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Abstract 

Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. 

(All names great and small. A tribute to Staffan Nyström, December 11, 2012. 

Edited by Katharina Leibring (main ed.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & 

Mats Wahlberg.) Skrifter utgivna av Institutet för språk och folkminnen, 

Namnarkivet i Uppsala, Serie B:12. Uppsala 2012. XVI, 340 pp. ISBN 978-91-

86959-06-7. 

 

The present volume comprises thirty-four articles written to celebrate the 

sixtieth birthday of Professor Staffan Nyström, holder of the chair of 

Scandianavian onomastics at Uppsala University. Fifteen of the articles deal 

with place-names: ―Från bygd till distrikt‖, by Thorsten Andersson; ―Toppnamn 

i Flen och annorstädes. Från Flenberget till Stora Lappkärrsberget‖, by Lennart 

Dehlin; ―Lövånger och andra forntida namn i det västerbottniska kustlandet. 

Tankar och eftertankar kring ortnamn och förhistoria‖, by Lars-Erik Edlund; 

―Sya och Normlösa. Två dunkla svenska ortnamn‖, by Lennart Elmevik; 

―Betydelseutvecklingen av ordet myr i Stångenäs härad i Bohuslän‖, by Birgit 

Falck-Kjällquist; ―Sjöar på A‖, by Staffan Fridell; ―Cappi på KP. Namn i 

Göteborgsområdet använda av ungdomar‖, by Maria Löfdahl; ―Sjönevad i 

Halland‖, by Eva Nyman; ―Ortnamnslån och ortnamnsanpassning - två sidor av 

samma mynt?‖, by Alexandra Petrulevich; ―Girigbuken och Nattkappan‖, by 

Elin Pihl; ―Ortnamnsbildning och ortnamnsbruk hos barn i en Stockholms-

förort‖, by Lennart Ryman; ―Kornan, Mälaren och Slänningen. Tre uppländska 

sjönamn‖, by Svante Strandberg; ―Namn på vattensamlingar och myrar i Flói på 

södra Island‖, by Svavar Sigmundsson; ―Kattens betydelse för våra ortnamn‖, 

by Mats Wahlberg; and ―Bergslagen och annat olagligt‖, by Per-Axel 

Wiktorsson. 

Another nine essays concentrate on personal names: ―... men Rosenknopp, 

Rosentagg kan ingen gärna kalla sig‖. Från Esaias Tegnér d.y. till dagens 

efternamnsbildning‖, by Eva Brylla; ―Cecilia Lind. Ett exempel på dubbelt 

idolnamn‖, by Linnea Gustafsson; ―Personnamn i inskrifterna på runföremålen 



 

 

från Sigtuna‖, by Helmer Gustavson; ―Tysken som blev trilsk. Ett runsvenskt 

namnproblem från Mörkö (Sö 22)‖, by Magnus Källström; ―Staffan och andra. 

Om associationer till förnamn‖, by Leila Mattfolk; ―Från Sigge vid bruket till 

Svine-Sigge. Namnfraser i 1600-talets Sörmland‖, by Kristina Neumüller; 

―Namngivning och manlig identitet i Vôlsunga saga‖, by Agneta Ney; 

―Grevinnorna Plåt och Plunta och Fullriggarn. Binamn i 1900-talets Sigtuna‖, 

by Agneta Sundström; and ―Till tolkningen av personnamnet suan på Vansta-

stenen (Sö 254)‖ by Henrik Williams. 

Six of the articles deal with name planning: ―Slånbärsvägen är fortfarande 

Slånbärsan. Ett namnbyte tio år senare‖, by Karolina Andersdotter; ―Staffan 

Nyström som namnberedare i Stockholm‖, by Lars Cleve, Carina Johansson and 

Harald Norbelie; ―Firenze på norsk og Florens på svensk. Utanlandske stad-

namn på norsk‖, by Botolv Helleland; ―Något om gatunamnsbytena i Budapest 

2011 och deras bakgrund‖, by Björn Lundqvist; ―‘Adress‘ – något mångtydigt 

med ortnamn i nyckelroll‖, by Leif Nilsson; and ―Beslutsfattarens dilemma‖, by 

Annette Torensjö.  

