkar vara av skandinaviskt 

ursprung, är det dock svårt att med säkerhet bestämma deras etymologi. I tidiga tyska källor 

omnämns bebyggelserna i fråga som Stettin och Cammin (i olika ortografiska varianter). Dessa 

ortnamnsformer utgör fonologiska anpassningar av slaviska ortnamn; det förstnämnda – enligt ett 

av flera etymologiska förslag – härstammar från szczeć ’borstlik bladvass’ (Rospond 1984 s. 380), 

det sistnämnda från kamień ’sten’ (Rzetelska-Feleszko 1991 s. 13 f.). Det finns alltså minst tre 

etymologiska möjligheter: antingen har de slaviska ortnamnen ”översatts” till fornnordiskan, eller 

har de skandinaviska ortnamnen ”översatts” till pommerskan,37 eller har de etniska grupperna i 

                                                 
35 Här måste det påpekas att min uppfattning av vad ortnamn i detta sammanhang är för någonting till en viss grad styrs 
av SD, den upplaga av Knýtlinga som jag använt mest. Det finns några ”gränsfall” som egentligen kräver en mer 
noggrann granskning: t.ex. A-uttrycket tveim megin árinnar motsvaras av tveim megin árinnar Rínar i W och de utvalda 
handskrifterna (d.v.s. en del av appellativet árinnar uppfattades antagligen som ett proprium, se 6.2), ortnamnet Tíkarey 
ur A-redaktionen motsvaras av uttrycket till Kúrar i W och handskrifterna i fråga, A-frasen till Tribuzis motsvaras av till 
Buris i W och även av till Burislafs i Cod. Holm. 41 4tox. Det är uppenbart att gränserna mellan olika namnkategorier 
samt även appellativer och proprier är glidande här. Jag har valt att från början utgå från SD-redaktörernas uppfattning 
av vad som kan räknas som ortnamn i sagan, d.v.s. SDs ortnamnsregister, för att sedan justera denna uppfattning och 
kommentera olika sorts avvikande fall, se bil. 3 och 6.1. 
36 Det måste uppmärksammas att detta metodgrepp är problematiskt. Jag utgår ifrån – i enlighet med min syn på 
namnreplikation och namnanpassning, se 2.2.2, – att det i princip inte är signifikant vilket etymologiskt ursprung 
namnet har när man behandlar dess anpassning; replikerade namn blir en del av målspråkets onomastikon och utvecklas 
senare enligt dess regler. Jag använder alltså ett geografiskt kriterium för att avgränsa undersökningsmaterialet och 
utgår ifrån den ”traditionella” uppfattningen av, vilka orter Knýtlinga-namnen syftar på, i t.ex. ortnamnregister i SD (s. 
307–312) och DS (s. 341–371). Det hela är dock mer komplicerat: t.ex. ortnamnet Masnes som traditionellt förknippas 
med nutida Masnedø (SD s. 310) ligger enligt Olrik (1930–1931 s. 158) för nära det västslaviska området och kan vara 
av slaviskt ursprung, jfr ”... Den næste nat derefter kom Rygboerne efter dem ved Masnes (dette stednavn findes ikke 
hos Sakse; ifølge hele sammenhængen kan man her ikke godt tænke på Masnedø; muligvis gemmer der sig her et 
forvansket vendisk stednavn).” Jag har valt att inte räkna Masnes som ett västslaviskt namn i denna studie. Denna både 
etymologiska och geografiska möjlighet måste dock närmare undersökas. 
37 Termen pommerska betecknar i denna uppsats ett västslaviskt språk eller – enligt vissa forskare – en grupp av 
västslaviska lechitiska dialekter som en gång talades i Pommern. Kasjubiska anses vara pommerskans enda levande 
avkomling. Termen har alltså ingenting med östlågtyska dialekter att göra. 
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fråga myntat de motsvarande ortnamnen oberoende från varandra och det är en ren slump att de 

uppmärksammade samma utmärkande landskapssärdrag. Det krävs således ett nytt metodologiskt 

redskap för att kunna avgöra vilket etymologiskt förslag som är rimligast. Det vore utan tvekan 

utmanande och spännande att få undersöka dessa namns etymologi, men för en sådan studie behövs 

det ett större format, jfr t.ex. min etymologiska undersökning av bara ett av de västslaviska namnen, 

at Jómi/Jómsborg (Petrulevich 2009b). 

Huvudorsaken till valet av västslaviska toponymer i Knýtlinga som undersökningens material 

ligger i deras kontinuitetssituation inom den skandinaviska namnbrukarkretsen. Denna kontinuitet 

tycks ha brutits ganska tidigt oavsett ursprunget till ortnamnen i fråga. Om dessa ortnamn var av 

slaviskt ursprung (och dessutom språkligt inte helt integrerade) tycks de ha förlorat kopplingen till 

sina muntliga motsvarigheter i Pommern för länge sedan, jfr det andra scenariot av samspelet 

mellan skriftliga och muntliga namnformer i 2.2.3. Om dessa ortnamn etymologiskt sett var 

skandinaviska (eller till och med slaviska fast språkligt helt integrerade) tycks de ha försvunnit från 

”skandinaviskt onomastikon”. 38  På så sätt lämpar dessa toponymer sig väl för uppsatsens 

huvudsyfte, d.v.s. att studera ortografisk namnanpassning. De islänningar vars uppgift var att skriva 

av sagan i slutet av 1600-talet, var knappast tvåspråkiga – de vare sig pratade eller förstod 

pommerska, och kände heller knappt till de västslaviska toponymer de arbetade med. Detta innebär 

att de ”namntransformationer” som avskrivarna åstadkom, föddes ur och begränsades samtidigt av 

deras onomastikon. 

Vad gäller materialets gruppering väljer jag att uppmärksamma namnens synkroniska 

genomskinlighet. Enligt min hypotes, se 1.1, kan namnets synkrona genomskinlighet vara en av de 

                                                 
38 Det är visserligen oklart hur pass välkända de ”fornisländska” benämningarna på orterna i fråga var i Norden, men det 
tycks rimligt att anta att de så småningom blev mer eller mindre glömda överallt p.g.a. bl.a. tyskarnas östkolonisation då 
tyskarna pressade ut och/eller assimilerade den slaviska befolkningen och ”förtyskade” ett stort antal slaviska ortnamn i 
Pommern (i de flesta fall endast anpassade fonologiskt) samt p.g.a. annorlunda makt- och handelsfördelning i regionen 
efter att t.ex. Danmark förlorade sina pommerska territorier. I detta avseende kan jag åtminstone uttala mig om svenska 
förhållanden, där det tydligt framgår att vissa pommerska ortnamn gick in i svenskt onomastikon redan i deras 
”förtyskade” form. Det finns en rad uppkallelsenamn i Katrineholmstrakten som bevisar en viss kännedom om 
pommerska ortnamn bland åtminstone någon del av den svenska befolkningen, t.ex. Råstock vid Forssjöbruk (belagt 
redan 1464) efter staden Rostock i Mecklenburg (Strandberg 2002 s. 15), jfr fisl. Rauðstokk, Stettin vid gränsen mellan 
Katrineholm (Stora Malm) och Östra Vingåker söder om Näsnaren, efter staden Stettin i nutida polska Pommern 
(Strandberg 2002 s. 15), jfr fisl. Burstaborg. Till detta kan man lägga ett par exempel ur Johan Månssons Een siö-book, 
som innehåller om siöfarten i Östersiön från 1644 (Siö-book); där hittar man t.ex. Stadijn (s. 119) för Stettin (Szczecin), 
jfr med fisl. Burstaborg, Camijn (s. 107) för Kammin (Kamień Pomorski), jfr med fisl. Steinsborg, Isdam (s. 107) för 
Usedom, jfr med fisl. Usna. Det kan visserligen tänkas att exempelvis danska förhållanden kan se annorlunda ut, men 
jag anser att efter att tyskarna etablerat sig i regionen är det mycket sannolikt att de ”förtyskade” formerna (kanske som 
en del av Hansa-kulturen) konkurrerade ut fornisländska former och så småningom blev enarådande i Norden. Det 
måste också påpekas att utvecklingen troligen sett annorlunda ut beroende på hur pass stor namnbrukarkrets som kände 
till/använde de fornisländska ortnamnsformerna. Det är rimligt att anta att namnen på större områden, t.ex. Pólínaland 
och Vinðland, höll längre än namnen på exempelvis lundar eller även städer, jfr Bǫku respektive Burstaborg. I ett fall 
verkar till och med den skandinaviska formen ha konkurrerat ut andra varianter (om de fanns): nutida tyskans Hiddesee 
utgör tydligen en anpassning av fisl. Heðinsey. Enligt min mening är det i vilket fall som helst knappt möjligt att 
isländska skrivare under senare hälften av 1600-talet kunde ha känt till de för undersökningen utvalda västslaviska 
ortnamnen i deras fornisländska form, annat än genom skriftlig förmedling. 
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faktorer som aktualiserar namnets anpassningspotential, d.v.s. ogenomskinliga namn som dessutom 

inte redan har direkt anknytning till namnbrukarnas onomastikon har större chans att genomgå 

anpassning än deras genomskinliga motsvarigheter. Jag skiljer alltså mellan (1) synkroniskt 

genomskinliga, (2) ogenomskinliga respektive (3) semi-genomskinliga västslaviska ortnamn ur 

namnbrukarens eller skrivarens perspektiv, se bil 3.39

Med synkroniskt genomskinliga ortnamn menar jag de namn vars dolda icke-propriella 

betydelse i princip kunde förstås av namnbrukaren.40 I mitt material finns det tolv sådana namn, 

t.ex. toponymerna Ásund (Jasmund), á, f. sg. nom., ’å, älv’ + sund, n. sg. nom. ’sund, trångt 

farvatten mellan två land’ (NO s. 17, 419), Burstaborg (Szczecin), bursta, f. pl. gen., från burst, f. 

sg. nom., ’borst, styvt hår’, + borg, f. sg. nom., ’borg, fästning; fästningsvall’ (NO s. 69, 59), 

Plazminni (Świnoujście), möjligen plaz, n. sg. nom., ’slätt, flat plats; plats, stad’, + minni, n. sg. 

nom., ’mynning’ (NO s. 330, 298), Kotskógr (Gützkow), kot, n. sg. nom., ’stuga, hytt; liten gård’, + 

skógr, m. sg. nom., ’skog’ (NO s. 248, 384), Rauðstokk (Rostock), möjligen rauðs-, m. sg. gen., 

från rauðr, adj. m., ’röd’, + -stokk, sg. ack., från stokkr, m. sg. nom., ’stock, trästock, timmerstock’ 

o.s.v. (NO s. 337, 412). 

Med synkroniskt ogenomskinliga ortnamn menar jag sådana ortnamn vars dolda icke-propriella 

betydelse inte kan avläsas av samtida namnbrukare. Det finns 22 ortnamn i materialet som måste ha 

varit ogenomskinliga för en isländsk skrivare under senare delen av 1600-talet, t.ex. Dimin 

(Demmin), Dubbin, Usna (Usedom), Voztustu o.s.v.  

Man kan också urskilja semi-genomskinliga namn, d.v.s. de namn vars enstaka element i princip 

kan vara genomskinliga för samtida namnbrukare. I mitt material finns det fem namn vars 

huvudleder tycks ha varit genomskinliga för de isländska skrivarna,41 t.ex. Jóms-borg, borg, f. sg. 

nom., ’borg, fästning; fästningsvall’ (NO s. 59), Dimars-brú, brú, f. sg. nom., ’bro; också om sten- 

el. stocklagd väg’ (NO s. 65), Heðinsey, ey, f. sg. nom., ’ö’ (NO s. 97), (til) Svǫllands, lands, sg. 

gen., från land, n., ’land’ (NO s. 258), Vizmars-hǫfn, hǫfn, f. sg. nom., ’hamn’ (NO s. 218). 

Min uppfattning av synkron genomskinlighet är ganska snäv. Toponymerna i fråga kunde i 

princip ha förknippats inte bara med likalydande icke-propriella ord, utan också med andra proprier 

(som själva inte behöver betyda något), t.ex. toponymerna Paris och Rín i W, se bil. 3, som tydligen 

kunde ha associerats med Paris, Frankrikes huvudstad, respektive Rhen, en av de längsta floderna i 

Europa. Det är till och med möjligt att prata om genomskinlighet på olika språknivåer, t.ex. 

morfologisk nivå, då en semantiskt sett ogenomskinlig förled som Jóms- morfologiskt ändå kan 

                                                 
39 Det är de ursprungliga ortnamnsformer till handskrifterna i fråga, d.v.s. de ortnamnsformer som är belagda i W, som 
jag delar in i grupper här; om termerna ursprunglig ortnamnsform och ursprungligt ortnamn se 5.1. 
40 Om semantiska egenskaper hos proprier se 2.2.1. 
41 Det måste påpekas att ortnamnet Svǫldr förekommer i klassifikationen två gånger, som det ogenomskinliga Svǫldr 
och det semi-genomskinliga Svǫlland, se 6.1 och bil. 3, vilket är en logisk följd av mitt mindre lyckade beslut att från 
början utgå från SDs ortnamnsregister vad gäller ”ortnamnsdefinitionen”. 

    34



”avläsas” som gen. sg. (fast det inte är möjligt att utifrån denna ortnamnsform avgöra om ortnamnet 

är m. eller n.). Som det visar sig i 6.1 och 6.3 kan konceptets utvidgning till att omfatta olika 

språkliga nivåer, framför allt den morfologiska, vara mycket betydelsefull i sammanhanget. 

Det är också nödvändigt att påpeka att namnens genomskinlighet till synes är en mycket 

individuell parameter. Som jag redan skrivit i 2.2.1 behöver namn inte alls betyda någonting för att 

fylla sin funktion. Och även om de ”betyder” någonting, d.v.s. om de på något sätt kan förknippas 

med exempelvis likalydande appellativer, aktualiseras denna sorts betydelse endast i vissa 

sammanhang och endast hos vissa namnbrukare. I denna studie är jag tyvärr tvungen att förenkla 

bilden. Jag utgår således från att om ett namn eller något av namnens element kunde ha förknippats 

med likalydande appellativer var namnets ”betydelse” förståelig för de isländska skrivarna. 

 

4.3 Sammanfattning 
Knýtlinga är ett kompilationsverk från ca 1260–70. Den byggs på olika isländska och danska källor, 

i första hand på Snorres Heimskringla. Sagan visar påfallande likheter med Saxo Grammaticus 

Gesta Danorum, men det är fortfarande omdiskuterat i vilket sorts förhållande de står till varandra. 

Det är i princip allmänt accepterat att Óláfr Þórðarson hvítaskáld på något sätt var inblandad i 

Knýtlingas skapande, men det är omdebatterat om han var sagans författare eller senare redaktör 

eller bara en av författarens informanter.  

Knýtlinga är bevarad i sju fullständiga handskrifter och flera fragment, vilka kan delas in två 

redaktioner, A respektive B. De utvalda handskrifterna från senare delen av 1600-talet, Cod. Holm. 

41 4tox, Cod. Holm. 55 folx och Lbs 222 folx, har i princip samma förlaga, AM 1005 4tox eller W, 

som innehåller en fullständig version av sagans B-redaktion. Ett sådant val möjliggör en 

undersökning av tre individuella varianter av en och samma sagaversion, vilket passar bra för mitt 

syfte att studera individuell namnanpassning i skrift. 

