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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker om och hur namn i Gylfaginning har blivit översatta från 

fornisländska till svenska i fem översättningar. Syftet är att ta reda på hur man behandlat 

sådana språkelement som inte längre finns i svenskan (till exempel diftonger), har man 

behållit den isländska formen eller har man följt svenskans språkutveckling? Alla namn 

förekommer inte i alla översättningar och en översättning är inte helt jämförbar. Resultatet 

visar att översättarna i många fall följt språkutvecklingen och samtidigt behållit de isländska 

namnen i några fall. De har alltså kombinerat de isländska namnformerna med 

svensköversättningar.  

 

Nyckelord: Snorres Edda, översättningar, Gylfaginning, namn, fornisländska, svenska 
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1 Inledning 

Denna uppsats kommer att handla om översättning av namn i Snorres Edda. Eftersom eddan 

är stor och innehåller många namn har undersökningen fått fokuseras på en del av den och 

denna del blev Gylfaginning. Namnen i Gylfaginning är alla de namn man fick höra under 

lektionerna i religion under grundskoletiden och man förknippar dem därför väldigt starkt 

med fornnordisk mytologi. Under de senaste åren har dessa namn blivit populära och numera 

heter många barn Frej, Vidar, Freja, Saga m.fl (svenskanamn.alltforforaldrar.se 2015). 

 Språkutvecklingen har gjort att isländska och svenska skiljer sig på många sätt och medan 

många namn fungerar som de är i den isländska formen skulle många behöva justeras en 

aning för att fungera på svenska. Vilka strategier har olika översättare av den fornisländska 

litteraturen valt när de ska återge de isländska namnformerna på svenska? Ville man ha kvar 

isländskklingande namn eller var man ute efter att göra det så svenskt som möjligt och i så fall 

vad har man gjort i de tillfällen den isländska formen innehåller en diftong, valde man att ta 

bort den och skriva den form som skulle vara enligt språkutvecklingen i svenskan eller lät 

man den kanske vara kvar? Samma gäller också de tecken som inte används i svenska så som 

ð och þ, och fornisländska språkljud, hur är dessa hanterade? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika sätt fem översättare har använt då de har 

översatt Snorres Edda, närmare bestämt verkets andra del, den som heter Gylfaginning. Har 

de varit konsekventa i sitt sätt att översätta och om inte, varför har de gjort på olika sätt? 

 Jag kommer att titta på huruvida de har återgivit namn som förekommer i svenskan i 

svensk form eller om de håller kvar den isländska och om varje översättare har valt den ena 

eller den andra strategin eller om de blandar och i så fall var och i hur stor utsträckning. En 

anpassning till svenska jag väntar mig att se är till exempel i namn som Þórr, där bokstaven 

thorn (Þ) inte är etablerad i svenskan, och former man kan tänka sig se är istället Thor eller 

Tor. Har översättarna tagit hänsyn till språkutvecklingen vad gäller monoftongering av 

vokaler i svenskan? Är namn direktöversatta eller har översättningen någon etymologisk 

bakgrund? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är indelat i totalt sex avsnitt. Den inleds med detta avsnitt som innehåller syfte 

och en kort inledning, sedan följer i avsnitt två en kort beskrivning av Snorre Sturlasson, 

eddan samt de fem översättningar som behandlas i uppsatsen. I samma avsnitt tas även de 

handskrifter översättningarna baserats på upp lite kort. Avsnitt tre innehåller förklaring av den 

metod och det material som använts och efter det kommer så resultatavsnittet och därefter 

följer diskussion av resultatet och en sammafattning av uppsatsen. 
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2 Bakgrund 

 
I avsnitt 2.1 kommer Snorre Sturlasson kort att presenteras. I 2.2 förklaras vad eddan är för 

något och i avsnitt 2.3 presenteras de översättningar denna uppsats är baserad på.  

 

2.1 Vem skev Eddan? 

Den Prosaiska Eddan (alltså den edda som är fokus i denna uppsats) skrevs eller dikterades 

av Snorre Sturlasson. Han anses också vara författaren till en del konungasagor. 

Snorre föddes sannolikt 1179 på Island och växte upp på gården Oddi. Han gifte sig två 

gånger och vid första giftemålet fick han hövdingskap (Johansson & Malm 1997 s.8 – 9). 

Snorre blev, på grund av oenigheter med den norska kungen, mördad den 23 september 1241 i 

källaren på sin gård Reykholt, i Borgarfjörður, västra Island.   

 

 

2.2 Vad är Eddan? 

 

Snorres Edda är en handbok i poesi och en introduktion till mytologin. Den har ofta kallats 

den Prosaiska Eddan och bör inte förväxlas med den Poetiska Eddan som består av guda- och 

hjältedikter från en muntlig tradition från 800- och 900-talen. Johansson och Malm skriver 

detta i inledningen på sida 7 sin översättning av Snorres Edda: 

 

Det är oklart vad en edda egentligen är. Ordet kan betyda mormors mor, och det skulle 

kunna antyda att Eddan omfattar det gamla, traditionen. Edda skulle möjligen kunna 

vara släkt med ordet óðr, som kan betyda både dikt och raseri vilket kunde antyda en 

föreställning om diktkonsten som inspiration eller gudaingivelse. Men förmodligen är 

titeln på detta verk en lekfull förändring av latinets edo: att utgå, sätta samman eller 

dikta, på samma sätt som trosbekännelsen i latinets credo har förvandlats till 

isländskans kredda.  

 

I Elias Wesséns Våra ord (1973) står detta om ordet edda: ”trol. samma ord som isl. edda 

farfars mor, den gamla. S[norre]. har gett sin bok detta namn, därför att den innehåller 

gammal dikt och lärdom”.  
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Snorres Edda består av flera delar och börjar med inledningen (prologus) och efter den

  kommer den delen som heter Gylfaginning (hur Gylfe blev lurad). I Gylfaginning 

presenteras de nordiska gudarna som människor eller bedragare med olika konster som fått 

människor att se dem som gudar. Gylfe var kung över Svearike (Svitjod) och var en vis och 

trollkunnig man. Han blev nyfiken på asafolket och deras krafter och Gylfaginning handlar 

om att Gylfe ställer frågor till Oden som visar sig som tre kungar (Hár, Jafnhár och Þriði). 

