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Förord 

För snart nio år sedan bytte jag land och språk, tack vare ett stipendium från 
Svenska institutet. Från början handlade det om högst två terminers vistelse 
vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Jag skulle bygga en 
flotte till forsränningen, se en och annan runsten och kanske få ihop en 
vetenskaplig artikel. Att skriva en doktorsavhandling på svenska i Sverige 
ingick med andra ord aldrig i kalkylen. Mötet med mitt svenska lärosäte har 
blivit avgörande för mitt akademiska vägval. 

Utan min handledare Henrik Williams skulle just den här avhandlingen 
aldrig ha funnits ens som ett tankeexperiment. Henrik, som tog emot mig på 
centralstationen i Uppsala hösten 2007, har under de efterföljande åren varit 
en högt uppskattad diskussionspartner och kritiker av mina texter. Jag be-
undrar det engagemang och intresse som Henrik visat för mitt arbete oavsett 
om jag var utbytesforskare, student eller doktorand. Min andra handledare, 
Staffan Nyström, har också varit min lärare i nordisk namnforskning. 
Staffans noggranna och insiktsfulla granskning av avhandlingens text har 
hjälpt mig att utveckla både dess innehåll och form. Ett varmt och innerligt 
tack för all den tid ni båda lagt ned på att läsa och kommentera, lyssna och 
säga emot, kritisera och berömma! 

Under åren som forskarstuderande har jag haft glädje av att under arbetets 
olika skeden dryfta diverse frågor och utkast med ett flertal hängivna kolle-
gor. Kristina Neumüller har i egenskap av skuggopponent bidragit med 
många värdefulla synpunkter som avsevärt lyft avhandlingens begriplighet 
och läsarvänlighet. Staffan Fridell och Lennart Hagåsen har ställt upp som 
granskare och lämnat ovärderliga kommentarer om avhandlingens etymolo-
giska kapitel. Thorsten Andersson, som läst manuset flera gånger, har utöver 
den vetenskapliga återkopplingen bistått med entusiasm och livsnödvändig 
uppmuntran under slutskrivandet. Delar av eller hela avhandlingsmanuset 
har lästs och kommenterats av bland andra Heimir Pálsson, Jussi Nuorluoto, 
Veturliði Óskarsson, Michelle Waldispühl och Christine Watson, som jag 
riktar ett stort tack till. Jag vill särskilt tacka Stefan Mähl, Aud-Kirsti Peder-
sen, Fred Ruchhöft och Svavar Sigmundsson för hjälpen med frågor rörande 
lågtyska, kontaktonomastik, slavisk arkeologi respektive isländsk ortnamns-
forskning. 

Att få till stånd den här boken skulle ha varit omöjligt utan ett gott sam-
arbete under arbetets slutstadium. Jag vill uttrycka min tacksamhet mot 
Mindy MacLeod som översatt sammanfattningen till engelska och Jonathan 



 14 

Adams som granskat det engelska abstraktet. Tacksamma tankar går även till 
Kristina Neumüller som framställt kartor, Fred Ruchhöft, Den Arna-
magnæanske Samling och Det Kongelige Bibliotek som bistått med 
bildmaterial, Marco Bianchi som rått bot på några samarbetsovilliga tecken 
samt Jerker Hagman som hjälpt till med utformningen av flera figurer. Maja 
Bäckvall, Helén Ericson, Cecilia Hagman, Elin Pihl och Inger Stensson-
Hagman har bidragit med oskattbara insatser vid korrekturläsning. 

Utan mina skickliga lärare i svenska som andraspråk skulle jag aldrig ha 
kunnat tillägna mig svenska på några få år och så småningom skriva en dok-
torsavhandling. Tusen tack Stefan Axelson, Lennart Larsson, Åsa Vikström 
och Tulla Wisén! Jag vill även varmt tacka kollegor vid Institutionen för 
nordiska språk, Uppsala universitet, och särskilt Seminariet för nordisk 
namnforskning, vilka under många år var mina enda referenspunkter i det 
svenska samhället. Jag har under doktorandåren haft turen att få dela kontor 
med Elin Pihl och Anna Sahlée som allt som oftast bistått med blixtsnabb 
privat språkrådgivning. Ett djupt känt tack för det! Ett alldeles särskilt tack 
går dessutom till mina före detta och nuvarande doktorandkollegor Lotta 
Busing och Monia Vezzoni samt Agnieszka Backman, Maja Bäckvall, 
Alessandro Palumbo, Sonia Pereswetoff-Morath och Hanna Åkerström. 

Jag har under min vistelse i Sverige, både före och efter antagningen till 
forskarutbildningen, mottagit flera resestipendier och andra bidrag som 
hjälpt mig på vägen mot den här boken. Jag vill uttrycka min tacksamhet 
mot IDO-stiftelsen för språkforskning till Hellmut Röhnischs minne, Kungl. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Ortnamnssällskapet i Upp-
sala, Sixten Gemzéus stiftelse, Stiftelsen Lundborgska Idofonden, Stiftelsen 
S. B. F. Janssons minnesfond, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska institu-
tet och Uplands nation. 

Under doktorandtiden har jag även fått möjlighet att vistas vid andra 
forskningsinstitutioner, bibliotek och lärosäten i Island, Danmark och Tysk-
land. Jag vill rikta ett varmt tack till Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum och Landsbókasafn Íslands, Nordisk Forskningsinstitut vid Køben-
havns Universitet och där särskilt Peder Gammeltoft, Bent Jørgensen, Tereza 
Lansing och Annette Lassen, samt Institut für Slawistik vid Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald jämte Joern-Martin Becker och Harry Walter 
därstädes. 

För all villkorslös kärlek och osvikligt stöd under utbildningsåren står jag 
i evig tacksamhetsskuld till min familj, dess både ryska och svenska del. 
Utan er, mina kära föräldrar, skulle jag aldrig ens ha tänkt tanken att slå in på 
forskarbanan. Utan dig, min syster Лера, skulle jag aldrig ha vågat tro på 
mig själv. Utan dig, Jerker, skulle jag aldrig ha haft viljan och kraften att 
slutföra projektet. 

 
Uppsala i mars 2016 
Alexandra Petrulevich 
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1 Inledning och bakgrund 

För mig började tanken på en avhandling med Knýtlinga saga. Eller var det 
med Saxo Grammaticus? Det var hur som helst den spännande relationen 
mellan de här två källorna (se avsnitt 1.4.2) som sparkade i gång en tanke-
process. Någon gång under läsningen av alla de skrifter som försökte bevisa 
vad som tillkommit först, Knýtlinga saga eller Saxos Gesta Danorum, har det 
aktuella avhandlingsämnet fötts. Det har utkristalliserats ur insikten att Knýt-
linga saga bär på delvis unikt ortnamnsmaterial som inte finns belagt i någon 
annan källa (jfr tablå 35 i 6.5). 

Ortnamnsmaterialet i fråga har anknytning till Vendland, västslavernas 
territorier längs Östersjöns södra kust (1.5.1), men förekommer i en nordisk 
text som beskriver 1100-talets krigståg i regionen (1.4). En kontaktonomas-
tisk ingång förefaller därför given i sammanhanget. Jómsborg, Tíkarey, Urk, 
vad är det för slags namn? Slaviska ortnamn lånade och anpassade av 
skandinaver eller ”äkta” nordiska bildningar? Hur kommer det sig att 
namnen över huvud taget finns med i sagan? Har de förmedlats direkt från 
slaver till nordbor eller har det funnits en mellanpart? 

En etymologisk undersökning av vendiska ortnamn (1.3) i Knýtlinga saga 
kan i ett bredare perspektiv ge oss insikter i på vilket sätt skandinaver 
behandlade inlånade icke-nordiska namn, något som det för närvarande finns 
otillräcklig forskning om. I kontaktonomastiska undersökningar om nordiska 
före detta kolonier ligger fokus på att beskriva det fornvästnordiska namn-
skickets inflytande på och integrering in i det lokala onomastikonet/språk-
systemet (till exempel Fellows-Jensen 1985, Hansen 1998, Sandnes 2003; 
2.1.2). Det motsatta perspektivet, där det lokala, icke-nordiska namnskicket 
med avbruten kontinuitet i fornvästnordiskan lyfts fram, har sällan inspirerat 
till ingående undersökningar (jfr dock Townend 1998, Džakson 2001, 
Gammeltoft 2005).1 

De vendiska ortnamnen i Knýtlinga saga delar även sagans komplicerade 
traderingshistoria (1.4.1, 3.1). Det stora tidsgapet mellan nedskrivningen 
i mitten på 1200-talet och sagans bevarade eftermedeltida avskrifter är svårt 
att överbrygga. Det som kan ha hänt ortnamnsmaterialet under denna tid 
förblir en gåta. Eftermedeltida handskrifter uppvisar i sin tur ett flertal 

                                 
1 Hänvisningen till Gammeltoft 2005 avser ett föredrag hållet vid den 22:a ICOS-kongressen 
i Pisa sommaren 2005. Forndanska och fornsvenska ortnamn i fornvästnordiska källor har 
studerats av bland annat Bent Jacobsen (1973), Ebba Hjorth (1975) och Gösta Holm (2004). 
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varierande former av de vendiska namnen. Man kan fråga sig om dessa 
former över huvud taget var i bruk på Östersjöns södra kust under 1100-talet. 
Eller är de eftermedeltida varianterna (2.2.2.1 och bilaga 7) endast 
konstruktioner skapade av de isländska skrivarna? 

Vår kunskap om namn i avskrivningsprocessen i allmänhet och avskriv-
ning av mindre känt ortnamnsmaterial i synnerhet är näst intill obefintlig. 
Det är väl känt att avskrivning leder till variation, men det saknas nyanse-
rade, sammanhållna beskrivningar av och förklaringar till den uppkomna 
variationen. I de sporadiska diskussioner av fenomenet som förekommer 
i litteraturen brukar syftet vara att sålla bort de namnvarianter som förefaller 
etymologiskt tvivelaktiga. En filologisk studie av ortnamnsvarianter i Knýt-
linga sagas eftermedeltida textvittnen (2.2.1 och bilaga 7) kan alltså fylla en 
kunskapslucka genom att erbjuda en mer heltäckande bild av den variation 
som uppstår vid avskrivning av namnmaterial. 

Ytterligare en viktig aspekt som ligger till grund för valet av det aktuella 
ämnet är Knýtlinga sagas problematiska ställning inom källkritiken. Det är 
framför allt sagans tradering, tendens och ett möjligt beroendeförhållande till 
Saxos Gesta Danorum (1.4, 3.1) som gör att sagans vittnesmål ofta har 
ifrågasatts inom bland annat historisk forskning. En undersökning av de ven-
diska ortnamn som tillhör sagans unika innehåll kan bidra till att forskare 
i större utsträckning vågar använda sig av materialet. 

Med detta sagt kan man konstatera att avhandlingen söker förena namn-
forskning, kontaktlingvistik och filologi. Att bedriva tvärvetenskaplig forsk-
ning är emellertid en utmaning som förutsätter användning av nya teoretiska 
och metodologiska grepp. Jag har låtit mig inspireras av kontaktonomastisk 
teori och metod (2.1) som tillämpas på det vendiska ortnamnsmaterialet för 
att skapa motsvarande analysverktyg för namnvarianter i textvittnena (2.2.4, 
2.2.5, 4.1.1). Den kontaktonomastiska ramen utgör med andra ord avhand-
lingens ryggrad (1.1, 1.2). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vad är ortnamnsanpassning? När börjar den och när tar den slut? Vilka 
faktorer är det som påverkar anpassningsprocessen? Och var går egentligen 
gränsen mellan inlånade och inhemska namn? Dessa frågor har ännu inte fått 
något uttömmande svar trots mångårig kontaktonomastisk forskning (2.1.2). 
Jag anser att anledningen till detta är avsaknaden av en gemensam syn på 
teoretiska utgångspunkter och begreppsapparat, inklusive avgränsning av 
namnanpassning och andra termer. Den föreliggande avhandlingens första 
uppgift är således att definiera de begrepp respektive de teoretiska premisser 
som undersökningen ska vila på. 

Avhandlingens titel aviserar att jag ser ortnamnsanpassning som en 
process, vilket innebär att jag introducerar en kronologisk aspekt i arbetet. 
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Fenomenet namnanpassning tar alltså inte nödvändigtvis slut vid inlån eller 
replikation (2.1.3 och bilaga 7), utan kan fortsätta vidare. Sett utifrån den 
nuvarande undersökningens förutsättningar handlar det om anpassning i två 
olika typer av material vid två olika tidpunkter: 1) anpassning av vendiska 
ortnamn vid replikation och 2) anpassning av vendiska ortnamnsvarianter 
vid avskrivning, det vill säga i Knýtlinga sagas eftermedeltida textvittnen 
(1.2). Exempelvis anpassas det slaviska namnet *Dyminy först fonologiskt 
vid replikation (2.1.5 och bilaga 7), jfr fvn. *Dimin (Demmin, 6.1.1.1), och 
sedan även onomastiskt vid avskrivning (2.2.5, 5.1.2.4 och bilaga 7), då 
*Dimin byts ut mot Dímun, jfr Stóra Dímun och Lítla Dímun på Färöarna 
(7.1). Jag ämnar undersöka båda dessa anpassningstyper. 

Avhandlingens syfte är alltså att både teoretiskt och empiriskt beskriva 
och förklara fenomenet ortnamnsanpassning genom en studie av vendiska 
ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga som avhandlingens huvud-
sakliga empiriska underlag. 

Avhandlingens frågeställningar kan sammanfattas på följande sätt: 
1) Vad är ortnamnsanpassning? Hur kan man på ett teoretiskt plan defini-

era och avgränsa detta fenomen? 
2) Vilka faktorer påverkar ortnamnsanpassning? 
3) Hur gestaltar sig ortnamnsanpassning vid replikation och vid avskriv-

ning? 
4) Hur mycket och vilken variation förekommer i vendiska ortnamnsvari-

anter i Knýtlinga sagas eftermedeltida textvittnen? Vilka strategier tillämpas 
vid anpassningen av namnvarianterna vid avskrivning? 

5) Vilka strategier tillämpas vid anpassningen av replikerade vendiska 
ortnamn i Knýtlinga saga? Kan de genomförda anpassningarna avslöja något 
om ortnamnens tradering? 

1.2 Avhandlingens delundersökningar och disposition 
Avhandlingens empiriska del består av två delundersökningar, en etymo-
logisk och en filologisk. Dessa är kopplade till den kronologi som pre-
senterats i 1.1. Den etymologiska delundersökningen behandlar ortnamns-
anpassning vid replikation, medan den filologiska delundersökningen lyfter 
fram anpassning vid avskrivning. Denna kronologi är knuten till det antagna 
händelseförloppet, då de replikerade vendiska namnen först antas ha kommit 
in i fornvästnordiskans namnförråd och Knýtlinga saga för att därefter 
traderas vidare i sagans avskrifter. 

Det är dock även möjligt att betrakta det kronologiska förhållandet mellan 
de tänkta delundersökningarna på ett annat sätt. Det är vendiska ortnamns-
belägg och motsvarande ortnamnsvarianter hämtade ur Knýtlinga sagas 
eftermedeltida textvittnen som i första hand ligger till grund för vår uppfatt-
ning om textverkets vendiska ortnamn (2.2.2.1), det vill säga att sagans 
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handskrifter utgör utgångspunkten för materialinsamlingen. Enligt denna 
materialbaserade ”kronologi” tar undersökningen sin början i det som 
faktiskt finns belagt, det vill säga ortnamnsbelägg, för att fortsätta med 
analysen av abstraktioner, det vill säga ortnamnsvarianter och ortnamn. 

Dessa båda kronologier finns representerade i föreliggande avhandling. 
På det övergripande planet gäller en materialbaserad ”kronologi”. Den filo-
logiska delundersökningen (kap. 5) föregår den etymologiska (kap. 6), 
eftersom resultaten av den förstnämnda ligger till grund för den sistnämnda. 
På detaljnivå, exempelvis vid genomgång av teoretiska utgångspunkter i kap. 
2, knyts redovisningen till det ovan tänkta händelseförloppet. Den kontakt-
onomastiska forskningens fokus på anpassning vid replikation avgör disposi-
tionen i teorikapitlet, där kontaktonomastiska teoretiska utgångspunkter (2.1) 
placeras före filologiska teoretiska utgångspunkter (2.2). Med kontakt-
onomastiken som inspirationskälla utvecklar jag teorin om ortnamnsanpass-
ning för att även omfatta anpassning vid avskrivning. 

Den filologiska delundersökningen (kap. 5) avser att beskriva och för-
klara variationen i vendiska ortnamnsvarianter i ett flertal slumpmässigt 
utvalda textvittnen av Knýtlinga saga. Det innebär att jag tar ett helhetsgrepp 
om det excerperade namnmaterialet, även om det är anpassning vid avskriv-
ning som jag i enlighet med avhandlingens syfte främst är intresserad av. 
Tillvägagångssättet att studera ett fenomen eller ett specifikt ortnamns-
stratum i sin kontext har hämtats ur kontaktonomastiska studier (2.1.2.1). Jag 
anser även att kontexten i sig är värdefull i den filologiska delundersökning-
en, eftersom så lite är känt om den variation som uppstår vid avskrivning av 
ortnamn. Den kvalitativa filologiska delstudien kompletteras med ett kvanti-
tativt inslag där jag även undersöker hur mycket variation som tillkommer 
i sagans eftermedeltida avskrifter. 

Det bör påpekas att anpassning vid avskrivning (2.2.4) från början omfat-
tar ortnamnsvarianter av både nordiskt och icke-nordiskt ursprung (diskus-
sion i kap. 8). Det beror på att den filologiska delundersökningen föregår den 
etymologiska, det vill säga att de utvalda ortnamnens ursprung – slaviskt 
eller nordiskt – är okänt vid behandlingen av de namnvarianter som möter 
oss på vendiskt område enligt sagans vittnesmål. Problemet löses genom att 
vid en sammanslagning av delundersökningarnas resultat (kap. 7) filtrera 
bort det som efter den etymologiska undersökningen visar sig tillhöra det 
inhemska, nordiska namnmaterialet. 

Målet med den etymologiska delundersökningen (kap. 6) är att fastställa 
de ortnamnsanpassningsstrategier som tillämpats vid replikationen av de 
vendiska ortnamnen i Knýtlinga saga. Namnen i fråga har inte sällan trade-
rats till fornvästnordiskan via tredje part, vilket den valda anpassningsstrate-
gin i vissa fall kan belysa (6.4). Jag tar i övrigt hänsyn till både språkliga och 
icke-språkliga faktorer för att avgöra de replikerade vendiska ortnamnens 
tradering. 
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Avhandlingen består av åtta kapitel. Det första kapitlet har inletts med en 
presentation av avhandlingens syfte och frågeställningar (1.1) samt del-
undersökningar och disposition (1.2). Därefter redogör jag kort för avhand-
lingens material, vendiska ortnamn, ortnamnsvarianter och ortnamnsbelägg 
(1.3) samt den huvudkälla, Knýtlinga saga, som materialet kommer ifrån 
(1.4). Bakgrundsinformation om den region som de undersökta namnen är 
knutna till, Östersjöns södra kust, och de slaviska dialektgrupper, polabiska 
och pomoranska, som anses ha talats där, redovisas i avsnitt 1.5. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av avhandlingens notation (1.6). 

Teorikapitlet (kap. 2) består av två delar där den första (2.1) tar upp kon-
taktonomastiska utgångspunkter, medan den andra (2.2) klargör filologiska 
utgångspunkter. I avsnitt 2.1 ger jag först en överblick över kontaktlingvis-
tisk och kontaktonomastisk teori, där fokus ligger på två fenomen, lån eller 
replikation samt anpassning (2.1.1, 2.1.2). En presentation av min syn på 
ortnamnsreplikation och ortnamnsanpassning (2.1.3) samt en klassificering 
av anpassningsstrategier (2.1.5) utgör här tyngdpunkten. En redogörelse för 
avhandlingens ståndpunkt i förhållande till rekonstruktiv filologi och de-
skriptiv filologi inleder avsnitt 2.2 (2.2.1). Tonvikten i denna del av kapitlet 
ligger på avgränsning av anpassning vid avskrivning och presentation av 
olika anpassningstyper (2.2.4, 2.2.5). 

I kap. 3 redogör jag först för Knýtlinga sagas tradering (3.1), där särskild 
uppmärksamhet riktas mot sagans eftermedeltida avskrifter (3.1.2). Därefter 
följer en genomgång av förutsättningarna för avgränsning och urval av Knýt-
linga sagas textbärare och motsvarande textvittnen varifrån den filologiska 
delundersökningens material hämtas (3.2). De utvalda textbärarna beskrivs 
i avsnitt 3.3. I avsnitt 3.4 redovisar jag principer för läsning av vendiska ort-
namnsbelägg. Avhandlingens transkriberings- och normaliseringsprinciper 
presenteras i avsnitt 3.5. Valet av en standardutgåva av Knýtlinga saga som 
är central vid en preliminär avgränsning av vendiska ortnamn diskuteras 
i avsnitt 3.6. Kap. 4 ägnas åt presentation av analysmetoder för avhand-
lingens olika delundersökningar. 

I kap. 5, som är det första av avhandlingens tre resultatkapitel, redovisas 
den filologiska delundersökningens resultat. Först analyserar jag redaktions-
specifika ortnamnsvarianter (2.2.2.2 och bilaga 7) för att avgöra om dessa 
går tillbaka på ett eller flera underliggande ortnamn (5.1.1). Därefter redogör 
jag för de anpassningstyper vid avskrivning och ortnamnsfel (2.2.4 och 
bilaga 7) som förekommer i det excerperade materialet (5.1.2, 5.1.3). Övriga 
typer av variation redovisas i avsnitt 5.1.4. Jag går genom de uppkomstme-
kanismer som ligger bakom den studerade variationen i avsnitt 5.2. Resul-
taten för den filologiska delundersökningens kvantitativa inslag presenteras 
i avsnitt 5.3. Kapitlet avslutas med sammanfattning och diskussion (5.4). 

I kap. 6 redovisar jag resultaten av den etymologiska delundersökningen. 
Jag undersöker sagans vendiska ortnamn av slaviskt ursprung och de an-
passningsstrategier som tillämpats vid replikation av dessa namn i avsnitt 



 20 

6.1. Nordiska ortnamn och det namnmaterial som saknar motsvarighet 
i andra källor (jfr 4.2) presenteras i avsnitt 6.2 respektive 6.3. Avsnitt 6.4 
ägnas åt analysen av de replikerade slaviska namnens möjliga traderingsväg 
in i nordiskan. Delundersökningens resultat sammanfattas och diskuteras 
i avsnitt 6.5. I kap. 7 ger jag en överblick över hur ortnamnsanpassning kan 
gestalta sig vid replikation och vid avskrivning genom att koppla resultaten 
av den etymologiska delundersökningen till resultaten av den filologiska 
delundersökningen. Avhandlingens avslutande kapitel (kap. 8) ägnas åt en 
sammanfattning av och några reflektioner kring undersökningens huvud-
resultat. Kap. 9 är en engelsk sammanfattning. 

Avhandlingen innehåller sju bilagor. Bilaga 1 är en sammanställning av 
Knýtlinga sagas vendiska ortnamn, ortnamnsvarianter och exempel på ort-
namnsbelägg. Vendiska ortnamn i sagans två redaktioner redovisas i bilaga 
2. I bilaga 3 finns en förteckning över undersökningens redaktionsspecifika 
ortnamnsvarianter. Bilaga 4 inventerar Knýtlinga sagas textbärare. De ut-
valda textbärarna av Knýtlinga saga presenteras i bilaga 5, där upplysningar 
om bland annat handskrifternas skrivare anges. Bilaga 6 utgör en uppställ-
ning över samtliga exempel på inverkan av de mekanismer som anses ligga 
till grund för den undersökta variationen i vendiska ortnamnsbelägg och 
varianter. Avhandlingens centrala termer med definitioner finns samlade 
i bilaga 7. 

1.3 Vendiska ortnamn, ortnamnsvarianter och 
ortnamnsbelägg i Knýtlinga saga  

1.3.1 Avgränsning och motivering 
Avhandlingens primära undersökningsmaterial utgörs av vendiska ortnamn 
i Knýtlinga saga, såväl som deras belägg och varianter (2.2.2.1) i ett urval av 
sagans textbärare och motsvarande textvittnen (3.2). Ordet vendisk har 
i detta fall ingenting med ortnamnens etymologi att göra, utan har enbart en 
geografisk syftning. Det territorium som beboddes av vendiska stammar 
under vikingatiden och början på medeltiden var visserligen omfattande, 
men det skandinavisk-vendiska kontaktområdet var i stort sett begränsat till 
Östersjöns södra kust (1.5.1). I gruppen vendiska ortnamn ingår de ortnamn 
som nämns i Knýtlinga sagas standardutgåva (3.6) i relevanta geografiska 
sammanhang, det vill säga de sammanhang som i första hand berör Meck-
lenburg och Pommern. 

Totalt räknar jag med 48 vendiska ortnamn i Knýtlinga saga (bilaga 1, se 
även figur 1). Antalet ortnamn i sagans redaktioner (1.4.1, 3.1) varierar där-
emot, då det förekommer 44 namn i A- respektive 43 i B-redaktionen (bilaga 
2). Variationen i antalet ortnamn beror på att det gemensamma ort-
namnsmaterialet i redaktionerna uppgår till 39 namn, medan nio namn, 



 21 

*Gorgasiam, Kotskógaborg, Kotskógur, Pólinaland, Pólóníaland, Rín, Vík, 
Vismarhöfn och Vismarshöfn, förekommer antingen i A- eller i B-
redaktionen (bilaga 2). Redaktionella och andra typer av utelämningar är en 
av orsakerna till att antalet ortnamn i redaktionerna minskar (3.2.1). Ett 
fenomen som bidrar till att antalet ortnamn ökar är skrivarnas omtolkning av 
icke-proprier till proprier (5.1.4). Avhandlingens delundersökningar utgår 
i stort sett från samma ortnamnsmängd med ett undantag: Rín exkluderas 
från den etymologiska undersökningen (4.2). 

Figur 1. Översiktskarta över 35 av 48 vendiska ortnamn ur Knýtlinga saga som 
undersöks i föreliggande avhandling. 1 betecknar Arkun, 2 Vík, 3 Heðinsey, 4 Skapa-
rödd, 5 Valung, 6 Karenz, 7 Ásund, 8 Ré och Réing, 9 Garðs, 10 *Parez, 11 Tíkarey, 
12 Stræla, 13 Bramnes?,2 14 Vismarhöfn och Vismarshöfn, 15 *Dubin, 16 Guð-
akrsá, 17 Rauðstokkr, 18 Urk, 19 *Tribiðen/*Tríbiðen?, 20 *Tríbussis?, 21 *Dimin 
och á Dimin, 22 Kotskógaborg och Kotskógur, 23 *Stolp, 24 *Grozvin, 25 Vostrosa, 
26 Valagustr, 27 Úsna, 28 Plazminni, 29 Jómsborg, 30 Steinborg och 31 Bursta-
borg. De namn vars identifiering är okänd, till exempel Beku, eller svår att redovisa 
med hjälp av en karta, till exempel Pólinaland, markeras inte. Kartan är framställd 
av Kristina Neumüller. 

Masnes är ytterligare ett ortnamn som av bland annat Olrik (1930–1931 
s. 158) förmodats vara av slaviskt ursprung, men som jag inte har med i min 
lista i bilaga 1. Masnes förknippas traditionellt, dock med reservationer, med 
dagens Masnedø som har en nordisk etymologi (jfr SD s. 310 som markerar 
sin lokalisering med frågetecken, Hald 1971 s. 78).3 Masnedø nämns även 
i Saxos Gesta Danorum som Masnet insula eller Masneta (Gesta 2 s. 242, 
276, 410, 418), men ortnamnet förekommer inte i ett sammanhang som 

                                 
2 Frågetecken markerar att referentens exakta position är svår att avgöra. 
3 Se diskussion om namnets identifiering i Petersen 1836–1837 s. 217, 242. 
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motsvarar sagans (SD s. 265).4 Jag stödjer den traditionella identifieringen 
av Masnes med det nordiska Masnedø och anser att Masnes kan vara en an-
passning av det underliggande forndanska namnet, vars ogenomskinliga slut 
omtolkas som namnleden -nes (jfr Bramnes, 6.2.3), jfr Selund : fvn. Sjáland 
(Sjælland; Brøndum-Nielsen 1932 s. 94 ff., Nyman 2000 s. 460–464). 

Ur de tio utvalda textbärarna av Knýtlinga saga (3.2.2) har jag excerperat 
1473 belägg på vendiska ortnamn (jfr 3.4.3). Dessa belägg ligger till grund 
för 124 vendiska ortnamnsvarianter (bilaga 1) som analyseras i den filo-
logiska delundersökningen. Utöver de 1473 beläggen innehåller delstudiens 
material även fem icke-ortnamnsbelägg från två av de utvalda textbärarna, 
AM 1005 4to och dess avskrift Papp. 4:o nr 41 (5.1.4). Exempelvis mot-
svaras Gl. kgl. sml. 1006 fol:s ortnamnsbelägg \tıl t’kar eyar\,5 p. 913, av 
folkslagsbenämningen kúrir m. pl. ’kurlänningar’ i systerhandskriften AM 
1005 4to, jfr \til Ku̇rar\, 78v (5.1.4). Icke-ortnamnsbeläggen, som av natur-
liga skäl inte utgör underlag för de analyserade ortnamnsvarianterna och 
ortnamnen, motsvaras av ortnamnsbelägg i övriga utvalda textbärare av 
sagan och undersöks av denna anledning inom studiens ramar. 

Utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar (1.1) förefaller det rim-
ligt att välja ett ortnamnsstratum som har förutsättningar att vara repliker 
(2.1.3 och bilaga 7) och/eller anpassningar uppkomna genom språkkontakt, 
samtidigt som det är möjligt att anpassningsprocessen även fortsätter vid 
avskrivning. Vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga 
respektive dess textvittnen uppfyller dessa krav. Det finns en möjlighet att 
ortnamnen kan ha uppkommit genom språkkontakt mellan skandinaver och 
vender längs Östersjöns södra kust (1.5.1), även om namnens ursprung och 
tradering kan vara svåravgjord. Sagans traderingssituation med ett flertal 
eftermedeltida avskrifter (3.1) möjliggör även studier av eventuell anpass-
ning vid avskrivning. 

Bakgrundsrelaterade problem talar också för den aktuella begränsningen 
till vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i en specifik text. Knýtlinga 
saga är en kompilation som karaktäriseras av komplicerat källäge, proble-
matisk historicitet samt svåravgjord tradering, vilket påverkar förutsätt-
ningarna för de i sagan bevarade ortnamnen (1, 1.4, 3.1). Valet av ett någor-
lunda homogent och sammanhållet ortnamnsstratum som karaktäriseras av 
en gemensam bakgrund är i detta sammanhang främjande för under-
sökningen, eftersom det möjliggör en noggrann genomgång av de faktorer 
som kan påverka ortnamnens olika livsfaser före och efter författandet och 
nedtecknandet av en saga, det vill säga skapande, tradering, möjlig replika-
tion samt anpassning vid replikation och vid avskrivning. 

                                 
4 Se 1.4.2 om Saxos namnbruk. 
5 Se 1.6 om användningen av bakåtvända snedstreck. 
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1.3.2 Tidigare forskning 
Av de 48 vendiska ortnamnen i Knýtlinga saga har 41 varit föremål för 
vetenskaplig undersökning inom ramen för Niels Matthias Petersens uppsats 
De Danskes Toge till Venden (1836–1837). I samband med beskrivningen 
av olika vendiska folkslag redovisar Petersen (a.a.) de ortnamn ur både 
Knýtlinga saga och Saxos Gesta Danorum som förknippas med de slaviska 
territorierna. Författarens uppmärksamhet riktas främst mot namnens identi-
fiering. Etymologiska och filologiska överväganden, där Petersen även tar 
upp några ortnamnsvarianter, förekommer sporadiskt i studien (till exempel 
s. 224–226). Petersens resonemang och argumentation bygger i en del fall på 
tidstypiska metoder som i dag anses vara föråldrade. Exempelvis hävdar 
författaren att *Gorgasiam (6.3.6) på grund av relativ ljudlikhet utgör en 
alternativ skrivning till namnet Garðs (Garz, 6.1.1.3) utan att beakta andra 
kontextuella faktorer eller förklara hur skrivningen *Gorgasiam i så fall 
uppstått (s. 240 f.). Petersens undersökning är icke desto mindre den första 
som tar upp de flesta av de aktuella namnen och ger en överblick över äldre 
litteratur rörande dessa. I föreliggande avhandling redogör jag för Petersens 
resultat i de namnavsnitt där det är aktuellt, till exempel i avsnittet om 
Tíkarey (Zicker, 6.1.3.7). 

Tidigare forskning kring varje enskilt ortnamn och enskild ortnamnsvari-
ant som ingår i avhandlingens delundersökningar redovisas i motsvarande 
avsnitt i kap. 6 och 5. Detta gäller även studier av östslaviska namn i saga-
materialet, varifrån eventuella paralleller hämtas (till exempel 6.1.1.5, 
6.1.1.6). 

1.4 Knýtlinga saga6 
Knýtlinga saga utgör avhandlingens huvudkälla, eftersom den innehåller det 
största antalet vendiska ortnamn jämfört med övriga kungasagor och andra 
typer av sagor. 

1.4.1 Knýtlinga sagas ålder och författarskap 
Knýtlinga saga anses tillhöra kungasagorna och brukar dateras till ca 1260–
1270 (Albeck 1963 sp. 616, Zernack 2000 s. 69 f.). Sagan behandlar dansk 
historia och innehåller biografier över danska kungar från Harald Blåtand 
(död 986/987) till Knut IV Valdemarsson (1163–1202; a.st.). Knýtlinga saga 
anses ha traderats i två redaktioner, A respektive B (3.1). 

Knýtlinga sagas struktur brukar framställas som tredelad (Albeck 1963 
sp. 616, DS s. LXXIII, Zernack 2000 s. 68; jfr Malmros 1993 s. 360). Den 
                                 
6 Avsnittet utgör en bearbetning av motsvarande text i Petrulevich 2010 s. 25–29 och Petrule-
vich 2012b s. 11–18. 
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första delen omfattar kap. 1–247 och skildrar de danska kungarnas styre före 
Knut den helige, det vill säga från Harald Blåtand till Sven Estridsson 
(1020–1074). Den hagiografiska framställningen över Knut den heliges liv 
upptar kap. 25–69 och utgör sagans andra del. Tiden från Olof Hunger (död 
1095) och Erik Emune (ca 1090–1137) till den pommerska hertigen 
Bogislav I:s nederlag och död år 1187 beskrivs i sagans avslutande del som 
består av kap. 70–130. 

Gustav Albeck (1946 s. 165–207, 1963 sp. 616; jfr DS s. LXXII, Zernack 
2000 s. 69) hävdar att Knýtlinga saga haft Heimskringla som förebild, en 
iakttagelse baserad på omfattande strukturella, stilistiska och innehållsliga 
likheter mellan de två verken. Till exempel anses sagans mellersta parti vara 
inspirerat av en motsvarande del i Heimskringla, sagan om Olav den helige 
(a.st.). Zernack (s. 69) problematiserar denna uppfattning och konstaterar att 
källor till de postulerade likheterna kan vara äldre än Heimskringla.8 

Knýtlinga sagas atypiska upptakt och eventuella paralleller med Heims-
kringla ligger bakom uppfattningen att sagan ursprungligen innehöll ett nu 
förlorat inledande parti som motsvarar Heimskringlas Ynglinga saga 
(Albeck 1946 s. 20 f. med referenser, DS s. LXXI f.). Skjöldunga saga och 
upptakten till Jómsvíkinga saga, bevarad i AM 291 4to, har nämnts som 
möjliga kandidater till en sådan inledning (Albeck 1946 s. 20–22, 1963 sp. 
616, DS s. LXXI f., Zernack 2000 s. 68 f.). 

Frågan om Knýtlinga sagas försvunna början aktualiseras även vid dis-
kussion av sagans titel. Knýtlingar tolkas enligt gängse uppfattning som 
’Knuts avkomlingar’, men det är oklart vilken Knut som i så fall avses, 
eftersom varken Knut den store (död 1035) eller Knut den helige (död 1086) 
kan ses som den avsedda danska dynastins grundare (Albeck 1963 sp. 616, 
Zernack 2000 s. 68). En upptakt hämtad från AM 291 4to, där sagokungen 
Knútr hinn fundni, en förmodad farfar till Harald Blåtand, omnämns, kan 
lösa detta problem (Jón Helgason 1934 s. 162, Albeck 1946 s. 13, 25, DS s. 
LXXII, Zernack 2000 s. 69). 

Bjarni Guðnason (i DS s. LXXII f.) ställer sig dock tvekande till lösning-
en. För det första kan ordet knýtlingur enligt honom inte vara särskilt gam-
malt, eftersom det inte finns belagt i fornvästnordisk poesi (s. LXXIII). För 
det andra synes det förvånande att Jómsvíkinga saga håller tyst om att Knútr 
hinn fundni är förfadern till danska kungar som efter honom även kallas för 
knýtlingar (a.st.). För det tredje omnämns Gorm den gamle, Harald Blåtand 
och Sven Tveskägg aldrig som knýtlingar i sagorna (a.st.). Bjarni Guðnason 
menar att knýtlingar i stället ska förstås som ’Knut den stores avkomlingar’ 
och att hypotesen om Knýtlinga sagas försvunna upptakt, där Knútr hinn 

                                 
7 Den angivna kapitelindelningen motsvarar den i sagans A-redaktion (3.1) och i avhand-
lingens standardutgåva (3.6). 
8 En diskussion om Heimskringla som Knýtlinga sagas huvudkälla förs i 1.4.2. 
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fundni ska ha omnämnts, inte är tillräckligt underbyggd (a.st.; jfr diskussion 
i Ólafur Halldórsson 1990 s. 82 f.). 

Knýtlinga sagas författare är okänd. Frågan om vem som kan ha satt 
samman sagan har av denna anledning länge varit föremål för livlig debatt 
i litteraturen. En rimlig kandidat ska enligt gängse uppfattning ha varit 
bekant med Heimskringla eller dess källor samt med den danska traditionen 
(Albeck 1963 sp. 616, DS s. CLXXIX–CLXXXIII, Zernack 2000 s. 69). Den 
isländska skalden Óláfr Þórðarson hvítaskáld, som uppfyller båda kraven, 
har av många hävdats stå bakom skapandet av Knýtlinga saga antingen som 
författare, informant eller inspiratör till verket (Axelson 1959–1960, Albeck 
1963 sp. 616, Hallberg 1963, 1978–1979, DS s. CLXXIX–CLXXXIV, 
Malmros 1993 s. 360, Zernack 2000 s. 69 f.). 

Óláfr Þórðarson var en av sturlungarna, bror till sagaförfattaren Sturla 
Þórðarson och brorson till Snorri Sturluson som satte samman Heimskringla 
(Axelson 1959–1960 s. 141 f., DS s. CLXXXI f.). Han vistades under en tid 
vid Valdemar Sejrs hov och umgicks med kungen, vilket flera källor upp-
lyser om (DS s. CLXXXI f., Zernack 2000 s. 69 f.). Enligt Knýtlinga saga 
fick islänningen lära sig många ypperliga berättelser av den danska kungen, 
jfr ”með honum var Óláfr Þórðarson ok nam at honum marga frœði, ok hafði 
hann margar ágætligar frásagnir frá honum” (SD s. 287), ’Óláfr Þórðarson 
stannade hos honom [Valdemar Sejr] och lärde sig mycket av honom 
[kungen], och hade många ypperliga berättelser från honom [att berätta]’. 
Þorgils sögu skarða uppger att Óláfr Þórðarson ”hafði verit með Valdimar 
konungi, ok fengit af hónum mikinn sóma” (Sturlunga 2 s. 110), ’hade 
uppehållit sig hos kungen Valdimar och visats mycket ära av honom’. 

Óláfr Þórðarsons eventuella författarskap aktualiserar frågan om Knýt-
linga sagas datering. Den traditionella tidfästningen, ca 1260–1270, omöjlig-
gör islänningens medverkan som upphovsperson, då Óláfr Þórðarson avled 
1259, för tidigt för att ha kunnat färdigställa sagan (Axelson 1959–1960 s. 
144, DS s. CLXXX, Zernack 2000 s. 70). Terminus post quem för sagans 
nedskrivning är emellertid 1251, året då Håkon den unge (död 1257) och 
Rikissa Birgersdotter gifte sig (DS s. CLXXX, Zernack 2000 s. 70), jfr ”[…] 
Ríkiz, er átti Hákon ungi Nóregskonungr” (SD s. 287), ’[…] Ríkiz som 
Hákon ungi, Norges kung, gifte sig med’. Det innebär att möjligheten för 
Óláfr Þórðarsons författarskap kvarstår och att Knýtlinga saga därmed kan 
tillskrivas en ny, reviderad datering, 1253–1259 (DS s. CLXXX–CLXXXIV, 
Ólafur Halldórsson 1990 s. 89 f.). 

1.4.2 Knýtlinga sagas källor 
Knýtlinga saga är ett kompilationsverk som bygger på isländsk och dansk 
tradition, däribland sagor, skaldedikter, årböcker, krönikor och hagiografier 
(Albeck 1963 sp. 616 f., Malmros 1993 s. 360, Zernack 2000 s. 69 f.). 
Sagans kompilator gör ett flertal hänvisningar till de använda källorna, 
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däribland ævi Nóregs konunga ’levnadsbeskrivningen av de norska 
kungarna’,9 Jómsvíkinga saga och fróðar danskar bókar ’lärda danska 
böcker’ (SD s. 29, 32, 54 f., 218; jfr Zernack 2000 s. 69). 

Forskningen är inte överens om på vilket sätt de slående innehållsliga lik-
heterna mellan Knýtlinga saga, speciellt dess första del, och Heimskringla 
ska förklaras (1.4.1). Albeck (1946 s. 165–213, 1963 sp. 616) och Bjarni 
Guðnason (i DS s. LXXIV f.) förefaller övertygade om att Heimskringla var 
Knýtlinga sagas huvudkälla. Zernack (2000 s. 69) och Rikke Malmros (1993 
s. 360) formulerar sig försiktigare, då de menar att likheterna i fråga kan här-
stamma från en oberoende användning av Heimskringlas källor och andra 
källskrifter. 

I sin avhandling om Knýtlinga saga uppmärksammar Albeck (1946 
s. 165–213) dess författares metod beträffande bearbetning av stoff ur 
Heimskringla. Enligt honom (a.st., sammanfattning s. 194–196) karaktärise-
ras tillvägagångssättet framför allt av kraftiga förkortningar och avsiktliga 
ändringar. En av orsakerna till ingreppen uppges vara sagans tendens. 
Sagans författare söker framhålla danska kungars insatser och bedrifter samt 
dölja deras nederlag. Det innebär att kungarna får större utrymme i vissa 
episoder, medan de framställningar som visar dem i ett mindre fördelaktigt 
ljus skärs bort eller förändras.10 Exempelvis skiljer sig beskrivningen av 
Håkon Sigurdssons återkomst till Norge i Heimskringla och den i Knýtlinga 
saga. I det förstnämnda verket erövrar bundsförvanterna Harald Blåtand, 
Håkon Sigurdsson och Harald Grenske Norge tillsammans, medan den 
danska kungen är den enda personen som står bakom erövringen i Knýtlinga 
saga (Albeck 1946 s. 167 f.). 

Knýtlinga sagas mellersta parti (1.4.1) har antagits i stort bygga på 
*Knúts saga helga, en förlorad saga om Knut den helige, men det är osäkert 
om ett sådant självständigt verk från ca 1200 verkligen existerat (Albeck 
1963 sp. 616, Zernack 2000 s. 69, DS s. CXIII–CXXXIV; jfr dock diskus-
sionen i Ólafur Halldórsson 1990 s. 89 f.). Till denna del av sagan lär dess 
kompilator ha hämtat stoff från flera danska källor som till exempel munken 
Ailnoths krönika (Zernack 2000 s. 69, DS s. CXIX–CXXII; jfr Albeck 1963 
sp. 616). 

Knýtlinga sagas avslutande del, från vilken det mesta av avhandlingens 
ortnamnsmaterial kommer (3.2.1), är källmässigt av särskilt intresse i före-
liggande arbete. Från kap. 107 och framåt kan man notera påfallande likheter 
mellan sagan och de sista böckerna (14–16) i Saxo Grammaticus Gesta 
Danorum (Albeck 1963 sp. 617), daterad till 1190–1208 (Friis-Jensen 2004 

                                 
9 Albeck (1946 s. 19) förefaller antyda att æfi Nóregs konunga avser Heimskringla. Julia 
Zernack (2000 s. 69, jfr DS s. LXXV–LXXXVII) menar att det är omöjligt att bestämma vil-
ken källa som avses och ger tre alternativ: *Hryggjarstykki, Heimskringla eller Ari Þorgils-
sons *Konunga ævi. 
10 Jag håller inte med Albeck angående Knýtlinga sagas avsiktliga ändringar av stoffet 
(Petrulevich 2012b). 
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s. 550). Dessa likheter har fått olika förklaringar i litteraturen (genomgång 
hos Weibull 1915 s. 180–183 med referenser). Här redovisar jag endast Curt 
Weibulls (1915 och 1976) och Albecks (1946) hypoteser som har en gemen-
sam utgångspunkt i att det föreligger en litterär förbindelse mellan Knýtlinga 
saga och Gesta Danorum. 