Ett geografiskt kriterium används för att avgränsa västslaviska ortnamn i sagan. Kontinuiteten 

på dessa toponymer ligger bakom materialvalet. Oavsett ursprunget till ortnamnen i fråga tycks 

kontinuiteten p.g.a. olika orsaker ha brutits ganska tidigt inom den skandinaviska 

namnbrukarkretsen. Detta innebär att västslaviska toponymer i Knýtlinga passar bra till 

undersökningens huvudmål, d.v.s. att studera ortografisk anpassning. Materialet delas in i tre 

grupper, d.v.s. synkroniskt genomskinliga, ogenomskinliga respektive semi-genomskinliga 

ortnamn, se bil. 3. 
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5 Metod 
5.1 Ortografisk namnanpassning gentemot etymologi: olika syn på ursprunglig 

ortnamnsform och ursprungligt ortnamn 
Etymologiska undersökningar utgör i princip det absolut största forskningsområdet inom 

onomastiken, vilket hänger ihop med disciplinens primära mål, jfr Zilliacus beskrivning: 

”Namnforskningens primära uppgifter måste vara att utvinna kunskap om namnen och deras 

uppkomst och funktion. [... . N]amnforskarna utgående från hypotesen om namnens appellativiska 

ursprung [har] räknat som sin uppgift framom andra att fastställa tolkningar av komplicerade 

namn.” (Zilliacus 2002 s. 177, 174.) Det är inte förvånande att den terminologiska apparat som 

utvecklats inom etymologin haft ett stort inflytande på andra forskningsinriktningar i ämnet. Det 

kan dock vara viktigt, inte minst ur metodologisk synvinkel, att reflektera över om de 

”etymologiska” förutsättningar och förhållanden som återspeglas i termerna passar in i den 

föreliggande konkreta undersökningen. 

I uppsatsens sammanhang är det nödvändigt att diskutera och kontrastera betydelsen och 

användning av termerna ursprunglig ortnamnsform och ursprungligt ortnamn inom 

forskningsområdena etymologi och namnanpassning. I etymologiska kontexter finns det som regel 

endast en ursprunglig form som alla andra former härstammar ifrån oavsett de förändringar som 

namnet undergått under sin livstid, t.ex. pom. *Jǫma > fisl. at Jómi (Petrulevich 2009b s. 82 ff.). 

Förhållandena ser annorlunda ut i namnanpassningskontexter, där termen ursprunglig form 

betecknar den form som undergår förändring, namnanpassning i detta sammanhang, d.v.s. den s.k. 

ursprungliga formen kan variera och se annorlunda ut vid varje nytt fall av anpassning. 

Inom ortografisk namnanpassning innebär detta att namnformerna i den handskrift som en 

kopist skriver av är de ursprungliga former han i princip kan anpassa. Helgi Ólafsson, skrivare av 

Cod. Holm. 55 folx, skrev t.ex. av texten från en förlorad kopia av W. Denna förlorade kopia utgör 

följaktligen hans förlaga och de namnformer som förekommer där utgör hans ursprungliga former. 

Här måste det uppmärksammas att ursprungliga former ur namnanpassningens perspektiv inte 

sällan är oåtkomliga för forskare som i exemplet ovan, vilket i princip kan snedvrida 

undersökningens resultat. Den mest rimliga lösningen i detta fall är att utifrån den traditionella 

filologiska analysen gå över till den bevarade handskrift som är närmast ”besläktad” med det 

förlorade textvittnet, en kopia av vilket studeras. Det är dock uppenbart att möjligheten att 

namnanpassningarna skulle kunna ha skrivits av den förlorade handskriften måste tas med i 

beräkningen.42 I detta konkreta fall accepterar jag således att de namnformer som förekommer i W 

                                                 
42  Det måste också tilläggas att det finns ytterligare ett flertal faktorer som kan orsaka förekomsten av olika 
ortnamnsformer i handskrifter och som forskaren bör ta hänsyn till. Ortnamn kan t.ex. hamna i skriftliga källor i olika 
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är ursprungliga för Helgi Ólafssons Cod. Holm. 55 folx, Jón Eggertssons Cod. Holm. 41 4tox och 

Jón Þórðarsons Lbs 222 folx, d.v.s. alla anpassningar av namnmaterialet som upptäcks i de tre 

handskrifterna anses vara resultatet av skrivarnas i fråga arbete. Det måste också påpekas att jag inte 

hade någon möjlighet att undersöka W, som bevaras i Köpenhamn, för att samla in de ursprungliga 

formerna. Detta påverkar naturligtvis min undersökning, eftersom jag är tvungen att i detta 

avseende lita på SDs redaktörer.43 I resultatredovisningen, se 6.1, diskuterar jag dock, där det är 

lämpligt, möjligheten till att de ursprungliga formerna kunde ha sett annorlunda ut. 

De två forskningsgrenarna – etymologi och ortografisk namnanpassning – skiljer sig också åt 

vad gäller uppfattningen om begreppet ursprungligt ortnamn. Det måste påpekas att det inte tycks 

finnas någon mer eller mindre standardiserad konvention vad gäller användning av termen i 

etymologiska sammanhang. Med ursprungliga ortnamn inom etymologi menas här framför allt 

sådana ortnamn som på något sätt utgör en bas för ett annat namn, bl.a. motsvarande 

uppkallelsenamn. Stettin i Pommern är t.ex. ett ursprungligt ortnamn för Stettin i 

Katrineholmstrakten, se not 38; Backagården på en backe kan sägas vara ett ursprungligt ortnamn 

för Backagården på slättmark (Pamp 1988 s. 10); ortnamn kan också i princip övergå till andra 

namnkategorier, t.ex. personnamn: efternamnen Cuprimontanus och Brunn bildat till ortnamnen 

Kopparberget respektive Brunnby (Modéer 1989 s. 122, 130). Med ursprungliga ortnamn inom 

namnanpassning i skrift menas sådana ortnamn som byts ut mot andra ortnamn eller appellativer 

eller namn ur andra namnkategorier som resultat av ortografisk namnanpassning. Dimin i W ersätts 

t.ex. med Dımun i Lbs 222 folx, 84r, jfr namnen på två av öarna i Färöarna – Stóra och Lítla 

Dímun,44 Parez i M byts mot Paris i W, árinnar i M förvandlas till árinnar Rínar i W (d.v.s. en del 

av appellativet árinnar har blivit ett proprium, se 6.2), ortnamnet Tíkarey i M byts mot till Kúrar i 

W, samt ortnamnet Tribuzis ersätts med personnamnen Buris i W och Burislafs i Cod. Holm. 41 

4tox.  

Som framgår i exemplen är de konventionella gränserna mellan olika namnkategorier och 

mellan appellativer och proprier 45  i princip flytande i de båda fallen, d.v.s. vad gäller både 

etymologi och ortografisk namnanpassning. Det är dock i skriftliga källor som dessa gränser 

försvinner nästan helt, d.v.s. det är den konkreta namnbrukaren – skrivaren – som bestämmer om ett 

(grafiskt) ord är ett namn och vilken kategori namnet i fråga tillhör. 

                                                                                                                                                                  
former p.g.a. bl.a. muntliga fluktuationer. Jag har medvetet valt att undersöka ortnamn med bruten kontinuitet i sena 
handskrifter för att undvika den muntliga traditionens påverkan. Det är dock uppenbart att förhållanden mellan olika 
namnformer belagda i skriftliga källor kan vara mer komplicerade än de ovan skisserade, och läget bör noggrant 
undersökas i varje enskilt fall.  
43 SD är så vitt jag vet den enda kritiska utgåva av Knýtlinga med en mer eller mindre fullständig variantapparat. 
44 P.g.a. ändringens ogenomskinlighet ur morfologisk synvinkel väljer jag dock att inte räkna den som ortografisk 
namnanpassning, se 6.1.1.2.  
45 D.v.s. de uppfattningar om bl.a. vad som kan anses vara ett namn och vilken kategori ett eller annat namn i första 
hand tillhör, som är gemensamma för en mer eller mindre stor grupp av namnbrukare. 
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5.2 Ortografisk namnanpassning eller ortografiskt fel: val av kriterier 
Termen fel kan definieras på många olika sätt inom olika discipliner och forskningsområden. Jag 

har valt att först ta en ganska vid definition som utgångspunkt för att sedan snäva in den och försöka 

fånga fenomenets speciella karaktär i den föreliggande uppsatsens sammanhang. En av NEs 

definitioner – att fel är ett ”oriktigt resultat av något” (NEc) – tycks vara den mest allmänna och den 

som passar bäst till mina behov. Man kan anpassa denna definition till den kopieringssituation jag 

är intresserad av på följande sätt: ”fel är en oriktig tolkning av förlagan som resulterar i vissa 

ändringar i texten”. Det är uppenbart att enligt denna förklaring utgör alla sorts ändringar egentligen 

ortografiska fel. Det behövs således ett finare kriterium för att kunna dra en gräns mellan fel och 

namnanpassningar i skrift. 

Det är tänkbart att räkna namnbrukarens – i detta fall skrivarens – medvetna inblandning i 

namnanpassningsprocessen som ett möjligt kriterium. Det är uppenbart att det är namnbrukaren 

som gör både ortografiska namnanpassningar och ortografiska fel. Det är dock möjligt att hävda att 

fel vanligtvis görs omedvetet, medan namnanpassning tycks antyda någon sorts medveten 

ansträngning. Enligt Sandnes undersökning finns det dock en sådan typ av namnanpassning som 

inte nödvändigtvis förutsätter någon sorts medvetenhet hos namnbrukaren, s.k. automatisk 

fonologisk anpassning vid namnreplikationen som förekommer oavsett om namnbrukaren vill det 

eller inte (Sandnes 2003 s. 329 f.).46

Det kan tilläggas att det dessutom inte är möjligt att avgöra vilka sorts syften skrivarna hade 

med den text de kopierade och – således – hur pass medvetna/omedvetna deras fel eller 

anpassningar var. Man kan tänka sig minst tre olika varianter: kopisterna kunde ha velat antingen att 

skriva av texten så nära förlagan som möjligt eller att ”förbättra” originalet i sin ”kopia”, eller att 

kombinera de båda strategierna. Det kan också nämnas att ortografisk namnanpassning i princip kan 

ske som en ”biprodukt” av kopieringen då skrivarens medvetenhet är minimal, t.ex. som resultat av 

en ”övergeneralisering” när ett ortnamn som är okänt för skrivaren ersätts med ett känt ortnamn 

som ortografiskt sett påminner om det ursprungliga: Parez i M förekommer som Paris i W. 

Skrivarens medvetna inblandning är således inget tillräckligt kriterium. 

Jag anser att man istället bör ta hänsyn till relativ synkron genomskinlighet för undersökta 

ortnamnsformer utifrån onomastikonets och det allmänna språksystemets synvinkel. Utifrån detta 

kriterium anses även de namnförändringar som något omedvetet är utförda av skrivaren, men som 

är synkront genomskinliga, alltså som exempel på ortografisk namnanpassning. 

De avvikelser från den ursprungliga ortnamnsformen som är genomskinliga från 

onomastikonets och språksystemets synvinkel anses således vara exempel på ortografisk 

                                                 
46 Det är visserligen så att fonologisk namnanpassning snarare tillhör kategorin muntlig anpassning, men det viktigaste 
här är att visa att namnanpassning i princip kan förekomma omedvetet. 
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namnanpassning, t.ex. til Steinborgar (W) – Lbs 222 folx, 86r, til Steins borgar, Cod. Holm. 55 folx, 

244v, til Steins (_) Borgar, där kompositum byter sin ”modell” från bestämningsled i nom. + 

huvudled till bestämningsled i gen. + huvudled, til Svǫllands (W) – Lbs 222 folx, 85r, til Svanlandz, 

där den ogenomskinliga bestämningsleden Svǫl- bytts mot Svan- från svanr, m., ’svan’ (NO s. 421), 

Vinborg (W) – Cod. Holm. 55 folx, 248v, Winberg, där toponymen bytt sin huvudled till berg, n., 

’berg, berggrund, sten, fjäll’ (NO s. 49), á Gásnin (W) – Cod. Holm. 41 4tox, [119v] 135v, ä Gäſúm, 

Cod. Holm. 55 folx, 248v, ä Gäſúm, där den ogenomskinliga toponymen Gásnin dyker upp i formen 

á Gásum, pl. dat., från gás, f., ’gås’ (NO s. 139), til Jómsborgar (M) – til Jónsborgar (W), där den 

ogenomskinliga bestämningsleden Jóms- tolkas som anthroponymen Jón i gen. sg.47

De avvikelser från den ursprungliga ortnamnsformen som inte är genomskinliga från 

onomastikonets och språksystemets synvinkel anses således vara exempel på ortografiska fel, t.ex. 

til Dubrin (W) – Cod. Holm. 41 4tox, [94r] 110r, til Dúbim, í Knaus (W) – Cod. Holm. 41 4tox, 

[110v] 126v, j Knúnú, Cod. Holm. 55 folx, 235v, i knaúr, Valmig (W) – Cod. Holm. 41 4tox, [109r] 

125r, Walning, Cod. Holm. 55 folx, 233v, Walnng.48

I handskrifterna förekommer också ett par rättelser av ortnamnsformer som man måste ta 

ställning till och försöka klassificera i enlighet med den ovan presenterade principen. Sådana 

namnformsrättelser utgör utan tvekan medvetna namnförändringar. I Cod. Holm. 55 folx, 234v, 

skriver t.ex. Helgi Ólafsson först Arkús i enlighet med den ursprungliga formen i W; denna form 

rättas sedan till Arkún, troligen i enlighet med de namnformer som förekommit tidigare i texten. På 

ett annat ställe i samma handskrift, 209v, korrigeras formen Dúbrin till Dúbim, jfr den ursprungliga 

formen Dubrin (W). I Cod. Holm. 41 4tox, [110v] 126v, rättas j Knúnú till Knaur, jfr den 

ursprungliga formen Knaus (W). 

Det är oklart om sådana förändringar kan anses tillhöra kategorin ortografisk namnanpassning i 

denna studie. Syftet med dem är antagligen att korrigera namnformer så att de antingen stämmer 

med de ursprungliga namnformerna/de namnformer som redan används i handskriften eller med 

skrivarens(?) senare uppfattning av textstället. För att sådana rättelser skulle kunna godkännas som 

namnanpassningar måste de vara införda av textens skrivare. Det är dock osäkert om det har varit 

samma hand som skrivit både texten och ändringarna eller om ändringarna har införts av textens 

senare redaktör. I denna uppsats väljer jag följaktligen att bortse ifrån rättelserna. 

 

 

 

                                                 
47 För mer ingående kommentar se kap. 6. 
48 Det är tänkbart att namnbrukare kan bryta alla regler för att anpassa namn i enlighet med sina specifika behov. När 
man undersöker ortografisk namnanpassning är det dock svårt att bevisa att exempel på helt ”omotiverade” 
namn(forms)ändringar inte är exempel på ortografiska fel. 
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5.3 Uppsatsens metod 
I det följande kommer jag att dels sammanfatta det som metodmässigt redan gjorts, dels presentera 

uppsatsens analysmodell som tillämpas i kap. 6.  

Insamling av materialet i enlighet med de bestämda avgränsningskriterierna utgör 

undersökningens första steg, se 4.1–4.2 för kriterier och bil. 2 för materialpresentation. Jag redogör 

ingående för de transkriberingsprinciper jag använt mig av i kommentar till bil. 2. Huvudlinjen 

stämmer väl med nyfilologisk syn på arbetet med olika textvittnen, se 2.1, d.v.s. transkriptionen 

görs så nära handskrifterna som möjligt (det förekommer dock t.ex. upplösta förkortningar som 

egentligen tillhör den traditionella filologins tillvägagångssätt; sådana ändringar markeras med 

kursiv). I enlighet med min hypotes som presenterats i 1.1 delar jag dessutom in de ursprungliga 

ortnamnsformerna, d.v.s. de ortnamnsformer som förekommer i W, i synkroniskt genomskinliga, 

ogenomskinliga och semi-genomskinliga former, se 4.2 för grupperingsprinciper och bil. 3 för 

materialpresentation. 

Jämförelsen av de i handskrifterna belagda ortnamnsvarianterna med deras ursprungliga former 

utgör analysens utgångspunkt eller undersökningens andra steg, se 6.1. Först noterar jag alla 

avvikelser från de ursprungliga ortnamnsformerna som går att spåra i de utvalda handskrifterna, se 

6.1.1. Sedan bestämmer jag vilka namnändringar som kan anses vara ortografiska anpassningar och 

vilka ändringar som är ortografiska fel enligt det föreslagna kriteriet, se 5.2. Därefter beskriver jag 

vilka sorts anpassningsstrategier skrivarna i fråga har använt sig av, se 6.1.2. Slutligen diskuterar 

jag – där det är lämpligt – möjliga orsaker bakom kopisternas val av namnanpassningsstrategier, se 

6.1.3. 