Two articles focus on so-called other names (animal names and names of rock 

groups): ―Staffan i den svenska kattnamnsskatten‖, by Katharina Leibring, and 

―Solen skiner och Grisen skriker. Namn på svenska rockgrupper 1960–2000‖, 

by Per Vikstrand. Finally, one article discusses an Old Scandianavian word and 

dismisses it as a personal name: ―Ødhbøn på villovägar. Om ett sällsynt ord i 

fornsvenskan och dess öden i den svenska nordistiken (med en utblick mot 

forndanskan och fornvästnordiskan)‖, by Lena Peterson, and one article is 

concerned with several name categories: ―Namn under en dag‖, by Terhi 

Ainiala. 
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Ortnamnslån och ortnamnsanpassning – två 

sidor av samma mynt?  

Av Alexandra Petrulevich 

1. Introduktion 

Ortnamnslån och ortnamnsanpassning har varit centrala forskningsobjekt inom 

kontaktonomastiken, en av namnforskningens deldiscipliner som bl.a. sysslar 

med ortnamn i språkkontakt, sedan publiceringen av Eberhard Kranzmayers 

klassiska uppsats Zur Ortsnamenforschung im Grenzland år 1934. Trots en 

livlig, nästan 80-årig forskningsverksamhet i olika språkkontaktsområden i 

Europa, har forskarna dock inte lyckats nå konsensus angående deldisciplinens 

teoretiska utgångspunkter, inklusive definitioner av termerna i fråga. 

I denna uppsats avser jag att gå igenom några terminologiska problem och 

behandla: (1) de existerande konkurrerande definitionerna av termerna ort-

namnslån och ortnamnsanpassning som i de flesta fall kan leda till »underlapp-

ning av målpopulationen», dvs. termen misslyckas med att täcka alla de 

relevanta språkföreteelserna den avser att täcka, (2) avsaknaden av en väleta-

blerad tradition att skilja mellan begreppen ortnamnslån respektive ortnamns-

anpassning som ofta smälter samman i en enda, oprecis enhet, och (3) den 

problematiska termen ortnamnslån.
 1
 

Bidragets syfte är alltså att diskutera termerna ortnamnslån och ortnamns-

anpassning och de ovannämnda terminologiska problemen, samt föreslå termi-

nologiska och även teoretiska innovationer som kan bidra till att förbättra 

terminologin. I artikeln reviderar jag termerna som används inom den nordiska 

ortnamnstraditionen.
2
 

 

                                                           
1
 Artikeln, som behandlar en del av mitt pågående avhandlingsarbete, utgör en bearbetad version av 

ett föredrag som jag höll vid International Congress of Onomastic Sciences i Barcelona i september 

2011. Jag tackar Aud-Kirsti Pedersen, Berit Sandnes, Katharina Leibring, Kristina Neumüller, Mats 

Wahlberg, Staffan Nyström och Thorsten Andersson för deras kommentarer och synpunkter. 
2
 I föredraget presenterade jag också en analys av relevanta termer ur UNGEGN:s termlista eller 

Glossary som anses representera en terminologisk standard för namnforskarna. Dessa termer tjänar 

dock endast UNGEGN:s specifika syften och verkar inte ha full potential för att användas i 

vetenskapliga sammanhang vad gäller studier av ortnamnslån och ortnamnsanpassning. Jag har valt 

att inte inkludera denna diskussion i nuvarande artikel. ICOS:s List of key onomastic terms 

innehåller än så länge inte några kontaktonomastiska termer som kan analyseras i denna uppsats. 
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2. Ortnamnslån och ortnamnsanpassning i den nordiska 

kontaktonomastiska traditionen 

Inom den nordiska kontaktonomastiska traditionen verkar det inte finnas, 

bortsett från några få undantag, något erkännande eller livsrum för termen 

ortnamnsanpassning. Termen ortnamnslån dominerar den kontaktonomastiska 

scenen och dess olika definitioner innehåller varierande grader av anpass-

ningskomponenten. Definitionerna av ortnamnslån är inte sällan oprecisa, och 

det är ofta oklart, vilka kategorier av ortnamn eller ortnamnsgrupper termen i 

fråga faktiskt omfattar. Det finns dessutom en del forskare som använder termen 

utan att explicit redogöra för vad de faktiskt menar med den. För denna 

genomgång har jag därför valt några arbeten som mest explicit diskuterar sin 

användning av terminologin. 

Kurt Zilliacus (2002 s. 151) var övertygad om att ortnamnslån »i princip [är] 

en form av analogisk namngivning över en språkgräns», då t.ex. fi. 

Tammerkoski lånas in som sv. Tammerfors. Enligt honom (a.a. s. 152) täcker 

begreppet ortnamnslån dock inte alla de ortnamn som överförs in i målspråket. 

