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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks ett flertal ortnamnsformer som förekommer i olika tyska, slaviska och 

skandinaviska källor och betecknar ett och samma ställe, nämligen staden Wolin belägen på 

sydspetsen av ön Wolin i polska Pommern. Syftet med arbetet är dels att fastställa etymologin av 

två av Wolin-namnen, at Jómi och Jómsborg, dels att förklara hur alla ortnamnsformer som 

betecknar staden Wolin hänger ihop och bestämma vilka faktorer som orsakade en sådan 

namnmångfald. Undersökningens material utgörs framför allt av de Wolin-namnformer som 

förekommer i de skandinaviska och de med dessa relaterade tyska källorna. Materialet analyseras i 

stort sett enligt den traditionella namntolkningsmetoden. Det visar sig att formen at Jómi sannolikt 

härstammar från det pommerska naturnamnet *Jǫma (˂ jǫma f. ’grop; dike’) som betecknade Stora 

bukten, en del av Szczecinbukten. Sammansättningen Jómsborg är en sekundär form som bildats 

från at Jómi enligt standardmodellen: dat. (at) Jómi > gen. Jóms + efterleden -borg. Alla 

ortnamnsformer som betecknar staden Wolin i primära källor är relaterade till varandra: vissa av 

dem är etymologiskt besläktade, vissa endast ”referentiellt”, dvs. de betecknar ett och samma ställe. 

Uppkomsten av ett så stort antal Wolin-ortnamnsformer kan i första hand förklaras genom att 

formerna i fråga har olika ursprung, att det fanns olika namnbrukarkretsar som använde olika 

former för att hänvisa till samma stad och att det uppstod olika stavningsvarianter och sammansatta 

namn under de primära formernas senare utveckling. 
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1 Inledning 

Ortnamnen at Jómi och Jómsborg samt mer än tjugo andra ortnamnsformer (t.ex. Jumne, Julin, 

Wolin, Hynnisburgh, Jum(ne)ta, Vinneta, af Jomni, ath Jomune osv.) som förekommer i olika tyska, 

slaviska och skandinaviska källor, har av många hävdats beteckna ett och samma ställe, nämligen 

staden Wolin belägen på sydspetsen av ön Wolin i polska Pommern, se bil. 5. Namnens etymologi 

och anknytning till varandra har länge varit en gåta. Det har föreslagits olika lösningar på dessa 

problem: ortnamnen i fråga ansågs ha antingen skandinaviskt, baltiskt eller slaviskt ursprung; vissa 

namnformer tolkades t.ex. som ortografiska varianter av det genuina namnet. Det finns dock än så 

länge ingen utförlig hypotes som inte bara förklarar etymologin på enstaka belagda namn utan 

också erbjuder en logisk lösning på varför det finns så många olika Wolin-namn. 

 

1.1 Syfte och utgångspunkter 
Av alla belagda Wolin-namn har jag valt att fokusera på två, at Jómi och Jómsborg som 

förekommer i skandinaviska skriftliga källor.1  Den här uppsatsens primära syfte är således att 

fastställa dessa namns etymologi. 

Syftet med uppsatsen är dock större än att bara fastställa etymologin av två enstaka namn. Det 

finns flera orsaker till detta. För det första är huvuduppgiften, dvs. fastställandet av etymologin, 

omöjlig att genomföra utan att ta med i beräkningen andra ortnamnsformer som betecknar staden 

Wolin. För det andra är jag intresserad av vad som ledde till en sådan mångfald av belagda 

namnformer på orten. Jag avser alltså att svara på följande frågor som utgör uppsatsens sekundära 

syften: 

1. Är de namnformer som förekommer i primära källor på något sätt besläktade med varandra? 

2. Om detta är fallet, vilket sorts samband finns det mellan dem? 

3. Vilken faktor eller vilka faktorer kan ha lett till en sådan mångfald? 

Jag har flera hypoteser angående uppsatsens sekundära syften. Det måste dock påpekas att 

hypotesformuleringen har skett under olika faser i undersökningen. Det kan således bli svårt att med 

utgångspunkt i inledningen direkt se hur olika hypoteser vuxit fram och hur de förhåller sig till 

varandra. För att lösa detta problem ska jag dels motivera de hypoteser som utgör undersökningens 

utgångspunkter, dels hänvisa till de delar av uppsatsen där mina arbetshypoteser behandlas mer i 

detalj. 

                                                 
1 Valet av just dessa två namn beror på att de för det första kommer från samma delgrupp av ortnamnsformer inom hela 
Wolin-gruppen, se vidare i detta avsnitt och kap. 3, och att de för det andra bäst demonstrerar utvecklingen av det 
ursprungliga lånnamnet i mottagarspråkets onomastikon, se kap. 6, dvs. at Jómi är en primär ”skandinaviserad” form av 
det ursprungligen slaviska ortnamnet, se 5.4., medan Jómsborg är en sekundär form som mest sannolikt härstammar 
från at Jómi, se 5.1.2. Relationen mellan de två former jag fokuserar på innebär dessutom att de har ett gemensamt 
ursprung och att jag ska ägna mer tid åt diskussionen av formen at Jómi som ligger närmare det ursprungliga ortnamnet. 
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Den första hypotesen hänger ihop med min förförståelse av problemet. Efter att dessutom ha 

granskat de flesta primära och sekundära källor är jag övertygad om att det finns ett visst samband 

mellan alla toponymformer som betecknar Wolin. Det är dock uppenbart att inte alla former har 

samma etymologi. Denna hypotes är undersökningens huvudutgångspunkt. 

Det viktigaste argumentet för hypotesen är att alla belagda ortnamnsformer i fråga enligt de flesta 

forskare2 mest sannolikt syftar på ett och samma ställe, staden Wolin. Det måste dessutom påpekas 

att problemet med Wolin-namnens mångfald i princip blir olösbart, dvs. det blir möjligt att fastställa 

endast de enstaka ortnamnens etymologi utan någon anknytning till andra formerna, ifall man antar 

att dessa ortnamnsformer inte har någonting med varandra att göra, se också genomgång av relevant 

tidigare forskning i kap. 2. 

Den andra hypotesen hänger ihop med grupperingen av Wolin-ortnamnsformer. Utifrån 

lingvistiska och historiska bevis (t.ex. själva ortnamnsformerna, korrelationen mellan de belagda 

namnformerna och de historiska företeelser som beskrivs i de primära källorna, vilket antyder 

namnens överföringssätt, kompetensen hos de primära källornas författare osv.) är det rimligt att 

anta att det finns flera grupper av toponymformer som på olika sätt är besläktade inom 

hela ”Wolingruppen”. Enligt min mening är det den enda synvinkel som kan hjälpa oss att lösa 

problemet med Wolins namnmångfald. 

Utifrån denna hypotes avser jag att dela in Wolin-namnen i två grupper, grupp 1 

eller ”skandinaviska ortnamnsformer” och grupp 2 eller ”slaviska ortnamnsformer”, se kap. 3 samt 

bil. 1 och 3. Gruppnamn i detta fall har naturligtvis ingenting med namnens etymologi att göra, utan 

avspeglar endast frekvensen av vissa formers förekomst i de skrivna källorna från ett särskilt 

område.3 Grupp 1 utgör undersökningens primära material, dvs. jag ska mest utförligt analysera 

dessa ortnamnsfomer, medan jag ska begränsa mig till en sammanfattning av tidigare forskning vad 

gäller ortnamnen från grupp 2, se kap. 3. 

Den tredje hypotesen syftar till att förklara relationen mellan de två ovannämnda 

ortnamnsgrupperna. Det verkar mest sannolikt att anta att ortnamnsformer från grupp 1 inklusive at 

Jómi och Jómsborg är uppkallelsenamn som användes som namn på staden Wolin inom en viss 

krets av namnbrukare, medan ortnamnsformer från grupp 2 från början myntades för att beteckna 

staden Wolin, se kap. 5 och särskilt 5.1.3. 

Den fjärde hypotesen har med uppsatsens primära syfte att göra. Efter att ha gått igenom at Jómis 

och Jómsborgs tidigare föreslagna etymologier och ha genomfört min undersökning är jag 

                                                 
2 Se Lexicon 1 s. 328; The Saga of the Jomsvikings s. vii; Labuda 1964 s. 184; Słupecki 2000; Schmidt 2000 s. 120 f. och 
referenser där. 
3 Som framgår av min syftesbeskrivning har jag egentligen ingen ”kvantitativ ambition” med undersökningen och 
kommer inte att räkna ut frekvensen av vissa formers förekomst i källorna. I detta fall uppmärksammar jag bara en 
allmän tendens att vissa former förekommer i vissa typer av källor, vilket framgår ganska tydligt av min 
materialsammanställning, se bil. 1 och 3. 
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övertygad om att de två ortnamnsformerna härstammar från det slaviska jama f. ’grop; dike’, se kap. 

5 och särskilt 5.4.2. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av 6 kapitel. Kap. 1 utgör uppsatsens inledning där jag presenterar 

forskningsproblemet, formulerar arbetets syften såväl som mina hypoteser och utgångspunkter, se 

1.1. I avsnitt 1.2 förklarar jag dessutom hur uppsatsen är disponerad och vilka frågor varje kapitel 

ägnas åt. Kap. 2 berör tidigare forskning kring dels at Jómis och Jómsborgs etymologi, dels det 

allmänna problemet med mångfalden av belagda namnformer på staden Wolin. Kapitlet utgör 

således arbetets metodologiskt sett preliminära stadium. Här granskar jag i första hand de olika 

etymologiska förslag som redan finns, väger argument för och mot vissa etymologier och kommer 

fram till den mest rimliga lösningen. Denna lösning tjänar dock bara som en av uppsatsens 

utgångspunkter. Den behöver testas mot materialet, bearbetas och fördjupas, se 5 och särskilt 5.4. 

De etymologiska förslag som behandlas i kapitlet disponeras enligt graden av rimlighet, dvs. det 

minst rimliga kommer först, det mest rimliga sist, oberoende av när förslagen formulerades. I kap. 3 

presenterar jag uppsatsens material. Enligt min mening är det rimligt att dela in alla belagda Wolin-

namn i två grupper enligt etymologiska principer: grupp 1 eller ”skandinaviska ortnamnsformer” 

och grupp 2 eller ”slaviska ortnamnsformer”. I detta arbete fokuserar jag främst på 

ortnamnsformerna at Jómi och Jómsborg samt de andra former som förekommer i de skandinaviska 

och de med dessa relaterade tyska källorna. Vad gäller de ortnamnsformer som förekommer i andra 

typer av källor har jag valt att endast sammanfatta tidigare forskning. Kap. 4 ägnas åt 

analysmetodsdiskussion. Jag redovisar först kort den traditionella metod som brukar användas vid 

ortnamnstolkning. Metodbeskrivningen kompletteras i detta fall med vissa teoretiska inslag. 

Därefter beskriver jag den metod som tillämpas i uppsatsen och diskuterar i vilken mån och varför 

den avviker från den först presenterade förebilden. Kap. 5 ägnas åt materialanalys och 

resultatredovisning. De första tre delarna, 5.1–5.3, utgör analysens första steg där jag går genom de 

relevanta Wolin-namnen från båda grupperna för att få en djupare insikt angående vilka 

ortnamnsformer som är primära och hur de sekundära formerna har bildats. I 5.3 tar jag dessutom 

hänsyn till de primära formernas denotationer. Avsnittet 5.4 är uppsatsens centrala del där jag 

formulerar mitt etymologiska förslag. I detta sammanhang föreslår jag hur de två ursprungliga 

ortnamnen, som de primära formerna från grupp 1 härstammar från, kan se ut, och diskuterar 

relationen mellan dessa namn. I mitt resonemang tar jag hänsyn till den namntypologiska 

situationen samt verkligheten. Slutligen sammanfattar och diskuterar jag i kap. 6 mina 

forskningsresultat utifrån de delsyften och hypoteser som formulerats i inledningen. Jag föreslår 

också ett möjligt scenario för utvecklingen av de olika Wolin-namnen. Här betraktar jag dessutom 
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mitt uppsatsarbete i ett bredare perspektiv genom att anknyta det till kontaktonomastikens 

vetenskapliga paradigm. 

 

2 Forskningsöversikt 
2.1 Härledning från fornsvenskans *hjōme 
År 1915 undersökte Torsten Evert Karsten ortnamnet Jomala (Åland) i sin Germanisch-finnische 

Lehnwortstudien. Toponymen uppfattas som en sammansättning Jom-ala som enligt Karsten 

följaktligen kan jämföras med parallella namn från Uppland: Jom (1312 Jume) och Jume (1316 

Jumakijl), och den fornisländska sammansättningen Jόmsborg som en gång var belagd som 

Hyumsborg (Karsten 1915 s. 53). Fast Karsten av naturliga skäl fokuserar på Jomalas etymologi 

ingår Jómsborg och Hyumsborg dock i hans material, vilket innebär att det etymologiska förslaget 

omfattar alla dessa former. Karsten hävdar att det första elementet i sammansättningarna i fråga 

härstammar från fsv. *hjōme, got. hjuhma ’backe, kulle’ som tappade det initiala h-et ”schon bei 

den ältesten Schriftformen” (Karsten 1915 s. 53). 

Försvinnandet av det gotiska h-et i fornisländskan, vilket skulle ha möjliggjort formen Jómsborg, 

och följaktligen själva etymologin, tycks vara ganska tveksam, eftersom ord med initialt h i 

gotiskan alltid bevarar h-et i fornisländska former, t.ex. got. hlaifs – fisl. hleifr, got. hrôt – fisl. hrót 

osv. Det tycks vara så att Karsten uppfattade 1180-talets sena sammansättning Hyumsborg som 

bevis för sin *hjōme-etymologi. Jag måste dock påpeka att det inte förekommer några h-former i 

fornisländska källor. Formen Hyumsborg (som inte är något annat än utgivarens sena rättelse) 

nämns en gång i ett latinskt verk av Sven Aggesen och kan knappast stödja Karstens etymologiska 

förslag.4 Trots detta accepterade Blöndal Magnússon denna etymologi, som ingår i hans Íslensk 

orðsifjabók (Blöndal Magnússon 1989 s. 433). 

 

2.2 Härledning från lettiskans jůma 
Gerard Labuda (1964 s. 188 ff.) argumenterar i sin Fragmenty Dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej 

för att ortnamnen at Jómi och Jómsborg har sitt ursprung i lett. jůma ’djupt ställe i en flod’, ett ord 

som enligt Vilhelm Thomsen (1890 s. 255) har följande språkliga motsvarigheter: liviskans 

júom ’ett djupt ställe mellan platser med grundare vatten’, estniskans jōm eller jūm ’en flods 

huvudsakliga flöde’ eller ’grund, sandbank’, finskans juoma och udmurtiskans jōm som har samma 

betydelse som estniskans jōm. Enligt Labuda ligger lett. jůma bakom det inhemska namnet på den 

estniska ön Dagö, dvs. Hiiumaa. Detta önamn blev senare överfört till ön Wolin av skandinaviska 

köpmän p.g.a. krisen i Svarta havets handel och det dramatiska skiftet till nya handelsrutter (Labuda 

                                                 
4 För mer information om formen Hyumsburgh eller snarare Hynnisburgh och dess uppkomst se 5.1.2. 
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1964 s. 189 f.). Detta koncept backas upp med formen Hyumsburgh som redan diskuterats i avsnitt 

2.1 (se också not 4). 

Labudas hypotes väcker en rad principiella invändningar. Framför allt måste jag påpeka att lett. 

Hiiumaa är en sammansättning: ortnamnet innehåller morfologiskt sett två rötter, hiid ’jätte’ (hiiu- 

är en gen. form) och maa ’jord’ (Suomen sanojen alkuperä 1992 s. 162). Det är således tveksamt att 

man får ett pålitligt etymologiskt resultat om man uppfattar det appellativiska innehållet i ortnamnet 

i fråga som ett simplexord härstammat från lett. jůma. Ön Hiiumaa förekommer dessutom som 

Dagaiþi i fornisländska sagor (Guta saga 1999 s. 4), vilket kan antyda att skandinaver inte kände till 

det inhemska önamnet eller att de inte brydde sig så mycket om det. Till sist tycks själva 

möjligheten att skandinaver kunde överföra ett namn från en ö till en annan ö (vilka dessutom ligger 

väldigt långt från varandra) vara ganska dubiös. Labudas idé har dock accepterats av vissa forskare, 

t.ex. Leszek Słupecki (2000 s. 56).  