Kungarna svarar på Gylfes frågor och under tiden lär vi oss om och får ta del av mytiska 

berättelser om de nordiska gudarna. Efter Gylfaginning följer Skáldskaparmál och i denna del 

berättar skaldskapens gud Brage för havsguden Ägir om asarna, om hur poesin blev till och 

fortsätter med att förklara vilka poetiska uttryck som finns. Háttatal (verslistan) är den del 

som kommer näst och denna del består av den dikt Snorre komponerade åt kung Håkon 

Håkonsson och jarl Skule. Snorre exemplifierar i Háttatal ett hundra olika versformen eller 

metriska varianter (Johansson & Malm 1997, s. 10 – 11). 

 Snorres Edda finns bevarat i ett fåtal handskrifter, närmare bestämt fyra: Codex Regius, 

Codex Trajectinus, Codex Wormianus, Codex Upsaliensis (DG11). Den äldsta av dessa är 

Codex Upsaliensis som också kallas uppsalahandskriften. Den är från 1300-talet och finns på 

Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Denna handskrift innehåller inte riktigt 

samma text som de andra och några delar som finns i de andra saknas. 

 Codex Regius, Trajectinus och Wormianus innehåller i stort sett samma text. Den som 

oftast ligger till grund för moderna översättningar är Codex Regius (kungens handskrift eller 

kungaboken) är den näst äldsta, daterad till omkring 1325 och förvaras på Stofnun Árna 

Magnússonar i Reykjavik (Johansson & Malm 1997 s. 18-19). 

 

   

2.3 Snorres Edda på svenska 

Edda Snorra Sturlusonar (på svenska Snorres Edda) har i sin helhet översatts och 

publicerats på svenska fem gånger. Den första var Johan Göranssons De yfverborna Atlingars 

eller Sviogöters ok Nordmänners Edda från 1746. Göransson var präst och arkeolog och 

menade att eddan skrevs på mässingstavlor på Moses tid (heimskringla.no, 2015). 
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Göranssons edda är baserad på Uppsala- handskriften DG 11 och är därmed inte helt 

jämförbar med de andra översättningarna men jag valde att ta med den ändå då det ger ett 

större tidsspann på översättningarna. Dessutom är mitt syfte inte att jämföra texten i 

handskrifterna, utan att undersöka hur samma namn har återgetts och/eller översatts. Då spelar 

det inte någon roll om det förekommer skillnader i den omgivande texten, om bara namnen är 

med.    

Den andra var Anders Jacob D. Cnattingius översättning från 1819. Cnattingius var precis 

som Göransson präst och skrev under handledning av den danske språkforskaren Rasmus 

Rask en svensk översättning av den prosaiska eddan direkt från isländska (riksarkivet.se/sbl 

2015). 

Den tredje var Björn Collinders översättning från 1958. Han var professor i finsk-ugrisk 

filologi vid Uppsala universitet och översatte även bl.a. Beowulf och Den poetiska Eddan. 

Denna är alltså den första översättningen sedan 1819 så där mellan är det en ganska stor lucka 

(blf.fi 2015). 

Åke Ohlmarks utkom med sin översättning är 1964 och är väldigt nära inpå Collinders. 

Ohlmarks ägnade sina studier åt nordiska språk och religionshistoria. Han författade och 

översatte mycket och det som kanske är mest känt idag är hans översättning av J R R Tolkiens 

Sagan om ringen (riksarkivet.se/sbl 2015).  

1997 kom den senaste utgåvan av eddan på svenska, denna översättning gjordes av Karl G 

Johansson och Mats Malm. Johansson är översättare och språkvetare och arbetar som 

professor i lingvistiska och nordiska studier vid Oslo universitet (UiO.se 2015) och Malm är 

professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet (gu.se 2015). 

Collinders, Ohlmarks och Johansson & Malms eddor är alla baserade på Codex Regius och 

bör i stort sett vara lika men så klart kan små skillnader förekomma. 

 

 

2.4 Fornisländska språkljuds och bokstävers motsvarigheter i svenskan 

 

I det här avsnittet kommer några fornisländska språkljud och deras motsvarigheter i svenskan 

att presenteras och förklaras. De som tas upp är de fornisländska diftongerna au, ey och ei, 

monoftongerna á, æ och ǫ och sedan konsonanterna þ och ð som sedan behandlas i avsnitt 4. 

Resultat. 
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 Under runsvensk tid, det vill säga. ca 800-1225, skedde en del språkförändringar i 

svenskan och en av dem var monoftongeringen och förenklingen av diftongerna. Av diftongen 

ei kom e och av diftongen au kom ö (Widmark 2004 s.80). I isländskan skedde däremot ingen 

monoftongering, äldre ei och au fortsatte vara diftonger. Den fornsvenska diftongen öy 

motsvarar isländskans ey och i fornsvenskan monoftongerades den till ö medan den bevarades 

som diftong i isländskan (jfr Davíðsson & Holm 2005 s. lxxxii). Under fornsvensk tid fanns 

den långa vokalen ā. Den övergick långt a till långt å men ljudbeteckningen ändras inte nu 

utan det skrivs med a eller aa.  Wessén skriver detta om å: ”Efter mönstret att skriva aͤ och oͤ 

skapades för beteckning av å-ljudet en ny typ av å, med över a skrivet o” och i kansliets 

språkbruk uppträder å-tecknet från november 1526 (Wessén 1968 s52). Svenskans ä är en 

omljudsvokal, dvs. den uppstod i fornsvenskan genom i-omljud av a (jfr Wessén 1969 s. 16). 

Den isländska motsvarigheten är æ, och i fornisländskan hade den samma uttal som svenskt ä. 

I yngre isländska har æ blivit till en diftong, ”ai”, men det har ingen betydelse för närvarande 

uppsats. Båda bokstäverna som dessa ljud återges med, den svenska och den isländska, är 

egentligen sammanskrivningar av ”a” och ”e”. Det skrevs först med överskrivet e: aͤ efter de 

tyska tryckstilarna men under 1700-talet blev å och aͤ svåra att skilja och därför byttes aͤ ut 

mot ä. (se Wessén 1968 s 52–53).  