Anpassning av källnamnet till målspråket är ett nödvändigt kriterium som visar 

att ortnamnet i fråga är ett lånenamn. Om ett ortnamn har bevarat sin ur-

sprungliga form hör det till en annan kategori, namncitat, t.ex. Rovaniemi, 

Leipzig, Greenwich (i svensk text). Zilliacus anknyter alltså till terminologin för 

de icke-propriella ord som överförs från ett källspråk till ett målspråk: citatord 

är de ord, vars ursprungliga stavning och uttal bevaras i målspråket. Det måste 

dock uppmärksammas att Zilliacus namndistinktion lånenamn: citatnamn 

avviker från den icke-propriella distinktionen lånord/importord: citatord, 

eftersom citatord anses vara en underkategori bland lånord/importord, jfr 

citatord i NEn (4 s. 155): »ord som används i ett låntagande språk med 

bibehållande av det långivande språkets stavning och uttal, varigenom ordet 

framstår som främmande i sin nya språkmiljö, t.ex. eng. outsider, fra. rendez-

vous och lat. status quo i svenskan» (min markering i fet stil). 

Gunnar Pellijeff (1966 s. 84 ff.) som intresserade sig för ortnamn från svensk-

finskt kontaktområde i norra Sverige, och Aud-Kirsti Pedersen (2001 s. 103) 

som bl.a. forskar om ortnamn från det finsk-kvänsk-samisk-norska kontakt-

området, verkar ha en relativt sett liknande uppfattning om ortnamnslån. 

Pellijeff (1966 s. 84 ff.) talar om tre olika typer av ortnamnslån. Pedersen (2001 

s. 103) definierar ortnamnslån som »å ta eit namn frå eitt språk inn i namne-

tilfanget til eit anna språk ved å bruke visse lånemåtar», som är fler till antal och 

mer nyanserade än Pellijeffs, men klassifikationens kärna i stort sett är den-

samma. 
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Pedersen (2001 s. 106) delar först in ortnamnslån i två huvudgrupper: (1) 

ortnamnslån där lånnamnets referent är densamma som källnamnets referent, 

och (2) ortnamnslån där lånnamnets referent inte är densamma som källnamnets 

referent. Dessa två kategorier delas därefter in i tre subkategorier som delvis 

motsvarar Pellijeffs klassifikation: 

(a) Lån av språkligt uttryck eller form, t.ex. fi. Apaja, sam. Ábaja > no. Apaja, 

ett namn på en by. Denna grupp motsvarar delvis Pellijeffs namnlån som karak-

täriseras av en fonologisk anpassning av källnamnet, t.ex. sv. Enskäret – fi. 

Enskeri, sv. Hamnskäret – fi. Hamiskeri. Skillnaden är att Pedersens kategori 

inkluderar oanpassade ortnamn som jag ska kommentera i avsnitt 3. 

(b) Lån av innehåll eller betydelse (komplett översättning), t.ex. fi. Outatalot, 

Outa, sam. Vuovdi > no. Skoggårdan, där de finska och samiska lederna Outa- > 

outa ‘skog‘, fi. -talot > talot pl. ‘hus‘ och sam. Vuovdi > vuovdi ‘skog‘ mot-

svaras av no. Skog- >skog och pl. -gårdan > gård. Denna kategori motsvarar 

Pellijeffs komplett översättningslån eller namnlån som karaktäriseras av över-

sättning av hela namnet, t.ex. sv. Björkfors – fi. Koijukoski. 

(c) Lån av form och betydelse eller en kombination av fonologisk anpassning 

och en partiell översättning, t.ex. fi. Suoinujoki, sam. Suonjujohka > no. 

Såinoelva från sam. suoidni ‗hö‘ eller suotnju ‗gräsmyr, blöt myr‘ i bestäm-

ningsleden, och fi. joki respektive sam. johka ‗älv‘ i huvudleden. Huvudleden 

översätts till norska, medan bestämningsleden anpassas fonologiskt. Pellijeffs 

tredje typ av namnlån karaktäriseras också av partiell fonologisk anpassning och 

partiell översättning av källnamnet. I de flesta fall är det huvudleden som 

översätts, t.ex. fin. Präntijärvi där efterleden, fi. -järvi ‘sjö‘, är en översättning, 

medan bestämningsleden, Pränti- är en fonologisk anpassning av sv. Bränd-. 

Denna genomgång visar att det existerar en problematisk kategori bland 

potentiella lånenamn, nämligen oanpassade ortnamn, som av Pedersen, men 

inte av Zilliacus, anses vara lånenamn, medan Pellijeff inte kommenterar dessa. 