 

2.3 Härledning från lettiskans jumis 
De tyska forskarna Wolfgang P. Schmid, Wolfgang Laur och Jürgen Udolph har undersökt 

ortnamnen Jómsborg och Jumne och kommit fram till att formen *Jum(i)na utgör toponymernas 

basform. Deras etymologiska hypotes presenteras mest utförligt i Udolphs RGA-artikel (2007). 

Först redogör Udolph (2007 s. 218) kort för de latinska primära källor som nämner staden Jumne 

eller Julin/Wolin. De latinska källorna utgör således kärnan i hans material. Vad gäller 

fornisländska källor nämns bara Knýtlinga saga och följaktligen formen Jόmsborg. På så sätt tycks 

författaren inte ha räknat med de former som enligt min mening är etymologiskt sett mest relevanta, 

framför allt skaldepoesins form at Jόmi, som är ett av de tidigaste beläggen för staden i fråga, se 5.1 

samt bil. 1 och 3. Materialurvalet leder författaren till slutsatsen att Jumne bland formerna Jumne, 

Jόmsborg och Julin ska vara en utgångspunkt för den rekonstruerade basformen Jum(i)na (Udolph 

2007 s. 219). Samtidigt ger Udolph ingen explicit kommentar angående om (och hur) dessa tre 

former är relaterade till varandra, se också 5.1.3. 

Enligt Udolph (2007 s. 219) härstammar basformen Jumna eller Jumina från lett. jumis ”zwei zu 

einer Einheit verbundene, zusammengewachsene Dinge” antingen som en samslavisk form av den 

indoeuropeiska roten *i̯em- ”Zwei aus, in, zu Einem” eller som en participform *Iu-mina av roten 

*yu- ”bewegen” som är belagd i sådana hydronymer som Jura i Baltikum, Iuras i Thrakien, Jurata 

på Helhalvön i Polen, Jühnde vid Göttingen, Jona, Jouanne i Frankrike och runt Bodensjön, såväl 

som Iuvavus, ett gammalt namn på floden Salzach vid Salzburg (Udolph 2007 s. 219). 

Udolph (2007 s. 219) skriver att suffixet -n- som ingår i de flesta exemplen ovan är ett 

participelement -meno-/-mono-. Författaren föreslår således att formen Jumne < Jumina ska tolkas 
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som ”umflossen, bewegt, umspült”, dvs. ’omgiven, överspolad, översköljd’, vilket tycks passa bra 

till en stad belägen på en ö som naturligtvis är omgiven av vatten. 

Udolphs etymologi är solid, fast den verkar vara ofullkomlig i vissa avseenden: den kan bara 

fungera ifall formerna Jumne och at Jόmi/Jόmsborg etymologiskt sett inte är relaterade till varandra, 

dvs. om Jumne är en självständig form som måste undersökas separat från alla andra namnformer. 

Jag är dock övertygad om att formerna Jumna och at Jómi är besläktade med varandra p.g.a. 

framför allt formernas möjliga överföring, kompetensen hos de författare som skapade de tidigaste 

källor där formerna är belagda, ”källsamspel”, dvs. det sätt på vilket de senare författarna 

behandlade både formerna osv. Jag vill också påpeka att Wolin-problemet inte kan lösas genom att 

fastställa etymologier av enskilda belagda ortnamnsformer; man måste förstå hur det hela hänger 

ihop. 

 

2.4 Härledning från slaviska jama 
Det etymologiska förslag som knyter ortnamnsformerna i fråga till det slaviska jama ’grop; dike’ är 

ett av de äldsta. I detta sammanhang vill jag framför allt diskutera Richard Hennigs och Mikołaj 

Rudnickis hypoteser där konceptet presenteras på ett mer utförligt sätt.5

Hennig (1935 s. 92) tycks ta för givet att Jumne, Jumneta, Jόmsborg osv. härstammar från 

någon ”slavisk beteckning”: ”Keinem Zweifel unterliegt es, daß die mit Jum zusammengesetzten 

Worte, also alle bei Adam, Helmond und in den nordischen Quellen sich findenden Namen Jumne, 

Jumneta, Jomsburg usw., aus dem Slawischen entlehnte Bezeichungen find. Schon Larsen wies 

darauf hin, daß jom, jam, jamny ein in allen slawischen Sprachen vorkommender Begriff ist ...”. I 

det kapitel som behandlar etymologin av Jumne och Jόmsborg fokuserar Hennig snarare på 

saktolkningen än på problemets språkliga aspekter. Han kommer fram till en slutsats att öns 

landskapssärdrag inte kunde tjäna som en rimlig motivation för ett sådant namn (Hennig 1935 s. 93 

f.). Ortnamnsformerna i fråga kan istället motiveras sakligt genom att knytas till en djup håla i 

havsbotten gjord av Peenestrom (Hennig 1935 s. 93 f.). 

Rudnicki ger mer upplysningar angående at Jόmis och Jumnes slaviska etymologi och lanserar en 

intressant hypotes som till en viss grad förklarar förhållandet mellan de två formerna. Han sätter 

likhetstecken mellan at Jómi (eller snarare Ioma från en latinsk översättning av Fagrskinna som han 

för det mesta använder vad gäller skandinaviska källor) och det lechitiska jama på samma sätt som 

Hennig (Rudnicki 1936 s. 90). Rudnicki (1936 s. 90) är också benägen att motivera ortnamnet med 

utgångspunkt i vattendrag snarare än i öns landskapsdrag: han föreslår att detta kunde vara ett namn 

på Szczecinbukten, för ordet jama kan enligt honom betyda ’bukt; vik’ i polskan, se också 5.4.4. 

                                                 
5 Denna etymologi har en gång varit populär, men i de flesta fall begränsar författarna sig till att bara nämna detta enligt 
dem mest rimliga förslag utan någon vidare diskussion, jfr t.ex. The Saga of the Jomsvikings 1962 s. vii. 
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Uppkomsten av Jumne, såväl som förhållandet mellan de två formerna förklarar författaren 

genom en komplex kedja av namnlån. Enligt ett av hans scenarion lånade skandinaver först ett 

lechitiskt ortnamn härstammande från appellativet jama (Rudnicki 1936 s. 90). Senare lånade 

wolinborna tillbaka detta ursprungligen slaviska namn de inte kände igen, som *Jum-ьno. Rudnicki 

förklarar rotvokalens byte mot u med ”skandinavernas spända uttal”. Formen *Jum-ьno nämns i 

senare krönikor som Jumne. Enligt Rudnickis andra scenario gav det pommerska6 Jamьno : jama 

skandinavisk Jom(i)ne, som lånades tillbaka som slaviskt Jumьno bevarat i krönikor som Jumne 

(Rudnicki 1936 s. 91). Sådana komplexa lånrelationer är en nödvändighet enligt Rudnicki (1936 s. 

90 f.) som skriver att det är svårt att anta att ”det fanns ett lechitiskt (wolinskt, pommerskt) namn 

*Jamьno : (jama) som senare blev ’skandinaviserat’ som Jumne, före uppkomsten av det 

skandinaviska namnet Iōm-; annars skulle man förvänta sig formen *Jomne och inte Jumne som 

man i verkligheten har”. 

Båda forskarnas hypoteser har vissa (delvis metodologiska) brister. För det första är det språkliga 

material som Hennig och Rudnicki använder sig av otillräckligt, vilket till en viss grad påverkar 

deras slutsatser. Man tar inte med i beräkningen t.ex. de västskandinaviska formerna Jomne och ath 

Jomune/af Jomne, se 5.1.2. För det andra finns det vissa frågor som författarna inte alls diskuterar, 

men som tycks vara ganska väsentliga för förståelsen av mängden namn på staden Wolin. Detta 

gäller i första hand förhållandet mellan formerna i frågan. Förvisso tar Rudnicki upp denna aspekt, 

men när det gäller hans första scenario är det fortfarande oklart t.ex. varför slaver överhuvudtaget 

skulle låna ett ursprungligen slaviskt namn från skandinaver, och dessutom lägga till ett suffix och 

på så sätt få två namn på samma stad. Vad gäller hans andra scenario ger Rudnicki ingen förklaring 

till hur man i så fall skulle få formerna at Jómi och Jómsborg från Jom(i)ne. Bland de andra frågor 

som inte tas upp av författarna kan man nämna t.ex. hur de diskuterade ortnamnen at Jómi och 

Jumne hänger ihop med de andra namn som förekommer i bl.a. tyska och slaviska källor och som 

också betecknar staden Wolin, t.ex. Wollin, Julin m.fl., se 5.2 och 5.3. 

 

2.5 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den allmänna bristen i alla de etymologiska förslag som 

granskats här ligger i ett otillräckligt språkligt material, vilket leder författarna till felaktiga 

slutsatser. Forskarna verkar välja ut vissa former som av en eller annan anledning tycks passa bäst 

med deras koncept och på så sätt misslyckas de med att förklara hur alla Wolin-namnen hänger ihop 

och vad som orsakade en sådan namnmångfald. 

                                                 
6 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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Det kan visserligen verka som att denna uppsats följer samma spår och bara fokuserar på de två 

formerna at Jómi och Jómsborg av den hela Wolin-”namnmassan”. Jag vill dock påpeka att 

detta ”urval”, som gjorts p.g.a. uppsatsens begränsade omfattning, bara markerar arbetets relativa 

fokus. Just som det står i syftesbeskrivningen, se 1.1, är jag intresserad av hela det komplexa 

problemet med Wolin-namnen, vilket innebär att alla relevanta belagda former från olika sorts 

källor ska behandlas för att uppnå uppsatsens mål. 

Enligt min mening har härledningen från ett slaviskt jama f. ’grop; dike’ en intressant 

förklaringspotential, med vars hjälp det är möjligt att erbjuda en logisk lösning av hela Wolin-

problemet. Detta etymologiska förslag tjänar alltså som en av uppsatsens utgångspunkter, vilken jag 

ska arbeta vidare med, se 5 och särskilt 5.4. 

 

3 Materialet och dess avgränsning 
Arbetets materialavgränsning utgår från förförståelsen. Som jag redan kort beskrivit i inledningen, 

se 1.1 och 1.2, är det sannolikt möjligt att urskilja olika grupper av ortnamnsformer inom hela 

Wolin-gruppen. Denna hypotes baseras i första hand på själva ortnamnsformerna och deras 

distributionsmönster som ganska tydligt framgår av det insamlade materialet, se bil. 1 och 3. För att 

dela in ortnamnsformerna i fråga har jag således tillämpat den etymologiska principen. Det finns 

dessutom andra faktorer som jag har tagit hänsyn till: ortnamnens möjliga överföringssätt, 

kompetensen hos författarna av de primära källor jag undersökt, den mest sannolika 

namnbrukarkretsen, namntypologiska paralleller (vad gäller förekomsten av prepositionsnamn i 

skandinaviskt, slaviskt och tyskt ortnamnförråd). 

Uppsatsens fokus kommer framför allt att ligga på de namnformer som förekommer i 

skandinaviska källor (skaldediktning, fornnordiska sagor, latinska krönikor): at Jómi, Jomne, 

Hynnisburg, Jómsborg, Jumpne, ath Jomune, af Jomni. Till denna grupp hör också de former som 

används i tyska källor (i t.ex. Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae 

pontificum, Helmoldi Presbyteri Chronica Slavorum osv.) och som är besläktade med de 

skandinaviska formerna: Jumne, Jum(ne)ta. Dessa toponymer utgör således mitt forskningsobjekt. 

Saxonis Gesta danorum är ett undantag bland de skandinaviska källorna. Saxo följer inte den 

gemensamma skandinaviska traditionen, dvs. han använder sig av formerna Julinum, Jumensis 

provincia/Julinensis provincia för att beteckna staden Wolin respektive ”området Wolin”. Dessa 

varianter hänger ihop med de andra ortnamnsformerna som inte är besläktade med de skandinaviska 

formerna. Jag ska analysera dessa former och försöka förklara varför Saxo utnyttjar dem, och vad 

det beror på att han har två ortnamnsformer som denoterar området runt Julin, Jumensis provincia 

and Julinensis provincia, se 5.2.3. 
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Vad gäller de ortnamn som inte är relaterade till de skandinaviska formerna (och som förekommer 

i slaviska krönikor och dokument såväl som i tyska krönikor relaterade med dessa) ska jag begränsa 

mig till att enbart sammanfatta vad som har gjorts av andra forskare som föreslagit olika 

etymologier och olika lösningar till hur ortnamnsformerna inom denna grupp hänger ihop.  

För att underlätta skrivprocessen delar jag in alla de namnformer som betecknar Wolin i två 

huvudgrupper: grupp 1 eller ”skandinaviska ortnamnsformer”, dvs. de former man använder i 

skandinaviska och besläktade tyska källor exkl. Saxonis Gesta danorum (se bil. 1), och grupp 2 

eller ”slaviska ortnamnsformer”, dvs. de former man använder i slaviska och relaterade tyska källor 

inkl. Saxonis Gesta danorum (se bil. 3). Jag vill understryka att de två gruppnamnen inte har 

någonting med namnens etymologi att göra. De avspeglar endast frekvensen av vissa formers 

förekomst i de skrivna källorna från ett särskilt område. 

 

4 Analysmetod 
4.1 Den traditionella ortnamnsforskningsmetoden 
Namnforskning som en självständig vetenskap har vuxit fram tack vare namnens speciella 

egenskaper. Namn utgör namnforskningens klart avgränsade material och förutsätter användning av 

en speciell metodik p.g.a. namnens särställning inom språkets lexikon samt deras speciella 

funktioner. 

Kurt Zilliacus (2002 s. 177) påpekar att namn kan tjäna som material för olika 

språkvetenskapsgrenar, t.ex. dialektologi eller språkhistoria, vars utövare är intresserade av de 

dialektologiska eller språkhistoriska data de kan utvinna genom att analysera namn. Författaren 

framhäver dock att namnforskningen har sina egna spörsmål och att man där är intresserade 

av ”namn för namnens skull” och av den historia namnen har att berätta.  

Zilliacus (2002 s. 177, 174) beskriver namnforskningens huvudmål på följande 

sätt: ”Namnforskningens primära uppgifter måste vara att utvinna kunskap om namnen och deras 

uppkomst och funktion.”. Vidare menar han att ”... namnforskarna utgående från hypotesen om 

namnens appellativiska ursprung [har] räknat som sin uppgift framom andra att fastställa tolkningar 

av komplicerade namn.” Namntolkningen står alltså i fokus. Detta fokus gav upphov till 

utvecklingen av en speciell namntolkningsmetod som sammanfattas nedan: 

1. Den första fasen kan man kalla för förarbete eller materialinsamling. Man måste dock påpeka 

att datainsamling och tolkning/analys i namnforskningen ofta sker samtidigt (vilket i allmänhet är 

ganska typiskt för kvalitativa studier). Därför kan man här åtskilja två principiella steg (a och b 

nedan): 

a. Att samla in material.  
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Man samlar in i första hand äldre skriftliga belägg på de ortnamn man undersöker, och försöker 

komma så nära namnens tillkomsttid som möjligt. Äldre skrivformer kan alltså ge upplysningar 

angående ortnamnens ”opåverkade” utseende. Här måste man tillägga att ortnamnens dialektuttal 

också måste tas med i beräkningen. Enligt Bengt Pamp (1988 s. 16) utgör insamling av skriftliga 

belägg och dialektuttal två olika steg i namntolkningsförfarandet. Jag tycker dock att det är möjligt 

att samla ihop dem under en rubrik, för både äldre skrivformer och dialektuttal är 

forskningsmaterial. 

b. Att identifiera de ortnamn man undersöker i materialet och fastställa deras denotation.  

De belägg man samlat måste man samtidigt tolka. På denna nivå strävar man efter att slå fast att 

allt insamlat material verkligen hör ihop med de ortnamn man håller på att undersöka. Det kan t.ex. 

förekomma homonymer, dvs. likalydande ortnamn som har samma form men som i verkligheten 

utgör två olika toponymer och syftar på två olika ställen. Man måste också fastställa ortnamnens 

denotation (detta kallas för lokalisering i dansk namnforskning, se Christensen & Kousgård 

Sørensen 1972 s. 91 f.), dvs. så exakt som möjligt bedöma vad ortnamnen syftar på. 