 Wessén (1968 s. 22) skriver att a på grund av u-omljud, som innebär en labialisering av en 

vokal på grund av ett följande trycksvagt, sonantiskt eller konsonantiskt u, gick till o eller ett 

öppet å-ljud (isl. ǫ, fsv. o). Detta skede först och främst i västnordiskan och då särskilt i 

isländskan. Widmark sammanfattar det med att skriva att fornisländskt ǫ i svenskan kan 

motsvaras av u, o, ö och a (Widmark 2004 s. 29). 

 Bokstaven þ (thorn/þorn) står för samma ljud som th i engelskans thing och bokstaven ð 

(edh, eth) uttalas som th i father. Ingen av dessa bokstäver används i nusvenskan, ð har inte 

funnits i svenskan alls men båda används i modern isländska. I fornsvenskan användes þ och i 

inljud och slutljud stod det för ett tonande ljud (som th i father) och i uddljud för ett tonlöst 

ljud (som th i thing) (Widmark 2004 s. 81). Þ som tecken för dental frikativa försvinner under 

yngre fornsvensk tid (ca.1375) och istället skrevs th i uddljud och dh i inljud och slutljud. 

Tonlösa th övergick sedan ca.1400 till endast t medan det tonande dh levde kvar in i nysvensk 

tid (Wessén 1968 s. 82). 
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3. Material och Metod 

 

 
I detta avsnitt presenteras i 3.1 materialet jag har använt i min undersökning. I 3.2 redogörs 

för hur jag har valt att arbeta med materialet och vilka indelningar som gjorts. 

 

 

3.1 Material 

  
Materialet till min undersökning är namn som förekommer i Gylfaginning i Snorres Edda.  

 De fornisländska namnformer som används är tagna ur Anthony Faulkes Snorri Sturluson 

Edda, prolouge and Gylfaginning (2005). Insamlingen av namnen i de svenska 

översättningarna gjordes efter den ordning de förekom i Gylfaginning, endast den första 

förekomsten av namn har noterats såvida jag inte sett avvikelser i översättningen av samma 

namn senare. Eftersom det förekommer väldigt många namn i Gylfaginning var jag tvungen 

att välja ut ett mindre antal namn för att göra materialet mer lätthanterligt. Namnen som 

undersöks i uppsatsen valdes ut baserat på om de har någon av diftongerna au, ei eller ey, 

monoftongerna á, æ eller ǫ för att se hur de olika översättarna hanterade dessa. Namnen 

valdes även ut baserat på om översättarna har skrivit dem olika och översatt dem helt eller 

delvis. Det blev till slut en lista med fyrtiotvå namn. Det är namn på platser, ting, djur och 

personer. 

 En av mina översättningar (Göranssons från 1746) är inte helt jämförbar med de andra 

eftersom vissa delar av Gylfaginning saknas och några namn fattas. Därför kommer hans 

översättning endast kommenteras när den stämmer överens med de andra.  
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3.2 Metod 

 

Efter att ha samlat in materialet delades namnen upp i grupper baserat på vilka vokaler, 

diftonger eller konsonanter de innehöll. Två grupper gjordes även baserat på om namnen 

blivit delvis eller helt översatta av någon eller några författare. Detta betyder att något eller 

några namn kan dyka upp i flera grupper. Därefter analyserades översättningarna utifrån 

svensk språkutveckling eller vad det fornisländska språkljudet skulle motsvara i svenska. 

Utgångspunkten är som nämnt i avsnitt 3.1 namnen i den isländska originaltexten, så som de 

anges i Faulkes utgåva (2005).  

Grupperna som namnen delats upp och undersökts i är baserade på följande: 

 

 Fonem eller fonemkombinationer som saknas i nusvenska, t.ex diftongerna au, ei och 

ey 

 Vokalerna á, æ och ǫ 

 Konsonanterna þ och ð 

 Namn som blivit helt eller delvis översatta 

 

Utifrån detta dras sedan slutsatser om huruvida en eller fler översättare valt att gå mer mot 

svenska eller valt att behålla de isländska formerna och hur de i så fall gjort detta. 
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4. Resultat 

 
Här följer resultatet av undersökningen. I avsnitt 4.1 presenteras diftongerna och översättarnas 

val att skriva dessa, avsnitt 4.2 handlar om vokaler, avsnitt 4.3 behandlar konsonanter och 

avsnitt 4.4 handlar om namn som översättarna valt att lämna helt eller delvis isländska. 

I avsnitt 2.4 skrev jag om vilka motsvarigheter några diftonger, vokaler och konsonanter 

har i svenskan. De isländska diftongerna au, ei och ey motsvaras av ö, e och ö i svenskan. 

Monoftongerna är á, æ och ǫ där á motsvaras av a och å, æ motsvaras av ä och ǫ av u, o, ö 

och a. De konsonanter som togs upp var þ och ð, þ motsvaras av t och th och ð motsvaras av 

d. 

I Göranssons kolumner förekommer det tomma rader och detta beror på att namnet i fråga 

inte överensstämmer med de andra och då kommenteras det inte. Det förekommer även streck 

på rader och det betyder att namnet inte förekom i den översättningen där strecket är. Dessa 

namn har alltså översättaren valt att hoppa över så de nämns inte alls. 

 
4.1 Diftonger 

Tabell 1.diftongen/au/ 

  

Cnattingius är konsekvent utom på Od och tar översättningen till svenska längst och följer 

språkutvecklingen där au monoftongerades till ö. Collinder och Johansson & Malm sparar 

diftongen på alla utom Östre och Svarinshög och detta kan bero på att Östre egentligen inte är 

ett namn utan ett väderstreck och ordet är redan etablerat i svenskan, samma gäller efterledet -

hög i Svarinshög, Förledet Svarin är inte något man lätt skulle känna igen från svenskan men -

haugr blev ju med monoftongeringen hög. 