Dessutom verkar alla de tre berörda författarna antyda att anpassning av 

ortnamn sker samtidigt med ortnamnslån, dvs. vid namnlånsstadiet. De ovan-

nämnda klassifikationerna verkar alltså ha en gemensam bakgrund, med all 

sannolikhet i Kranzmayers (1934) namnparsmetod. Den modell som de repre-

senterar är statisk och förutsätter vare sig någon förändring eller variation. Men 

är ortnamnsanpassning verkligen begränsad till namnlånsstadiet? Och är anpass-

ningsmönster begränsade till fonologisk anpassning, komplett respektive partiell 

översättning? 
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3. Oanpassade ortnamn och deras status  

inom kontaktonomastiken 

I detta avsnitt behandlas framför allt två diskussionspunkter som har stor 

betydelse för hur man ser på namnlån och namnanpassning. Den första handlar 

om oanpassade ortnamn och om de överhuvudtaget existerar. Med andra ord 

resonerar jag kring hur pass oanpassade dessa oanpassade ortnamn egentligen är 

eller kan vara, om man tar med i beräkningen inte bara deras stavning, vilket 

Zilliacus verkar göra, utan också deras uttal. Den andra diskussionspunkten rör 

frågan om oanpassade ortnamn är eller inte är lånenamn. 

Berit Sandnes (2003 s. 329) talar i sin doktorsavhandling om automatisk 

fonologisk anpassning av ortnamn vid namnlånsstadiet: »Fonematisk tilpasning 

atskiller seg fra alle andre typer tilpasning ved å skje automatisk ved innlånet. 

[...]Alle navn som lånes inn i et nytt språk, tilpasses til mottakerspråkets fono-

logi og fonotaks ved at uakseptable lyder og lydsamband substitueres» som t.ex. 

fvn. háland > sk. Holland. I Sandnes fall är kontaktspråken, skotskan och 

fornvästnordiskan, relativt sett nära besläktade, men automatisk fonologisk 

namnanpassning är ändå belagd i materialet. 

I detta avseende är det möjligt att utmana Zilliacus uppfattning om citatnamn 

som oanpassade ortnamn. Zilliacus grundar sin analys endast på ortnamnens 

stavning, men vad sägs om uttalet? Det är mycket sannolikt att ortnamnen av 

typen Leipzig eller Greenwich uttalade av enspråkiga svenskar blir fonologiskt 

anpassade till svenskan. Normaliserad stavning av ortnamn är en konvention 

som inte nödvändigtvis återspeglar ortnamnets gällande uttal eller 

konkurrerande ortnamnsformer som kan användas vid sidan av den 

normaliserade.  

Det kan argumenteras för att den distinktion mellan citatnamn och övriga eller 

egentliga lånenamn (Zilliacus 2002 s. 152), som Zilliacus försöker upprätthålla, 

snarare gäller frågan om typen av kontakt än frågan om dessa ortnamn är eller 

inte är lånenamn. Ortnamn som Leipzig, Greenwich eller för den delen Bangkok 

i svenska sammanhang tillhör knappast kategorin ortnamn i språkkontakt om 

man med språkkontakt i detta fall menar en sådan kontakt mellan språk som 

uppstått genom när- eller även samexistens av två eller flera etniska grupper 

under en relativt lång tidsperiod i angränsande områden eller även i ett 

gemensamt område. Språk kan dock komma i kontakt med varandra på andra 

sätt, vilket icke desto mindre också kan leda till ortnamnslån. Ortnamn kan lånas 

in genom t.ex. kulturkontakt, dvs. kontakt mellan olika kulturer och deras språk 

som kan uppstå utan att språkbrukarna i fråga nödvändigtvis varit i kontakt med 

varandra i någon större utsträckning. Talrika exempel på ortnamn som lånats in 

på detta sätt är endonymer av typen Leipzig eller Greenwich, eller till och med 
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en del utvandrade exonymer, dvs. de exonymer som inte uppstått i målspråket, 

av typen Bangkok; jfr endonymen Krung Thep. Det är viktigt att poängtera att 

den terminologi som har att göra med ortnamnslån och ortnamnsanpassning ska 

kunna gälla alla de olika typerna av (språk)kontakt som leder till att ortnamnslån 

och ortnamnsanpassning uppstår. Jag anser alltså att Zilliacus citatnamn också 

är ett exempel på lånenamn och att Zilliacus distinktion mellan citatnamn och 

egentliga lånenamn behöver flyttas ett steg upp i klassifikationen, då den snarast 

gäller typen av kontakt. 