2. Den andra fasen, som man kan kalla för vidare namnanalys, består av tre huvuddelar (a, b, och 

c nedan): 

a. Att fastställa de etymologiska möjligheterna. 

I första hand gäller detta ordidentifikation och betydelsefastställande (betydningsfastlæggelse), 

dvs. man måste bestämma vilket/vilka ord och eventuellt avledningselement som ingår i ortnamnen 

i fråga, vilken/vilka betydelse(r) detta/dessa ord och avledningselement har haft vid ortnamnens 

uppkomst, och i de fall ortnamnen består av flera leder, vilken betydelserelation det var mellan 

dessa (Christensen & Kousgård Sørensen 1972 s. 120). 

b. Att testa etymologiska hypoteser mot namntypologisk situation. 

De etymologiska hypoteserna måste alltid konfronteras med den namntypologiska situationen i 

det område de undersökta namnen kommer ifrån. Man måste visa att namntypen i fråga är typisk 

eller åtminstone möjlig inom detta område och att den allmänna språkliga tolkningen inte strider 

mot områdets onomastikon. Det är dessutom viktigt att anföra namntypologiska paralleller. 

c. Att testa de etymologiska hypoteserna mot verkligheten eller att genomföra saktolkning. 

”Tolkningen skall stämma sakligt” (Pamp 1988 s. 17), dvs. man måste till sist konfrontera sin 

tolkning med de utomspråkliga förhållandena. Om man t.ex. hävdar att ett visst namn innehåller ett 

ord med topografisk syftning måste man undersöka namnets denotation och visa att terrängens 

särdrag stämmer med tolkningen. 
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4.2 Uppsatsens metod 
I denna uppsats tillämpar jag i stort sett den traditionella namnforskningsmetoden. Jag måste dock 

påpeka att det finns vissa avvikelser och tillägg.  

För det första, se även kap. 2, kan man uppfatta genomgången av tidigare forskning som 

undersökningens preliminära fas, eftersom denna leder till förförståelse av problemet och 

formulering av arbetshypoteser. 

För det andra måste man till en viss grad anpassa metoden efter problemets komplexitet och 

speciella karaktär. Detta innebär här att även om fokus ligger på vissa av de med staden Wolin 

förknippade ortnamnsformerna ska jag behandla flertalet andra. Jag är övertygad om att detta är den 

enda metodologiska väg som kan göra det möjligt att förstå hur alla formerna hänger ihop och 

förklara varför det i källor förekommer så många olika namn och namnformer som betecknar ett 

och samma ställe. 

Man kan också nämna att jag inte samlat in några dialektala data. Detta beror i första hand på att 

de ortnamn jag koncentrerar mig på, at Jómi och Jómsborg (såväl som en annan basform Jumne, se 

5.1.1), inte finns längre. Kontinuiteten bröts ganska tidigt, se kap. 6, och det är tveksamt om ett 

dialektuttal skulle kunna ge någon relevant upplysning. 

Undersökningens metod kan man sammanfatta på följande sätt. Det första steget är att samla ett 

material som är avgränsat enligt det etymologiska kriteriet, dvs. bara ortnamnsformer från grupp 1 

eller de skandinaviska ortnamnsformer samt med dessa besläktade tyska former som tycks beteckna 

staden Wolin ska undersökas i detalj, se kap. 3. Sedan fastställer jag de äldsta ortnamnsformerna 

och försöker komma fram till om och hur senare former hänger ihop med de äldsta beläggen, se 5.1. 

Ortnamnsformer från grupp 2 eller slaviska ortnamnsformer samt med dessa besläktade tyska och 

skandinaviska former som betecknar staden Wolin behandlas också, se 5.2. Därefter undersöker jag 

de olika ortnamnsformernas denotationer och ser om denna aspekt kan avslöja något rörande 

orsaken till namnformernas mångfald, se 5.3. Till slut ska min etymologiska hypotes formuleras och 

prövas: jag ska kontrollera om det etymologiska förslaget stämmer med den namntypologiska 

situationen samt med verkligheten, se 5.4. 

 

5 Resultat 
5.1 Ortnamnsformer i de skandinaviska och i de med dessa relaterade tyska källorna 

(grupp 1) 

5.1.1 Basformer 
I de skandinaviska och de med dessa relaterade tyska källorna kan man urskilja två basformer av 

ortnamnen i fråga. Dessa former är belagda i mitten respektive slutet av 1000-talet: at Jómi, en form 
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i dativ som används av Arnor jarlaskald Tordsson7 (ca 1046), och Jumne, en ortnamnsform som 

används av Adam av Bremen (ca 1072). 
I Hrynhenda och Magnúsdrápa ägnade åt Magnus den gode (Magnus I Olavsson) beskriver Arnor 

Magnus seger över venderna och omnämner något sorts vendisk ”habitat” (se bil. 1). Den källa 

skalden använde sig av är okänd. Det tycks dock rimligt att anta att toponymen at Jómi antingen 

tagits från muntlig tradition eller lånats från ett ögonvittne till händelseförloppet. 

En storartad slavisk stad Jumne förekommer i Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis 

Ecclesiae Pontificum (se bil. 1). Staden avbildas huvudsakligen som en handelshamn, men 

författaren redogör också för Harald Blåtands (Harald I Gormssons) flykt och Magnus den godes 

belägring. Adam kunde ha fått namnet på staden från två möjliga källor: antingen från tyska 

köpmän som beskrev staden som en handelshamn eller från Sven II Estridsson av Danmark, Adams 

huvudinformant vad gäller Danmarks historia. 

 

5.1.2 Formerna at Jómi och Jumne i senare källor 
De två basformerna at Jómi och Jumne förekommer också i senare källor. Ortnamnsformerna 

undergick dock en förändring eller förvrängdes till och med på olika sätt. Det lönar sig att dela in de 

primära källor där dessa former förekommer i två grupper eller traditioner: den fornisländska (med 

skaldedikter, konunga sögur inkl. Ágrip af Nóregs konunga sǫgum och Ágrip af sǫgu danakonunga) 

och den latinska (krönikor). Jag är medveten om att en sådan approach är ganska begränsad, för den 

tar inte med i beräkningen författarnas möjliga bekantskap med arbeten skrivna på fornisländska 

eller på latin och följaktligen traditionernas ömsesidiga påverkan. En sådan indelning gör det dock 

möjligt att på bästa sätt följa basformernas utveckling. 

Sammansättningen Jómsborg och dess böjningsformer inträder i fornisländska källor i slutet av 

1100-talet (se bil. 1). Sammansättningen är bildad i enlighet med standardmodellen: dat. (at) Jómi > 

gen. Jóms + efterleden -borg, jfr Steinsborg (Kamień Pomorski), Burstaborg (bursta är gen. pl. av 

burst) (Szczecin), Jórsalaborg (sala är gen. pl. av salr) (Jerusalem). Det är intressant att den 

sistnämnda böjningen av toponymen at Jómi är den enda som förekommer i de primära källorna. 

Namnet ansågs sannolikt vara antingen maskulinum eller neutrum, vilket var nog för att bilda 

genitiv. Det var dock mer problematiskt att bestämma dess nominativ, vilket ledde till 

dativformens ”fossilisering”: ortnamnet (at) Jómi användes endast i kombination med prepositionen 

at (ath, af) och i de flesta fallen parallellt med sammansättningen Jómsborg (JómS. s. 74, Fsk. s. 80, 

                                                 
7 Förutom Arnor jarlaskalds dikter förekommer formen at Jómi i ett annat poetiskt sammanhang, i Jómsvíkingadrápa 
(ca 1200) av Orkney-biskopen Bjarni Kolbeinsson (se bil. 1). 
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115, 208, Hkr. 3 s. 43) som inte orsakade några problem vad gäller böjning. Det är uppenbart att 

formen Jómsborg är mycket mer frekvent än at Jómi.8

I den latinska traditionen blev formen Jumne förvandlad till Ium(ne)ta och Vinneta9 i Helmold av 

Bosaus Chronica Slavorum (ca 1172); till Jomne i Historia Norvegiae (1100–1200-talet); till 

Hynnisburgh i Svenonis (1185–1189); och till Iumpne10 i AL (1300-talet) (se bil. 1).  

Jag vill understryka än en gång att författare av vissa primära källor kunde ha känt till båda 

basformerna at Jómi och Jumne. Det tycks rimligt att anta att endast Adam av Bremens form Jumne 

står bakom Helmold av Bosaus och ALs varianter, Jum(ne)ta och Iumpne. Historia Norvegiaes 

författare var dock till synes bekant med både de latinska (Adam av Bremens Gesta är en av de 

källor författaren använder sig av; HN s. XXI) och de fornisländska formerna (jfr at Jómi), och hans 

val av rotvokalen o (Jomne) i en latinsk text kan anses vara en rättning av Adams form. 

Laur (2005 s. 14, 22) anför ytterligare två namn, Junume och Iulinum, vilka sägs användas i 

Annalista Saxo år 1160. Men för det första omfattar Annalista Saxo endast åren 741–1139, för det 

andra nämns staden Wolin inte där (AnS s. 1–616). Laur menade möjligen Saxo Grammaticus som 

beskrev vad som hänt år 1160 och som använde ortnamnen Julinum och Jumensis 

provincia/Julinensis provincia i sitt verk. 

Formen Jomne i Historia Norvegiæ rättades av Gustav Storm till Jome (HN s. 113), vilket bara 

fördunklar situationen enligt min mening. Det tycks rimligt att dat. Jómi kan beteckna staden endast 

i kombination med prepositionen at (se 5.3.1), dvs. detta är ett prepositionsnamn. Jag ser ingen 

möjlighet att använda formen Jome för att beteckna staden i fråga (se bil. 1) utan att det tillfogas en 

preposition (in civitate in/at Jome). Det är uppenbart att Historia Norvegiæs författare kopierar 

Adam av Bremens form, vilken antagligen betecknar både staden och den ö staden är belägen på (se 

5.3.2). 

                                                 
8 Med denna undersökning har jag inte något ”kvantitativt” syfte, se 1.1 och fotnot 3. Därför har jag inte räknat 
frekvensen av vissa formers förekomst. Jag kan dock konstatera att formen at Jómi endast förekommer i ett begränsat 
antal sammanhang, t.ex. i citat av Arnors dikter, medan formen Jómsborg används bredare och oftare, se t.ex. bil. 1 eller 
namnregister i vilken sagautgåva som helst där ortnamnsformerna at Jómi och Jómsborg förekommer. 
9 Enligt Roderich Schmidt (2000 s. 121) antyder den äldsta handskriften läsningen uineta som ändrades av skrivaren till 
ium̅ta = iumenta eller iumneta. Rudnicki (1936 s. 91) framhåller att suffixet *-eta är okänt i polskt och även slaviskt 
ortnamnsförråd. Det visar sig dock att suffixet -ota förekommer i namn som Lgota < Lьg-ota från lekki (’lätt’) < *lьg-
ъkъ, u-lg-a osv. Detta suffix står i en apofonisk relation till det möjliga suffixet -*eta, jfr det maskulina suffixet kok-ot < 
kok-otъ : kocz-ot (kok-etъ). Det finns emellertid inga sådana exempel på just det feminina suffixet -*eta. Formen 
Vinneta ”beruht auf einer falschen Lesung oder einem Schreibfehler für Jumneta” (Bach 1953 s. 26). För mer 
information om Helmolds former se Schmidt 2000 s. 121 och Rudnicki 1936 s. 91. 
10 Inskott av -p- i konsonantförbindelsen mn i slaviska -nь-namn var ganska vanlig i latinska dokument, jfr Črmno: 
Cermule, Cermulepotoka (1269), terra Chermona (1293), Chrmna (1300), Cherempne, Cherumpna (1352), Czermnuo; 
Łomno: de Hompno... Lompno (1440), Lomno (1480), Lomno (1578); Lomná: Lompna (1382), Lumpna (1390); Słomno: 
Slomno (1283), Slompno (1283), Slomno (1291, 1295) osv. (Borek 1968 s. 41, 132, 221). Enligt Johs. Brøndum-Nielsen 
(1968 s. 275) är inskott av -p- i konsonantförbindelserna mt (md) och mn typisk för östdanskan, i synnerhet skånskan; 
detta -p- utgör möjligtvis en ”ortografisk Udtryk for Ophævelsen af Læbelukket ved Artikulationsovergangen fra Labial 
til Dental”. Förekomsten av -p- i ortnamnet Jumne i en text från Lund är således inte överraskande; Jumne och Jumpne 
ska betraktas som ekvivalenter. 
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Formen Hynnisburgh är mest sannolikt ett skrivarfel. Den rättade formen Hyumsburgh som några 

forskare föreslagit,11 är inte särskilt övertygande. Jag menar att den ursprungliga formen var en 

logisk utveckling av Jumne som ansågs vara en ia-stam av den danska författaren. Oavsett rotvokal 

och genus kan man förvänta sig formen *Jumnesborg/*Jumnisborg12 under sådana omständigheter. 

Skrivarnas version Hynnisburgh kan möjligtvis bero på flera ortografiska transformationer. Ett h- 

före begynnelsevokalen var ganska vanligt i latinska texter, jfr horebro, herjcjs, Hæspíryd ~ 

espiryd; hæsabro ~ Esibro (Nordberg 1926 s. 165 f.). Konsonantförbindelsen nn uppstår som en 

felstavning av mn. Det är dock svårt att förklara övergången av iu- till -y- på ett tillfredsställande 

sätt. Enligt Stig Olsson Nordberg (1926 s. 141 f., 144 ff.) kan bokstäverna u/ui ersätta y i svenska 

texter på latin t.ex. Wicbu, wigbui, Walby; dalbui, dalbẏ osv., men inte tvärtom. Det tyska elementet 

-burgh är vanligt i de latinska krönikor författaren använde sig av, jfr Hammaburg, Magdeburg, 

Mersiburg, Brandanburg, Aldinburg osv. (Adam). 

I den sena kompilationen Flateyjarbók (1300-talet) används varianter av båda basformerna, fisl. 

at Jómi > a Jome och lat. Jumne > af Jomni, ath Jomune, såväl som den mest frekventa formen 

Jómsborg (se bil. 1). Trots att de fornisländska och latinska formerna förekommer i ett verk nämns 

de i olika sagor inom kompilationen (a Jome i Óláfs saga Tryggvasonar och Jómsvíkinga saga, af 

Jomni/ath Jomune i Magnús saga hins góða ok Haralds saga harðráða). Om man jämför namnens 

förekomst i sagorna i fråga med motsvarande kontexter i Adam av Bremens Gesta (ett kort 

sammandrag ingår i handskriften) tycks det vara möjligt att förklara förekomsten av de latinska 

formerna i en fornisländsk text. Adam nämner vare sig jomsvikingar eller deras anknytning till den 

slaviska staden Jumne, men han beskriver kortfattat Magnus den godes belägring av Jumne (Adam 

s. 137). Det tycks rimligt att Flateyjarbóks författare använder formerna ath Jomune och af Jomni i 

överensstämmelse med den latinska källan. 

Det är uppenbart att af Jomni och ath Jomune är sena ortografiska varianter av Jumne. Jag antar 

att de två formerna, af Jomni och ath Jomune, är besläktade med varandra. Det är dock svårt att 

avgöra vilken av dem som skapades först. Formen af Jomni används i skaldediktningen (Arn. 

Magndr., Flat. 3, se bil. 1) som anses vara en ganska pålitlig källa. Jag måste dock påpeka att ifall af 

Jomni accepteras som den ”genuina” av de två varianterna blir det svårt att förklara tillkomsten av 

inskottsvokalen i prosaformen ath Jomune. Det är mer sannolikt att Jomune baseras på en av de 

stavningsvarianter av Jumne som uppvisar en inskottsvokal, jfr Junume, Iuminne, Iuminem, Iunine 

osv. (se bil. 2). Formen Jomune var sedan anpassad för att uppfylla skaldeversens krav, dvs. 

förkortad till den disyllabiska Jomni genom bortfall av den trycksvaga vokalen i penultima. 