 

6 Resultat 
6.1 Namnändringar i Cod. Holm. 55 folx, Cod. Holm. 41 4tox och Lbs 222 folx 
Det är nödvändigt att först justera SDs ”traditionella” uppfattning av vad som kan anses vara ett 

ortnamn i Knýtliga saga, som jag utgår ifrån i 4.2 och bil. 2. Som jag redan påpekat i 4.2, not 35, 

förekommer det fall då ortnamn i A-redaktionen motsvaras av personbeteckningar/personnamn i B-

redaktionen, t.ex. Tíkarey i M motsvaras av till Kúrar i W, Tribuzis i M förekommer i W som både 

ortnamn, Ribuzis, och personnamn, Buris, jfr t.ex. Búriz Heinreksson i Heimskringla (H 3 s. 375). 

Efter att ha säkerställt att de undersökta handskrifterna i de båda fallen följer sin förlaga, W, har jag 

valt att bortse från dessa exempel. SDs ortnamnsregister räknar endast med ortnamnet Svǫldr, 

medan jag har valt att se W:s variant med epexegesis Svǫlland som ett semi-genomskinligt ortnamn 

i sig. Det är således 39 västslaviska namn som analyseras i undersökningen ur 
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namnanpassningssynvinkel, se bil. 3.49

Det förekommer ett avvikande fall till, nämligen då appellativet byr, sg. ack., av byrr, m., 

’segelvind’ (NO s. 70), i frasen fengu síðan byr ok fóru heim i Cod. Holm. 55 folx tolkas som 

ortnamnet Byr, jfr 240v feingú ſidann Byr og forú heim. Eftersom utgångspunkten för denna 

förändring utgörs av ett appellativ hamnar den utanför undersökningens ramar. Jag diskuterar dock 

ingående detta intressanta fall i 6.2. 

 

6.1.1 Ortografiska anpassningar eller ortografiska fel? 
6.1.1.1 Synkroniskt genomskinliga västslaviska ortnamn 

Bland synkroniskt genomskinliga ortnamn har jag valt att gå genom 18 ortografiska ändringar av 6 

västslaviska namn:50  

1. at Guðakrsá ˃ Gvúdakúrs ä, Gúda kúrs ä, Guud a kurs á, se Guðakrsá i bil. 3. Alla de tre 

kopisterna väljer att införa en svarabhaktivokal u mellan den första ledens egentliga slutljud och den 

föregående konsonanten, d.v.s. Gudak-u-rsá. Denna ortografiska ändring kan ha en språkhistorisk 

förklaring. Svarabhakti-u mellan slutljudande r och en föregående konsonant infördes i isländskan 

redan under den senare medeltiden (Wessén 1954 s. 36). Handskriftsändringen kan alltså tolkas som 

en ”nutida” språkpåverkan, d.v.s. den ursprungliga namnformen har anpassats enligt reglerna för det 

allmänna språksystemet. Man kan dock i detta sammanhang också fråga sig om handskrifternas 

förlaga, W, som skrevs under 1600-talets första del, redan kunde ha haft svarabhaktivokalerna 

införda; denna ändring normaliserades i så fall eller ansågs inte vara viktig av SDs redaktörer. 

2. Kotskógr ˃ Kotſkógúr, Kotskögúr, Kotſko[g]r, se Kotskógaborg i bil. 3. Vad gäller de former 

som förekommer i Cod. Holm. 55 folx och Cod. Holm. 41 4tox, handlar det om samma företeelse 

som i 1, d.v.s. Helgi Ólafsson och Jón Eggertsson inför svarabhaktivokalen u. Namnändringarna 

stämmer väl med språksystemet och räknas således som namnanpassningar. Det ställe i Lbs 222 

folx, där formen Kotſko[g]r förekommer är svårläst: det är rimligt att anta att det endast är en 

konsonant som är otydlig i ortnamnet, möjligtvis g, men det är osäkert. Jag har valt att bortse från 

denna form. 

3. Skaparǫdd ˃ Skapa Raudd, Skaparódd, Skaparødd, se Skaparǫdd i bil. 3. Vad gäller 

formerna belagda i Cod. Holm. 41 4tox och Lbs 222 folx handlar det med all sannolikhet om olika 

                                                 
49 Det måste här uppmärksammas att W:s varianter av typen Gaz – Karenz och Valmig – Falong – Analǫn – Valung, se 
Garðz : Karenz och Valung : Falong i bil. 3, kunde ha uppfattats av skrivarna i fråga som olika ortnamn. Om man 
försöker se på texten utifrån skrivarens perspektiv är detta en viktig skillnad, men utifrån denna studies mål att 
undersöka ortografisk namnanpassning tycks det vara mindre relevant att ta hänsyn till det. Alla dessa ogenomskinliga 
ursprungliga former tycks ha samma ”anpassningsutgångspunkt” och behandlas i undersökningen under samma 
”namnrubrik”. 
50 Jag bortser i de flesta fall från olika ”traditionella” ortografiska varianter på bokstäverna v, u, i, s, k som jag 
presenterar i kommentar till bil. 2, 6 c), såväl som olika sorts diakritiska tecken som inte tycks vara tvetydiga, för 
presentationen se kommentar till bil. 2, 6 d). 
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ortografiska varianter på bokstaven ǫ, snarare än om någon sorts ändring. Jón Eggertsson använder 

nästan genomgående dieresis för att markera vokallängd, t.ex. Kotskögúr, Jömsborg, för upp ad, tök 

j Reing, ä Gäſúm, ä fälongi o.s.v. Detta antyder att ó i sammanhanget egentligen är en ortografisk 

variant av ǫ på samma sätt som i til Viſmarſ hófn, och antagligen även i Wóſtúſtú, til Walagóſts. 

Bokstaven ø förekommer redan i t.ex. Den första grammatiska avhandlingen från 1300-talet 

(Svensson 1974, s. 184), så det är rimligt att anta att ø här är en ortografisk variant av ǫ; -au- i Helgi 

Ólafssons form Skapa Raudd bör också vara en stavningsvariant av ǫ såväl som i Lbs 222 folxs 

Vißmars haufn, jfr Vizmarshǫfn, och Analaún (alla tre handskrifterna), jfr Analǫn. 51  Alla de 

undersökta namnformerna utgör således ortografiska varianter av den ursprungliga formen. 

4. til Steinborgar ˃ til Steins Borgar, til Steins borgar, se Steinborg i bil. 3. Både Helgi Ólafsson 

och Jón Þórðarson byter namnbildningsmodellen hos det sammansatta namnet Steinborg från 

bestämningsled i nom. + huvudled till bestämningsled i gen. + huvudled. Denna ändring stämmer 

väl med både onomastikonet och språksystemet, så både til Steins Borgar och til Steins borgar 

räknas som namnanpassningar. 

5. til Valagust ˃ til walaguſts, af Valagust ˃ Wala wóxt, til Valagust ˃ til Walagóſts, til 

Walaguſtz, til Valagust ˃ til Walaguſts, til Valagust ˃ til Walaguſtz, se Valagust i bil. 3. I fyra av de 

sex förekommande ortografiska ändringarna anpassas ortnamnet Valagust till det allmänna 

språksystemet genom att den språkligt korrekta böjningen införs. Prepositionen til styr som bekant 

genitiv. Toponymens huvudled -gust som skulle kunna ha associerats med appellativet gustr, m., 

’gust, vindpust’ (NO s. 160), anpassas således som -gusts, sg. gen.  

I Cod. Holm. 55 folx förekommer formen (af) Wala wóxt, där den i princip genomskinliga 

huvudleden -gust byts mot -wóxt eller, normaliserat, vǫxt möjligen från vǫxtr, m., ’växt, tillväxt, 

ökning’ (NO s. 508). Det finns ett uppenbart morfologiskt problem här, eftersom prepositionen af 

styr dativ (NO s. 18), medan både -gust och -wóxt verkar stå i ackusativ. Jag väljer att bortse från 

denna ändring. Det måste dock påpekas att det förekommer väldigt många uppenbara brott mot 

isländskans morfologiska regler i det undersökta namnmaterialet, vilket jag återkommer till i bl.a. 

6.1.3. 

Jón Eggertsson har ändrat formen til Valagust mot til Walagóſts. Detta är ett gränsfall, där 

ortnamnet uppenbart anpassas till språkets morfologi, men där ändringen i huvudleden, -guſt 

˃ -góſt/gǫſt snarast är ett ortografiskt fel. Jag väljer att bortse från detta fall. 

6. Vinborg ˃ Winberg, se Vinborg i bil. 3. I Cod. Holm. 55 folx byter toponymen Vinborg sin 

huvudled till berg, n., ’berg’. Helgi Ólafsson har möjligtvis missuppfattat förkortningen bg i 

                                                 
51  Det tycks vara mycket osannolikt att förknippa ändringen -rǫdd ˃ -raudd i en 1600-talshandskrift med en av 
utvecklingsvarianterna av diftongen ǫu ˃ au ˃ ǫ, jfr fisl. haufoþ – hǫfoþ (Noreen 1923 s. 93). Man kan dock fråga sig 
om ändringen i handskriften återspeglar en felaktig tolkning av förlagan eller om den infördes p.g.a. diftongens 
”arkaiserande klang”. 
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förlagan. 

Det förekommer alltså tolv ortografiska namnanpassningar av fem genomskinliga västslaviska 

ortnamn. 

 

6.1.1.2 Synkroniskt ogenomskinliga västslaviska ortnamn 

Bland synkroniskt ogenomskinliga ortnamn har jag valt att gå genom 51 ortografiska ändringar av 

12 västslaviska namn: 

1. Arkús ˃ Arcún, se Arkún i bil. 3. Jón Eggertsson ändrar förlagans ortnamnsform Arkús till 

Arcún troligen i enlighet med de former som förekommer tidigare i texten. Denna ändring tillhör 

ortografisk namnanpassning då en ogenomskinlig namnform byts mot en annan som redan är känd 

för skrivaren, d.v.s. tillhör skrivarens, i detta fall, passiva onomastikon. 

2. á Dimin ˃ ä Dımun, til Dimum ˃ til Dimmun, se Dimin i bil. 3 

Det ogenomskinliga namnet Dimin tolkas som Dımun, Dimmun av Jón Þórðarson. Det är 

möjligt att anta att skrivaren skulle kunna ha förknippat den ursprungliga toponymen med namnen 

på två av Färöarna, Stóra och Lítla Dímun. Det är dock klart att ändringen morfologiskt sett strider 

mot språksystemet. Önamnet Dímun, f., böjs i genitiv som (til) Dímunar. Eftersom denna ändring 

inte är helt genomskinlig från onomastikonets/språksystemets synvinkel räknar jag den som ett 

ortografiskt fel. Vad gäller formen ä Dımun är jag osäker på hur Dímun egentligen skulle ha böjts i 

dativ (á Dímunu eller á Dimun) och därför väljer jag att bortse från denna ändring. 

3. til Dubrin ˃ til Dúbim, se Dubbin i bil. 3. Den i Cod. Holm. 41 4tox belagda ändringen är ett 

exempel på ortografiskt fel. 

4. Fuir ˃ Fener, se Fuir i bil. 3. Detta är ett ortografiskt fel. 

5. á Gásnin ˃ ä Gäſúm, ä Gäſúm, ä Garſum, se Grozvin i bil. 3. Den ogenomskinliga 

toponymen Gásnin dyker upp i formen á Gásum i Cod. Holm. 55 folx och Cod. Holm. 41 4tox, pl. 

dat., från gás, f., ’gås’. Fast gás, f., tar formen gæsir i pl. nom. och behåller æ-et i alla kasus i pl. 

tycks á-et vara legitimt även i pl. hos proprier, jfr Gásir (och -ar), pl. nom., ett lokalt namn på en 

hamn i Island (Cleasby s. 193, NO s. 139). Ändringen stämmer utmärkt med det morfologiska 

systemet, då prepositionen á styr dativ och det plurala ortnamnet böjs därefter. Den i Lbs 222 folx 

belagda formen ä Garſum är ett ortografiskt fel. 

6. í Knaus ˃ i knaúr, j Knúnú, j Knaur, se Kuaviz i bil. 3. Alla de tre namnändringarna är 

ortografiska fel. 

7. til Réinga ˃ til Reingja, til Reingja, til Réinga ˃ til Reingja, til Reingiar, við Réinga ˃ wid 

Reingar, vid Reyingia, Réing ˃ Rœng, Ræng, Ræing, til Réinga ˃ til Reingja, til Reingia; til Réinga 

˃ til Reingia, til Réinga ˃ til Reingia, se Ré : Réing i bil. 3. De flesta ändringarna tycks syfta på att 

”vidare anpassa” namnet till isländskans morfologiska system. Det tycks vara möjligt att den 
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ursprungliga formen (til) Réinga morfologiskt i princip skulle kunna ha uppfattats som ett feminint 

pluralt namn i gen., jfr böjningen av de flesta feminina tvåstaviga substantiv på -ing i Noreen 1923 

s. 260 f., vilket dock passar illa till den i nominativ belagda singulara formen Réing. Réinga 

tolkades om som Reingja, gen. och dat., antagligen från *Reingi, m., jfr böjningen av substantiv 

på -ingi i Iversen 1955 s. 88 f. Det förekommer åtta sådana anpassningar. Ändringarna til Réinga ˃ 

til Reingiar, við Réinga ˃ wid Reingar, Réing ˃ Rœng, Ræng, Ræing anses vara ortografiska fel.52

8. til Stolps ˃ til Stölps, til Stölps, se Stolp i bil. 3. Som jag redan diskuterat i 6.1.1.1, 3, 

använder Jón Eggertsson nästan genomgående dieresis för att markera vokallängd i Cod. Holm. 41 

4tox. Helgi Ólafsson är något mindre konsekvent: han använder bl.a. dieresis, som i Jöms Borg, och 

accent över en vokal, som i Kotſkógúr (ó står alltså för långt o, medan accenten över ú snarare är en 

vokalmarkering), för att markera vokallängd. Det är dock rimligt att anta att dieresis i detta fall 

syftar på att just markera vokallängden. Denna ortografiska ändring tycks hänga ihop med 

förlängingen av o-et framför konsonantklustret lp (Noreen 1923 s. 109 f.). Förlängningen dateras 

dock så tidigt som 1200, vilket innebär att o-et måste ha varit långt redan i W. Jag räknar således 

ändringarna til Stolps ˃ til Stölps, til Stölps som ortografiska varianter. 

9. fyrir ofan Strælu ˃ fyrer ofann Stralú, til Strælu ˃ til Stralú, til Stralu ˃ til Strülú, til Strælu, 

til Strælu ˃ til Stralú, við Strælu ˃ wid Stralú, til Strælu ˃ til Stralú, til Strælu ˃ til Stralú, við 

Strælu ˃ wid Stralú, se Stræla i bil. 3. De flesta av dessa ändringar har mest sannolikt med 

ortografiska varianter av bokstaven æ att göra. I Cod. Holm. 41 4tox förekommer det sju ändringar 

från Strælu till Stralú. Det tycks vara så att Jón Eggertson använder a här istället för æ, jfr dock 

Ræng. I förlagan förekommer det också en a-form som Jón Eggertson behåller, men som Jón 

Þórðarson rättar till en æ-form. Jag bortser från dessa ändringar. I Cod. Holm. 55 folx förekommer 

formen Strülú som är ett exempel på ortografiskt fel. 

10. til Svǫldrar ˃ til Svóldrar, til Svolldrar, til Svoldrar, í ánni Svǫldr ˃ i Änni Saúlldúr, j ánne 

Sv́olldúr, vid Eyna Svoldr, se Svǫldr i bil. 3. Den ursprungliga ortnamnsformen til Svǫldrar 

förekommer i handskrifterna i tre olika varianter: til Svóldrar som är en ortografisk variant, där ó 

mest sannolikt står för ǫ, se 6.1.1.1, 3; och til Svolldrar respektive til Svoldrar som utgör 

ortografiska fel. W:s ortnamnsform Svǫldr motsvaras av Saúlldúr, Sv́olldúr och Svoldr som jag 

räknar som ortografiska fel (i de två första fallen införs svarabhaktivokalen i enlighet med 

språksystemets regler, men p.g.a. andra ogenomskinliga ändringar kan dessa former inte anses vara 

anpassningar). Det är intressant att Jón Þórðarson rättar till och med namnets denotation från ”ån 

Svǫldr” till ”ön Svǫldr”. 