F.Isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & Malm Göransson 

Auðhumla Ödhumbla Audumbla Audumbla Audhumbla Örboda 

Auðr Od Aud –––––––––––– Aud Audumbla 

Aurboða Örboda Aurboda Aurboda Aurboda Auder 

Aurgelmir Örgelmer Aurgelme Aurgelmir Aurgelmir Örgelme 

Aurvangar Örvanga Aurvangar Aurvångarna Aurvang Örvanga 

Austri Östre Östre Östre Östre Östan 

Draupnir Dröpner Draupne Dröpner Draupner Dröpner 

Fárbauti Farböte Farbaute Farbaute Farbaute Farböte 

Laufey Löfö Laufey Laufey Laufey  

Svarinshaugr Svarinshög Svarinshög Svarinshaug Svarinshög Svarinshög 
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Ohlmarks har gjort som Collinder på Östre och även skrivit Dröpne med ö, sedan har han 

valt att spara diftongen i de andra namnen. Göransson är blandad i sin översättning och sparar 

diftongen på Audumbla och Auder men på de andra namnen skriver han ö. 

 

Tabell 2. diftongerna/ey/ och/ei/ 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & 

Malm 

Göransson 

Heiðrún Hejdrun Heidrun Heidrun Heidrun Heidrun 

Laufey Löfö Laufey Laufey Laufey Lofeyar 

 

På dessa namn är blandningen av översättningar utspridd. Cnattingius översätter ey med ö och 

eftersom det isländska ey motsvaras av svenskt ö både vad gäller ljudutveckling och semantik 

(svenskans ö och isländskans ey har samma betydelse) så är det han som också tar 

översättningen längst då de andra behåller diftongen.  

I namnet Heiðrún väljer ingen att skriva Hedrun som det borde vara eftersom ei 

monoftongerades till e under runsvensk tid (Widmark 2004 s. 80), Cnattingius valde att skriva 

j istället för i men rent uttalsmässigt gör detta ingen skillnad. 

 

4.2 Vokaler 

Tabell 3. /á/ 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & 

Malm 

Göransson 

Áli Ale Ale Åle Ale Atle 

Ásaþórr Asathor Asator Asa-Tor Asator Asaþor 

Dáinn Dainn Dain Dåin Dain Danin 

Hár Har (Hög) Har Hög Hög Har 

 

På dessa namn har Cnattingius, Collinder och Göransson översatt likadant när det gäller 

stamvokalen och skrivit a på alla namn, Johansson och Malm har gjort på samma sätt men 

Hár valde de att översätta till svenska och då skriva Hög, Cnattingius skriver den svenska 

översättningen inom parentes och visar vad den svenska betydelsen är. Ohlmarks har lite 

blandat i sin kolumn då han valt att skriva Åle och Dåin med å till skillnad från de andra men 

Asator på samma sätt som de andra. Han har även gjort så som Johansson och Malm och 

översatt Hár till Hög. 
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I tabell 4 finns de namn som innehåller fornisländskt ǫ och eftersom ǫ kan motsvaras av 

svenskans u, o, ö och a finns här många alternativ för översättarna. 

Tabell 4. /ǫ/ 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johansson & 

Malm 

Göransson 

Gǫpul Göpul Göpul Gapul Göpul  

Jǫruvellir Joruvallen Jöruvalla Järavallen Jöruvallar Joru vall 

Jǫtunheimar Jotunheim Jotunheim Jotunheimar Jotunheim Jåttahem 

Njǫrðr Njörd Njord Njord Njord Niordr 

Sjǫfn Sjöfn Sjöfn Sjövn Sjafn  

Svǫl Svöl Svöl Sval Sval  

 

Cnattingius har översatt Njǫrðr med ö medan Collinder, Ohlmarks och Johansson & Malm 

och Göransson har valt att skriva med o. På Jǫruvellir har Cnattingius och Göransson skrivit 

med o medan Collinder och Johansson & Malm har skrivit med ö och Ohlmarks har skrivit 

med ä. Ohlmarks val att skriva med ä är lite underligt då ǫ inte brukar motsvara detta.  Tre av 

översättarna är även överens vid översättningarna av Sjǫfn och Gǫpul, dock inte samma på 

båda. Johansson & Malm skriver Sjǫfn med a medan de andra skriver med ö istället och 

endast Ohlmarks stavar ånamnet Gǫpul med a medan Cnattingius, Collinder och Johansson & 

Malm stavar med ö. Etymologiskt sett är Ohlmarks närmare en svensk översättning än de 

andra då namnet Gǫp- betyder ’gapa’ och då har han valt rätt vokal att ersätta ǫ med. Namnet 

Svǫl som är namnet på en annan å betyder enligt Magnússon (1989) ’hin svala’, alltså ’den 

svala’ på svenska och två av översättningarna har detta namn översatt, Ohlmarks och 

Johansson & Malm, medan de andra två, Cnattingius och Collinder har stavat det med ö. Det 

sista namnet i tabell 4, Jǫtunheimar, stavas lika på fyra översättningar, Cnattingius, Collinder 

och Johansson & Malm. Göransson stavar detta namn med å istället.. Alla stavningar (utom 

Ohlmarks stavning på Järavallen) passar in på de olika vokaler som ǫ kan motsvara. 

Tabell 5. /æ/ 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johansson & 

Malm 

Göransson 

Hræsvelgr Hræsvelg Hräsvelg Liksluke Hräsvelg  

Sæhrímnir Sæhrimner Särimne Sä-Hrimne Särimner  

 

Den vanligaste motsvarigheten till isländskans æ är ofta i nusvenskan ä vilket några av 

författarna följer på två av namnen Hræsvelgr och Sæhrímnir. Cnattingius har valt att behålla 
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den ursprungliga vokalen på dessa namn och Ohlmarks har valt att översätta Hræsvelgr till 

svenska och då skrivit Liksluke vilket är en direktöversättning, Hræ = ’lik/kadaver’ + svelgr 

= ’sluka’ = Liksluka och med ändelsen -e betyder det ’den som slukar lik’ (islex.is, 2015). På 

namnet Sæhrímnir skriver Cnattingius som på Hræsvelgr medan de andra har skrivit med ett 

ä. 