Weibull (1915 s. 234 f., 1976 s. 10, 29) postulerar en gemensam källa för 
de båda verken, en så kallad Ur-Knýtlinga enligt hypotesens senaste omar-
betning. Jämförelsen mellan Knýtlinga saga och Gesta Danorum avslöjar 
enligt Weibull (1915 s. 232, 1976 s. 15) att sagan helt saknar en så kallad 
”Hvidetradition” eller Absalons personliga minnen i form av de anekdoter 
och små berättelser som ligger till grund för stora delar av Saxos sista böck-
er. Samtidigt skiljer sig Saxos framställning från den i Knýtlinga saga genom 
avsaknaden av ett flertal person-, guda- och ortnamn samt andra specifika 
uppgifter (1976 s. 21). Den rimligaste förklaringen till detta är enligt Weibull 
(1915 s. 234 f., 1976 s. 10, 29) att Knýtlinga saga, som är en oberoende och 
självständig källa, återgår på en förlaga som även Saxo använt sig av. 

Albeck (1946 s. 304–337, 1963 sp. 617) ansluter sig däremot till uppfatt-
ningen att Knýtlinga saga, som är en yngre källa, vilar på Gesta Danorum. 
De olikheter som kan iakttas källorna emellan förklaras som resultat av saga-
författarens kompileringsstrategi. Enligt Albeck (1946 s. 305–337, s. 336) 
använder sig Knýtlinga sagas kompilator av Saxo på ett sätt som liknar den 
arbetsmetod som tillämpas beträffande Heimskringla (se ovan), det vill säga 
förkortningar och omflyttningar av stoffet samt inflätandet av andra källor, 
framför allt danska annaler, så att det blir svårt att känna igen originalet. 
Knýtlinga sagas intresse för rikshistoria förklarar varför sagaförfattaren i sin 
framställning hoppar över ”Hvidetraditionen”. 

Ur avhandlingens perspektiv är det spännande att namn spelar en viktig 
roll i diskussionerna om förhållandet mellan Saxos Gesta Danorum och 
Knýtlinga saga (jfr Weibull 1976 s. 21).11 Albeck (1946 s. 231 f., not 171) 
konstaterar att Saxos namnbruk är något varierande, jfr till exempel ”Her og 
der optræder de [ = ortnamn] ganske vist sparsomt, men andre Steder vrimler 
de frem.” Ett exempel på Saxos ibland bristande namnintresse finns i åter-
berättelsen av slaget vid Werle (sammanfattning och referenser i 6.1.1.12), 
där den slaviska hövdingen Nucletus (Gesta Danorum) eller Mjúklátr (Knýt-
linga saga) stupar. Knýtlinga saga uppger att slaget ägde rum vid borgen Urk 
(Werle), medan Saxo inte anger något namn på platsen. 

Knýtlinga sagas Urk ur den ovan nämnda episoden motsvarar troligen 
Wurle i Helmolds Chronica Slavorum (6.1.1.12) daterad till 1163–1172 
(Werthschulte 2010 s. 764). Sagans och Saxos förhållande till Helmolds 
Chronica, ännu en källa som berör saxiska och nordiska härtåg mot vender, 
utgör ytterligare en omdiskuterad fråga i de ovan presenterade hypoteserna. 

                                 
11 Jag undersöker på vilket sätt namnbruk i Knýtlinga saga och Saxos Gesta Danorum kan 
belysa förhållandet mellan källorna i Petrulevich 2012b. 
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Enligt Weibull (1915 s. 218–223) är det Gesta Danorum som använt sig av 
en med Helmolds krönika besläktad källkrets,12 vilket bland annat förklarar 
varför slaget vid Werle omtalas som en gemensam dansk-saxisk angelägen-
het (6.1.1.12). Albeck (1946 s. 256 f.) som Bjarni Guðnason följer (i DS 
s. CLXXVI) hävdar i stället att Knýtlinga sagas kompilator, som kände till 
Helmolds krönika, hämtade ortnamnet Urk därifrån. 

Båda de ovan presenterade hypoteserna angående relationen mellan Knýt-
linga saga och Saxos Gesta Danorum har sina anhängare, även om Albecks 
uppfattning verkar ha fått större genomslag (jfr Albeck 1963 sp. 617, DS 
s. CLXXVI, Ólafur Halldórsson 1990 s. 90, Mortensen 2012). Av denna an-
ledning kan frågan fortfarande anses vara omdiskuterad (Zernack 2000 
s. 69). 

1.5 Vendland som språkkontaktsområde 
1.5.1 Östersjöns södra kust 
Vendiska stammar anses traditionellt ha vandrat in och bosatt sig i forna 
germanska områden längs Östersjöns södra kust mot slutet av folkvandrings-
tiden, det vill säga slutet av 500-talet och 600-talet (SID s. 14–21, 33–36). 
Dateringen har emellertid reviderats av nyare forskning där vendernas an-
komst till regionen förläggs till slutet av 600-talet (Ruchhöft 2008a s. 65, 
Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 44).13 Vattendrag har underlättat fram-
farten för slaverna som under efterföljande århundraden kom att inta omfat-
tande territorier från Holstein i väster till nuvarande Polen i öster och från 
Rügen i norr till nedre Elbe i söder (SID s. 14–21, Tafel 1). Ortnamn av sla-
viskt ursprung, som troligen vittnar om östersjöslavisk bosättning, förekom-
mer även längs kustremsan på de danska öarna Lolland, Falster och Møn 
(Housted 1994 s. 25–67, 2000). 

Till de mäktigaste vendiska stamförbunden hörde obodriter som under 
historiens gång inbegripit flera olika stammar, däribland obodriter, kessiner, 
wagrier och polaber, samt liutizer som omfattade kessiner, tollenser, redarier 
och ukraner (figur 2; SID s. 261–265, Ruchhöft 2008a s. 80–96, 97–112). 
Obodriternas kärnområde låg i nuvarande Mecklenburg och östra Holstein, 
medan liutizer anses ha haft sina bosättningsområden i regionen kring floden 
Peene (Ruchhöft 2008a s. 80–84, 98). Obodriter och liutizer har haft en 
betydelsefull inverkan på den politiska utvecklingen i regionen. Dessa för-
bund har inte bara krigat sinsemellan eller utfört piratangrepp mot danskar, 

                                 
12 Det förefaller vara allmänt accepterat att Saxo inte använt sig av Helmolds Chronica 
Slavorum, trots att krönikan var känd i Danmark (DS s. CLXXVI med referenser, Gesta 1 
s. 28). 
13 Rügen anses ha blivit bebott först på 800-talet (Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 42–
49). 



 29 

utan de ingick även allianser mot tredje part och gjorde försök att styrka sina 
positioner genom att knyta släktband med sina grannar (SID s. 261–265, 390 
f., Etting 2000, Lind 2000, Nielsen 2000 s. 80–82). 

 
Figur 2. Slaviska stamområden väster om Oder under tidig medeltid. Kartan är fram-
ställd av Kristina Neumüller efter SID Tafel 1. 

Vidsträckta slaviska territorier har emellertid tidigt väckt grannarnas expan-
sionsintresse. Under vikingatiden har skandinaver grundat ett flertal bosätt-
ningar på olika platser längs Östersjön, till exempel nära Menzlin (Duczko 
2000 s. 30, 2013). Saxare har sedan 900-talet genom mission och östkoloni-
sering (Ostsiedlung) gjort försök att inlemma diverse slaviska stammar och 
deras länder i det tysk-romerska riket (SID kap. 6 och 7). På 1100-talet tog 
danska och saxiska kors- och härtåg mot Vendland fart (SID s. 388–397) 
med resultatet att vendiska territorier delades mellan parterna. Efter Arkonas 
erövring 1168 blev exempelvis Rügen danskt, medan obodriternas områden 
så småningom omvandlades till det saxiska hertigdömet Mecklenburg (a.st.). 

Östersjöns södra kust kan beskrivas som ett område med avbruten språk-
kontakt mellan olika etniska grupper, framför allt slaver, saxare och skandi-
naver. Regionens historia har kontaktonomastiska konsekvenser för det 
bevarade ortnamnsskicket. Det finns alltså förutsättningar för att de ortnamn 
som härstammar från de östersjöslaviska territorierna kan vara av indoeuro-
peiskt, germanskt, slaviskt, tyskt eller nordiskt ursprung. 
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1.5.2 Polabiska och pomoranska 
Jag har valt att i föreliggande avhandling använda mig av språktermerna 
polabiska och pomoranska för att beteckna de språk eller dialekter som tala-
des väster om Elbe respektive längs Östersjöns södra kust, från Wisła i öster 
till Kiel i väster (jfr NE 15 s. 175, 211). Visserligen förekommer de 
konkurrerande termerna elbslaviska (Elbslavisch) respektive östersjöslaviska 
(Ostseeslavisch) i tyskspråkig forskning (till exempel Rzetelska-Feleszko 
1998), men jag lutar mig i det här fallet mot Nationalencyklopedins term-
bruk (NE 15 s. 175, 211). Det bör samtidigt påpekas att slavisk onomastisk 
litteratur inte sällan ger uttryck för att polabiskan talades väster om Oder, 
medan endast dialekterna öster om Oder kan karaktäriseras som pomoranska 
(jfr till exempel etymologiska rekonstruktioner i Foster, Willich & Kempke 
2007, 6.1.1.6).14 

De flesta vendiska ortnamn som analyseras i avhandlingen kommer från 
det polabiska dialektområdet enligt den sistnämnda avgränsningen. I dess 
östra utkant delar polabiskan emellertid gemensamma egenskaper med 
pomoranskan (jfr Rzetelska-Feleszko 1998 s. 168). Det är därför av vikt att 
i detta inledande skede redogöra för både polabiskans och pomoranskans 
källläge och karaktäristiska egenskaper. På grund av det behandlade 
materialets art berör jag dock endast ett urval av språkens fonologiska och 
prosodiska drag. 

Både polabiskan och pomoranskan är dåligt belagda. Polabiskan, som an-
ses ha dött ut i början av 1700-talet, finns dokumenterad i ett fåtal kortare 
texter, glossamlingar och ordböcker (NE 15 s. 175, Rzetelska-Feleszko 1998 
s. 165 f., 2002a s. 363 f.). Enbart onomastiskt material ligger till grund för 
rekonstruktion av de flesta pomoranska dialekter som till följd av tyskarnas 
östkolonisering började försvinna redan under medeltiden (NE 15 s. 211, 
Rzetelska-Feleszko 1998 s. 167). Slovintsiskan, som dog ut på 1900-talet, 
och kasjubiskan utgör pomoranskans enda avkomma (NE 10 s. 486; jfr 
Breza 1998, Rzetelska-Feleszko 1998 s. 167 f., 170, 2002b s. 511 f., Lubaś 
2002).15 

Polabiskan och pomoranskan tillhör enligt traditionell taxonomi en 
lechitisk underkategori av västslaviska språk (Rzetelska-Feleszko 1998 s. 
165). Bland de typiska drag som kännetecknar den lechitiska gruppen kan 
nämnas bibehållandet av urslaviskans nasala vokaler och övergången av *ě, 
det vill säga /æː/, till  ́a, /aː/, där accenttecknet markerar palatalisering av 
föregående konsonant, före icke-palataliserade dentaler (a.st., Polański 1993 
                                 
14 I några fall använder forskare sig även av begreppet polabisk-pomoranska vid härledningen 
av ortnamn med anknytning till Östersjöns södra kust (till exempel Trautmann 1949, 6.1.1.9). 
15 Både slovintsiskan och kasjubiskan talades i den östra utkanten av pomoranskans dialekt-
område, kring sjöarna Gardno (ty. Garder See) och Łeba (ty. Lebasee) respektive väster om 
Gdańsk. Eftersom det ortnamnsmaterial som behandlas i min undersökning inte härstammar 
från dessa territorier redogör jag inte för de språkdrag som dessa språk eller dialekter upp-
visar. 
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s. 801, 2014 s. 1409, även Shevelov 1964 s. 165, 173, Stieber 1973 s. 24),16 
se Stræla (Dänholm, 6.1.1.10).17 

Till de drag som särskiljer polabiskan från pomoranskan hör bland annat 
reflexer av urslaviskans *y, /ɨː/, och behandling av klustret *TărT, där T står 
för konsonant (Rzetelska-Feleszko 1998 s. 166, 168; jfr Jeżowa 1961 s. 45, 
77, Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 s. 203 f., 210, Polański 1993 s. 803, 
Rzetelska-Feleszko 2002a s. 365).18 Det anses traditionellt att urslaviskt *y 
gav /oɪ/ i polabiskan (Lehr-Spławiński 1929 s. 47 f., Shevelov 1964 s. 377), 
men sammanföll med /iː/ i pomoranskan ”i förhistorisk tid” (Lorentz 1925 
s. 33), jfr polab. dåim ’rök’ och pom. dïm ’rök’ (Lehr-Spławiński 1929 s. 47, 
Lorentz & Hinze 1958 s. 138, Polański 1993 s. 803). Denna bild är dock 
något förenklad, eftersom det äldsta empiriska underlaget, namnbelägg ur 
tyska källor på latin, uppvisar stor variation. På det pomoranska området 
förekommer skrivningar med både <i>, <ui> och <oy>, som anses återspegla 
den faktiska vokalismen (Jeżowa 1961 s. 45, Rzetelska-Feleszko & Duma 
1991 s. 210; diskussion i Polański 1993 s. 803), se *Dimin (Demmin, 
6.1.1.1). Polabiskan behåller det urslaviska *TărT, till exempel polab. gorχ < 
samslav. gorχъ < urslav. *gărchъ ’ärtor’, se till exempel Garðs (Garz, 
6.1.1.3), medan pomoranskan karaktäriseras av förlängning av vokalen 
i klustret utan metates, det vill säga pom. *TārT < urslav. *TărT, till exempel 
pom. *Varnov(o) bildat till urslav. *varna ’kråka’ (Rzetelska-Feleszko 1998 
s. 166, 168; jfr Jeżowa 1961 s. 77 f., Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 
s. 203 f., Rzetelska-Feleszko 2002a s. 365, Polański 2014 s. 1409). 

Polabiskan och pomoranskan uppvisar även vissa likheter, till exempel 
beträffande utvecklingen av det initiala vo- som återgår på protetiskt19  
[w] + *o- (Rzetelska-Feleszko 1998 s. 168; jfr Jeżowa 1961 s. 41 f., 
Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 s. 205 f.).20 Ewa Rzetelska-Feleszko & 
Jerzy Duma (1991 s. 205 f., 1996 s. 52–57; jfr Jeżowa 1961 s. 41 f.) menar 
att det etymologiska *vo- och kombinationen protetiskt [w] + etymologiskt 
*o- blandades samman i pomoranska dialekter, jfr även Vostrosa (Wuster-
husen, 6.1.1.15). Det finns gott om varierande former som visar att etymolo-
giskt *o- representeras av både o- och vo- i de undersökta ortnamnsbeläggen, 
till exempel Obesda 1281 : Wobasdo 1294; Wobrita 1200–1208 : Obrita 
1226; Welsenborch 1284 : Olsembork 1433; Otoc 1224 : Wotic 1224 (a.st.).21 

                                 
16 Jussi Nuorluoto (2006) erbjuder en annan förklaringsmodell till den antagna övergången  
*ě >  á. 
17 Se 1.6 för en kort genomgång av slavistikens traditionella notation. 
18 Se Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 s. 212 f. för förteckning av de flesta särskiljande 
dragen. 
19 Det vill säga ett extra insatt, icke-etymologiskt ljud i början av ett ord. 
20 Se Rzetelska-Feleszko & Duma 1991 s. 212 f. för förteckning av de flesta gemensamma 
dragen. 
21 Författarna (1996 s. 52 f.) förklarar variationen genom att dels datera införandet av den 
protetiska konsonanten till 1200-talet, dels introducera en geografisk avgränsning av fenome-
net till framför allt västra delen av det undersökta området, nordvästra Polen (pol. Pomorze 
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I polabiskan utvecklas kombinationen protetiskt [w] + /o/ till vü- framför 
palatala konsonanter, vilket återspeglas i skrivningarna <Wi> och <We> i 
diplommaterialet (a.a. s. 53 f., Polański 1993 s. 803), se Urk (Werle, 
6.1.1.12). Fenomenet förekommer även i pomoranskan, men gäller där 
endast två ord, urslav. *orьlъ ’örn’ och *olьša ’al’ (Jeżowa 1961 s. 41 f., 
Rzetelska-Feleszko & Duma 1996 s. 53). 

Åsikterna går isär angående polabiskans prosodi. De flesta forskarna kny-
ter betoningen till distributionen av icke-reducerade och reducerade vokaler 
(Ambrosiani 1996 s. 347, 353, Polański 2010 s. 34–48, 2014 s. 1409 f. med 
referenser). En annan uppfattning är att betoningen i polabiskan var initial 
(Polański 2010 s. 41 f., 2014 s. 1409 f. med referenser). Inte så mycket är 
känt om pomoranskans prosodiska drag på grund av det knappa källskrifts-
underlaget (jfr Rzetelska-Feleszko 1998 s. 167 f.). Det bör uppmärksammas 
att slovintsiskan, en av pomoranskans avläggare, haft en dynamisk, rörlig 
ordaccent (Rzetelska-Feleszko 1998 s. 170, 2002b s. 510). Kasjubiskan upp-
visar däremot dialektal variation, då dialektområdets mellersta och norra del 
uppvisar likheter med slovintsiskan rörande ordaccent, medan accenten är 
initial i områdets södra del (Breza 1998 s. 172, Lubaś 2002 s. 267). 

1.6 Notation 
Termerna ortnamn, ortnamnsvariant och ortnamnsbelägg, som presenteras 
och diskuteras i avsnitt 2.2.2.1, tilldelas var sitt notationssätt. Ortnamn 
markeras med kursiv enligt vedertagen praxis, till exempel Jómsborg. Jag 
har valt att markera ortnamnsvarianter med fet stil för att grafiskt skilja dessa 
från ortnamn, till exempel Jónsborg. Ortnamnsbelägg och övriga utdrag ur 
handskrifter sätts inom bakåtvända snedstreck i enlighet med Lasse Mårtens-
sons (2011 s. 23 f.) konvention, till exempel \til Jons borgar\. Det bör dock 
påpekas att redovisning av textutdrag inom bakåtvända snedstreck hos 
Mårtensson (a.st.) knyts till graftypsnivå, vilket innebär att ”de konkreta 
graferna har analyserats och därefter återgetts med de graftyper som de när-
mast ansluter sig till” (s. 24). Jag har inte utfört någon graftypologisk analys 
av det undersökta handskriftsmaterialet men väljer att tillämpa Mårtenssons 
konvention av praktiska skäl. Andra potentiella notationssätt av textutdrag ur 
handskrifter, till exempel fet stil, används för andra ändamål i avhandlingen 
(se ovan). 

Utöver rekonstruerade, icke-belagda former betecknar asterisk (*) 
i föreliggande avhandling även sådana ortnamn och ortnamnsvarianter, vars 
nominativ inte är känd eller inte går att med säkerhet rekonstruera, till exem-
pel *Gorgasiam. Tecknet → betecknar relation mellan förlaga och avskrift, 

                                                                                                                                  
Zachodnie). Vid ett tillfälle verkar de även signalera att den protetiska konsonanten var en 
konvention i kanslispråket (a.a. s. 53). 



 33 

till exempel Gl. kgl. sml. 1006 fol → AM 16 fol, där den förstnämnda hand-
skriften utgör förlaga till den sistnämnda. Avhandlingens transkriberings- 
och normaliseringsprinciper redovisas i avsnitt 3.5. 

Det är även nödvändigt att ge en kort översikt över den slavistiska 
notation som används i föreliggande framställning. De slavistiska tecken 
som är mindre kända inom nordistiken presenteras nedanför i tablåform 
(tablå 1). Dessa representerar i de flesta fall ett urslaviskt språkstadium men 
kan i litteraturen användas även vid rekonstruktion av urslaviskans avkom-
lingar. Det bör påpekas att det bland slavister inte råder konsensus angående 
vilka ljudvärden dessa tecken har. Dessutom tillämpar inte sällan olika fors-
kare egna notationsprinciper (till exempel Lorentz & Hinze 1958, 6.1.1.5). 
När sådana idiosynkratiska tecken förekommer i avhandlingens löptext för-
klarar jag dem i fotnoter. 

Tablå 1. Några slavistiska tecken och deras motsvarigheter i det internationella 
fonetiska alfabetet (IPA). 

Slavistisk 
notation 

IPA 

*ě /eː/ > /æː/22 
*y /ɨː/ 
*ę /ẽ(ː)/ 
*ǫ /õ(ː)/ 
*ь /i/ 
*ъ /u/ 
*c / ͡ts/ 
*č / ͡tʃ/ 
*š /ʃ/ 
*ž /ʒ/ 
*ch /x/ 

Enligt slavistikens traditionella notationssystem signalerar accenttecknet 
över en konsonant att konsonanten är palataliserad, till exempel *ć̌ /tʃj/. 

                                 
22 *ě representerar traditionellt ursprungligen /eː/ som utvecklas till /æː/ under senare delen av 
den samslaviska perioden (Shevelov 1964 s. 164–179). 
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2 Teori 

I kapitel 2 redovisas de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingens del-
undersökningar (1.2). Avsnitt 2.1 ägnas åt kontaktonomastiska utgångspunk-
ter rörande de ortnamn i språkkontakt som aktualiseras i den etymologiska 
delstudien. Särskild uppmärksamhet riktas mot begreppen ortnamnsreplika-
tion och ortnamnsanpassning (2.1.3) samt klassificering av anpassningsstra-
tegier (2.1.5). En överblick över de teoretiska utgångspunkterna för den filo-
logiska delundersökningen presenteras i avsnitt 2.2. Variation är ett nyckel-
begrepp i denna delstudie och jag introducerar därför termen ortnamnsvari-
ant (2.2.2.1). I avsnitt 2.3 sammanfattar jag kapitlets huvudpunkter. 

2.1 Kontaktonomastiska teoretiska utgångspunkter 
2.1.1 Kontaktlingvistik och kontaktonomastik 
Namn är ord. Studier av namn i språkkontakt är därmed underordnade stu-
dier av importord inom kontaktlingvistiken (se nedan). Namn är dock osyn-
liga i de flesta kontaktlingvistiska undersökningar, eftersom de utgör en 
närmast försumbar del av kontaktlingvistikens studieobjekt, språk i kontakt 
och kontaktspråk. Kontaktonomastiken, som sysslar med namn i språkkon-
takt, bygger till stor del på kontaktlingvistisk teori, men utgår samtidigt från 
ett eget, väl definierat material. 

2.1.1.1 Språkkontakt – resultat och begränsning 
Språkkontakt är en förutsättning för lån av språkstrukturer. Fenomenet har 
fått näraliggande definitioner i kontaktlingvistisk litteratur. Uriel Weinreich 
definierar begreppet i sitt klassiska arbete Languages in contact (1970 
[1953]) på följande sätt: ”two or more languages are said to be in contact if 
they are used alternately by the same persons. The language-using individu-
als are thus the locus of the contact” (s. 1). Enligt Sarah Thomason (2001 s. 
1) hör den typ av språkkontakt som är relevant för kontaktlingvistiska studier 
till de situationer där åtminstone vissa talare använder sig av fler än ett 
språk. Hon (a.a. s. 2, 78, 2012 s. 32) är samtidigt öppen för att kontakt mel-
lan språk även kan uppstå via ett tredje språk och även skrift. 

De ovannämnda definitionerna har fått olika tolkningar. Yaron Matras 
(2009 s. 2, 2012 s. 66; jfr även Paulasto & al. 2014 s. xi) argumenterar för att 
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ett flertal kontaktlingvistiska undersökningar har en strukturalistisk syn på 
språkkontakt, det vill säga studerar fenomenet som kontakt mellan två eller 
flera språksystem, trots definitionerna som sätter den flerspråkiga individen i 
centrum. Det är rimligt att ämnets pionjärer, som Weinreich och Einar Hau-
gen (1953), vilka var strukturalister men förespråkade ett sociokulturellt 
perspektiv på språkkontakt (jfr Weinreich 1970 s. 7–110, Winford 2003 s. 
8), kan ha gett upphov till en sådan tradition. Matras (2009 s. 4 f., 2012 s. 
66) ser språk snarare som ”the practice of communicative interaction”, vilket 
innebär att flerspråkiga individer väljer strukturer och former från en rikare, 
utvidgad repertoar, snarare än växlar mellan flera olika språksystem. 

Uppfattningar om vilka språkförändringar som kan uppstå på grund av 
språkkontakt går också isär. Exempelvis ger Weinreich (1970 s. 1) en snäv 
definition av så kallade interferensfenomen (interference phenomena): 
”Those instances of deviation from the norms of either language which occur 
in the speech of bilinguals as a result of their familiarity with more than one 
language”. Thomason (2001 s. 61 f., 2012 s. 32) ser bortom interferens och 
menar att språkförändring ska ses som åtminstone delvis kontaktframkallad 
om det är mindre sannolikt att den ska ha inträffat utanför en viss kontaktsi-
tuation. Kontaktlingvistisk litteratur erbjuder en uppsjö av termer för att 
benämna lingvistiska resultat av språkkontakt (Paulasto & al. 2014 s. ix): 
interferens, transfer, lån (borrowing),23 substratpåverkan (substrate in-
fluence), kontaktframkallad förändring (contact-induced change) och tvär-
språkligt inflytande (cross-linguistic influence). Flera av dessa används i 
kontaktonomastiska studier (2.1.2). 

Kontaktlingvistikens mål, att göra förutsägelser angående lingvistiska re-
sultat av en viss språkkontaktssituation, formulerades redan på 1950-talet 
(Weinreich 1970 s. 86, diskussion i Winford 2003 s. 9 f.). Trots den empi-
riska och teoretiska kunskap om språkkontaktssituationer, deras förutsätt-
ningar och resultat, som ackumulerats under åren, är ämnet fortfarande långt 
ifrån kapabelt att förutspå kontaktframkallad språkförändring (jfr Siemund 
2008 s. 3). Det har däremot formulerats vilka inomspråkliga och utomspråk-
liga faktorer som har potential att påverka språkkontaktens lingvistiska resul-
tat (Thomason & Kaufman 1988 kap. 3, Thomason 2001 kap. 4, samman-
fattning i Siemund 2008 s. 4–10). Kontaktspråkens typologiska likhet är 
exempelvis den inomspråkliga faktor som kan främja kontaktframkallad 
förändring (diskussion i Thomason & Kaufman 1988 s. 14–20, Thomason 
2001 s. 76 f., 2012 s. 39, Siemund 2008 s. 5). Bland de utomspråkliga, soci-
ala faktorerna kan nämnas de involverade språkgemenskapernas sociala sta-
tus, intensitet av social kontakt och språkkontakt mellan gemenskaperna, 
graden av flerspråkighet i dessa samt om språkkontaktssituationen karaktäri-

                                 
23 Raija Berglund (2008 s. 98) introducerar termen inlåning för engelskans borrowing. Jag 
väljer att i stället använda den etablerade termen lån. 
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seras av språkbevarande (language maintenance)24 eller språkskifte (langu-
age shift) (Thomason & Kaufman 1988 kap. 3–6, Thomason 2001 s. 66–76, 
Winford 2003 s. 23–28, Siemund 2008 s. 4). De utomspråkliga faktorerna 
anses ha större inverkan än de inomspråkliga på språkkontaktens lingvistiska 
resultat (Thomason & Kaufman 1988 kap. 2, Thomason 2001 s. 77). Men 
det är språkbrukarna som ytterst bestämmer över kontaktframkallad språk-
förändring. Thomason (2001 s. 77 f., 2012 s. 46) betonar språkbrukarnas 
avgörande roll, när hon slår fast att ”speakers’ attitudes can trump expecta-
tions for types and degree of both externally and internally motivated 
change” (senast a.st.). 

2.1.1.2 Lån och replikation i kontaktlingvistik 
Fenomenet lån har definierats på ett flertal olika sätt i litteraturen (jfr till 
exempel genomgång i Winford 2012 s. 170–172). Donald Winford (2012 s. 
172; jfr Thomason & Kaufman 1988 s. 37) ger en definition som uppmärk-
sammar språkbrukarnas roll, där lån utgör ”the transfer of linguistic materi-
als from an SL [source language] into an RL [recipient language] via the 
agency of speakers for whom the latter is the linguistically dominant langu-
age, in other words, via RL agentivity”. Lån brukar i första hand förknippas 
med, men är inte begränsade till, språkkontakt som förutsätter språkbeva-
rande (Thomason & Kaufman 1988 s. 37, Winford 2003 s. 23, 2012 s. 170), 
jfr indelningen av språkkontaktssituationer i tre grupper: 1) de som förut-
sätter språkbevarande, 2) de som förutsätter språkskifte och 3) de som leder 
till språkskapande (language creation) (Winford 2003 s. 11, 23 f.; jfr 
Thomason & Kaufman 1988 kap. 4, 5 och 6). Lexikonlån (lexical bor-
rowing), som omfattar överföring av lexikala enheter (Zenner & Kristiansen 
2014 s. 1; jfr Thomason 2001 kap. 4, Winford 2003 kap. 2), är den typ av lån 
som aktualiseras i föreliggande undersökning. 

Lars Johanson (2002 s. 288, 2008 s. 62 f.) ifrågasätter kontaktlingvisti-
kens traditionella begreppsapparat inklusive konceptet lån, eftersom termer-
na i fråga är vaga och ofta missvisande.25 Han lanserar (2002 s. 288) i stället 
en modell som utgår från begreppet kodkopiering (code-copying) med defi-
nitionen ”the insertion of elements copied from one code within the context 
of another code”. Det är av principiell betydelse att originalenheter och ko-
pierade enheter inte är identiska: 

Copies are never ‘imported’ or ‘transferred’ foreign elements and never true 
replicas of their models. There are always dissimilarities in substance, mean-
ing, contextual applicability and frequency between models and copies (62 
f.).  

                                 
24 Håkan Jansson (2015 s. 11) resonerar kring termförslaget språkbibehållande som innehålls-
mässigt bättre motsvarar engelskans language maintenance, men väljer att använda den etab-
lerade termen språkbevarande. 
25 Jfr diskussion av ortnamnslån i Petrulevich 2012a s. 241 f. 
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Yaron Matras (2009 s. 146) utgår från Johansons resonemang när han ersät-
ter termen lån med replikation (replication): 

I will use the term replication to capture even more closely the fact that we 
are dealing not with issues of ownership or even direct imitation or duplica-
tion, but rather with the activity of employing an item, in context, in order to 
achieve a communicative goal. For fear of contributing further to an unne-
cessary proliferation of terminology, I shall not abandon the term ‘borrow-
ing’, but simply clarify here that I use the term to refer to the replication of a 
linguistic structure, of any kind, in a new, extended set of contexts, under-
stood to be negotiated in a different ‘language’. 

Termparet stoffreplikation (matter replication) och mönsterreplikation (pat-
tern replication) har fått en viss spridning inom kontaktlingvistiken (Matras 
2012, Palacios & Pfänder 2014 s. 219, Melum Eide & Hjelde 2015 s. 266). 
Stoffreplikation motsvarar det etablerade begreppet lån (Matras 2012 s. 82). 
Den syftar på replikation av morfologiska enheter och deras fonologiska 
form (Sakel 2007 s. 15; jfr Matras 2012 s. 68). Mönsterreplikation är en 
pendang till konvergens (Matras 2012 s. 82) och definieras som replikation 
av mönster, det vill säga sätt att organisera, distribuera och kartlägga gram-
matisk eller semantisk betydelse (Sakel 2007 s. 15; jfr Matras 2012 s. 68). 
Detta är dock inte den enda definitionen av replikation som förekommer i 
litteraturen. Bernd Heine och Tania Kuteva (2012 s. 86 f.) använder exem-
pelvis termparet replikation och lån som motsvarigheter till mönsterreplika-
tion respektive stoffreplikation. 

2.1.1.3 Sammanflätning av skriftspråk 
Johanson ger en första översikt över språkkontakt i skrift eller snarare sam-
manflätning av skriftspråk (written language intertwining) i handboken Con-
tact languages. A comprehensive guide (2013). Han avgränsar (2013 s. 273) 
fenomenet i fråga på följande sätt: 

We will not deal with more or less ‘mixed’ spoken languages that also hap-
pen to be written, e.g. Maltese, or with written texts that are representations 
of oral texts in which two languages alternate, e.g. the Latin-German 
codeswitching in Martin Luther’s table-talks, but rather with ways of writing 
in which the genre requires some kind of intertwining. The property referred 
to as ‘intertwining’ thus mostly characterises texts rather than languages.  

Fem olika typer av sammanflätning presenteras och exemplifieras i översik-
ten: 1) typ A som går ut på att brukare av en lågstatuskod kopierar enheter 
från en högstatuskod, 2) typ B där brukare av en lågstatuskod överför kopior 
av enheter från sin kod till en varietet av en högstatuskod, 3) typ C som ka-
raktäriseras av att enheter från en högstatuskod och från en lågstatuskod 
används omväxlande i en text, 4) typ D där lågstatuskod används för att för-
klara texter i högstatuskod och 5) typ E som innebär att enheter från 
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högstatuskod står för enheter i lågstatuskod i en text, jfr alloglottografi 
(alloglottography) då en text skriven i en kod läses upp i en annan kod (a.a. 
s. 274–322).  

Exempel på sammanflätning av typ A som bland annat inbegriper överfö-
ring av kopior från latin till folkspråk (a.a. s. 274) förekommer i föreliggande 
undersökning. Typ Aa karaktäriseras av att lexikala kopior som förs över 
från högstatuskoden till lågstatuskoden i viss mån anpassas till lågstatusko-
den (a.a. s. 277), jfr användningen av ett latinskt proprium försett med ett 
nordiskt epexegetiskt tillägg i en fornvästnordisk handskrift (Pólóníaland, 
6.1.1.8). Johanson menar (a.a. s. 277, 323) att det egentligen är missvisande 
att räkna fenomen av typ Aa, vilka förutsätter aktiv anpassning till lågsta-
tuskoden, som exempel på sammanflätning. I typ Ab håller språkbrukare isär 
lågstatuskoden och de inkorporerade enheterna från högstatuskoden, vilka 
inte genomgår anpassning; jfr bruket av icke-anpassade latinska element i 
tyskan, von den pronominibus (a.st.). Skrivare och skrivartraditioner lyfts 
upp bland de faktorer som har inverkan på graden av sammanflätning i 
skriftspråk (a.a. s. 324). 

2.1.1.4 Proprier och icke-proprier i språkkontakt 
I kontaktlingvistiska studier av lån har man intresserat sig för den hierarkiska 
relationen mellan strukturer och lättheten eller sannolikheten för replikation 
av dessa (Matras 2012 s. 77). Genomgången av låneskalor och lånehierarkier 
visar att kontaktonomastikens studieobjekt, namn i språkkontakt, oftast i 
egenskap av substantiv med unika referenter, har större chanser att lånas in i 
språkkontaktssituationer med och utan utbredd flerspråkighet. 

I Thomason & Terrence Kaufmans (1988 s. 74–76; jfr Thomason 2001 s. 
70 f., översättning till svenska i Jansson 2015 s. 9 f.) klassiska låneskala 
relateras lånesannolikheten till kontaktens intensitet, där innehållsord är den 
kategori som kan replikeras även vid tillfällig språkkontakt utan utbredd 
flerspråkighet. Lånehierarkier kan bygga på både induktiva och deduktiva 
kriterier. Man kan exempelvis utgå från strukturernas lånefrekvens i olika 
material eller från antagandet att semantisk genomskinlighet och en stabil 
relation mellan form och betydelse främjar lån (diskussion och referenser i 
Matras 2012 s. 77 f.). Enligt alla föreslagna hierarkiska modeller är inne-
hållsord, framför allt substantiv, den strukturkategori som är lättast att repli-
kera (a.st.). 

Matras (2012 s. 79–82) resonerar kring motiveringen bakom lån i sju av 
sina empiriskt bekräftade lånehierarkier (figur 3). Utgångspunkten är att 
flerspråkiga talare kan generalisera bruket av de strukturkategorier som för-
knippas med aktiviteter utförda i källspråket till de sammanhang som förut-
sätter användning av målspråket. Varje hierarki utgör alltså ett kontinuum 
där kategorin till vänster har högre lånesannolikhet, medan kategorin till 
höger är mindre lämplig för replikation, eftersom den associeras med rutiner 
utförda i målspråket. 
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Figur 3. Kontextbundna, rutinbaserade lånehierarkier enligt Matras 2012 s. 82. 

Det är hierarkierna a och b som är av intresse i sammanhanget. Matras (2012 
s. 82) använder termen unika referenter för att förmedla att de aktiviteter 
som leder till lån av dessa enheter hör till en specifik sociokulturell kontext: 

The association with a specific routine prompts the bilingual speaker to acti-
vate those associations whenever mention is made of the referent, and so to 
maintain its original form rather than attempt a translation or paraphrased 
rendering. A similar principle applies to names for culture- or environment-
specific objects, artifacts, instruments, flora and fauna, and so on; this pro-
vides a function-oriented explanation for the greater borrowability of nouns 
over non-nouns. 

Finns det någon skillnad mellan namn och icke-namn beträffande språkkon-
taktsfenomen inklusive eventuell anpassning till målspråket? Kontaktlingvis-
ter tenderar att svara jakande i de få fall då de explicit behandlar frågan. 
Weinreich (1970 s. 52 f.), som tar del av bland annat namnparsforskningen 
(2.1.2), menar till exempel att ”[a]ll that has been said about forms of lexical 
interference applies not only to common words but to proper names as well”. 
Ad Backus (1996 s. 116 f.) och Hyeon-Sook Park (2006), två av de få kod-
växlingsforskare som intresserat sig för proprier, kommer fram till att namn 
vid kodväxling uppvisar samma morfosyntaktiska beteende som appellativer 
och därför ska klassas som kodväxlade snarare än inlånade.26 

I onomastisk litteratur tolkas frågeställningen snarare som ett särfall av ett 
klassiskt problem, gränsdragningen mellan namn och appellativer. I sin arti-
kel Language Contact and Onomastics argumenterar Wilhelm F. H. Nicolai-
sen (1996 s. 549) exempelvis för att proprier och icke-proprier inte kan lik-
ställas i kontaktlingvistiska sammanhang på grund av en grundläggande, 
funktionell skillnad mellan dessa kategorier (jfr diskussion i 2.1.4): 

                                 
26 Eventuella skillnader mellan lån och kodväxling tas inte upp i föreliggande avhandling. Ett 
flertal forskare räknar dessa två kategorier som exempel på likartade fenomen, jfr till exempel 
”It seems best […] to treat lexical switches and lexical borrowings as manifestations of the 
more general phenomenon of borrowing under RL [recipient language] agentivity” (Winford 
2012 s. 182). Jag hänvisar läsaren till översikterna i Winford 2003 kap. 4, 2012, Park 2006 s. 
18–23, Gardner-Chloros 2012 och Jansson 2015 s. 12–18 för diskussion och referenser. 

a. unique referents > general / core vocabulary 
b. nouns > non-nouns 
c. numerals in formal contexts > numerals in informal contexts 
d. higher cardinal numerals > lower cardinal numerals 
e. days of week > times of day 
f. peripheral local relations > core local relations 
g. remote kin > close kin 
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Names denote, i.e. exclude, whereas words connote, i.e. include. It is this 
functional discrepancy with its semantic consequences that provides names 
with a power of survival which words cannot match. When words lose their 
meaning, i.e. become empty semantically, they die; names without lexical 
meaning, on the other hand, thrive. 

Detta hindrar däremot inte namnforskare som sysslar med namnlån och 
namnanpassning från att söka inspiration i studier av importord (jfr till ex-
empel Naert 1995 s. 31, 41, 44). 

De ovan presenterade kontaktlingvistiska och kontaktonomastiska svaren, 
som utgår från induktiva respektive deduktiva premisser, är strängt taget inte 
jämförbara. Det är alltså svårt att få en klar uppfattning om eventuella skill-
nader mellan namn och icke-namn i språkkontakt i en situation där kontakt-
lingvister systematiskt exkluderar namn från sina undersökningar samtidigt 
som namnforskare exklusivt intresserar sig för namn. 

2.1.2 Översikt över kontaktonomastisk teori i Norden 
2.1.2.1 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Som Aino Naerts (1995 kap. 2) och Berit Sandnes (2012 s. 166–173)27 över-
sikter visar saknar den tidiga kontaktonomastiken i Norden en explicit, arti-
kulerat metodologisk diskussion. Metodfrågor aktualiseras först i och med 
att Eberhard Kranzmeyers namnparsmetod börjar tillämpas. 

I sin klassiska uppsats Zur Ortsnamenforschung im Grenzland (1934) un-
dersöker Kranzmayer ortnamnsskicket i ett tysk-romansk-slovenskt gräns-
område i södra Bayern som karaktäriseras av levande språkkontakt.28 Han 
(a.a. s. 105) myntar begreppet namnpar (Namenpaar) för att kunna beskriva 
förhållanden där en och samma namnbärare har olika namn i de olika kon-
taktspråken. Det förekommer tre typer av namnpar i Kranzmayers material: 
1) översättningspar (Übersetzungspaare) där namnets betydelse lånas in utan 
hänsyn till namnets ljudform, till exempel Abtei – Abbazia – Opatija ’klos-
ter’, 2) lånepar (Entlehnungspaare) där namnets ljudform lånas in utan hän-
syn till namnets betydelse, till exempel Auf dem Tanzboden – Na Toncpod-
nu, och 3) fria par (freie Paare) där det inte finns något samband mellan 
namnen i paret förutom att de betecknar en och samma namnbärare, till ex-
empel Feldkirchen – Trg (a.a. s. 111 f., 124 f., 143 f.). 

Metodens tyngdpunkt utgörs av hypoteser angående låneriktningen i olika 
typer av par. Beträffande exempelvis översättningspar konstaterar Kranz-
mayer (a.a. s. 118): ”Die Ortsnamen werden vom Altvolk in die Sprache des 

                                 
27 Jag har dessvärre inte haft möjlighet att ta del av Sandnes senaste översikt (2016), ett kapi-
tel om namn i språkkontakt i The Oxford handbook of names and naming, som kommit ut 
kort före avhandlingsmanuskriptets färdigställande. 
28 Denna mening och följande fyra stycken som hämtats från Petrulevich 2010 s. 22 f. återges 
här i reviderad form. 
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Neuvolkes übersetzt und nicht etwa umgekehrt”, ’Det är [områdets] ur-
sprungliga befolkning som översätter ortnamnen till nykomlingarnas språk 
och inte tvärtom’. Det innebär alltså att yngre, tyska namn är översättningar 
av äldre, slaviska namn i ett tysk-slovenskt språkkontaktsområde. Enligt 
denna modell förefaller dessutom bibehållandet av denotation vara en impli-
cit förutsättning för ortnamnslån. 

Kranzmayer (a.a. s. 148) menar att hans namnparsmetod är universell och 
kan tillämpas i alla språkkontaktssituationer. I Norden används metoden 
framgångsrikt av Gunnar Pellijeff (1966) i undersökningen av ortnamns-
skicket i ett gammalt svensk-finskt kontaktområde i Tornedalen med levande 
flerspråkighet (diskussion i 2.1.2.3). Som tillämpningen i nordiska studier på 
1970-talet emellertid visar är Kranzmayers påstående om metodens allmän-
giltighet ohållbart. Naert (1995 s. 32, 34 f.) redogör för försök att använda 
metoden i situationer med avbruten språkkontakt i Finland i studier av Ritva 
Valtavuo-Pfeifer (1975) och Airi Kartano (1977). Deras undersökningsom-
råden, norra Satakunta respektive Mörskoms socken i Nyland är till stor del 
enspråkiga (Naert 1995 s. 34 f.). Under sådana förhållanden och utan till-
gång till äldre ortnamnsbelägg ger metoden osäkra resultat, eftersom det är 
svårt att dels fastställa låneriktningen, dels komma fram till pålitlig statistik 
över fördelningen mellan olika typer av par. 

I sin genomgång av namnparsmetodens brister fastslår Naert (1995 s. 34; 
jfr Sandnes 2012 s. 173) att metoden bäst lämpar sig för undersökningar i 
områden med levande flerspråkighet. Kranzmayers modell går dessutom ut 
på att namn som inte bildar par negligeras (Naert 1995 s. 33). Metodens 
fokus ligger också uteslutande på ”lånesättet”, jfr ortnamnsanpassning i mina 
termer (diskussion i 2.1.2.3), vilket enligt Naert (a.st.) innebär att man igno-
rerar ett flertal andra aspekter som exempelvis diakron förändring i namn-
materialet från ett visst språkkontaktsområde. Metodens svagheter uppmärk-
sammas också av Thorsten Andersson (1984 s. 38; jfr Naert 1995 s. 33 f.) 
som betonar att likabetydande ortnamnspar inte nödvändigtvis är översätt-
ningspar. Namnen i det likabetydande paret sv. Bredviken ~ fi. Laajalahti, jfr 
laaja ’bred, vid’, lahti ’vik’, kan alltså ha uppstått oberoende av varandra 
och på så sätt tillhör kategorin fria par snarare än översättningspar (Naert 
1995 s. 33). 

Trots kritiken används namnparsmetoden, ofta i reviderad form, fortfa-
rande i kontaktonomastiska studier. Som Naert (1995 s. 47f.) påpekar reser-
veras exempelvis metoden för en särtyp av språkkontaktssituationer och 
relaterade fenomen i östtysk och schweizisk namnforskning. I Norden har 
bland andra Aud-Kirsti Pedersen (1988, 1996) vidareutvecklat Kranzmayers 
modell för att beskriva ortnamnsmaterialet i ett samisk-kvänsk-norskt språk-
kontaktsområde i Troms fylke, Norge. Med utgångspunkt i den treledade 
teckenmodellen föreslår hon (1988 s. 45) exempelvis att skilja mellan namn-
par och lånepar. Namnpar förutsätter att det inlånade namnet har samma 
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referent som dess motsvarighet i källspråket, medan det inlånade namnet i ett 
lånepar betecknar en annan lokalitet jämfört med ”originalnamnet”. 