11. upp í Tilbipen ˃ úppi til Bipen, úpp til bipenn, upp til Bipen, se Tripiðen : Tripipen i bil. 3. 
                                                 
52 Det är möjligt att formerna til Reingiar och wið Reingar skulle kunna ha uppstått p.g.a. möjliga associationer med 
”inbyggarbeteckningen” Réingar ’de som bor på Ré : Réing’, jfr Þar kómu Réingar til móts við konung (SD s. 272), 
men p.g.a. morfologiska svårigheter räknar jag dessa former som ortografiska fel. 
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Ortnamnet Tilbipen i W, tolkas som til Bipen i alla de undersökta handskrifterna. Eftersom 

ändringen morfologiskt sett är ogenomskinlig ur onomastikonets/språksystemets synvinkel har jag 

valt att räkna den som ett ortografiskt fel. 

12. Valmig ˃ Walnng, Walning, Walung, Analǫn ˃ Analaún, ánalaún, Analaun, á Valung ˃ til 

Walning, se Valung : Falong i bil. 3. Varianterna Walnng, Walning, Walung av den ursprungliga 

formen Valmig samt varianten Walning (med prepositionsbyte) av den ursprungliga formen Valung 

är exemplen på ortografiska fel. W:s ortnamnsform Analǫn förekommer i alla handskrifterna som en 

ortografisk variant Analaun, där au mest sannolikt står för ǫ, se 6.1.1.1, 3. 

Det förekommer elva ortografiska namnanpassningar av endast tre ogenomskinliga västslaviska 

ortnamn och 25 ortografiska fel på tio ogenomskinliga västslaviska ortnamn. 

 

6.1.1.3 Synkroniskt semi-genomskinliga västslaviska ortnamn 

Bland synkroniskt semi-genomskinliga ortnamn har jag valt att granska 26 ortografiska ändringar 

av 5 västslaviska toponymer: 

1. Dimarsbrú ˃ Dimars Brür, Dimars Brür, se Dunzarbrú i bil. 3. Ortnamnsformen Dimarsbrú 

förekommer som Dimars Brür i Cod. Holm. 55 folx och Lbs 222 folx; efterleden -brú, f. sg. nom., 

’bro; också om sten- el. stocklagd väg’ (NO s. 65) byter alltså numerus från sg. till pl. Kontexten 

lyder så här: [konungr] fór síðan út at á nǫkkurri váru brúar á ánni er heitir [snarare heita här] 

Dunzarbrú (SD s. 269), jfr [konungr] for ſyþan wt at a nokcurri voru bruar a Anne, er heita Dimars 

Brür (Lbs 222 folx, 84r). Det är alltså helt rimligt att anpassa namnet i numerus här. 

2. til Heðinseyjar ˃ til Heidins Eyar, til Heidens Eyar, til hıeþins Eyiar, frá Heðinsey ˃ frä 

Heydins Ey, frä heidens ey, frá Hıeþins ey, til Heðinseyjar ˃ til Heidins Eyar, til heidens Eyar, til 

hıeþins Eyiar, til Heðinseyjar ˃ til Heidins Eyar, til heidins Ey=ar, til Hıeþnis Eyiar, til 

Heðinseyjar ˃ til Heidins Eyar, til heidens Eyar, til Hıeþins Eyiar, se Heðinsey i bil. 3. De flesta av 

dessa former utgör endast ortografiska varianter av de ursprungliga formerna. Helgi Ólafsson 

använder nästan genomgående (til) Heidins Eyar (det förekommer en Hey-variant), där Hei- 

motsvarar förlagans He-, Eyar motsvarar -eyjar. Jóns Eggertsson favoritform är också heidens ey 

eller (til) heidens Eyar. Jón Þórðarsons stavning ser lite annorlunda ut, Hıeþins ey och (til) hıeþins 

Eyiar, där Hıe- motsvarar förlagans He-, Eyiar motsvarar -eyjar. Det är sannolikt att handskrifternas 

förlaga, W, egentligen hade diftongerade former, men detta återspeglas inte i SD. Det är för övrigt 

oklart varför den genomskinliga efterleden -ey inte står i dativ efter prepositionen frá. Ett 

ortografiskt fel förekommer i Lbs 222 folx, til Heðinseyjar ˃ til Hıeþnis Eyiar. 

3. til Jónsborgar ˃ til Jöms Borgar, til Jöms borgar, til Jomz borgar, se Jómsborg i bil. 3. I alla 

de tre undersökta handskrifterna ändras den ursprungliga formen (til) Jónsborgar till (til) 

Jómsborgar. Denna ändring är genomskinlig ur onomastikonets synvinkel, eftersom Jónsborg är 
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utbytt till en namnform som redan är känd av skrivaren. Ändringen tillhör således kategorin 

ortografisk namnanpassning. 

4. til Svǫllands ˃ til Svaúllands, til Svon=Lands, til Svanlandz, se Svǫldr : Svǫlland i bil. 3. Den 

ursprungliga ortnamnsformen til Svǫllands motsvaras här av en ortografisk variant til Svaúllands, 

där au står för ǫ, se 6.1.1.1, 3; ett ortografiskt fel til Svon=Lands; och en anpassning til Svanlandz 

där den ogenomskinliga bestämningsleden Svǫl- är utbytt till svanr, m., ’svan’ (NO s. 421); r-et har 

tappats för att undvika ett för tungt konsonantkluster. 

5. til Vizmarshǫfn ˃ i Wißmars Høfn, til Viſmarſ hófn, i Vißmars haufn, se Vizmarhǫfn i bil. 3. 

Alla de tre i de undersökta handskrifterna belagda formerna är endast ortografiska varianter av den 

ursprungliga formen til Vizmarshǫfn, där ø, ó respektive au står för ǫ, se 6.1.1.1, 3. Det är intressant 

att Helgi Ólafsson och Jón Þórðarson valt att byta prepositionen til ˃ í möjligen av morfologiska 

skäl; namnet i fråga fungerar bättre morfologiskt på så sätt; prepositionen í styr dat. och ack. och 

feminint hǫfn bör ha formen hǫfn i både dat. och ack. Denna förändring hamnar dock tekniskt sett 

utanför min avgränsning av ortografisk namnanpassning; jag bortser alltså från dessa ändringar. 

Det förekommer sex ortografiska namnanpassningar av tre semi-genomskinliga västslaviska 

ortnamn och två ortografiska fel på två semi-genomskinliga västslaviska ortnamn. 

 

6.1.2 De tillämpade namnanpassningsstrategierna 
Som undersökningen visat förekommer det sammanlagt 29 ortografiska namnanpassningar av tolv 

västslaviska ortnamn i det undersökta namnmaterialet på 39 olika toponymer.  

För att kunna beskriva de ortografiska namnanpassningar som förekommer i det analyserade 

materialet och försöka fånga de mekanismer som ligger bakom dem föreslår jag att dela in 

anpassningarna i grupper: (1) formell anpassning, då anpassningsprocessen endast berör ortnamnets 

form, d.v.s. ortnamnets fonologiska och/eller morfologiska komponent, t.ex. at Guðakrsá ˃ at 

Gvúdakúrs ä, til Steinborgar ˃ til Steins Borgar, Dimarsbrú ˃ Dimars Brür, til Réinga ˃ til 

Reingja, til Valagust ˃ til walaguſts o.s.v.; (2) semantisk anpassning, då ortnamnet eller dess del får 

en (annan) icke-propriell betydelse, t.ex. Vinborg ˃ Winberg, til Svǫllands ˃ til Svanlandz; (3) 

formell-semantisk anpassning, då både ortnamnets form och innehåll anpassas, t.ex. á Gásnin ˃ ä 

Gäſúm; (4) ortnamnsersättning, där ett ursprungligt ortnamn som antagligen inte tillhör skrivarens 

onomastikon, ersätts med en annan toponym som påminner om det ursprungliga vad gäller dess 

ortografiska form, t.ex. Arkús ˃ Arcún, til Jónsborgar ˃ til Jöms Borgar. 

I tabell 1 presenterar jag hur ortografiska namnanpassningar och anpassningstyper fördelar sig 

bland de undersökta handskrifterna. Dels är jag intresserad av att se om det finns någon 

namnanpassningstyp som tycks dominera i materialet, dels vill jag få en uppfattning om skrivarnas 

tendenser vad gäller användning av specifika anpassningstyper och anpassningsfrekvensen. 
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Tabell 1. Fördelning av ortografiska anpassningar och anpassningstyper bland de undersökta 
handskrifterna 

Handskrift Formell  Semantisk  Formell-
semantisk 

Ortnamns-
ersättning Totalt 

Cod. Holm. 55 folx 7 1 1 1 10 
Cod. Holm. 41 4tox 2 0 1 2 5 
Lbs 222 folx 12 1 0 1 14 
      
Totalt 21 2 2 4 29 

 

Alla kopister tenderar uppenbarligen att anpassa ortnamnen formellt, vilket med all sannolikhet 

hänger ihop med det faktum att de flesta av de ursprungliga formerna är morfologiskt 

ogenomskinliga, se vidare 6.3. Jón Þórðarson, författaren till Lbs 222 folx, tycks överhuvudtaget ha 

haft ett större behov av morfologiskt genomskinliga toponymer som formellt inte strider mot 

språksystemet. Anpassningsfrekvensen varierar från skrivare till skrivare, vilket rimmar väl med 

individualiteten i namnanpassningsprocessen. 

 

6.1.3 Orsaker bakom namnanpassningarna 
Det tycks vara rimligt att urskilja två huvudorsaker som möjligtvis ligger bakom de i materialet 

förekommande ortografiska anpassningarna: (1) ”systemtvång” i vid bemärkelse, och (2) övriga 

orsaker, i detta fall troligen en missuppfattning av förkortningen och namnbrukarens önskan att ha 

en rimligare/vanligare namnform, se nedan. 

(1) De flesta ursprungliga ortnamnsformer och ursprungliga ortnamn som blir anpassade i 

materialet strider mot onomastikonet/språksystemet på olika sätt: fonologiskt, t.ex. (á) Gudakrsá, 

Kotskógr, morfologiskt, t.ex. (til) Valagust, (á) Gásnin, Dimarsbrú (utifrån kontexten), semantiskt, 

t.ex. (á) Gásnin, (til) Svǫllands, ”onomastiskt”, t.ex. Arkús (istället för Arkún), (til) Jónsborgar 

(istället för (til) Jómsborgar), se också 6.3, tabell 3. Denna konflikt tycks ha bidragit till att just 

dessa former har anpassats i handskrifterna. 

I detta avseende är det klart att min semantiska definition av ortnamnens synkrona 

genomskinlighet, se 4.2, inte är tillräcklig för att omfatta alla de i materialet representerade typerna 

av ogenomskinlighet; semantiskt genomskinliga ortnamn kan exempelvis vara morfologiskt 

ogenomskinliga, jfr (til) Valagust, såväl som morfologiskt genomskinliga ortnamn kan exempelvis 

vara semantiskt (semi-)ogenomskinliga, jfr til Réinga, Dimarsbrú. I den slutliga diskussionen, se 

6.3, utvidgar jag konceptet ogenomskinlighet för att fånga alla sådana fall. 

(2) Tre namnanpassningar, Vinborg ˃ Winberg, til Steinborgar ˃ til Steins Borgar och til 

Réinga ˃ til Reingja utgår i princip från genomskinliga ursprungliga former, se bil. 3 och 6.3, tabell 

3. Vad gäller anpassningen Vinborg ˃ Winberg tycks det vara rimligt att anta att Helgi Ólafsson 

skulle kunna ha missuppfattat förkortningen bg i förlagan. ”Remodelleringen” av til Steinborgar 
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och til Réinga verkar ha andra orsaker. I det första fallet handlar det möjligen om att skrivarna 

skulle kunna ha uppfattat namnbildningsmodellen bestämningsled i gen. + huvudled som vanligare 

är bestämningsled i gen. + huvudled; jag vet tyvärr inte hur de två namnbildningstyperna fördelar 

sig bland isländska ortnamn. I det andra fallet kan det också troligen handla om att namnbrukare 

uppfattade til Reingja som rimligare eller vanligare än til Réinga i sammanhanget; jag kan tyvärr 

inte heller i detta fall ange några tillfredsställande paralleller. 

 

6.2 Vad är ett namn? Funderingar kring namnidentifikationen i skriftliga källor 
Filologiska undersökningar av namnbelägg i skriftliga källor (kopior av tidigare källor i detta 

sammanhang) kan ge en unik möjlighet att fastställa vad namnbrukare eller skrivare uppfattar som 

namn, vilket kan vara intressant för diskussionen av namnidentifikation. Proprier börjar mer eller 

mindre regelmässigt markeras med en stor begynnelsebokstav först i senare handskrifter,53 där man 

kan följa kopistens tankegång då han är tvungen att fatta beslut om den ena eller den andra 

”namnkandidaten” är ett egennamn eller inte. De nyckelfaktorer som påverkar 

namnidentifikationsprocessen tycks vara antingen onomastikonets inflytande (om namnet i fråga 

redan tillhör namnbrukarens onomastikon), kontexten eller, vilket är vanligast, en kombination av 

de båda. Jag skulle i detta sammanhang vilja diskutera två exempel, se nedan.  

(1) En mening i A-gruppen av Knýtlinga-handskrifter, þeir hǫfðu mikinn her ok fóru til Valagust 

ok brendu tveim megin árinnar ok fóru svá fram til Steinborgar, motsvaras av följande i en del av 

B-handskrifterna, t.ex. i W: brendu tveim megin árinnar Rínar ok fóru svá fram til Steinborgar (SD 

s. 291). I Knýtlingas huvudutgåvor väljer man att följa A-versionen, medan attityden till den andra 

varianten varierar. Den förbigås med tystnad av Bjarni Guðnason i ÍF (DS s. 318), nämns i en kort 

not i Fornmanna sögur-utgåva (Knýt. 1828 s. 400) och är en legitim ”medlem” av variantapparaten i 

SD, där den även har fått en referens i ortnamnsregistret (SD s. 311, 291 not till rad 18). Eftersom 

alla de undersökta handskrifterna är direkta eller indirekta kopior av W, är árinnar Rínar belagt i de 

alla: Cod. Holm. 55 folx (1682–87), 255v arinnar (_) Rinar; Cod. Holm. 41 4tox (1687), [123r] 139r 

áre=nnar Rynar; Lbs 222 folx (1695–98), 88r arinnar Rynar. 

Det finns åtminstone ett par förklaringsmöjligheter till árinnar Rínars uppkomst. Ortnamnet Rín 

                                                 
53 Det måste påpekas att det inte tycks finnas någon fast skriftlig konvention bakom användningen av stora och små 
bokstäver under 1600-talet, om olika funktioner hos stora bokstäver i isländsk skrift se Svensson 1974 s. 168. I Cod. 
Holm. 55 folx förekommer exempelvis ortnamn som börjar med både stor och liten bokstav, t.ex. Kotſkógúr, (i) platz 
minne. Mycket verkar bero på bl.a. författarens ”morfologiska analys”, för det förekommer fall då t.ex. alla leder i 
sammansatta namn förses med stor begynnelsebokstav, (til) BrúNeß, (að) Platz Minni (Cod. Holm. 41 4tox), endast 
namnets första led förses med stor begynnelsebokstav, (til) Steins borgar (Lbs 222 folx) och endast namnets sista led 
förses med stor begynnelsebokstav, platz Minni (Cod. Holm. 55 folx). Det som jag med säkerhet kan konstatera är att 
stora bokstäver inte används genomgående för att markera substantiv i de undersökta handskrifterna. Enligt min mening 
är det rimligt att anta att stora bokstäver markerar proprier i båda de två diskuterade exemplen, arinnar Rinar och feingú 
ſiðann Byr. 
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i B-traditionen kan vara ett resultat av en missuppfattning av ett tidigare dittografiskt fel (vilket 

Knýtlingas utgivare tycks anta); eller – mindre troligt – kan ortnamnet återspegla en annan muntlig 

variant av episoden. Problemet med det andra scenariot är att förekomsten av just detta ortnamn, 

Rín, f., (Rhen) i kontexten är mycket orimlig. Det är märkligt att Knut VI av Danmarks trupper först 

bränner allt på båda sidor av Rhen som ju utmynnar i Nordsjön, och sedan fortsätter till Steinborg 

(Kamień Pomorski) som ligger nära Kamień Bay (Zalew Kamieński) i nutida Polen. 