Tvåspråkiga och mångspråkiga individer kompletterar och komplicerar bilden 

av ortnamnsanpassning och verkar även rubba uppfattningen om automatisk 

fonologisk anpassning av inlånade ortnamn. Pedersen (2009 s. 6 f.) hittar i sitt 

material exempel på oanpassade ortnamn eller »[l]ydleg innpassing, dvs. lydleg 

overføring utan lydleg tilpassing» i hennes termer, t.ex. kv. Lepäystörmä > no. 

Lepäystörmä, såväl som anpassade ortnamn eller »[l]ydleg tilpassing, dvs. 

lydleg overføring med lydleg tilpassing» i hennes termer, t.ex. sam. Ruohtovárri 

> no. Råttovarre. 

Forskningsmaterialet utgörs i detta fall av inspelade intervjuer med framför 

allt enspråkiga, men också två- och mångspråkiga informanter som använde 

ortnamnen i fråga i en norsk kontext, dvs. när de pratade norska eller snarare en 

specifik norsk etnolekt (a.a. s. 8). Det är uppenbart att anpassningsgraden kan 

variera avsevärt beroende på namnbrukarens språkkompetens och, med all sann-

olikhet, en del icke-språkliga faktorer: »Graden av fonologisk tilpassing i uttalen 

av namn vil vere avhengig av om ein språkbrukar er fleirspråkleg eller 

einspråkleg, og av kva for uttalenormer som gjeld for den norske etnolekten til 

ulike tider.» (a.a. s. 9). 

Oanpassade ortnamn existerar alltså i autentiskt tal, men de har fortfarande en 

marginaliserad ställning inom kontaktonomastiken, för det finns inte så många 

forskare som behandlar eller diskuterar dem. Anledningen härtill kan vara den 

intensiva användningen av skriftligt arkivmaterial istället för talspråksmaterial 

vid studier av ortnamnslån och ortnamnsanpassning i allmänhet och ortnamn i 

språkkontakt i synnerhet. Den typen av forskning som Pedersens arbeten 

representerar, dvs. som baseras på autentiskt inspelat talspråksmaterial, verkar 

vara en sällsynt företeelse inom fältet. Dominansen av en sorts material kan 

påverka vår uppfattning av fenomenen ortnamnslån och ortnamnsanpassning 

och leda till en snedvriden bild av processerna i fråga, ett problem som definitivt 

måste åtgärdas. 

En viktig fråga i detta sammanhang är dock om oanpassade ortnamn hämtade 

ur de två- och mångspråkiga individernas tal, tillhör kategorin lånenamn eller 

endast är exempel på kodväxling (inom meningsgränserna). Inom de ling-

vistiska studier där två- och mångspråkiga individers tal analyseras, råder 
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dessvärre ingen konsensus angående om man överhuvudtaget kan skilja mellan 

kodväxling och lån i vid bemärkelse (så ser t.ex. Treffers-Daller 1990 ingen som 

helst skillnad dessa fenomen emellan, se en kort genomgång i Sankoff, Poplack 

& Vanniarajan 1991 s. 181 f.). Sankoff, Poplack & Vanniarajan (a.a.), som jag 

bygger min framställning på, ser en klar skillnad mellan dessa processer. 

Uppfattningen baseras på ett morfosyntaktiskt kriterium. Kodväxling inom 

meningsgränserna förutsätter tillgång till de båda språkens syntax, för empiriska 

studier visar att de enspråkiga fragment som en sådan kodväxlad mening består 

av, är grammatiskt korrekta i enlighet med de inblandade språkens respektive 

uppsättningar av grammatiska regler. Däremot förutsätter inte lån tillgång till 

källspråkets syntax, fast »it may involve lexical items from that language that 

are not yet incorporated into the monolingual vocabulary of the host language, 

and these items may retain aspects of the donor language phonology.» (Sankoff, 

Poplack & Vanniarajan a.a. s. 181). Det metodologiskt svåraste i detta fall är att 

skilja mellan kodväxling och lån på ordnivå, speciellt vad gäller förekomsten av 

enstaka substantiv med källspråkets etymologi i för övrigt enspråkiga kontexter. 

Sankoff, Poplack & Vanniarajan (a.a. s. 185 f.) inför termen tillfälligt lån eller 

nonce borrowing för att beskriva de icke-etablerade lånord som förekommer i 

de två- och mångspråkiga individernas tal. Tillfälliga lån anses i detta fall vara 

en början på ett etablerat lån, för varje etablerat lånord måste ha sagts först av en 

enstaka individ, dvs. varje etablerat lånord har sitt ursprung i ett tillfälligt lån. 