Vad gäller partypologin skiljer Pedersen (1996 s. 238) i sin undersökning 
av samiska och norska ortnamn från Kvaløya i Kaldfjorden mellan fem olika 
kategorier: 1) fria par, där samiska och norska namn har olika ursprung, 2) 
par med fonologiska likheter (par med lydlig samsvar), där det samiska och 
det norska namnet i paret uppvisar överensstämmelse på det fonologiska 
planet, 3) par som karaktäriseras av sammansatt lån (par av samansette lån), 
där namnen i paret har en fonologiskt anpassad bestämningsled eller ett pro-
prium i bestämningsled och en semantiskt anpassad huvudled, 4) innehålls-
parallella par (innhaldsparallelle par), där det samiska och det norska nam-
net har samma eller liknande betydelse, och 5) restgruppen som omfattar 
namn vars relation sinsemellan är oklar. Pedersen (a.a. s. 248, 253 f.), som 
intresserar sig för bosättningshistoria, riktar särskild uppmärksamhet mot fria 
par. Dessa har ofta ignorerats i kontaktonomastiska studier, eftersom de inte 
hör till språkkontaktens lingvistiska resultat (a.a. s. 248). Enligt Pedersen 
(a.a. s. 254) härstammar fria par från Kvaløya från den tid då kontakterna 
mellan den samiska och norska befolkningen inte föranledde namnlån.29 

Namnparsmetoden avlöses av eller kompletteras med teoretiska och me-
todologiska modeller som förespråkar helhetsgrepp på ortnamnsmaterialet 
och den inomspråkliga och utomspråkliga kontext som namnen fungerar i. 
Inspirationen hämtas antingen direkt från kontaktlingvistiken, framför allt 
Weinreichs pionjärverk som betonar vikten av sociokulturell kontext i 
språkkontaktsstudier (2.1.1.1), eller från utomnordiska kontaktonomastiska 
studier som bottnar i Weinreichs teori. Beskrivning av namnanpassning byg-
ger i stort sett på Weinreichs modell som knyter interferensfenomen till olika 
språkliga nivåer (jfr Naert 1995 s. 65–82, Sandnes 2003 kap. 9, Gammeltoft 
2007, diskussion i 2.1.5) och därmed ger kontaktonomastiska studier struktu-
ralistisk prägel (jfr diskussion i 2.1.1.1). 

Berit Sandnes (2003) tar på så sätt fasta på en av kontaktlingvistikens 
grundläggande utgångspunkter, språkbrukarens centrala roll i kontaktfram-
kallad språkförändring (jfr 2.1.1.1), i sin avhandling om norröna ortnamn på 
Orkneyöarna (presentation och diskussion i 2.1.2.3, 2.1.4 och 2.1.5). I en 
studie av ortnamn från Nagu socken, Finland, tillämpar Naert (1995 s. 44–
50) Stefan Sondereggers (1976) metod som går ut på att ortnamn i ett visst 
språkkontaktsområde analyseras utifrån areala, språkliga och kronologiska 
förhållanden.  

Beträffande den areala aspekten redovisar Naert (1995 s. 45) fem typer av 
språkkontaktsområden där kontaktspråken samspelar på olika sätt, till exem-
pel i stort sett enspråkiga områden och tvåspråkiga övergångszoner. Kon-
taktområdenas särdrag uppmärksammas även av Åse Kari Hansen (1998 s. 
26) som undersöker namn av nordiskt ursprung i Normandie. Hon skiljer 
                                 
29 Jfr även diskussion av fria par från Normandie i Hansen 1998 s. 26. 
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(a.st.) mellan områden med långvarig kontakt mellan två eller flera språk å 
ena sidan och områden med kortvarig samexistens av kontaktspråken å andra 
sidan. Den språkliga aspekten omfattar sådana faktorer som typologisk likhet 
mellan kontaktspråken, till exempel de dialekter av finska och finlands-
svenska som talas i Nagu socken, och graden av flerspråkighet i befolkning-
en (Naert 1995 s. 46 f., Hansen 1998 s. 77 f.). Den kronologiska aspekten 
innefattar datering av lånenamn med hjälp av både språkliga och icke-
språkliga verktyg (Naert 1995 s. 46 f., Hansen 1998 s. 73–77). 

2.1.2.2 Urval av språkkontaktssituationer; särdrag med inverkan 
på ortnamnsanpassning 

Sandnes (2012 s. 166) konstaterar att kontaktlingvistiska studier publicerade 
i tidskriften Namn och bygd kan delas in i tre grupper: 1) undersökningar av 
ortnamn i nordiska kolonier på de brittiska öarna och i Normandie (jfr även 
till exempel Hansen 1998, Sandnes 2003, Gammeltoft 2007), 2) forskning 
om ortnamn från områden med kontakt mellan nordiska språk, finska och 
samiska (jfr även till exempel Pitkänen 1980, Zilliacus 1980, Naert 1995, 
Pedersen 2001, Pedersen 2010, Aikio 2007, Heikkilä 2014 kap. 5) och 3) de 
nordiska invandrarnas ortnamn i USA (översikt i Sandnes 2012 s. 171–173). 
Dessa tematiska kategorier täcker det mesta som producerats inom den nor-
diska kontaktonomastiken. 

Typen av språkkontaktssituation i kontaktlingvistiska termer (2.1.1.2) kan 
vara ett annat indelningskriterium (jfr Sandnes 2012 s. 173). Undersökningar 
som ägnar sig åt kontakten mellan finska och svenska med levande, stabil 
flerspråkighet (till exempel Pellijeff 1966, Vidberg 2014) kan karaktäriseras 
som studier av kontaktsituationer med språkbevarande. Fler undersökningar 
som gjorts inom ämnet beskriver däremot namnlån i situationer som förut-
sätter språkskifte och i längden avbruten språkkontakt, till exempel forsk-
ning på ortnamn i nordiska kolonier. Språkskifte kan självklart avlösa en 
längre period med språkbevarande, vilket bör beaktas i diakrona studier. 

Följande faktorer anses i litteraturen ha inverkan på språkkontaktens 
lingvistiska resultat i ett visst ortnamnsmaterial: kontaktens intensitet, kon-
taktspråkens typologiska likhet och status samt typen av språkkontaktssitua-
tion. Till exempel skiljer sig det nordiska inslaget i ortnamnsmaterialet åt i 
Normandie och på Orkneyöarna, där det förstnämnda kontaktområdet saknar 
ägonamn av nordiskt ursprung, medan sådana påträffas i det sistnämnda 
området (Sandnes 2012 s. 173 f.). Normandie och Orkneyöarna är två nor-
diska kolonier som karaktäriseras av kortvarig respektive långvarig språk-
kontakt (Hansen 1998 s. 26 f., Sandnes 2003 kap. 2, 2012 s. 173 f.).  

Hög frekvens av semantiska anpassningar (2.1.5 och bilaga 7) kan förkla-
ras olika beroende på kontaktsituationens förutsättningar. Sandnes (2012 s. 
174) konstaterar att fonologisk anpassning av ortnamn vid kontakt mellan 
närbesläktade språk lätt kan resultera i semantisk anpassning, till exempel 
eng. Ashby < *Askby. Eira Söderholm (1985 s. 242; jfr Pedersen 1996 s. 250, 
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2010 s. 76) ger en liknande förklaring till varför det förekommer flera över-
sättningslån i samisk-kvänskt kontaktområde: ”[…] samiske navn […] er 
lette å oversette til finsk på grunn av felles ordforråd”. Ante Aikio (2007 s. 
164 f.; jfr Heikkilä 2014 s. 150 f.) kallar fenomenet i fråga för etymologisk 
nativisering (etymological nativisation) som är en typ av fonologisk anpass-
ning: 

In Finnic-Saami language contact situations speakers do not always substitute 
the phonetically closest native equivalents for foreign sounds in the donating 
language. Instead, there is a tendency to conform borrowings to the patterns 
of regular sound correspondence that occur in cognate words (s. 164 f.). 

Pedersen (1996 s. 250, 2010 s. 82) visar i sina studier av kontakt mellan 
typologiskt sett olika språk i Kaldfjorden, samiska och norska, att överflöd 
av semantiska anpassningar i ett material kan bero på att en språkgemenskap 
genomgått språkskifte (senast a.st.): 

Semantisk tilpassing av stadnamn ser ut til å vere den vanlegaste over-
føringsstrategien av stadnamn ved språkskifte i desse nordnorske namnema-
teriala. Låg førekomst av fonologisk tilpassa stadnamn i Kaldfjord-materialet 
har eg tolka som ein strategi for å skjule spor etter det samiske språket som 
tidlegare fanst i bygda. 

Det bör även uppmärksammas att fonologiska anpassningar är en domine-
rande namnanpassningsstrategi i ett flertal språkkontaktssituationer som 
karaktäriseras av språkbevarande och språkskifte. Pedersen (1996 s. 246 f.) 
visar att par med fonologiska likheter har övertaget i ett flertal olika material 
som presenteras i Kranzmayer 1934, Valtavuo-Pfeifer 1975 och Zilliacus 
1980. Bilden bekräftas även av Sandnes (2003 s. 330) undersökning där 65 
till 80 % av ortnamnen i de tre undersökta socknarna på Orkneyöarna 
genomgår fonologisk anpassning. 

2.1.2.3 Statisk och dynamisk syn på ortnamnslån och ortnamnsanpassning 
Namnparsmetoden (2.1.2.1) som slagit igenom stort i nordisk kontaktono-
mastik konserverar en statisk syn på namnlån och namnanpassning, två fe-
nomen som smälter samman till en oskiljaktig enhet. Modellen förutsätter 
varken någon vidare förändring eller variation, jfr till exempel Naerts in-
vändning om den osynliga diakrona förändringen i inlånade namn (2.1.2.1) 
och diskussionen om oanpassade lånenamn i Petrulevich 2012a s. 238–241 
och Vidberg 2014. Kurt Zilliacus (2002 s. 151) konstaterar exempelvis att 
ortnamnslån ”i princip [är] en form av analogisk namngivning över en 
språkgräns”.30 Anpassning till målspråket är dessutom ett nödvändigt 

                                 
30 Denna mening och följande fyra stycken som hämtats från Petrulevich 2012a s. 236 f. 
återges här i reviderad form. 
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kriterium som visar att ett ortnamn är ett lånenamn (a.a. s. 152). Om ett 
namn har bevarat sin ursprungliga form hör det enligt honom (a.st.) till en 
annan kategori, namncitat, till exempel Rovaniemi, Leipzig och Greenwich i 
svensk text. 

Pedersen (2001 s. 103) definierar ortnamnslån som ”å ta eit namn frå eitt 
språk inn i namnetilfanget til eit anna språk ved å bruke visse lånemåtar”.31 
Hon delar (a.a. s. 106) först in ortnamnslån i två huvudgrupper: 1) 
ortnamnslån där lånenamnets referent är densamma som källnamnets refer-
ent, och 2) ortnamnslån där lånenamnets referent inte är densamma som 
källnamnets referent (jfr namnpar och lånepar i Pedersens terminologi 
2.1.2.1). Dessa två kategorier delas därefter in i tre underkategorier som 
delvis motsvarar Pellijeffs (1966 s. 84 ff.) klassifikation:  

a) Lån av språkligt uttryck eller form, till exempel bynamnet fi. Apaja, 
sam. Ábaja > no. Apaja. Denna grupp motsvarar delvis Pellijeffs namnlån 
som karaktäriseras av fonologisk anpassning av källnamnet, till exempel sv. 
Enskäret – fi. Enskeri, sv. Hamnskäret – fi. Hamiskeri. Skillnaden är att 
Pedersens kategori inkluderar oanpassade lånenamn. 

b) Lån av innehåll eller betydelse (komplett översättning), till exempel 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’ motsvaras av no. Skog- < skog och -gårdan < gård. Denna 
kategori motsvarar Pellijeffs komplett översättningslån eller namnlån som 
karaktäriseras av översättning av hela namnet, till exempel sv. Björkfors – fi. 
Koijukoski. 

c) Lån av form och betydelse eller en kombination av fonologisk anpass-
ning och partiell översättning, till exempel fi. Suoinujoki, sam. Suonjujohka 
> no. Såinoelva från sam. suoidni ’hö’ eller suotnju ’gräsmyr, blöt myr’ i 
bestämningsleden, och fi. joki respektive sam. johka ’älv’ i huvudleden. Hu-
vudleden 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, till exempel fi. Präntijärvi där efterleden, 
fi. -järvi ’sjö’, är en översättning, medan bestämningsleden Pränti- är en 
fonologisk anpassning av sv. Bränd- (jfr diskussion om de olika namnleder-
nas anpassning i Sandnes 2012 s. 175 f.). 

Sandnes (2003 s. 86–90, 329–359) introducerar en dynamisk syn på ort-
namnsanpassning, vilket är ett viktigt steg i den nordiska kontaktonomasti-

                                 
31 Pedersen (2010 s. 74 f.) skiljer mellan namnlån vid språkbevarande, som kallas för lån, och 
namnlån vid språkskifte, som kallas för tradering, med överföring som ett paraplybegrepp. 
Inom kontaktlingvistiken förknippas fenomenet lån främst med språkbevarande, men import-
ord lånas in även i situationer som förutsätter språkskifte (2.1.1.2). I denna avhandling an-
vänder jag begreppen ortnamnslån och namnreplikation oavsett typ av kontaktsituation 
(2.1.1.2, 2.1.3). Termen tradering reserveras för förmedling av exempelvis Knýtlinga saga i 
ett antal handskrifter (3.1) eller av de undersökta ortnamnen (6.4). 
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kens teoretiska utveckling. Hennes syn på fenomenet och dess olika typer 
bygger i stort på Hans Walthers (1980) uppfattning om hur anpassningspro-
cessen går till. Målet med denna process är enligt både Walther (s. 151) och 
Sandnes (2003 s. 88) ett namn som är fullständigt språkligt integrerat, det 
vill säga vars beståndsdelar bytts ut mot motsvarigheter i målspråket, exem-
pelvis genom lexematisk anpassning (se nedan), jfr no. Hjemmeluft < sam. 
Jiemmaloufta. Trots detta understryker Sandnes (a.st.) att processen kan 
upphöra innan målet är nått. 

Ortnamnsanpassning anses dessutom involvera olika språknivåer i en viss 
ordning, vilket i så fall gör det möjligt att fastställa processens relativa kro-
nologi (Walther 1980 s. 146 f., Sandnes 2003 s. 86 f.; jfr även kronologisk 
diskussion i Pellijeff 1966 s. 87 f., Pedersen 1996 s. 251–260). Kronologin i 
fråga omfattar två steg, primär och sekundär anpassning med Sandnes termer 
(2003 s. 87), jfr Walthers primära och sekundära hybrider (1980 s. 146 f.). 
Startpunkten för anpassningsprocessen är fonologisk eller i Sandnes termer 
fonematisk anpassning som enligt Sandnes är obligatorisk eller automatisk 
(2003 s. 88, 329), till exempel no. Kautokeino < sam. Guovdageaidnu (s. 
87). Förutom fonematisk anpassning listas även så kallad morfematisk och 
semantisk anpassning under primära anpassningstyper, till exempel ersätt-
ning av slaviskans -in med tyskans -en respektive slaviskans -ici med tys-
kans -dorf (a.st.). Sekundär anpassning inbegriper tillägg av epexegetiska 
leder (2.1.4) och lexematisk anpassning (s. 88). Namnbrukarnas språkkom-
petens avgör enligt Sandnes vilka av de två grupper av anpassningsstrategier 
som kan komma att tillämpas (s. 89): ”Morfematisk og semantisk tilpasning 
kan skje så lenge språkbrukere behersker begge språk, mens sekundære til-
pasninger er unavhengige av tospråklig kompetanse”. 

Anpassningsmodellen revideras av Sandnes efter den genomförda empi-
riska undersökningen (figur 4). Distinktionen mellan primär och sekundär 
anpassning har visat sig mindre lämplig på ortnamnsmaterial från Orkneyö-
arna (a.a. s. 329). I den omarbetade versionen av modellen representeras 
tidsaspekten av distinktionen mellan den automatiska anpassningsstrategi 
som tillämpas vid namnlån, det vill säga fonematisk anpassning, och övriga 
anpassningsstrategier. 

Sandnes (s. 67, 72 f., 331 f.) introducerar dessutom en ny variabel, be-
greppet analyserbarhet, hämtad från kognitiv lingvistik, jfr ”Analyzability 
pertains to the ability of speakers to recognize the contribution that each 
component structure makes to the composite whole […]” (Langacker 1987 s. 
448). Av Sandnes teoretiska genomgång framgår att variabeln kan ha två 
värden: namn i språkkontakt kan antingen analyseras eller inte analyseras 
(2003 s. 67, 89). I modellens slutgiltiga variant inför Sandnes (s. 329) emel-
lertid begreppen korrekt analyserade namn och inkorrekt analyserade namn 
i stället. Ett replikerat ortnamn är korrekt analyserat när anpassningsresulta-
tet kan knytas till namnets etymologi (a.st.). Ortnamnet är inkorrekt analyse-
rat i de fall där det inte är möjligt att etablera ett sådant samband (a.st.). 
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Användningen av dessa begrepp innebär att alla namn analyseras. 
Namnbrukarens förmåga att utföra korrekt analys av ortnamn anses bero på 
språkkompetens (s. 67, 331). 

Sandnes (s. 359) urskiljer följande typer av ortnamnsanpassning i sitt 
material (figur 4).  

 
Figur 4. Kategorisering av ortnamnsanpassningsstrategier enligt Sandnes 2003 s. 
359. 

Fonematisk anpassning (a.a. s. 329 f.) innebär att källspråkets ljud och ljud-
kombinationer i det replikerade ortnamnet som inte är förenliga med mål-
språkets fonotax byts ut. Exempelvis ersätts den fornvästnordiska diftongen 
/øy/ ofta med /ai ~ ɛi/ i lågskotskan. 

Morfematisk anpassning vid korrekt analys av replikerade ortnamn (a.a. 
s. 332 f.) innebär att källspråkets morfologiska element i ett replikerat ort-
namn ersätts av motsvarande morfologiska element i målspråket. Stews på 
South Ronaldsay är exempelvis belagt som i Stufum 1329 och som Stowis 
1492. Den fornvästnordiska ändelsen för dativ pluralis ersätts alltså av en 
lågskotsk ändelse för nominativ pluralis. 

Semantisk anpassning vid korrekt analys av replikerade ortnamn (a.a. s. 
334 ff.) innebär att källspråkets ortnamnselement i ett replikerat ortnamn 
eller hela det replikerade ortnamnet översätts till målspråket. Bestämningsle-
den i Dog Geo kan till exempel vara en översättning av fvn. hundr ’hund’ 
enligt Sandnes (s. 335). 

Morfematisk anpassning vid inkorrekt analys av replikerade ortnamn 
(a.a. s. 341 ff.) innebär att målspråkets frekventa morfologiska element ersät-
ter inkorrekt analyserade ortnamnselement i det replikerade ortnamnet eller 
att målspråkets frekventa morfologiska element läggs till det inkorrekt ana-
lyserade replikerade ortnamnet, till exempel Skibby Geo < Skipagjá ’skepps-
spricka’, där målspråkets avledningsmorfem -y ersätter källspråkets böj-
ningsmorfem -a. 

Lexematisk anpassning vid inkorrekt analys av replikerade ortnamn (a.a. 
s. 343, 347–352) innebär att det replikerade ortnamnets element ersätts av 
lexem ur målspråkets lexikon utan hänsyn till semantiken, till exempel 
Kirkwall < kirkjuvágr där lågskotskans wall ’vägg’ ersätter fvn. vágr ’hav, 
sjö, sjögång; våg; bukt, vik’. Namnets ogenomskinlighet ses som en 
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förutsättning för både lexematisk och onomastisk anpassning (s. 89; jfr 
Dalberg 1991 s. 16). 

Onomastisk anpassning vid inkorrekt analys av replikerade ortnamn 
(Sandnes 2003 s. 343–347) innebär att det replikerade ortnamnets element 
ersätts av en namnled som i de flesta fall är vanligare eller mer typisk. 
Thurdrakir, belagt 1502, blir exempelvis Thurregar : Thurrogar 1584, 
där -a- i fvn. akr ’åker’ omtolkas som fogvokal och resten som ortnamnsle-
den gar(th) < fvn. garðr ’ingärdning; möjligen även gård’. Onomastisk an-
passning är en underkategori till lexematisk anpassning (jfr figur 4). 

Semantiskt förtydligande eller epexeges (a.a. s. 352–354) innebär att det 
replikerade ortnamnet förses med en sekundär lokalitetsangivande led, till 
exempel lågskotskans Loch of Loomachun (2.1.4). 

Namnintern anpassning eller rimnamn (a.a. s. 355) innebär att namnle-
derna i tvåledade ortnamn anpassas till varandra så att de bildar rim, till ex-
empel Yimma-Yamma där lågskotskans Yamnas < fvn. jafnnes ”’en médlinje 
der to nes blir liggende jevn på hverandre’” (a.st.). 

2.1.2.4 Diakront och synkront perspektiv på ortnamnslån och 
ortnamnsanpassning 

Majoriteten av de i korthet redovisade kontaktonomastiska studierna 
(2.1.2.1, 2.1.2.2) utgår till stor del från historiskt, skriftligt material. Det 
innebär emellertid inte nödvändigtvis att perspektivet på ortnamnslån och 
ortnamnsanpassning i dessa är diakront. Naert (1995 s. 54 f.) drar till exem-
pel en gräns mellan anpassning vid namnlånsstadiet och följande språkför-
ändringar som kan påverka det aktuella namnmaterialet. Fenomen av det 
förstnämnda slaget kräver snarast ett synkront perspektiv. En diakron syn på 
namnanpassning omfattar lånenamnens vidare förändring i målspråket. 
Dessa två synsätt motsäger inte varandra utan kan kombineras i en under-
sökning på ett framgångsrikt sätt (till exempel Sandnes 2003). 

Användning av skriftligt arkivmaterial i kombination med namn-
parsmetoden kan dock bidra till att den synkrona, i viss mån statiska 
uppfattningen om ortnamnslån och ortnamnsanpassning förblir rådande. Den 
namnvariation som finns bevarad i skrift återspeglar rimligen inte fullstän-
digt den synkrona variationen i muntligt språkbruk. Det historiska materi-
alets karaktär gör det dessutom svårt att i praktiken beakta kontaktlingvisti-
kens uttalade fokus på den språkbrukande individen (2.1.1.1). Den struktu-
ralistiska språksynen, som möjliggör en abstraktion från individnivån, är av 
denna anledning påtaglig i kontaktonomastiska undersökningar, inklusive 
min egen. Av dessa anledningar är de studier som utgår från inspelat tal-
språksmaterial (till exempel Pedersen 2010, Vidberg 2014) av stort värde för 
ämnet. De kompletterar den gängse bilden av ortnamnslån och ortnamnsan-
passning och möjliggör på sikt en helhetssyn på dessa processer. Sådana 
undersökningar har andra möjligheter att ta hänsyn till exempelvis namnbru-
karnas identitet (Pedersen 2010). 
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2.1.3 Ortnamnsreplikation och ortnamnsanpassning 
För att beakta variation i anpassning av lånenamn och deras vidare föränd-
ring (2.1.2.3) samt möjliggöra studier av så kallade oanpassade lånenamn32 
föreslår jag att man ska skilja mellan ortnamnslån och ortnamnsanpassning, 
vilket är en terminologisk innovation i nordisk kontaktonomastik.33 Jag vill 
även introducera en ny definition av den så kallade låneprocessen: en överfö-
ring av en kopia av källnamnet från källspråkets onomastikon till målsprå-
kets; källnamnets kopia kan anpassas på olika sätt i processen, men det finns 
inget krav på anpassning. Denna syn på fenomenet förutsätter en traditionell 
uppfattning om språkkontakt, det vill säga då två eller fler språksystem anses 
vara i kontakt genom antingen flerspråkiga eller enspråkiga individer 
(2.1.1).34 

För att terminologiskt befästa distinktionen mellan ortnamnslån och ort-
namnsanpassning lanserar jag även en ny term, ortnamnsreplikation, som 
ersätter begreppet ortnamnslån (för genomgång av olika termförslag se 
Petrulevich 2012a s. 242), jfr termen stoffreplikation (matter replication) i 
kontaktlingvistiken (2.1.1). Resultatet av ortnamnsreplikation kallas för ort-
namnsreplik. Det bör dock uppmärksammas att termen namnreplikation 
(replication of names) även har använts i onomastisk litteratur för att be-
teckna en specifik typ av namngivning i enspråkiga miljöer, där de redan 
etablerade namnen hämtas från onomastikonet för att beteckna nya lokali-
teter (jfr till exempel Cieślikowa & Czopek-Kopciuch 2006 s. 281, Nyström 
2015 s. 53). 

Jag definierar ortnamnsanpassning som ett paraplybegrepp omfattande 
alla de förändringar som en ortnamnsreplik genomgår i målspråket både vid 
replikationstillfället och under dess existens i målspråkets onomastikon, på 
alla språkliga nivåer inklusive både tillägg och utelämnande av element. 
Dessa ändringar sker i allmänhet enligt reglerna för målspråkets system 
(målspråkets onomastikon i synnerhet) och återspeglas i tal och/eller skrift. 
Ordet anpassning som term verkar på bästa sätt beskriva det språkliga feno-
menet, eftersom den förutsätter en sådan namnändring som sker i enlighet 
med en regel/ett mönster eller en uppsättning av regler/mönster som i detta 
fall utgör målspråkets normer. Ortnamnsanpassning är en synnerligen sub-
jektiv, individuell process som förutsätter att individen kan anpassa namnet 
efter sina specifika behov eller önskemål. 

                                 
32 Jfr till exempel Petrulevich 2012a s. 238–240, Pedersen 2015 s. 18, Vidberg 2014 s. 136 ff. 
33 Denna mening och följande fem stycken som hämtats från Petrulevich 2012a s. 241–243 
återges här i reviderad form. 
34 I detta avseende är det nödvändigt att uppmärksamma så kallade hybridnamn, det vill säga 
namn som från början anses vara bildade med leder hämtade från olika språk (jfr Sandnes 
2003 s. 85 f., 91 f., 2012 s. 174 f. med referenser). Hybridnamn förutsätter alltså att namn-
bildningen sker genom kodväxling inom ordets gränser, vilket enligt kontaktlingvistisk forsk-
ning förefaller mindre troligt (a.st.). Jag följer Sandnes (a.st.) i denna fråga och utgår ifrån att 
ortnamnsbildning i språkkontaktssituationer snarare ska ses som enspråkig. 
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Det är viktigt att ta med i beräkningen den principiella statusändring som 
sker vid replikationsstadiet: när ett namn replikerats blir det en del av mål-
språkets onomastikon, det vill säga ortnamnsrepliken och i vissa fall även 
dess beståndsdelar, läggs till de andra namnen som är tillgängliga för mål-
språksbrukaren (jfr diskussion i Naert 1995 s. 55 f.). Det är till och med möj-
ligt att hävda att det i princip inte finns någon skillnad mellan replikerade 
och inhemska ortnamn: frågan om deras ursprung tillhör etymologins sfär 
och är alltså inte av någon betydelse eller av något intresse när man studerar 
namnändringsprocessen vidare, eftersom alla ortnamn följer målspråkets 
utveckling. 

Namnanpassningsprocessen avslutas inte nödvändigtvis när ortnamnsre-
pliken kommer in i målspråkets onomastikon. Den kan fortsätta även efter 
att ortnamnet blivit helt språkligt integrerat genom exempelvis översättning. 
Det norröna starafjall gav upphov till namn på två åstoppar, Starra Fiold 
belagt 1897 och Starling Hill belagt 1846, där det ena är en i Sandnes termer 
fonematisk anpassning, medan det andra en semantisk anpassning av samma 
namn (Sandnes 2003 s. 155, 336). Potentialen att genomgå semantisk an-
passning gör den fullständiga likställigheten mellan de replikerade och de 
inhemska ortnamnen omöjlig (se vidare diskussion i 2.1.4 och 8), men det 
blir så mycket viktigare att klart markera skillnaden mellan ortnamnsrepli-
kation och ortnamnsanpassning. 

Bland de faktorer som anses begränsa tvärspråkligt inflytande i kontaktsi-
tuationer (2.1.1, även 2.1.2) vill jag lyfta upp följande tre som jag finner vara 
av särskild vikt vad gäller ortnamnsreplikation och ortnamnsanpassning i 
alla typer av sådana situationer: namnbrukarens behov, kompetens och atti-
tyder. Med namnbrukare menar jag de individer som myntar, använder, re-
plikerar och anpassar ortnamn i tal eller skrift. Det innebär att de skrivare 
som kopierade Knýtlinga sagas handskrifter flera hundra år efter att sagan 
kom till (3.3) också är namnbrukare av de undersökta vendiska namnen. 

Namnbrukare svarar för ett medvetet eller omedvetet urval av de ortnamn 
som replikeras in i målspråket, då deras kommunikativa behov att benämna 
platser spelar en avgörande roll. Namnbrukarens kompetens omfattar fram-
för allt kännedom om namnbestånd, namnleder och namnbildningsmönster i 
dennas förstaspråk samt behärskning av något eller några av de övriga kon-
taktspråken. Det sistnämnda har relevans vad gäller namnbrukarens förmåga 
att analysera namn och repertoaren av de anpassningsstrategier som namn-
brukaren har möjlighet att utnyttja (2.1.5). 

Det är svårt att ringa in namnbrukarens attityder som är en komplex före-
teelse. De sociala faktorer som kan begränsa tvärspråkligt inflytande 
(2.1.1.1, 2.1.2.2) spelar en avgörande roll vid definitionen av begreppet. Jag 
ser attityder som resultat av den inverkan dessa faktorer har på en namnbru-
kande individ. Namnbrukarens attityder kan ses som en ”jokerfaktor” som 
exempelvis kan resultera i bruket av anpassningsstrategier som avviker från 
det förväntade (jfr redovisningen av Pedersens undersökning från 2010 i 
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2.1.2.2). Attityder är samtidigt svåra att komma åt, speciellt i studier som 
utgår från historiskt, svagt belagt material i dåligt dokumenterade kontaktsi-
tuationer. 

Några exempel i mitt material kan emellertid peka på en möjlig koppling 
mellan valet av anpassningsstrategi och namnbrukarens attityder. Ortnamnen 
Ásund, Kotskógaborg, Kotskógur, Rauðstokkr, Skaparödd och Tíkarey, det 
vill säga lexikala och onomastiska anpassningar av motsvarande slaviska 
namn (2.1.5 och bilaga 7), kan exempelvis ha varit uteslutande isländska 
ombildningar som skapats av Óláfr Þórðarson hvítaskáld (6.4). Det kan tol-
kas som att Óláfr i fyra fall föredrog lexikal och onomastisk anpassning 
framför exempelvis fonologisk anpassning, vilket dock är omöjligt att föra i 
bevis. Även de olika anpassningsstrategier som används vid avskrivning och 
kan knytas till en specifik skrivare kan möjligen vara uttryck för namnbruka-
rens attityder (5.1.2). 

2.1.4 Avgränsning av ortnamn, epexegetiska namn och formellt 
sekundära namn i kontaktonomastik 

För att ringa in termen ortnamn inom kontaktonomastiken har jag valt att 
diskutera följande aspekter som aktualiseras i avhandlingens empiriska del-
undersökningar: avgränsning av ortnamn gentemot appellativer, epexege-
tiska namn och formellt sekundära namn i språkkontaktssituationer. 

Som Sandnes (2003 s. 69) påpekar är namndefinitionen eller snarare 
gränsdragningen mellan proprier och icke-proprier ett klassiskt problem 
inom namnforskningen. I sin genomgång av problemets olika lösningar pre-
senterar hon formella, semantiska och namngivningsrelaterade avgräns-
ningskriterier (a.a. s. 69–71). Sandnes (a.a. s. 71) introducerar även en tanke 
att det delvis är upp till namnbrukande individer att bestämma vad som är ett 
namn. I forskningen om språkkontakt aktualiseras problemställningen om 
eventuella skillnader mellan namn och appellativer på nytt (2.1.1.4). 

En av de anpassningsstrategier som tillämpas på det undersökta replike-
rade ortnamnsmaterialet, semantisk anpassning (2.1.5, 6.1.4), förutsätter 
översättning av källnamnets eller källnamnsledernas icke-propriella innehåll 
till målspråket. Utifrån den traditionella namnforskningens ståndpunkt kan 
detta uppfattas som problematiskt, eftersom ett av de semantiska kriterierna 
för att avgränsa proprier är namnens antagna appellativiska betydelselöshet 
(till exempel Christensen & Kousgård Sørensen 1972 s. 11, Dalberg & 
Kousgård Sørensen 1979 s. 165, Sandnes 2003 s. 70–73 med referenser). 

Avsaknaden av icke-propriell betydelse hos namn ifrågasätts av Sandnes 
(2003 s. 72–73; jfr Andersson 1994 s. 32 f., Nyström 2016). Hon menar 
(a.st.) att namnens betydelse kommer till uttryck inte bara i form av deras 
referens eller denotation, det vill säga genom relationen till deras unika de-
notata. Om man ser bortom namnens referens kan en annan, icke-propriell 
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betydelse träda fram för den namnbrukare som har nödvändig språkkompe-
tens (a.st.). Det mentala onomastikonets struktur, där namn och namnleder 
kan behålla kopplingen till exempelvis homonyma appellativer, kan erbjuda 
en förklaring till hur den icke-propriella betydelsen hos namn och namnleder 
kan aktualiseras i kontaktonomastiska sammanhang (jfr Sandnes 2003 s. 73). 
Staffan Nyström (1998 s. 233, 2016 s. 42) illustrerar på vilket sätt en sådan 
koppling kan göra sig gällande i en kommunikativ situation i flerspråkig 
miljö, där personnamnet Björn via länken till det homonyma appellativet 
björn kan översättas som Bear till engelska. 

Det ortnamnsmaterial som är av primärt intresse för avhandlingens ety-
mologiska delundersökning innehåller åtta epexegetiska namn, Burstaborg, 
Jómsborg, Kotskógaborg, Pólinaland, Pólóníaland, Steinborg, Vismarhöfn 
och Vismarshöfn, samt ett exempel på formellt sekundära namn, Guðakrsá. 
Alla dessa ortnamn tas upp i avsnittet Slaviska bildningar anpassade till 
fornvästnordiskan (6.1), vilket är en kraftig, men nödvändig förenkling av 
komplicerade förhållanden. 

Vibeke Dalberg (1991 s. 47, 75; jfr Huldén 1988 s. 107) definierar epexe-
ges som en typ av namnbildning där ”en lokalitets ibrugværende navn 
sammensættes med et ord, der angiver lokalitetsarten på det pågældende 
tidspunkt”. Det är underförstått att denotationen i sådana fall förblir oföränd-
rad (jfr Huldén s. 108, 112 f.). Dalberg menar vidare (1991 s. 86) att epexe-
getiska bildningar tillhör den appellativiska snarare än den propriella delen 
av lexikonet. Ifall en sådan bildning börjar användas som namn, berövas det 
lokalitetsangivande ordet sin appellativiska betydelse (a.st.), jfr dock dis-
kussionen ovan. Epexegetiska namn förstås som nya, självständiga namn, 
vars bildningssätt och semantik skiljer sig från de i bestämningslederna in-
gående namnens (s. 116 f.). Namnbrukarens behov att i en konkret kommu-
nikativ situation ange vad för slags lokalitet som namnet avser, anses leda till 
epexegetiska bildningar (s. 85). 

Sandnes (2003 s. 352 f.) anammar Dalbergs uppfattning om epexegetiska 
namn i sin kontaktonomastiska studie. Epexegetiska namn med lågskotsk 
huvudled i ortnamnsmaterialet från Orkneyöarna ses som lågskotska, till 
exempel är Loch of Loomachun en lågskotsk bildning som innehåller det 
replikerade Loomachun < fvn. lómtjǫrn ’lomtjärn’ (a.st.). Sandnes (s. 125, 
352 f.) visar att det i några fall är svårt att skilja mellan epexegetiska namn 
och formellt sekundära namn, det vill säga namn bildade till andra namn (jfr 
Neumüller 2007 s. 13). Så kan exempelvis Burn of Woo, som åsyftar en 
bäck, ses som ett formellt sekundärt namn bildat till bebyggelsenamnet Woo 
< fvn. á ’å’. 

Det är viktigt att uppmärksamma att Sandnes (2003 s. 352–354, 359) även 
ser epexeges som en anpassningsstrategi (2.1.2.3). Till synes uppstår en kon-
flikt mellan uppfattningen om epexeges som ett sätt att bilda nya, inhemska 
ortnamn med ett replikerat namn i bestämningsleden och som ett sätt att 
anpassa ett replikerat ortnamn till målspråket. I sin diskussion av problemet 
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påpekar Sandnes (a.a. s. 354) att de epexegetiska namn som inte är etable-
rade i den lokala namntraditionen, kan ses som temporära, situationsbeting-
ade parallella bildningar. Att se epexegetiska bildningar som variantformer 
löser emellertid inte det grundläggande problemet. Konflikten i sig avslöjar 
att anpassningsprocessen befinner sig i en gråzon mellan det ”utländska” och 
det ”inhemska”. I förklaringen till min definition av ortnamnsreplikation 
(2.1.3) tydliggör jag att skillnaden mellan replikerade och inhemska namn 
teoretiskt sett upphör efter att replikationen ägt rum. Semantisk anpassning, 
som kan inträffa långt efter att ortnamnet replikerats in i målspråket, sätter 
dock i viss mån stopp för ett fullständigt likställande mellan replikerade och 
inhemska namn. De två olika sätten att se på epexeges beror alltså på valet 
av perspektiv, då man i sin studie kan prioritera namnbildning eller anpass-
ning eller växla mellan dessa två prioriteringar beroende på sammanhanget. I 
de fall man explicit vill undersöka anpassningen av replikerade ortnamn är 
det enligt min mening berättigat att se epexeges som en av anpassningsstra-
tegierna. 

De epexegetiska ortnamnen i mitt material är av nordiskt ursprung i en-
lighet med min syn på epexeges. Avhandlingens fokus på ortnamnsanpass-
ning legitimerar emellertid namnens redovisning som återgående på slaviska 
bildningar i 6.1. Mitt mål är att förutom epexegesen komma åt alla anpass-
ningsstrategier som tillämpas på det undersökta, begränsade materialet. Det 
innebär att jag även granskar anpassningen av de replikerade ortnamn som 
utgör bestämningsleder i de epexegetiska namnen, till exempel Stein- i Stein-
borg (Kamień Pomorski, 6.1.4.1). Denna granskning är en utgångspunkt för 
placeringen av de epexegetiska namnen. Endast i ett fall finns två ortnamn, 
ett med och ett utan den epexegetiska leden belagda, Kotskógaborg och Kot-
skógur (Gützkow, 6.1.3.3). Liknande tankegångar har föranlett placeringen 
av Guðakrsá (6.1.3.2), det nordiska namnet på floden Warnow, som inne-
håller ett slaviskt bebyggelsenamn i bestämningsleden.35 

2.1.5 Ortnamnsanpassningsstrategier 
Namnbrukaren som replikerar och anpassar ortnamn placeras tydligt i cent-
rum för Sandnes dynamiska modell av ortnamnsanpassning (2.1.2.3). Trots 
detta innehåller modellen två väsentliga utgångspunkter som i grunden förut-
sätter en systemstyrd process. För det första är den föreslagna målsättningen 
med ortnamnsanpassning problematisk. Att se språkligt fullständigt integre-
rade namn som processens slutgiltiga mål innebär att man bortser från 
namnbrukaren och dennas behov. Tankesättet kan jämföras med det som 
                                 
35 Det finns ytterligare två exempel på formellt sekundära namn i materialet, á Dimin (6.2.1) 
och Réing (6.2.5), som dock behandlas tillsammans med övrigt namnmaterial av nordiskt 
ursprung. Anledningen härtill är att ortnamnen *Dimin (6.1.1.1) och Ré (6.1.3.5), som á Di-
min respektive Réing är bildade till, till skillnad från *Guðakr- också finns belagda i Knýt-
linga saga. 



 54 

ligger till grund för inherent språkförändring (language drift), en förkla-
ringsmodell som utgår från att det bland språkbrukare finns en benägenhet 
att omedvetet välja och ackumulera de varianter som för språket i en viss, 
bestämd riktning (jfr Sapir 1921 s. 160–174, McMahon 1994 s. 138 f.). Det 
har allt som oftast uppmärksammats i litteraturen att ortnamn inte behöver 
innehålla språkligt genomskinliga leder för att fungera som namn (2.1.1.4). 
Fonologisk anpassning är den mest använda anpassningsstrategin enligt ett 
flertal undersökningar (2.1.2.2). Det innebär att replikerade namn i stort 
knappast är helt språkligt integrerade. Målet med ortnamnsanpassning är att 
skapa ett namn som motsvarar namnbrukarens behov och som fungerar i en 
viss kommunikativ situation. Det innebär att en namnbrukare kan anpassa ett 
och samma replikerade namn på olika sätt och använda sig av olika ort-
namnsvarianter (2.1.4) i skilda sammanhang, jfr fonologiska och möjliga 
lexikala anpassningar av polab. *Voligošč i forndanskt material (Wolgast, 
6.1.3.8). 

För det andra karaktäriseras Sandnes modell av en utvecklingstanke, där 
man förutsätter ett första stadium, automatisk fonologisk anpassning, som 
följs av övriga stadier, exempelvis morfematisk eller onomastisk anpassning. 
Begreppet automatisk fonologisk anpassning innebär i sig att anpassningen 
sker oberoende av namnbrukaren, jfr ”Ved innlån av navn kommer språksy-
stemet inn med krav om fonematisk tilpasning” (Sandnes 2003 s. 90). Upp-
fattningen kan stämma vid diakrona studier av historiskt, genom skrift för-
medlat material. Det problematiska ser man först när man drar in synkrona 
studier av talspråksmaterial i diskussionen. I ett tidigare arbete (Petrulevich 
2012a s. 239–241) uppmärksammar jag så kallade oanpassade, replikerade 
ortnamn som kan upptäckas först när man studerar de flerspråkiga informan-
ternas tal. Namnbrukaren som besitter nödvändig språkkompetens har alltså 
valmöjligheter även vad gäller fonologisk anpassning. 

Jag ställer mig tvekande även till att anpassningsprocessen alltid börjar 
med en fonologisk anpassning. Det är svårt att på ett övergripande plan dela 
in anpassningsstrategierna i primära och sekundära, eftersom det är upp till 
namnbrukaren att anpassa namn i enlighet med dennas kompetens, attityder 
och behov. Exempelvis förutsätter Skaparödd (Schaprode, 6.1.3.6) eller 
Tíkarey (Zicker, 6.1.3.7) i mitt material, som utgör lexikala och onomastiska 
anpassningar, inte nödvändigtvis en primär fonologisk anpassning. Dessa 
anpassningar kan möjligen attribueras till Óláfr Þórðarson hvítaskáld (6.4) 
som sannolikt mottagit ortnamnsuppgifterna under sin vistelse vid det dans-
ka hovet (1.4.1). Den isländska skalden kan ha hört namnen på ett sätt som 
ledde till en omedelbar omtolkning. 

Andraspråksforskning och kognitiv forskning om talperception opererar 
med två modeller, bottom-up och top-down. Bottom-up-processning i an-
draspråksinlärning innebär att språkinlärare konstruerar betydelsen av det 
som sägs genom att ackumulera betydelsen av språkenheter från fonemnivån 
till diskursnivån (Vandergrift 2004 s. 4). Med top-down-processning avses 
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språkinlärarnas användning av kontexten och sina förkunskaper för att kon-
struera en ram för förståelse vid talperception (a.st.). Ordigenkänningsforsk-
ning inom kognitiv lingvistik opererar med förutsättningen att det finns ett 
mentalt lexikon som innehåller de ord språkbrukaren kan och att det finns 
mindre enheter, till exempel stavelser och fonem, som aktiveras vid ordigen-
känningsprocessen (Samuel 2001 s. 348; jfr Samuel 2011 s. 57). Bottom-up-
processning innebär i detta fall att de minsta språkenheterna processas först, 
varefter resultaten överförs till en följande, högre abstraktionsnivå, vilket till 
slut resulterar i ordigenkänning (Samuel 2001 s. 348). En top-down-
processning eller interaktiv processning innebär att enheternas representa-
tioner på en högre abstraktionsnivå kan påverka processningen av enheter på 
lägre abstraktionsnivåer (Samuel 2001 s. 348, 2011 s. 57–59). Exempelvis 
kan representationen av ett ord påverka aktiveringen av de fonem som kon-
stituerar ordet, vilket kan leda till att dessa identifieras även under mindre 
fördelaktiga akustiska förutsättningar (Samuel 2001 s. 348). Arthur G. 
Samuel (a.a. s. 349 f., 351), som genomfört experiment för att empiriskt 
underbygga den interaktiva modellen, menar att ”[l]isteners hear speech 
sounds in accord with the representations of words stored in their mental 
lexicons”. Det är nödvändigt att påpeka att denna iakttagelse gäller en-
språkigt material och informanter som är förstaspråkstalare. Top-down-
uppfattningen om talperception förefaller ändå kunna erbjuda en förklarings-
ram till hur lexikala och onomastiska anpassningar av ortnamn i tal uppstår. 
Kontext och språkbrukarens förkunskaper, särskilt kopplingen till det men-
tala lexikonet och onomastikonet, kan orsaka att talsekvensen, ortnamn i 
muntlig form i detta fall, tolkas om till de ord, namn och namnleder som 
redan finns lagrade, eller till en kombination av dessa, konstruerad i enlighet 
med lexikonets och onomastikonets regler. 