                                                 
11 Se Svenonis s. 118, Labuda 1964 s. 184. Formen Hyumsburgh är knappast möjlig ur språklig synvinkel. I fornisländskan 
kan man tappa -n- ”im inlaute” endast i konsonantförbindelse med tre konsonanter (Noreen 1923 s. 214). Det är omöjligt 
att få formen *Jumnsburg som skulle tillåta tappa -n-et från en ia-stam Jumne. 
12 Mímer är det enda undantag jag känner till som ”nicht ganz selten” tar gen. Míms som en a-stam (Noreen 1923 s. 258). 
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De ”latinska” namnformerna kombineras med prepositioner i den fornisländska texten, vilket är 

typiskt för ett bebyggelsenamn härstammande från ett naturnamn. Den mest rimliga förklaringen till 

att namnen i fråga innehåller olika prepositioner – af i den poetiska texten och ath i prosan – är ett 

skrivarfel (f skrevs istället för t), vilket antyds av paralleller med Hulda-Hrokkinskinna, jfr af 

Jomni/ath Jomune (’bort från *Jómn’) i Flateyjarbók och at Jómi (’vid *Jóm’) i Hulda-

Hrokkinskinna (bil. 1). Annars förvrängs skaldeversens innebörd. I de sammanhang som inte 

förutsätter någon rörelse betecknar prepositionen af mest sannolikt ”direction from, but at the same 

time continuous connection with an object from which an act or thing proceeds, from” (t.ex. ”gengr 

þar af Meðalfellsströnd”) enligt Cleasby (s. 4); ”away from, off” (t.ex. ”.iiii. milur af Jerusalem”) 

enligt ONP (s. 55). 

 

5.1.3 Slutsatser: stamvokalen och relationen mellan at Jómi och Jumne  
Efter att ha undersökt toponymerna i fråga, dvs. at Jómi/Jómsborg och Jumne, drar Schmid, Laur 

och Udolph slutsatsen att vokalen u är ortnamnens ursprungliga stamvokal, och att *Jum(i)na är 

deras basform. I sin RGA-artikel om Jumne fastställer Roderich Schmidt (2000 s. 120) inte någon 

basform för eller någon etymologi av ortnamnet, men han kommenterar relationen mellan Jumne 

och Jómsborg: ”Man nimmt an, daß Adam diese singuläre Form [Jumne] einem dän. Gewährsmann 

verdankt, und hat gemeint, es sei eine Wiederlatinisierung des nord. Jomsborg.” 

Schmid (1979 s. 266) diskuterar betydelsen av den indoeuropeiska roten *îem- som enligt honom 

passar till att beteckna floders förgrening eller sammanflöde och bebyggelser vid sådana platser, 

t.ex. ”die nobilissima civitas Jumne, die Jomsburg an der Odermündung, zur Zeit Adams v. Bremen 

ein von Slaven besiedelter internationaler Handelsplatz. Dieser Name lässt sich auf ein *Jumina- 

zurückführen.” 

Laur (2005 s. 22) är övertygad att både Jumne (som enligt honom är en forndansk form) och 

Jómsborg härstammar från *Jum(i)na: ”Ortsnamen aus einer anderen Sprache können wie 

Lehnwörter auf der lautlichen und der formalen Ebene in die eigene integriert, das heißt 

eingegliedert werden. Ein Beispiel dafür in unserem Zusammenhang stellen Jóm und Jómsborg mit 

der Hinzufügung des eidensprachlichen Grundwortes borg = «Burg» im Altwestnordischen oder 

Jumne im Altdänischen zu wohl *Jum(i)na für Wollin dar.” 

Udolph (2007 s. 219) antar att ”Unter Berücksichtigung der nord. Parallele Jomsborg und 

vielleicht der wenigstens im Anlaut verläßlichen Form Iulin darf man für die mutmaßliche Grdf. 

aber wohl von einem Ansatz Jumne ausgehen.” och refererar sedan Schmids hypotes angående 

basformen ”Jumna eller Jumina”. 
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För det första tycker jag inte att det är rimligt att räkna med formen Julin när man undersöker at 

Jómis och Jumnes ursprungliga stamvokal och möjliga basform, vilket Udolph tycks göra, eftersom 

den förstnämnda inte har någon etymologisk anknytning till de sistnämnda två formerna. 

För det andra behöver man ha i åtanke förhållandet mellan formerna Jumne och Jόmsborg. Om 

man antog att Jumne var basformen skulle det inte vara möjligt att få formen Jόmsborg från den 

utan att pressa fram språkliga data, vilket jag redan påpekat (se not 11). Jag vill dessutom tillägga 

att det är lika problematiskt att få formen Jumne från at Jόmi/Jόmsborg, eftersom det inte finns 

någon rimlig förklaring till varifrån en extra nasal -n- kommer. 

För det tredje kan jag inte hålla med om att den ursprungliga stamvokalen i formerna at Jómi och 

Jumne var u. För att undersöka problemet närmare behöver jag använda resultaten av en analys 

genomförd i uppsatsens andra delar, till vilka jag ska ange referenser. 

Ortnamnsformerna från grupp 1 och grupp 2 har existerat parallellt, vilket framgår av 

dateringarna (se bil. 1 och 3). De betecknade dessutom staden Wolin i parallella källgrupper: grupp 

1 i den skandinaviska och grupp 2 i den slaviska gruppen (angående formen Julin, se 5.2.2–5.2.3). 

Överlappning sker i de tyska krönikorna som antagligen utsattes för antingen skandinavisk eller 

slavisk påverkan. 

Eftersom det slaviska namnet på staden i fråga alltid var Wolin var ortnamnet Jumne uppenbart ett 

namn på något annat använt som ett namn på en slavisk bebyggelse. Jag menar att både Jómi och 

Jumne var namn på en vattenväg som sekundärt användes som bebyggelsenamn (för detaljer, se 

5.4). 

En direkt överföring av Jumne från wolinborna till Adam av Bremen verkar ganska osannolikt. 

Mest troligt fick Adam ortnamnet från antingen tyska köpmän eller från den danske kungen Sven 

Estridsson. Ett mer sannolikt antagande är dock att det var skandinaver som betecknade staden med 

ett prepositionsnamn baserat på ett naturnamn. Formen Jumne var följaktligen överförd genom 

Sven Estridsson. 

Formerna at Jómi och Jumne har antagligen samma rot och användes parallellt, eftersom det inte 

är möjligt att härleda formerna ur varandra, jfr den parallella användningen av a Jome och ath 

Jomune/af Jomne i Flateyjarbók. 

I de flesta handskrifter av Adams Gesta hittar man bara former med stamvokalen u (Labuda 1964 

s. 187 – se bil. 2 – och Udolph 2007 s. 219). Danska författare behöll den latinska u-traditionen. I 

västskandinaviska källor (både latinska och fornisländska) var Jumne dock rättat till Jomne och 

Jomune i enlighet med formen at Jómi, bevarad i skaldedikten. 

De tidigast belagda formerna at Jómi och Jumne är alltså genuina. Om man tar med i beräkningen 

anpassningen av det latinska namnet Rōma > fisl. Róm, Rúm kan man anta att den ursprungliga 

rotvokalen i ortnamnen i fråga mest sannolikt var -o-, och att det kunde ha funnits två varianter av 
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bägge ortnamnen i Skandinavien, dvs. at Jómi, *Júmi och *Jómne, *Júmne (ändelserna är av 

mindre betydelse), men bara två av dem är bevarade i skrivna källor. 

 

5.2 Ortnamnsformer i de slaviska och i de med dessa relaterade tyska och 

skandinaviska källorna (grupp 2) 

5.2.1 Olika former av ortnamnet Wolin och hur dessa tolkas 
Den första toponymen från grupp 2, Livilni, framträder i Thietmar av Merseburgs krönika i en notis 

från 1007: ”Sed quia raro illucescit serenitas, quam non sequatur caliginosae nubis obscuratis, regi 

pascha Ratisbone celebrati de Liuticis et ab hiis, qui a civitate magna Livilni dicta missi fuerant et a 

Iaremiro duce, Bolizlavum multa sibi contraria molyri cupientem asserebant seque ad haec 

perficienda verbis ac pecunia ab eodem introduci affirmabant” (Thietmari s. 153).13 Man brukar 

identifiera Thietmars Livilni med Wolin p.g.a. framför allt den fonetiska likheten (Li-vilni), vars 

relativitet förklaras genom den tyska anpassningens bristande precision; och även den nämnda 

politiska situationen, dvs. konfrontationen mellan den polske kungen och ”den antipolska 

koalitionen”, för Wolin var en aktiv deltagare i den konstanta kampen för Pommerns självständighet 

och kunde tillhöra den sistnämnda. 
Namnen Julin och Wolin (i olika stavningsvarianter) används genomgående i de latinska verken 

från början av 1100-talet och framåt. Julin förekommer först i Vitæ Ottonis episcopi Bambergensis 

(Vitæ Ottonis s. 788, 841) av Ebbo (1153) och Herbordus (1158), och lånas mest sannolikt därifrån 

av Saxo Grammaticus (Saxonis s. 480). Wolin nämns först i ett latinskt dokument från 1140 som 

civitas Wulinensis och Willin (PU 1 s. 33). 

Rudnicki (1936 s. 70, 73) uppmärksammade en intressant distribution av formerna Wolin och 

Julin i primära källor: Julin används mest i latinska krönikor, medan Wolin (Volyn, Wolyn osv.) i 

laga stadga och andra dokument. Den möjliga orsaken bakom den höga frekvensen av Julin i 

krönikor är folketymologi som anknyter formen till namnet Julius Caesar och som först nämndes i 

Vitæ Ottonis av Ebbo (Lehr-Spławiński 1935 s. 42, Rudnicki 1936 s. 73). 

Förhållandet mellan formerna Livilni, Julin och Wolin har tolkats på olika sätt. Udolph (2007 s. 

219) vägrar att erkänna någon möjlig etymologisk förbindelse mellan formerna: ”Die 

unterschiedlichen Schreibungen Liuilni, Julin, Willin, Velin, Vulin, Wolin lassen sich etym. nicht 

vereinen.” Polska forskare är dock benägna att tro att formerna är knutna till varandra, fast det inte 

finns någon konsensus om hur. 

                                                 
13 ”It is rare for the heavens to shine brightly without the shadows of dark clouds following. Thus, while the king 
[Henrik II] was celebrating Easter at Regensburg, representatives of the Liutizi and the large city of Wollin, and also 
Duke Jaromir, informed him that Boleslav was trying to instigate a great conspiracy against him and employing both his 
words and riches to lure them into it” (Chronicon s. 259). 
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Tadeusz Lehr-Spławiński (1935 s. 40) undersökte olika former av ortnamnet i fråga, såväl som 

varianter av benämningen på den slaviska folkstam som förknippas med staden. Han drog slutsatsen 

att det fanns några parallella former av ortnamnet: det primära namnet Wołyń och sekundära former 

baserade på roten Vel-: Wieleń, Wieluń, Wieluniec. Följande paralleller till formen Wołyń anges: ett 

historiskt område Wołyń (Volynien) i Ukraina (jfr fry. Vełynь och Vełynjane), staden Volyně och 

floden Volynka i Tjeckien, byn Wołyń, skogsområdena Wołynie och Wołyny i Polen, och Wolёńa i 

tyska Pommern. 

Lehr-Spławiński menar att formerna Vuloini, Vulini och Wolin innehåller samma rot, eftersom det 

är vanligt att använda bokstäverna o och u för vokalen o i slaviska namn i den tysk-latinska 

traditionen. Formerna Volin, Wolin och Julin utgör således ortografiska varianter av formen v’ołyń, 

för v kunde ha skrivits som V eller W, I eller J (för att understryka dess palatala kvalitet), o som o 

eller u, ł som l, y som i, och ń som n (Lehr-Spławiński 1935 s. 39 ff.).  

Rudnicki (1936 s. 70 f.) föreslår att namnet Wolin härstammar från roten ovel-/*eûel- som hade ett 

tidigt avljud i initialstavelsen: vol- : vel- : ul- (jul-) (jfr von- : ven- : (j)un- från *eûen-). Enligt 

honom är uttalsvarianterna *vol- : *vel- : *ŭl- möjliga från ett indoeuropeiskt perspektiv, jfr vod- : 

ved- : ud- (fornindiskt udán-, grekiskt ΰδωρ, umbriskt utur, latinskt unda, fornpreussiskt unds : 

litauiskt vandů̃, fornkyrkoslaviskt voda, gotiskt watō, fornhögtyskt wazzar : armeniskt get < *vedo-) 

(Rudnicki 1936 s. 72). Det fanns således tre parallella primära former, *Vol-inъ/*Vol-ynъ, *Vel-inъ 

och *Jul-inъ/*Ul-inъ, vilket förklarar mångfalden av ortnamnsformer belagda i latinska dokument. 

Udolph (2007 s. 220) argumenterar dock emot idén med ett tidigt avljud och skriver att en sådan 

synpunkt ”ist mit dem idg. Ablautsystem und dessen Weiterentwicklung im Slaw. nicht zu 

vereinigen”. 

Rudnicki (1936 s. 70 f.) menar också att det fanns två olika ortnamnsformer – en form för att 

beteckna ön Wolin och en annan för att beteckna staden Wolin: *Vol-ynъ respektive *Vol-inъ.  

Stanisław Rospond (1984 s. 436) argumenterar för att formen Julin uppkom som ett resultat av 

övergången Wo- ˃ О- p.g.a. överensstämmande uttal (jfr Wołogoszcz – Ołogoszcz).  

Laur (2005 s. 22) betraktar formen Julin som en kontamination: ”Wahrscheinlich liegt eine 

Kontamination vor, eine Vermengung der Namenform Wollin mit einer, die mit einem j beginnt wie 

Jumne und Jómsborg.” 

 

5.2.2. Uppkomsten av Julin 
Den första författaren att använda Julin, Ebbo, fick mest sannolikt formen från en av de personer 

som var direkt involverade i Pommerns omvändelse, t.ex. från sin informant Udalricus som varit 

Otto av Bambergs nära vän och kamrat (Life of Otto s. 10 f.). Ortnamnet kunde således inte vara 
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någon kontamination av Wolin och Jumne myntad av någon som inte hade tillgång till autentiska 

informationskällor. 

Rudnicki anför som bevis det enda pommerska dokumentet, nr 74 från 1178, där Julin nämns 

(’castellano Iuliensi’) (PU 1 s. 58). Dokumentet är av stor signifikans, för formen Julin används 

mest sannolikt självständigt där, dvs. oberoende av Vitæ Ottonis. Det skrevs i närvaro av 

pommerska vittnen: fursten Jakso (domino Iaczone), fursten Bogusław I (domino Bogozlauo), 

fursten Kasimierz I (domino Cazimero), Warcisław, kastellan av Szczecin (Wartizlauo castellano de 

Stetin), Zawist, kastellan av Kamień Pomorski (Zauist castellano Caminensi), Więcesław, kastellan 

av Wolin (Venzezlauo castellano Iuliensi), Gościsław, kastellan av Usedom (Gustizlauo castellano 

Vznomiensi), Dzirżko, kastellan av Demmin (Dirskone castellano Diminensi) och Budowoj, hans 

frände (Budowoy cognate eius) (Rudnicki 1936 s. 73). Rudnicki är följaktligen övertygad om att 

toponymen Julin som används vid närvaro av pomoraner och kastellanen av staden i fråga, måste 

vara genuin (Rudnicki 1936 s. 73). Formen anses vara sällsynt (jfr namnet på sjön Wonieść som 

åren 1258–1397 nästan genomgående skrevs Von- (Van-), men en gång är belagt som Uneszce = 

*Unieście = pommerska Uneste (1397), och som Onyeszcze på 1400-talet). Den försvann från 

talspråket, men blev bevarad i skriftliga källor delvis tack vare associationen med Julius Caesar 

(Rudnicki 1936 s. 73). 