Författarna (a.st.) ser dock ingen stor skillnad mellan tillfälliga respektive 

etablerade lån, men poängterar att dessa på ett principiellt plan tydligt kon-

trasterar med kodväxling. Graden av fonologisk anpassning spelar ingen roll vad 

gäller att skilja mellan kodväxling i enstaka ord och tillfälliga lån/lån, jfr 

»bilingual speakers may manifest phonological variability in both nonce and 

established loanwords, and their lexical access is not limited to a closed set of 

accepted loanwords» (a.a. s. 199). Det är morfologiska och syntaktiska kriterier 

som man bör använda sig av för att fastställa ett visst ords status som antingen 

ett exempel på kodväxling eller lån. Om ordet med källspråkets etymologi böjs i 

enlighet med målspråkets regler är detta ett klart exempel på ett tillfälligt 

lån/etablerat lån, även om det fonologiskt inte är anpassat till målspråket. 

Eftersom Pedersens talspråksmaterial inte analyserats på ett motsvarande sätt 

är det naturligtvis omöjligt att dra några slutgiltiga slutsatser om oanpassade 

ortnamn ur hennes material är exempel på kodväxling eller lån. Diskussionen 

kan än så länge endast föras på ett teoretiskt plan. Det finns alltså goda 

förutsättningar att – i detta fall – kv. Lepäystörmä kan vara ett exempel på ort-

namnslån utan fonologisk anpassning. Är det så att det saknas ett motsvarande 

ortnamn på norska, är chansen ännu större att detta är ett lånnamn, jfr Sankoff, 

Poplack & Vanniarajan 1991 s. 193. 
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I nästan alla de texter som analyserats i avsnitt 2 anses namnanpassning vara 

en väsentlig, oskiljaktig, naturlig komponent av ortnamnslån. I parallellen med 

det inlånade, men oanpassade lexikala materialet ur Sankoff, Poplack & 

Vanniarajans undersökning är det klart att det även inom kontaktonomastiken 

bör finnas utrymme för oanpassade lånnamn. Om man väljer att begränsa ort-

namnslån till ett fenomen som inkorporerar någon sorts anpassningsstadium 

försvinner de inlånade, oanpassade ortnamnen ur bilden, vilket uppenbart är ett 

problem om man strävar efter en noggrann beskrivning och förståelse av feno-

menen ortnamnslån och ortnamnsanpassning. Det behövs utan tvekan vidare 

kontaktonomastiska undersökningar på talspråksmaterial för att säkra positionen 

av inlånade, oanpassade ortnamn inom fältet. 

4. Ortnamnslån gentemot ortnamnsreplikation och 

ortnamnsanpassning 

Terminologiska begrepp kan påverka och påverkar vanligtvis forskarnas 

uppfattning av verkligheten. Det finns ett stort behov av en resultatbaserad 

terminologi som beskriver de underliggande fenomenen på bästa sätt både i 

namnforskning i allmänhet och i synnerhet i en av dess deldiscipliner, kon-

taktonomastiken. Varje ny term som man vill introducera måste vila på gedigen 

empiri som analyserats och förvandlats till teoretisk kunskap. Att introducera en 

ny term betyder att introducera en mer nyanserad betydelse och, genom detta, en 

förnyad syn på fenomenet. 

Termerna ortnamnslån och lånenamn är sedan länge etablerade inom 

namnforskningen, men deras lämplighet kan ifrågasättas, eftersom de inte 

tydligt nog förmedlar idén bakom den underliggande processen.
3
 Det är klart att 

de inlånade ortnamnen aldrig kommer att återlämnas till källspråket. De 

ortnamn som lånats eller importerats till målspråket försvinner dessutom inte 

från källspråket. 

För det första föreslår jag att en skarpare gräns dras mellan ortnamnslån och 

ortnamnsanpassning, dessa två till varandra relaterade, men till naturen olika 

onomastiska företeelser. Detta möjliggör att också s.k. oanpassade lånenamn 

kan inkluderas. För det andra vill jag introducera en ny definition av den s.k. 

låneprocessen: en överföring av en kopia av källnamnet från källspråkets 

onomastikon till målspråkets onomastikon; källnamnets kopia kan anpassas på 

olika sätt under processens gång, men det finns inget sådant krav!  