Vad gäller Sandnes modell i övrigt (figur 4, 2.1.2.3) kräver begreppet 
analyserbarhet en närmare diskussion. Som framgår av redogörelsen 
(2.1.2.3) kommer Sandnes fram till att alla de undersökta namnen analyseras 
av namnbrukare. Analysen i sig kan vara korrekt eller inkorrekt utförd. 
Kopplingen mellan analyserbarhet och namnbrukarnas språkkompetens före-
faller dock inte vara tillräckligt nyanserad, vilket ger intryck av att det är 
kompetensen som avgör om namnen blir korrekt analyserade. En sådan tolk-
ning av förhållandet mellan analyserbarhet och kompetens kan även uppfatt-
tas som värderande, eftersom den förutsätter att endast namnbrukare med 
otillräcklig språkkompetens kan utföra inkorrekt analys. Det är viktigt att 
poängtera att infödda språktalare kan analysera inhemska namn på ett i 
Sandnes termer inkorrekt sätt. Exempelvis skrevs Granskalahult som Gran-
skatahult och Skuvebo som Skivebo av infödda namnbrukare (Fridell 2006 s. 
18). Språkkompetens skapar förutsättningar för val av anpassningsstrategi, 
men den ställer inga krav på vilken anpassningsstrategi som kan komma att 
användas (jfr 2.1.3). 
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Analyserbarhet spelar en nyckelroll i Sandnes modell, eftersom olika ty-
per av ortnamnsanpassning definieras utifrån värdet på denna variabel. De 
flesta anpassningsstrategierna har endast ett värde, det vill säga de förutsätter 
antingen korrekt eller inkorrekt analys. Morfematisk anpassning utgör ett 
undantag. Anpassningsstrategin kan ses som en beroende variabel i relation 
till analyserbarhet, eftersom den kan utföras både vid korrekt och inkorrekt 
analys av replikerade ortnamn. I praktiken kan det till exempel innebära att 
källspråkets böjningsmorfem ersätts med målspråkets böjningsmorfem vid 
korrekt analys, medan källspråkets böjningsmorfem ersätts med målspråkets 
avledningsmorfem vid inkorrekt analys (2.1.2.3).  

Enligt min uppfattning är det svårt att dra slutsatser om huruvida analysen 
vid morfematisk anpassning är korrekt eller inkorrekt utförd. För det första 
kan valet av morfologiska element vid en sådan anpassning bero på slump 
eller analogi. För det andra kan det angivna kriteriet för en korrekt analys 
vara svårt att tillämpa. Som påpekas i 2.1.2.3 anses analysen ha utförts kor-
rekt om resultatet etymologiskt kan härledas från källspråkets ortnamn. Det 
är enligt min mening inte självklart att exempelvis se målspråkets nominativ 
pluralis som en etymologiskt korrekt motsvarighet till källspråkets dativ 
pluralis, även om båda är plurala böjningsmorfem, jfr fvn. i Stufum som mot-
svaras av lågskotskans Stowis (2.1.2.3). På ett grundläggande plan handlar 
osäkerheten kring analyserbarhet om att jag som forskare inte har tillgång till 
namnbrukarnas kognitiva process, utan är tvungen att gissa mig fram till den 
genom att analysera resultaten. Jag väljer därför att i min framställning 
överge begreppet analyserbarhet, även om det kan visa sig vara fruktbart i 
andra kontaktonomastiska studier. 

Den modell för klassificering av anpassningsstrategier som används i av-
handlingens etymologiska delundersökning (figur 5) återspeglar komplexa 
bakomliggande förhållanden i en starkt förenklad form. Målet med modellen 
är att erbjuda ett robust verktyg för beskrivning av anpassningsprocessens 
resultat, det vill säga anpassade ortnamn. Klassificeringen av de olika an-
passningsstrategierna utförs i relation till den språknivå som främst aktuali-
seras vid anpassningen (se nedan) och namnbrukarens kompetens i källsprå-
ket. 

Namnbrukarens roll i processen, vilken enligt mina teoretiska utgångs-
punkter är avgörande (2.1.3), framgår inte lika tydligt av min framställning 
(figur 5). Detta är en direkt följd av modellens syfte som förutsätter att an-
passade ortnamn i princip ses som skilda från de individer som utfört an-
passningen. Kompetensen i källspråket utgör modellens enda koppling till 
namnbrukaren. Dennas attityder, behov och språkkompetens i vid bemär-
kelse påverkar i stället valet av anpassningsstrategi och dess realisering på 
ett mer abstrakt plan (2.1.3). 

Kompetensen i källspråket är enligt modellen nödvändig för att utföra 
semantisk anpassning (se nedan). Övriga anpassningstyper förutsätter enligt 
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min mening ingen sådan kompetens hos namnbrukaren. Detta ska tolkas på 
så sätt att både enspråkiga och flerspråkiga individer kan utnyttja alla an-
passningsstrategier som inte kräver kompetens i källspråket. Det är viktigt att 
ytterligare en gång poängtera att språkkompetens enbart skapar förutsätt-
ningar för anpassning, men den är inte avgörande vad gäller valet av strategi. 

I modellen uppmärksammas följande typer av anpassning som aktuali-
seras i den föreliggande undersökningen: fonologisk anpassning, morfolo-
gisk anpassning, lexikal anpassning, onomastisk anpassning, semantisk an-
passning och epexeges (figur 5). Terminologin i något justerad form har 
hämtats från Sandnes modell (figur 4, 2.1.2.3). Syftet med justeringarna är 
att precisera anpassningens innehåll. Sandnes tar i sina beteckningar fasta på 
språkenheterna fonem, morfem och lexem. Jag vill däremot knyta anpass-
ningsstrategierna till aktuella språknivåer som inte enbart består av enheterna 
själva utan även omfattar enheternas funktion samt regler för hur de kan 
kombineras med varandra. Exempelvis kan fonematisk anpassning uppfattas 
som att ortnamnsanpassning i detta fall leder till förändringar i målspråkets 
fonemsystem. Fonologisk anpassning för däremot i högre grad tankarna till 
den fonologiska språknivån i allmänhet och målspråkets fonotax, det vill 
säga samspelet mellan olika ljud, i synnerhet. 

 
Figur 5. Modell för klassificering av anpassningsstrategier. – innebär att 
tillämpningen av de aktuella strategierna inte förutsätter någon kompetens i 
källspråket hos namnbrukaren, medan + innebär att namnbrukaren ska ha åtminstone 
en rudimentär kompetens i källspråket för att utföra denna typ av anpassning. 

Vid anpassning av ortnamn sker en analys som i flera fall förutsätter aktive-
ring av fler än en språknivå (se nedan). Attribuering av anpassningstyper till 
olika språknivåer beror på vilka enheter i målspråket som väljs för att ersätta 
källspråkets enheter i replikerade namn. Valet av fonem medför att anpass-
ningsstrategin knyts till den fonologiska nivån. Valet av bundna morfem, 
framför allt dem med en huvudsakligen grammatisk funktion, medför att 
anpassningsstrategin knyts till den morfologiska nivån. Valet av fria morfem 
som framför allt omfattar självständiga ord medför att anpassningsstrategin 
knyts till en lexikal nivå.  

Fonologisk anpassning innebär i första hand att källspråkets ljud och 
ljudkombinationer i ett replikerat ortnamn som inte är förenliga med mål-
språkets fonotax byts ut mot förenliga ljud och ljudkombinationer 

Språknivå Kompetens i källspråket 
– + 

Fonologisk Fonologisk anpassning  
Morfologisk Morfologisk anpassning  
Lexikal Lexikal anpassning 

Onomastisk anpassning 
Epexeges 

Semantisk anpassning 
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i målspråket, till exempel polab. /х/ blir fvn. /k/ (6.1.1.3). Jag anser även att 
de replikerade namn som inte strider mot målspråkets fonotax ändå kan ses 
som fonologiskt anpassade, vilket förutsätter att deras fonetiska realisering 
tas med i beräkningen. Till exempel anser jag att fvn. *Stolp < polab.-pom. 
*Stolp- (6.1.1.9) realiseras olika fonetiskt och därför kan vara en fonologisk 
anpassning av det slaviska namnet trots att det replikerade namnets ljud-
sammansättning inte strider mot fornvästnordiskans fonotax. 

Morfologisk anpassning förutsätter att namnbrukaren utför en morfolo-
gisk och semantisk analys av det replikerade ortnamnet. Anpassningsstrate-
gin går ut på att namnbrukare omtolkar källspråkets morfologiska element 
eller delar av morfologiska element i ett replikerat ortnamn som målspråkets 
bundna morfem. Exempelvis omtolkas det urslaviska *Uznojim- : 
*Uznam- som ett svagt femininum i fornvästnordiskan, Úsna (6.1.1.13), där 
den slaviska rotvokalen motsvaras av ett böjningsmorfem i fornvästnordisk-
an, medan delar av slaviskans rotmorfem och ett suffix, /jim/, eller slavis-
kans suffix, /m/, apokoperas bort. 

Den fonologiska komponenten, ljudlikheten, är central i lexikal anpass-
ning (jfr Bond 1999 s. 133, Sandnes 2003 s. 89), vilken förutsätter en fono-
logisk och morfologisk analys av det replikerade namnet. Med detta sagt är 
jag ändå inte främmande för idén att ljudlikheten och semantiken kan sam-
spela vid tillämpning av strategin och tradering av dess resultat (jfr diskus-
sion av folketymologisk ombildning i Dalberg 1991 s. 16 f.). Lexikal anpass-
ning innebär att hela det replikerade namnet eller dess element ersätts av ord 
ur målspråkets lexikon, vars ljudsammansättning liknar det replikerade nam-
nets, till exempel Skaparödd (6.1.3.6), jfr fvn. skap n. ’form; tillstånd; sinne-
lag; öde’ och rǫdd f. ’röst, mål, stämma, tal; ton; röst i en omröstning, herra-
välde, makt’, som motsvarar polab. *Zabrod. 

Enligt Sandnes definition (2.1.2.3) byts oftast en led i ett replikerat ort-
namn mot en vanligare namnled vid onomastisk anpassning. Eftersom jag 
har svårt att iaktta samma tendens i mitt begränsade material beaktar jag inte 
namnledernas frekvens. Onomastisk anpassning ses snarare som en motsva-
righet till lexikal anpassning, där hela det replikerade namnet eller dess en-
skilda element ersätts med namn eller namnleder ur målspråkets onomasti-
kon, vars ljudsammansättning liknar det replikerade namnets, till exempel 
fvn. Rauð-stokkr, jfr fvn. rauðr ’röd’ och stokkr m. ’stock; trästock; timmer-
stock; stock i husvägg; husvägg’, som motsvarar polab. *Roz-tok (6.1.3.4). 
Skillnaden mellan namnleder och exempelvis homonyma appellativ är emel-
lertid inte given. Till exempel kan Vala- i Valagustr (6.1.3.8), som jag tolkar 
som gen. pl. av valr m. ’falk’, även vara gen. pl. av val n. ’val; urval’ och 
valr m. ’manfall, de fallna’. Jag finner det rimligt att räkna med en namnled i 
de fall där den är spridd i det fornvästnordiska namnförrådet och tidsmässigt 
kan antas förekomma samtidigt som de undersökta namnen. Onomastisk 
anpassning anses i enlighet med Sandnes uppfattning (2.1.2.3) vara 
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underordnad lexikal anpassning, vilket återspeglar relationen mellan 
onomastikon och lexikon. 

Det krävs morfologisk och semantisk analys för att genomföra semantisk 
anpassning av replikerade namn. Anpassningsstrategin innebär att namnbru-
kare i ett replikerat ortnamn översätter källspråkets ortnamnselement eller 
hela namnet till målspråket. Till exempel är huvudleden i Steinborg en över-
sättning av det slaviska namnet *Kamenь med betydelsen ’stenen’ (6.1.4.1). 
Namnbrukarens kompetens i källspråket kan vara näst intill obefintlig men 
ändå skapa förutsättningar för en framgångsrik tillämpning av strategin (jfr 
diskussion i Sandnes 2012 s. 176). 

Epexeges innebär att det replikerade ortnamnet förses med en lokalitets-
angivande led hämtad från målspråkets onomastikon (diskussion i 2.1.4), jfr 
till exempel ortnamnen Kotskógur och Kotskógaborg (5.1.1.4, 6.1.3.3). 

Jag tar inte ställning till de behandlade anpassningsstrategiernas relativa 
kronologi, eftersom jag anser det omöjligt att förutsäga namnbrukarnas in-
verkan på valet av anpassningsstrategier. Det är visserligen rimligt att anta 
att epexeges förutsätter ett redan befintligt, replikerat ortnamn, vars syftning 
förtydligas med hjälp av en lokalitetsangivande led. Det rör sig dock knap-
past om ett absolut krav. 

Den föreslagna modellen för klassificering av anpassningsstrategier (figur 5) 
är inte allmängiltig och är i första hand avsedd att användas i den etymolo-
giska delundersökningen, där jag studerar ortnamnsanpassning vid replika-
tion (1.2). I modellen finns det exempelvis ingen motsvarighet till Sandnes 
namninterna anpassning (2.1.2.3), eftersom mitt material saknar anpassning-
ar av denna typ. Den syntaktiska nivån finns inte heller representerad, men 
modellen kan byggas ut om den syntaktiska komponenten på ett tydligare 
sätt aktualiseras i ett material, jfr epexegetiska namnbildningar som 
lågskotskans Point of Scarataing i materialet från Orkneyöarna (Sandnes 
2003 s. 352). Det är min förhoppning att modellen erbjuder en 
beskrivningsram som kan utvecklas i andra kontaktonomastiska studier. 

Modellens huvudsakliga nackdel är att dess två kriterier, den språknivå 
som främst aktualiseras vid anpassningen och namnbrukarens kompetens i 
källspråket, inte är tillräckligt nyanserade, vilket leder till att flera anpass-
ningsstrategier hamnar i samma fack, till exempel lexikal anpassning och 
dess underkategori onomastisk anpassning samt epexeges som knyts till den 
lexikala nivån. Detta är även orsaken till att benämningarna på de olika an-
passningsstrategierna inte är konsekvent utformade efter en viss princip. 

Jag tar inte upp kombinationer av anpassningstyper explicit i modellen, 
trots att sådana förekommer i mitt material, till exempel fvn. Vostrosa (Wus-
terhusen, 6.1.2.3) som är en kombination av fonologisk och morfologisk 
anpassning. Förutsättningen för en studie av anpassningsstrategier i kombi-
nation är att varje strategi som replikerade namn ger uttryck för registreras 
för sig, vilket möjliggör användningen av modellen. Jag redovisar alla de 
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strategier som tillämpas för att anpassa de studerade ortnamnen i aktuella 
namnavsnitt och i sammanfattningen i kap. 6. I andra kontaktonomastiska 
undersökningar som involverar större material kan det vara aktuellt att med 
hjälp av kvantitativa metoder visa i vilken utsträckning namnanpassnings-
strategier kombineras med varandra. Pedersen (2001 s. 75, 78) talar exem-
pelvis om fonologiska överföringar, semantiska överföringar och fonologisk-
semantiska överföringar. 

2.2 Filologiska teoretiska utgångspunkter 
2.2.1 Rekonstruktiv filologi och deskriptiv filologi 
I filologisk forskning har två paradigm varit rådande, traditionell filologi och 
nyfilologi, eller rekonstruktiv filologi respektive deskriptiv filologi med Maja 
Bäckvalls (2013 s. 48 f.) termer. En kartläggning av utgångspunkter för 
dessa två inriktningar visar på grundläggande skillnader men även likheter 
dem emellan (Williams 2009 s. 282–291, Haugen 2013b s. 82–88, Bäckvall 
2013 s. 44–52, Georgieva Eriksen 2014 s. 7–10). För den föreliggande fram-
ställningen är den distinktion av vikt att rekonstruktiv filologi har som mål 
att komma åt den ”bästa” texten, textvittnet (se nedan) eller arketypen,36 som 
oftast måste rekonstrueras med hjälp av den så kallade genealogiska eller 
stemmatiska metoden (Driscoll 2010 s. 89, 95, Haugen 2013b s. 82–86, 
Bäckvall 2013 s. 47 f.). Metoden vilar på en analys av gemensamma fel och 
deras fördelning i handskrifter samt antagandet om att gemensamma fel vitt-
nar om gemensamt ursprung (Driscoll 2010 s. 89, Haugen 2013b 105 f.). 
Deskriptiv filologi bejakar däremot variationen i det befintliga handskrifts-
materialet på jämlika grunder (Williams 2009 s. 282 f., Bäckvall 2013 s. 45 
f.). Man kan säga att rekonstruktiv filologi är diakron, deskriptiv filologi 
synkron. 

Den genealogiska metodens främsta kännetecken är alltså stemmat, ett 
trädliknande diagram vars syfte är att beskriva relationen mellan ett urval av 
de bevarade handskrifterna å ena sidan och mellan dessa samt den postule-
rade arketypen å andra sidan (Driscoll 2010 s. 89 f., Haugen 2013b s. 84). 
Det textkritiska tillvägagångssätt som ligger till grund för etablerandet av 
stemman har fått omfattande kritik utifrån flera perspektiv, däribland för 
synen på och antaganden om avskrivningsprocessen (Driscoll 2010 s. 89 f.), 
jfr även diskussion om fel i 2.2.4. För det första är det brukligt att utelämna 
de handskrifter som inte anses ha något textkritiskt värde, det vill säga så-
dana som kan härledas till bevarade förlagor (a.st.). För det andra förutsätter 
den stemmatiska metoden till exempel att skrivare enbart har tillgång till en 

                                 
36 ”den tekstversjonen som dei andre handskriftene kan førast tilbake til” (Haugen 2013b s. 
84). 
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förlaga åt gången, vilket inte alltid är fallet (jfr diskussion i 3.1.2), och att 
skrivare inte kan begå samma fel oberoende av varandra (a.st.). 

Inom det deskriptionsfilologiska paradigmet vill man tydliggöra att den 
filologiska analysen kan knytas till olika textnivåer, textverk – textvittnestyp 
– textvittne – textbärare med Bo-A. Wendts (2006) terminologi (diskussion i 
Bäckvall 2013 s. 37–39, Georgieva Eriksen 2014 s. 9 f.). Dessa nivåer bru-
kar ställas upp i fallande ordning beträffande abstraktionsgrad, där ett text-
verk är en abstraktion från textvittnena/textvittnestyperna, en textvittnestyp 
är en abstraktion från en grupp av textvittnen, medan ett textvittne är en ab-
straktion från den konkreta, fysiska textbäraren (jfr Wendt 2006 s. 258–263, 
Bäckvall s. 37–39). Textverk och textbärare (det enda helt konkreta), de 
nivåer som ligger vid varsin ände av abstraktionsskalan, utgör ramar för 
avgränsning av textvittne och textvittnestyp. 

Med textverk förstås ”en abstrakt textuell storhet som av (en given grupp 
av) textbrukarna (vid en given tid eller i ett givet sammanhang) mer eller 
mindre samstämmigt uppfattas som en och densamma varje gång den tar 
form” (Wendt 2006 s. 258). Exempelvis kan textverket Knýtlinga saga inne-
fatta aktuella delar av de bevarade sagahandskrifterna (bilaga 4) och sagans 
olika utgåvor (3.6). Textbärare beskrivs som ”den rent fysiska yttringen” 
(Wendt 2006 s. 259), ”den fysiska manifestationen” (Bäckvall 2013 s. 38) av 
ett textverk eller textvittne. Både AM 18 fol (hädanefter AM 18),37 Árni 
Magnússons avskrift som innehåller Knýtlinga saga (3.1.1), och AM 20 k fol 
(hädanefter AM 20 k), ett exemplar av en edition av Knýtlinga saga från 
1741 (3.6), kan ses som textbärare. Bäckvall (2013 s. 38) definierar textvittne 
som ”den immateriella abstraktionen av en texts materiella realisering i en 
handskrift”. Det bör förtydligas att alla textbärare, inte enbart handskrifter, 
kan genomgå en sådan abstraktion. Det innebär att texten i AM 18 och AM 
20 k också kan ses som textvittnen för de respektive textbärarna. Textvitt-
nestyp är en benämning på en grupp av textvittnen som delar gemensamma 
drag, till exempel har samma förlaga (Wendt 2006 s. 262 f., Bäckvall 2013 s. 
38). 

Avhandlingens filologiska delundersökning utnyttjar de möjligheter som 
både rekonstruktiv och deskriptiv filologi tillhandahåller. Ett stemma över 
majoriteten av Knýtlinga sagas textbärare är en nödvändig utgångspunkt för 
att både kvalitativt och kvantitativt kunna studera namnvariation i de under-
sökta textvittnena (3.2.1). Insamlingen av materialet för delundersökningen 
har däremot en deskriptionsfilologisk prägel, eftersom målet är att komma åt 
de ortnamnsbelägg och ortnamnsvarianter som faktiskt återfinns i textbärar-
na och deras motsvarande textvittnen. Deskriptionsfilologisk metod karaktä-
riserar även de delar av analysen som sätter ortnamnsvarianter i ett samman-
hang bestående av till exempel enskilda textbärare, deras skrivare och mot-
svarande textvittnen (4.1.1, 5.1). 
                                 
37 Se bilaga 5 för kortsigna. 
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2.2.2 Ortnamnsbelägg, ortnamnsvariant och ortnamn 
2.2.2.1 Allmänt 
Nordisk namnforskning präglas av en källkritisk attityd till det empiriska 
material som används vid tolkningen av ortnamn. En hållbar ortnamnstolk-
ning förutsätter exempelvis att hänsyn tas till äldre belägg och huruvida 
dessa hämtats ur originalurkunder eller kopior. Den filologiska delundersök-
ningens syften kräver att olika manifestationsnivåer av de undersökta ort-
namnen ännu tydligare artikuleras och befästs i terminologin. Det är alltså 
nödvändigt att skilja mellan ortnamnsbelägg, ortnamnsvarianter och ortnamn 
(för notationssätt se 1.6) i de utvalda textvittnena av Knýtlinga saga (3.2). 

Med ortnamnsbelägg avses faktiska förekomster av ortnamn i de utvalda 
textbärarna av Knýtlinga saga. Ortnamnsbeläggen representerar så långt det 
är rimligt den ortografi som handskriften eller annan textbärare kännetecknas 
av. Beläggen anses omfatta de prepositionsfraser, i vilka ortnamnsförekoms-
terna brukar ingå. 

En ortnamnsvariant är en normaliserad abstrakt form som baseras på ett 
ortnamnsbelägg eller flera liknande ortnamnsbelägg som förekommer i mot-
svarande textuella sammanhang i ett eller flera textvittnen.38 Här bortses från 
beläggens konkreta, fysiska sida inklusive de ortografiska konventioner som 
gäller i en viss textbärare. Ortnamnsvarianternas skrivning normaliseras i 
enlighet med avhandlingens normaliseringsstandard (3.5).39 

Normaliseringen av ortnamnsvarianter kan revideras som resultat av den 
genomförda filologiska delundersökningen. Analysen kan i vissa fall med-
föra att jag tar ställning till variantens morfemindelning eller de i varianten 
ingående språkljudens kvantitet. I sådana fall är det den reviderade formen, 
en så kallad slutvariant, som anses representera ortnamnsvarianten och som 
redovisas i avhandlingens bilagor. Exempelvis tolkas ortnamnsvarianten 
*Gorasiam som Gorasía böjt i ackusativ singularis enligt latinets regler 
(5.1.2.3). Slutvarianten Gorasía redovisas i bilaga 1. 

Ortnamn avser i detta sammanhang en normaliserad abstrakt utgångsform 
som i första hand baseras på en ortnamnsvariant som har tillräckligt stöd i de 
undersökta textvittnena samtidigt som den inte är ett exempel på fel eller 

                                 
38 Jag använder termen ortnamnsvariant även i den etymologiska delundersökningen, där den 
avser en normaliserad abstrakt form som motsvarar Knýtlinga sagas vendiska ortnamn, men 
som hämtas från ett annat verk än sagan. Exempelvis ses Por från Gesta Danorum som en 
variant till fvn. *Parez (Preetz, 6.1.1.6) belagt i Knýtlinga saga. Båda är anpassningar av 
polabiskans *Porěč́e. 
39 Alternativa skrivningar av en i grunden samma ortnamnsvariant redovisas inte. Exempelvis 
skrivs *Heðinsey som *Heiðinsey i Gl. kgl. sml. 1006 fol (hädanefter GKS 1006) och AM 
1005 fol (hädanefter AM 1005) och *Hieðinsey i Lbs 148 4to (hädanefter Lbs 148). Excerpe-
ringen ur GKS 1006 och AM 1005 visar att kort /e/ kan skrivas \ei\ i dessa handskrifter, till 
exempel \feillu\ för fellu GKS 1006, p. 896; \geick\ för gekk AM 1005, 69r. I Lbs 148 före-
kommer skrivningar \ie\ för både långt och kort /e/, till exempel \gieck\ för gekk, \hiet\ för hét 
Lbs 148, 100r. Även varianten Karrenz i Add. 11119, som troligen utgår från en A-förlaga i 
detta fall (3.1.2), anses vara lika med A-varianten Karenz. 
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anpassning vid avskrivning (2.2.4 och exemplet nedan). Variationen i is-
ländska skrivningskonventioner medför dock att denna rent filologiska defi-
nition av ortnamn måste kompletteras med en etymologisk komponent. Ort-
namnets form kan fastslås slutgiltigt endast efter en genomförd etymologisk 
delundersökning, som bland annat inbegriper en analys av motsvarande 
namnvarianter i avhandlingens övriga källor. En sådan undersökning kan 
medföra undantag från ”majoritetens regel”, det vill säga att ortnamnets form 
baseras på en variant som inte delas av majoriteten av textvittnena. Ortnam-
nens skrivning normaliseras i enlighet med avhandlingens normaliserings-
standard (3.5). 

Den filologiska avgränsningen av ortnamn omfattar inte eventuella ort-
namnsanpassningar och fel som kommit in i det medeltida materialet, Codex 
Academicus och AM 180 b fol (hädanefter AM 180 b), och traderats till 
Knýtlinga sagas eftermedeltida textvittnen. Även detta problematiseras och 
diskuteras i samband med den etymologiska delundersökningen (se till 
exempel diskussion av ortnamnet Urk i 6.1.1.12). 

I det följande illustrerar exemplet Vinborg de föreslagna manifestations-
nivåerna av vendiska ortnamn i de utvalda textvittnena av Knýtlinga saga. 
Det förekommer tolv belägg på ortnamnet, därav tio från undersökningens 
primära material (3.2.2): \Vinborg\ i Add. 5176 fol (hädanefter Add. 5176), 
95v; \Vín=borg\ i Add. 11121 4to (hädanefter Add. 11121), p. 808; 
\Vınborg\ i Ny kgl. sml. 873 4to (hädanefter NKS 873), 84v; \vin borg\ i Lbs 
148, 115v; \Wın̅ borg\ i GKS 1006, p. 908; \Vın̅borg\ i AM 16 fol (hädan-
efter AM 16), 84v; \Vind borg\ i AM 19 fol (hädanefter AM 19), 89r; 
\Vıjnborg\ i AM 1005, 76r; \Vinborg\ i Papp. 4:o nr 41 (hädanefter Papp. 
41), 135r; och \Vin borg\ i Add. 11119 4to (hädanefter Add. 11119), p. 272. 
Två belägg kommer från undersökningens jämförelsematerial (3.2.2), \Vin 
borg\ i AM 18, 34v; och \Vin-borg\ i AM 20 k, s. 258. 

Bland dessa belägg är det möjligt att urskilja tre ortnamnsvarianter: 1) 
Vinborg, jfr varianterna i Add. 5176, NKS 873, Lbs 148, GKS 1006, AM 
16, Papp. 41 och Add. 11119, 2) Vínborg, jfr varianterna i AM 1005 och 
Add. 11121, och 3) Vindborg, jfr varianten i AM 19. Varianten Vindborg 
har inte tillräckligt stöd bland de undersökta textvittnena. Det är dessutom ett 
exempel på en av skrivaren utförd anpassning (5.1.2.3). Samma förhållanden 
gäller varianten Vínborg (5.1.2.3). Min läsning av beläggen \Vıjnborg\ i AM 
1005 och \Vín=borg\ i Add. 11121 som Vínborg snarare än Vinborg kräver 
dock en kommentar. 

Grafkombinationen \íȷ\́ anses traditionellt representera /iː/ och är ett ex-
empel på ”dubbelteckning av vokalbokstav” som efter norskt mönster an-
vändes för att markera vokallängd i isländska handskrifter från och med 
1300-talet (Stefán Karlsson 2004 s. 43, Haugen 2013a s. 230). Även \ıj\ i 
\Vıjnborg\ i AM 1005 markerar med all sannolikhet vokallängd, jfr till 
exempel \Sıjdan\ för síðan, 4v. Användningen av \ıj\ för /iː/ är dock inte 
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konsekvent i handskriften, då /iː/ ofta även representeras av \y\ i AM 1005, 
till exempel \sydan̅\ för síðan, 75v. 

Längdmarkeringen i AM 1005:s förlaga, AM 180 b, bör också uppmärk-
sammas i detta sammanhang. Medan exempelvis /aː/ markeras med antingen 
\a\, \aa\, \ꜳ\ eller \\ (Karlamagnús s. 16), till exempel \þꜳ\, saknas för det 
mesta markeringar av /iː/, till exempel \lıke\ för líki, \sıdıR\ för síðir, 33r. 
Accenttecknet över \ı\ används uteslutande i denna textbärare för att grafiskt 
särskilja \ı\ från övriga minimer, framför allt före \n\, till exempel \sueíne\ 
för Sveini, \eíṅ\ för einn, \ȷ uíṅlde\ för í Vindlandi, \laugín\ för lǫgin, 33r, 
vilket är typiskt för handskrifter från denna tid. Det förefaller rimligt att AM 
180 b:s aktuella ortnamnsbelägg, som dessvärre inte är bevarat, innehöll \í\ 
för att särskilja \ı\ från \n\ i Vin-. AM 1005:s skrivare kunde ha tolkat 
accenttecknet som längdmarkör och återgivit det med \ıj\ i sin handskrift. 
Belägget \Wın̅ borg\ i GKS 1006, en annan kopia av AM 180 b, bekräftar, 
om än endast indirekt, denna hypotes. 

Belägget \Vín=borg\ i Add. 11121 innehåller en graf försedd med accent-
tecken, \í\. Det isländska accenttecknet har haft flera funktioner redan i de 
äldsta isländska handskrifterna, där det exempelvis kunde användas för att 
markera vokallängd eller grafiskt särskilja \ı\ från de omgivande graferna 
(Lindblad 1952 s. 133 ff., Hreinn Benediktsson 1965 s. 60 f., Stefán 
Karlsson 2004 s. 43). Markeringen av vokallängd med hjälp av accentteck-
net har emellertid mestadels varit sporadisk och icke-konsekvent. Under 
1400-talet avtar användningen av accenttecknet för längdmarkering avsevärt 
och det börjar användas nästan uteslutande för att grafiskt särskilja \ı\ och \ȷ\. 
Från och med 1500-talet försvinner accenttecknet nästan helt, för att åter-
uppstå med sin längdmarkerande funktion under andra hälften av 1700-talet 
(Lindblad 1952 s. 196 ff., Stefán Karlsson 2004 s. 49, 51). 

Add. 11121 härstammar från slutet av 1700-talet och använder accent-
tecknet genomgående för att markera längd, till exempel \Í þenna tíma\ för í 
þenna tíma, p. 709; \sÿstŭr sína\ för systur sína, p. 714. I det stickprov som 
jag analyserat har jag endast hittat ett exempel på accentmarkering av etymo-
logiskt kort /i/, \til Hýlíng=stad=|=a\ för til Hýlingstaða, p. 708. Det före-
kommer dock flera exempel på accentmarkering av etymologiskt kort /e/ och 
/a/, till exempel \til kéisarans\ för til keisarans, p. 709; \géck\ för gekk, p. 
713. Även i detta fall är det viktigt att ta med förlagans belägg i beräkningen. 
Add. 11121 är en avskrift av AM 18 som sannolikt följer sin medeltida för-
laga vad gäller utebliven markering av vokallängd, till exempel \i Riki\ för í 
ríki, \Brunsvik\ för Brúnsvík, 34v. AM 18:s belägg \Vinborg\ avslöjar inte 
vokalens längd, vilket innebär att skrivaren till Add. 11121 tolkat om förla-
gans Vinborg som Vínborg. 

Ortnamnsvarianten Vinborg har således mest stöd i de undersökta text-
vittnena. Etymologiskt sett är rotvokalens kvantitet inte given. Knýtlinga 
sagas vittnesmål om ortnamnet saknar motsvarighet i andra källor, därav en 
oklar identifiering och etymologi (6.3.9). Det innebär att det är omöjligt att 
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slutgiltigt avgöra rotvokalens kvantitet. Normaliseringen av ortnamnet blir 
till Vinborg, eftersom varianterna med markerad lång vokal sannolikt utgör 
anpassningar (5.1.2.3). 

Tredelningen ortnamn – ortnamnsvariant – ortnamnsbelägg kan förstås 
som en motsvarighet till fyrdelningen av textuella nivåer inom deskriptiv 
filologi: textverk – textvittnestyp – textvittne – textbärare (2.2.1), där ort-
namnsvariant kan knytas till antingen textvittnesnivån eller textvittnestyps-
nivån. Det är viktigt att påpeka att den sistnämnda indelningen tar sin ut-
gångspunkt i textbrukarens uppfattning om text (Bäckvall 2013 s. 39 f.). 
Kopplingen till ortnamnsbrukare är dock inte självklar i fallet med ortnam-
nens manifestationsnivåer. Deras definitioner och avgränsningar baseras på 
bestämda, formella kriterier. Det är i sammanhanget svårt att bevisa att ort-
namnsbrukare skulle definiera, alternativt avgränsa, manifestationsnivåerna 
på samma sätt. 

2.2.2.2 Textvittnesspecifika och redaktionsspecifika ortnamnsvarianter 
Vendiska ortnamnsvarianter i de utvalda textvittnena av Knýtlinga saga har 
traderingsmässigt olika förutsättningar. Det förefaller därför rimligt att dela 
in varianterna i textvittnesspecifika och redaktionsspecifika. Det är dels hur 
ortnamnsvarianternas spridningsmönster ser ut, dels var i traderingen ort-
namnsvarianterna antas ha uppkommit som avgör vilken kategori de hamnar 
i. 

Textvittnesspecifika ortnamnsvarianter står i tydlig kontrast till en mot-
svarande variant i förlagan eller en sådan variant bland motsvarande ort-
namnsvarianter i övriga textvittnen, som den undersökta varianten kan här-
ledas ifrån. Textvittnesspecifika ortnamnsvarianter kan dessutom spåras i 
den bevarade traderingen, eftersom de förekommer i ett eller flera av de 
undersökta textvittnena av Knýtlinga saga som vanligtvis ingår i en och 
samma avskriftskedja, det vill säga den relevanta ortnamnsvarianten sprids 
endast från den bevarade förlagan till bevarade kopior. Exempelvis är ort-
namnsvarianten Dublin ur Add. 5176 en textvittnesspecifik ortnamnsvariant, 
eftersom den motsvaras av varianten *Dubbin i övriga A-textvittnen, inklu-
sive förlagan (5.1.2.4). Även ortnamnsvarianten Dimarsbrú ur AM 1005 
och dess avskrift Papp. 41, som motsvaras av varianten Dunzarbrú i de 
flesta andra undersökta textvittnena, hör hit (5.1.3). 

Redaktionsspecifika ortnamnsvarianter fördelar sig mellan Knýtlinga sa-
gas redaktioner på ett systematiskt sätt, där A- och B-redaktionen har var sin 
ortnamnsvariant (bilaga 3). Dessa har sannolikt uppkommit vid en oidentifi-
erad punkt i sagans tradering som föregår de bevarade, undersökta textvitt-
nena, vilket gör det svårare att härleda ortnamnsvarianterna. Det finns alltid 
möjlighet att redaktionsspecifika ortnamnsvarianter kan vara varianter av 
olika vendiska ortnamn. Exempelvis är Bramnes och Brúnes redaktions-
specifika varianter, där Bramnes är karaktäristisk för A-redaktionen och 
Brúnes för B-redaktionen (bilaga 3, 5.1.1.1). 
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De ortnamnsvarianter som endast förekommer i en redaktion anses också 
tillhöra redaktionsspecifika ortnamnsvarianter. Dessa bildar däremot av na-
turliga skäl inte redaktionsspecifika par och utgår därför ur undersökningen 
av variation på redaktionsnivå. Det förekommer endast tre exempel på 
sådana ortnamnsvarianter, *Gorgasiam och Vik, som enbart förekommer i 
A-redaktionen, samt Rín som endast är belagd i B-redaktionen (bilaga 3). 

2.2.3 Förutsättningar för ortnamnsanpassning vid avskrivning 
Namnforskare har använt olika teoretiska modeller för att beskriva och för-
klara variation i ortnamnsbelägg i skriftligt material och dess relation till en 
motsvarande variation i talspråk. Staffan Fridell (2006 s. 9 f., 150, 2010 s. 96 
f.) menar att ortnamnsvariationen inte kan förklaras på ett tillfredsställande 
sätt med hjälp av dikotomin tal : skrift. Den stilistiska dimensionen är mer 
grundläggande och ger en mer nyanserad bild av variationen. Ortnamnsvari-
anterna delas av Fridell in i högstils-, mellanstils- och lågstilsvarianter som 
kan uppträda i olika media, även om högstilsvarianter är relativt vanligare i 
skrift och lågstilsvarianter i tal (Fridell 2006 s. 13, 150). Exempelvis kan 
varianterna Botorp och Botarp med belägg från 1500-talet ses som högstils- 
respektive lågstilsform vid 1900-talets mitt (a.a. s. 13). Fridell (s. 150) 
kommer fram till slutsatsen att äldre ortnamnsbelägg kan vara pålitliga källor 
till den underliggande talspråksvariationen. Han uppmärksammar (a.a. s. 147 
f., 2010 s. 100 f.) även skrivarens roll i att ortnamnsvariationen i tal även 
befästs i skrift. Det faktum att det förekommer ett flertal lågstilsformer i 
exempelvis senmedeltida jordeböcker beror på att skrivarna var danska eller 
tyska och därmed inte hade tillgång till stilvariationskoden.  

Kristina Neumüller (2015 s. 162) hämtar inspiration i teorier om dia-
logism för att förklara ortnamnsvariationen i olika typer av yngre skriftliga 
källor. Med utgångspunkt i ett material som består av konkurrerande ort-
namn belagda i mantalslängder, jordeböcker och kyrkböcker belyser hon (s. 
164–168) på vilket sätt begreppen rekontextualisering och dialogicitet kan 
berika vår förståelse av det samspel mellan tal och skrift som kommer till 
uttryck i ortnamnsbelägg. Namnets nedskrivning kan ses som rekontextuali-
sering eller överföring från talat språk till skrift, där sådana faktorer som 
aktörer, deras relation till varandra och sociokulturell kontext spelar roll (s. 
164 f.). Användningen av konkurrerande namn i exempelvis mantalslängder 
kan alltså bero på att flera aktörer hade möjlighet att komma till tals i detta 
medium (s. 165 f.). Neumüller (s. 166 f.) ser dialogicitet mellan det muntliga 
och det skriftliga som en bidragande ortsak till att konkurrerande namn 
kommit att traderas vidare. Det dialogiska perspektivet gör det möjligt att se 
ortnamnstradering som en dialog mellan text och namnbrukare (s. 167). 

Avhandlingens filologiska delundersökning har ortnamnsvarianter ur 
Knýtlinga sagas eftermedeltida textvittnen som sitt huvudsakliga material 
(1.2). De undersökta handskrifterna, som tillkom flera hundra år efter sagans 
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nedskrivning, är kopior av blott två medeltida förlagor (3.1.1). Det innebär 
att de förutsättningar som gäller för den aktuella språkkontaktssituationen 
(1.5) inte kan omfatta den filologiska studien. För det första handlar det 
nämligen inte längre om språkkontakt mellan å ena sidan nordiskan och å 
andra sidan polabiskan och pomoranskan, utan om vidare anpassning av rep-
likerade namn till målspråket, nordiskan, i en situation med avbruten språk-
kontakt. Det innebär att kompetens i källspråket, den faktor som uppmärk-
sammas i modellen för klassificering av anpassningsstrategier (2.1.5, figur 
5), inte längre är aktuell. Det bör påpekas att upphovspersonerna till efterme-
deltida textvittnen med all sannolikhet hade nyisländska som modersmål, jfr 
skrivaruppgifter i bilaga 5, och rimligen behärskade fornvästnordiska, 
danska och latin. Likheterna mellan nyisländska och fornisländska är så om-
fattande att skrivarna i de flesta fall har kunnat både läsa och förstå sina för-
lagor utan större problem. 

För det andra var vendiska ortnamn i Knýtlinga saga vid handskrifternas 
tillblivelse inte längre del av en levande, för de isländska skrivarna tillgäng-
lig, muntlig ortnamnstradition.40 Skrivarna är i de flesta fall begränsade till 
de vendiska namnens skriftliga form såsom belagd i förlagan. Endast när det 
rör sig om de få, från de övriga kungasagorna kända namnen som Jómsborg 
och Svoldr kan skrivarna även utnyttja en lärd tradition (5.1.2.4, 5.1.2.5). De 
vendiska ortnamnen i Knýtlinga saga karaktäriseras alltså av en bruten munt-
lig tradering (scenario 2 i figur 6), eftersom de förlorat kopplingen till sina 
muntliga motsvarigheter. De förändringar som namnen genomgår i de stude-
rade textvittnena är skrivarens konstruktioner, vilka inte bygger på någon 
kontinuerlig talspråklig förmedling. Denna situation står i skarp kontrast till 
de ovan skisserade förklaringsmodellerna som utgår från ett samspel mellan 
tal och skrift, vilket möjliggör att ortnamn upprepas, bekräftas och förs 
vidare (scenario 1 i figur 6). 

Med ortnamnsanpassning vid avskrivning avser jag i den här avhandling-
en en anpassning av namn med bruten muntlig tradering utifrån deras skrift-
liga form. I ett större sammanhang kan denna traderingssituation emellertid 
ses som en underkategori. Ortnamn kan anpassas utifrån gällande skrivning-
ar även om deras tradering förutsätter ett samspel mellan det talade och det 
skriftliga namnbruket. Resultatet av en sådan anpassning kan till och med 
ersätta det i talspråket etablerade namnet. Exempelvis bottnar bynamnet 
Horna i Fagerhults socken, Småland, som etymologiskt härstammar från fsv. 
*Hvirva, jfr fsv. hvirva f., nusv. horva ’inhägnad; inhägnat område; gärde, 
lycka’, i en felläsning, där förlagans *Horva, *Horwa eller *Horua skrevs av 
som Horna på 1500-talet (Fridell 1999 s. 81). Skrivarens konstruktion har 
sedan ersatt det ursprungliga bynamnet (a.st.). Namnets dialektala uttal med 
rotvokalen ó, Ö och Õ, jfr hó2-na, hÖ2-na, hÕ2-na, hÕ2-R8na och hÖ2-n%a, signalerar dock 

                                 
40 Det är oklart i vilken utsträckning dessa namn någonsin varit en del av en sådan tradition 
(2.2.4, 6.5). 
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fortfarande att det snarare handlar om ett etymologiskt horva med en mot-
svarande rotvokal, än ett etymologiskt horn som i trakten uttalas med rotvo-
kalen ò (a.a. s. 81 f.). Flera exempel på liknande fenomen bland småländska 
och öländska ortnamn är Lundby > Lindby, Vetlinge socken (Fridell 2007 
s. 137), Rukathorp > Rickarp, Bankeryds socken (Fridell 2006 s. 97), och 
Lenshult > Looshult, Odensjö socken (Fridell under utg.).41 

Figur 6. Två möjliga scenarier för ortnamnstradering: scenario 1 representerar sam-
spel mellan muntlig och skriftlig tradering, medan scenario 2 illustrerar skriftlig 
tradering vid bruten muntlig tradering.42 

2.2.4 Ortnamnsanpassning vid avskrivning och ortnamnsfel 
Textvittnesspecifika ortnamnsvarianter och redaktionsspecifika ortnamnsva-
rianter i textkritiskt mindre pålitliga redaktioner (2.2.2.2) utgör varianter som 
traditionellt bedöms som fel inom framför allt rekonstruktiv filologi. Detta är 
en del av gängse praxis, även om tillvägagångssättet inte brukar diskuteras 
explicit i litteraturen. 

För att kunna bedöma en variant som felaktig måste man utgå från en viss 
norm, jfr ”Fejl er ikke absolute; de eksisterer kun i forhold til normer, som er 
historisk foranderlige” (Kondrup 2011 s. 140). Sådana normer är inte heller 
absoluta och de är inte bara historiskt, utan även socialt föränderliga, ef-
tersom de i princip kan variera från språkbrukare till språkbrukare. Uppfatt-
ningen om vad som är fel är alltså inte heller stabil under en viss given tid 
(se till exempel diskussionen om inkongruenser och egentliga fel i Bäckvall 
2013 s. 42 f.). Det innebär att det inte finns någon bestämd, absolut gräns 
                                 
41 Hansen (1998 s. 85–87) erbjuder fler exempel av detta slag från undersökningsområdet i 
Normandie. 
42 Figuren, som hämtats från Petrulevich 2010 s. 21, återges här i reviderad form. 
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mellan fel och icke-fel utan att det handlar om ett kontinuum (Kondrup 2011 
s. 152). 