Det finns dock två pommerska dokument till där Więcesław, kastellan av Wolin, nämns, och vars 

bevis Rudnicki inte tycks ta med i beräkningen: nr 66 från 1175 och nr 97 från 1184 (se bil. 3). Nr 

66 är ett beslut av Kasimierz I (Kasimerus Pomoranorum princeps) att överlämna byn Schlatkow till 

klostret Grobe. Bland vittnen hittar man: Zauist castellanus de Camyn (Zauist castellano Caminensi, 

nämnd även i dokument nr 74), Vencezlaws castellanus de Wolyn (Venzezlauo castellano Iuliensi, 

nämnd även i dokument nr 74), Dyrsk castellanus de Dymyn (Dirskone castellano Diminensi, 

nämnd även i dokument nr 74), och Buduwyn (mest sannolikt motsvarar Budowoy i nr 74). Nr 97 är 

ett beslut av Bogusław I (Boguzlauus princeps Pomoranorum) att överlämna en annan by till 

klostret Grobe. Dokumentet är bevittnat av Wenzeslauus castellanus de Wolin. 

Więcesław, kastellan av Wolin, framträder alltså i tre dokument: som kastellan av Wolin 1175, av 

Julin 1178, och av Wolin 1184. Dokumenten nr 66 och 74 skrevs dessutom i närvaro av nästan 

samma vittnen. 

Under sådana omständigheter, och särskilt om man tar med i beräkningen olika stavningsvarianter 

av samma namn i de ovan citerade dokumenten (jfr Vencezlaws – Venzezlauo – Wenzeslauus, 

Buduwyn – Budowoy), betvivlar jag att Julin kunde vara en sällsynt form av ortnamnet Wolin. Jag 

instämmer helst med Lehr-Spławiński (1935 s. 41 f.) att Julin mest sannolikt var en 

stavningsvariant av Wolin (dvs. formen Julin hade ingenting med uttalet att göra, jfr varianter av 
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ortnamnet Wolin från påven Calixtus II:s dekret citerat av Ekkehard av Aura: Vulin, Wilîn, Ulin 

(Ekkehardi s. 264) som blev utbredd tack vare folketymologi.  

 

5.2.3 Julin och Jumne i Saxo Grammaticus Gesta danorum 
Originalhandskriften och de tidiga kopiorna av Gesta danorum gick förlorade förutom ett par sidor. 

Den tidigaste utgåvan publicerades av Jodocus Badius Ascensius 1514. Genuiniteten hos formen 

Julin har ofta ifrågasatts, t.ex. Hennig (1935 s. 50) uppfattade den som en senare rättelse av Jumne 

till Julin. Hennig (s. 51 f.) anklagade också Petrus Erasmus Müller, ansvarig för en av Gesta 

danorums utgåvor, för att ha nyskapat formen Julinensis provincia och brukat den istället för 

Jumensis provincia. 

För det första är det knappast möjligt att bevisa att ortnamnet, vilken form det än kunde ha, 

rättades till Julin, eftersom Julin används i den senare sammanfattningen av Saxos Gesta danorum, 

Compendium Saxonis (1200-talet), vars tidigaste kopia dateras till 1400-talet. För det andra är 

Jumensis provincia och Julinensis provincia två separata former: den första används i bok 8, medan 

den andra i bok 14 och 16 (Saxonis s. 379, 859). Jag antar att om Müller velat rätta ortnamnet skulle 

han ha varit konsekvent i sin ”Berichtigungs-Wut” och genomgående använt formen Julinensis 

provincia. Jag betraktar således formerna Julin, Julinensis och Jumensis provinciae som genuina. 

Jumensis och Julinensis provinciae används i olika kontexter: ”Post quos Toki Jumensi provincia 

ortus cum Otrito, cui agnomen Juvenis erat, illustris agnoscitur” (Saxonis s. 379),14 vilket hänvisar 

till Palnatoke, en av jomsvikingarna; och ”Cumque rex eodem die Julinensis provinciæ denuo 

invadendæ consilium agitasset, Absalon concubia nocte opportuna ascensui loca scrutatus” (Saxonis 

s. 859),15 vilket hänvisar till Absalons och Valdemar I:s fälttåg mot Wolin. Det är oklart om Saxo 

på något sätt sätter likhetstecken mellan toponymerna. Han var dock medveten om att sjörövare av 

danskt ursprung (vars namn antyder att de är jomsvikingar) bodde i Julin:  

Post hec Haraldus, armis Sclauia potitus, apud Iulinum, ... Sturbiorno duce, competencia militum presidia 
collocauit. Quorum piratica, egregio animorum robore celebrata ac finitimus paulatim tropheis alita, eo demum 
ferocitatis excessit, ut continuis nautarum cladibus septentrionalem repleret Oceanum. ... Inter quos fuere Bo, Vlff, 
Karlshefni, Siualdus ... (SaxonisG. s. 325, min kursivering)16

                                                 
14 ”After these, Toki, born in the province of Jomsborg, is known to fame together with Othrik, called the Young” (Saxo 
Grammaticus s. 238). 
15 ”As the king had formed the plan of invading the district round Wolin once more, on that same day, Absalon had 
reconnoitred the best ways of gaining access on a night watch” (Saxo 2 s. 521). 
16 ”After which, as Haraldus was master of Sclavia he put Sturbiornus in charge of a formidable garrison at Wolin ... 
The piracies of these men made their bravery notorious, and were encouraged by victories over their neighbours, until at 
last they grew so bold that they covered the waters of the north with the continual destruction of seafarers. ... Among 
them were Bo, Ulff, Karlshefni, Sivaldus ...” (Saxo 1 s. 6). 
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Detta signalerar att Saxo betraktade Julin och Jόmsborg som två namn på samma stad, och eftersom 

Palnatoke var jomsvikingarnas ledare betecknade Jumensis provincia 17  och jarlskapet at Jόmi 

sannolikt samma område. Det är i så fall oklart varför två olika namn används för att beteckna 

området runt Wolin. Jag antar att fast Saxo uppenbart förknippade Jumensis och Julinensis 

provinciae med samma stad så var han inte säker på att benämningarna avsåg exakt samma område. 

Bruket av både Jumensis och Julinensis provinciae kan betraktas som en ihoplänkning av två 

självständiga traditioner: en skandinavisk tradition som baseras på att naturnamnet används som 

(eller snarare ingår i) namnet på en stad och området runt den, och en slavisk tradition (som senare 

tog över) baserad på att namnet på staden används som namn på området runt den (se 5.4). Formen 

Jumensis provincia utgör således en ”skandinavisk relikt” i Saxos verk. 

 

5.3 Denotationer av at Jómi, Jumne och provincia Wolin 

5.3.1 At Jómis denotation 
Ortnamnet at Jómi används antingen ”självständigt” (at Jómi, t.ex. Arn. Hryn., se bil. 1) eller i 

kombination med verbet heita (hæitir at Jómi, t.ex. Fsk., se bil. 1). 
Enligt Cleasby (s. 26) har prepositionen at, använd i kombination med ett egennamn i dativ i 

kontexter som inte förutsätter någon rörelse, följande betydelser: (а) den betecknar ”the kingdom or 

residence of a king or princely person”, t.ex. konungr, jarl, att öllum Nóregi ”king, earl over all 

Norway”, konungr at Dyflinni, men í eller yfir Englandi; ”cp. the phrase, sitja at landi, to reside, of 

a king when at home”, t.ex. at Jómi; ”used of a bishop”, t.ex. biskup at Hόlum, men biskup í 

Skálaholti : at Rómi; (b) ”in denoting a man’s abode the preposition “at” is used where the local 

name implies the notion of by the side of, and is therefore especially applied to words denoting a 

river, brook, rock, mountain, grove or the like, and in some other instances”, t.ex. ”at Hofi (a 

temple), at Borg (a castle), at Helgafelli (a mountain)”, ”at Hálsi (a hill)” osv.  

Enligt ONP (s. 658 f.) betyder at + egennamn i dativ följande (exklusive indikation om ursprung): 

(a) ”at, in”: ”at kirkio, at scipe … at Borg”; (b) en del av ett ortnamn vanligtvis kombinerad med 

verben kalla, heita, nefna (t.ex. ”Kona hét Þorgerðr ... ok bjό í Fljόtsdal, þar sem nú heitir at 

Þorgerðarstǫðum”; ”Hann ... setti þar bæ, ok kallaði at Borg, en fjorðinn Borgarfjorð”); 

(c) ”(denoting dominion) over, of”, t.ex. ”hann setti Erlennd jarl Haralldz son at Orknéyivm”, ”hinn 

hælghi Petr at Rumi”. 

Eftersom skaldeverser inte ger några tillräckliga konkreta upplysningar om orten i frågan är det 

omöjligt att utan tvivel fastställa denotationen av toponymen at Jómi. Magnúsdrápas strof är den 

                                                 
17 Adams Gesta nämner inte jomsvikingarna och det tycks konstigt att använda ortnamnet baserat på Adams Jumne för 
att beteckna det område som en av dem ägde. Bruket av u-formen är mest sannolikt knutet till den danska traditionen 
som följer Adam även vad gäller återberättandet av västskandinaviska källor. Formen bekräftar dock att Jumne, at Jόmi 
och Jόmsborg har åtminstone en gemensam denotation. 
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mest otydliga (se bil. 1) där at Jómi kan beteckna antingen något vendiskt område *Jóm ödelagt av 

Magnus den gode eller Magnus jarlaskap at Jómi eller den vendiska staden at Jómi. Av Hrynhendas 

kontext framkommer dock tydligare att det är ett bebyggelsenamn mest sannolikt baserat på 

naturnamnet, som det rör sig om. Det kan bokstavligt översättas som ’bebyggelse vid *Jóm’. Det är 

omöjligt att med säkerhet fastställa typen på bebyggelsen i fråga. Men om man tar frasen ”í virki 

breiðu” såväl som betydelsen av det fornisländska ordet virki (”a work, wall, stronghold, castle”; 

Cleasby s. 710) med i beräkningen kan man säga att den vendiska bebyggelsen ödelagd av Magnus 

den gode åtminstone var skyddad med fästningsvallen. 

Jan Nilsson (1986 s. 14 ff., 33 f., 36 f.) har jämfört bruket av formlerna heita + preposition + 

toponym i dativ och heita + toponym i nominativ i Landnámabók och Íslendinga sögur och kommit 

till slutsatsen att den först nämnda formeln är typisk för bebyggelsenamn och den sistnämnda för 

naturnamn: jfr ”Þorbjǫrn hét maðr, er bjό á þeim bæ, er í Árskόgi heitir” (Reykdæla saga); ”hann 

bjό þar, sem heitir á Blámýri” (Hávarðar saga) och ”þat er suðr frá holti því, er Smiðjuholt heitir” 

(Fόstbræðra saga); ”Er ekki sagt frá ferð þeira, fyrr en þeir kόmu í ey þá, er Hǫð heitir” (Egils 

saga). 

At Jómi hänvisas således till som: (a) en högborg at Jómi benämnd efter något område eller 

landskapsdrag *Jóm (Fsk. s. 80); (b) området *Jóm, en administrativ enhet, dvs. jarlaskap enligt 

Cleasby eller en dominion enligt ONP (Fsk. s. 115, 208). I Jómsvíkinga saga lovar Burislav, den 

vendiske kungen, en del av sitt land kallat *Jóm (”heitir at Jómi”) till Palnatoke på villkor att 

Palnatoke jämt ska bo där och försvara landet (JómS. s. 74). Bruket av formeln heita + preposition 

+ toponym i dativ verkar vara en diskrepans i denna kontext, för ortnamnet at Jómi betecknar 

tydligt en viss del av landet (vars namn kunde ha varit en bas för bebyggelsenamnet at Jómi), och 

formeln heita + toponym i nominativ är således mycket mer frekvent. Sammanhanget blir dock 

logiskt om man antar att både namnet på jarlaskapet och namnet på staden at Jómi härstammar från 

namnet på en landskapsformation *Jóm. 

 

5.3.2 Denotationer av Jumne och provincia Wolin  
Adam (s. 79 f.) skriver:  

Urbs illa mercibus omnium septentrionalium nationum locuples nihil non habet iocundi aut rari. ... Ibi cernitur 
Neptunus triplicis naturae: tribus enim fretis alluitur illa insula, quorum aiunt unum esse viridissimae speciei, 
alterum subalbidae, tertium motu furibundo perpetuis saevit tempestatibus. Ab illa civitate brevi remigio traiicitur 
hinc ad Dyminem urbem, quae sita est in hostio Peanis fluvii, ugi et Runi habitant.18  

                                                 
18 ”Rich in the wares of all the northern nations, that city lacks nothing that is either pleasing or rare. ... There Neptune 
may be observed in a threefold mood: that island is washed by the waters of three straits, one of which they say is of a 
very green appearance; another, rather whitish; the third rages furiously in perpetual tempests. From that city it is a 
short passage in one direction to the city of Demmin, which is situated at the mouth of the Peene River, where the 
Rugiani also live” (Adam of Bremen s. 67, min kursivering). 
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Författaren verkar sätta likhetstecken mellan den slaviska staden Jumne och den ö som staden är 

belägen på. Jag utgår från detta exempel och antar följaktligen att den vendiska staden och ön kunde 

ha haft samma namn, Jumne.  

Hennig (1935 s. 94) nämner att staden Jumne en gång förekommer som Jumnö, ”Jumn-Insel”, i 

Sorö-handskriften av Adams Gesta som gick förlorad 1728. Handskriften överfördes genom A. S. 

Vedels utgåva (B2) från 1579. Vendel använde mest sannolikt flera handskrifter (Adam s. XXI), 

och Hennig (1935 s. 94 f.) erkänner själv att ett sådant bevis således är opålitligt. 

Trots att Jumne verkligen förekommer som Iumnoe två gånger i B2 betvivlar jag att denna form 

kan tolkas som ’ön Jumne’, eftersom det inte finns några paralleller: de öar som nämns i Gesta får i 

regel inte några extra ändelser, utan benämns med hjälp av ordet insula, t.ex. ”insula Bant” 

and ”Ceterum insulae Funi adiacent aliae VII minores ab euro, quas supra diximus frugibus 

opulentas, hoc est Moyland, Imbra, Falstra, Laland, Langland ...” (Adam s. 239, 243). Efterleden ø i 

önamnen Sprogø, Morsø, Samsø överförs dessutom via a eller e, t.ex. Morse, Samse (Adam s. 233, 

242).  

Namnet provincia Wolin/provincia Volin används i två latinska dokument (nr 127 och 171) från 

1195 och 1216 som är nästan identiska vad gäller uppräkningen av olika bebyggelser (PU 1 s. 169 

ff., 212 ff.). Rudnicki (1936 s. 68) antar att toponymen provincia Wolin betecknar ön Wolin i 

kontexterna. Byn Dramino (villa Drammine; ty. Drammin) som ingår i provincia Wolin (nr 127: in 

provincia Wolin villam Drammine; nr 171: in provincia Volin villam Drammine) är dock inte 

belägen på ön, utan på fastlandet. Jag menar således att provincia Wolin inte betecknar ön, utan 

kustområdena på båda sidorna av ån Dziwna. 

 

5.3.3 Slutsatser 
Ortnamnen at Jόmi och Jumne tycks ha två denotationer vardera till skillnad från dem i grupp 2, 

Livilni, Julin, Wolin, som exklusivt betecknar staden Wolin. 

På 1000-talet betecknade at Jόmi mest sannolikt staden, medan Jumne avsåg både staden och ön 

som staden är belägen på. I de senare skandinaviska källorna (Fagrskinna, Jómsvíkinga saga) 

används at Jόmi som en benämning på en administrativ enhet med okända gränser. 

Jag har inte tillräckligt många bevis för att hävda att de områden som betecknas med at Jόmi i 

sagor och skaldedikt och med Jumne i Adams Gesta är identiska med det som kallas provincia 

Wolin i latinska dokument (fast Jómsvíkinga saga tydligt framför att Burislav gav ett fylki av sitt 

land till Palnatoke). Det är dock möjligt att hävda en kontinuerlig denotation från provincia Wolin 

under 1100-talet till nutidens gmina (en administrativ enhet, kommun) Wolin som fortfarande 

inkluderar staden Dramino och två kustområden skilda av ån Dziwna. 
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De administrativa gränserna av jarlaskapet at Jόmi kunde således ha inkluderat ön Wolin 

(Adam)19 eller ön och det närmaste kustområdet på den andra sidan av Dziwna. 