Det är alltså mest sannolikt att det någon gång under sagans ”avskrivningsperiod” uppstod ett 

dittografisk – eller snarare delvis dittografiskt – fel. Ár-innar (sg. gen. från á, f., ’flod’, + sg. gen. 

från den suffigerade artikeln -en, f.) uppfattades möjligtvis av skrivaren som á-rinnar (t.ex. om 

bokstaven á och resten av ordet dök upp på bladets/bladens olika sidor och på så sätt blev åtskilda), 

där dubbelt n skulle kunna ha varit förkortat; och som följd till detta kopierades den sista biten – 

rinar – oavsiktligt två gånger. Detta fel har så småningom blivit till ett proprium av egen kraft, eller, 

uttryckt med andra ord, dittografi har i viss utsträckning blivit ett legitimt tillägg till texten, 

eftersom de senare skrivarna uppfattade detta fel som ett namn, Rínar, f. sg. gen. Det är uppenbart 

att orsakerna bakom det första dittografiska felet (om det nu var ett dittografiskt fel) är väldigt svåra 

att fastställa. Det är dock möjligt att hävda att onomastikonet och kontexten definitivt spelade roll 

vad gäller felets acceptans av andra skrivare, om inte vad gäller felets tillblivelse. 

(2) Helgi Ólafsson tolkade appellativet byr,  ack. sg., från byrr, m., ’gynnsam vind’, som 

ortnamnet Byr, jfr lágu þeir [Kristófórús hertogi ok Absalón biskup] XX nætr veðrfastir í ánni 

Svǫldr í óveðrani miklu ok fengu síðan byr ok fóru heim. (SD s. 273) och Cod. Holm. 55 folx, 240v, 

feingú ſidann Byr og forú heim. Som i det föregående exemplet ligger orsaken bakom denna 

tolkning av appellativet i skrivarens onomastiska kompetens (toponymen Byr nämndes tidigare i 

texten: konungr lagðiz þá við Byr (SD s. 264)) såväl som i kontexten (som här tillåter tolkningen 

fengu Byr ok fóru heim ”erövrade Byr och seglade hem”, fast fengu byr ok fóru heim ”fick gynnsam 

vind och seglade hem” tycks passa bättre till situationen då hertig Kristofer och biskop Absalon 20 

dagar väntade på bättre väder för att kunna återvända hem). 

Enligt min mening visar dessa exempel hur pass individuell namnidentifikationsprocessen 

egentligen är. Det verkar alltså vara otillräckligt med endast formella och semantiska kriterier för 

avgränsningen av kategorin proprier, eftersom det är namnbrukaren som egentligen bestämmer om 

ordet eller frasen i fråga är ett namn. 

 

6.3 Slutsatser 
Först måste jag konstatera att mina resultat ytligt sett inte tycks överensstämma med min hypotes 

om att synkron genomskinlighet kan vara en av de huvudfaktorerna som aktualiserar namnets 

anpassningspotential, se inledningen. I tabell 2 presenterar jag fördelningen av ortografiska 

    49



namnanpassningar bland de i enlighet med hypotesen föreslagna grupperna, d.v.s. synkroniskt 

genomskinliga, ogenomskinliga och semi-genomskinliga västslaviska ortnamn. 

 
Tabell 2. Fördelning av ortografiska namnanpassningar bland synkroniskt genomskinliga, 

ogenomskinliga och semi-genomskinliga västslaviska ortnamn 

 Sammanlagt antal 
undersökta ortnamn 

Sammanlagt antal 
anpassade ortnamn 

Sammanlagt antal 
anpassningar 

Genomskinliga  12 5 12 
Ogenomskinliga  22 3 11 
Semi-genomskinliga 5 3 6 
    
Totalt 39 11 29 
 
Det måste påpekas att den bild man får i tabell 2 egentligen är missvisande p.g.a. gruppernas 

ojämförbara storlek: i det undersökta ortnamnsmaterialet förekommer det 22 ogenomskinliga, tolv 

genomskinliga och endast fem semi-genomskinliga ortnamn. Man behöver ett större material för att 

kunna uppnå jämförbara resultat.  

Det är dock uppenbart att det inte tycks förekomma något mönster i det på detta sätt grupperade 

materialet enligt vilket synkroniskt ogenomskinliga västslaviska ortnamn har en större chans att 

undergå anpassning i skrift. Hypotesen bekräftas alltså inte. Någon annan tendens går inte att spåra 

heller. 

Tack vare de iakttagelser jag har gjort i materialanalysen, t.ex. om att den semantiskt 

genomskinliga ursprungliga ortnamnsformen (til) Valagust kan uppfattas som morfologiskt 

ogenomskinlig och behöver anpassas, se 6.1.1–6.1.3, kan jag dock konstatera att problemet 

egentligen ligger i min avgränsning av begreppet genomskinlighet utifrån ortnamnens semantik, se 

4.2. Som jag redan påpekat i 6.1.3 är detta koncept mycket mer komplext och kan innehålla flera 

olika komponenter förutom den semantiska, nämligen den fonologiska, den morfologiska och även 

den onomastiska. I tabell 3 presenterar jag de ursprungliga formerna och de ortografiska 

anpassningarna utifrån den utvidgade synen på propriernas genomskinlighet. 

I tabellen visas hur pass genomskinliga de ursprungliga och de anpassade formerna är utifrån 

onomastikonet/språksystemet. Som i vilken klassifikation som helst finns det vissa svårigheter vad 

gäller själva kategoriseringen; i de flesta fall handlar det egentligen snarare om graden av 

genomskinlighet än om genomskinlighetens ”närvaro” respektive ”frånvaro”. Detta innebär att 

indelningen till en viss grad blir subjektiv. 

Den mest problematiska kategorin är onomastisk genomskinlighet. De flesta ursprungliga 

former i W förekommer endast en gång i texten och tycks inte kunna ha haft någon koppling till 

isländarnas onomastikon, t.ex. Kotskógr, Arkús, á Gásnin, Vinborg, Svǫlland, Dimarsbrú, 

Jónsborg, se bil. 3. Dessa former markerar jag med – i tabell 3. Det förekommer dock fall då även 

de former som är belagda endast en gång, skulle kunna ha haft en koppling till islänningarnas 
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onomastikon, t.ex. Guðakrsá, jfr t.ex. Guðakr m. (Guåker, Stanger), ortnamn i Norge, á Gásum, jfr 

Gásir (och -ar), pl. nom., ett namn på en hamn i Island; dessa markerar jag med +/– i tabell 3. I 

tabell 3 markerar jag dessutom de ursprungliga/anpassade former som förekommer i texten flera 

gånger med +/–. 

 
Tabell 3. De ursprungliga formerna och de i materialet förekommande ortografiska anpassningarna 

utifrån den utvidgade synen på propriernas genomskinlighet  
Legend: UF = ursprunglig ortnamnsform, AF = anpassade ortnamnsform, K = kontext, Fon. = 

fonologisk genomskinlighet, Morf. = morfologisk genomskinlighet, Sem. = semantisk 
genomskinlighet, On. = onomastisk genomskinlighet; + står för (komplett) 
genomskinlighet, – står för (komplett) ogenomskinlighet, +/– står för semi-
genomskinlighet. 

Genomskinlighet Genomskinlighet UF Fon. Morf. Sem. On. AF Fon. Morf. Sem. On. 
at Guðakrsá +/– + + +/– Gvúdakúrs ä + + + +/– 
Kotskógr +/– + + – Kotſkógúr + + + – 
til Steinborgar + + + +/– til Steins Borgar + + + +/– 
til Valagust + – + +/– til walaguſts + + + +/– 
Vinborg + + + – Winberg + + + – 
Arkús + – – – Arcún + – – +/– 
á Gásnin + – – – ä Gäſúm + + + +/– 
til Réinga + + – +/– til Reingja + + – +/– 
Dimarsbrú + – (K) +/– – Dimars Brür + + +/– – 
til Jónsborgar + + +/– – til Jöms Borgar + + +/– +/– 
til Svǫllands + +/– +/– – til Svanlandz + + + – 
 

Utifrån tabell 3 kan man se att de ursprungliga formernas synkrona genomskinlighet på olika nivåer 

faktiskt verkar spela roll vad gäller ortografisk namnanpassning. Bland 11 västslaviska ortnamn är 

det endast tre, Vinborg, Steinborg och Réing (til Réinga) som behållit sin grad av genomskinlighet 

efter anpassningen, se också 6.1.3. I de andra fallen har åtminstone en av namnets ogenomskinliga 

komponenter blivit genomskinlig, t.ex. til Valagust; en semantiskt genomskinlig, men morfologiskt 

ogenomskinlig form, anpassas till til walaguſts, en semantiskt och morfologiskt genomskinlig form; 

á Gásnin, en semantiskt, morfologiskt och onomastiskt ogenomskinlig form anpassas till ä Gäſúm, 

en semantiskt och morfologiskt genomskinlig samt onomastiskt semi-genomskinlig form. 

Det måste dock uppmärksammas att det endast är elva av 39 västslaviska ortnamn, d.v.s. ett 

fåtal, som överhuvudtaget har undergått ortografisk anpassning. Det återstår väldigt många 

ogenomskinliga namn, fast de uppenbarligen strider mot t.ex. språksystemet. Det tycks vara 

omöjligt att fastställa vilka ortnamn som utan tvekan kommer att genomgå anpassning. Det är dock 

rimligt att anta att alla namn har någon sorts anpassningspotential, men denna potential aktualiseras 

inte i varje konkret fall. Namnbrukaren eller skrivaren i detta sammanhang ansvarar för ett 

förverkligande av anpassningspotentialen. Och en av de faktorer som bidrar till att namnet slutligen 

anpassas är namnets synkroniska ogenomskinlighet. 
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Jag vill också kort kommentera det allmänna problemet med de undersökta namnens 

morfologiska ogenomskinlighet. Västslaviska namn verkar ha stark motståndskraft gentemot 

inflytande från det västnordiska språksystemet. T.ex. anpassas det problematiska (til) Valagust mer 

eller mindre regelbundet endast av Jón Þórðarson, medan både Helgi Ólafsson och Jón Eggertson 

låter formen stå; samma problem är det med t.ex. (til) Dimum (ändras i Lbs 222 folx til Dimmun, 

men antagligen utan hänsyn till morfologi), (til) Dubrin, (til) Bipen o.s.v. Vad kan förklara 

skrivarnas tolerans mot sådana namn? Det kan i princip bero på att namnen är utländska, men jfr 

Stóra Dímun – til Stóru Dímunar där Dímun egentligen är av irländskt ursprung (NO s. 75). Det 

hela kan i så fall bero på hur pass både språkligt och onomastiskt integrerade och etablerade 

namnen i fråga egentligen är. De morfologiskt ogenomskinliga västslaviska toponymerna har 

möjligtvis inte hunnit få koppling till något paradigm, så skrivarna har blivit osäkra och väljer att 

enbart följa förlagan. En annan, mindre möjlig orsak bakom kopisternas tolerans mot 

ogenomskinliga toponymer kan ligga i synen på namn som speciella lingvistiska enheter, inte minst 

ur morfologisk synvinkel. Bland svenska ortnamn förekommer det t.ex. plurala namn av typen 

Berga, fast berg heter berg i pluralis (Strid 1999 s. 31); personnamn på -(v)aldr har fått t.ex. två 

genitivformer, -s och -ar, fast de egentligen skulle ha haft endast -s (Peterson 1984 s. 8, 16 ff.).  

 

7 Sammanfattande diskussion och perspektiv 
Denna uppsats har haft två huvudsyften: dels att utveckla teoretiska och metodologiska grepp för att 

studera namnanpassningsfenomen i skrift, dels att undersöka individuell ortografisk 

namnanpassning i konkret handskriftsmaterial. Jag anser att jag uppnått dessa forskningsmål. 

Först har jag utvecklat en teoretisk ram som gör det möjligt att studera namnanpassning i skrift. 

Jag har bl.a. föreslagit att dra en skarpare gräns mellan två processer, nämligen namnreplikation och 

namnanpassning. Namnanpassningsfenomen är inte begränsade till namnreplikationsstadiet, d.v.s. 

namnet kan fortsätta att anpassas tills det blir helt språkligt och onomastiskt integrerat. Det har 

också påpekats att efter det att namnet replikerats, spelar dess ursprung ingen egentlig roll utifrån 

namnanpassningssynvinkel. Namnet i fråga behandlas i målspråkets system på samma sätt som 

inhemska namn, så det tycks vara möjligt att utvidga namnanpassningsprocessen till att omfatta alla 

sorters anpassningar. Begreppet ortografisk namnanpassning begränsar jag teoretiskt till namn med 

bruten muntlig kontinuitet. Tack vare en sådan syn på namnreplikation och namnanpassning har jag 

kunnat avgränsat mitt material, västslaviska ortnamn i Knýtlinga, med hjälp av ett geografiskt 

kriterium. 

Därefter har jag utvecklat nödvändiga metodologiska grepp som gör det möjligt att studera 

ortografisk namnanpassning. Jag har framför allt diskuterat begreppen ursprunglig ortnamnsform 

och ursprungligt ortnamn utifrån namnanpassnings- och etymologiskt sammanhang, samt tagit fram 
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ett kriterium för att skilja på ortografiska fel och ortografiska namnanpassningar. Med hjälp av 

dessa metodologiska redskap har jag sedan undersökt namnanpassningsfenomen i tre 1600-

talshandskrifter, Cod. Holm. 41 4tox, Cod. Holm. 55 folx, och Lbs 222 folx. 

Enligt mina forskningsresultat är det endast ett fåtal västslaviska ortnamn som blir ortografiskt 

anpassade i materialet: jag har noterat 28 anpassningar fördelade på 11 av 39 undersökta 

toponymer. De förekommande anpassningarna kan delas in i 4 typer: formell, semantisk och 

formell-semantisk ortografisk namnanpassning samt ortnamnsersättning. I samtliga av de 

undersökta handskrifterna kan man spåra en klar tendens till formell anpassning av ortnamnen. 

Detta hänger sannolikt ihop med de ursprungliga formernas morfologiska ogenomskinlighet. 

Anpassningsfrekvensen varierar från skrivare till skrivare, men det är möjligt att konstatera att de 

flesta anpassningar gjorts av Jón Þórðarson, författaren till Lbs 222 folx. Den främsta orsaken till de 

noterade anpassningarna tycks ligga i systemtvånget, då flest ursprungliga ortnamnsformer och 

ursprungliga ortnamn som blir anpassade i materialet på olika sätt strider mot 

onomastikonet/språksystemet. 

Undersökningens resultat tycks överensstämma med den i inledningen föreslagna hypotesen om 

att graden av synkron genomskinlighet hos namnen kan ha ett visst inflytande på 

namnanpassningsprocessen i skrift. Det visade sig att det inte verkar vara möjligt att spåra ett 

mönster för vilka namn som säkert kommer att bli anpassade. Det är rimligt att anta att alla namn 

har någon sorts anpassningspotential, men det är namnbrukare eller skrivare som ansvarar för att 

denna potential aktualiseras. En av de faktorer som i de flesta undersökta fall bidrar till att namnet 

faktiskt anpassas är namnets synkrona ogenomskinlighet. 

Som en ”bonus” till undersökningen har jag också i korthet diskuterat 

namnidentifikationsprocessen i skriftliga källor. Det visar sig att det är namnbrukare som ligger 

bakom detta fenomen: skrivaren måste i varje konkret fall besluta om ett visst ord är ett proprium 

eller inte. Sådana iakttagelser tycks kunna bidra till den allmänna diskussionen kring 

namndefinition och -avgränsning. 

Det måste uppmärksammas att det förekommer en rad faktorer som man bör ta med i 

beräkningen när man studerar mina resultat. För det första är materialet i fråga uppenbart 

otillräckligt för att dra mer eller mindre allmänna slutsatser vad gäller ortografisk namnanpassning. 