Normer vad gäller bruket av ortnamn och ortnamnsvarianter har olika 
genes och förutsättningar. Eftersom ortnamn som abstraktioner grundar sig 
på ortnamnsvarianter är det emellertid oftast svårt att dra en skarp gräns 
mellan dessa två normuppsättningar. 

Ortnamnsnormen, som är en del av språknormen, växer fram successivt. 
Det är svårt att tala om någon form av explicit normering av ortnamnsbruket 
i handskrivna texter under förmodern och tidigmodern tid. Det är dock rim-
ligt att regionalt uttal och regional skrivning av de allmänt kända ortnamnen 
i en viss skriftkultur under en given tidsperiod varit implicit normerade, eller 
snarare någorlunda stabila, för att undvika ortnamnsförväxling och för att 
säkerställa att läsarna utan problem skulle kunna identifiera ortnamn i skrift. 
Situationen är dock annorlunda med ortnamn som traderas i små namn-
brukarkretsar eller av andra skäl är mindre kända. I detta fall uppstår större 
osäkerhet vad gäller ortnamnens denotation, uttal och skrivning. 

Vendiska ortnamn i fornvästnordisk skriftkultur är ett exempel på sådana 
mindre kända ortnamn, eftersom många av dem förekommer endast en gång 
i en fornvästnordisk saga. Det är enligt min mening rimligt att anta att det i 
den fornvästnordiska skriftkulturen inte fanns någon underliggande, heller 
inte implicit, norm vad gäller denotation, uttal och skrivning av vendiska 
ortnamn, inräknat även relativt sett kända sådana, jfr variationen Jomsborg : 
Jónsborg (5.1.2.3). Den kontext som ortnamnen förekommer i ger endast 
begränsad, och i vissa fall även varierande, information vad gäller ortnam-
nens denotation och ortnamnens språkliga uttryck. 

Normering av bruket av ortnamnsvarianter förknippas i första hand med 
rekonstruktiv filologi. Utgivaren uppställer i detta fall normer baserade på de 
ortnamnsvarianter som förekommer i de textvittnen som på textkritiska 
grunder bedöms som mest pålitliga. De ortnamnsvarianter som förekommer i 
övriga textvittnen bedöms oftast som felaktiga och hamnar i bästa fall i vari-
antapparaten. Normaliseringen av bruket av ortnamnsvarianter påträffas 
även i andra sammanhang, till exempel i sena eftermedeltida avskrifter, där 
skrivare på 1600-talet i några fall försöker normalisera bruket av ortnamns-
varianter (2.2.5, 5.1.2.5, 5.2). 

Begreppet fel klassificeras och definieras olika inom olika filologiska 
teoribildningar. Den typ av fel som förefaller vara relevant i detta samman-
hang, eftersom den har potential att beröra namnmaterialet och även har 
uppmärksammats mest i litteraturen, är textfel. 

Rekonstruktiv filologi har länge stått för en intentionalistisk definition av 
textfel. Utgångspunkten i detta fall är författarens intentioner med texten, då 
textfel definieras som ”en forvanskning af budskabet, som forfatteren ikke 
har ønsket” (Woesler 1994 s. 9). Den underliggande subjektiviteten vid be-
dömningen av vad författaren velat med texten ger redaktören möjlighet att 
genomföra ett stort antal emendationer i författarens namn, vilket lett till 
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hård kritik av definitionen och tillvägagångssättet (för sammanfattning av 
kritiken se Kondrup 2011 s. 144). 

Som resultat av kritiken av intentionalismen har en allmän, formell defi-
nition av textfel formulerats. Siegfried Scheibe (1971 s. 42 f.) och Hans 
Zeller (1971 s. 70 f.) har tagit fasta på felets textinterna, strukturella förut-
sättningar, där textfel ”im Zusammenhang seines Kontextes keinen Sinn 
z u l ä ß t . In Bezug auf die neuere Literatur ist ‚Sinn’ zu verstehen als 
textspezifische Logik, als textinterne Struktur” (Zeller 1971 s. 70), ’inte tillå-
ter någon mening i sammanhanget av sin kontext. Beträffande nyare littera-
tur ska ’mening’ förstås som textspecifik logik, som textintern struktur’. 
Även Paula Henriksons (2007 s. 153) definition av textfel som ”meningsför-
störande korruption av en text” hör uppenbarligen hit. 

Definitionens problem är att begreppet mening inte utreds eller preciseras 
i någon större utsträckning och att den kontext som ett potentiellt fel kan 
upptäckas i begränsas till själva den undersökta texten. Johnny Kondrup 
(2011 s. 145) menar att denna textinterna strukturella definition av textfel 
även är för snäv, eftersom den ignorerar aspekter kring felens uppkomst och 
på så sätt tillskriver felen objektivitet, vilket innebär att de inte behöver för-
klaras och kan rättas av vilken utgivare som helst. Utgivarens ingrepp blir 
samtidigt ytterst begränsade om texten under utgivningen är auktoriserad och 
ger någon sorts mening (Woesler 1994 s. 12). De fel som inte på ett uppen-
bart sätt förvränger meningen i en text, och således är svårare att upptäcka, 
hamnar därmed utanför denna definition. 

Kondrup (2011 s. 152) ger en egen bestämning av textfel som ligger nära 
den ovan presenterade formella, textinterna definitionen. Skillnaden mot den 
sistnämnda är att kontexten utvidgas, eftersom felens historiska bakgrund tas 
med. Textfel förstås som ”en (historisk begribelig) forstyrrelse af tekstens 
mening inden for en nærmere bestemt kontekst” (a.st.). Även i detta fall 
krävs att man ytterligare specificerar vad som menas med både mening och 
kontext. 

Inom det deskriptionsfilologiska paradigmet fäster man sig vid konceptet 
variant snarare än fel. Detta medför att explicita definitioner av fel i nyfilo-
logisk litteratur är sparsamma, och dessa, inklusive typologiseringen av fel i 
metates, dittografi, saut du même au même (översprång)43 med mera, kan vid 
behov lånas från rekonstruktiv filologi. I sin avhandling definierar Bäckvall 
(2013 s. 43) till exempel egentliga fel, som i viss mån är jämförbara med den 
rekonstruktiva filologins textfel, med hjälp av kriterier som liknar Zellers 
och Kondrups. Egentliga fel är varianter som förblir obegripliga för läsaren, 
det vill säga förstör textens mening, utifrån sina kontextuella förutsättningar 
(a.st.). Den viktiga skillnaden är att Bäckvall inkluderar textbrukare, både 
läsare och skrivare, i sina definitioner, vilka inte syns i de rekonstruktionsfi-
lologiska resonemangen. 
                                 
43 Se bilaga 7 för definition. 
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Bäckvall knyter dessutom begreppet egentligt fel till en specifik textuell 
nivå, textvittnesnivån, vilket berikar diskussionen av fel med en nivådimen-
sion. Den ovannämnda intentionalistiska definitionen av textfel förefaller i 
stället utgå ifrån arketypen, det vill säga den rekonstruerade idealtexten av 
ett visst verk, medan den formella definitionen av textfel också tar sin ut-
gångspunkt i textvittnesnivån. 

Ortnamn och ortnamnsvarianter ignoreras oftast i diskussioner om textfel 
och dess motsvarigheter, både implicit och explicit. Exempelvis påträffas 
inget namnresonemang i diskussionen om textfel hos Kondrup (2011 s. 143 
ff.), medan Bäckvall (2013 s. 18 f.) medvetet exkluderar namn ur sin under-
sökning. Huvudorsaken är sannolikt att det är omöjligt att applicera det 
strukturella, kontextuella kriteriet på namn och namnvarianter på samma sätt 
som på övriga ord på grund av diffusa och av utgivarna konstruerade nor-
mer. Kondrup (2011 s. 140) påpekar emellertid att fel i ortnamn kan vara ett 
typiskt exempel på så kallade sakliga fel. Att bedöma bruket av vendiska 
ortnamn i Knýtlinga saga utifrån sakliga premisser ligger dock utanför av-
handlingens syften. Jämförelsen av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga med 
det motsvarande ortnamnsmaterialet ur avhandlingens sekundära källor kan 
dock kasta ljus över denna problematik (6.1). 

Det förefaller orimligt att bedöma textvittnesspecifika och redaktionsspe-
cifika ortnamnsvarianter ur textkritiskt mindre pålitliga redaktioner som fel 
på grunder som konstrueras av utgivaren med arketypen eller idealtexten 
som förebild. Analysen av ortnamnsvarianter på textvittnesnivå och textvitt-
nestypsnivå har enligt min mening potential att ge en mer nyanserad bild av 
variationen i handskriftsmaterialet. 

I den filologiska delundersökningen inför jag en distinktion mellan ort-
namnsanpassning vid avskrivning och ortnamnsfel. Jag använder ett strängt 
formellt kriterium för att dra gränsen mellan dessa två typer av namnföränd-
ringar. Med ortnamnsanpassningar vid avskrivning avses de ortnamnsvarian-
ter som är genomskinliga ur onomastikonets och/eller språksystemets syn-
vinkel. Ortnamnsfel omfattar de ortnamnsvarianter som inte är genomskin-
liga från onomastikonets och/eller språksystemets synvinkel. Skrivarens 
medvetenhet om ortnamnsvarianternas uppkomst spelar i detta fall ingen 
roll, då såväl ortnamnsanpassningar vid avskrivning som ortnamnsfel kan 
vara medvetna eller omedvetna. Det är i de flesta fall knappast möjligt att 
avgöra vilka syften skrivarna hade med den text de kopierade och således 
hur pass medvetna/omedvetna deras fel och anpassningar var (se till exempel 
diskussionen i Wakelin 2014 s. 53–63 och referenserna där). Det är tänkbart 
att kopisterna ville skriva av texten så nära förlagan som möjligt, ”förbättra” 
originalet i sin ”kopia” eller kombinera de båda strategierna. 

Den föreslagna gränsdragningen mellan ortnamnsanpassning vid avskriv-
ning och ortnamnsfel erbjuder ingen anknytning till de individer, skrivare, 
som är upphovspersoner till den variation som de undersökta textvittena ger 
uttryck för. Jag anser det nödvändigt att placera avgränsningskriteriet utanför 
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namnbrukarna, eftersom jag inte har tillgång till kognitiva processer bakom 
varje anpassning eller ortnamnsfel, jfr diskussion i 2.1.5. Endast i ett fall, 
beträffande AM 18 som är en kopia av Codex Academicus, har dess skri-
vare, Árni Magnússon, lämnat efter sig en sammanfattning av sina avskriv-
ningsprinciper, bevarad i AM 20 c fol (3.1). Dessa principer är emellertid 
väldigt kortfattade. Det finns dessutom ingen möjlighet att kontrollera hans 
konsekvens i detta avseende, eftersom förlagan, Codex Academicus, inte 
finns bevarad. Det är viktigt att uppmärksamma att den teoretiska grundsy-
nen på anpassningsprocessen och den namnbrukande individens centrala roll 
i denna (2.1.3) även gäller ortnamnsanpassning vid avskrivning. 

2.2.5 Typer av ortnamnsanpassning vid avskrivning 
Bland de undersökta varianterna av vendiska ortnamn i Knýtlinga saga har 
jag registrerat följande anpassningsstrategier vid avskrivning: fonologisk 
anpassning, morfologisk anpassning, lexikal anpassning, onomastisk anpass-
ning och normalisering av ortnamnsvarianter. 

Fonologisk anpassning vid avskrivning innebär att pågående eller redan 
befästa fonologiska förändringar i språket lämnar spår i de kopierade ort-
namnsvarianterna. Exempelvis introducerar skrivaren till Lbs 148 den 
epentetiska vokalen /u/ i belägget \til Svolldŭrs\, jfr förlagans \til Svolðrs\ 
AM 18 (5.1.2.1). 

I denna grupp ingår inte de fall som går tillbaka på de medeltida förla-
gorna och som sannolikt vittnar om muntlig fonologisk anpassning från 
denna tid. Endast två ortnamnsbelägg i AM 1005 hamnar i den senare kate-
gorin: \ȧ Vinlan”|di\, 3r, och \J Vinlandi\, 4v, där det sistnämnda utgår från \ȷ 
uíṅlde\ i AM 180 b, 33r. Den medeltida ortnamnsvarianten Vinland, jfr 
Vindland, tolkar jag i detta fall som ett resultat av trekonsonantsregeln, där 
den mellersta konsonanten /d/ faller bort (jfr Noreen 1923 s. 212). Det är 
sannolikt att även AM 1005:s \ȧ Vinlan”|di\ går tillbaka på AM 180 b, vilket 
dock inte är möjligt att avgöra med säkerhet, eftersom motsvarande belägg 
saknas i den fragmentariska förlagan. 

Morfologisk anpassning vid avskrivning innebär att skrivaren vid kopie-
ring anpassar ortnamnsvarianternas böjning och även ortnamnsvarianternas 
inre morfologiska struktur till de namnbildnings- och böjningsmönster som 
gäller i det relevanta språksystemet, vilket innebär att skrivaren kan ersätta 
delar av förlagans ortnamnsvariant med genomskinliga bundna morfem eller 
addera dylika. Exempelvis anpassar Jón Erlendsson förlagans Steinborg, \tıl 
Steın|borgar\ ur GKS 1006 som Steinsborg, \tıl Steins borgar\ i AM 19 
(5.1.2.2). 

Det bör nämnas att AM 180 b, Knýtlinga sagas enda befintliga längre 
medeltida textvittne (3.1), uppvisar hög grad av morfologisk tolerans, efter-
som det förekommer oböjda ortnamnsvarianter i sammanhang som kräver 
kasusböjning. Exempelvis står det norðar en í Bremen í Saxlandi, \nordr. ē ȷ 
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bemen. ȷ saxl̶d̶e̶.\, 29v, i stället för norðar en í Brimum í Saxlandi; til borgar-
innar Plácencía, \t̍ b̅grıṅr placencıa\, 29v, i stället för til borgarinnar 
Plácencíu; til Róma \t̍ Rōa\, 29v, i stället för til Rómu : Róms, jfr til Róms, \t̍ 
Rōs\, 29v; och biskup í Lund \b̅p ȷ luṅd\, 31r, i stället för biskup í Lundi. I 
GKS 1006 och AM 1005, avskrifterna av AM 180 b, hittar man ytterligare 
ett exempel på detta fenomen: \tıl wısmars hofn̅\, GKS 1006, p. 872, \til 
Vismars Hofn\, AM 1005, 61v, i stället för det förväntade til Vismarshafnar. 

Studier av böjning hos inhemska ortnamn i Norden pekar på morfologiska 
mönster som avviker från dem man påträffar hos motsvarande appellativer. 
Exempelvis menar Eva Brylla (1987 s. 154 f., 160, 167 f.) att svenska ort-
namn i tidiga latinska källor kunde få en speciell normalform, vilken basera-
des på ackusativformen och den ändelselösa nominativformen och som 
kunde användas i alla sammanhang oavsett kasus. Denna normalform kunde 
sedan spridas till svenska källor och i viss mån ersätta de böjda formerna 
där. Både ogenomskinliga och genomskinliga ortnamn kunde genomgå 
denna process. Namnfunktionen utpekas som en viktig faktor i att ortnamn 
och särskilt bebyggelsenamn tidigt utvecklade speciell böjning. Enligt upp-
gift och mig veterligt finns det ingen undersökning som belyser motsvarande 
förhållanden i Danmark.44 

För Norges del har Åse Wetås (2008 kap. 8, 9 och sammanfattning på 
s. 367) undersökt kasusbortfall i proprier och appellativer under den mellan-
norska perioden och konstaterat att kasusbortfallet drabbar namn och speci-
ellt personnamn före appellativer. De underliggande orsakerna diskuteras 
inte explicit i avhandlingen, men författaren påpekar i metodkapitlet att ”dei 
særlege referanseforholda som gjeld propria gjer desse til betre kandidatar 
for at språkbrukarane oppfattar kasusmerkinga som redundant” (s. 53), det 
vill säga det är namnfunktionen som leder till de semantiska skillnader mel-
lan namn och appellativ som verkar spela roll i sammanhanget (se även 
Fridell 2009 s. 340 f.). 

Böjningen av isländska ortnamn som avviker från appellativens böjning 
har behandlats av Haraldur Bernharðsson (2004, 2006, 2008) som delvis 
bygger på Jan Nilssons exempel (1975). Haraldur Bernharðsson (2008 s. 206 
f.) menar att ortnamn karaktäriseras av så kallad lokal markering (lokal mar-
kerethed) till skillnad från appellativens allmänna markering (almindelige 
markerethed). Det betyder att de böjda formerna, framför allt dativformerna, 
hos ortnamn är icke-markerade, medan det är nominativformerna hos appel-
lativ som representerar icke-markerade former. Detta förklarar varför ort-
namn kan stelna i en viss kasusform och varför ortnamnens dativformer ofta 
utgör utgångspunkten för analogisk utjämning i böjningsparadigmen. Det är 
alltså namnbruket som ytterst ligger till grund för de diskuterade morfo-
logiska anomalierna. 

                                 
44 E-post från Bent Jørgensen till förf. 2/3 2015. 
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I ljuset av det ovanstående ställs det därför inga absoluta krav på morfo-
logisk genomskinlighet i det studerade ortnamnsmaterialet. Jag ger exempel-
vis en lexikal förklaring till ortnamnet Valagustr, vars huvudled -gustr går 
tillbaka till gustr m. ’vindstöt, vindby; pust, lukt, dunst’ (6.1.3.8). Böjningen 
til Valagust, där genitiven inte manifesteras med det förväntade böjnings-
morfemet, anses i sammanhanget inte vara problematisk. På samma sätt an-
ses bruket av ortnamnet París f. i AM 1005 vara ett exempel på onomastisk 
anpassning vid avskrivning trots att den underliggande variantens böjning 
strider mot den förväntade, jfr det belagda til París med det förväntade til 
Parísar. 

Lexikal anpassning vid avskrivning innebär att skrivaren vid kopiering er-
sätter förlagans ortnamnsvariant eller delar av förlagans ortnamnsvariant 
med ord ur lexikonet, vars skrivning och uttal liknar dem i förlagans variant. 
Exempelvis anpassar Jón Eggertsson förlagans Svaulland, \til Sŭaŭl lands\ 
AM 1005, 72v, som Svanland, \til Svan=|Lands\ Papp. 41, 129v (5.1.2.3). 

Ortografisk och fonologisk likhet förefaller vara en avgörande faktor vid 
tillämpning av den här anpassningstypen. W. H. N. Hotopf (1983 s. 152–
157) har undersökt enspråkiga lexikala felskrivningar (lexical slips of the 
pen), bland annat så kallade strukturella felskrivningar (structural slips of 
the pen), till exempel skrivningen surge i stället för search, could i stället för 
good, även referents i stället för reference och sought i stället för sort. Enligt 
honom (s. 152, 165, 169) ligger den visuella och den fonologiska likheten 
mellan det tänkta ordet och felet bakom felskrivningarna. Studier i visuell 
ordigenkänning slår också fast att fonologi är grundläggande för ordigen-
känning vid läsning: ”Phonology doesn’t merely affect word identification, it 
fundamentally constrains and shapes it” (Halderman, Ashby & Perfetti 2012 
s. 207, se även s. 222 f.). 

I det studerade materialet förekommer det emellertid ett undantag som 
strider mot denna uppfattning. Skrivaren av AM 1005 använder sig av vari-
anten Valavöxtr, \af Vala|voxt\, jfr fvn. vǫxtr m. ’växt, ökning’, som mot-
svaras av Valagustr, \af Walagŭst\, i systerhandskriften GKS 1006 (5.1.2.3). 
Handskrifternas förlaga, AM 180 b, saknar motsvarande belägg. Att ersätta 
det genomskinliga -gustr med -vöxtr är skrivarens eller namnbrukarens val, 
ett val som är svårt att förklara (jfr diskussion i 2.1.3). Varken ledernas orto-
grafiska och fonologiska likhet eller den textuella kontexten kan ses som ut-
lösande faktorer i detta fall. 

Onomastisk anpassning vid avskrivning, vilken är underordnad lexikal 
anpassning vid avskrivning (jfr 2.1.5), innebär att skrivaren vid kopiering 
ersätter förlagans ortnamnsvariant eller delar av förlagans ortnamnsvariant 
med ett namn eller en namnled ur sitt onomastikon, vars skrivning och uttal 
liknar dem av varianten i förlagan. Jón Eggertsson, skrivaren av Papp. 41, 
anpassar förlagans, AM 1005:s Vindland, \til Vindlands\, som Vínland, \til 
Vin|lands\, jfr Vínland n., den fornvästnordiska benämningen på delar av 
Nordamerika (5.1.2.4). 
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Normalisering av ortnamnsvarianter vid avskrivning är ett sätt att minska 
variationen i ortnamnsvarianter i de undersökta textvittnena. Anpassnings-
sättet innebär att skrivaren vid kopiering ersätter förlagans ortnamnsvariant 
med en annan variant som är kopplad till samma namn och som tidigare är 
belagd i förlagan eller avskriften, eller som sedan tidigare omfattas av skri-
varens onomastiska och allmänspråkliga kompetens. Ásgeir Jónsson, skriva-
ren av AM 16, normaliserar exempelvis förlagans, GKS 1006:s Saulldur, \ȷ 
ain̅e Saulldŭr\, som Svoldr, \i an̅e Svoldr\ (5.1.2.5). 

Strategier för ortnamnsanpassning vid avskrivning i det undersökta 
materialet skiljer sig på några punkter från de anpassningsstrategier som i 
föreliggande undersökning knyts till replikationsstadiet (2.1.5). För det första 
förekommer inga exempel på semantisk anpassning vid avskrivning, efter-
som den filologiska delstudien saknar förutsättningar för detta (2.2.3). För 
det andra saknas även exempel på epexeges i materialet.45 Det finns däremot 
inga principiella hinder mot att denna typ av anpassning tillämpas vid av-
skrivning. 

För det tredje finns ingen motsvarighet till normalisering av ortnamnsva-
rianter vid avskrivning i klassificeringsmodellen i figur 5. Namnbrukarens 
norm är kärnan för denna anpassningsstrategi som tillämpas på ett medvetet 
sätt (diskussion i 5.4). Namnbrukarens attityder och behov är centrala i mina 
teoretiska utgångspunkter beträffande ortnamnsanpassning (2.1.3). Det är 
emellertid svårt att ge empiriska exempel på tillämpning av en av namnbru-
karen konstruerad norm i den etymologiska delundersökningen. Anledning-
en härtill är att de i de olika delstudierna undersökta materialen inte är helt 
jämförbara. I den filologiska delundersökningen studerar jag de olika skri-
varnas namnbruk, medan jag i den etymologiska delstudien är begränsad till 
abstraktioner och rekonstruerat namnbruk. Endast en undersökning av 
aktuell namnanvändning kan ge uppfattning om språkbrukarens attityder, 
behov och normer. 

Övriga anpassningsstrategier vid replikation och vid avskrivning är jäm-
förbara. Det innebär att fonologisk anpassning vid avskrivning, morfologisk 
anpassning vid avskrivning, lexikal anpassning vid avskrivning och onomas-
tisk anpassning vid avskrivning kan beskrivas med hjälp av modellen i figur 
5. Det är emellertid nödvändigt att redovisa några avvikelser. Bruten muntlig 
tradering är en förutsättning för fonologisk anpassning vid avskrivning som 
därmed har en snävare definition än dess motsvarighet vid replikation. 
Morfologisk anpassning vid avskrivning definieras däremot bredare än en 
motsvarande strategi vid replikation på grund av den filologiska delstudiens 
fokus på namnbruk dit namnens böjning hör. Det är namnens och namn-
ledernas form snarare än deras innehåll som ligger till grund för båda 

                                 
45 Relationen mellan de redaktionsspecifika ortnamnsvarianterna Kotskogaborg och Kot-
skogur är oklar (5.1.1.4). Det innebär att möjligheten att epexeges som anpassningsstrategi 
förekommer i det studerade namnmaterialet kvarstår, även om det är svårt att föra i bevis. 
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typerna av lexikal och onomastisk anpassning. I lexikal och onomastisk 
anpassning vid avskrivning är det dock namnens och namnledernas 
skrivning och ljudsammansättning som utgör en utlösande faktor. 

2.3 Sammanfattning 
Kontaktonomastiker i Norden har ägnat sig åt ortnamnsstudier i ett flertal 
historiska och nutida språkkontaktsområden, framför allt nordiska kolonier 
på de brittiska öarna och i Normandie samt områden där nordiska språk, 
finska och samiska kommer i kontakt (2.1.2.2). Den dominerande metodolo-
giska utgångspunkten är ett helhetsgrepp om ortnamn i språkkontakt som 
sätts in i en bred kontext, där bland annat typen av kontaktområde, kontakt-
språkens typologiska likhet och språkgemenskapernas sociala status har be-
tydelse som potentiellt förklarande faktorer till språkkontaktens lingvistiska 
resultat (2.1.2.1). Liknande helhetsperspektiv ligger även bakom den dyna-
miska syn på ortnamnsanpassning som strävar efter att få en så nyanserad 
uppfattning om fenomenet som möjligt (2.1.2.3). Språkbrukarens centrala 
position vid all språkförändring inklusive namnförändring i språkkontakts-
situationer har lyfts fram i de senaste undersökningarna. Inspirationskällan 
för de redovisade tillvägagångssätten har varit kontaktlingvistikens teore-
tiska och metodiska landvinningar (2.1.1). Eftersom majoriteten av kontakt-
onomastiska studier bygger på historiskt, relativt dåligt belagt material, upp-
står en klyfta mellan teoretiska utgångspunkter som beaktar namnbrukaren, 
till exempel dennas behov, kompetens och attityder, och materialets potential 
att belysa dessa aspekter. De föreslagna anpassningsmodellerna (2.1.2.3), 
inklusive min egen (2.1.5), sätter av denna anledning ortnamnsanpassning 
framför allt i relation till olika språkliga nivåer och är därmed utpräglat 
strukturalistiska. 

Nordiska kontaktonomastiska studier har resulterat i ett flertal mer eller 
mindre generaliserbara iakttagelser om ortnamnsanpassning. Beträffande 
frekvens är fonologisk anpassning den dominerande anpassningstypen i de 
flesta undersökningarna (2.1.2.2). I några fall är semantiska anpassningar 
mest frekventa, vilket har fått olika förklaringar. Vid kontakt mellan närbe-
släktade språk kan det exempelvis vara lättare att översätta namn. En annan 
uppfattning är att det under sådana förutsättningar snarast handlar om etymo-
logisk nativisering som är en typ av fonologisk anpassning. Språkskifte kan 
leda till att den språkgemenskap som skiftar från det ena språket till det 
andra väljer att översätta ortnamn till det språk man skiftar till även om kon-
taktspråken typologiskt är olika. Vad gäller förutsättningar för olika anpass-
ningstyper är det allmänt accepterat att semantisk anpassning av ortnamn 
förutsätter åtminstone rudimentär kompetens i källspråket. Namnens oge-
nomskinlighet anses sätta i gång lexikal och onomastisk anpassning samt 
epexeges. Det har även gjorts försök att fastställa en relativ kronologi för 
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olika anpassningsstrategier. Som Sandnes undersökning (2.1.2.3) och min 
genomgång (2.1.5) visar är sådana kronologiska förhållanden svåra att gene-
ralisera både teoretiskt och empiriskt. 

I föreliggande avhandling föreslår jag att en gräns dras mellan två olika 
processer, ortnamnsreplikation och ortnamnsanpassning, vilket kan ge en 
mer nyanserad bild av vad som händer med de replikerade namnen (2.1.3). 
Detta synsätt ersätter det oprecisa konceptet ortnamnslån. Ortnamnsanpass-
ning, som förstås brett, omfattar alla de ändringar som ett replikerat ortnamn 
genomgår i målspråket. I mitt material, vendiska ortnamn i Knýtlinga saga, 
gör sig följande anpassningsstrategier vid replikation gällande: fonologisk 
anpassning, morfologisk anpassning, lexikal anpassning, onomastisk anpass-
ning, epexeges och semantisk anpassning (2.1.5). Dessa presenteras i en 
modell (figur 5) där språknivå och kompetens i källspråket utgör klassifice-
ringskriterierna. Det undersökta materialet aktualiserar frågor om epexege-
tiska namn i kontaktsammanhang (2.1.4). Utifrån namnbildningsperspektiv 
är ett epexegetiskt ortnamn ett nytt namn som bildningsmässigt och seman-
tiskt skiljer sig från det i bestämningsleden ingående namnet. Kontakt-
onomastiken brukar dock betrakta epexeges som en anpassningsstrategi, vil-
ket i grunden förutsätter att namnet är detsamma. Denna konflikt problemati-
serar anpassningsprocessens ställning i en gråzon mellan det ”utländska” och 
det ”inhemska”. 

Avhandlingens filologiska delundersökning använder sig av de resurser 
som både rekonstruktiv och deskriptiv filologi tillhandahåller, däribland 
stemman som avslöjar relationen mellan relevanta textvittnen samt analys-
metoder som förutsätter att hänsyn tas till den kontext som varje enskild 
textbärare fungerat i (2.2.1). Ortnamn tillskrivs tre olika manifestationsni-
våer, ortnamn – ortnamnsvariant – ortnamnsbelägg som i viss mån motsva-
rar fyrdelningen av textuella nivåer inom deskriptiv filologi, textverk – 
textvittnestyp – textvittne – textbärare (2.2.2.1). Vendiska ortnamnsvarianter 
ur Knýtlinga sagas eftermedeltida textvittnen, vilka utgör delundersökning-
ens material, karaktäriseras av bruten muntlig tradering. Detta innebär att 
den studerade variationen är skrivarens konstruktioner utan förankring i tal-
språket (2.2.3). Efter att ha granskat begreppet fel i filologiska sammanhang 
drar jag slutsatsen att det finns en möjlighet att förfina indelningen av de 
”felaktiga” varianterna genom att skilja mellan ortnamnsanpassning vid av-
skrivning och ortnamnsfel (2.2.4). Anpassningar vid avskrivning är genom-
skinliga utifrån onomastikonets och/eller språksystemets synvinkel. Fem 
olika anpassningsstrategier påträffas i mitt material: fonologisk anpassning 
vid avskrivning, morfologisk anpassning vid avskrivning, lexikal anpassning 
vid avskrivning, onomastisk anpassning vid avskrivning och normalisering 
av ortnamnsvarianter vid avskrivning (2.2.5). De flesta av dessa har motsva-
righeter bland de anpassningstyper som studeras i den etymologiska delun-
dersökningen och kan beskrivas med hjälp av den föreslagna anpassnings-
modellen (figur 5). 



 78 

3 Material 

I detta kapitel presenteras de premisser som ligger till grund för excerpering 
av material för avhandlingens delundersökningar, vendiska ortnamnsvarian-
ter och vendiska ortnamn (1.2). Avsnitt 3.1 innehåller en presentation av 
Knýtlinga sagas tradering, där sagans redaktioner och medeltida och efter-
medeltida textvittnen står i fokus. Jag redogör för avgränsning och urval av 
sagans textbärare och motsvarande textvittnen för den filologiska delunder-
sökningen i avsnitt 3.2. De utvalda textbärarna presenteras i avsnitt 3.3. Av-
snitt 3.4 ägnas åt genomgång av mina principer beträffande läsning av ort-
namnsbeläggen som de undersökta ortnamnsvarianterna går tillbaka på. Av-
handlingens transkriberings- och normaliseringsprinciper presenteras i av-
snitt 3.5. Valet av en standardutgåva av Knýtlinga saga, som är central vid 
en preliminär avgränsning av vendiska ortnamn, diskuteras i avsnitt 3.6. 
Kapitlet avslutas med sammanfattning och diskussion (3.7). 

3.1 Knýtlinga sagas tradering 
De bevarade textvittnena av Knýtlinga saga brukar på textkritiska grunder 
delas in i två redaktioner, A och B (SD s. IX f., DS s. CLXXXIV, Malmros 
1993 s. 359 f., Zernack 2000 s. 68 f.). Den avgörande skillnaden mellan de 
två redaktionerna är enligt gängse uppfattning att A-redaktionen innehåller 
sagan fullständigt som vi känner den, det vill säga att sagan börjar med 
Harald Blåtands regeringstid (1.4.1). B-redaktionen börjar däremot med 
Sven Estridssons tid, det vill säga med kap. 22 enligt A-redaktionen. 

Bland Knýtlinga sagas avskrifter anses AM 18 vara den mest textkritiskt 
relevanta representanten för A-redaktionen (SD s. X, DS s. CLXXXIV, 
Zernack 2000 s. 68, Handrit), eftersom avskriften är den enda förstahands-
kopian av en medeltida A-pergamenthandskrift. AM 18 är skriven av Árni 
Magnússon (1663–1730), professor och arkivsekreterare i Köpenhamn, mel-
lan 1675 och 1725 (Handrit). Avskriften är en kopia av den så kallade Codex 
Academicus, en handskrift från ca 1300 som förstördes vid branden i Kö-
penhamn 1728 (a.st.). I Add. 158 fol, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, 
uppger Gísli Brynjúlfsson den äldre att rikskanslern Arild Huitfeldt (1546–
1609) fick Codex Academicus från Island år 1588 (SD s. X, DS s. 
CLXXXIV). Bland pergamentmanuskriptets tidigare ägare nämns Magnús 
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Björnsson som Árni Magnússon förmodade var sonson till biskop Jón Ara-
son (a.st.). 

AM 18 består av 39 blad och bär titeln \(Æfi Danakonunga, vulgo Knyt-
lingasaga.)\. Handskriften har en omfattande lakun då nästan två tredjedelar 
av sagan saknas: lakunen börjar i kap. 3 och slutar i kap. 82 av sagans 130 
kapitel (SD s. X). Det är tänkbart att lakunen är ett resultat av förberedelse-
arbetet inför utgivningen av handskriften i mitten på 1700-talet (Handrit).46 
Övriga eftermedeltida pappersavskrifter inom A-gruppen härstammar an-
tingen direkt från AM 18 eller från en av dess dotteravskrifter. 

Már Jónsson (1998 s. 40) kommenterar Árni Magnússons första avskrifter 
som han utförde 1684–1685 för Thomas Bartholin (1659–1690), kunglig 
antikvarie, på följande sätt: ”Markmiðið var að gera texta læsilega og aðgen-
gilega svo að hægt væri að sækja efni og atriði í fornritin”, ’Poängen var att 
göra texterna läsbara och tillgängliga så att man lättare skulle kunna söka 
efter olika ämnen och episoder i forntexter’. I praktiken innebär det att Árni 
Magnússon anpassade ortografi och ordböjning till samtidens standard, löste 
upp förkortningar samt genomförde en del redigeringsingrepp. Bland annat 
utelämnades meningar som inte ansågs vara relevanta för textens handling, 
samtidigt som texten i övrigt följdes noggrant (a.a. s. 38, 40). 

Árni Magnússon tillämpade med all sannolikhet ett liknande arbetssätt vid 
avskrivning av Codex Academicus. Hans uppteckningar beträffande Knýt-
linga saga, däribland genomgången av avskrivningsprinciper och sagans 
handskrifter, på ursprungligen lösa blad, finns bevarade som AM 20 c fol, 
1675–1725 (Handrit). De flesta av uppteckningarna, 1r–17v, 20r–29r och 
34r–35r, är skrivna av Árni Magnússon själv. Ett mindre parti, nedre delen 
av 10v och 29r samt 18r–19v och 30r–33v, är utförda av några av hans skri-
vare. 

Den del av handskriften som är relevant i sammanhanget, \In Exscipto 
Knytlinga Sógủ\, ’I fråga om kopian av Knýtlinga saga’, 3v–4r, är skriven av 
Árni Magnússon. Det är fem avskrivningsprinciper som han uppger sig följa. 
1) Vid svårtydda ställen i förlagan sätts förklarande utfyllnader antingen 
direkt i löptexten, eller, i mer tveksamma fall, i parenteser (\ủbi | sensủm 
aliqvid variant parenthesi inclủdủntủr\). 2) De ord som har opassande (\non 
admisit\) betydelse i förlagan exkluderas ur kopian. 3) Om ordföljden i för-
lagan bedöms som dålig (\prave dispositæ\) korrigeras denna i kopian i en-
lighet med Árni Magnússons uppfattning om rätt ordföljd (\ordine decenti & 
recto ponủntủr\). 4) Vissa ord i förlagan utelämnas, alternativt byts ut i ko-
pian mot de ord som enligt Árni Magnússon betydelsemässigt passar bäst i 
sammanhanget (\sensủ et contextủ ıpso ita monente\). 5) I de fall där uppen-
bara fel på bokstavsnivån (\litteræ\) gör sig gällande i förlagan, läggs de 
nödvändiga bokstäverna till, utelämnas de överflödiga eller substitueras de 
felaktiga (\adduntủr omittủntur et mủtantủr\). Det är nödvändigt att poäng-
                                 
46 Se databasen http://handrit.is/ för en fullständig, uppdaterad beskrivning av AM 18. 
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tera att principerna i fråga präglas av betydande subjektivitet, eftersom det är 
Árni Magnússons språkkänsla och språknorm som styr redigeringsåtgärder-
na. 

Slutresultatet, AM 18, stämmer relativt bra med de avskrivningsprinciper 
som presenteras i AM 20 c fol, eftersom avskriften innehåller många änd-
ringar, emendationer och utfyllnader. Árni Magnússon löste upp de flesta 
förkortningarna, normaliserade ortografin, gjorde utfyllnader i texten som 
han dock varit noga med att markera i marginalerna och angav variantläs-
ningar från antingen förlagan eller vissa B-handskrifter i marginalen (SD s. 
XI). Något osäkra utfyllningsförslag markeras med parenteser. 

Det finns ytterligare två medeltida textvittnen inom A-gruppen som text-
kritiskt sett antas vara relevanta för Knýtlinga sagas tradering: pergament-
fragmentet AM 20 b I fol (hädanefter AM 20 b I) och ett avsnitt ur Gl. kgl. 
sml. 1005 I–II fol (hädanefter GKS 1005 I–II) eller Flateyjarbók. 

AM 20 b I består av nio blad som dateras till 1275–1325 (Handrit). Per-
gamentet skrevs i Island (a.st.). Enligt Árni Magnússons uppgifter ägde präs-
ten Halldór Torfason (1658–1705) bladen 1–2, medan bladen 3–9 tillhörde 
kyrkan i Skálholt (a.st.). Árni Magnússon fick låna codexen från Þórður 
Þorláksson (1637–1697), också kallad Thorlacius, biskop i Skálholt (a.st.)47. 
Handskriftens text ligger nära den som är bevarad i AM 18 (SD s. XL). Det 
finns dock läsningar som är gemensamma för AM 20 b I och två huvud-
representanter för B-redaktionen, AM 180 b och AM 20 b II fol (hädanefter 
AM 20 b II). Det finns ingen avskrift av AM 20 b I bevarad. 

Det relevanta partiet ur Flateyjarbók, Blóð-Egils þáttr, 209rb–210ra, är 
skrivet av en okänd hand och ingår i de tre lägg som lagts till handskriften i 
slutet av 1400-talet (Rowe 2005 s. 13). Avsnittet innehåller kap. 33–40 ur 
Knýtlinga saga. Den tänkta förlagan till Blóð-Egils þáttr i Flateyjarbók antas 
ha tillhört A-gruppen, även om det inte rör sig om vare sig Codex Acade-
micus eller AM 20 b I. Denna förlaga innehöll även varianter som är känne-
tecknande för sagans B-redaktion (SD s. XXI). 

Pergamentshandskriften AM 180 b skrevs i Island och dateras till 1475–
1525 (Handrit). På grund av sin ålder och bevaringsgrad anses den trots 
lakuner vara den mest textkritiskt relevanta bevarade representanten för 
sagans B-redaktion. AM 180 b består av 52 blad som formar två samman-
hängande delar, 1–32 och 33–52. Detta är en samlingshandskrift som i sitt 
nuvarande skick innehåller heilagra manna sögur, riddarasögur, en biskupa-
saga och en konungasaga: slutet på Konráðs saga keisarasonar, Dunstanus 
saga, Katrínar saga, Bærings saga fagra, Knýtlinga saga i två fragment, Vitus 
saga och Laurentius saga Hólabiskups i tre brottstycken (se Handrit, Karla-
magnús s. 12 f. för en fullständig och uppdaterad beskrivning av AM 180 b). 

Knýtlinga sagas två fragment följer märkligt nog inte en förväntad krono-
logisk ordning i handskriften (SD s. XXI f., Karlamagnús s. 12, Handrit). 
                                 
47 Se databasen http://handrit.is/ för en fullständig och uppdaterad beskrivning av AM 20 b I. 
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Det första brottstycket, 19v:9–32v, börjar med kap. 28 eller Knut den heliges 
trontillträde 1080, och slutar i kap. 88. Det andra fragmentet, 33r–34r:6, 
kallad Sǫguþáttr af Sveini konungi Úlfssyni i GKS 1006, avskriften av AM 
180 b, börjar i kap. 22 och slutar med kap. 27, det vill säga omfattar tidspe-
rioden 1047–1080. En eventuell förväxling av folier i handskriften är i detta 
fall utesluten, eftersom Knýtlinga sagas första fragment börjar på rad nio, 
19v, direkt efter Bærings saga fagra, och det andra fragmentet slutar på rad 
sex, 34r, där Vitus saga börjar (Karlamagnús s. 12, Handrit). Enligt Eyvind 
Fjeld Halvorsen (i Karlamagnús s. 12) kan fragmentens problematiska dispo-
sition tyda på att skrivaren inte hade tillgång till sagans text i dess helhet i 
början av avskrivningsprocessen, utan fick tag i det resterande partiet vid ett 
senare tillfälle och kopierade det som tillägg till den redan existerande av-
skriften. 

I AM 180 b finns ett monogram bestående av bokstäverna <G> och <Þ> 
som upprepas fyra gånger i folio 11v:s översta marginal (Handrit). Det är 
oklart vem monogrammet tillhör. Kristian Kålund (1889 s. 148) förmodar att 
den på så sätt åsyftade ägaren är Guðbrandur Þorláksson (1571–1627), bis-
kop i Hólar. Ólafur Halldórsson (1990 s. 83, fotnot 17) argumenterar för att 
handskriften ägts av lagmannen Gísli Þórðarson (1545–1619), svärfar till 
lagmannen Magnús Björnsson (1595–1662) som med all sannolikhet ägde 
AM 180 b och lånade ut den till Brynjólfur Sveinsson (1605–1675), biskop i 
Skálholt, för avskrift. 

Det finns ytterligare två eftermedeltida pappersavskrifter och ett medel-
tida handskriftsfragment inom B-gruppen som textkritiskt sett anses vara 
relevanta för Knýtlinga sagas tradering: AM 1005, GKS 1006 respektive 
AM 20 b II. 

Både AM 1005 och GKS 1006 är avskrifter av AM 180 b som utfördes 
medan förlagan fortfarande innehöll en mer fullständig version av Knýtlinga 
saga (Karlamagnús s. 12). Uppdelningen av förlagan måste ha skett efter att 
kopiorna tillkommit, det vill säga efter år 1649 (se nedan). Enligt Árni 
Magnússons uppgifter i AM 435 a 4to blev den ursprungliga codexen AM 
180 a fol/AM 180 b uppdelad i norra Island. Delarna av handskriften fick 
Árni Magnússon från Skúli Ólafsson (död 1700), medlem i lögrétta, och från 
kyrkoherde Magnús Jónsson från Leirá (1679–1702) (Handrit). AM 1005 
och GKS 1006 har behandlat AM 180 b:s disposition av Knýtlinga sagas text 
på olika sätt. AM 1005 arrangerar om texten så att sagans delar kommer i 
kronologisk ordning. GKS 1006 har behållit AM 180 b:s disposition då de 
två avsnitten av sagan hålls isär under två olika rubriker. 

AM 1005 består av 80 blad och innehåller endast Knýtlinga saga. Det är 
sannolikt att handskriften, som dateras antingen till 1600–1649 (Kålund 
1894 s. 290, Handrit) eller till tiden före 1639 (Karlamagnús s. 12), blev till i 
Island (Handrit). Handskriften är skriven med en okänd hand. Flera händer 
påträffas dock i marginalia, däribland Ole Worms (1588–1654), fornforskare 
och professor i medicin i Köpenhamn. AM 1005 har haft flera ägare, bland 
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annat Worm, som 1639 fick handskriften av biskopen Þorlákur Skúlason 
(1597–1656), Villum Worm (1633–1794), justitiarius och son till Ole, samt 
Frederik Rostgaard (1671–1745), gehejmearkivar, som Árni Magnússon 
köpte handskriften av. SD:s uppgifter (s. XXII) om att AM 1005 ägdes av 
lagmannen Magnús Björnsson, vilket Árni Magnússon sägs upplysa om 
i AM 20 c fol, 12r, bottnar i ett missförstånd (Bibl. AM 7 s. 502, Karla-
magnús s. 12). Nästan ingenting är känt om handskriftens tillkomst. 

GKS 1006 eller Sylloge Sagarum är en samlingshandskrift om 528 pagi-
nerade blad som dateras till 1600-talet. Avskriften av Knýtlinga saga i 
denna, p. 752–916, dateras mer precist till vintern 1648–1649 (Jón Helgason 
1985 s. 15). Enligt den bevarade innehållsförteckningen (p. 1088) innehöll 
GKS 1006 ursprungligen sagans fullständiga text enligt B-redaktionen. 
Denna var indelad i två avsnitt: kap. 22–27 under rubriken \Soguþattur af 
Sueine konge | Vlfssyne\ och kap. 27–resten under rubriken \Hier Byriar 
Knÿi=|=tlınga Saủgv, f̓st af | Knute Danakön̅g\ eller \Knÿtlınga saga\ enligt 
innehållsförteckningen. Sǫguþáttr var dock borta redan vid 1600-talets slut, 
då avskrifterna AM 16 och AM 17 fol kom till. Mellan avsnitten fanns det 
enligt innehållsförteckningen fyra andra sagor.  