 

5.4 At Jómis och Jumnes etymologi 
Enligt min mening har formerna at Jómi och Jumne en gemensam rot: at Jómi är i så fall den 

primära formen, och Jumne, med suffixet -n-, den sekundära. Jag ska således börja med at Jómis 

etymologi och sedan visa hur Jumne kan ha formats och vilket sorts förhållande som kan ha 

existerat mellan de två formerna i det slaviska samhället. 

 

5.4.1 Några utgångspunkter 
”Fossiliseringen” av formen at Jómi antyder att den mest sannolikt var ett ”utländskt”, dvs. icke-

skandinaviskt, ortnamn. Det tycks logiskt att leta efter ursprunget till at Jómi och Jumne i det 

område de kommer ifrån, dvs. polska Pommern. Denna region ingår i den areal som tidigare 

beboddes av balter. Det är känt att hydronymer brukar överleva befolkningsskiften, och att baltiska 

hydronymer ofta förekommer på slaviskt territorium. Jag är dock övertygad om att hydronymen i 

fråga är av slaviskt ursprung, såväl som de andra vattendragsnamnen i floden Oders mynning, t.ex. 

Dziwna, Świna och Peene.  

Labuda (1964 s. 188) ifrågasatte den etymologiska möjlighet som härleder de studerade 

toponymerna från slaviska språk. Han antog att ortnamnen ”Jóm : Jómsborg” och Wolin betecknade 

samma slaviska stad, och hävdade att existensen av två slaviska namn för ett och samma ställe var 

mycket osannolik. 

Toponymen at Jómi, som betecknar både staden och jarlaskapet, härstammar från namnet på en 

landskapsformation som karakteriserade staden, såväl som ett större stycke land runt den. Utgående 

från detta vill jag framkasta en hypotes som redan kort presenterats i inledningskapitlet, se 1.1, 

nämligen att toponymen i fråga baserats på ett av vattendragsnamnen vid Oders mynning, jfr t.ex. at 

Á ’river’, at Bægisá, at Giljá, at Myrká, at Vatnsá, at Þverá, at Lækjamóti ’waters-meeting’ osv. 

(Cleasby s. 26). Namnen *Jóm/*Jómr och Wolin kunde följaktligen härstamma från slaviska språk, 

för de fungerade parallellt i det wolinska samhället som namnen på ett vattendrag respektive staden. 

Inhemska lokala namn kunde behandlas på olika sätt av skandinaver: sådana toponymer kunde 

lånas till fornisländskan eller förkastas och bytas mot nymyntade skandinaviska namn. För att 

illustrera den första möjligheten kan man nämna följande exempel. Några bebyggelser i Yorkshire, 

vars namn innehåller det skandinaviska elementet -bý, existerade före ankomsten av skandinaver, 

vilka adopterade de fornengelska elementen: Eppleby (från feng. æppel ’äpple’), Huby (från feng. 

                                                 
19 Det finns minst ett exempel till på en ö, vars naturliga och administrativa gränser sammanfaller: Gotland ansågs vara 
en självständig administrativ enhet under symbolisk kontroll av en jarl (Guta saga s. 7). 
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hōh ’sporre’), Swainby (från feng. swān ’ung man’) i East Riding, och Wauldby (från feng. 

wald ’öppet och bergigt landskap’) i West Riding (Fellows-Jensen 1995 s. 175). Till detta kan jag 

lägga t.ex. toponymerna Jórsalir och Orkneyiar. Det tycks rimligt att anta att det är en rent 

fonetisk ”skandinavisk modifikation” av inhemska ortnamn som mest sannolikt ligger bakom dem, 

jfr Jór-salir från Jerusalem (fonologisk anpassning: Jór + salir, pl. av salr); jfr Cleasby s. 468, 

Blöndal Magnússon s. 693, om toponymen Orkn-eyiar.  

Peder Gammeltoft (2004 s. 93 ff.) kommer fram till en intressant slutsats angående det möjliga 

ursprunget av namnen på tre shetlandska öar som ligger ”in the extreme northeast of Shetland, the 

area closest to Norway”: Unst, Yell och Fetlar. Han argumenterar för att dessa önamn ”appear to be 

pre-Norse in origin but have been given a thin layer of ’Scandinavian varnish’. This layer 

of ’varnish’ has not been applied in order to conceal the fact that they are not Scandinavian – after 

all, a place-name only needs to function, not to mean anything – but rather to make them palatable 

to the Scandinavian tongue and morphology” (Peder Gammeltoft 2004 s. 93). Gammeltoft jämför 

sedan orkneyiska och shetländska ortnamn och konstaterar att det inte finns några pre-

skandinaviska toponymer på Orkneyöarna. Han menar att typen av kulturkontakt är den 

huvudfaktor som bestämmer om det inhemska namnet blir eller inte blir lånat av 

skandinaver: ”Only under these circumstances [en fredlig kontakt av en merkantil och utforskande 

karaktär], it seems, would it make sense to transfer place-names of a Pictish origin into Old Norse. 

When the Scandinavian settlement of the Northern Isles began, the Scandinavians assumed a much 

more active naming role and named places exclusively in Old Norse.” 

Det är ganska problematiskt att fastställa hur skandinaver behandlade de pommerska ortnamn som 

förekommer i fornisländska sagor. Steinsborg (nu Kamień Pomorski) och Burstaborg (bursta är gen. 

pl. av burst) (nu Szczecin) verkar t.ex. ha rimliga fornisländska etymologier. Man kan dock ändå 

argumentera för att de t.ex. kan representera ursprungligen västslaviska ortnamn anpassade av talare 

av fornisländska (i båda fallen översattes de västslaviska komponenterna och kompletterades med 

en fornisländsk efterled). 

Det är rimligt att anta att Magnus den godes fälttåg mot Wolin föregicks av en period av fredlig 

kontakt. Skandinaver var sannolikt frekventa gäster i Pommern (om man tar med i beräkningen att 

skandinaver år 1043 till synes straffade vender för att dessa inte betalade tributer) och använde 

vattendragen för att nå ön Wolin och staden belägen på den. De kunde således ha lånat namnet på 

ett av vattendragen, ett namn som överlevde i skriftliga källor i namnet på staden och området runt 

– at Jόmi. 
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5.4.2 At Jómis etymologi 
Min etymologiska utgångspunkt utgörs av ett förslag presenterat tidigare, t.ex. av Hennig (1935 s. 

92 ff.) och Rudnicki (1936 s. 90 f.). De föreslog att toponymen at Jómi kan härstamma från det 

slaviska jama f. ’grop; dike’. Roten jama är toponymiskt sett mycket produktiv på polskt 

territorium, t.ex. Jama (1), Jamka (1), Jamna (1), Jamno (6), Jamy (2), Jamieńskie Góry (Rospond 

1951 s. 101) osv. De toponymer som härstammar från jama är vanligtvis bebyggelsenamn; i västra 

Pommern finns det dock ett bergnamn Jamieńskie Góry, och en del hydronymer: Jamno (en sjö), 

Jamieńskie Bagno (en mosse) och Jamieński Nurt (en ström), som är av stort intresse. 

Enligt Friedrich Lorentz (1958 s. 298) fanns det två former av ordet jama f. – jama och jǫma20 – i 

pommerskan, det språk som i en variant talades på ön och i det närbelägna området. Jag antar att 

ortnamnet at Jómi direkt överfördes från vender till skandinaver och att toponymen i fråga 

härstammar från den pommerska formen jǫma som stämmer väl överens med rotvokalen o belagd i 

västskandinaviska källor, t.ex. i formerna at Jómi, Jómsborg i skaldepoesi och fornisländska sagor. 

Den skandinaviska toponymen at Jómi, som enligt min mening bildades av ett feminint jǫma, kan 

dock bara vara antingen maskulinum eller neutrum. I regel bevarade slaviska feminina ord sitt 

genus när de lånades till fornisländskan, t.ex. káza f. ’gröt’ < ry. kaša f.; leðja f. ’en viss typ av båt’ 

< fslav. ladija f. (de Vries 1962 s. 5, 304, 349); men jfr lat. Rōma f. lånad både som Róm, Rúm n. 

och Róma- f. 

Jag vill påpeka att skillnaden i lånmönstret för feminina toponymer möjligtvis kan bero på tiden 

för det egentliga lånet. Denna möjlighet kan man demonstrera med Róm/Róma-exempel. 

Toponymerna Róm eller Rúm n. (Sigv. 13, 25; Mark. 1, 10, 12; Eil. 3; Ív. 2; Skapti), såväl som 

sammansättningen Rúmsborg (Pl. 15), används i skaldepoesi på 1000–1100-talet (Lexicon 2 s. 472 

f.). Elementet Róma- f. i sammansättningen Rómaveldi nämns en gång i en dikt från Ragnarssaga 

loðbrókar (Ragn. 8), 1200–1300-talet (Lexicon 2 s. 472). Sammansättningar med elementen róma-

/rúma- eller rómaborgar-/rúmaborgar-, t.ex. rómaborgarhǫfðingi, rómaborgarlýðr, 

rómaborgarmaðr, rúmarveldi, förekommer i prosaiska skriftliga källor från 1200–1400-talet (Rómv. 

117, Heilag. 2 230 215, DN 4 866 (1437), Lars. AM 645 67 osv. (Fritzner 1972 s. 292 f.)). Lat. 

Rōma f. var således lånad två gånger – först som Róm, Rúm n., och senare som Róma- f. 

Det tycks vara möjligt att den slaviska toponymen *Jǫma f. lånades till fornisländskan som *Jóm 

(och möjligtvis även *Júm) n. enligt mönstret Rōma f. > Róm, Rúm n. 

 

 

                                                 
20 I Lorentz ordbok betecknar bokstäverna ǫ o ȯ ō ω ọ olika o-allofoner (”ō = gpom. o oder ȯ, ọ = gpom. ȯ oder ǫ” 
(Lorentz 1958 s. XX). Lorentz skriver: ”Ich ziehe es ... vor, einige Hilfzeichen einzuführen, die keine neuen Laute 
darstellen, sondern nur besagen sollen, daß für die gemeinpomoranische Form mehrere Laute in Betracht kommen.” 
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5.4.3 Jumnes etymologi 
Ortnamn med suffixet -ьn-21 förekommer ofta på alla slaviska territorier och tillhör den äldsta typen 

av slaviska toponymer (Borek 1972 s. 90). Suffixet -ьn- är fortfarande mycket produktivt och ger 

upphov till adjektiv, adverb, prepositionsfraser och sammansättningar. 

Ortnamnens tillkomstprocess kan illustreras på följande sätt. (1) Först skapas ett adjektiv med 

hjälp av en av de tre varianterna av suffixet -ьn- (-ьnъ m., -ьna f., -ьno n.). Suffixvarianten måste 

naturligtvis stämma med huvudordets genus, t.ex. *brezьnъ > *brezьno polje (’fält’, n.). (2) Sedan 

faller huvudordet bort och adjektivet blir en toponym, t.ex. *brezьno polje (’fält’, n.) > *Brezьno. 

Typiska huvudord är *ezero (’sjö’, n.), *gora (’berg’, f.), *polje (’fält’, n.), *rěka (’flod’, f.), *sedlo 

(’by’, n.) osv. (Borek 1968 s. 305 ff.).  

Analogin är den näst vanligaste faktorn som påverkar valet av suffixvariant. Om en viss variant är 

mest frekvent i en viss region tenderar den att ta över även i de fall när en annan suffixvariant 

passar bättre enligt det aktuella huvudordet. Det är också möjligt att ortnamn byter suffixvariant 

från den ursprungliga till den mest frekventa. T.ex. är suffixet -no n., som under modern tid också 

förekommer som -ne/-né, vanligt på västslaviskt territorium. Där finns det sådana ortnamn som 

Bielne, Górne och Chłodne som innehåller suffixet -no, fast deras huvudord łąka ’äng’ är feminint; 

toponymen Nadrożny har till och med bytt suffixvariant till -no, Nadrożno. Suffixet -ьn- kan 

dessutom användas för att bilda sekundära ortnamn från andra toponymer, t.ex. Kosobudno : 

Kosobudy, jfr med primära toponymer *brezьnъ : *Brezьno. (Borek 1968 s. 307 ff.)  

Formen Jumne härstammar till synes från antingen *Jǫmna eller *Jǫmno. I den första varianten 

motsvarar suffixet -na det mest sannolika huvudordet, pom. zωtoka f.22 (’bukt; vik’, se 5.4.4 samt 

not 22). I den andra varianten är suffixet -no ett resultat av analogi, för -no-toponymer var verkligen 

de mest frekventa i västra Pommern fram till 1300-talet (och är så fortfarande), vilket man kan se på 

karta 1. 

 

5.4.4 Denotation av*Jǫma och *Jǫmna/-no och förhållandet mellan dessa former 
Rudnicki (1936 s. 66, 90) ställer en fråga om Zalew Szczeciński (Szczecinbukten) haft ett tidigt 

slaviskt namn23 innan den blev ”uppkallad” efter staden Szczecin, och menar att det är möjligt att 

den skandinaviska toponymen *Jóm från slaviskt jama kunde ha varit ett sådant namn. Jag stöder 

förslaget att ortnamnet *Jóm/*Jómr kan vara en skandinavisk version av ett tidigt slaviskt namn på 

                                                 
21 Tecknet ь, s.k. ”främre jer”, betecknar ultrakort eller reducerad främre vokal ǐ. 
22 Jfr pom. zωtoka f. ”Wiek, Bucht” (Lorentz 1971 s. 1129) och polsk zatoka f. ’bukt’. Trots att pom. hώviŋga 
f. ”Hafen” (Lorentz 1958 s. 1129) används i moderna ortnamnsformer, jfr kasj. Pùckô Hôwinga och polsk Zatoka Pucka, 
kasj. Gduńskô Hôwinga och polsk Zatoka Gdańska, är detta ett lånord från medellågtyskan (SEK s. 254). 
23 Szczeczinbukten nämns först 1244 som ”in … aqua meatum habente aqua dicta Kele usque Stetyn, de Stetyn usque 
Vkermundis et ab Vkermundis usque ad aquam, que vulgariter Pene” eller ’vattnet mellan Kehle, Szeczin, 
Ueckermünde och Peene’ (PU 1, nr 428 s. 507). 
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Szczecinbukten (eller mer sannolikt på Wielki Zalew (Stora bukten), den av Szczecinbuktens två 

delar som är närmast ön Wolin, se bil. 5), för detta rimmar väl med de komplicerade at Jόmi – 

Jumne – Wolin-relationerna. 

Förhållandet mellan formerna *Jǫma och *Jǫmna/-no kan förklaras på olika sätt. Ifall 

toponymerna i fråga hade en gemensam denotation kunde *Jǫmna/-no ha varit antingen en senare 

variant av *Jǫma, jfr Chełmno, en by, Szamotuły – Chelm (1396), Chelmno (1478); Borowna, en 

sjö, Złotów – lacus duo, unus Borowo (1583–84), inter la. Borowna (1766–7) (Borek 1968 s. 29, 

83); eller en parallell variant av *Jǫma, i de båda fallen bildat med hjälp av suffixet -ьn-, jfr Bělno 

(tyska Biehlen), en stad, Hoyerswerda – Bylen, Byla (1529); Čermná, Klatovy – na vsi Čermné 

(1444), ves Czerma (1630) (Borek 1968 s. 24, 41). Det är möjligt att *Jǫma och *Jǫmna/-no hade 

olika denotationer och betecknade bukten respektive ön eller någon del av landet förknippad med 

ön. Bevisen räcker dock inte för att bekräfta eller förkasta förslaget. 

Motivet bakom ortnamnet *Jǫma, såväl som Jamno, namn på en sjö (och en by) i gmina Koszalin, 

kan hänga ihop med en av de betydelser av ordet jama = zatoka ’bukt; vik’ som Rudnicki nämner 

(1936 s. 90). 

Sjön och byn Jamno förekommer först i skriftliga källor år 1278: Jamno, tyska Jamund, Powiat 

Koszaliński: Jamene 1278, in stagnum Jamene 1289 (Borek 1968 s. 88). Sjön Jamno är nuförtiden 

skild från Östersjön med ett smalt sandrev som är ca 600 m brett. Fram till 1600-talet var dock sjön 

segelbar och tjänade som staden Koszalins hamn. Det fanns en passage genom sandrevet (Jamieński 

Nurt som fortfarande existerar, fast sanden periodvis blockerar utflödet). Jag antar att sjön kunde 

uppfattas som en bukt av tidiga invånare och därför fick namnet *Jama. Namnet på byn, Jamno, 

formades följaktligen från buktnamnet och ersatte senare detta. På samma sätt kunde toponymen 

*Jǫmna/-no formas från buktnamnet *Jǫma, och beteckna ön Wolin eller en del av den. 