Jag har endast skisserat några huvudlinjer utifrån ett fåtal ortografiska anpassningar i mitt material, 

vilket innebär att bilden kan ändras om man gör en större undersökning. För det andra är dessa 

resultat påverkade av vissa andra omständigheter. De riktiga förlagorna för Cod. Holm. 55 folx och 

Lbs 222 folx saknas, och den enda förlaga som finns bevarad, W, har jag inte haft möjlighet att 

studera i original. Jag har dock försökt att i min analys ta med i beräkningen möjligheten att en eller 

annan ändring som är gemensam för de tre undersökta handskrifterna, egentligen kunde ha 
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förekommit redan i W. 

Avslutningsvis vill jag föreslå några möjligheter till vidareutveckling. För det första skulle man 

kunna göra en större undersökning av ortografisk namnanpassning och jämföra mina resultat utifrån 

Knýtlingas västslaviska ortnamn med exempelvis anpassningar av en annan ortnamnsgrupp i en 

annan typ av källa. För det andra vore det spännande att fastställa etymologin för de undersökta 

västslaviska ortnamnen i Knýtlinga för att sedan undersöka deras utveckling inom det 

skandinaviska onomastikonet. En sådan undersökning skulle exempelvis kunna belysa tidiga 

kontakter mellan slaver och skandinaver och ge mer information om namnanpassningsprocessen i 

områden med avbruten språkkontakt samt om ortografisk namnanpassning. 
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Förkortningar 
ANF = Arkiv för nordisk filologi 

bil. = bilaga 

Cod. Holm. = Codex holmiensis 

dial. = dialektal(t) 

fi. = finska(n) 

fisl. = fornisländska(n) 

fol = folio 

ÍF = Íslenzk fornrit 

KLNM = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformationstid 

kv. = kvänska(n) 

Lbs = Handritasafn Landsbókasafns Íslands 

nn. = nynorska(n) 

no. = norska(n) 

NoB = Namn och Bygd 

NORNA = Nordiska samarbetskommittén för namnforskning 

pom. = pommerska(n) 

RGA = Reallexikon der germanischen Altertumskunde 

sa. = samiska(n) 

SAS = Studia anthroponymica Scandinavica 

sk. = skotska (i Berit Sandnes definition, se 2.2.2) 

sv. = svenska(n) 

SUGNL = Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 

UNGEGN = United Nations Group of Experts on Geographical Names 
x = pappershandskrift 

4to = kvarto 
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Bilagor 

Bilaga 1: Västslaviska ortnamn i Knýtlinga sagans A- och B-redaktion enligt SDs 

upplysningar 
Nr A-redaktion B-redaktion  
1. Arkún Arkún 
2. Ásund Ásund 
3. Bramnes Bramnes 
4. Burstaborg Burstaborg 
5. Byr Byr 
6. Bǫku Bǫku 
7. Dimin Dimin 
8. Dubbin Dubbin 
9. Dunzarbrú Dunzarbrú 
10. Fuir Fuir 
11. Fuznon Fuznon 
12. Garðz : Karenz Garðz : Karenz 
13. Gorgasiam – 
14. Grozvin Grozvin 
15. Guðakrsá Guðakrsá 
16. Heðinsey Heðinsey 
17. Hyljuminni Hyljuminni 
18. Jómsborg Jómsborg 
19. Kotskógaborg Kotskógaborg 
20. Kuaviz Kuaviz 
21. Parez Parez 
22. Plazminni Plazminni 
23. Pólínaland Pólínaland 
24. Rauðstokk Rauðstokk 
25. Ré : Réing Ré : Réing 
26. – Rín 
27. Skaparǫdd Skaparǫdd 
28. Steinborg Steinborg 
29. Stolp Stolp 
30. Stræla Stræla 
31. Svǫldr Svǫldr 
32. Tíkarey Tíkarey 
33. Tribuzis Tribuzis 
34. Tripiðen : Tripipen Tripiðen : Tripipen 
35. Urk Urk 
36. Usna Usna 
37. Valagust Valagust 
38. Valung : Falong Valung : Falong 
39. Vík – 
40. Vinborg Vinborg 
41. Vinðland Vinðland 
42. Vizmarhǫfn Vizmarhǫfn 
43. Voztrosa Voztrosa 
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Bilaga 2: Överföring av de utvalda västslaviska ortnamnen ur Knýtlinga saga i Cod. 

Holm. 55 folx, Cod. Holm. 41 4tox och Lbs 222 folx 

Kommentar till bilaga 2 
Som jag skrivit i 2.1 har jag försökt att följa nyfilologiska grundlinjer vad gäller behandling av 

handskriftsmaterialet. I det följande redovisar jag för bl.a. mina transkriberingsprinciper. 

1. Bilagan består av 39 kolumner som motsvarar de 39 ortnamn54 som jag i förstone valt att 

granska i de undersökta handskrifterna. Toponymerna i fråga har den normaliserade form som 

förekommer i SD, och står i alfabetisk ordning. 

2. Varje tabell har fyra kolumner. I den första kolumnen redovisar jag för den aktuella kontexten 

samt den form som ortnamnet i fråga har i SD i denna kontext (både i A- och B-redaktionen). De 

andra kolumnerna används för presentationen av de aktuella handskriftsformerna. Handskrifterna 

står i relativ kronologisk ordning, d.v.s. Cod. Holm. 55 folx, 1682–87, kommer först, Cod. Holm. 41 

4tox, 1687, upptar den mellersta kolumnen och Lbs 222 folx, 1695–1746, kommer sist. Det måste 

uppmärksammas att dessa tabeller endast tjänar för materialredovisningen. För analysen och 

framför allt jämförelsen av de i handskrifterna belagda ortnamnsformerna med deras ursprungliga 

former använder jag en annan bilaga, se bil. 3. 

3. I belägsredovisningen anger jag nummer på handskriftens aktuella sida samt beteckning för 

sidans aktuella del, d.v.s. recto eller verso. Det bör uppmärksammas att det finns två 

sidohänvisningar för Cod. Holm. 41 4toxs belägg. Som jag förklarat i 4.1.2 består Cod. Holm. 41 

4tox av två delar, kap. 1–22 kopierades från någon A-handskrift (sannolikt från M) och kap. 22–130 

kopierades från W. Handskriftens första del (16 sidor) har dock länge varit ihopbunden med en 

annan handskrift. När partiet lades till huvudhandskriften fick den på så sätt 

två ”pagineringssystem”, den gamla, t.ex. [72v], och den nya, t.ex. 88v. 

4. Avstavning och ”radbrytning”, d.v.s. när texten fortsätter på en annan rad utan avstavning, 

markeras i beläggen på olika sätt: dels har jag valt att behålla handskrifternas markeringar där de 

förekommer, dels har jag infört mina egna. Skrivaren av Cod. Holm. 55 folx markerar avstavning 

med tecknet -, t.ex. Heid (_) -ins Eyar; i Cod. Holm. 41 4tox markeras avstavning med tecknet =, 

t.ex. fús=non; i Lbs 222 folx markeras avstavning med tecknet .., t.ex. vid Rey .. ingia. Jag markerar 

avstavning/radbrytning med (_). 

5. Mina kommentarer till beläggen står inom parentes och markeras med kursiv, t.ex. 

(kommentar i marginalen Platzminnis). 

6. I handskriftsmaterialet har jag valt att: 

a) följa författarnas användning av stora respektive små bokstäver; 
                                                 
54 När jag skriver om 39 ortnnamn utgår jag från SDs upplysningar; vissa ortnamn från A-redaktionen motsvaras dock 
av personnamn, beteckningar på folkstammar o.s.v. i B-redaktionen. Jag justerar denna bild i bl.a. bil. 3 och 6.1. 
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b) lösa upp fökortningar och markera den upplösta delen med kursiv; 

c) behålla vissa stavningsvarianter, bl.a.: 

– w–v–(u)55 för v, t.ex. Walagúſt, Valagúſt; 

– v–u för u, t.ex. Sv́olldúr, där det tycks vara sannolikt att v (med accent) marker en vokal, 

Asúnd; 

– i–ı–j–y–e för i (j sannolikt för långt i), t.ex. til, Dımun; j borgına Arkún; Parÿs, där dieresis är 

snarare ett skiljetecken än vokallängdsmarkör; ärennar; 

– s–ſ–z för s, t.ex. Kotskögúr, Fúſnon, til Jomz borgar; 

– k–c för k, t.ex. Arkún, Arcún. 

d) behålla handskrifternas diakritiska tecken som mest sannolikt syftar på att markera 

konsonant- och vokallängd eller skillnaden mellan vokal/konsonant: 

– dubbelbokstav (konsonant- och vokallängd), t.ex. Guud a kurs á, Jooms borg, ſidann; 

– accent (vokallängd, skillnad mellan vokal/konsonant), t.ex. á Reinga, Knúnú; 

– dieresis eller två punkter över vokalen (vokallängd, skillnad mellan vokal/konsonant), t.ex. 

Kotskögúr, til Jöms borgar, Parÿs. 

7. [g] i Kotſko[g]r, Lbs 222 folx 87r, är den enda ”emendation” som förekommer bland de 

transkriberade ortnamnsformerna. Det ställe i Lbs 222 folx, där formen Kotſko[g]r är belagt, är 

svårläst. Det är rimligt att anta att det endast är en konsonant som är otydlig i ortnamnet, möjligtvis 

g, men det är osäkert. I min analys väljer jag att bortse från denna form, se 6.1.1.1. 

 

1. Arkún
 SD 
(sidnr: text) 

Cod. Holm. 55 folx, 
1682–87 

Cod. Holm. 41 4tox, 
1687 

Lbs 222 folx, 1695–
1746 

226: hann vann þar stað 
þann, er Arkún heitir 

201v wann stadinn 
Arkún 

[72v] 88v stadinn 
Arkún 

76r vann ſtaþinn Arkun 

266: gengu upp með 
ǫllu liðinu til þess 
staðar, er Arkún heitir : 
Arkús W 

234v geingú ... til þeß 
stadarer Arkus/n 
(korrigerat i hskr.) 
heitir 

[110r] 126r Arcún 83v Arkus 

273: ok vann borgina 
Arkún 

240v wann borgina 
Arkún 

[113v] 129v borgına 
Ar=kún 

85r uann borgina Arkun

273: hann vann borgina 
Arkún 

240v wann borgina 
Arkún 

[114r] 130r borgına 
Arkún 

85r vann borgina  
Arkun 

273: ganga í borgina 
Arkún 

240v ganga i borgina 
Arkún 

[114r] 130r j borgına 
Arkún 

85r j borgina Arkun 

 
2. Ásund 
272: fór konungr með 239v til Asúnd [113r] 129r til Aſúnd 84v til áſund 

                                                 
55 Det tycks inte förekomma sådana fall då u med säkerhet står för v i mitt material. På flera ställen i texten verkar 
accenten över u, ú, dock markera inte vokallängden, utan just skillnaden mellan ú som vokal respektive u som 
konsonant, t.ex. Walagúſt, Wóſtúſtú, ſúðúr o.s.v. 
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herinn til Ásund 
275: hann var á Ásund 
(saknas WE) 

– – –  

 
3. Bramnes 
281: þeir fóru síðan til 
Bramness : fóru þá til 
Brúness WE 

246v forú þa (_) til 
Brüneß 

[117v] 133v til BrúNeß 86r til Brü neß 

 
4. Burstaborg 
282: fór Valdimarr 
konungr til 
Burstaborgar : fór hann 
til Burstaborgar WE 

247v för hann til Búrſta 
Borgar 

[118r] 134r til Búrſta 
(_) borgar 

86v til bur..ſta borgar 

 
5. Byr 
264: lagðiz þá við Byr 233v vid Byr [109r] 125r wid byr 83r vid byr 
273: lágu þeir XX nætr 
veðrfastir í ánni Svǫldr 
í óveðrani miklu ok 
fengu síðan byr ok fóru 
heim : þeir lágu 
veðrfastir XX nætr í 
ánni Svǫldr í óveðri 
miklu fengu síðan byr 
ok fóru heim WE 

240v feingú ſidann Byr 
og forú heim 

 85r feingu ſyþann byr 
oc foru heim 

 
6. Bǫku 
270: við blótlund einn, 
er heitir Bǫku, : í 
blótlund einn, E Beku 
WE 

238v kom wid Blöt 
lúnd eirn er heitir Beku 

[112v] 128v Bekú 84v Beku 

 
7. Dimin 
268: kom ... þar, sem 
heitir á Dimin : kom ... 
er WE ’Dunui’ E 

236v heitir ä Dimin [111v] 127v heiter ä 
Dimin 

84r ä Dımun 

270: Heinrekr fór til 
Dimin : Dimum WE 

237v til (_) Dimúm [112r] 128r til Dimum 84r til Dimmun 

283: fór hertogi með 
sinn her til Dimin : 
Dimun W, Dunum E 

248v för hertúg (_) -inn 
med ſinn her til Dimún 

[119r] 135r til Dimún 86v til Dimun 

 
8. Dubbin 
235: fara síðan báðir 
konungarnir til 
Dubbin : fara síðan 
konungar till WE 
Dubrin W, Dubin E 

209v til Dúbrin 
(korrigerat i hskr. 
(Dúbim)) 

[94r] 110r til Dúbim 77v til Dubrin 

 
9. Dunzarbrú 
269: fór síðan út at á 237r Dimars Brür [112r] 128r Dimars brú 84r Dimars Brür 
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nǫkkurri ok til brúar 
þeirrar á ánni, er heitir 
Dunzarbrú : váru brúar 
á ánni WE, Dimarsbrú 
W 
 
10. Fuir 
284: hann brendi III 
borgir: Fuznon ok 
Vinborg ok Fuir 

248v hann brendi þriár 
Borger fúſnon og 
winberg og fuer 

[119r] 135r Fúer 86v Fener 

 
11. Fuznon 
283: fór um Valagust 
til Fuznon 

248v förú úmm (_) 
Walagúſt til fúſnon 

[119r] 135r tıl Fúſnon 86v til Fuſnon 

284: hann brendi III 
borgir: Fuznon ok 
Vinborg ok Fuir 

248v hann brendi þriár 
Borger fúſnon og 
winberg og fuer 

[119r] 135r fús=non 86v Fuſnon 

 
12. Garðz : Karenz  
271: reið síðan upp til 
borgar þeirrar, er heitir 
Garðz : reið hann síðan 
til borgarinnar, er heitir 
Gaz WE 

238v er heitir Gaz [113r] 129r Gaz 84r Gaz 

274: fóru þeir konungr 
till þess staðar, er 
Karenz heitir : fóru þeir 
Valdimarr konungr WE 

241v er Karens (_) 
heiter 

[114v] 130v Ka=rens 85r Kärens 

 
13. Grozvin 
269: kom Heinrekr 
hertogi frá Grozvin : á 
fund konungsins WE 
(Grozvin saknas WE), 
Grozum M 

– – – 

284: þeir skyldi finnaz 
á Grozvin : á Gásnin W 

248v ſkylldú finnaſt ä 
Gäſúm 

[119r] 135r ä Gäſúm 86v ä Garſum 

 
14. Guðakrsá  
262: en konungr fór 
upp at Guðakrsá 

231v for úpp ad 
Gvúdakúrs ä 

[108r] 124r för upp ad 
(_) ad Gúda kúrs ä 

82v for upp at Guud a 
kurs á 

 
15. Heðinsey 
262: þeir fóru til 
Heðinseyjar 

230v förú til Heidins 
Eyar 

[107v] 123v til Heidens 
Eyar 

82v þeir foru tıl hıeþins 
Eyiar 

262: mœtti konungi 
suðr frá Heðinsey : 
mœtti hann konungi WE 

230v sudúr frä Heydins 
Ey 

[107v] 123v Súdúr frä 
heidens ey 

82v suþr frá Hıeþins ey 

266: Danir fóru þá til 
Heðinseyjar 

234v förú þa til Heid 
(_) -ins Eyar 

[110v] 126v til heidens 
Eyar 

83v til hıeþins Eyiar 

270: þeir biðu 
konungsins VII nætr við 

– – – 
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Heðinsey : við 
Heðinsey (saknas WE) 
271: reru þeir til 
Heðinseyjar : fóru WE 