4.3 Konsonanter 

Tabell 6. /þ/ och/ð/ 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & 

Malm 

Göransson 

Gunnþráín Gunnthrainn Gunntrain Grunntråin Gunntråen Gunndro 

Njǫrðr Njörd Njord Njord Njord Niordr 

Þriði Thridi (tredje) Tredje Tredje Tredje Tredje 

Þórr Thor Tor Tor Tor Tor 

Þrúðvangar Thrudvang Trudvang Trudvångarna Trudvang Drudvanger 

Ǫndurguð  Skidgudinna Andurgud Skidgudinnan Skidgudinnan OnderGud  

 

Bokstaven þ skulle som förklarats i tidigare avsnitt 2.4 motsvara ljudet ett tonlöst ljud, dvs. en 

dental frikativa motsvarande t.ex. ljudet th i engelskans thing. Enligt Wessén (1968 s.82) 

övergick detta th till ett t. Collinder, Ohlmarks och Johansson & Malm är överens om detta 

sätt att skriva medan Cnattingius konsekvent skriver th istället för þ. När det kommer till ð, 

den tonande motsvarigheten (samma ljud som t.ex. th i engelskans father), är alla konsekventa 

med att skriva d vilket är det ð brukar motsvara i modern isländska, t.ex. baða – bada eller 

blíðka – blidka (Daviðsson & Holm 2005 s. lxxxii). Göransson skriver Tredje och Tor med t 

och resten av namnen med d t.ex. Drudvanger där det står Þrúðvangar, oavsett om det är þ 

eller ð. 

 

4.4 Översättningar av hela namn eller delar av namn 

I detta avsnitt behandlas namn som endast är delvis eller inte alls översatta. Det finns fler än 

vad som får plats att presentera i denna uppsats så bara ett fåtal tas upp. 

I tabell 7 finns de namn som ingen av författarna har översatt utan bara anpassat efter 

svensk ortografi. 
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Tabell 7. Namn som ingen översatt 

 

Farmaguð, Hangaguð och Haptaguð är tre av många namn asaguden Oden har. Dessa namn 

översätts inte i sin helhet av någon men Cnattingius skriver svenska översättningar inom 

parenteser, vilket gör att man undrar varför han helt enkelt inte bara skrev det svenska namnet 

och utelämnade det isländska. Kanske var det för att han inte ville distansera sin översättning 

men ändå förklara namnen, det är så klart omöjligt att svara på. Johanson & Malm har skrivit 

Hänggud vilket kan får läsaren att tro att det är namnet för en gud som hänger och inte de 

hängdas Gud som Cnattingius skriver. 

Farmur är nominativformen av förledet i Farmaguð och betyder ’börda’ eller ’lass’. I 

namnet är det skrivet i genitivform, och efterledet -guð betyder gud, Farmaguð betyder då, 

som Cnattingius skriver inom parentes, ’bördornas Gud’ (Magnússon 1989, islex.is 2015).  

Hangaguð har Cnattingius skrivit betyder ’de hängdas Gud’ och detta verkar stämma, i 

Íslensk orðsifjabók (Magnússon 1989) står detta: ”hangi k. ’gálgi: gálgarnár; Oðinsheiti’” 

vilket visar att betydelsen på förledet i Hangaguð har att göra med galge, en sådan man hängs 

vid, och då stämmer Cnattingius översättning även här (islex.is 2015). 

Slutligen skriver Cnattingius att Haptagud betyder ’gudarnas Gud’. I nyare stavning stavas 

ordet hapta med ”f”, dvs. –hafta, och när man slår upp detta i Íslensk orðsifjabók (Magnússon 

1989) står det att ordet betyder fjötur eller band och på svenska blir det boja och band. Därför 

kan namnet Haptaguð betyda ’bojornas Gud’. Det står även under samma uppslags ord (haft, 

Magnússon 1989) att det i plural, höft, kan betydda æsir (asar på svenska) och betydelsen på 

Haptaguð då också vara ’asarnas- eller gudarnas gud’. 

 Huginn och Muninn är Odens korpar.  Huginn är bildat av ordet hugur med in- suffix och 

betyder ’tanken’ (Magnússon 1989, islex.is 2015). Muninn är ordet muni i bestämd form och 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & 

Malm 

Göransson 

Farmaguð Farmagud 

(bördornas Gud) 

Farmagud Farmagud Farmagud Farmagud 

Hangaguð Hangagud (de 

hängdas Gud) 

Hangagud Hangagud Hänggud Hangagud 

Haptaguð Haptagud 

(gudarnas Gud) 

Haptagud Haptagud Haptagud  

Huginn Hugen Hugin Hugin Hugin Hugen 

Muninn Munen Munin Munin Munin Munen 

Skinfaxi Skenfaxe Skinfaxe Skinfaxe Skinfaxe Skenfaxe 

Surtr Surter Surt Surt Surt Svarter 
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betyder ’sinnet’ (islex.is 2015). Korparna heter alltså Tanken och Sinnet på svenska men 

ingen har valt att skriva dessa former utan behållit de isländska. 

Skinfaxi är Dags häst ”och hans man lyser upp hela luften och jorden” (Johansson & Malm 

1997 s. 40) och namnet betyder ’den med skinande man’ eller ”sá sem hefur lýsandi faxi” som 

det står i Magnússon (1989) när man slår upp Skinfaxi. Ingen har översatt isländskans faxi till 

svenskans man och förledet betyder i stort sett samma sak på svenska, men om man velat 

översätta helt kan man tänka sig att översättningen kunde varit Sken-/Skinman eller Mansken.  

 Det sista namnet i tabell 7 är Surtr och det är namnet på en jätte. Slår man upp Surtr 

(nuisländska Surtur) i Magnússon (1989) står detta: ”svartur eða dökkur maður” och det 

betyder ’svart eller mörk man’ (islex.is 2015). Något som är väldigt intressant är att det i den 

äldsta översättningen, som är Göranssons från 1746, står Svarter medan det inte gör det i 

någon av de modernare översättningarna. 