Enligt Jón Helgason (1985 s. 15) består GKS 1006 av flera avskrifter som 
skrivits separat och därefter slagits samman i ett tjockt band som till slut 
paginerats. Det är oklart varför de två delarna av Knýtlinga saga inte hållits 
samman vid sammanslagningen, men det är tänkbart att de som utfört arbetet 
inte kände till att Sǫguþáttr var en del av sagan. Avskriften av Knýtlinga 
saga är utförd av prästen Jón Erlendsson (död 1672) på beställning av 
Brynjólfur Sveinsson (SD s. XXVI). GKS 1006 innehåller dessutom margi-
nalia av historikern Þormóður Torfason (1636–1719), också kallad Thormod 
Torfæus, som lånat handskriften för sitt arbete (Kålund 1900 s. 16, SD 
s. XXVI, Jón Helgason 1985 s. 15 f.). 

AM 20 b II består av 3 blad daterade till 1301–1325 (Handrit). Árni 
Magnússon fick 1710 handskriften av bonden Jón Hannesson från Reykjar-
fjörður (född 1678). Bland tidigare ägare nämner Árni Magnússon även 
bonden Hannes Gunnlaugsson (1640–1686).48 Det finns ingen avskrift av 
AM 20 b II bevarad. 

Uppgifter om antalet av Knýtlinga sagas textbärare varierar i sekundärlit-
teraturen. I många fall undviker författare att ange några exakta uppgifter 
och begränsar sig till beskrivningen av de ur textkritisk synpunkt viktigaste 
handskrifterna inom sagans två redaktioner. Albecks (1963 sp. 615 f.) upp-
gifter kan uppfattas som något kontroversiella då han anger att Knýtlinga 
saga är bevarad i sju relativt sena, fullständiga handskrifter och 18 fragment, 
av vilka några kan dateras till ca 1300. I detta fall anses B-handskrifter, som 
innehåller sagan från och med kap. 22, vara fragment, vilket dock inte är en 
självklar gränsdragning. Antalet fragment och fullständiga textvittnen kan 
                                 
48 Se databasen http://handrit.is/ för en fullständig och uppdaterad beskrivning av AM 20 b II. 
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skilja sig avsevärt beroende på var man väljer att dra gränsen. Det är inte 
sällan som B-avskrifter faktiskt innehåller de saknade första kapitlen häm-
tade ur sagans A-redaktion, vilket också komplicerar gränsdragningen 
(3.1.2). 

Beträffande tradering av sagans A-redaktion nämner Malmros (1993 
s. 359 f.) endast ett pergamentfragment från ca 1300 och talrika pappersav-
skrifter. B-redaktionen omfattar enligt henne 16 pappershandskrifter förutom 
några membranfragment från medeltiden. Varken Bjarni Guðnason (DS s. 
CLXXXIV f.) i sin utgåva av Knýtlinga saga (3.6) eller Zernack (2000 s. 68) 
i sin artikel om sagan uttalar sig om antalet av Knýtlinga sagas textbärare. 

SD (s. X ff.) uppger att A-textbärare innefattar sju fullständiga avskrifter 
och fem fragment, varav två av membran. B-redaktionen omfattar 13 full-
ständiga pappersavskrifter och några fragment, varav ett större och ett 
mindre pergamentfragment. Redaktörerna af Petersens och Olson (a.st.) på-
pekar dessutom att det förekommer några fall av kontamination bland hand-
skrifterna (diskussion i 3.1.2). 

I SD:s statistik tar man endast hänsyn till handskrifter. Textkritisk analys 
av Knýtlinga sagas textbärare och motsvarande textvittnen visar dock att det 
finns en annan typ av textvittne, edition, som har stort textkritiskt värde 
(3.6). Knýtlinga sagas första edition som är från 1741 och finns bevarad i sju 
exemplar, bland annat AM 20 k och AM 393 fol, anses stå närmare AM 18, 
sagans centrala vittne enligt den rekonstruktiva filologins synvinkel, än 
någon annan pappershandskrift (SD s. XXXV, LXI f., DS s. CLXXXV). Det 
är AM 20 k som används för att fylla i lakuner i AM 18 i textkritiska utgåvor 
som SD och DS. Trots denna betydelsefulla roll finns Knýtlinga sagas 
edition från 1741 varken med i statistik eller stemman. 

Enligt min inventering finns 48 textbärare som innehåller Knýtlinga saga 
(bilaga 4). Dessa omfattar handskrifter ur nio olika samlingar i sju olika 
bibliotek eller forskningsinstitut i Danmark, Island, Storbritannien och Sve-
rige. Förutom dessa ingår även sju exemplar av sagans första edition som 
bevaras i Den Arnamagnæanske Samling och Det Kongelige Bibliotek i 
Danmark och i RAR-samlingen på Kungliga biblioteket i Stockholm. Majo-
riteten av handskrifterna är pappershandskrifter som härstammar från 1600- 
och 1700-talet. Det finns fyra medeltida fragment från 1300- och 1400-talet. 
Bland dessa nämns även Flateyjarbók som egentligen inte kan räknas som ett 
fragment av Knýtlinga saga. Eftersom Flateyjarbók innehåller kap. 33–40 ur 
sagan som ett separat avsnitt anser jag det dock vara berättigat att redovisa 
handskriften i detta sammanhang. Ett fåtal handskrifter kommer från tiden 
efter 1800. 
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3.1.1 Redaktioner av Knýtlinga saga och sagans medeltida 
textvittnen 

Utifrån presentationen ovan (3.1) står det klart att det endast är två medeltida 
textvittnen, den försvunna Codex Academicus och AM 180 b, som med eller 
utan mellanled gett upphov till övriga eftermedeltida avskrifter. De reste-
rande medeltida textvittnena, AM 20 b I och AM 20 b II samt även Blóð-
Egils þáttr i GKS 1005 I–II, representerar källkritikens ”återvändsgränder”, 
eftersom dessa är korta fragment som inte gett upphov till några bevarade 
avskrifter. Även noggranna komparativa studier av de medeltida fragmenten 
kan visa sig vara otillräckliga om textmängden inte är jämförbar, jfr exem-
pelvis AM 180 b som innehåller 52 blad och AM 20 b II som endast består 
av två blad. Denna problematiska källsituation innebär att det underlag, som 
slutsatser om Knýtlinga sagas redaktioner och förhållandena dem emellan 
grundar sig på, egentligen är för svagt. 

Avsaknaden av de första 21 kapitlen av Knýtlinga saga i B-redaktionen är 
den avgörande skillnaden mellan sagans redaktioner som uppmärksammats i 
de flesta referensarbeten (SD s. IX f., DS s. CLXXXIV, Malmros 1993 s. 
359 f., Zernack 2000 s. 68 f.). Halvorsen (i Karlamagnús s. 13) påpekar dock 
med rätta:  

This assumption is […] based on negative evidence, viz. the absence of the 
introductory chapters in 180b, and the fact is that this late manuscript is the 
only source for most of this version because what is left of another manu-
script [AM 20 b II] is a mere fragment. 

Halvorsen (a.st.) menar att det är tänkbart att AM 180 b kunde ha innehållit 
ytterligare en text eller till och med flera texter mellan slutet av det första 
fragmentet av Knýtlinga saga och början av dess andra fragment, Sǫguþáttr 
af Sveini konungi Úlfssyni, förutsatt att sagans båda fragment, Vitus saga 
och Laurentius saga Hólabiskups följde samma ordning när handskriften var 
hel. 

Det är viktigt att poängtera att AM 180 b:s avskrifter, AM 1005 och GKS 
1006 (och även dess avskrift AM 19 fol, hädanefter AM 19), inte har några 
kompletteringar av Knýtlinga saga utöver de fragment som vi redan känner 
från de bevarade delarna av AM 180 b. Detta faktum skulle kunna bilda åt-
minstone en del av det positiva bevis på att B-redaktionen saknat sagans 
första 21 kapitel som Halvorsen efterfrågar. Det är visserligen möjligt att 
AM 180 b redan före 1639, terminus ante quem för AM 1005 (3.1), saknade 
folier med sagans inledande avsnitt, men detta går varken att bevisa eller 
motbevisa. 
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3.1.2 Redaktioner av Knýtlinga saga och sagans eftermedeltida 
textvittnen 

Den rekonstruktionsfilologiska bilden av Knýtlinga sagas textvittnens indel-
ning i A- och B-redaktion utmanas även av den textkritiska situation som 
gäller för sagans eftermedeltida textvittnen. Dessa är i många fall exempel 
på ett samspel mellan de två redaktionerna. I det följande redogör jag för och 
exemplifierar två olika typer av kontamination, på redaktionsnivå och på 
variantnivå, som förekommer bland Knýtlinga sagas textvittnen. 

Termen kontamination avgränsas och definieras på olika sätt i handböck-
erna. M. L. West (1973 s. 13) definierar fenomenet som en sammanbland-
ning av läsningar från mer än en förlaga. Michael D. Reeve (2011 s. 213) 
begränsar inte kontamination till användning av flera förlagor och menar att 
till exempel även förekomsten av varianter från andra källor i avskriftens 
marginal eller löptext är exempel på kontamination. Han urskiljer två typer 
av kontamination, konflation och kollation. Den första betecknar inhämtning 
av varianter från mer än en förlaga, det vill säga det som West kallar för 
kontamination. Den andra inbegriper sådana situationer då ”variants from 
elsewhere are entered in a copy already complete, whether alongside the 
original text as variants or in place of it as corrections” (Reeve 2011 s. 213). 
Henrikson (2007 s. 150) definierar kontamination som ”sammanblandning” i 
vid bemärkelse. Det förtydligas dock att en sådan sammanblandning inom 
textutgivningen kan innebära en inblandning av läsningar från olika texter i 
en utgåva inom best text-utgivningstraditionen (Henrikson 2007 s. 36, 150). 
Jon Gunnar Jørgensen (1998 s. 96 f.) urskiljer överslag (overslag) som en 
särskild typ av kontamination. Han (a.st.) menar att skrivaren kunde konta-
minera ”från minnet” utan att ha fysisk tillgång till flera förlagor, det vill 
säga hade kunskaper om en viss text från flera förlagor genom att ha kopierat 
texten därifrån. 

Enligt allmän uppfattning står alltså kontamination för en sammanbland-
ning av varianter av olika ursprung i en avskrift eller i en edition. Jag före-
slår att även kontamination på variantnivå och kontamination på redaktions-
nivå skiljs åt. I det första fallet införs enstaka varianter av olika ursprung i en 
avskrift, vilket innebär att de överförs från en textuell kontext till en annan 
och på så sätt ger upphov till sammanblandningen. I det andra fallet kombi-
neras större konstituerande delar av text ur förlagor som representerar 
verkets olika redaktioner i en avskrift på så sätt att de kompletterar varandra 
och därmed bildar en ny helhet. Varje sådan textdel är redaktionsmässigt 
självbärande, det vill säga att den representerar en viss specifik redaktion 
och inte utgör någon form av blandning. Det är kombinationen av dessa 
redaktionsmässigt självbärande delar som ger upphov till kontamination. 

Det är nödvändigt att även diskutera skillnaden mellan begreppen redak-
tion och kontamination, vilken inte uppmärksammas i handböckerna i någon 
större utsträckning. Redaktion utgör förenklat sett ett resultat av medvetna 



 86 

ändringar av en text, vilka leder till att texten genom exempelvis interpola-
tioner från andra källor och/eller förkortningar får en sådan gestaltning att 
den inte längre kan kallas för en avskrift av sin(a) förlaga/förlagor, samtidigt 
som både den texten och dess förlaga/förlagor fortfarande tillhör samma 
verk. Kontamination är också ett resultat av en medveten ändring eller en 
kombination av medvetna ändringar av en text. I detta fall hämtas dock de 
avvikande varianterna från olika textvittnen, redaktioner eller versioner av 
samma verk. Det är svårt att i praktiken skilja dessa två företeelser åt, ef-
tersom kunskapen om textvittnesbeståndet av ett visst verk i de allra flesta 
fall är bristfällig. 

Utifrån den ovan presenterade distinktionen mellan redaktion och konta-
mination är det nödvändigt att problematisera och nyansera Reeves defini-
tion av konflation och kollation. Konflation hos Reeve innebär som nämnts 
att varianter från två eller flera förlagor införs i avskriften. Det är nödvändigt 
att påpeka att även marginalvarianter i förlagan som införs i avskriftens löp-
text omfattas av denna företeelse. Kollationens kärna är enligt Reeve att 
varianten, antingen som marginalvariant eller som rättelse, införs i avskriften 
när denna redan är färdigskriven (se ovan). Det spelar alltså ingen roll vari-
från denna variant hämtats. Det är i detta sammanhang viktigt att hålla isär 
interpolation, det vill säga de fall då varianter hämtas från övriga källor eller 
verk, vilket utgör ett av de viktigaste redaktionella verktygen, och kontami-
nation, där varianternas ursprung är mer bestämt. 

Bland Knýtlinga sagas textvittnen förekommer kontamination av alla 
dessa fyra typer, det vill säga kontamination på redaktionsnivå, kontamina-
tion på variantnivå samt dess två underkategorier, konflation och kollation. 

Det är framför allt så kallade B-handskrifter som uppvisar kontamination 
på redaktionsnivå genom att hämta de inom B-traditionen saknade 21 första 
kapitlen (3.1.1) från A-redaktionen. Exempel på detta fenomen är Lbs 358 
4to, Ny kgl. sml. 874 4to och Papp. 41. Det förekommer en annan konstella-
tion av A- och B-stoffet bland Knýtlinga sagas B-textvittnen. AM 16 och AM 
17 fol är avskrifter som kombinerar kap. 1–27 ur A-redaktionen med resten 
ur B-redaktionen. Detta beror på att skrivaren, Ásgeir Jónsson (död 1707), 
hade tillgång till AM 20 d fol, en A-avskrift av AM 18:s början, det vill säga 
dess första 27 kapitel, som utfördes av Árni Magnússon och en av hans skri-
vare. Resten av texten är avskriven efter GKS 1006. 

Add. 11119 utgör ett specialfall. Denna avskrift innehåller samma kombi-
nation av stoff från A- och B-redaktionen som återfinns i AM 16 och AM 17 
fol, eftersom Add. 11119 anses vara en kopia, med eller utan mellanled, av 
antingen AM 16 eller AM 17 fol. Det förekommer emellertid en lång rad 
kontaminationer på variantnivå i Add. 11119:s B-del, närmare bestämt i kap. 
83–128. Dessa diskuteras dessvärre inte i någon större utsträckning i SD 
eller någon annan utgåva av Knýtlinga saga. Det är alltså oklart vilken A-
förlaga som utgör källan för A-varianterna i Add. 11119 eller varför skriva-
ren infört dessa i sin avskrift. 
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Behandling av en av marginalvarianterna i AM 18 ger upphov till konfla-
tion i flera av Knýtlinga sagas textvittnen. I kap. 119 enligt A-redaktionen 
landar Valdemar den store och Absalon i Vendland, där Gvenmar Ketilsson 
fångar en vendisk spion. Danskarna sägs därefter ha besegrat Kúrland och 
utfört andra manövrer. Episoden avslutas med att den danska hären återvän-
der hem. Árni Magnússon gör en anmärkning i AM 18:s marginal, \l: 
Vindl’d.\, 26r, vid den rad där varianten Kúrland står. I exempelvis NKS 
873, Lbs 148 och Add. 11121, vilka alla återgår på AM 18, använder skri-
varna sig av varianten Vindland utan någon markering av att varianten ur-
sprungligen är förlagans marginalvariant. 

I bland annat Papp. 41 förekommer det ett exempel på kollation, där man 
antecknar en variantläsning, \(Knaŭr)\, 126v, ovanpå löptextsbelägget \j 
knŭnŭ\. Variantläsningen markeras med parenteser och även ett kryssmärke 
i marginalen. \(Knaŭr)\ förefaller vara ett senare tillägg som, på grundval av 
paleografisk evidens och skiftet i bläckfärgen, med all sannolikhet kan antas 
ha utförts av tredje person. Flera andra ändringar är skrivna med samma 
hand, till exempel \mikid\, 123r, \(deiginu)\, 125r, och \heıtir\, 126r. 

Kontamination i textvittnen leder till betydande konsekvenser för den re-
konstruktionsfilologiska metoden (2.2.1). Problematiken sammanfattas av 
Kondrup (2011 s. 204) som menar att kontamination ”betyder, at de resulte-
rende håndskrifter mister deres signifikante fejl og dermed deres kendetegn, 
så det bliver vanskeligt eller ligefrem umuligt at opstille et stemma”. 

I Knýtlinga sagas utgåvor behandlas kontamination i sagans textvittnen 
delvis styvmoderligt. Bjarni Guðnason omnämner inte detta fenomen alls. 
SD:s redaktörer beskriver noggrant sitt urval av Knýtlinga sagas textvittnen 
och redogör för kontaminationen i dessa. Det är dock symptomatiskt att 
denna kontamination ändå inte på något sätt kommer till uttryck i SD:s 
stemma. Stemmat blir i stället ett sätt att dölja kontaminationen i textvitt-
nena. Kontaminationen på variantnivå ges inget utrymme över huvud taget. 
Kontaminationen på redaktionsnivå resulterar i att de relevanta textvittnena 
delas in i två grupper, en A-grupp (figur 7, 3.2.1) respektive en B-grupp 
(figur 8, 3.2.1), som får representera de motsvarande redaktionerna. I prakti-
ken innebär det att ett antal textvittnen, Add. 11119, AM 16, AM 17 fol, Lbs 
358 4to, Ny kgl. sml. 874 4to och Papp. 41, förekommer i stemmat två 
gånger, under både A- och B-redaktionen. 
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3.2 Val av Knýtlinga sagas textbärare och motsvarande 
textvittnen för den filologiska delundersökningen 

3.2.1 Avgränsning 
Jag tillämpar tre huvudkriterier för att avgränsa de av Knýtlinga sagas 
textbärare och motsvarande textvittnen som är relevanta för den filologiska 
delundersökningen. 

1) Endast de textvittnen av Knýtlinga saga som innehåller sagans text på 
fornvästnordiska undersöks. Översättningar av sagan till latin eller annat 
språk förutsätter översättningsspecifika utgångspunkter och kräver teoretisk 
och metodologisk särbehandling, vilket det inte finns utrymme för inom det 
nuvarande projektet. 

Följande handskrifter av Knýtlinga saga utgör, alternativt innehåller, 
översättningar av sagan eller delar av sagan till latin eller svenska, eller 
innehåller latinska eller danska glosor: Add. 11121, Add. 11122 fol, AM 20 
e−g & i fol, AM 20 h fol, den handskrivna delen av AM 393 fol, AM 1007 
4to, DG 12–16 samt Papp. fol nr 99. I två fall, AM 20 e–g & i fol och AM 
20 h fol, löper översättningen parallellt med den fornvästnordiska texten, 
medan tre av handskrifterna endast innehåller översättningen: Papp. fol nr 99 
den svenska, Add. 11122 fol och AM 1007 4to den latinska. AM 393 fol och 
Add. 11121 innehåller handskrivna glosor på andra språk, medan det ingår 
ett kapitel på fornisländska och tio kapitel på latin i DG 12–16. 

I enlighet med avgränsningens första kriterium exkluderas Papp. fol nr 
99, Add. 11122 fol och AM 1007 4to samt alla de icke-fornvästnordiska 
inslagen i AM 20 e–g & i fol, AM 20 h fol, AM 393 fol, DG 12–16 och Add. 
11121 från undersökningen. 

2) Endast de handskrifter som ingår i SD:s två stemman (figur 7 och 8) 
undersöks. Denna restriktion är problematisk, men oundviklig. För att kunna 
undersöka ortnamnsvarianternas variation i Knýtlinga sagas textvittnen är 
det nödvändigt att ta hänsyn till släktskapsförhållanden mellan dessa vittnen. 
Som nämnts i 2.2.1 utgör stemman abstraktioner som grundas i ett urval av 
bevarade textvittnen av ett visst verk, vilket innebär att stemman i princip 
aldrig tar med hela traderingen i beräkningen. Huvudproblemet med att följa 
SD:s stemman är med andra ord att jag i alltför stor utsträckning styrs av 
redaktörernas urval av handskrifter. Det måste dock poängteras att utgåvans 
stemman omfattar 30 av Knýtlinga sagas befintliga 39 textvittnen på forn-
västnordiska inklusive ett av sju exemplar av sagans edition från 1741, det 
vill säga drygt tre fjärdedelar av alla relevanta textvittnen på fornvästnor-
diska. 
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Figur 7. Stemma över Knýtlinga sagas A-textvittnen enligt SD (s. XXXI). *A står 
för Codex Academicus, A2 för AM 20 b I, M för AM 18, F för GKS 1005 I–II, 
*Vidal. för den försvunna avskriften av M beställd av Jón Þorkelsson Vídalín, BM 
11.121 för Add. 11121, BM 5176 för Add. 5176, Mb för AM 20 d fol, Ma för Papp. 
41, Lbs 358 för Lbs 358 4to, Ny Kgl Saml. 874 för Ny kgl. sml. 874 4to, Mc för 
NKS 873, Md för Lbs 148, Bmf. 62 för ÍB 62 fol, Adv. 45 för Adv.MS.21.2.3, BM 
11.120 för Add. 11120 4to, BM 11.119 för Add. 11119. 

 
Figur 8. Stemma över Knýtlinga sagas B-textvittnen enligt SD (s. XXXIV). B står 
för AM 180 b, B2 för AM 20 b II, W för AM 1005, E för GKS 1006, *Guðm. Ól. för 
Guðmundur Ólafssons förlorade avskrift, Holm. 41 4to för Papp. 41, Dela Gard. för 
DG 12–16, Ea för AM 19, Holm. 55 fol. för Papp. fol nr 55, *Helgi Ól. 2 för Helgi 
Ólafssons förlorade avskrift, N Kg Saml. 874 4to för Ny kgl. sml. 874 4to, N Kg 
Saml. 911 4to för Ny kgl. sml. 911 4to,49 BM 11.119 för Add. 11119, BM 4859 för 
Add. 4859 fol, BM 11.110 för Add. 11110 4to. 

Bland de resterande nio textvittnena finns ett exemplar av Knýtlinga sagas 
edition från 1741, AM 20 k, som används i SD för att fylla ut AM 18:s laku-
ner utan att förekomma i utgåvans stemman. Det återstår fem fullständiga 
handskrifter och tre fragment: Lbs 222 fol, Lbs 350 fol, Lbs 932 4to, Lbs 
1576 4to, ÍB 84 fol, ÍB 244 4to, Lbs 2474 4to och AM 20 e–g & i fol, där de 

                                 
49 Frågetecken i stemmat före Ny kgl. sml. 911 4to:s signum signalerar osäkerhet kring hand-
skriftens förlaga. Både GKS 1006 och AM 19 utgör lämpliga kandidater. 
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tre sistnämnda, som är fragment, inte tas med i undersökningen enligt krite-
rium 3. 

De 30 handskrifter som finns med i SD:s stemman är Lbs 148, Lbs 358 
4to, ÍB 62 fol, AM 16, AM 17 fol, AM 18, AM 19, AM 20 b I, AM 20 b II, 
AM 20 d fol, AM 20 h fol, AM 180 b, AM 1005, AM 1006 4to, Rask 29, 
Add. 11110 4to, Add. 11119, Add. 11120 4to, Add. 11121, Add. 4859 fol, 
Add. 5176, Adv.MS.21.2.3, GKS 1005 I–II, GKS 1006, NKS 873, Ny kgl. 
sml. 874 4to, Ny kgl. sml. 911 4to, Papp. fol nr 55, Papp. 41 och DG 12–16. 

3) Endast fullständiga avskrifter av Knýtlinga saga undersöks. För att få 
ett så jämförbart ortnamnsmaterial som möjligt är det nödvändigt att säker-
ställa att de handskrifter som materialet excerperats ifrån i sin tur är så lika 
som möjligt, det vill säga innehåller sagans fullständiga text och det för 
undersökningen relevanta ortnamnsmaterialet. Knýtlinga sagas komplicerade 
traderingssituation och kontamination i sagans eftermedeltida textvittnen 
(3.1, 3.1.2) gör det emellertid svårt att upprätthålla detta krav. 

Den filologiska delundersökningens ortnamnsmaterial återfinns i framför 
allt Knýtlinga sagas sista, tredje del (1.4.1). Det innebär att de B-handskrifter 
som hämtar sagans inledande parti ur A-förlagor ändå innefattar främst B-
redaktionens vendiska namnvarianter. Kap. 1–22 innehåller nämligen fem 
och kap. 1–28 sju ortnamnsbelägg på tre vendiska ortnamn, Jómsborg 
(Wolin, 6.1.1.5) i kap. 1 och 22, Vindland (Vendland, 6.2.9) i kap. 1, 22 och 
23, och Svoldr (6.2.6) i kap. 5 och 8, av vilka belägget i kap. 8 med all 
sannolikhet är Árni Magnússons tillägg. Vad gäller kontamination på 
variantnivå granskas enstaka exempel på konflation och kollation i samband 
med genomgången av läsningsprinciper i 3.4 samt i diskussionen om enstaka 
varianter i analyskapitlet 5. 

Skadade handskrifter av Knýtlinga saga är svåra att klassificera utifrån 
kravet på fullständighet. Att betrakta dessa som fragment kan leda till att 
värdefull information bortses ifrån, eftersom den saknade delen av sådana 
avskrifter inte alltid innehåller relevant ortnamnsmaterial. Jag föreslår därför 
att handskriftsfragment och skadade handskrifter hålls isär bland Knýtlinga 
sagas textvittnen. Med ett handskriftsfragment avses en skadad handskrift 
som innehåller mindre än hälften av sagans text. Vid sådana beräkningar tas 
hänsyn till vilken redaktion en viss avskrift tillhör, vilken del av sagan som 
berörs av skadan samt hur detta påverkar det insamlade ortnamnsmaterialet. 
Enligt detta synsätt är exempelvis Add. 11110 4to, vilken är defekt i början, 
en skadad handskrift som dock innehåller de flesta relevanta ortnamnsbeläg-
gen, medan AM 18 som saknar 79 av sagans 130 kapitel enligt A-
redaktionen är ett fragment. 

Följande 21 fullständiga handskrifter på fornvästnordiska finns med i 
SD:s stemman: Lbs 148, Lbs 358 4to, ÍB 62 fol, AM 16, AM 17 fol, AM 19, 
AM 20 h fol, AM 1005, AM 1006 4to, Add. 11110 4to, Add. 11119, Add. 
11120 4to, Add. 11121, Add. 4859 fol, Add. 5176, Adv.MS.21.2.3, GKS 
1006, NKS 873, Ny kgl. sml. 874 4to, Papp. fol nr 55 och Papp. 41. 
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De få bevarade medeltida fragmenten av Knýtlinga saga, AM 20 b I, AM 
180 b och GKS 1005 I–II,50 är undantagna fullständighetskravet och tas med 
i den filologiska delundersökningen, eftersom de kan innehålla belägg på 
vendiska ortnamn och därmed utgöra viktigt jämförelsematerial vid studier 
av variation i ortnamnsvarianter i sagans eftermedeltida avskrifter. AM 18 
och AM 20 k, ett handskriftsfragment respektive ett exemplar av sagans 
edition från 1741, utgör ytterligare två undantag, eftersom dessa tillhör de ur 
rekonstruktionsfilologisk synpunkt viktigaste textvittnena av Knýtlinga saga 
(3.1). AM 18 och AM 20 k används som jämförelsematerial i avhandlingens 
filologiska delundersökning. 

3.2.2 Urval för den kvalitativa delen 
Jag har valt att göra ett stickprov om tio handskrifter i den relevanta hand-
skriftsmängden om 21 handskrifter (3.2.1) för den filologiska delundersök-
ningens kvalitativa del. För att säkerställa att ett sådant stickprov eller urval 
är slumpmässigt och därmed representativt använder jag mig av systematiskt 
urval. Tillvägagångssättet går ut på att man beräknar kvoten N/n = r, där N är 
antalet enheter i populationen och n antalet enheter i stickprovet, och sedan 
drar systematiskt var r:te individ ur populationen med början på ett slump-
mässigt valt tal mellan 1 och r (Rosengren & Arvidson 2002 s. 127). 

Nackdelen med systematiskt urval är att det kan leda till systematiska fel 
om det finns periodicitet i materialet, det vill säga om enheter med vissa 
karaktäristiska drag återkommer med jämna mellanrum. Det finns dock 
ingen anledning att misstänka att den typen av periodicitet förekommer 
bland Knýtlinga sagas textvittnen. Handskrifterna har få gemensamma egen-
skaper, eftersom de i stort sett är skrivna av olika skrivare under olika tids-
perioder och olika omständigheter samt bevaras i olika samlingar under olika 
signa. Man kan emellertid urskilja en systematik i katalogiseringen av hand-
skrifter av olika format genom att till exempel folio- och quarto-handskrifter 
hålls isär, vilket också befästs i klassifikationssymboler. Jag har försökt att 
bryta det mönstret genom att utgå från signas bokstavs- och sifferdel vid 
sammanställningen av urvalsramen. De tio utvalda handskrifterna är som 
resultat en blandning av folio- och quarto-handskrifter. 

En numrerad lista över de relevanta handskrifternas signa utgör i detta fall 
en urvalsram. Signa är listade i alfabetisk ordning beträffande bokstavsdelen 
och i nummerordning beträffande sifferdelen av klassifikationssymbolen. 

Lista över de relevanta handskrifterna av Knýtlinga saga. 
1. Add. 4859 fol 
2. Add. 5176 

                                 
50 AM 20 b II omnämns inte i sammanhanget, eftersom den saknar det relevanta ortnamns-
stoffet. 
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3. Add. 11110 4to 
4. Add. 11119 
5. Add. 11120 4to 
6. Add. 11121 
7. Adv.MS.21.2.3 
8. AM 16 
9. AM 17 fol 
10. AM 19 
11. AM 20 h fol 
12. AM 1005 
13. AM 1006 4to 
14. GKS 1006 
15. ÍB 62 fol 
16. Lbs 148 
17. Lbs 358 4to 
18. NKS 873 
19. Ny kgl. sml. 874 4to 
20. Papp. 41 
21. Papp. fol nr 55 

I enlighet med förutsättningarna är kvoten r 2, det vill säga att jag ska dra 
varannan enhet ur min population med början på ett slumpmässigt valt tal 
mellan 1 och 2. Jag har valt att börja med 2 och därför dra varannan hand-
skrift eller i detta fall de handskrifter som har jämna nummer i urvalsramen. 

Lista över de utvalda handskrifterna av Knýtlinga saga. 
1. Add. 5176 
2. Add. 11119 
3. Add. 11121 
4. AM 16 
5. AM 19 
6. AM 1005 
7. GKS 1006 
8. Lbs 148 
9. NKS 873 
10. Papp. 41 

3.2.3 Urval för det kvantitativa inslaget 
För att få insikt i hur avskriftsprocessen påverkar variation i ortnamnsbelägg 
och motsvarande ortnamnsvarianter i flera generationer avskrifter är det 
lämpligt att studera den längsta möjliga avskriftskedjan med bevarade ingå-
ende mellanled. Kravet att alla mellanled ska vara tillgängliga för empirisk 
undersökning är en viktig förutsättning för att åstadkomma en så verklig-
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hetsbaserad bild som möjligt av avskriftsprocessen och dess inverkan på 
variation i namnmaterialet. 

Den längsta kedjan i SD:s stemman (figur 7 och 8, 3.2.1) finns bland B-
textvittnen och innehåller sex led: AM 20 b II → AM 1005 → *Guðm. Ól.51 
→ *Helgi Ól. 252 → AM 1006 4to → Add. 4859 fol och Add. 11110 4to. 
Avskriftskedjan innehåller dock två försvunna mellanled, vilket gör den 
olämplig för den tänkta studien. 

Den näst längsta avskriftskedjan med fyra bevarade led är AM 18 → AM 
20 d fol → AM 16 och AM 17 fol → Add. 11119 för kap. 1–27 samt AM 
180 b → GKS 1006 → AM 16 och AM 17 fol → Add. 11119 för kap. 28–
resten (figur 7 och 8, 3.2.1). Avskriftskedjan omfattar textvittnen ur både A- 
och B-redaktionen. Det är osäkert om det funnits mellanled mellan Add. 
11119 och AM 16 eller AM 17 fol, jfr ”Hskr. [Add. 11119] överensstämmer 
häri med de två närmast föregående [AM 16, AM 17 fol] och härstammar 
utan tvivel, med eller utan mellanled, från någon av dessa.” (SD s. XVII). 
SD:s stemman kan emellertid betraktas som välargumenterade ställningsta-
ganden beträffande släktskapet mellan handskrifterna. I enlighet med detta 
antar jag att Add. 11119 är en avskrift av antingen AM 16 eller AM 17 fol. 
På grund av det postulerade fullständighetskravet (3.2.1) exkluderar jag A-
delen av avskriftskedjan ur undersökningen, eftersom den endast innehåller 
27 kap. av sagan och därmed utgör ett fragment. Även den fragmentariska 
AM 180 b utgår ur huvudmaterialet. 

Jag väljer att begränsa mig till en representant ur varje avskriftsgeneration 
i den utvalda kedjan och undersöka hur mycket variation som tillkommer vid 
avskrivning av GKS 1006 och AM 16, jfr GKS 1006 → AM 16 → Add. 
11119, inom ramen för den kvantitativa delen av den filologiska delunder-
sökningen. Dessa tre handskrifter omfattas även av undersökningens kvalita-
tiva del (3.2.2), vilket beror på en kombination av slump och medvetet val. 
Att GKS 1006 och Add. 11119 kom att ingå i studiens kvantitativa inslag 
beror på slumpen. Jag har däremot medvetet valt att undersöka AM 16 och 
inte dess systerhandskrift AM 17 fol. 

3.3 Presentation av de utvalda textbärarna av Knýtlinga 
saga 

Jag redogör för Knýtlinga sagas medeltida textbärare, AM 18, AM 1005, och 
GKS 1006 i avsnitt 3.1. De textbärare av sagan som presenteras i detta av-
snitt är eftermedeltida och skrivna, alternativt tryckta på papper, vilket åter-
speglar Knýtlinga sagas tradering i stort. En sammanfattning av presenta-
tionen finns i bilaga 5. 
                                 
51 Det vill säga Guðmundur Ólafssons förlorade avskrift. 
52 Det vill säga Helgi Ólafssons förlorade avskrift som är nära besläktad med Papp. fol nr 55. 
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Beskrivningen av handskrifterna Add. 5176, Add. 11119 och Add. 11121 
ur den isländska handskriftssamlingen i The British Library baseras på List 
of additions to the manuscripts in the British Museum av F. Madden från 
1843, den handskrivna Catalogue of Icelandic MSS av H. L. D. Ward från 
1864, SD, en online handskriftskatalog av The British Library samt min egen 
undersökning av skannade kopior av handskrifterna.  

 Add. 5176 dateras till 1700-talets andra hälft och består av 100 blad. 
Knýtlinga saga är den enda text som handskriften innehåller. Det är oklart 
om det funnits något mellanled mellan Add. 5176 och dess tänkta förlaga, 
AM 18. Det faktum att Add. 5176 återger Árni Magnússons parenteser anses 
vara ett indicium på att handskriften är en direkt kopia av AM 18 (SD s. 
XV). Det finns ingen information om antalet händer och potentiella skrivare 
i de kataloger som jag använt. Enligt mina egna observationer är hela hand-
skriften med all sannolikhet skriven av en hand. Add. 5176 ägdes av 
gehejmearkivar Grímur Jónsson Thorkelin (1752–1829) som The British 
Museum köpt handskriften av år 1788. SD:s redaktörer förmodar att Add. 
5176 inte kan vara så mycket äldre, eftersom det i sidornas ”nedermarginal” 
förekommer varianter, utförda av samma hand som löptexten, ur 
Antiquitates Celto-Scandicæ av Jacobus Johnstone publicerad 1786. Det bör 
uppmärksammas att handskriftens utformning signalerar den tänkta 
brukarens, som i detta fall sammanfaller med skrivaren, intresse för insam-
ling av varianter. Varianterna ur andra källor förekommer i ett särskilt 
avgränsat utrymme i nedre delen av varje sida som inte sammanfaller med 
marginalen, till exempel på 45r, 62v och 66r. 

Add. 11119 dateras till ca 1800. Handskriften består av 142 blad och 
innehåller endast Knýtlinga saga. Jag går genom Add. 11119:s förlagor i av-
snitt 3.1.2. Det finns inga uppgifter angående antalet händer i de kataloger 
som jag använt. Enligt mina egna observationer är handskriften inklusive 
marginalia med all sannolikhet skriven med en och samma hand. Marginalia 
består i de flesta fall av årtal och ortnamnsvarianter ur andra källor, till 
exempel på p. 12, 29, 220 och 254. Add. 11119 tillhörde fornforskaren 
Finnur Magnússons (1781–1847) handskriftssamling och köptes av The 
British Museum 1837 enligt en anteckning på försättsbladet. 

Add. 11121 dateras till ca 1800. Handskriften består av 414 blad och 
innehåller endast Knýtlinga saga. På titelsidan i handskriften står upplys-
ningar om förlagan. Add. 11121 har skrivits \eptir pappírsskrŭdd|ŭ no 18, úr 
hand skrifa | safni há skólans.\ och \efter et Manŭscript | med salig Professór 
Árna Magn|sens Haand\. Det är alltså AM 18 som Add. 11121 är en direkt 
kopia av. I katalogen över Finnur Magnússons samling, AM 925 4to, nämns 
också ”Accedunt variantes lectiones […] auctor H. E. Wium” (SD s. XIV). 
Informationen har tolkats olika vid handskriftens beskrivning i kataloger. 
Ward (1864 s. 70) är övertygad om att Hans Evertsson Wium (född 1776) 
kopierade avskriften, medan SD:s redaktörer är mer försiktiga och endast 
nämner att handskriften är skriven av en hand som även skrivit större delen 
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av Add. 11120 4to (SD s. XIV). Jag har jämfört Add. 11121 med andra av 
Wiums skrifter, framför allt Lbs 3067 4to från 1816 (Handrit), och kommit 
till slutsatsen att Wards uppfattning är att föredra. Add. 11121 innehåller en 
lång rad danska inslag i form av glosor, till exempel på p. 360 och 366, och 
självständiga kommentarer, till exempel på p. 370 och 390. Dessa markeras 
på olika sätt i löptexten: glosor sätts in i parenteser, medan kommentarerna 
vanligtvis inleds med \NB\. Dessutom skrivs båda kategorierna av inslag 
med en annan skrift för att ytterligare separera dem från löptexten. Även Lbs 
3067 4to innehåller danska glosor i parenteser som dessutom är skrivna med 
en annan skrift, till exempel på 8v. Också Add. 11121 innehåller varianter 
från andra källor i marginaler, till exempel på p. 369 och 381, som med all 
sannolikhet är skrivna med Wiums hand. Knýtlinga sagas text i Add. 11121 
innehåller en mindre lakun, från slutet av p. 822 \ok fór þadann til Tríbúdiz\ 
till början av s. 825 \med erindŭm sínŭm slíkŭm sem hann | villdi flÿtia láta\. 
Av oklar anledning har man mellan p. 823 och 825 klistrat in ett blad ur en 
avskrift av Biskupaannálar Jóns Egilssonar i denna avskrift av Knýtlinga 
saga. Bladet innehåller delar av kap. 22 och 23 av Biskupaannálar, från 
\Biskŭp Stephán var vel=lærdr\ på p. 65 till \Enn sonŭs Torf=|=a var Helgi í 
Höfn, sem var\ på p. 66. Av allt att döma är även detta blad skrivet av Wium. 
Add. 11121 tillhörde Finnur Magnússons handskriftssamling och köptes av 
The British Museum år 1837 enligt en anteckning på försättsbladet. 

AM 16 innehåller 88 blad och dateras till slutet av 1600-talet (Kålund 
1889 s. 12, SD s. XVI), närmare bestämt 1688–1704 (Handrit). Knýtlinga 
saga är den enda text som handskriften innehåller. Presentation av AM 16:s 
förlagor finns i 3.1.2. Handskriften är utförd av Ásgeir Jónsson i Norge på 
uppdrag av Þormóður Torfason (a.st.). AM 16 innehåller marginalia med 
Þormóður Torfasons hand i sagans sista del (Handrit). Árni Magnússon fick 
AM 16 av Anne Hansdatter, Þormóður Torfasons änka, år 1720.53 

AM 19 dateras till 1625–1672 och består av 93 blad (SD s. XXVII, 
Handrit). Handskriften innehåller endast Knýtlinga saga. AM 19 är en av-
skrift av GKS 1006 och är som förlagan skriven av Jón Erlendsson på upp-
drag av biskopen Brynjólfur Sveinsson. De två avsnitten av Knýtlinga saga 
som B-redaktionens text är indelad i (3.1) är bevarade intakt även i AM 19. 
Dock är avsnitten som behöll sina rubriker, \Søgu þättŭr af Svei-|ne Vlfssyne 
konge j Danmỏrk | og hn̅s XIIII. Sonum̅\, 1r, och \Her byriar Knytlinga | 
Sỏgŭ fÿrst af Knŭte Dana|kong\, 8r, placerade i kronologisk ordning. Det är 
sannolikt att AM 19 ursprungligen ingick i en större codex, vilket antyds på 
en bifogad lapp där Árni Magnússon upplyser att ”Þesse Knytlinga saga er 
ur bok Monsieur Sveins Torfasonar” (Handrit), ’Denna Knytlinga saga är 
[tagen] ur herr Sveinn Torfasons bok’. SD (s. XXVII) förmodar att man 
förstört sagans första sida när Knýtlinga saga tagits ut ur samlingshand-
skriften. Sidan ersattes av en senare avskrift förmodligen utförd av Þórður 
                                 
53 Se databasen http://handrit.is/ för en uppdaterad beskrivning av AM 16. 
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Þórðarson (Kålund 1889 s. 13, Handrit). AM 19 har alltså tillhört Sveinn 
Torfason (1662–1725) som Árni Magnússon fått flera handskrifter av. AM 
19 är i stort sett tom på samtida marginalia, då det endast förekommer en-
staka markeringar av verser med \v.\ på några ställen, till exempel på 48v. 

AM 20 k är ett exemplar av Ævi Dana-Konunga Eda Knytlingasaga. 
Historia Cnutidarum Regum Daniæ, en edition av Knýtlinga saga som tryck-
tes 1741 i Köpenhamn, men aldrig publicerades (3.6). Exemplaret består av 
268 tryckta sidor på fornvästnordiska. Exemplarets sista sida, s. 269, inne-
håller en handskriven översättning av s. 268 till latin. Kålund (1889 s. 18) 
förmodar att den handskrivna sidan är utförd av Jón Ólafsson frá Grunnavík. 
Enligt uppgifterna i databasen http://handrit.is är det dock snarare Jón Ólafs-
sons bror, Érlendur Ólafsson (1706–1772), som står för översättningen. AM 
20 k innehåller omfattande marginalia. 

Beskrivningen av Lbs 148 baseras uteslutande på SD:s uppgifter. Páll 
Eggert Ólason (1918 s. 159) meddelar i sin Skrá um Handritasöfn 
Landsbókasafnsins att Lbs 148 befann sig i utlandet då katalogen samman-
ställdes och ger därför ingen beskrivning av denna handskrift.54 Lbs 148 
består av 119 blad och innehåller endast Knýtlinga saga. Handskriften är 
skriven av tre händer, av vilka två, bl. 1–50v, 50v–62, 75–119, dateras till 
början av 1700-talet, medan den tredje, bl. 63–74, är ”betydligt yngre”, möj-
ligen biskopen Steingrímur Jónssons (1769–1845; SD s. XII). Den första 
handen har tillfogat marginalia i handskriftens begynnelseparti, som framför 
allt består av årtal men även noter, till exempel på 1r, 5v och 18v. Lbs 148 
återgår indirekt på AM 18 via åtminstone ett mellanled, den förlorade av-
skriften av AM 18 som utfördes av Benedikt Einarsson (1796–1859) på upp-
drag av biskopen Jón Þorkelsson Vídalín (1666–1720) år 1705–1706. Lbs 
148 har ägts av biskopen Hannes Finnsson (1739–1796). 

NKS 873 dateras till 1700-talet och består av 88 blad. Knýtlinga saga är 
den enda text som handskriften innehåller. Upplysningar angående hand-
skriftens förlaga skiljer sig åt i litteraturen. Enligt Kålund (1900 s. 175) här-
stammar NKS 873 från Árni Magnússons avskrift. SD:s redaktörer (s. XI) 
menar dock att NKS 873 är en indirekt kopia av AM 18 och återgår på 
Vídalíns förlorade avskrift av denna. Det finns inga uppgifter angående 
antalet händer i de kataloger jag använt. Enligt mina egna observationer är 
handskriften inklusive marginalia troligen skriven av en och samma hand. 
Förutom sporadiska anmärkningar om årtal, till exempel på 3r, 78v och 80r, 
förekommer det också varianter ur B-redaktionens text i marginaler, till 
exempel på 81r, 85r och 87v. 