Jag har dessvärre inte lyckats hitta någon bekräftelse på att ordet jama i polskan eller pommerskan 

kan betyda ’bukt’ på samma sätt som zatoka (jama och zatoka ’bihåla’ är synonymer anatomiskt 

sett i polskan; Słownik s. 132). Trots detta anser jag att det är möjligt att toponymen *Jǫma betyder 

– kanske metaforiskt – ’bukten’. Samtidigt är det mer sannolikt att ortnamnen *Jǫma och *Jǫmna 

har en semantisk motivation baserad på betydelsen av pom. jǫma ’dike’. ”The major parts of the 

two main sections of the [Szczecin] Lagoon are formed by a relatively flat and poorly differentiated 

bottom”; men ”diverse bottom topography is found in the northern part of the Great Lagoon where 

extensive sand banks ..., stretching for a few km into the lagoon (Wyskok Krzecki, Mielizna 

Wolińska), are dissected by a trough-like depression 4–6.5 m deep” (Osadczuk, Musielak & 

Bórowka 2007 s. 90 f., se bil. 6). Enligt min uppfattning kan den stupande sänkningen i Stora 

buktens botten bara ett par kilometer från sydspetsen av ön Wolin, se bil. 6, ligga bakom 

buktnamnet *Jǫma ’diket’. 
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6 Sammanfattande diskussion och perspektiv 
Enligt mina forskningsresultat är alla de ortnamnsformer som betecknar Wolin i primära källor 

relaterade till varandra. Dessa former kan delas in två tydliga huvudgrupper: (1) at Jómi, Jumne, 

Jomne, Hynnisburg, Jómsborg, Jumpne, ath Jomune, af Jomni, Jumneta och (2) Livilni, Wulinensis 

civitas, Willin, Julin, Wolyn, Wolin, Volin osv. Formerna inom varje grupp är mest sannolikt 

etymologiskt besläktade med varandra, medan det endast finns ”ett referentiellt samband” mellan 

formerna från de två olika grupperna, dvs. alla ortnamnsformer betecknar ett och samma ställe, 

staden Wolin. 

Samexistensen av de två grupperna kan förklaras genom deras olika ursprung och olika 

namnbrukarkretsar som använde former från olika grupper för att hänvisa till samma stad. 

Toponymen Wolin var det genuina namnet på (och betecknade exklusivt) staden inom det slaviska 

samhället. Formerna at Jόmi och Jumne härstammar från pom. *Jǫma och *Jǫmna/-no som mest 

sannolikt går tillbaka till appellativet jǫma f. ’grop; dike’ och betecknade Stora bukten, en del av 

Szczecinbukten. Toponymerna användes av skandinaver för att beteckna både staden och någon del 

av landet runt den. De autentiska namnen på Stora Bukten (*Jǫma och *Jǫmna/-no), som bevarades 

tack vare Arnor jarlaskald Tordsson och Adam av Bremen, försvann från det slaviska 

onomastikonet. 

Det finns två basformer i grupp 1, at Jόmi och Jumne, vilka mest sannolikt användes parallellt av 

skandinaver för att referera till staden och regionen Wolin. Alla andra former utgör antingen 

stavningsvarianter av eller sammansättningar baserade på de två formerna. Jag har inte genomfört 

någon detaljerad studie av toponymerna från grupp 2, men det verkar vara så att de flesta formerna 

är stavningsvarianter av basformen Wolin (formen Willin 1140, såväl som frågan om författaren av 

Chronica Poloniae Maioris kan ha blandat ihop Wieleń och Wolin, se bil. 3 och min kommentar där, 

måste fortfarande klargöras). 

De ortnamn som förekommer i primära källor antyder följande scenario för grupp 1-basformernas 

utveckling: 

(1) Skandinaver lånade slaviska namn på Stora bukten, *Jǫma och *Jǫmna/-no, under den period 

då handelsrelationer med Wolin bildades (900–1000-talet). Dessa namn blev en del av skandinavisk 

muntlig tradition. Ortnamnens böjning orsakade inga problem. *Jǫma är bevarat i en dativform i 

Arnor jarlaskald Tordssons poesi (at Jómi), *Jǫmna/-no i Adam av Bremens Gesta 

Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Jumne).  

(2) Vid den tid när de fornisländska sagorna skapades (slutet av 1100-talet) hade de genuina 

buktnamnen redan glömts, och Wolin förlorade sin status av blomstrande handelshamn p.g.a. 

förödande danska fälttåg. Som resultat av detta fick sagoförfattare bara Arnors form at Jómi i dativ 
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till sitt förfogande (och det var troligtvis omöjligt att identifiera namnets nominativ), medan 

krönikörer mötte Adams Jumne.  

(3) De sena varianterna, Jomne, Hynnisburg, Jómsborg, Jumpne, ath Jomune, af Jomni, Jumneta, 

uppstod av en rad olika orsaker (stavfel, behov av en klarare denotation osv.). 

Undersökningens huvudresultat, som hänger ihop med uppsatsens primära syfte, kan 

sammanfattas på följande sätt: formen at Jómi är en av de två primära former som kan urskiljas 

bland ortnamnsformerna ur grupp 1 och härstammar sannolikt från det pommerska naturnamnet 

*Jǫma (˂ jǫma f. ’grop; dike’); sammansättningen Jómsborg är en sekundär form som bildats från 

at Jómi enligt standardmodellen: dat. (at) Jómi > gen. Jóms + efterleden -borg. 

Det måste påpekas att alla etymologiska förslag, även om de är grundade på en noggrann analys 

av tillgängliga språkliga material och tar med i beräkningen olika utomspråkliga faktorer, i princip 

är diskutabla hypoteser. Vad gäller min undersökning finns det fortfarande en del frågor kvar, vilket 

främst beror på otillräckliga bevis.  

För det första har det såvitt jag vet inte genomförts några utförliga undersökningar rörande 

slaviska ortnamn i fornisländska källor. Detta innebär att jag saknat material för jämförelse vad 

gäller anpassning av slaviska ortnamn till det skandinaviska onomastikonet. Det rör sig främst om 

att det slaviska feminina namnet *Jǫma har lånats som antingen maskulinum eller neutrum 

*Jómr/Jóm. Jag har bara lyckats hitta ett ortnamn som utsatts för en sådan övergång, lat. Rōma ˃ 

fisl. Róm, Rúm n. och något senare även Róma- f., se 5.4.2. Det är fortfarande oklart hur vanligt 

detta fenomen var och i vilken mån det kunde fungera på andra utländska feminina ortnamn. 

För det andra är det omöjligt att avgöra om de ursprungliga pommerska formerna *Jǫma och 

*Jǫmna/-no – och möjligtvis även deras skandinaviska ”avkomlingar” at Jómi och Jumne på ett 

tidigt stadium, dvs. direkt efter lånet – är två ortnamnsformer eller två olika ortnamn med var sin 

denotation, se diskussionen i 5.4.4. 

För det tredje tycks den metaforiska grunden bakom ortnamnen/ortnamnsformerna *Jǫma och 

*Jǫmna/-no vara lika rimlig som den sakliga. Detta innebär att pom. jǫma ’grop; dike’ metaforiskt 

kunde betyda ’bukten’, och resonemanget i så fall behöver inte stödjas med sakliga bevis. Det är 

dock oklart vilken förklaring som är mest sannolik. 

Denna undersökning kan slutligen anknytas till den s.k. kontaktonomastikens paradigm, dvs. den 

gren av namnforskningen som sysslar med namn i språkkontakt. En av de mest intressanta 

aspekterna i detta avseende gäller anpassning av namnen till mottagarspråkets onomastikon. De 

undersökta skandinaviska ortnamnen – framför allt at Jómi och Jómsborg – representerar olika 

strategier man kan använda för att anpassa utländska namn till sitt språksystem. Det finns många 

spännande frågor man kan ställa till sitt material utifrån den kontaktonomastiska synvinkeln: varför 

man anpassar namn på olika sätt, vilka sorts namnanpassningsstrategier det finns osv. Man kan t.ex. 
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fundera på orsaken bakom Jómsborgs uppkomst. Å ena sidan kan det bero på att skandinaver inte 

kunde identifiera nominativen av formen at Jómi. Å andra sidan ville namnbrukare möjligen ange 

en specifikation av lokaliteten genom att tillfoga ett epexegetiskt element -borg. Detta hänger ihop 

antingen med at Jómis mångtydighet, se 5.3.1, eller funktionalitet, dvs. ortnamnet Jómsborg 

kommer att fungera bättre i onomastikonet där det förknippas med en stor grupp av andra -borg-

namn.  

Avslutningsvis kan jag konstatera att det finns möjligheter att utveckla ämnet i en rad spännande 

riktningar. Jag är mest intresserad av att fortsätta undersöka slaviska ortnamn i fornisländska källor 

för att utvinna ny kunskap om namnanpassningsprocessen samt om relationer mellan skandinaver 

och slaver. 
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Förkortningar 

Arn. Hryn. = Hrynhenda av Arnor jarlaskald Tordsson

Arn. Magndr. = Magnúsdrápa av Arnor jarlaskald Tordsson 

bil. = bilaga 

Bjbp. Jóms. = Jómsvíkingadrápa av Bjarni Kolbeinsson 

Eil. = Eilífr Goðrúnarson 

fisl. = fornisländsk(a) 

fry. = fornrysk(a) 

g. = gotisk(a) 

Gesta = Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum 

gpom. = sampommerska (gemeinpomoranisch) 

Heilag. = Heilagra manna sögur 

Ív. = Ívarr Ingimundarson 

kasj. = kasjubisk(a) 

lat. = latin 

Lars. AM 645 = Isländska handskriften No 645 4º i den Arnamagnaeanske samlingen 

lett. = lettisk(a) 

lib. = liber 

Magn. = Magnúss saga góða 

Magn.o.Har. = Magnúss saga hins góða ok Haralds Saga harðráða 

Mark. = Markús Skeggjason 

ÓTryg = Óláfs saga Tryggvasonar 

Pl. = Plácítúsdrápa 

pom. = pommersk(a) 

PU = Pommersches Urkundenbuch 

RGA = Reallexikon der germanischen Altertumskunde 

Ragn. = Ragnarssaga 

Rómv. = Rómveriasaga 

s. = saga 

schol. = scholium 

Sigv. = Sigvatr Þórðarson 

Skapti = Skapti Þóroddson 

Slaw. = slavisk(a) 

SMagn. = Saga Magnusar konungs ens goda 
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Bilagor 
Bilaga 1: Överföring av ortnamnen från grupp 1 

№ Datering Ortnamn Primär källa Text och referenser 

1. 1043 at Jómi Hrynhenda och 

Magnúsdrápa av 

Arnor jarlaskald 

Tordsson 

Arn. Hryn. 12: ”hæstan kynduð, hlenna þrýstir, 

hyrjar ljóma suðr at Jómi; hvergi þorði hallir varða 

heiðit folk í virki breiðu; buðlungr, unnuð borgar-

mǫnnum bjǫrtum eldi stalldræp hjǫrtu” (Skj B 1 s. 

309)24

Arn. Magndr. 8: ”Vann, þás Vinðr of minnir 

vápnhríð konungr, síðan; sveið ófám at Jómi 

illvirkja hræ stillir; búk drό bráðla steikðan blόðugr 

vargr af glόðum; rann á όskírð enni allfrekr bani 

hallar” (Skj B 1 s. 313)25

2. 1072 Jumne Magistri Adam 

Bremensis Gesta 

Hammaburgensis 

Ecclesiae 

Pontificum 

II, XXII: ”In cuius ostio, qua Scythicas alluit 

paludes, nobilissima civitas Iumne celeberrimam 

prestat stacionem Barbaris et Grecis, qui sunt in 

circuitu. … Est sane maxima omnium, quas Europa 

claudit, civitatum, quam incolunt Sclavi cum aliis 

gentibus, Grecis et Barbaris ...” (Adam s. 79)26

3. tidigast 

1152, 

senast 

1264 

Jomne Historia 

Norvegiae 

De ortu regum: ”Augmentabant enim ejus classem 

Norwegenses ac Dani, Gautones et Sclavi, qui cum 

illo in27 civitate Jome, quæ est firmissima inter 

Sclaviæ urbes ...” (HN s. 113) 

4. ca 1172 Jum(ne)ta,  

Vinneta 

Helmoldi 

Presbyteri 

Bozoviensis 

Chronica 

I, II: ”De civitate Vinneta”, ”In cuius ostio, qua 

Balthicum alluit pelagus, quondam fuit nobilissima 

civitas Iumneta, prestans celeberrimam stacionem 

barbaris et Grecis, qui sunt in circuitu.” (Helmold 

                                                 
24 ”crasher of thieves, you kindled a towering blaze of fire south at Jom. No wise dared they halls defend, the heathen 
host in the broad stronghold; royal one, you wrought in the townsmen, by bright flame, terror-struck hearts”. 
Översättning av Diana Whaley (1998 s. 116). 
25 ”the ruler singed not a few wrong-doers’ corpses at Jom. A body swift-roasted the bloody wolf dragged from the 
embers; darted on unbaptised brows the most ravenous death of the hall”. Översättning av Whaley (1998 s. 120). 
26 ”… At its [Oder] mouth, where it feeds the Scythian marshes, Jumne, a most noble city, affords a very widely known 
trading center for the barbarians and Greeks who live round about. … It is truly the largest of all the cities in Europe, 
and there live in it Slavs and many other peoples, Greeks and barbarians” (Adam of Bremen s. 66 f.). 
27 Lars Boje Mortensen skriver i kommentaren till sin utgåva av Historia Norvegiæ: ”There is no reason to insert in, as 
Storm does. The author of HN often makes use of a pure ablative without in” (Historia Norwegie s. 145). 
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Slavorum s. 7 f.) 

5. 1185–

1189 

Hynnisburgh Svenonis 

Aggonis Filii 

Brevis Historia 

Regum Dacie  

VIII: ”… primus urbem fundasse dicitur, que 

Hynnisburg nuncupatur.” (Svenonis s. 119) 

6. ca 1190 Iómsborg Ágrip af Nóregs 

konunga sǫgum 

XIX, 1: ”Hann [Óláfr Tryggvason] drýgþi víþa 

herskap bæþi á Vendlandi ok á Flæmingialandi, á 

Englandi ok á Scotlandi, á Írlandi ok á mǫrgom 

ǫþrom lǫndom. Hafþi iþuliga vetrseto sína á 

Vendlandi í borg þeiri, er hét Iómsborg.” (Ágrip s. 

20 f.) 

7. ca 1190 iomsborg Saga Olafs 

konungs 

Tryggvasonar av 

Oddr Snorrason 

11: ”Oc með þessum sigri ferr Olafr aptr oc fórði 

drotningu gull oc silfr oc ageta gripi þat hava menn 

firir satt at þessi hafi verit Iomsborg er Olafr sat um 

oc menn villdu suikia hann oc var hann byrgþr ib. 

með lx manna.” (Oddr s. 35) 

8. ca 1200 at Jómi Jómsvíkingadrápa 

av Bjarni 

Kolbeinsson 

Bjbp. Jóms. 6: ”Suðr frǫ́gum vér sitja (seima guðr) 

at Jómi (fǫgr rænir mik flaumi) fimm hǫfðingja 

snemma” (Skj B 2 s. 2) 

9. ca 1200 at Iome,  

Iomsborgh 

Fagrskinna 17: ”(H)aralldr konongr Gorms sunr hæriaðe a 

Vinlannd. oc let þar gera borg mikla er hæitir at 

Iome. oc er sub org callað siðan Iomsborgh.”; 

K. 22: ”Olafr konongr fær mikit fe. oc allt 

eignaðezk hann þat er han villdi. oc olle þui mest 

liðvæizla Astriðar dottor Burizlæifs konongs er ate 

Sigvallde iarll at Iome.”;  

41: ”... vinna aftr iarls riki þat er Dana konongr 

hafðe att at Iome.” (Fsk. s. 80, 115, 208) 

10. ca 1200 Jómsborg,  

at Jόmi 

Jómsvíkinga saga 23: ”Þat lét hann [Búrizlafr] ok fylgja þessu 

heimboði, at hann bauð at gefa honum [till 

Pálnatóki] eitt fylki eða ríki af landi síno, þat er 

heitir at Jóme …”; ”Ok þetta þiggr Pálnatóki ok 

aller hans menn, at því er sagt er; ok þar lætr hann 

gera brátt í síno ríki sævarborg eina mikla ok 

rammgjörva, þá er Jómsborg er kölluð síðan.” 
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(JómS. s. 74) 

11. 1200-

talet 

Jómsborg Ágrip af sǫgu 

danakonunga 

”… varð Haraldr konungr sárr ok flýði til 

Jómsborgar i Vinðland.” (ÁgripSDan. s. 328) 

12. ca 1230 Jómsborg,  

at Jόmi 

(Arn. Hryn.) 