 

I tabell 8 finns de namn som bara är delvis översatta, bara översatta av en översättare eller 

som har olika översättningar. 

Tabell 8. Namn översatta till viss del 

F.isl Cnattingius Collinder Ohlmarks Johannson & 

Malm 

Göransson 

Blikjanda 

bǫl 

Förtärande 

sorg 

Glänsande 

ofärd 

Skrudskräck Glänsande 

ofärd 

 

Fallanda 

forað 
Fällande 

svek 

Fallfördärv Fallefälla Fallfördärv  

Gangleri Ganglere Gangläre Gångläre Ganglere Ganglere 

Gimlé Gimle Gimle Gimlä/Gim-lä Gimle Gimle 

Hár Har (hög) Har Hög Hög Har 

Jafnhár Jafnhar 

(jämnhög) 

Jafnhar Jämnhög Jämnhög Jämnhar 

Járnviðr Jernvid Järnveden Järnmården Järnveden Järnvider 

Kǫr Tvinsot Sjukläger Dödsbädd Sjukläger Tvinsot 

Léttfeti Lättfot Lättfjät Lättfote Lättfjät Letfoten 

Svíþjóð Svearike Svitjod Svitjod Svitjod -------------- 

Þriði Thridi 

(tredje) 

Tredje Tredje Tredje Tredje 

 

Blikjanda bǫl är Hels sänghänge och första ordet blikjanda betyder blika eller ljóma, dvs. 

’skimra’ eller ’blänka’ på svenska, och andra ordet bǫl betyder ógæfa, dvs. ’olycka’ på 

svenska, så hela namnet betyder Skimrande eller Blänkande olycka (Magnússon 1989, islex.is 
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2015). Cnattingius, Collinder och Johansson & Malm har i sina översättningar något som 

liknar det jag kom fram till, betydelsen är densamma. Men Ohlmarks har valt att skriva 

Skrudskräck och skrud betyder dräkt eller klädnad (Hellquist 1922, Wessén 1973) vilket inte 

har samma betydelse. Hur han kommit fram till detta är svårt att säga.  

Nästa namn är ännu ett från Hels boning: Fallanda forað är hennes tröskel och 

översättarna har översatt detta med Fällande svek, Fallfördärv och Fallefälla. Första ordet 

fallanda är samma som svenskans fallande och betydelsen har alltså något med verbet falla 

att göra. Forað är inte lika lättöversatt men i Íslensk orðsifjabók (Magnússon 1989) står det att 

ordet kan betyda glötun på isländska och enligt isöex.is (2015) betyder det ’fördärv’ på 

svenska. Översättningarna är betydelsemässigt bra alla tre, Fallfördärv är väl kanske den man 

kan tänka är närmst originalbetydelsen.  

Gangleri betyder enligt Íslensk orðsifjabók (Magnússon 1989) ’hinn göngumóði’, eller 

’den som är trött av att ha gått länge’ på svenska (islex.is 2015). Förledet Gang- betyder 

’gång’, efterledet kan efter att ha sett betydelsen av namnet vara ordet led/leda, som betyder 

’ledsen’, ’vred’ eller ’ledsnad’ (Hellquist 1922). Baserat på dessa uppgifter kunde man 

översatt namnet till Gångleda och då fått betydelsen ’den som är ledsnad på att ha gått länge’ 

vilket är samma som den isländska betydelsen. Ingen av översättarna har valt att gå hela 

vägen och skriva hela namnet på svenska men Ohlmarks har skrivit första halvan Gang- som 

gång- och därmed varit den som översatt längst. 

 Namnet Gimlé är ett sammansatt namn av orden Gim och hlé, Gim betyder ’eld’ och hlé 

betyder ’lä’ (Magnússon 1989, islex.is 2015). På svenska skulle namnet då kunna skrivas 

Eldlä. Ingen har översatt namnet helt men Ohlmarks ser ut att ha markerat att det är en 

sammansättning, då han har satt ett bindestreck mellan Gim och lä och har även då översatt 

hlé till lä. Gimlé är platsen dit rättfärdiga och goda människor kommer efter ragnarök 

(Johansson & Malm 1997 s.48). 

 Hár, Jafnhár och Þriði kallar sig de kungarna (alltså Oden) som Gylfe ställer alla sina 

frågor till. Namnen går att direkt översätta från isländska och betyder hög, jämnhög och 

tredje. Hár och Jafnhár översätts av Ohlmarks och Johansson & Malm medan Cnattingius och 

Collinder låter den isländska formen vara kvar (med a istället för á) men Cnattingius skriver 

som tidigare den svenska översättningen inom parentes. Göransson översätter halva Jafnhár 

och skriver Jämnhar med den svenska översättningen på första halvan och den isländska 

formen (som Collinder och Cnattingius skrev) på andra halvan. Þriði däremot översätts av 

alla utom Cnattingius som väljer den isländska formen, han byter ut þ mot th, men skriver 

också Tredje inom parentes. 



20 
 

 Járnviðjur är namnet på en skog och de olika översättningarna av namnet är Jernvid, 

Järnveden, Järnmården och Järnvider. Járnviðjur är en sammansättning av orden járn och 

viðjur (pluralis av viðja) och de orden betyder ’järn’ och ’ved’ eller ’träd’ (islex.is 2015). 

Både ved och mård är gamla ord för skog i svenskan (Hellquist 1992) och därför passar båda 

dessa i översättning även om skog skulle varit mer modernt. Göranssons Järnveder och 

Cnattingius Jernvid är nästan likadana men Göransson skriver med den ändelse som är i den 

fornisländska formen och Cnattingius är den enda av alla fem översättare som skriver jern- 

istället för järn- och detta kan bero på att man under 1800-talet skrev både ä- och e-ljud med e 

(Cnattingius översättning är som nämnt tidigare i avsnitt 2.3 skriven år 1819). 