238v förú þeir til 
Heidins Eyar 

[113r] 129r til heidins 
Ey=ar 

84v til Hıeþnis Eyiar 

272: ok fóru síðan til 
Heðinseyjar : fóru heim 
síðan WE 

239v förú heim ſidann 
til Heidins Eyar 

[113v] 129v til heidens 
Eyar 

84v til Hıeþins Eyiar 

 
16. Hyljuminni 
280: lá hann í 
Hyljuminni með VI 
skipum : Hylju hinni 
minni W, Hylju hin 
minni E; með (saknas 
WE) 

246v þä lä hann i (_) 
Hýljú hinni minni 

[117r] 133r j hyliú 
hinnj Minnj 

86r i Hyliu hinni minni 

 
17. Jómsborg 
29: hann lét þar gera 
Jómsborg 

– [-16r] 1r Jöms borg – 

55: barðiz Magnús 
konungr á Vinðlandi 
við Jómsborg 

75v ä Windlande wid 
Jöms Borg 

[1r] 17r wid Jömsborg 43r vid Jooms borg 

278: fór til Jómsborgar 
ok til Steinborgar : fór 
Valdimarr konungr til 
Jónsborgar ok svá til 
Steinborgar WE 

244v för Walldimar 
köngúr (_) til Jöms 
Borgar 

[116r] 132r til Jöms 
borgar 

86r til Jomz borgar 

 
18. Kotskógaborg 
284: lagðiz Valdimarr 
konungr um borgina, er 
heitir Kotskógaborg : 
settiz konungr um 
borgina, er heitir 
Kotskógr WE 

248v Sidann ſettist 249r 
köngúr úmm Borgina er 
heitir Kotſkógúr 

[119r] 135r Kotskögúr 87r er heitir Kotſko[g]r 

 
19. Kuaviz 
266: fóru með konungi 
ok hǫfðu mikit lið ok 
lǫgðuz í Kuaviz : 
Knaus W, Kvauz E 

235v og lógdúſt (_) i 
knaúr 

[110v] 126v j Knúnú 
(korrigerat i hskr. inom 
parentes: (Knaur)) 

83v j Knaur 

 
20. Parez 
271: reri biskup upp 
með sínu liði fram um 
konunginn til Parez : 
ferr biskup upp með 
sínum mǫnnum um 
skóginn til Pares E, 
með mǫnnum sínum 
fram um konunginn til 
Paris W 

238v framm (_) úmm 
konginn til paris 

[113r] 129r til Paris 84v til Parÿs 
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21. Plazminni 
282: fór til Vinðlands 
ok inn á Plazminni at 
Gorgasiam : at 
Plazminni WE 

247v för til (_) 
Windlands, og inn ad 
platz Minni 

[118r] 134r ad Platz 
Minni 

86v at platz minni 

283: Vinðr gerðu borgir 
II í Plazminni WE : 
Flazminni M 

248v Borgir tvar i platz 
minne 

[118r] 134r j Plätz (_) 
Minne 

86v ı platz minni 

284: Síðan fór 
Valdimarr konungr til 
Plazminnis : Konungr 
fór þá til Plazminnis W, 
Flazminnis ME 

249v for þa til plats (_) 
minnis (kommentar i 
marginalen 
Platzminnis) 

[119r] 135r til 
Plätzminnes 

87r til Platz minis 

290: II borgir, þær er 
settar váru við veginn 
þeirra í Plazminni : 
þeirra (saknas WE), 
Plazminni W, 
Flazminni ME 

254v wid weiginn i 
Platsminni 

[122r] 138r j Plätz 
minnj 

88r í Platz minne 

 
22. Rauðstokk 
238: fór þá suðr í 
Rauðstokk : Roðstokk 
E 

211v för súdúr i Raúd- 
(_) -stock 

[95v] 111v ſúdúr j 
Raúdſtock 

78r i Raudſtokc 

 
23. Ré : Réing 
265: þeir byggja þat 
herað í Vinðlandi, er 
Ré heitir, : þeir bygðu 
WE þar W 

233v þeir býgdú (_) þad 
hierad i Vindlande er Re 
heiter 

[109v] 125v Re 83v Re 

266: Valdimarr 
konungr lagði her 
sínum til hafnar þeirrar 
á Ré : við Ré WE 

234v til hafnar (_) 
þeirrar vid Re er Skapa 
Raudd heiter 

[110r] 126r wıd Re 83v vıd Re 

267: hann hafði ok 
herjat á Réinga (saknas 
WE) 

– – – 

267: hann hafði tekit 
gísla af Valagust ok 
herjat á Réinga : hann 
hefði E 

235v herjad ä Reinga [111r] 127r ä Reinga 84r á Reinga 

270: fór hann fyrst til 
Réinga (saknas WE) 

– – – 

270: fór til Réinga 
(saknas WE) 

– – – 

272: hann hafði VIII 
leiðangra til Réinga 

239v til Reingja [113v] 129v til Reinga 84v til Reingia 

273: fór til Réinga ok 
kom þar 

240v for til Reing (_) ja [113v] 129v til Reinga 85r for til Reingiar 

275: varu reistar XI 
kirkjur á Réing : við 

242v vid Reinga [115r] 131r wid Reingar 85r vid Rey .. ingia 
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Réinga W, á Réinga E 
275:en síðan er Réing 
var kristnat : kristnuð 
WE 

242v er Reing var 
kriſtnúd 

[115r] 131r Reing 85v Reing 

275: Valdimarr 
konungr tók af Réing : 
af saknas WE 

242v tok i Reing [115r] 131r tök j Reing 85v tok j Reing 

275: hann kallaði 
Réing sitt land : sitt ríki 
WE 

242v kalladi Rœng ſitt 
Rïki 

[115r] 131r Ræng 85v Ræing 

289: Búrizláfr ... vildi 
fara til Réinga ok vinna 
þat ríki undir sik : 
vinna hana undir sik 
WE 

253v fara til Reingja [121v] 137v til Reinga 87v villdi fara til 
Reingia 

289: Knútr konungr ... 
fór fyrst til Réinga 

254v fór fýrſt til (_) 
Reinga 

[122r] 138r til Reinga 88r för fyrſt til Rein .. 
gia 

291: Knútr konungr ... 
fór til Réinga 

255v fór til Reinga [122v] 138v til Reinga 88r for til (_) Reingia 

 
24. Rín (förekommer tydligen endast i sagans B-redaktion) 
291: fóru til Valagust 
ok brendu tveim megin 
árinnar ok fóru svá 
fram til Steinborgar : 
ok brendu upp W, 
árinnar Rínar WE 

255v og fórú til 
Wala=gúſt (_) og 
brendú úpp tveim 
meiginn árinnar (_) 
Rïnar 

[123r] 139r og brendú 
úpp túeim meigenn 
äre=nnar Rynar og forú 
so framm til 
Stein=borgar 

88r oc brendu up tveim 
meginn arinnar Rÿnar 
oc foru framm til 
Steinborgar 

 
25. Skaparǫdd 
266: lagði her sínum til 
hafnar þeirrar á Ré, er 
Skaparǫdd heitir : við 
Ré WE 

234v Skapa Raudd [110r] 126r Skaparódd 83v Skaparødd 

 
26. Steinborg 
278: fór til Jómsborgar 
ok til Steinborgar : fór 
Valdimarr konungr til 
Jónsborgar ok svá til 
Steinborgar WE 

244v til Steins (_) 
Borgar 

[116r] 132r til 
ſteinborgar 

86r til Steins borgar 

291: ok fóru svá fram 
til Steinborgar 

255v til Stein Borgar [123r] 139r til 
Stein=borgar 

88r oc brendu up tveim 
meginn arinnar Rÿnar 
oc foru framm til 
Steinborgar 

 
27. Stolp 
270: reri Valdimarr 
konungr til Stolps : fór 
WE, Stolpa E 

237v til Stölps [112r] 128r til Stölps 84r til St..olps 

 
28. Stræla 
265: alt fylki, þat er þar 233v fy´rir ofann Strælú [109v] 125v fyrer ofann 83v liggr fyrir ofann 
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liggr fyrir ofan Strælu : 
alt fylki, þat er liggr 
fyrir ofan Strælu WE 

Stralú ſtrælu 

266: helt hann til 
Strælu : fór hann til 
Strælu WE 

235v för hann til Strælú [110v] 126v til Stralú 83v til Stræ..lu 

270: fór konungr til 
Strælu : Stralu WE 

237v för köngúr til (_) 
Strü(rättat till æ)lú 

[112v] 128v til Stralú 84v til Strælu 

270: lǫgðu upp á 
Strælu : fór Valdimarr 
konungr til Strælu WE 

238v för ... til Strælú [112v] 128v til Stralú 84v för Walldimar 
konungr til Strælu 

271: Jótar lǫgðuz þá 
upp við Strælu : Jótar 
lǫgðuz upp við Strælu 
WE 

238v vid strælú [113r] 129r wid Stralú 84v upp vid Strælu 

271-2: fara síðan allir 
samt til Strælu : fara 
síðan allir saman WE 

239v fara ſidann allir 
ſamann (_) til Strælú 

[113r] 129r til Stralú 84v fara syþann (_) aller 
ſaman til Strælu 

281: fór konungr til 
Strælu 

247v för könung- (_) –
úr til Strælú 

[117v] 133v til Stralú 86v for konungr til 
Stræ..lu 

291: en skip þeirra lágu 
við Strælu : en skip 
lágu W 

255v enn (_) skipenn 
lägú vid strælú 

[122v] 138v wid Stralú 88r lau vid Strælu 

 
29. Svǫldr 
33: þeir bǫrduz við 
Svǫldr 

– [-13r] 3r wid Súóldúr – 

35: (Óláf Tryggvason 
við Svǫldr; ...) 

– [-12v] 4v wid Swóldúr 
(kommentar i 
marginalen) 

– 

264: sigldi konungr 
austr fyrir Vinðland til 
Svǫldrar 

232v ſiglde köngúr 
aúſtúr fýrer (_) 
Windland til Svóldrar 

[109r] 125r til Svolldrar 83r til (_) Svoldrar 

272: fór Kristófórús 
hertogi ok Absalón 
biskup til Svǫldrs : 
Svǫllands W 

239v fór ... (_) til 
Svaúllands 

[113v] 129v til 
Svon=Lands 

85r til Svanlandz 

273: lágu þeir XX nætr 
veðrfastir í ánni 
Svǫldr : þeir lágu 
veðrfastir XX nætr WE 

240v i Änni Saúlld-(_)-
úr 

[113v] 129v j " ánne 
Sv'olldúr 

85r XX nætr vid Eyna 
Svoldr 

 
30. Tíkarey 
291: fóru þeir til 
Tíkareyjar : fóru til W, 
Kúrar W, Tríkareyjar E 

255v förú til Kúrar [122v] 138v til Kúrar 88r til Kurar 

 
31. Tribuzis 
272: brendu þar alt upp 
til Tribuzis : brendu þar 
alt til Ribuzis W, 
Ribusis E 

239v fór ... (_) til 
Svaúllands og brendú 
þar alt til Ribúzis 
 

[113v] 129v til Ribúzis 85r tıl Rıbuzis 
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240v Ribúzis (ú tillagt i 
hskr.) 

281: reið þar upp til 
Tribuzis ok á Tripiðen : 
réðu þar til WE (saknas 
WE), Atripiden M 

– – – 

291: fór þaðan til 
Tribuzis ok svá upp á 
Tripipen : Tribuzis E, 
Tribuðiz M, til Buris 
W; í Tilbipen W, í 
Tribipen E 

255v fór þa dann til 
Búris, og ſo úppi til (_) 
Bipen 

[122v] 138v til 
Búrıſlafs og ſo úpp til 
bipenn 

88r til Buris 

 
32. Tripiðen : Tripipen 
281: reið þar upp til 
Tribuzis ok á Tripiðen : 
réðu þar til WE (saknas 
WE), Atripiden M 

– – – 

291: fór þaðan til 
Tribuzis ok svá upp á 
Tripipen : Tribuzis E, 
Tribuðiz M, Buris W; í 
Tilbipen W, í Tribipen 
E 

255v fór þa dann til 
Búris, og ſo úppi til (_) 
Bipen 

[122v] 138v úpp til 
bipenn 

88r til Bipen 

 
33. Urk 
262: Þeir bǫrðuz við 
borg þá, er Urk heitir : 
hét WE 

231v þeir bórdúst (_) 
wid Borg þä er Úrk hiet 

[108r] 124r Urk 83r Urk 

 
34. Usna 
275: Þar er nú 
biskupsstóll í þeim stað, 
er Usna heitir : En nú er 
WE 

242v enn nü er Býſk-
(_)-úps stoll i þeim stad 
er Úſna heitir 

[115r] 131r Uſna 85r Uſna 

285: fóru þeir til Usnu 
(saknas WE) 

– – – 

 
35. Valagust 
266: at fara til 
Valagust : Valagast E 

235v ad fara til 
Walagúſt 

[110v] 126v fara til 
Walagúſt 

83v fara til walaguſts 

266: kómu þeir af 
Valagust 

235v komú þeir af 
Walagúſt ä möti 

[110v] 126v af 
Walagúſt 

83v komu þeir af 
Walaguſt 

267: kallaði sitt ríki alt 
um Valagust : kallar 
hertoginn alt sitt ríki 
Valagust W 

235v kallar hertúginn 
allt ſitt Rïki Walagúſt 

[111r] 127r allt ſitt ryki 
Walagúſt 

84r kallar Hertoginn 
alltt (_) ſitt ryki 
Walaguſt 

267: hann hafði tekit 
gísla af Valagust ok 
herjat á Réinga : hann 
hefði E 

235v af Wala Gúſt [111r] 127r af 
Wa=lagúſt 

84r af Walaguſt 

268: þvíat þeir af 236v af Wala wóxt [111v] 127v af 84r af walaguſt 
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Valagust hǫfðu þá : ok 
hǫfðu þeir þá af 
Valagust WE 

Walagúſt 

269: fór í annan stað 
með her sinn til 
Valagust : fór af (!) 
Valagust W 

236v för af Wala Gúſt [112r] 128r för af 
Walagúſt 

84r for af Walaguſt 

270: fekk honum tvá 
hluti af Valagust 

237v Tvo hlúti af (_) 
Vala gúſt 

[112v] 128v af 
Wa=lagúſt 

84v ij hluti af Valaguſt 

283: fór um Valagust 
til Fuznon : fóru WE 

248v förú ümm (_) 
Walagúſt til fúſnon 

[119r] 135r förú úm 
Walagúſt 

86v foru umm Walaguſt 
til Fuſnon 

285: fóru þeir til 
Valagust 

249v förú (_) þeir til 
Walagúſt 

[119v] 135v til 
Walagóſts 

87r föru þeir til 
Walaguſtz 

289: fara með þeim til 
Valagust : sér WE 

254v ad fara med ſier 
(_) til Valagúſt 

[122r] 138r til Walagúſt 88r til Walaguſts 

290: fór síðan til 
Valagust (saknas WE) 

– – – 

291: fóru til Valagust 255v fórú til Wala=gúſt [123r] 139r förú til 
Wala=gúſt 

88r föru til Walaguſtz 

 
36. Valung : Falong 
264: til at brenna 
heraðit á Vinðlandi, er 
Valung heitir, : Valmig 
WE 

233v ad brenna 
hıeradid á Wind-(_)-
lande er Walnng heitir 

[109r] 125 r Walning 83r Walung 

265: fóru þeir á Falongi 
ok brendu heraðit : 
brendu þeir heraðit á 
Falongi W 

233v brendú þeir 
hieradid ä fälongi 

[109v] 125v ä fälongi 83v á Falöngi 

270: þá var brent á 
Valung : ok hǫfðu 
brent Analǫn WE, 
Analøng M 

238v og høfdú brendt 
Analaún 

[112v] 128v brendt 
ánalaún 

84v brent Analaun 

271: lǫgðu þeir upp á 
annan veg á Valung 

238v ä annann Weg ä 
Walúng 

[112v] 128v til a 
Walning (korrigerat i 
hskr.) 