Heimskringla Magn., 24: ”En er hann kom þar, spurði hann þau 

tíðendi af Vindlandi, at Vinðr hǫfðu horfit undan 

hlýðni við hann í Jómsborg; þar hǫfðu Dana-

konungar haft jarls-ríki mikit, hófu þeir Jómsborg 

at uphafi, ok var þat orðit allstyrkt vígi.” (Hkr. 3 s. 

43) 

13. ca 

1260–70 

Jómsborg Knytlínga saga 1: ”Haraldr Gormsson var tekinn til konungs í 

Danmǫrk eptir fǫður sinn. [...] hafði hann mikit 

jarlsríki í Vindlandi. Hann lét þar gera 

Jómsborg ...” (Knyt. s. 179) 

14. ca 

1270–

1300 

at Jómi, 

 Jómsborg 

Hulda-

Hrokkinskinna 

SMagn., 28: ”Síðan sigldi hann með flotann yfir til 

Vindlands, ok kom með herinn utan at Jómi; gekk 

Magnús konúngr þar á land ok herjaði, brendi bæði 

bygðir ok menn, …”; 

Arn. Magndr., K. 28: ”Vann, þá er Vindr um minnir, 

vapnhríð konúngr síðan; sveið ófám at Jómi illvirkja 

hræ stillir” (Magn. Fms. s. 55) 

15. 1300-

talet 

a Jome,  

af Jomni/ 

ath Jomune, 

Jomsborg 

Flateyjarbók ÓTryg, 132: ”konung [Búrizlafr] let þat ok fylgia 

þessu heimbode at hann baud at gefa honum 

[Pálnatóki] ætit fylki edr riki af lande sinu þat er a 

Jome heitir.”; ”ok þa letr Palnatoki gera æina borg 

mikla. þat var sæborg ok handla uid ok ramgeor su 

var kollut Jomsborg.” (Flat. 1 s. 165 f.) (jfr JómS., 

K. 23) 

Magn.o.Har., 5: ”Sidan sigldi hann [Magnús góði] 

med flotanum yfir til Vindlandz og kom med 

herinn vt ath Jomune. geingu þeir aa land vpp og 

heriǫdu og brendu þar bædi bygdir og men.” (jfr 

Hulda, SMagn., K. 28); Arn. Magndr., K. 5: ”Vann 

þa er Vindr of minner vopnhrid konungr sedan 

suefns ofan af Jomni” (jfr Hulda, Arn. Magndr., K. 

28) (Flat. 3 s. 275) 
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16. 1300-

talet 

Iumpne Annales 

Lundenses 

936: ”In quo, miserabili morte et plus quam ciuili 

bello uicta est pars Haraldi. Ipse autem uulneratus 

fugiens ex acie ascensa naue elapsus est ad 

ciuitatem Sclauorum, que Iumpne dicitur.” (AL s. 

45 f.) 
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Bilaga 2: Jumne i Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum 28

Lib., c., p. A, A1 i A2 B, B1ab i B2 C, C1 i C2

II, 22 (79) Uimne Jumne, Junume, Umme Jumne, Julinum 

II, 22 (80) Uimne Iummem, Iumme, Jumnoe  

II, 22 (80) Uimne Iummem, Iumme, Iumnem Iumnem, Iuminem 

II, 22 (81) Uimnem Iummem, Iummen Iuminem 

II, 27 (87) Iumne (Uimne?) Iumme, Iumnoe Iulinum 

schol. 56 (137)  Iummem Iuminem 

schol. 121 (245)  Iuminne, Iumme Iunine 

IV, 20 (249)  Iummem, Iümmen Iuminem 

 

Bilaga 3: Överföring av ortnamnen från grupp 2, 1000–1300-talet 
№ Datering Ortnamn Primär källa Referenser 

1. 1012–1018 Livilni Thietmari 

Merseburgensis 

Episcopi Chronicon 

Thietmari s. 153 

2. 1124 (jfr 

Rzetelska-

Feleszko & 

Duma 1991 

s. 88) 

Nomina civitatum: 

Piriz, Stetin, Vulin 

(Wilîn, Ulin), Gamen, 

Colbrech, Belgrado, 

Lubin, Gresch 

Chronica Ekehardi 

Uraugiensis 

Ekkehardi s. 264 

3. 1140 in civitate Wulinensi, 

Willin 

Rom; Innocentius 

episcopus 

PU 1, nr 30 s. 32 ff. 

4. 1153 (Vita 

auctore 

Ebbone), 

1158 (Vita 

auctore 

Herbordo)29

(jfr Life of 

Otto s. 10) 

Iulina, Iulin Vitæ Ottonis 

episcopi 

Bambergensis 

Vitæ Ottonis s. 788 

ff., 841 ff. 

                                                 
28 Denna tabell har tagits från Labuda 1964 s. 187 
29 Ewa Rzetelska-Feleszko & Jerzy Duma (1991 s. 88) daterar Ebbos Vita Ottonis 1088 och Herbords 1124, dvs. de år 
då händelserna utspelade sig. Krönikan skrevs dock efter Ottos död. Udolph (2007 s. 218) följer Rzetelska-Feleszko & 
Dumas datering. Laur (2005 s. 22) gör samma sak och tillskriver Herbords verk Herbort von Fritzlar, en tysk poet (ca 
1180–efter 1217). 
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5. 1175 Vencezlaws castellanus 

de Wolyn 

Treptow; Kasimerus 

Pomoranorum 

princeps 

PU 1, nr 66 s. 84 f. 

6. 1178 Venzezlauo castellano 

Iuliensi 

Ueckermünde; 

Condradus episcopus 

PU 1, nr 74 s. 97 

7. 1184 Wenzeslauus 

castellanus de Wolin 

Boguzlauus princeps 

Pomeranorum 

PU 1, nr 97 s. 126 f. 

8. 1188 Wolyn cum foro, 

Wolyn dicitur 

Rom; Clemens 

episcopus 

PU 1, nr 111 s. 145 

ff. 

9. före 1223 circa Velen (Weylen, 

Wyelen, Welen, Velyen, 

Vyelun)30

Magistri Vincentii 

Chronicon 

Polonorum (av 

Wincenty Kadłubek) 

MPH 2 s. 334 

 

10. 1195 Sulistrig et Dobeslau 

de Wolyn 

A. Pomeranie 

ducissa 

PU 1, nr 126 s. 167 f.

11. 1195 item in provincia 

Wolin31 villam 

Drammine 

Rom; Celestinus 

episcopus 

PU 1, nr 127 s. 169 

ff. 

12. 1190–1208 Julinum, Julinensis 

provincia, Jumensis 

provincia 

Saxonis Grammatici 

Historia Danica 

Saxonis s. 379, 859, 

480, 490, 491 ff. 

 

13. 1216 in provincia Volin 

villam Drammine 

Grobe; Siguinus 

episcopus 

PU 1, nr 171 s. 212 

ff. 

14. 1217 Wolin cum foro, que 

Wolin dicitur 

Rom; to Seguino 

episcopo 

PU 1, nr 177 s. 222 

15. 1232 Wolin Wollin; Condradus 

episcopus 

PU 1, nr 283 s. 345 f.

16. 1240 in villa Woldin ? Stolpe; Barnim dux PU 1, nr 377 s. 451 

                                                 
30 År 1108 erövrade Boleslav den snedmynte (Boleslav III av Polen) Wieleń, en stad vid floden Noteć, inte Wolin (VCh 
s. 216). Enligt min mening betecknar tydligt Winsenty Kadłubeks Velen staden Wieleń, medan författaren av Chronica 
Maioris tycks blanda ihop Wieleń och Wolin (VCh s. 216). De författare som trodde att Velen var en form av ortnamnet 
Wolin (t.ex. Lehr-Spławiński 1935, Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 osv.) var vilseledda av referenserna i MPH 2 (s. 
994). Velen i Chronica Polonorum av Wincenty Kadlubek kan inte uppfattas som en form av namnet Wolin. Wol-
varianterna i några handskrifter av Chronica Maioris som dyker upp när författaren beskriver belägringen av Wieleń 
(MPH 2 s. 501) är resultat av författarens eller skrivarnas fel. 
31 Rudnicki (1936 s. 68) antar att toponymen provincia Wolin betecknar ön Wolin. Byn Drammin (polskt Dramino) som 
tillhörde provincia Wolin och fortfarande tillhör gmina (kommun) Wolin är belägen på fastlandet, ca 17 km mot sydväst 
från Kamień Pomorski. Se 5.3 om provincia Wolins denotation. 
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Sclauorum ff. 

17. 1243 Wolyn Wollin; Barnen et 

Wartizlaus Slauorum 

duces 

PU 1, nr 412 s. 490 

18. 1243 Gherardus de Woldin ? Stettin; Marianna 

ducissa 

PU 1, nr 414 s. 492 

19. 1260 in villa Wolin Hermannus 

Cominensis episc. 

(PU 2, nr 684) 

Rudnicki 1936 s. 69 

20. 1263 in Wolin Wartizlaus d. 

Diminensis (PU 2, nr 

744) 

Rudnicki 1936 s. 69 

21. 1265 Wolin Barnim d. Slauorum 

(PU 2, nr 772) 

Rudnicki 1936 s. 69 

22. 1270 in Wolin Zwerin. (PU 2, nr 

744) 

Rudnicki 1936 s. 69 

23. 1277 opidum nostrum Wolin Barnim d. Slauorum 

(PU 2, nr 1058) 

Rudnicki 1936 s. 69 

24. 1279 in civitate Wolyn Buggeslaus d. 

Slauorum (PU 2, nr 

1130) 

Rudnicki 1936 s. 69 

25. 1279 Wolyn Buggeslaus d. 

Slauorum (PU 2, nr 

1147) 

Rudnicki 1936 s. 69 

26. 1280 in civitate Wolin Zarnowe; 

Buggeslaus d. 

Slauorum (PU 2, nr 

1182) 

Rudnicki 1936 s. 69 

27. 1283 civitatem Wolin Stetin; Bugeslaus d. 

Slauorum (PU 2, nr 

1262) 

Rudnicki 1936 s. 69 

28. 1286 burgensibus in Wolin Nientrebetowe; 

Buguslaus d. 

Slauorum et 

Rudnicki 1936 s. 69 
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Cassubie (PU 2, nr 

1397) 

29. 1288 in civitate nostra Wolin Vkirmunde; 

Bugeslaus d. 

Slauorum et 

Cassubie (PU 3, nr 

1453) 

Rudnicki 1936 s. 69 

30. 1288 opidi Wolin, Wolyn Wollin (PU 3, nr 

1478) 

Rudnicki 1936 s. 69 

31. 1293 castrum Wollin (PU 3, nr 1667) Rudnicki 1936 s. 69 

32. 1294 civitate Wolin Barnym et Otto 

duces Slauorum et 

Cassubie (PU 3, nr 

1680) 

Rudnicki 1936 s. 69 

33. 1295 civitatem Wolin cum 

terra adiacente 

Stetin; Bugeslaus d. 

Slauorum et 

Cassubie (PU 3, nr 

1730) 

Rudnicki 1936 s. 69 

34. 1297 villam Darghebanz, 

sitam in terra Wolyn 

Buguzlaus (PU 3, nr 

1806) 

Rudnicki 1936 s. 69 

35. 1297 monasterii in Wolin Camyn; Petrus epics. 

Camyn. (PU 3, nr 

1812) 

Rudnicki 1936 s. 69 

36. 1298 in Wolin Camyn; Bugzlaus 

(PU 3, nr 1871) 

Rudnicki 1936 s. 69 

37. 1299 consules civitatis 

Wolin 

(PU 3, nr 1903) Rudnicki 1936 s. 69 

38. 1299 in Wolin Wollin; Bugeslaus 

(PU 3, nr 1904) 

Rudnicki 1936 s. 69 

39. 1299 Wolin Wollin; Bugeslaus 

(PU 3, nr 1904) 

Rudnicki 1936 s. 69 

40. 1299 Wolin Wollin; Bugeslaus 

(PU 3, nr 1905) 

Rudnicki 1936 s. 69 

41. 1299 Wolin Wollin; Bugeslaus Rudnicki 1936 s. 69 

 49



(PU 3, nr 1907) 

42. 1301 Wolin Bugeslaus d. 

Slauorum et 

Cassubie (PU 3, nr 

1953) 

Rudnicki 1936 s. 69 

43. 1321 nec portum Wolin Otto et Wartislaus 

Slavie, Cassubie, 

Pomeranie duces 

(PU 6, nr 3530) 

Rudnicki 1936 s. 69 

44. 1347 Anno d, MCLXX obiit 

Bugiczlaus Leuticie, 

Pomeranie, Stetinensis 

d… quem beatissimus 

presul Otto 

personaliter baptisavit; 

Julin sedem 

episcopalem 

Kronika p. t. 

Genealogia de 1347 

Rudnicki 1936 s. 68 

45. 1464–1472 a.d. millesimo 

centicimo XLV obit 

<…> Julin sedem 

episcopalem 

Cronica de ducatu 

Stetinensi 

Rudnicki 1936 s. 68 

46. 1200–1300-

talet32 (jfr 

VCh s. 12 

ff.) 

aliud vero Julin quod 

nunc Volin dicitur 

(Julin q. n. Welen 

dicitur); Welunecz 

(Wolmiecz, Wolimesz, 

Waluuecz), quod alias 

Julin dicebatur; in 

castro Wolinensi 

(Welinensi, 

Chronica Poloniae 

Maioris (Chronicon 

Boguphali Episcopi) 

MPH 2 s. 476, 481, 

499, 501 

                                                 
32 Frågor angående Chronica Poloniae Maioris datering och författarskap diskuteras fortfarande. Från den tid då 
Sommersberg gav ut krönikan (se Boguphali Episcopi) tillskrevs den till Boguchwał, en ärkebiskop av Poznań, och 
Godysław Pasko, en kustosz av Poznań, som fortsatte Boguchwałs arbete (VCh s. 12 ff.). Chronica Maioris daterades 
således till 1200-talet i enlighet med författarnas livstid. Fr.o.m. andra hälften av 1800-talet dateras krönikan till 1200–
1300-talet enligt textens strukturella särdrag, källanalysen osv.; Jan av Czarnkow (Jancone de Czarnekow) har 
föreslagits som krönikans möjliga författare (VCh s. 12 ff.). 
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Welunensi), Wolin 

(Welin, Welun) 33 

castro. 

47. 1200-talet apud Iulinum Compendium 

Saxonis 

Compendium 

Saxonis s. 353, 387 

 

 

                                                                                                                                                                  
33 Se not 30. 
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Bilaga 4: Distribution av -ьn-ortnamn i Polen fram till 1300-talet34

• = -no-ortnamn 

× = -na-ortnamn 

 

 

 

                                                 
34 Kartan har tagits från Rospond 1976 karta 6. 
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Bilaga 5: Karta över ön Wolin och Szczecinbukten35

 

                                                 
35 Kartan har tagits från Osadczuk, Musielak & Bórowka 2007 s. 89, figur 1. 
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Bilaga 6: Szczecinbuktens bottentopografi36

 

 

                                                 
36 Bilden har tagits från Osadczuk, Musielak & Bórowka 2007 s. 91, figur 2. 
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