 Nästa namn är Kǫr och detta är Hels säng. Ordet betyder på isländska ellihrumleiki eller 

sjúkrabeður, vilket på svenska blir ’ålderdomssvaghet’ eller ’sjuksäng’ (Magnússon 1989, 

islex.is 2015). De olika former översättarna har är Tvinsot, Sjukläger och Dödsbädd. De två 

senare, Dödsbädd och Sjukläger, är lätta för en modern läsare att förstå och har samma 

betydelse som det står i Magnússon (1989) medan Tvinsot inte riktigt är samma sak. Tvinsot 

är en benämning på sjukdom, särskilt lungsot, kan också vara ett själsligt tillstånd som orsakar 

försvagning (SAOB), så delen med att det handlar om svaghet passar även om de nyare 

översättningarna kanske är med lättförståeliga. De två som skrivit Tvinsot är Göransson och 

Cnattingius och detta kan vara för att tvinsot eller lungsot var mer vanligt under den tid dessa 

översättningar skrevs och en sådan sjukdom kan i många fall lett till döden så ordet kan då 

varit synonym med dödsbädd eller sjukläger. 

 Översättarnas Lättfot, Lättfjät, Lättfote och Letfoten är direkta översättningar av Léttfeti 

från isländska till svenska. Léttfeti är en av asarnas hästar och namnet betyder helt enkelt 

lättfot, létt – lätt och feti – fot, (islex.is 2015). Collinder och Johansson & Malm skriver fjät 

istället för fot/fote/foten och det är besläktat med fot och kan även betyda fotspår (Wessén 

1973, Hellquist 1922); det låter lite ålderdomligt men är fullt begripligt. Att Göransson skriver 

Let- istället för Lätt- kan vara för att han antingen vill försöka hålla översättningen nära den 

fornisländska formen eller så kan det bero på samma sak som Jernvider, att man på 1800-talet 

skrev e istället för ä.  

 Det sista namnet i tabell 8 är Svíþjóð. Det är det isländska namnet för Sverige och är en 

sammansättning av orden svíar och þjóð (Magnússon 1989). Svíar är ordet svíi i pluralform 

och betyder ’svenskar’ och þjóð betyder ’folk’ eller ’nation’ (islex.is 2015). Endast 

Cnattingius översätter namnet och skriver Svearike vilket är precis vad Svíþjóð betyder, de 

andra sparar det isländska namnet. 
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5. Diskussion av resultatet 

 
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras. För att lättast få en bild av resultatet kommer 

diskussionen först att läggas upp och delas in på samma sätt som resultatet gjordes, sedan 

kommer en större slutsats dras av detta och sist tas tankar om detta upp. 

 Mitt syfte med undersökningen som presenteras i denna uppsats var att undersöka hur fem 

olika översättare gått till väga när de översatt namn i Snorres Edda och om de varit 

konsekventa eller inte och varför de i så fall inte varit det. Det jag väntade mig att se under 

min undersökning var att de modernare översättningarna skulle ha mer försvenskade eller 

översatta namn men detta visade sig inte stämma riktigt. 

 Jag börjar här med att diskutera diftonger och monoftonger. På den fornisländska diftongen 

au var Cnattingius den som översatte längst och skrev diftongen som ö i sina översättningar 

på alla namn medan Collinder, Johansson & Malm och Ohlmarks sparade diftongen på lika 

många namn med inte nödvändigtvis på samma. Intressant är att se att Göransson, som är den 

äldsta översättaren, har skrivit fler namn utan diftongen än de moderna översättarna. Detta 

gäller även den isländska diftongen ey där Cnattingius skriver ö medan de andra låter 

diftongen vara kvar. När det kom till monoftongerna var det intressant att se att fyra av fem 

översättare (Cnattingius, Collinder, Ohlmarks, Johansson & Malm och Göransson) har skrivit 

den isländska vokalen á som a i sina översättningar medan Ohlmarks har varit den enda som 

skrivit med å. Båda delar är korrekt enligt svenskans språkutveckling men bara en valde å. 

 Eftersom den fornisländska vokalen ǫ har så många som fyra motsvarigheter i svenskan är 

det svårt att säga om en översättare är närmare svenska än den andra, det är också svårt att 

säga om deras val av motsvarighetsvokal har en speciell orsak eller om de valt en som de bara 

tycker verkar bra. Det enda av namnen jag tagit med i min undersökning där jag kan säga att 

jag vet varför de har tagit en viss vokal är namnet Svǫl där Ohlmarks och Johansson & Malm 

faktiskt har kollat upp vad namnet betyder och sedan översatt det till Sval. 

 Vokalen æ översätts till ä av alla översättare utom Cnattingius som annars översatt till 

svenska motsvarigheter på monoftonger och diftonger. 

 Konsonanten þ väljer Cnattingius att skriva som th medan de andra har valt att skriva 

denna som t och båda fungerar även om man kan tänka att bara ett enkelt t känns modernare. 

 Konsonanten ð väljer alla översättarna att skriva som d även om Göransson är lite splittrad 

i sin kolumn och översätter både ð och þ som d. 
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 I nästa del kommer jag nu diskutera namnen som översatts helt eller delvis eller inte alls. 

Under namnen som ingen översatt står Cnattingius ut även här då han på flera namn faktiskt 

skriver en svensk översättning inom parentes. Man kan då fundera på varför han inte bara 

skrev det svenska namnet och det skulle kunna vara för att hålla kvar det isländska och gamla 

men ändå förklara lite. Även Johansson & Malm översätter ett namn i tabell 7, det kanske inte 

får med sig betydelsen hela vägen och för många läsare är det synd att de bara översätter ett 

namn. Även i tabell 8 har Cnattingius sparat de isländska namnen och har inom parentes 

svenska översättningar på några av dem och Collinder och Göransson sparar också på samma 

namn. Man kan även se att alla översättare valt att översätta några till svenska, t.ex. har 

Járnviðr och Léttfeti blivit Jernvid, Järnveden, Järnmården och Lättfjät, Lättfote och Letfoten 

och i dessa översättningar som är lika men ändå olika ser man skillnader i hur svenskan såg ut 

under den tid översättningen skrevs, t.ex. fjät och fot. 

 Det man sammanfattningsvis kan säga om resultatet är att både isländska och svenska 

namnformer förekommer och att Cnattingius översättning från tidiga 1800-talet i flera fall ser 

mer modern med sina översättningar än de från sena 1900-talet och detta förvånade mig. Jag 

var nästan helt säker på att ju modernare översättning man hade desto mer översatta skulle 

namnen vara. 