Papp. 41 dateras till 1687 och består av 140 blad exklusive ett titelblad 
och tre försättsblad. Papp. 41:s läderbindning innehåller ryggtiteln ”KNYT-
LINGA-SAGA. ISLAND. 1687”, dock är handskriften skriven i Köpenhamn 

                                 
54 För närvarande, 2016-03-28, saknas ingående upplysningar om Lbs 148 även i databasen 
http://handrit.is/. 
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enligt Jón Eggertssons (1643–1689) anteckning på titelbladet (Gödel 1897–
1900 s. 313 f.). Papp. 41 innehåller endast Knýtlinga saga. Handskriften 
innehåller stoff från både A- och B-redaktionen: kap. 1–21 är skrivna efter 
AM 18, medan kap. 22–slutet är skrivna efter AM 1005. Papp. 41:s första 
parti, det vill säga två lägg om totalt 16 blad som innehåller sagans första 21 
kapitel, sattes ursprungligen in i slutet av handskriften och flyttades år 1843 
även till Papp. 4:o nr 43 (Gödel 1897–1900 s. 313, SD s. XIX). Partiet ham-
nade på sin rätta plats, i början av Papp. 41, någon gång i början av 1900-
talet. Hela handskriften är enligt Vilhelm Gödel (a.a. s. 314) utförd av Jón 
Eggertsson trots att man kan iaktta viss variation i skrivstil mellan avskrif-
tens A- och B-del. I SD förmodas (s. XIX) att avskriften tillhörde de böcker 
som Jón Eggertsson hade med sig när han kom till Sverige år 1689. De mar-
ginalia som Papp. 41 innehåller tyder på att en granskare gått genom hand-
skriften. Dels markeras de flesta rader där granskaren infört korrigeringar 
med ett kryssmärke i marginalen, till exempel på 24r, 29r, dels fyller 
granskaren ut de ställen där skrivaren av någon anledning hoppat över förla-
gans text, till exempel på 21r, 24v, 34r. På 24v hoppar Jón Eggertsson exem-
pelvis över en diktstrof då han endast skriver av en språklig diktmarkör \sem 
hėr seiger\ och sedan övergår till efterföljande prosatext. Den uteblivna dikt-
en markeras i handskriften med \etc.\ i löptexten. Granskaren inför den sak-
nade strofen i marginalen och markerar det motsvarande stället i löptexten 
med ett nummertecken. 

3.4 Läsning av vendiska ortnamnsbelägg 
De utvalda textbärarna av Knýtlinga saga utgör medier som i många fall haft 
flera användare, vilka lämnat spår efter sig i marginaler och även i löptexten 
genom exempelvis korrektioner. Det är därför viktigt att tydligt avgränsa den 
textyta av textbäraren som vendiska ortnamnsbelägg hämtas ifrån (3.4.1), 
samtidigt som man har bestämda principer vid läsningen av till exempel 
korrigerade belägg (3.4.2) och vid behandlingen av problematiska belägg 
(3.4.3). 

3.4.1 Löptextens dominans 
Jag har valt att begränsa materialinsamlingen till de vendiska ortnamnsbe-
lägg som återfinns i de utvalda textbärarnas löptext. Begränsningen motive-
ras av mitt mål att få ett så jämförbart beläggunderlag som möjligt. Den 
fornvästnordiska löptexten anser jag vara en relativt stabil utgångspunkt 
jämfört med marginalia, till exempel varianter eller anteckningar, rekla-
manter, rubriker och löptextglosor eller löptextkommentarer på annat språk, 
vars förekomst i textbärarna är sporadisk. 
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Det förekommer visserligen fenomen, i mitt material i form av uteläm-
ningar av olika typer, vilka även påverkar utformningen av löptexten och 
beståndet av ortnamnsbelägg i denna. Utelämningar som medför minskning 
av vendiska ortnamnsbelägg är emellertid få. Det förekommer endast 13 fall 
av utelämningar av namnbelägg som skiljer B-redaktionen från A-
redaktionen. Elva utelämningar är redaktionella då beläggen prioriterats bort 
i B-texten. Dessutom utelämnas två ortnamnsbelägg på grund av saut du 
même au même i AM 180 b eller dess förlaga/-or. I övriga handskrifter före-
kommer fem fall av saut du même au même samt tre fall av andra typer av 
utelämningar. Maximalt antal vendiska ortnamnsbelägg i studiens primära 
handskriftsmaterial är 131 i Add. 5176 och i NKS 873, medan GKS 1006 
innehåller lägst antal belägg, 111.55 

De flesta av de undersökta avskrifterna av Knýtlinga saga innehåller inga 
reklamanter, alternativt förekommer dessa sporadiskt i textbärarna. Endast i 
ett fall används ett ortnamnsbelägg, \Svolldúr\ i Lbs 148, 111v, som re-
klamant. Det motsvaras av ett löptextbelägg \Svolldr\, 112r. I handskrifterna 
förekommer även reklamantliknande uttryck som i viss mån rör vendiska 
ortnamnsbelägg. Sådana uttryck innehåller den text som skrivaren inte hade 
plats för på sidans sista rad och som därför placerades nedanför densamma, 
till exempel huvudleden av ortnamnet Plazminni (6.3.8), \min̅e\ i AM 1005, 
78r, som motsvaras av \J platz minne\ på 78v, och \min̅i\ i Lbs 148, 115r, 
som motsvaras av \Flats min̅i\ på 115v. Reklamanter och reklamantliknande 
uttryck tas inte hänsyn till i materialinsamlingen, även om dessa i tre fall 
innehåller ortnamnsmaterial. Jag begränsar mig till löptextsbeläggen, \J platz 
minne\ i AM 1005, 78v, \ı […] Flats minni\ i Lbs 148, 115r och 115v, och \i 
änni […] Svolldr\ i Lbs 148, 111v och 112r. 

3.4.2 Korrektioner 
Vad beträffar korrektioner av vendiska ortnamnsbelägg är det enligt min 
mening berättigat att excerpera de korrigerade beläggen, det vill säga de 
belägg som faktiskt förekommer i textbäraren i dess nuvarande skick. Det 
finns en tydlig tendens att föra vidare korrigerade former i de undersökta 
avskrifterna, vilket ger ett indirekt stöd åt mitt tillvägagångssätt. Exempelvis 
införs Árni Magnússons korrektion, \Ręng\ < \Ræng\, 31v, i AM 18 i dess 
avskrifter NKS 873, Lbs 148 och Add. 5176. 

I de utvalda textbärarna förekommer endast 15 korrektioner som i någon 
mån berör det vendiska beläggunderlaget. Det är i de flesta fall sannolikt att 
korrektionen omedelbart utförts av skrivaren under pågående avskrivnings-
process, vilket markeringen av korrektionen och bläckets oförändrade färg 
tyder på. Endast i ett fall kan det vara fråga om senare korrektion: \tıl Jons 

                                 
55 Varken de belägg som försvunnit på grund av lakuner i handskrifterna eller de belägg som 
anses vara problematiska och därmed exkluderats ur materialet har räknats in i dessa siffror. 
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borgar\ rättas på ett diskret sätt till \tıl Joms borgar\ i GKS 1006, p. 904, utan 
att någon markering av rättelsen sker (figur 9). Jag läser belägget som \tıl 
Joms borgar\.56 

 
Figur 9. Det Kongelige Bibliotek, GKS 1006, p. 904: \til Joms borgar\. 

AM 18 som tillhör undersökningens jämförelsematerial innehåller 16 kor-
rektioner som berör det relevanta ortnamnsmaterialet. Dessa korrektioner är 
utförda av Árni Magnússon vid flera revisionstillfällen (jfr SD s. XI). SD:s 
redaktörer (a.st.) förmodar att de flesta korrektionerna i AM 18 genomfördes 
som en del av förberedelsearbete inför utgivningen av Knýtlinga saga. 

3.4.3 Problematiska ortnamnsbelägg 
Skrivarkonventioner som var typiska för medeltida isländska handskrifter 
och som i vissa fall traderats vidare till eftermedeltida avskrifter kan försvåra 
läsningen av vendiska ortnamnsbelägg. Det är i första hand upplösning av 
förkortningstecken och nasalstreck samt förväxling av minimer som orsakar 
problem. Vid studier av eftermedeltida avskrifter av förlorade medeltida 
förlagor är man oftast beroende av skrivarens tillvägagångssätt. Exempelvis 
finns det inte ett enda förkortningstecken i ortnamnsmaterialet i AM 18, Árni 
Magnússons avskrift av Codex Academicus. Skrivaren till AM 1005, en 
kopia av AM 180 b, löste också upp förlagans samtliga förkortningar i 
namnbelägg. GKS 1006, ytterligare en kopia av AM 180 b, utgör ett viktigt 
jämförelsematerial i detta avseende eftersom skrivaren, Jón Erlendsson, valt 
att behålla förlagans förkortningstecken. 

GKS 1006:s \tıl wala gat\, p. 896 (figur 10), är ett exempel på problema-
tiska ortnamnsbelägg som innehåller en potentiell förkortning. SD:s redaktö-
rer (s. 266) föreslår läsningen Valagast i sin variantapparat. Det förefaller 
emellertid inte finnas någon anledning att misstänka att den sista grafen i 
belägget utgör en ligatur, eftersom det är vanligt att Jón Erlendssons staplar 
böjer sig åt höger, se till exempel ortnamnsbelägget \Basta\, p. 841, och även 
p. 872 i handskriften. GKS 1006:s avskrifter, AM 16 och AM 19, bekräftar 
dessutom läsningen <t>. Inte heller läsningen av supralinjärt <a> som <as> 
verkar vara etablerad i fornvästnordisk skrivartradition. 

                                 
56 Korrektionen i fråga diskuteras mer utförligt i 5.1.2.4. 
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Figur 10. Det Kongelige Bibliotek, GKS 1006, p. 896: \tıl wala gat\. 

Supralinjärt <a> används på flera sätt i GKS 1006:s förlaga, AM 180 b: som 
förkortning, för att beteckna omljudsprodukten /ɔ/ och även för att spara 
plats. I egenskap av förkortningstecken kan supralinjärt <a> vara en kon-
traktion med specifik lexikal referens (jfr Driscoll 2009 s. 13 f.), till exempel 
i \ma\, 33r, för manna. Det kan också ha en specifik grafematisk referens (jfr 
a.st.). En av huvudprinciperna i fornvästnordiskt förkortningssystem är att 
supralinjär vokal vanligtvis står för /r/ eller /v/ plus vokalen i fråga (Haugen 
2013a s. 235). Ett supralinjärt <a> står dock oftast för /va(ː)/, till exempel \sa\ 
svá, eftersom det användes ett separat tecken för /ra(ː)/ (Hreinn Benediktsson 
1965 s. 90 f., Driscoll 2009 s. 13, 15, Haugen 2013a s. 235). I AM 180 b står 
det superlinjära <a>-et dock för det mesta för /au/, till exempel \þa\, 33r, för 
þau, \mnranū\, 33r, för mannraunum, och \ran\, 30v, för raun (se även 
Dunstanus s. LXIX). Även kombinationen /rɔ/ kan betecknas med ett supra-
linjärt <a>, dock har jag endast hittat ett exempel på detta, \stand\, 30v, för 
strǫnd, jfr \straŭn̅d\ i GKS 1006, p. 833. I flera fall står supralinjärt <a> i 
AM 180 b för omljudsprodukten /ɔ/, till exempel i \mark\ för mǫrk, 19v, 
\dagū\ för dǫgum, 33r. Den supralinjära vokalen används även för att spara 
plats i handskriften, till exempel \hafa\, 19v, för hafa, \gefa\, 19v, för gefa. 

GKS 1006:s systerhandskrift, AM 1005, innehåller en annan läsning av 
förlagans namnbelägg i motsvarande kontext, \til Valagŭst\, 71r. Valet av 
den i det undersökta materialet vanligaste ortnamnsvarianten Valagustr 
skulle kunna ses som ett normaliseringsförsök, det vill säga ett försök att 
vara konsekvent i valet av ortnamnsvarianter (5.1.2.5). Denna tolkning är 
dock mindre sannolik, eftersom det är första gången det aktuella ortnamnet 
omnämns i sagan. Jag anser det troligt att varianten *Valagat uppstod som 
resultat av kopistens felskrivning (5.1.3.3), trots att Jón Erlendsson är känd 
som en erfaren och noggrann skrivare associerad med en redan etablerad 
tradition av ”close copying” på 1600-talet (Lansing 2011 s. 10, 103, 105, 
även Haraldur Bernharðsson 1999 s. 31 f., 187 f.). 

Jón Erlendsson kan i detta fall ha misstagit en förkortning i form av ett 
överskriftstecken, nämligen ett <us>-tecken som påminner om siffran 9 
(Hreinn Benediktsson 1965 s. 91, Driscoll 2009 s. 14), för supralinjärt <a>. 
<us>-tecknets ögla liknar öglan på det supralinjära <a>-et, jfr skrivningen av 
personnamnet Magnus, \magn9\, 33r, och verbet hafa, \hafa\, 19v, i AM 180 
b (figur 11). Jón Erlendsson kan ha missat det nedåtgående underhänget av 
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<us>-tecknet vid läsning och kopiering av ett obekant ortnamn som för 
första gången påträffas i texten. 

 

 
Figur 11. \magn9\, AM 180 b, 33r och \hafa\, AM 180 b, 19v. © Foto: Den Arnamag-
næanske Samling. Bilderna har gjorts ljusare. 

Ortnamnet *Dimin (Demmin, 6.1.1.1) har gett upphov till ett flertal proble-
matiska belägg. Läsningsproblem uppstår på grund av förkortningen av den 
sista nasalen eller nasalerna i ortnamnet genom ett så kallat nasalstreck, ett 
tecken som används för att förkorta en eller flera nasala konsonanter 
(Haugen 2013a s. 234, Driscoll 2009 s. 13), samt tvetydig läsning av mini-
mer, eftersom det i några fall finns minst två tänkbara läsningsmöjligheter. 

GKS 1006 innehåller ortnamnsbelägget \tıl Dımū\ eller \tıl Dunū\, p. 898 
(figur 12), som med all sannolikhet kopierats med bibehållande av förlagans 
förkortningstecken. Förkortningen skulle kunna lösas upp som antingen <m> 
eller <n> och ge bland annat varianterna *Dimum, *Dimun, *Dunum eller 
*Dunun. I detta fall är det oklart om ortnamnets första fyra minimer ska 
läsas som \ım\ eller \un\, eftersom \ı\ och \u\ i många fall förblir omarkerade 
i GKS 1006, jfr till exempel \morgınim̅\ för morgininn där skrivaren även 
skrivit en minim för mycket, och \Knutur\ på samma sida i handskriften. 

 
Figur 12. Det Kongelige Bibliotek, GKS 1006, p. 898: \tıl Dımū\ eller \tıl Dunū\. 

GKS 1006:s avskrifter, AM 19 och AM 16, läser förlagans belägg som \tıl 
Dunū\, 83v, respektive \t’ Dunū\, 81r, det vill säga problemet med upplös-
ningen av nasalstrecket kvarstår. Systerhandskriften AM 1005 löser upp AM 
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180 b:s förkortning och får på detta sätt \til | Dŭn ŭm\, 72r, jfr dock \til 
Dimu̇n\, 76r, i ortnamnets nästföljande förekomst. AM 18 som får represen-
tera A-redaktionen i detta sammanhang har genomgående varianten *Dimin, 
jfr \til Dimin\, 29v. 

Huvudutgångspunkten beträffande läsning av ortnamnsbelägg är att läsa 
som det faktiskt står i de undersökta textbärarna. Även om de tvetydiga ort-
namnsbeläggen i GKS 1006, AM 19 och AM 16 kan kontrasteras med mot-
svarande, entydiga belägg ur samma textbärare och med motsvarande belägg 
ur andra textbärare är underlaget enligt min mening otillräckligt för att enty-
digt tolka dessa. Jag anser det berättigat att exkludera \tıl Dımū\ eller \tıl 
Dunū\ i GKS 1006, \tıl Dunū\ i AM 19 och \t’ Dunū\, 81r och 84v, i AM 16 
ur undersökningen på grund av beläggens tvetydighet. 

Sammanlagt exkluderar jag fyra av 1477 insamlade ortnamnsbelägg, vil-
ket utgör ca tre promille av den totala beläggmängden. Eftersom antalet ex-
kluderade belägg är få anser jag att de inte påverkar den filologiska delun-
dersökningen i någon större utsträckning. Därmed analyseras totalt 1473 
vendiska ortnamnsbelägg i avhandlingen. 

3.5 Transkriberings- och normaliseringsprinciper 
Den transkribering av ortnamnsbelägg och övriga utdrag ur de undersökta 
textbärarna av Knýtlinga saga som tillämpas i avhandlingen är diplomata-
risk. Målet med transkriberingen är att så långt det går behålla de paleogra-
fiska och ortografiska drag som kännetecknar en viss handskrift. Jag behåller 
förkortningar och ligaturer, följer skrivarens användning av majuskler och 
minuskler samt behåller de flesta diakritiska tecken, det vill säga de tecken 
som syftar till att markera konsonant- och vokallängd, markera skillnaden 
mellan vokal- och konsonanttecken eller som har ett annat särskiljande syfte 
i det undersökta materialet, till exempel \vid Jömsborg\ i Papp. 41, 17r, 
\Fŭir\ i NKS 873, 84v. 

Grafernas utseende spelar inte någon större roll för avhandlingens fråge-
ställningar. Jag skiljer dock konsekvent mellan exempelvis \ı\ och \í\, efter-
som det isländska accenttecknet kan vara ett viktigt argument i resone-
mangen kring vokallängd. Rad- eller sidbrytning som bryter ortnamnsbe-
lägg, prepositionsfraser som ortnamnsbeläggen ingår i eller övriga hand-
skriftsutdrag markeras med tecknet |. 

Vad gäller normalisering är det två omständigheter som är viktiga att ta 
hänsyn till. De allra flesta av de undersökta textbärarna av Knýtlinga saga är 
eftermedeltida. Dessa återgår dessutom, med eller utan mellanled, på två 
medeltida handskrifter, Codex Academicus från ca 1300 och AM 180 b från 
1475–1525. Det förefaller rimligt att normalisera vendiska ortnamnsvarian-
ter och ortnamn till 1300-talets standard, kombinerad med ortnamnsspecifika 
normaliseringsåtgärder. 
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De normaliserade vendiska ortnamnsvarianterna och ortnamnen börjar 
alltid med en versal. I sammansatta ortnamnsvarianter och ortnamn skrivs 
dessutom huvud- och bestämningslederna ihop. Om ett visst eller vissa 
belägg som innehåller ett förkortningstecken kan läsas på olika sätt, behåller 
jag förkortningstecknet även i den motsvarande ortnamnsvarianten vid nor-
malisering, till exempel *Valagat.  

Som redan poängterats i 2.2.2.1 normaliseras vokalernas och konsonan-
ternas kvantitet i ortnamnen på grundval av resultaten av både den filo-
logiska och den etymologiska delundersökningen. Ifall det inte är möjligt att 
slutgiltigt avgöra språkljudens längd, konstituerar samtliga relevanta norma-
liseringsvarianter ortnamnens normalisering, till exempel *Tribiðen/ 
*Tríbiðen (6.1.1.11). Det är även nödvändigt att påpeka att olika diakritiska 
tecken som potentiellt kan användas för att markera längd, till exempel die-
resis, inte tas hänsyn till vid normalisering av varianter. Belägget \vid Jöms-
borg\ Papp. 41, 17r, normaliseras exempelvis som varianten Jomsborg (se 
dock 2.2.2.1 angående normalisering av slutvarianter). 

Det görs ingen distinktion mellan /aː/ och /ɔː/ som sammanfallit till /aː/ 
under 1100-talet och betecknas med <á> eller mellan /ɛː/ och /øː/ som sam-
manfallit till /ɛː/ ca 1250 och betecknas med <æ> (jfr Stefán Karlsson 2004 
s. 11), även om /ɛː/ i några av de undersökta handskrifterna ibland betecknas 
som \ę\. Jag skiljer i regel inte heller mellan /ɔ/ och /ø/ som sammanfallit till 
/ø/ ca 1200 (a.st.) och som båda betecknas med <ö>.57 \þ\ normaliseras i 
inljud och utljud till <ð>, medan \nð\ och \lð\ normaliseras till <nd> respek-
tive <ld>. Konsonantiskt \i\ och \u\ normaliseras till <j> respektive <v>, och 
\w\ normaliseras till <v>. Olika skrivningsvarianter som representerar /kː/ 
normaliseras till <kk>. Normaliseringen av \z\ varierar på grund av tecknets 
mångtydighet utifrån den isländska ortografiska konventionen. 

Enligt den traditionella uppfattningen står \z\ i de äldsta isländska hand-
skrifterna för kluster som består av en dental och /s/, det vill säga \ts\, \þs\ 
och \ds\, och har ett fonemiskt värde /ts/ (Hreinn Benediktsson 1965 s. 74 f., 
Stefán Karlsson 2004 s. 18 f.). Kjartan G. Ottósson (1992 s. 108 f.) argumen-
terar emellertid i sin avhandling om isländsk mediopassiv för att \z\ kunde 
stå för både /st/ och /ts/ och exemplifierar detta med bland annat superlativ-
former av adjektiv där \z\ i ordslut utan tvekan står för /st/.  

Skrivningen \z\ uppträder även inte sällan i kombination med /lː/ och /nː/, 
vilket traditionellt tolkats som att en klusil uppstår i klustren /lːs/ och /nːs/ 
som på så vis sammanfaller med /lds/ respektive /nds/ (Hreinn Benediktsson 
1965 s. 74 f., Stefán Karlsson 2004 s. 19). Så småningom började \z\ be-
teckna /s/ i kombination med konsonant och /ss/ i intervokaliska positioner, 
jfr isl. gæska, blessun med fisl. gæzka, blezun (Hreinn Benediktsson 1965 s. 
75 f., Stefán Karlsson 2004 s. 19). Denna slutsats baseras på handskrifts-
material som visar att \z\ först används som en variant av \s\ efter \t\, \d\, \ð\ 
                                 
57 Ortnamnet Svǫldr normaliseras dock som Svoldr (jfr ÍOs s. 1008). 
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och \þ\, och sedan i andra sammanhang, samtidigt som man hittar enstaka 
exempel där \s\ används för \z\. Utvecklingen dateras dock olika: Hreinn 
Benediktsson (1965 s. 75 f.) daterar den till 1200-talet, medan Stefán Karls-
son (2004 s. 19) föredrar 1500-talet. 

Kjartan G. Óttoson (1992 s. 111 f.) stödjer Hreinn Benediktssons tidiga 
datering av växlingen mellan \z\ och \s\, men lanserar med reservation en 
annan, fonetisk förklaring till skrivningsvariationen och distributionen av \z\ 
och \s\, vilken inte nödvändigtvis förutsätter en kronologisk dimension av 
det slag som skisserats ovan. Kjartan G. Óttoson (a.st.) menar att det kan ha 
existerat två /s/-allofoner, en dental som användes tillsammans med de 
dentala konsonanterna /d/, /t/, /nː/, /lː/ och som betecknades \z\, och en som 
ligger något längre bak i munnen, till exempel när /s/ uttalas efter /r/, och 
som betecknas \s\. Empirin talar både för och emot förslaget. 

Utifrån min ortografiska studie av AM 18 och AM 180 b, de handskrifter 
som utgör förlagor till de undersökta eftermedeltida textbärarna, kan jag 
konstatera att både AM 180 b och sannolikt även AM 18:s medeltida förlaga 
tillkommit i ”övergångsperioden”, då bruket av \z\ för /st/ och /ts/ står sida 
vid sida med bruket av \z\ för /s/ och /ss/ och bruket av \s\ för \z\. Exempel 
ur AM 180 b utgör \ueıtızt\ för veitiz, \bestu\ för beztu, \gæslu\ för gæzlu, 
30v, och ur AM 18: \eignadız\ för eignaðiz, 1r, dock \kuetz\ för kvez, 17v, \til 
Vindlandz\ för til Vindlands, 12v, 13r. I enlighet med detta mönster normali-
serar jag \z\ i kombination med dental till <s>, medan \z\ i intervokaliska 
positioner normaliseras till <ss>. Om den etymologiska delundersökningen 
inte kastar ljus över normaliseringen av \z\ i övriga ställningar i det under-
sökta namnmaterialet, behåller jag <z> i ortnamnen, eftersom normalise-
ringen till både /s/, /ts/ och /st/ är möjlig. 

3.6 Val av Knýtlinga sagas standardutgåva 
Knýtlinga saga har i sin helhet ederats sammanlagt fyra gånger. Utöver dessa 
utgåvor har man även gett ut fragment ur sagan samt översättningar till olika 
språk.58 

Sagan ederades första gången 1741 i Köpenhamn under titeln Ævi Dana-
Konunga Eda Knytlingasaga. Historia Cnutidarum Regum Daniæ i Köpen-
hamn. Det är en monotypisk edition som baserar sig uteslutande på AM 18, 
det vill säga Árni Magnússons avskrift av Codex Academicus. Efter att ha 
jämfört ett exemplar av denna edition, AM 20 k, med förlagan, AM 18, har 
af Petersens och Olson (i SD s. LXI f.) kommit fram till att redaktörerna följ-
de förlagan mycket noggrant. Det förekommer dock en del ändringar, då 
utgivarna bland annat anpassade ortografin, till exempel återges \ę\ och \ø\ 
som <œ>. De införde också de av Árni Magnússon föreslagna ändringarna 
                                 
58 Se SD s. LXI ff., DS s. CLXXXVI f. för genomgång av de olika utgåvorna. 
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i texten utan att på något sätt markera dessa, och slutligen gjorde redak-
törerna även egna ändringar i texten (a.a. s. LXII). Editionen innehåller 
också en latinsk översättning av sagan som löper på rectosidorna, parallellt 
med den fornvästnordiska texten. 

Editionen 1741 blev tryckt, men publicerades aldrig, och den saknar för-
ord och register. Hans Gram (1685–1748) hade huvudansvaret för projektet 
fram till sin död (Sjöborg 1822 s. 5, not 2). Bibliotekarien Bernhard 
Møllmann (1702–1778) skulle ta över och slutföra arbetet med editionen, 
medan Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705–1779) förväntades göra klart 
registret. Arbetet med editionen förblev dock oavslutat. De flesta exemplaren 
av denna edition förstördes av råttor och numera finns enligt SD (s. LXI) 
endast sju exemplar kvar, tre i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, två i 
Den Arnamagnæanske Samling i Köpenhamn, ett i Københavns Universi-
tetsbibliotek och ett i Kungliga biblioteket i Stockholm. Enligt databasen 
http://handrit.is finns förutom de två exemplaren i Den Arnamagnæanske 
Samling i Köpenhamn, AM 20 k och AM 393 fol, ”et tredje [exemplar] […] 
på Det Kongelige Bibliotek, et fjerde vist nok i Oslo”. Jag har vid min inven-
tering lyckats identifiera de sju exemplar som SD:s redaktörer uppger. Inget 
exemplar från Oslo har dock kunnat återfinnas (bilaga 4).  

År 1828 ederades Knýtlinga saga för andra gången. Den ingår tillsam-
mans med Jómsvíkinga saga i elfte bandet av Fornmanna sögur utgivna av 
Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab under titeln Jómsvíkíngasaga ok 
Knýtlínga með tilheyrandi þáttum. Utgåvan förbereddes av Þorgeir 
Guðmundsson (1794–1871) under ledning av Carl Christian Rafn (1795–
1864) och Rasmus Rask (1787–1832; SD s. LXII). Det är en tidig kritisk 
utgåva som baseras på ett flertal handskrifter: kap. 1–27 på AM 20 d fol, 
kap. 28–88 på AM 180 b, kap. 89–130 på AM 20 k och även AM 18 (FS 11 
s. 8 f., SD s. LXII f.). I variantapparaten och övriga jämförelser använde man 
sig av AM 18, AM 19, AM 20 b I, AM 20 b II, Papp. 41 och Papp. fol nr 55 
(senast a.st.). AM 18 får i detta sammanhang av okänd anledning beteck-
ningen K trots att den kallats för M i ett tidigare stycke samt trots att det är 
editionen från 1741 som egentligen kallas för K i denna utgåva (FS 11 s. 8 
f.). 

af Petersens och Olson förberedde Knýtlinga sagas tredje edition, SD, 
som kom ut 1919–1925 i Köpenhamn. Det är den första vetenskapliga utgå-
van av sagan som bygger på bestämda textkritiska principer utarbetade inom 
rekonstruktiv filologi. Syftet med utgåvan är att återge sagans text enligt den 
försvunna Codex Academicus (SD s. LXIV f.). För att rekonstruera den för-
lorade texten används en lång rad textvittnen: AM 18, Árni Magnússons 
avskrift av Codex Academicus som även är utgåvans huvudtextvittne, AM 
20 k, ett exemplar av AM 18:s edition från 1741, delar av AM 20 e–g & i 
fol, arbetsmaterialet till editionen 1741, samt fyra avskrifter av AM 18, 
Papp. 41, AM 20 d fol, NKS 873 och Lbs 148. Detta medför att en tänkt 
codex optimus-utgåva förvandlas till en syntetisk utgåva. Behandlingen av 
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de av Árni Magnússon i AM 18 föreslagna ändringarna varierar genom att 
vissa utesluts, alternativt markeras i utgåvans text, medan vissa andra kom-
mer in i texten utan någon markering (s. LXIV f.). Variantapparaten omfattar 
Knýtlinga sagas alla bevarade medeltida textvittnen samt de ur textkritisk 
synpunkt viktigaste eftermedeltida avskrifterna av AM 180 b: AM 20 b I, 
AM 180 b, AM 20 b II, GKS 1005 I–II, GKS 1006, AM 1005 och AM 19 
(a.a. s. LXV). Utgåvans text inklusive de flesta variantläsningarna är norma-
liserad, medan variantläsningar i skaldedikt återges diplomatariskt (a.st.). 

SD:s utgivare har genomfört ett omfattande och noggrant arbete vad gäl-
ler beskrivningen av ett stort urval av Knýtlinga sagas textvittnen. Samman-
lagt behandlas 30 handskrifter som utgör underlag för utgåvans två omfat-
tande stemman, ett för A-redaktionen och ett för B-redaktionen (figur 7 och 
8, 3.2.1). Det är sannolikt det faktum att ett och samma textvittne kan före-
komma både i A- och B-redaktionen, vilket i sig är problematiskt, som är or-
saken till utgåvans tvåstemmiga redovisning av handskrifternas släktskap 
(3.1.2). Dessvärre redogör utgivarna aldrig för sina urvalsprinciper. Det är 
möjligt att af Petersens och Olson tagit med alla de textvittnen av sagan som 
de känt till, men detta är svårt att föra i bevis. 

Knýtlinga saga, i detta fall tillsammans med Skjöldunga saga och Ágrip 
af sögu Danakonunga, ederades för fjärde gången av Bjarni Gúðnason 1982. 
Utgåvan ingår i Danakonunga sögur, det 35:te bandet i serien Íslenzk fornrit. 
DS:s stora förtjänst är en omfattande inledning på 187 sidor där Bjarni 
Gúðnason bland annat tar upp och ingående diskuterar sagans namn, ur-
sprung, källor, författare med mera (1.4.2). Utgåvans syfte är snarast att pre-
sentera en läsbar text för en större läsekrets. Texten är normaliserad och 
innehåller i princip ingen variantapparat kännetecknande en textkritisk ut-
gåva. Presentationen av sagans textvittnen, stemmat samt de föregående 
utgåvorna upptar endast fyra sidor av den långa inledningen, vilket också 
signalerar att utgåvans huvudtyngd inte i första hand legat på utgivnings-
aspekterna. Stemmat över Knýtlinga sagas textvittnen är i princip detsamma 
som i SD, dock innehåller det endast åtta handskrifter. 

Beträffande utgåvans text förefaller Bjarni Guðnason för det mesta bygga 
på samma val som SD. Liksom i SD kommer flera textvittnen till tals i utgå-
vans löptext, då AM 18 är dess huvudtextvittne, AM 20 k används i de fall 
då AM 18 har lakun samt B-handskrifterna används då B-redaktionens 
huvudtextvittnen, AM 180 och AM 20 b II, delar läsningar med AM 20 b I 
och GKS 1005 I–II. Detta innebär att utgåvan kan klassificeras som en 
syntetisk utgåva, vilket dock inte alltid syns i DS:s text. Bjarni Guðnasons 
utgåva har recenserats av Ólafur Halldórsson (1990 s. 73–102); en redo-
görelse för utgåvans smärre fel finns där på s. 101 f. 

Jag har valt att i föreliggande avhandling använda mig av af Petersens och 
Olsons utgåva av Knýtlinga saga för en preliminär avgränsning av vendiska 
ortnamn samt i de fall jag behöver referera till, alternativt citera, den textu-
ella kontext som det undersökta ortnamnsmaterialet förekommer i. Valet av 
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standardutgåva är avgörande, eftersom jag, genom att använda SD:s text för 
forskningsändamål, accepterar de grundläggande antaganden som utgivarna 
bygger sitt arbete på. 

Huvudorsaken bakom valet är att SD är den enda vetenskapliga, textkri-
tiska utgåva av Knýtlinga saga som finns. Den bygger på en noggrann ge-
nomgång av ett stort antal textbärare och motsvarande textvittnen, innehåller 
variantapparat och redogör relativt noggrant för sina utgivningsprinciper. Jag 
har inte kunnat finna någon recension av denna utgåva förutom den korta 
genomgång som Bjarni Guðnason erbjuder i DS (s. CLXXXVII). Bjarni 
Guðnason (a.st.) har inte upptäckt några större fel i SD:s läsning av sagans 
handskrifter, och han hänvisar dessutom till SD vad gäller beskrivning av 
dessa. Det faktum att DS i stort sett bygger på samma principer som SD är 
också ett indicium på SD:s vetenskapliga hållbarhet. För att undvika ett allt-
för stort beroende av standardutgåvan kompletterar jag dess text med citat ur 
Knýtlinga sagas handskrifter där det är relevant. 

3.7 Sammanfattning och diskussion 
Knýtlinga sagas handskrifter delas traditionellt in i två redaktioner, A och B. 
Den grundläggande skillnaden mellan dessa är att B-redaktionen jämfört 
med A-redaktionen saknar sagans första 21 kapitel (3.1). Endast två medel-
tida handskrifter, den försvunna Codex Academicus och AM 180 b, har med 
eller utan mellanled gett upphov till övriga eftermedeltida avskrifter. Indel-
ning i två självständiga redaktioner har därför ifrågasatts (3.1.1). Flera fall av 
kontamination i Knýtlinga sagas eftermedeltida avskrifter problematiserar 
redaktionsindelningen ytterligare (3.1.2). 

Jag har valt ut tio textbärare av Knýtlinga saga för den filologiska delun-
dersökningen: Add. 5176, Add. 11119, Add. 11121, AM 16, AM 19, AM 
1005, GKS 1006, Lbs 148, NKS 873 och Papp. 41 (bilaga 5). Sagans 48 
bevarade textbärare har först avgränsats i enlighet med tre huvudkriterier: 1) 
språk, 2) tillhörighet till SD:s stemman och 3) fullständighet, vilket gav en 
urvalsram på 21 handskrifter (3.2.1). Ett slumpmässigt stickprov har sedan 
dragits ur urvalsramen, vilket gav tio fullständiga handskrifter som utgör den 
kvalitativa undersökningens primära material (3.2.2). Detta material kom-
pletteras med sex textbärare, varav fyra medeltida handskriftsfragment, ett 
eftermedeltida fragment och ett exemplar av Knýtlinga sagas edition från 
1741 (3.2.2). Jag har även valt ut tre fullständiga avskrifter som bildar den i 
SD:s stemman längsta avskriftskedjan med alla mellanled bevarade, GKS 
1006 → AM 16 → Add. 11119 för delundersökningens kvantitativa inslag 
(3.2.3). 

De utvalda textbärarna fördelar sig mellan sagans redaktioner på följande 
sätt: fyra fullständiga handskrifter inom A-redaktionen, Add. 5176, Add. 
11121, NKS 873 och Lbs 148, tre fullständiga handskrifter inom 
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B-redaktionen, AM 1005, GKS 1006 och AM 19, tre fullständiga 
handskrifter som innehåller stoffet från båda redaktionerna, Papp. 41, AM 16 
och Add. 11119, tre A-fragment, AM 18, AM 20 b I och GKS 1005 I–II, två 
B-fragment, AM 20 b II och AM 180 b, samt ett exemplar av Knýtlinga 
sagas edition från 1741, AM 20 k, som bottnar i en A-handskrift, AM 18. 
Handskrifterna representerar dessutom olika nivåer i SD:s stemman. Det 
finns moderhandskrifter, till exempel AM 18 och GKS 1006, dotter-
handskrifter, till exempel Add. 5176 och AM 1005, dotterdotterhandskrifter, 
till exempel AM 16 och AM 19, och även dotterdotterdotterhandskrifter, till 
exempel Add. 11119 och NKS 873. 

Jag anser materialet för den kvalitativa undersökningen vara representa-
tivt, eftersom jag tillämpat slumpmässigt urval och eftersom materialet visar 
god spridning beträffande handskriftssamlingar, handskriftsformat, sagans 
redaktioner samt nivåer i SD:s stemman. Urvalets slumpmässiga karaktär 
och därmed materialets representativitet kan däremot inte garanteras vad 
beträffar de handskrifter som det kvantitativa inslaget bygger på. 

Genomgång av de tio utvalda textbärarna av Knýtlinga saga visar att de 
flesta är skrivna av en skrivare (3.3). Det förekommer dessutom bara en 
samlingshandskrift, GKS 1006, i materialet, medan majoriteten av avskrif-
terna endast innehåller Knýtlinga saga. 

För att säkerställa att den filologiska delundersökningen utgår från ett så 
jämförbart beläggunderlag som möjligt har endast de ortnamnsbelägg som 
förekommer i handskrifternas löptext samlats in (3.4.1). Rättade belägg tas 
in i undersökningen i sin korrigerade form oavsett om rättelsen antas ha ut-
förts av skrivaren eller någon annan (3.4.2). Fyra problematiska belägg av 
sammanlagt 1477 ortnamnsbelägg, \tıl Dımū\ eller \tıl Dunū\ i GKS 1006, \tıl 
Dunū\ i AM 19 och \t’ Dunū\, 81r och 84v, i AM 16, exkluderas ur under-
sökningen på grund av deras tvetydighet (3.4.3). De ortnamnsvarianter som 
undersöks i den filologiska delundersökningen går därmed tillbaka på 1473 
belägg. 

Vid transkribering av ortnamnsbelägg behåller jag så långt det är möjligt 
de paleografiska och ortografiska drag som kännetecknar det undersökta 
handskriftsmaterialet (3.5). Vendiska ortnamnsvarianter och ortnamn norma-
liseras efter 1300-talets standard, vilket den antagna uppkomsttiden för de 
medeltida sagahandskrifterna antas berättiga. SD har valts till avhandlingens 
standardutgåva som bland annat används vid preliminär avgränsning av ven-
diska ortnamn (3.6). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för att genomföra av-
handlingens delundersökningar (1.2). Avsnitt 4.1.1 ägnas åt presentationen 
av den analysmetod som tillämpas i den kvalitativa delen av den filologiska 
delundersökningen. Metoden bakom delstudiens kvantitativa inslag tas upp i 
avsnitt 4.1.2. I avsnitt 4.2 redovisar jag den etymologiska delundersökning-
ens metodologiska utgångspunkter. 

4.1 Analysmetod för den filologiska 
delundersökningen 

4.1.1 Den kvalitativa delen 
I det följande presenteras den analysmodell som tillämpas för att beskriva 
och förklara variationen i Knýtlinga sagas vendiska ortnamnsvarianter (flö-
desschemat i figur 13). Beskrivningen av ortnamnsvarianterna innebär att 
urskilja och i terminologin befästa de mönster som förekommer i materialet 
utan att ta hänsyn till uppkomstmekanismer. Analyskontexten begränsas i 
detta fall till själva ortnamnsvarianterna och deras förekomster i de behand-
lade textvittnena (kontext 1 i figur 13). Därmed begränsas undersökningens 
beskrivande del till en indelning av vendiska ortnamnsvarianter i redaktions-
specifika och textvittnesspecifika. Redaktionsspecifika ortnamnsvarianter 
ligger på textvittnestypsnivån (högerspalt i figur 13), medan textvittnesspeci-
fika ortnamnsvarianter ligger på texvittnesnivån (vänsterspalt i figur 13). De 
båda nivåerna representeras av var sin rektangel med streckade ramlinjer i 
figur 13. 

Redaktionsspecifika ortnamnsvarianter delas vidare in i dem som bildar 
par och dem som inte gör det (exempel i 2.2.2.2). I analysmodellen är endast 
ett jakande svar synligt på frågan Bildar redaktionsspecifika ortnamnsvarian-
ter redaktionsspecifika par. Orsaken till detta är att ”parlösa” redaktions-
specifika varianter av naturliga orsaker inte ger upphov till någon variation 
på textvittnestypsnivån och därför är irrelevanta utifrån analysens syften. 
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Figur 13. Analysmodell för beskrivning och förklaring av variation i vendiska ort-
namnsvarianter i Knýtlinga saga. Kontext 1 omfattar de undersökta ortnamnsvarian-
terna och deras förekomster i de behandlade textvittnena, kontext 2 inkluderar kon-
text 1 och jämförelsematerial från de underliggande textbärarna och motsvarande 
textvittnena, kontext 3 inkluderar både kontext 1 och kontext 2 samt även de (av-
skrivnings)situationer som ortnamnsvarianterna antas ha uppstått i, där text-
/ortnamnsbrukare i sina roller som läsare och skrivare spelar en viktig roll. 

Syftet med analysen av de redaktionsspecifika ortnamnsvarianter som bildar 
par är att bestämma om dessa representerar ett och samma eller två olika 
vendiska ortnamn. Härledningsbarheten av den ena ortnamnsvarianten i det 
analyserade paret är ett kriterium som måste uppfyllas för att båda ortnamns-
varianterna ska kunna representera ett och samma vendiska ortnamn. I en-
lighet därmed delas de redaktionsspecifika ortnamnsvarianter som bildar par 
in i härledningsbara, då frågan Är det möjligt att härleda den ena ortnamns-
varianten ur den andra i figur 13 besvaras jakande, och icke-härledningsbara, 
då samma fråga besvaras nekande. Det jakande svaret innebär att det san-
nolikt handlar om ett och samma ortnamn. Det finns skäl att förutsätta olika 
underliggande ortnamn om svaret på den aktuella frågan är nekande. 

De härledningsbara, redaktionsspecifika ortnamnsvarianterna följer 
samma analyssteg som textvittnesspecifika ortnamnsvarianter när analysen 
förflyttas från textvittnestypsnivån till textvittnesnivån (den streckade pilen 
från boxen Sannolikt endast ett underliggande ortnamn till frågan Är 
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ortnamnsvarianten synkront genomskinlig?). Dessa ortnamnsvarianter faller 
i två distinkta huvudgrupper: ortnamnsanpassningar vid avskrivning, då frå-
gan Är ortnamnsvarianten synkront genomskinlig? besvaras jakande, och 
ortnamnsfel, jfr begreppet textfel, då samma fråga besvaras nekande (2.2.4 
samt motsvarande boxar i figur 13). 

Förklaringen av variation i vendiska ortnamnsvarianter börjar med en 
analys av varianternas uppkomstmekanismer, jfr den historiska bakgrunden 
till textfel som Kondrup (2011 s. 145, 152) uppmärksammar. En vidare klas-
sificering av anpassningsstrategier och ortnamnsfel bygger på en sådan ana-
lys. Detta innebär att kontexten som används vid analysen är bredare än kon-
text 1 och bland annat innehåller jämförelsematerial från de underliggande 
textbärarna och motsvarande textvittnen (kontext 2 i figur 13). 

Det förekommer fem strategier vad gäller ortnamnsanpassningar vid av-
skrivning bland de undersökta varianterna (se motsvarande boxar i figur 13): 
fonologisk anpassning, morfologisk anpassning, lexikal anpassning, onomas-
tisk anpassning och normalisering av ortnamnsvarianter (2.2.5). Modellens 
typologisering av ortnamnsfel har i stort sett inspirerats av standardtypolo-
gier av fel inom rekonstruktiv filologi (West 1973 s. 20–29, Haugen 2013b s. 
108 f.). Bland ortnamnsvarianterna inom denna kategori är det möjligt att 
urskilja metates (5.1.3.1), minimförväxling (5.1.3.2) och felaktiga upplös-
ningar av förkortningar (5.1.3.3). Därutöver tillkommer en grupp av övriga 
ortnamnsfel (5.1.3.4). Dessa grupper av fel presenteras och exemplifieras i 
var sitt avsnitt. Eftersom feltypologier i filologiska handböcker inte är anpas-
sade för att studera ortnamnsmaterial, blir restgruppen omfattande. En och 
samma ortnamnsvariant kan hamna i olika analyskategorier. Exempelvis 
redovisas varianten Valagost under både morfologisk anpassning och öv-
riga fel, jfr förlagans til Valagust som ersätts av til Valagosts (5.1.2.2 och 
5.1.3.4). 

Analysmodellens och förklaringens avslutande steg är till skillnad från de 
tidigare induktiva stegen i stort sett deduktivt och syftar till att identifiera de 
utlösande faktorer som ligger bakom variationen i vendiska ortnamnsvarian-
ter. Text-/ortnamnsbrukarna i sina roller som läsare och skrivare står i cent-
rum för denna kontextnivå, vilken även omfattar de situationer, i vilka vari-
ationen antas ha uppstått (kontext 3 i figur 13). 

Ortnamnsbelägg kan vid avskrivning inte sällan bytas ut mot andra namn-
typer, appellativer och andra ordklasser, alternativt inkludera andra ordklas-
ser såsom prepositioner. Det är även möjligt att vid avskrivning skapa nya 
ortnamn genom att uppfatta en del av texten som ett ortnamn. Alla dessa 
exempel faller bort ur den tänkta analysen av variationen i ortnamnsvarian-
ter. De tas dock upp i ett separat avsnitt (5.1.4). 