                                                           
3 

Samma kritik kan vändas även mot deras något nyare motsvarighet importnamn som används t.ex. 

av Eva Brylla (2009 s. 138) i personnamnssammanhang. 
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Det nya innehållet i definitionen förutsätter enligt min mening en ny term som 

ska vara ett rimligare alternativ till ortnamnslån. Men vilken term återspeglar 

den ovannämnda definitionen på det bästa sättet?  

Eftersom låneprocessen framför allt förutsätter en kopiering och därefter en 

överföring av namnkopian finns det en del terminologiska möjligheter att 

överväga: namnduplicering, namnkopiering eller namnreplikation. Begreppen 

duplicering, kopiering och replikation ligger mycket nära varandra vad gäller 

betydelsen. Duplicering innebär att ‘framställa kopior av ngt skrivet‘ och 

kommer från lat. duplicare ‘fördubbla‘ (Svensk ordbok s. 600). Att kopiera är 

att ‘göra kopia av visst föremål‘; verbet är bildat till substantivet kopia som i sin 

tur kommer från medeltidslatinets copia i betydelsen ‘avskrift‘ (a.a. s. 1600). 

Begreppet replikation kommer från latinets replicatio ‘upprepning, kretslopp, 

kretsformig rörelse‘ och är än så länge belagt i svenska ordböcker endast vad 

gäller naturvetenskapliga sammanhang. NEn (15 s. 504) ger följande definition: 

replikation är »duplicering av en DNA-molekyl till två kopior». Inom engelsk 

tradition har man redan på 1970-talet använt ordet i överförd betydelse ‘the act 

of copying‘ or ‘a copy, reproduction‘ (Webster‘s s. 1205). 

Det är svårt att formulera tydliga kriterier för ett val av den mest passande av 

dessa synonymer utifrån de ordboksbelagda betydelserna. I det följande resone-

manget vill jag utgå från deras etymologiska betydelse. Dupliceringskonceptet 

kan möjligen vara missvisande i de kontaktsituationer då ett källnamn ger 

upphov till fler än två målnamn, jfr betydelsen ‘fördubbla‘. Kopiering har 

etymologiskt sett tydliga skriftassociationer. Den etymologiska betydelsen av 

ordet replikation – ‘upprepning‘ – öppnar däremot för ortnamn som tar både 

muntliga och skriftliga vägar in i språket. Dessutom är det endast replikation 

som har status av en term med relativt sett samma innehållsliga kärna inom en 

annan disciplin. Jag föreslår alltså termparet ortnamnsreplikation och ortnamns-

replik där det förra syftar på processen och det senare på produkten av denna. 

Jag definierar ortnamnsanpassning som ett paraplybegrepp som omfattar alla 

de ändringar som en ortnamnsreplik genomgår i målspråket både vid replika-

tionsstadiet och under dess existens i målspråkets onomastikon, på alla språkliga 

nivåer inklusive både tillägg och utelämnande av element. Dessa ändringar sker 

i allmänhet i enlighet med reglerna för målspråkets system (målspråkets 

onomastikon i synnerhet) och återspeglas i antingen tal eller skrift. Ordet 

anpassning som term verkar på det bästa sättet beskriva det språkliga fenomenet 

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

regel/ett mönster eller en uppsättning av regler/mönster som utgör, i detta fall, 

målspråkets normer. Ortnamnsanpassning är en synnerligen subjektiv, 

individuell process som förutsätter att vilken individ som helst kan anpassa 
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namnet till sina specifika behov eller önskemål, jfr t.ex. olika grader av 

fonologisk ortnamnsanpassning i Pedersens (2009 s. 9) forskningsmaterial.  

Det är viktigt att ta med i beräkningen den principiella namnstatusändringen 

som sker vid replikationsstadiet: när ett namn replikerats blir det i princip en del 

av målspråkets onomastikon, dvs. namnrepliken läggs till de andra namnen som 

är tillgängliga för målspråksbrukaren. Det är till och med möjligt att hävda att 

det i princip inte finns någon skillnad mellan replikerade och inhemska ortnamn: 

frågan om deras ursprung som uppenbart tillhör etymologins jurisdiktion, är inte 

av någon betydelse eller av något intresse när man vidare studerar namn-

ändringsprocessen då alla ortnamn i fråga följer målspråkets utveckling. Det 

väsentliga är dock att ortnamnsanpassning inte slutar vid namnreplika-

tionsstadiet.  