 Man kan nog tänka sig är att om en översättning skulle komma ut nu med alla namn 

översatta till svenska, inga diftonger och inga isländska bokstäver så skulle den så klart vara 

lättläst för moderna läsare och fler skulle kunna ta till sig historierna och lära sig något. Men 

den skulle kanske också ta ett steg för långt ifrån originalet och människor skulle få svårt att 

se ett sammanhang mellan de äldre översättningarna, de fornisländska texterna och de nya. 

Det är en balansgång hur långt man borde gå för att enbart få läsare utan att för den delen 

förstöra. Något som man kan tänka sig skulle kunna gynna denna genre kunde vara att ge ut 

barn- och ungdomsversioner av denna bok med översättningar, där man gått in lite hårdare 

och översatt namn till svenska och gjort det lättläst för att få fler barn och ungdomar att ta till 

sig denna litteraturskatt. Man skulle även kunna ge ut skolutgåvor och som kan användas i 

undervisning. 
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6. Sammanfattning 

 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om och hur man har översatt namn i Snorres 

Edda, närmare bestämt Gylfaginning. Genom att undersöka ett fyrtiotal namn i fem 

översättningar från 1746, 1819, 1958, 1964 och 1997 kunde jag visa att alla fem översättare 

har valt att blanda isländska och svenska namn men ändå i många fall följt svenskans 

språkutveckling vad gäller monoftongering av vokaler och fornisländska vokalers och 

konsonanters motsvarigheter. Jag undersökte även huruvida man översatt namn i sin helhet 

och även delvis. Resultatet visade även att det inte nödvändigtvis är den nyaste översättningen 

av namn som kan ses som den mest ”moderna” utan översättningarna från 1746 och 1819 var 

i flera fall tagna längre från fornisländska än de från andra halvan av 1900-talet. Det visade 

även att man i översättningen av hela namn kan skönja den skillnad i svenskan som ändå är 

mellan 1700-tal och nu, inga enorma skillnader men ändå skillnader. 

 Denna undersökning kan så klart göras större och grundligare om man har mer utrymme än 

en uppsats så som denna ger. 
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Bilaga 

Namnförteckning 

F.Isl Cnattingius Collinder Ohlmarks J&M Göransson 

Aurboða Örboda Aurboda Aurboda Aurboda Örboda 

Auðhumla Ödhumbla Audumbla Audumbla Audumbla Audumbla 

Auðr Od Aud --------------- Aud Auder 

Aurgelmir Örgelmer Aurgelme Aurgelmir Aurgelmir Örgelme 

Aurvangar Örvang Aurvangar Aurvångarna Aurvang Örvanga 

Austri Östre Östre Östre Östre Östan 

Áli Ale Ale Ale Åle Atle 

Ásaþórr Asathor Asator Asa-Tor Asator Asaþor 

Blíkjanda bǫl Förtärande 

sorg 

Glänsande 

ofärd 

Skrudskräck Glänsande 

ofärd 

Ett 

förskräckligt 

bölande år 

Dáinn Dainn Dain Dåin Dain Danin 

Draupnir Dröpner Draupne Dröpner Draupner Dröpner 

Fallanda 

Forað 

Fällande 

svek 

Fallfördärv Fallefälla Fallfördärv Tolmod 

Farmaguð Farmagud Farmagud Farmagud Farmagud Farmagud 

Fárbauti Farböte Farbaute Farbaute Farbaute Farböte 

Gangleri Ganglere Gangläre Gångläre Ganglere Ganglere 

Gimlé Gimle Gimle Gimlä/ 

Gim-Lä 

Gimle Gimle 

Gunnþráinn Gunnthrainn Gunntrain Gunntråin Gunntråen Gundro 

Gǫpul Göpul Göpul Gapul Göpul  

Hangaguð Hangagud 

(de hängdas 

Gud) 

Hangagud Hangagud Hänggud Hangagud 

Haptaguð Haptagud Haptagud Haptagud Haptagud  

Hár Har (hög) Har Hög Hög Har 

Heiðrún Hejdrun Heidrun Heidrun Heidrun Heidrun 

Hræsvelgr Hræsvelg 

(likslukaren) 

Hräsvelg Liksluke Hräsvelg  

Huginn Hugen Hugin Hugin Hugin Hugen 

Jafnhár Jafnhar 

(jämnhög) 

Jafnhar Jämnhög Jämnhög Jämnhar 

Járnviðr Jernvid Järnveden Järnmården Järnveden Järnvider 

Jǫruvellir Joruvallen Jöruvalla Järavallen Jöruvallar Joru vall 

Jǫtunheimar Jotunheim Jotunheim Jotunheimar Jotunheim Jåttahem 

Kǫr Tvinsot Sjukläger Dödsbädd Sjukläger Tvinsot 

Laufey Löfö Laufey Laufey Laufey Lofeyar 

Léttfeti Lättfot Lättfjät Lättfote Lättfjät Letfoten 

Muninn Munen Munin Munin  Munin  Munen 

Njǫrðr Njörd Njord Njord Njord Niordr 

Sjǫfn Sjöfn Sjöfn Sjövn Sjafn  

Skinfaxi Skenfaxe Skinfaxe Skinfaxe Skinfaxe Skenfaxe 

Surtr Surter Surt Surt Surt Svarter 
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Svarinshaugr Svarinshög Svarinshög Svarinshaug Svarinshög Svarinshög 

Svíþjóð Svearike Svitjod Svitjod Svitjod ------------ 

Svǫl Svöl Svöl Sval Sval  

Sæhrímnir Sæhrimner Särimne Sä-Hrimne Särimner  

Þórr Thor Tor Tor Tor Tor 

Þriði Thridi 

(tredje) 

Tredje Tredje Tredje Tredje 

Þrúðvangar Thrudvang Trudvang Trudvångarna Trudvang Drudvanger 

Ǫndurguð Skidgudinna Andurgud Skidgudinnan Skidgudinnan OnderGud 

 

 

 

 