84v weg ä Walung 

 
37. Vinborg 
284: hann brendi III 
borgir: Fuznon ok 
Vinborg ok Fuir 

248v Winberg [119r] 135r Winborg 86v Winborg 

 
38. Vizmarhǫfn 
235: fyrri með sinn her í 
Vizmarhǫfn : fyrr með 
sinn her til Vizmarshǫfn 
(!) WE 

209v fyrr med ſinn her i 
Wißmars Høfn 

[94r] 110r til Viſmarſ 
hófn 

77v i Viß..mars haufn 

 
39. Voztrosa 
291: fóru þeir til 
Tíkareyjar ok vildu 
brenna upp á Voztrosu : 

255v förú til Kürar og 
brenna upp Woztúztú 

[122v] 138v brenna úpp 
Wóſtúſtú 

88r brendu upp 
Woztuztu 
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fóru til Kúrar ok brenna 
upp Voztustu W, fóru 
þeir til Tríkareyjar ok 
brenna upp Voztrosu E 
 

Bilaga 3: Ortografiska ändringar av de utvalda västslaviska toponymer som 

förekommer i Cod. Holm. 55 folx, Cod. Holm. 41 4tox och Lbs 222 folx utifrån 

jämförelsen med de i W belagda ursprungliga formerna 

1. Synkroniskt genomskinliga västslaviska ortnamn56

1. Ásund 
Ursprungliga former i W 
enligt SD (sidnr: text) 

Cod. Holm. 55 folx, 
1682–87 

Cod. Holm. 41 4tox, 
1687 

Lbs 222 folx, 1695–
1746 

272: (til) Ásund 
kunde ha avlästs som 
á, f. sg. nom., ’å, älv’ 
+ sund, n. sg. 
nom. ’sund, trångt 
farvatten mellan två 
land’ (NO s. 17, 419) 

(til) Asúnd (til) Aſúnd (til) Aſúnd 

 
2. Bramness 
281: (til) Brúness 
brú, f., sg. nom., ’bro’ 
+ ness, sg. gen., från 
nes, n., ’näs, udde’ 
(NO s. 65, 313) 

(til) Brüneß (til) BrúNeß (til) Brü neß 

 
3. Burstaborg 
282: (til) Burstaborgar 
bursta, pl. gen., från 
burst, f., ’borst, styvt 
hår’, + borgar, sg. gen. 
från borg, f., ’borg, 
fästning; fästningsvall’ 
(NO s. 69, 59) 

(til) Búrſta Borgar (til) Búrſta (_) borgar (til) bur..ſta borgar 

 
4. Byr 
264: (við) Byr 
kunde kanske ha 
associerats med 
býr/bœr, m. sg. 
nom., ’hus, gård’, också 
gårdsnamn i Västnorge 
(NO s. 70, 71) 

(vid) Byr (wid) byr (vid) byr 

                                                 
56  Det förekommer ett flertal fall där även genomskinliga namn med i princip kända böjningsmönster orsakar 
”böjningsproblem”; de tycks morfologiskt hamna i någon sorts speciell kategori som namnbrukare – skrivarna i detta 
fall – är ganska toleranta till, t.ex. til Ásund, til Vismarshǫfn (huvudleden står i nom., fast prep. til styr gen.). Detta 
intressanta problem diskuteras i 6.3. 
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5. Guðakrsá 
262: (fór upp at) 
Guðakrsá 
guð, m. sg. 
nom., ’gud’, akrs, sg. 
gen., från akr, 
m., ’jord, åker’, jfr f.ö. 
Guðakr m. (Guåker, 
Stanger), ortnamn i 
Norge (NO s. 158, 23) 
+ á, f. sg. dat.?, ’å, älv’ 
(NO s. 17) 

(for úpp ad) 
Gvúdakúrs ä 

(för upp ad ad) Gúda 
kúrs ä 

(for upp at) Guud a 
kurs á 

 
6. Kotskógaborg 
284: Kotskógr 
kot, n. sg. nom., ’stuga, 
hytt, liten gård’, + 
skógr, m. sg. 
nom., ’skog’ (NO s. 
248, 384) 

Kotſkógúr Kotskögúr Kotſko[g]r 

 
7. Plazminni 
282: (at) Plazminni 
möjligen plaz, n. sg. 
nom. ’slätt, flat plats; 
plats, stad’, + minni, 
sg. dat., från minni, 
n., ’mynning’ (NO s. 
330, 298) 

(ad) platz Minni (ad) Platz Minni (at) platz minni 

283: (í) Plazminni (i) platz minne (j) Plätz (_) Minne (ı) platz minni 
284: (til) Plazminnis (til) plats (_) minnis (til) Plätzminnes (til) Platz minis 
290: (í) Plazminni (i) Platsminni (j) Plätz minnj (í) Platz minne 
 
8. Rauðstokk 
238: (í) Rauðstokk 
möjligen rauðr, adj. m. 
sg. gen.? ’röd’, + stokk 
kunde ha associerats 
med stokkr, m. sg. 
nom. ’stock, trästock, 
timmerstock’ (NO s. 
337, 412) 

(i) Raúd- (_) -stock (j) Raúdſtock (i) Raudſtokc 

 
9. Skaparǫdd 
266: Skaparǫdd 
kunde möjligen ha 
förknippats med skapa, 
pl. gen., från skap, 
n., ’form, tillstånd, 
viss, sinnelag’ + rǫdd, 
f. sg. nom. ’röst, mål’ 

Skapa Raudd Skaparódd Skaparødd 
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(NO s. 373, 351) 
 
10. Steinborg 
278: (til) Steinborgar 
steinn, m. sg. 
nom., ’sten, grytsten’ + 
borgar, sg. gen., från 
borg, f., ’borg, 
fästning; fästningsvall’ 
(NO s. 410, 59) 

(til) Steins (_) Borgar (til) ſteinborgar (til) Steins borgar 

291: (til) Steinborgar (til) Stein Borgar (til) Stein=borgar (til) Steinborgar 
 
11. Valagust 
266: (til) Valagust 
vala-, pl. gen., 
möjligen från valr, 
m., ’falk’ + -gust 
kunde ha förknippats 
med gustr, m., ’gust, 
vindpust’ (NO s. 481, 
160) 

(til) Walagúſt (til) Walagúſt (til) walaguſts 

266: (af) Valagust (af) Walagúſt (af) Walagúſt (af) Walaguſt 
267: (kallar) Valagust (kallar) Walagúſt (kallar) Walagúſt (kallar) Walaguſt 
267: (af) Valagust (af) Wala Gúſt (af) Wa=lagúſt (af) Walaguſt 
268: (af) Valagust (af) Wala wóxt (af) Walagúſt (af) walaguſt 
269: (fór af) Valagust (för af) Wala Gúſt (för af) Walagúſt (for af) Walaguſt 
270: (af) Valagust (af) Vala gúſt (af) Wa=lagúſt (af) Valaguſt 
283: (fór um) Valagust (förú ümm) Walagúſt (förú úm) Walagúſt (foru umm) Walaguſt 
285: (til) Valagust (til) Walagúſt (til) Walagóſts (til) Walaguſtz 
289: (til) Valagust (til) Valagúſt (til) Walagúſt (til) Walaguſts 
291: (til) Valagust (til) Wala=gúſt (til) Wala=gúſt (til) Walaguſtz 
 
12. Vinborg 
284: Vinborg 
vin, sg. nom., kunde ha 
möjligen förknippats 
ant. med vin, f., ’bete, 
naturlig äng, gård’, el. 
vin, m., ’vän’ + berg, 
n. sg. nom., ’berg, 
berggrund, sten, fjäll’ 
(NO s. 501, 503, 49) 

Winberg Winborg Winborg 

 

2. Synkroniskt ogenomskinliga västslaviska ortnamn 
1. Arkún 
Ursprungliga former i W 
enligt SD (sidnr: text) 

Cod. Holm. 55 folx, 
1682–87 

Cod. Holm. 41 4tox, 
1687 

Lbs 222 folx, 1695–
1746 

226: Arkún Arkún Arkún Arkun 
266: Arkús Arkus Arcún Arkus 
273: Arkún Arkún Ar=kún Arkun 
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273: Arkún Arkún Arkún Arkun 
273: (í) Arkún (i) Arkún (j) Arkún (j) Arkun 
 
2. Bǫku 
270: Beku Beku Bekú Beku 
 
3. Dimin 
268: (heitir) á Dimin ä Dimin ä Dimin ä Dımun 
270: (til) Dimum (til) Dimúm (til) Dimum (til) Dimmun 
283: (til) Dimun (til) Dimún (til) Dimún (til) Dimun 
 
4. Dubbin 
235: (til) Dubrin (til) Dúbrin (til) Dúbim (til) Dubrin 
 
5. Fuir 
284: Fuir fuer Fúer Fener 
 
6. Fuznon 
283: (til) Fuznon (til) fúſnon (til) Fúſnon (til) Fuſnon 
284: Fuznon fúſnon fús=non Fuſnon 
 
7. Garðz : Karenz 
271: (er heitir) Gaz (er heitir) Gaz Gaz Gaz 
274: (er) Karenz 
(heitir) 

er Karens (_) heiter Ka=rens Kärens 

 
8. Grozvin 
284: (á) Gásnin ä Gäſúm ä Gäſúm ä Garſum 
 
9. Hyljuminni 
280: (í) Hylju hinni 
minni57

Hylju, antagligen f. sg. 
gen., kunde möjligen 
ha förknippats med å- 
och gårdsnamnet 
Hylja, f., i Norge; 
sambandet med verbet 
hylja ’täcka, gömma’ 
är också tänkbart (NO 
s. 215) 

(i) Hýljú hinni minni (j) hyliú hinnj Minnj (i) Hyliu hinni minni 

 
10. Kuaviz 
266: (í) Knaus58 (i) knaúr (j) Knúnú (j) Knaur 
 
11. Parez 
271: (til) Paris (til) paris (til) Paris (til) Parÿs 
                                                 
57 Jag har valt att inte betrakta Hylju hinni minni som ett sammansatt namn, jfr t.ex. skaldenamnen Bragi inn gamli, 
Brandr inn víðfǫrli. 
58 Det finns ett isländskt gårdsnamn Knausar, m. pl., jfr nn. knaus, m., ’bergknalle’ (NO s. 243), men enligt min mening 
är det inte sannolikt att det västslaviska ortnamnet i fråga kunde ha förknippats med det. 
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kunde ha förknippats 
med stadnamnet Paris, 
f., i Frankrike (NO s. 
328) 
 
12. Ré : Réing 
265: Ré 
kunde ha associerats 
med norska ortnamn 
(socken- och 
gårdsnamn) Ré (NO s. 
338) 

Re Re Re 

266: (við) Ré (vid)Re (wıd) Re (vıd) Re 
267: (á) Réinga (ä) Reinga (ä) Reinga (á) Reinga 
272: (til) Réinga (til) Reingja (til) Reinga (til) Reingja 
273: (til) Réinga (til) Reing (_) ja (til) Reinga (til) Reingiar 
275: (við) Réinga (vid) Reinga (wid) Reingar (vid) Rey .. ingia 
275: Réing Reing Reing Reing 
275: (tók) Réing (tok i) Reing (tök j) Reing (tok j) Reing 
275: (kallaði) Réing Rœng Ræng Ræing 
289: (til) Réinga (til) Reingja (til) Reinga (til) Reingia 
289: (til) Réinga (til) Reinga (til) Reinga (til) Rein .. gia 
291: (til) Réinga (til) Reinga (til) Reinga (til) Reingia 
 
13. Rín 
291: (tveim megin 
árinnar) Rínar 
kunde ha förknippats 
med ånamnet Rín, f., 
(Rhen) (NO s. 345) 

(tveim meiginn 
árinnar) Rïnar 

(túeim meigenn 
äre=nnar) Rynar 

(tveim meginn arinnar) 
Rÿnar 

 
14. Stolp 
270: (til) Stolps 
kunde ha förknippats 
med gårdsnamnet 
Stolp, f., i Eiker; eller 
också med appellativet 
stolpi, m., ’stolpe, 
pelare’ (NO s. 413) 

(til) Stölps (til) Stölps (til) St..olps 

 
15. Stræla 
265: (fyrir ofan) Strælu fýrir ofann Strælú fyrer ofann Stralú fyrir ofann ſtrælu 
266: (til) Strælu (til) Strælú (til) Stralú (til) Stræ..lu 
270: (til) Stralu (til) Strülú (til) Stralú (til) Strælu 
270: (til) Strælu (til) Strælú (til) Stralú (til) Strælu 
271: (við) Strælu (vid) strælú (wid) Stralú (vid) Strælu 
271-2: (til) Strælu (til) Strælú (til) Stralú (til) Strælu 
281: (til) Strælu (til) Strælú (til) Stralú (til) Stræ..lu 
291: (við) Strælu (vid) strælú (wid) Stralú (vid) Strælu 
 
16. Svǫldr 
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264: (til) Svǫldrar (til) Svóldrar (til) Svolldrar (til) Svoldrar 
273: (í ánni) Svǫldr (i Änni) Saúlld-(_)-úr (j " ánne) Sv'olldúr (vid Eyna) Svoldr 
 
17. Tribuzis 
272: (til) Ribuzis (til) Ribúzis (til) Ribúzis (tıl) Rıbuzis 
 
18. Tripiðen : Tripipen 
291: (upp í) Tilbipen (úppi til) Bipen (úpp til) bipenn (upp til) Bipen 
 
19. Urk 
262: Urk Úrk Urk Urk 
 
20. Usna 
275: Usna Úſna Uſna Uſna 
 
21. Valung : Falong 
264: Valmig Walnng Walning Walung 
265: (á) Falongi (ä) fälongi (ä) fälongi (á) Falöngi 
270: Analǫn Analaún ánalaún Analaun 
271: (á) Valung (ä) Walúng (til) Walning (ä) Walung 
 
22. Voztrosa 
291: (brenna upp) 
Voztustu 

(brenna upp) Woztúztú (brenna úpp) Wóſtúſtú (brendu upp) Woztuztu

 

3. Synkroniskt semi-genomskinliga västslaviska ortnamn 
1. Dunzarbrú 
Ursprungliga former i W 
enligt SD (sidnr: text) 

Cod. Holm. 55 folx, 
1682–87 

Cod. Holm. 41 4tox, 
1687 

Lbs 222 folx, 1695–
1746 

269: (heitir) Dimarsbrú 
Dimars uppfattades 
kanske som 
masnamnet i sg. gen. + 
brú, f. sg. nom., ’bro; 
också om sten- el. 
stocklagd väg’ (NO s. 
65) 

Dimars Brür Dimars brú Dimars Brür 

 
2. Heðinsey 
262: (til) Heðinseyjar 
Heðins-, sg. gen., 
kunde möjligen ha 
förknippats med 
mansnamnet Heðinn 
(och Hei-), m., + eyjar, 
sg. gen., från ey, f., ’ö’ 
(NO s. 174, 97) 

(til) Heidins Eyar (til) Heidens Eyar (til) hıeþins Eyiar 

262: (suðr frá) 
Heðinsey 

(sudúr frä) Heydins Ey (Súdúr frä) heidens ey (suþr frá) Hıeþins ey 

266: (til) Heðinseyjar (til) Heid (_) -ins Eyar (til) heidens Eyar (til) hıeþins Eyiar 

    76



271: (til) Heðinseyjar (til) Heidins Eyar (til) heidins Ey=ar (til) Hıeþnis Eyiar 
272: (til) Heðinseyjar (til) Heidins Eyar (til) heidens Eyar (til) Hıeþins Eyiar 
 
3. Jómsborg 
55: (við) Jómsborg 
Jóms-, sg. gen., + 
borg, sg. ack., från 
borg, f., ’borg, 
fästning; fästningsvall’ 
(NO s. 59) 

(wid) Jöms Borg (wid) Jömsborg (vid) Jooms borg 

278: (til) Jónsborgar 
Jóns-, sg. gen., kunde 
ha möjligen 
accosierats med 
mansnamnet Jón + 
borgar, sg. gen., från 
borg, f. 

(til) Jöms Borgar (til) Jöms borgar (til) Jomz borgar 

 
4. Svǫldr : Svǫlland 
272: (til) Svǫllands där 
det ogenomskinliga 
Svǫl- + lands, sg. gen., 
från land, n., ’land’ 
(NO s. 258) 

(til) Svaúllands (til) Svon=Lands (til) Svanlandz 

 
5. Vizmarhǫfn 
235: (til) Vizmarshǫfn 
Vismars-, sg. gen., + 
borde ha förknippats 
med hǫfn, f., ’1. 
innehav’ eller ’2. 
hamn’ (NO s. 218) 

(i) Wißmars Høfn (til) Viſmarſ hófn (i) Viß..mars haufn 
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