Som jag tidigare nämnt utgår de olika tidigare namnlånsklassifikationer som 

jag presenterat i avsnitt 2 antagligen från den initiala anpassningen som sker vid 

namnreplikationsstadiet. Namnanpassningsprocessen avslutas dock nödvändigt-

vis inte när ortnamnsrepliken kommer in i målspråkets onomastikon. Denna 

process kan fortsätta tills ortnamnet i fråga blir helt språkligt integrerat genom 

exempelvis senare översättning (ifall ortnamnet endast anpassades fonologiskt 

från början), t.ex. fvn. starafjall gav en fonologisk anpassning sk. Starra Fiold, 

vilken i sin tur senare översatts som sk. Starling Hill (Sandnes 2003 s. 155, 

336). Detta gör den fullständiga likställigheten mellan de replikerade och de 

inhemska ortnamnen omöjlig, men det blir så mycket viktigare att klart markera 

skillnaden mellan ortnamnsreplikation och ortnamnsanpassning. 

Det bör också uppmärksammas att antalet anpassningsstrategier inte 

begränsas till fonologisk anpassning, partiell eller komplett översättning som 

presenterats i avsnitt 2. Sandnes studie (2003 s. 329–360) är ett bevis på att det 

existerar en rik flora av olika anpassningsmönster eller -strategier, inklusive 

t.ex. rimnamn som sk. Hellian Kellian eller Kellian Hellian (från fvn. Keldan 

helga) i Sandwick. Det är klart att varje språkkontaktsituation i princip kan ha 

sina egna karaktäristiska mönster av ortnamnsanpassning. Namnforskarens 

uppgift är att undersöka vilka faktorer som begränsar ortnamnsanpassning och 

vilka som leder till mångfalden av anpassningsstrategier som används i ett visst 

ortnamnsmaterial. I korta drag finns det ett behov av en nyanserad modell av 

ortnamnsanpassning som baseras på en rad studier av ortnamnsmaterial från 

olika språkkontaktsområden med levande respektive avbruten språkkontakt, 

vilket förhoppningsvis kommer att ge oss ytterligare insikter i fenomenen 

ortnamnsreplikation respektive ortnamnsanpassning och relationen dem 

emellan. 
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5. Slutsatser 

I denna uppsats har jag argumenterat för att begreppen ortnamnslån och 

ortnamnsanpassning bör hållas isär, eftersom dessa är två till varandra 

relaterade, men till naturen olika, onomastiska processer. Genom att begränsa 

ortnamnsanpassning till namnlånsstadiet misslyckas de traditionella kontakt-

onomastiska studierna inom nordisk namnforskning (t.ex. Pellijeff 1966, 

Pedersen 2001) med att se det dynamiska i anpassningsprocessen. Namnanpass-

ningsprocessen kan fortsätta även efter att man lånat in ortnamnet, vilket man 

tydligt ser i exempel ur Sandnes arbete (2003). 

Genom att förnya de traditionella termernas innehåll har jag gjort det möjligt 

att också problematisera begreppet ortnamnslån. Det har visat sig svårt att 

komma fram till tydliga kriterier för att identifiera en term som beskriver den 

underliggande processen på det mest adekvata sättet. Några alternativa term-

förslag har diskuterats och ett av dem, ortnamnsreplikation, har lanserats. 

Det existerar för närvarande en gråzon inom kontaktonomastiken vad gäller 

s.k. oanpassade ortnamn. Dessa kan upptäckas och studeras endast i inspelat 

talspråkligt material. Historiskt sett har kontaktonomastiken koncentrerat sig på 

skriftliga källor och ortnamnsuppteckningar, även vid studier av områden med 

levande språkkontakt, vilket kan förklara att det inte bedrivits så många 

omfattande talspråksbaserade kontaktonomastiska studier. Att studera ortnamn i 

talspråkligt material innebär nya teoretiska och metodologiska utmaningar för 

disciplinen då det inte alltid är klart om t.ex. oanpassade ortnamn är lånenamn 

eller exempel på kodväxling i tvåspråkigas språkbruk. Ortnamn (och namn i 

allmänhet) brukar exkluderas från traditionella kontaktlingvistiska studier, vilket 

betyder att det framför allt är namnforskarnas uppgift att ta itu med sådana 

frågeställningar. 

Det har genomförts många empiriska studier inom kontaktonomastiken för att 

erhålla en gedigen mängd empiriska data. Jag anser att det finns alla förut-

sättningar inom denna deldisciplin för att man ska kunna ta ett steg till på vägen 

mot en välutvecklad resultatbaserad terminologi och teori, och mot att skapa en 

nyanserad modell av företeelsen ortnamnsanpassning. 
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