I avsnitt 5.2 redogör jag för uppkomstmekanismer bakom den analyserade 
variationen i de studerade vendiska ortnamnsvarianterna. Denna genomgång 
medför en omtolkning av undersökningens resultat utifrån andra premisser 
och ligger därför utanför den ovan presenterade analysmodellen. Behovet av 



 112 

en sådan omtolkning gör sig gällande eftersom modellen och den underlig-
gande analysen dels leder till en omfattande restgrupp, övriga fel, dels inte 
ger en helhetsbild över den variation som materialet uppvisar. 

Uppkomstmekanismerna bakom den undersökta variationen indelas i tre 
kategorier (figur 14): 1) paleografibetingade mekanismer utlösta av paleo-
grafiska fenomen, 2) språksystemsbetingade mekanismer, vilka även inklu-
derar namnförrådsbetingade mekanismer, som kan utlösas av paleografiska 
fenomen och/eller språksystemsrelaterade fenomen, och 3) normaliserings-
mekanismen som utlöses av skrivarens individuella språkriktighetskänsla. 
Gränserna mellan kategorierna 1 och 2 är oklara, eftersom paleografiska 
fenomen även kan ligga bakom språksystemsbetingade mekanismer. 
Normaliseringsmekanismen är i princip helt fristående från de övriga, efter-
som den förutsätter att skrivaren gör aktiva, medvetna val beträffande 
normalisering av ortnamnsmaterialet i den aktuella avskriften utifrån sin 
individuella norm (diskussion i 2.2.5 och 5.4). 

 
Figur 14. Tre kategorier av uppkomstmekanismer bakom den undersökta variationen 
i vendiska ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga. 

Till paleografibetingade mekanismer hör till exempel tillägg, bortfall och 
förväxling av delar av grafer (särskilt minimer), felaktig upplösning av för-
kortningar och korrektion av grafer (5.2). Det undersökta materialet uppvisar 
bland annat följande språksystemsbetingade mekanismer: tillägg av 
böjningsmorfem, omtolkning av ogenomskinliga grafkluster som bundna 
morfem och ersättning av ogenomskinliga grafkluster eller av genomskinliga 
ord eller namn med ord ur lexikonet (5.2). Sådana ortnamnsvarianter som 
tillhör fler än en (under)kategori redovisas i alla de grupper som de ingår i. 

Paleografibetingade 
uppkomstmekanismer

Språksystemsbetingade 
uppkomstmekanismer

Normaliseringsmekanismen
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De varianter som kan tolkas på olika sätt finns representerade i alla aktuella 
underkategorier. 

Det är viktigt att vara medveten om de avgörande skillnaderna mellan å 
ena sidan klassificeringen av anpassningsstrategier och ortnamnsfel och å 
andra sidan klassificeringen av uppkomstmekanismer bakom den analyse-
rade variationen. 

För det första har de två taxonomierna olika utgångspunkter. Vid klassifi-
ceringen av anpassningsstrategier vid avskrivning och ortnamnsfel (se ovan 
och även vänsterspalten i figur 13) läggs vikten vid resultaten av de proces-
ser som lett till den uppkomna variationen, det vill säga nya varianter som 
inte finns med i förlagan. Det är däremot de faktorer som leder till att de nya 
varianterna uppstår som fokus ligger på i genomgången av uppkomstmeka-
nismerna. I några fall sammanfaller av naturliga orsaker benämningarna i de 
båda klassificeringarna, till exempel metates, vilket är ett begrepp som an-
vänds för att beskriva både resultatet och processen som leder fram till det. 

För det andra kan redogörelsen för uppkomstmekanismer ses som en mer 
heltäckande omtolkning av kartläggningsresultaten från 5.1.1–5.1.4. En så-
dan omtolkning gör det möjligt att urskilja mer nyanserade mönster i det 
undersökta materialet, exempelvis beträffande behandlingen av minimer, 
vilka kan läggas till, utelämnas eller omtolkas. Samspelet mellan paleogra-
fiska och språksystemsrelaterade uppkomstmekanismer blir dessutom syn-
ligt. 

För det tredje ger genomgången en mer komplett bild av både den under-
sökta variationen och de underliggande uppkomstmekanismerna, eftersom 
all studerad variation inklusive icke-ortnamnsbelägg finns med. Modellens 
viktigaste förtjänst är att det tydligt framgår att samma mekanismer kan ge 
upphov till både genomskinlig och ogenomskinlig variation, däribland ort-
namnsanpassningar vid avskrivning och ortnamnsfel. 

4.1.2 Det kvantitativa inslaget 
Den tillkomna variationen i vendiska ortnamnsbelägg och motsvarande vari-
anter i de utvalda eftermedeltida avskrifterna av Knýtlinga saga står i fokus 
för det kvantitativa inslaget i den filologiska delundersökningen. Jämförelsen 
av ortnamnsvarianternas förekomster i förlagor och avskrifter med avsikt att 
samla in avvikande belägg utgör delundersökningens metodologiska ut-
gångspunkt. Vid analysen tar jag hänsyn till ortnamnsvarianternas böjnings-
mönster. Variationen i vendiskt ortnamnsmaterial i de eftermedeltida av-
skrifterna kan inte bara tillkomma, utan även försvinna. Skrivarens normali-
seringar representerar avvikande belägg, vilka dock samtidigt kan medföra 
en minskning av variationen. 

1) Först noteras de ortnamnsbelägg i avskrifter som avviker från de mot-
svarande beläggen i avskrifternas förlagor oavsett om dessa anses vara 



 114 

skrivarens normaliseringar eller inte. På detta sätt beräknar jag antalet 
avvikande belägg eller n1. 

2) Eftersom undersökningen fokuserar på den tillkomna variationen är det 
emellertid rimligt att därefter nyansera insamlingen av det avvikande ort-
namnsmaterialet och exkludera skrivarens normaliseringar. På detta sätt 
beräknar jag antalet avvikande belägg som berikar variationen eller n2. I 
denna kompletterande beräkning anses till exempel inte AM 16:s \af Valagat\ 
som motsvaras av GKS 1006:s \af walaguzt\ vara ett avvikande belägg. 
Ásgeir Jónsson gör i detta fall en normalisering utifrån ortnamnsvariantens 
första belägg, \t’ Vala|gat\ efter förlagans \tıl wala gat\ (5.1.2.5). 

Därefter beräknas en variationskvot enligt formeln nn/Nn, där nn är antalet 
avvikande belägg, medan Nn är totalt antal undersökta belägg i de relevanta 
textvittnena. Både N1 och N2, som motsvaras av n1 respektive n2, står alltså 
för antalet undersökta belägg av vendiska ortnamnsvarianter, men skrivarens 
normaliseringar exkluderas vid beräkningen av N2. Kvoten visar hur stor den 
tillkommna variationen i beläggen och motsvarande varianter är, eftersom 
dess värde står i direkt proportion till variationens omfattning. 

Det bör i detta sammanhang uppmärksammas att jag vid analysen av Add. 
11119, som är exempel på kontamination (3.1.2), exkluderar de belägg som 
härstammar från A-redaktionen för att säkerställa att resultaten av jämförel-
sen med AM 16, avskriftens B-förlaga, inte snedvrids. För att säkerställa 
jämförbarheten med resultaten av jämförelsen mellan GKS 1006 och AM 16, 
reviderar jag totalt antal undersökta förekomster av vendiska ortnamnsvari-
anter i dessa textvittnen, så att endast de förekomster som finns i alla tre 
handskrifterna tas med. 

4.2 Analysmetod för den etymologiska 
delundersökningen 

Avhandlingens etymologiska delundersökning omfattar 47 av de 48 stude-
rade vendiska ortnamnen (1.3.1), vilket beror på att ortnamnet Rín som före-
kommer i B-redaktionen sannolikt uppstått som resultat av skrivarfel (5.1.4). 
Bland de 47 vendiska ortnamnen förekommer nio som endast är belagda i 
Knýtlinga saga och som med ett undantag, Plazminni (6.3.8), ännu inte är 
identifierade på ett övertygande sätt (6.3). Dessa får begränsat utrymme i 
delundersökningen, där jag för det mesta endast sammanfattar sagans upp-
gifter om namnen i fråga. Den bakomliggande orsaken är att jag i enlighet 
med delundersökningens metod (se nedan) inte tillåter några namntolkningar 
som enbart baseras på sagans ortnamnsmaterial. 

De resterande 38 ortnamnen behandlas olika beroende på om de i enlighet 
med min analys förefaller vara replikerade eller inhemska. Det har att göra 
med delundersökningens fokus på anpassning av replikerade ortnamn som 
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därmed prioriteras och granskas utförligt. Det förekommer 29 replikerade 
ortnamn i undersökningen, alla anses vara av slaviskt ursprung (6.1). Dessa 
delas in i grupper beroende på de anpassningsstrategier vid replikation som 
anses ha tillämpats: 1) fonologiska anpassningar med och utan epexegetiska 
tillägg (6.1.1), 2) morfologiska anpassningar med och utan epexegetiska 
tillägg (6.1.2), 3) lexikala och onomastiska anpassningar med och utan epex-
egetiska tillägg (6.1.3) och 4) semantiska anpassningar med epexegetiska 
tillägg (6.1.4). Ett ortnamn kan tillhöra flera grupper, till exempel Úsna 
(6.1.1.13, 6.1.2.2) som är ett exempel på både fonologisk och morfologisk 
anpassning. Det förekommer visserligen ett flertal fall som av olika skäl 
måste bedömas som osäkra, så exempelvis vad gäller rekonstruktion av ur-
sprungliga slaviska ortnamn, vilket poängteras i aktuella namnavsnitt. Jag 
väljer dock i varje enskilt fall en ståndpunkt och placerar ortnamnen i olika 
kategorier i enlighet med denna. 

Övriga nio ortnamn förefaller vara av nordiskt ursprung (6.2). Dessa 
behandlas kortfattat i delundersökningen, där jag i de flesta fall begränsar 
mig till en genomgång av sekundärlitteratur angående ortnamnens ursprung.  

De 29 replikerade vendiska ortnamnen presenteras och analyseras på föl-
jande sätt:  

1) Fornvästnordiska ortnamnsvarianter ur den filologiska delundersök-
ningen sätts i samband med motsvarande vendiska ortnamn.  

2) Parallellt ortnamnsmaterial ur andra källor redovisas i tablåform.  
3) I de fall där det är aktuellt jämför jag Knýtlinga sagas uppgifter beträf-

fande de studerade ortnamnen med motsvarande uppgifter i Saxos Gesta 
Danorum och Helmolds Chronica Slavorum samt med övriga relevanta upp-
gifter om den kontext som namnen fungerade i, med syftet att identifiera 
namnen och fastställa vad de syftar på.  

4) Jag ger en kortfattad överblick över ortnamnens geografiska, historiska 
och arkeologiska kontext utifrån sekundärlitteratur. 

5) Ortnamnens etymologi fastställs med det så kallade parallella ort-
namnsmaterialet som underlag, det vill säga Knýtlinga sagas namnuppgifter 
står alltid utanför sådana diskussioner för att undvika cirkelresonemang vid 
behandlingen av anpassningsstrategier. Detta gäller alltså de ortnamn som 
förekommer antingen en gång i nordiskt material eller, förutom i Knýtlinga 
saga, i källor som kan anses ha hämtat namnuppgifterna från sagan, jfr dis-
kussionen om Burstaborg-belägget i Óláfs saga Tryggvasonar en mesta 
(Petrulevich 2013 s. 174 f., 182 ff.).  

Det huvudsakliga syftet med denna del av delundersökningen är att fast-
ställa en eller flera tänkbara utgångsformer för de studerade ortnamnen. I de 
flesta fall begränsar jag mig till en sammanfattning och diskussion av de 
namntolkningar som presenterats i tidigare forskning på området. I två fall, 
*Grozvin (6.1.1.4) och Guðakrsá (6.1.3.2), är namnens etymologi okänd. Jag 
utgår här i stället från det parallella ortnamnsmaterialet och namnens kon-
textuella förutsättningar för att resonera mig fram till deras troliga härkomst. 
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6) Delundersökningens huvudpunkt är att etablera de namnanpassnings-
strategier som används i det replikerade vendiska ortnamnsmaterialet. Detta 
görs genom att jämföra de etablerade utgångsformerna med Knýtlinga sagas 
ortnamn och parallellt ortnamnsmaterial i syfte att komma fram till vilka 
namnanpassningsstrategier som de replikerade vendiska ortnamnen ger ut-
tryck för och vilka konsekvenser dessa har för namnens tradering. Jag lägger 
vikt vid resonemang kring målspråkets, fornvästnordiskans, fonotax vad 
gäller fonologiska anpassningar, valet av morfologiskt mönster vad gäller 
morfologiska anpassningar, valet av ersättningsord och namnleder vad gäller 
lexikala och onomastiska anpassningar, och översättningsinriktning vad gäl-
ler semantiska anpassningar. Dessutom analyserar jag spridningen av de 
studerade ortnamnen i övrigt nordiskt källmaterial för att få en uppfattning 
om huruvida ortnamnen kan antas ha varit allmänt kända i delar av eller hela 
Norden, vilket utgör ytterligare en ledtråd i diskussionen om ortnamnens 
tradering. 

De namnavsnitt som behandlar de replikerade vendiska ortnamnen struk-
tureras i enlighet med de ovan presenterade analysstegen. 

7) Analysens avslutande del behandlar de replikerade ortnamnens trade-
ring (6.4). Syftet är att ge en överblick över den komplexa traderingssitua-
tion som ledde fram till att dessa namn kom att användas i Knýtlinga saga 
genom att dels avgöra på vilket sätt ortnamnen förmedlades till skandinaver, 
dels sätta denna initiala traderingsfas i samband med nästa traderingsfas, där 
namnuppgifterna förmedlades från Danmark till Island. Jag sammanfattar de 
traderingsuppgifter som jag kommit fram till via analysen av varje enskild 
ortnamnsreplik och fogar samman dessa med uppgifter om den historiska 
kontext som ortnamnen och sagan antas ha kommit till och traderats i. 
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5 Filologisk delundersökning 

I detta kapitel presenteras resultaten av avhandlingens filologiska delunder-
sökning. I avsnitt 5.1 redovisas den ortnamnsvariation som förekommer i de 
utvalda textvittnena av Knýtlinga saga både på redaktionsnivån och på text-
vittnesnivån. Jag redogör i avsnitt 5.2 för de uppkomstmekanismer som lig-
ger bakom den studerade variationen. Resultaten av studiens kvantitativa 
inslag redovisas i avsnitt 5.3. Kapitlet avslutas med sammanfattning och 
diskussion av de faktorer som ligger bakom variationen i det studerade 
namnmaterialet (5.4). 

5.1 Kvalitativ undersökning av vendiska 
ortnamnsvarianter 

5.1.1 Redaktionsspecifika variantpar 
I materialet förekommer 21 redaktionsspecifika ortnamnsvarianter (bilaga 
3), varav 18 bildar nio par som behandlas i detta avsnitt (jfr 2.2.2.2). Varje 
variantpar diskuteras i enlighet med följande struktur. Först presenterar jag 
varianterna och en hypotes angående deras uppkomst och relationen dem 
emellan. Därefter följer redovisning och diskussion av det underlag som den 
framlagda hypotesen baseras på. 

5.1.1.1 Bramnes : Brúnes 
A-redaktionens Bramnes och B-redaktionens Brúnes återgår sannolikt på 
samma utgångsvariant som sammanfaller med A-varianten Bramnes. 

Árni Magnússons upplösta variant Bramnes i AM 18 traderades till öv-
riga textvittnen inom A-redaktionen. Inom B-redaktionen använde man olika 
strategier vad gäller behandling av förkortningstecknet. Jón Erlendsson be-
varar förkortningen i GKS 1006, \tıl Bunes\, p. 906, medan skrivaren av AM 
1005 löser upp den, \tıl | Brüo ness\, 75v. 

I litteraturen beskrivs två typer av <ra>-tecken, ett omega-liknande tecken 
och ett pi-liknande tecken (Hreinn Benediktsson 1965 s. 91, Driscoll 2009 s. 
13, Haugen 2013a s. 235). I sin beskrivning av ortografin i AM 180 b, förla-
gan till GKS 1006 och AM 1005, påpekar Christine Fell (i Dunstanus s. 
LXX): ”The letters ra are represented mostly by interlinear w as in fra 16. A 
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second symbol for ra resembling a u with a stroke through it, is used in uan-
færan 19, himneskrar 224, sannrar 1712”. Mina excerperingar ur den delen av 
AM 180 b som innehåller fragment av Knýtlinga saga bekräftar emellertid 
inte denna bild, eftersom det där rör sig om ett tecken som påminner om ett 
<u> med ett streck genom eller ett pi-liknande tecken som genomgående 
används för <ra>. Man bör dock påpeka att det är omdiskuterat om AM 180 
b är skriven av en hand eller två händer (se Karlamagnús s. 15–17 för in-
gående diskussion av skrivarfrågan). 

Det är tänkbart att förväxlingen av förkortningstecknet ligger bakom vari-
ationen Bramnes : Brúnes, jfr *Valagat : Valagustr (3.4.3). Ortnamnsvari-
anten Bunes med ett supralinjärt <u> är sannolikt en felläsning av ett förkort-
ningstecken för <ra>, då även nasalstrecket för <m> uteblir. Tre alternativ 
förefaller möjliga i detta fall:  

1) Förkortningstecknet i ett motsvarande belägg i B-redaktionens förlaga, 
AM 180 b, var ett pi-liknande tecken eller ett <u> med ett streck genom, 
men strecket utelämnades. 

2) Variationen mellan supralinjärt <w> och ett pi-liknande tecken före-
kom även i den del av AM 180 b som innehöll sagan, och det supralinjära 
<w> tolkades som ett <u>. 

3) En förväxling enligt något av de båda föregående alternativen uppstod 
redan i AM 180 b:s förlaga och kopierades som ett supralinjärt <u> i AM 
180 b och senare i dess avskrifter. 

Det är nödvändigt att påpeka att AM 180 b generellt anses vara slarvigt 
skriven, eftersom den bland annat innehåller en stor mängd skrivfel (Karla-
magnús s. 17). 

5.1.1.2 Böku : Beku 
A-redaktionens Böku motsvaras av B-redaktionens Beku. Det förefaller 
troligt att A- och B-varianten baseras på samma utgångsvariant. 

Det verkar inte förekomma någon växling <o> : <e> för /ɔ/ (> /ø/) i A- 
och B-redaktionens huvudhandskrifter. AM 18, som övriga A-textvittnen går 
tillbaka på, uppvisar följande variation vad gäller skrivningen av ett äldre /ɔ/: 
\o\ som i \monnŭm\, 13r, för mǫnnum, \au\ som i \aŭnnŭr\, 33v, för ǫnnur, 
\ỏ\ som i \Dỏnŭm\, 26r, för Dǫnum och \ø\ som i \høf ðuz\, 29v, för hǫfðuz. 
\ỏ\-skrivningen är mer frekvent i AM 18 än i B-redaktionens AM 180 b. AM 
180 b uppvisar i sin tur följande variation vad gäller skrivningen av ett äldre 
/ɔ/: \au\ som i \gaufga\ för gǫfga, \o\ som i \ollu\ för ǫllu, \a\ som i \danū\ för 
Dǫnum, \o\ som i \gıot\ för gǫrt, \ỏ\ som i \lỏg\ och \æfı sỏgu\ för lǫg respek-
tive æfisǫgu, 33r. Det är skrivningsvarianterna \o\ och \au\ som dominerar i 
handskriften. 

Det är i detta sammanhang nödvändigt att närmare granska belägget 
\Bøku\ i AM 18 (figur 15). 
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Figur 15. \Bøku\, AM 18, 30r. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 

Árni Magnússon korrigerar ortnamnsvarianten. Det förefaller rimligt att anta 
att ett ursprungligt \e\ som man kan se nedre bågen av, ändras till \ø\, se även 
utformningen av \e\ och \o\ på raden under i samma figur. Det är oklart var-
för Árni Magnússon utför korrektionen. Ortnamnsvarianten Böku passar i 
och för sig bättre in i fornvästnordiskans fonotax och grammatik, eftersom 
det exempelvis är möjligt att anknyta den till svaga feminina substantiv i 
oblika kasus med u-omljud, jfr baka : bǫku f. ’fläsk’. Kontexten vittnar dock 
om att Böku används i nominativ: ”við blótlund einn, er heitir Bǫku” (SD s. 
270), ’vid en blotlund som heter Bǫku’. 

Det är troligt att skrivningen \Bøku\ för utgångsvarianten Beku snarare 
beror på Árni Magnússons ingripande än underliggande variation i namn-
varianter. 

5.1.1.3 Garðs : Gaz 
A-redaktionens Garðs motsvaras av B-redaktionens Gaz. Det verkar troligt 
att A- och B-varianten går tillbaka på samma utgångsform. 

I AM 180 b står <z> mestadels för /s/ i kombination med dental och för 
/st/ i några få fall, medan <s> kan stå för /st/ och /s/, till exempel \uıtuztu\ för 
vitrustu, 30v, \sıold̶z\̶ för Sjólands, 20v, \fnz\ för fannz, 25v, \mnz\ för manns, 
25v, \gæslu\ för gæzlu, 30v. Det förefaller rimligt att läsa B-redaktionens 
Gaz som GaDs, där D står för en valfri dental. 

Det är oklart varför /r/ inte representeras i B-redaktionens ortnamnsvari-
ant. Det är mindre sannolikt att /r/ fallit bort på grund av assimilation, till 
exempel trekonsonantsregeln då det vanligtvis är den mellersta konsonanten 
i trekonsonantklustret som faller bort: systken < *systrʒin ’syskon’, Alex-
and(r)s (Noreen 1923 s. 212, 214 f.), jfr även skrivningen \vaz\ för vatns. 
Varianten Gaz är sannolikt en felskrivning för *Garz som kan läsas som 
*Garðs (se om AM 180 b:s bristfälliga ortografi i 5.1.1.1), det vill säga /r/ 
utelämnas av misstag. Det förekommer följande exempel på överhoppade 
grafer i AM 180 b: \te|índa\ för tengða, 30r, \uisdō\ vísdóm i stället för 
vísdóms, \hπunads\ hraunaðir i stället för hrørnandi, 31r. 
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5.1.1.4 Kotskogaborg : Kotskogur 
A-redaktionens Kotskogaborg och B-redaktionens Kotskogur representerar 
i enlighet med min syn på epexeges (2.1.4) varianter av två namnbildnings-
mässigt olika ortnamn, Kotskógaborg och Kotskógur (6.1.3.3). I det forn-
västnordiska ortnamnsmaterialet hittar man ett flertal exempel på liknande 
par, jfr till exempel Jómsborg och at Jómi, Romaborg och Róm. Det kan 
vara svårt att avgöra vilken av ortnamnsvarianterna som tillkommit först. De 
skriftliga källornas kronologi kan ge indicier därom i fallet Jómsborg : at 
Jómi, där at Jómi är en form som först används i poesi, medan Jómsborg 
förknippas med senare, prosaiska verk som Jómsvíkinga saga (Petrulevich 
2009a s. 91 ff.). 

Den kronologiska relationen mellan sagans A- och B-redaktion är svår att 
avgöra, eftersom det är oklart om det är A-redaktionen som byggt ut den 
ursprungliga texten eller om det är B-redaktionen som kortat ner den 
(Petrulevich 2015, jfr underlag i SD s. XXXVI–XLIII). På samma sätt är det 
tänkbart att A-redaktionens Kotskógaborg bygger på Kotskógur, samtidigt 
som det är lika möjligt att Kotskógur är en ellips av Kotskógaborg. De båda 
ortnamnen kan även ha använts parallellt (om epexeges och relativ kronologi 
se 2.1.5). Att resonera sig fram till en lösning utifrån namntypologi är i detta 
fall problematiskt, eftersom det namnbruk som de aktuella namnen ger 
uttryck för sannolikt var mycket begränsat (2.2.4, 6.5), vilket innebär att man 
i detta fall har att göra med skriftkonstruktioner. 

5.1.1.5 *Kvaviz : *Kvauz 
A-redaktionens *Kvaviz och B-redaktionens *Kvauz har sannolikt samma 
utgångsvariant. Minimförväxling är ett relativt vanligt förekommande feno-
men i det undersökta ortnamnsmaterialet (5.1.3.2, 5.2). Det är svårt att 
avgöra om det är A- eller B-redaktionen som tagit fel på antalet minimer, 
eftersom det underliggande ortnamnet än så länge är oidentifierat (6.3.7). 
Det förefaller rimligt att det handlar om en minskning av antalet minimer i 
AM 180 b, förlagan till GKS 1006 och AM 1005 där *Kvauz förekommer, 
eller dess föregångare, eftersom handskriften verkar ha innehållit några ex-
empel på minimförväxling i det relevanta ortnamnsmaterialet (5.1.3.2) och 
allmänt sett är slarvigt skriven (5.1.1.1). 

5.1.1.6 Polinaland : Polonialand 
A-varianten Polinaland och B-varianten Polonialand förefaller gå tillbaka 
på två olika varianter av det latiniserade ortnamnet Pŏlōnĭă f., vilket har 
slaviskt ursprung, Pŏlēnĭă : Pŏlĕnĭă respektive Pŏlōnĭă (tablå 8, 6.1.1.7, 
6.1.1.8, 6.1.2.1). Polinaland och Polonialand är exempel på anpassning av 
ett replikerat ortnamn som försetts med ett epexegetiskt tillägg -land. Det 
finns andra exempel på att ett namn i källspråket ger upphov till olika ort-
namnsvarianter i fornvästnordiskan, där till exempel det latinska Rōma f. gav 
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upphov till både Rúm : Róm n. och Róma f. Jag anser att Pólinaland och 
Pólóníaland, som etablerats på grundlag av den etymologiska delundersök-
ningens resultat, ska ses som två olika ortnamn, eftersom de inte kan likstäl-
las etymologiskt och eftersom de ger uttryck för olika traderingsmönster. 

5.1.1.7 Tikarey : Tikarey 
A-redaktionens Tikarey, \til | Tikar eyiar\ AM 18, 37v, motsvaras av B-
redaktionens Tikarey, \tıl t’kar eyar\ GKS 1006, p. 913. AM 1005, syster-
handskriften till GKS 1006, har omtolkat ett motsvarande belägg som ett 
icke-ortnamnsbelägg (5.1.4). AM 1005:s tolkning stöder dock GKS 1006:s 
skrivning i så måtto att förkortningen \t’\ i ortnamnsbelägget sannolikt redan 
fanns i förlagan, AM 180 b. Det förefaller troligt att A- och B-varianten går 
tillbaka på samma utgångsvariant. 

Supralinjärt <i> i AM 180 b kan lösas upp på ett flertal olika sätt. Detta 
förkortningstecken kan i olika sammanhang tolkas som förkortning med 
lexikal referens eller förkortning med grafematisk referens (3.4.3), det vill 
säga supralinjärt <i> kan stå för <vi> i ordet því skrivet \þı\ och <iki> i ordet 
ríki skrivet \Rı\, 33r, samtidigt som det ofta står för <ri> eller <rj> i till ex-
empel \fıalsu\ för frjálsu, \ofıd2\, 33r, för ófriður. Det förekommer dock även 
fall då supralinjärt <i> kan stå för just <i> i till exempel \æfı sỏgu\ för 
æfisǫgu, 33r, på samma sätt som supralinjärt <a> ibland endast betecknar 
<a> (3.4.3). Det förefaller berättigat att lösa upp det supralinjära <i>-et i 
Tikarey både som Trikarey : Tríkarey och Tikarey : Tíkarey. 

Det underliggande ortnamnet Tíkarey identifieras med ön Zicker på 
Rügen (6.1.3.7). Det fornvästnordiska ortnamnet kan förstås som en kombi-
nation av en onomastisk och lexikal anpassning av det ursprungligt slaviska 
ortnamnet, vilket talar för läsningen Tikarey vad gäller både A- och B-
varianten. 

5.1.1.8 *Tripiðen : *Tribipen 
A-redaktionens *Tripiðen och B-redaktionens *Tribipen representerar med 
all sannolikhet varianter av ett och samma ortnamn. Enligt resultaten av den 
etymologiska delundersökningen kan man räkna med att det rör sig om ort-
namnet *Tribiðen/*Tríbiðen (6.1.1.11). Det innebär att ett ursprungligt <þ> i 
utgångsvarianten troligtvis ligger bakom växlingen mellan <p> och <ð> i A- 
och B-redaktionerna, det vill säga <þ> lästes som antingen <p> eller <ð> vid 
olika tillfällen (Petersen 1836–1837 s. 226), jfr till exempel variationen i 
þvlinaland : j Pulina land i Þiðrekssaga (tablå 8, 6.1.1.7). Växlingen mellan 
<b> och <p> kan ha paleografisk och/eller fonetisk förklaring (jfr diskussion 
om så kallade strukturella felskrivningar och ordigenkänning vid läsning i 
2.2.5). <b> och <p> liknar varandra visuellt. Skillnaden mellan /p/ och /b/ i 
andra stavelsen kan även vara svår att höra vid kopiering av uppläst text. 
Bland exempel på liknande fenomen kan nämnas varianterna Boloni och 
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Bolonorum för Poloni och Polonorum i Hermanni Augiensis chronicon 
(tablå 8, 6.1.1.7). 

5.1.1.9 Vismarhöfn : Vismarshöfn 
A-redaktionens Vismarhöfn och B-redaktionens Vismarshöfn ligger till 
grund för två namnbildningsmässigt olika namn, stamsammansättningen 
Vismarhöfn och genitivsammansättningen Vismarshöfn. Det förekommer 
flera exempel på variation av sammansättningstyp i fornvästnordiskt ort-
namnsmaterial, till exempel Rómaborg och Rómsborg (Rom), Steinborg : 
Steinsborg (Kamień Pomorski, 5.1.2.2), Súrdalar och Súrsdal (ry. Suzdal’). 

På samma sätt som i fallet Kotskógaborg och Kotskógur (5.1.1.4) är det 
svårt att avgöra vilket av namnen, Vismarhöfn eller Vismarshöfn, som 
tillkommit först. Det är tänkbart att A-redaktionens författare gjort om geni-
tivsammansättningen Vismarshöfn till Vismarhöfn, samtidigt som det är lika 
troligt att stamsammansättningen Vismarhöfn byttes ut mot genitivsam-
mansättningen Vismarshöfn i B-redaktionen (jfr redovisning i 5.2). De båda 
redaktionsspecifika ortnamnsvarianterna kan även ha använts parallellt. Uti-
från det namntypologiska perspektivet är genitivsammansättningar vanligare 
än stamsammansättningar i de fall det studerade ortnamnsmaterialet uppvisar 
ortnamn i förled (Andersson 1979 s. 133–144, Christensen & Kousgård 
Sørensen 1972 s. 79). Det är dock enligt min mening mindre lämpligt att 
använda namntypologiska argument i detta fall, eftersom de aktuella 
redaktionsspecifika varianterna snarast utgör skriftkonstruktioner (jfr 
5.1.1.4). 

5.1.2 Ortnamnsanpassning vid avskrivning 
I detta avsnitt analyseras textvittnesspecifika ortnamnsvarianter och härled-
ningsbara, redaktionsspecifika ortnamnsvarianter som utgör anpassningar 
vid avskrivning. Jag tillämpar en alfabetisk princip vid redovisning och dis-
kussion av variantmaterialet i avsnitt 5.1.2.1–5.1.2.4. Frågan om vem som 
står bakom normaliseringar av varianter aktualiseras i 5.1.2.5. Jag väljer 
därför att i detta avsnitt presentera ortnamnsvarianter i kluster som knyts till 
en specifik handskrift eller, i de flesta fall, till en specifik skrivare som står 
bakom handskriften. En alfabetisk princip gör sig i detta fall gällande vad 
gäller uppställning av handskrifter som ortnamnsvarianterna knyts till samt 
sortering av varianter inom varje sådant kluster.  

Varje studerad ortnamnsvariant diskuteras i enlighet med följande struk-
tur. Först presenterar jag den aktuella varianten och ett urval av de belägg 
som varianten baseras på. Därefter redogör jag för relevant variant- och be-
läggmaterial från samma redaktion eller från sagans båda redaktioner. Slutli-
gen resonerar jag kring variantens uppkomst utifrån det samlade materialet. I 
analyserna används i många fall även resultaten av den etymologiska delun-
dersökningen. I sådana fall hänvisas läsaren till aktuella avsnitt i kap. 6. 
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5.1.2.1 Fonologisk anpassning 
Fonologisk anpassning vid avskrivning i det undersökta ortnamnsmaterialet 
begränsas till införandet av svarabhaktivokalen /u/ i följande nio belägg som 
representerar två ortnamnsvarianter, Guðakursá och Svoldur:  

1. \at Gŭd=akŭrs=|=á\ Add. 11121, p. 763, jfr \at Guþa-|krs a\ AM 18, 
26r; 

2. \at Gud akurs á\ Add. 11119, p. 250, jfr \at Guða krs a\ AM 16, 79r; 
3. \til Svoldŭrs\ Add. 11121, p. 785, jfr \til Svolðrs\ AM 18, 30v; 
4. \til Svolldŭrs\ Lbs 148, 111v, jfr \til Svolðrs\ AM 18, 30v; 
5. \vid Sŭól dŭr\ Papp. 41, 3r, jfr \vid Svoldr\ AM 20 k, 6; 
6. \ŭm Svoldur\ Add. 11119, p. 6, jfr \v̍ Svoldr\ AM 16, 3r; 
7. \ŭm | Svoldŭr\ Add. 11119, p. 10, jfr \v̍ Svolldr\ AM 16, 4r; 
8. \til Svoldurs\ Add. 11119, p. 261, jfr \t’ svoldrs\ AM 16, 82r; 
9. \i anni Svoldur\ Add. 11119, p. 261, jfr \i an̅e Svoldr\ AM 16, 82r. 

Ari Páll Kristinsson (1992 s. 29 f.) daterar införandet av epentetiskt /u/ i 
fornisländskan till perioden 1275–1525, då svarabhaktivokalen var mer eller 
mindre fakultativ. Detta innebär att redan Codex Academicus, som dateras 
till ca 1300, i princip kunde ha använt sig av epentetiskt /u/. En genomgång 
av ortnamnsmaterialet ur AM 18, Árni Magnússons kopia av Codex Acade-
micus, visar dock på att epentetiskt /u/ inte uppträder i dess förlaga. 

5.1.2.2 Morfologisk anpassning 
Det undersökta ortnamnsmaterialet innehåller åtta ortnamnsbelägg och åtta 
motsvarande ortnamnsvarianter som har uppkommit genom morfologisk 
anpassning vid avskrivning. Ortnamnsvarianten Arkus kan ses som exempel 
på både morfologisk anpassning och lexikal anpassning vid avskrivning 
(5.1.2.3), vilket leder till att varianten exkluderas från beräkningarna. 

AM 1005:s ortnamnsvariant Arkus, \arkús\, 70v, motsvaras av GKS 1006:s 
Arkun, \arkŭn\, p. 900. Den gemensamma förlagan, AM 180 b, saknar ett 
motsvarande belägg. A-redaktionens AM 18 har genomgående varianten 
Arkun. Det är svårt att avgöra vilken av handskrifterna som följer AM 180 b 
i detta fall, men det är troligt att GKS 1006, vars skrivare förknippas med 
noggrann kopiering (3.4.3), står närmare förlagan. Enligt ett av tolkningsal-
ternativen byter AM 1005:s skrivare ut förlagans ogenomskinliga -un mot 
det genomskinliga latinska suffixet -us. 

AM 1005:s variant Dimarsbrú, \Dim ars brü\, 72r, motsvaras av Dunzar-
brú i systerhandskriften GKS 1006, \Dunzr bru\, p. 898, och i A-redaktionen, 
\Dŭnzar brŭ\, AM 18, 29v. Det förefaller rimligt att anta att GKS 1006:s 
ortnamnsvariant som i princip sammanfaller med A-redaktionens står 
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närmast förlagans, AM 180 b:s variant. AM 1005:s skrivare ersätter den 
ogenomskinliga bestämningsleden i genitiv Dunzar- med Dimars-, där man 
kan urskilja böjningsmorfemet -s (se även 5.1.3.2 och 5.1.3.3 om AM 1005:s 
variant). 

AM 18:s Grozum, \fra Grozŭm\, 29v, kan jämföras med *Grozvin, \a 
Grozvín\, 34v, i samma handskrift och \ꜳ Gozuin\, p. 908, i GKS 1006. Om 
hänsyn tas till ortnamnsvarianten *Grozvin i både A- och B-redaktionen, och 
resultaten av den etymologiska undersökningen som etablerar ortnamnet 
*Grozvin (6.1.1.4), är det möjligt att se AM 18:s Grozum som en novation 
och ett exempel på morfologisk anpassning, där *-vin byts ut mot böj-
ningsändelsen i dativ pluralis. Den textuella kontexten spelade sannolikt roll 
vid anpassningen, eftersom prepositionen frá styr dativ. Det är svårt att av-
göra vilket genus eller vilken stam det resterande *Groz- i så fall tillhörde. 
Jag använder av denna anledning slutvarianten Grozum genomgående i 
avhandlingen. 

Ortnamnsvarianten Steinsborg i AM 19, \tıl Steins borgar\, 87r, motsvaras 
av Steinborg i förlagan, \tıl Steın|borgar\ GKS 1006, p. 904. I detta fall er-
sätts förlagans stamsammansättning med genitivsammansättning. 

Papp. 41 innehåller ett annat exempel på morfologisk anpassning vid av-
skrivning, då förlagans \til | Vala gŭst\ AM 1005, 76v, anpassas som \til 
Valagŏsts\, 135v, det vill säga den ändelselösa genitivformen av ortnamns-
varianten Valagustr ersätts av s-böjningen (Valagustr diskuteras i 6.1.3.8, 
*Valagost i 5.1.3.4). 

Tänkbara exempel på morfologisk anpassning förekommer i GKS 1006, där 
den ändelselösa genitivböjningen av ortnamnsvarianten Valagustr, til 
Valagust, ersätts av til Valagusts i två belägg av fem: \tıl Walagŭstz\, p. 
908, och \tıl | Walagustz\, p. 914. Motsvarande ortnamnsvarianter från AM 
180 b, GKS 1006:s förlaga, saknas. AM 1005 som också är en kopia av AM 
180 b, innehåller följande motsvarande belägg: \til | Vala gŭst\, 76v, och \til 
Valagŭst\, 79r.  

Det är nödvändigt att avgöra om GKS 1006:s belägg kan ses som exem-
pel på morfologisk anpassning eller om AM 1005 normaliserar genitivböj-
ningen av ortnamnsvarianten Valagustr och på detta sätt eliminerar morfo-
logisk variation. Det förefaller mer sannolikt att den morfologiska variation-
en til Valagust : til Valagusts härstammar från förlagan, AM 180 b. Det är 
främst skrivningen som indikerar detta, eftersom <z> i de flesta fall står för 
/s/ i kombination med dental i AM 180 b, till exempel \t̍ uínd ld̶z\̶, 20v (fler 
exempel i 5.1.1.3) som motsvaras av \t̍ Windl̶n̶dz\, p. 762, i Jón Erlendssons 
avskrift GKS 1006. 
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Add. 11119:s Valgustr, \til | Valgust\, p. 258, motsvaras av förlagans 
Valagustr, \t’ | Valaguzt\ AM 16, 81r. I detta fall ignorerar skrivaren av Add. 
11119 förlagans supralinjära <a>, och genitivsammansättningen Valagustr 
ersätts av stamsammansättningen Valgustr, där bestämningsleden anpassas 
morfologiskt. Förleden kan gå tillbaka på följande ord: val n. ’val; urval’, 
valr m. ’falk; häst’, valr m. ’manfall, de fallna’ (jfr valblóð, valkyrja), valr 
adj. ’rund’, val- i exempelvis valhnot ’valnöt (egentligen välsk nöt)’ som kan 
knytas till valir m. pl. ’galler, kelter’. Leden Val- ingår i sammansatta 
mans- och kvinnonamn som Valbjǫrn respektive Valdís, där Val- fått förkla-
ringar liknande dem som getts ovan med undantag för härledningen ur adjek-
tivet valr (Janzén 1947 s. 92). Bestämningsleden Val- finns även represente-
rad i ortnamnsmaterialet, till exempel Valakr m., Valbjǫrg n. pl., Valfell n. 

Papp. 41:s ortnamnsvariant Valning, \Valning\, 125r, motsvaras av förlagans 
Valmig, \Valmig\ AM 1005, 70r. Papp. 41:s läsning av minimer leder till en 
morfologisk anpassning, där det ogenomskinliga -mig bytts ut mot morfe-
met -ning, jfr flutning, tamning och dylikt. På detta sätt får man även ett ge-
nomskinligt rotmorfem (se diskussionen om Val- ovan). 

AM 16:s til Vismarshafnar, \til Vısmars hafnr\, 71v, motsvaras av til Vis-
marshöfn, \tıl wısmars hofn̅\, p. 872, i förlagan, GKS 1006. Ásgeir Jónsson, 
skrivaren av AM 16, anpassar böjningen av ortnamnsvariantens huvudled i 
enlighet med fornvästnordiskans grammatiska regler, då prepositionen til 
styr genitiv. 

Varianten Vostsrosa i Lbs 148, \upp a | vostz rosu\, 118r, motsvaras av för-
lagans Vostrosa, \up a Voz trosŭ\, AM 18, 37v. Det förefaller rimligt att 
tillägget av <s> i Vostsrosa syftar till att anpassa förlagans dunkla morfolo-
giska struktur, då Vostsrosa utifrån ett fornvästnordiskt perspektiv kan ses 
som en genitivsammansättning med Vosts- som bestämningsled i genitiv 
och -rosa som huvudled. 

5.1.2.3 Lexikal anpassning 
Det undersökta ortnamnsmaterialet innehåller 20 ortnamnsbelägg och 16 
motsvarande ortnamnsvarianter som uppkommit genom lexikal anpassning 
vid avskrivning. Ortnamnsvarianten Arkus kan ses som exempel på både 
morfologisk anpassning (5.1.2.2) och lexikal anpassning vid avskrivning, 
vilket leder till att varianten exkluderas från beräkningarna. 

Ortnamnsvarianten Ana[l]aug i Add. 11119, \Ana|[l]aŭg\, p. 259, motsvaras 
av förlagans Analaun, \analaun\, AM 16, 81r (jfr Valung, 5.1.3.2). Det före-
faller rimligt att se både Analaun och Ana[l]aug som sammansatta ort-
namnsvarianter. Förlagans -laun som kan förknippas med laun f. ’hemlighet, 
fördöljande, hemlighållande’ eller laun n. pl. och f. ’lön, vederlag, betalning’ 
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byts mot -[l]aug som kan tolkas som laug f. ’badvatten, tvättvatten; bad, 
tvätt; badplats, varm källa där man kan tvätta sig’. Laug används även i be-
byggelsenamn, till exempel Laugar. Bestämningsleden Ana- är i princip 
ogenomskinlig, jfr dock sammansättningen ánasótt f. ’ålderdomssot’. 

B-redaktionens ortnamnsvariant Analaun, \analaŭn\, GKS 1006, p. 898, 
\analaún\, AM 1005, 72r, motsvaras av *Analöng i A-redaktionen, 
\Analøng\, AM 18, 30r. Bägge varianterna går troligtvis tillbaka på Valung, 
vilket jämförelsen av varianterna i Knýtlinga saga med motsvarande namn-
material i parallella källor visar (5.1.4 och 6.2.7). Det ogenomskinliga *-löng 
i A-redaktionen motsvaras av B-redaktionens -laun (se ovan).  

AM 1005:s ortnamnsvariant Arkus motsvaras av GKS 1006:s Arkun (se 
5.1.2.2 för aktuella belägg och information om utgångsvarianten). Arkus 
kan förknippas med latinets arcus ’båge; regnbåge; triumfbåge; valvbåge; 
bågformig krökning’ (LSO s. 74). Förlagans ogenomskinliga variant byts ut 
mot ett semantiskt och morfologiskt genomskinligt ord för den som är latin-
kunnig. 

B-redaktionens ortnamnsvariant Brúnes, \tıl Bunes\, GKS 1006, p. 906, \tıl | 
Brüo ness\, AM 1005, 75v, är genomskinlig och kan ses som lexikal anpass-
ning, då förlagans antagna Bra- ersätts av Brú- som kan förknippas med brú 
f. ’bro’ (5.1.1.1). Det går inte att utesluta att morfemets genomskinlighet kan 
ha bidragit till att det skett en feltolkning av förkortningstecknet. 

Add. 5176:s ortnamnsvariant Gorasiam, \at Gor a siam\, 95r, motsvaras av 
*Gorgasiam, \at Gorgasiam\, 34r, i förlagan, AM 18. Förlagans ogenom-
skinliga *Gorgasiam byts mot Gorasiam, där Gor- kan förknippas med gor 
n. ’gorr’, jfr gormánaðr, men även skeppsnamnet Gor-súðin f. (om efterle-
den -asíam > -asía se 5.1.2.4). 

Papp. 41:s *Knuna, \j knŭnŭ\, 126v, motsvaras av förlagans *Knaur, \J k 
naŭr\, AM 1005, 71r. Det är möjligt att förlagans *Knaur uppfattades som 
metates för *Knúar som kan knytas till knúi m. ’knoge’ (se 5.1.3.1 för ett 
annat möjligt exempel på metates). Detta ord påträffas i norska ortnamn, 
exempelvis Nå, en gård i Ullensvang, där knúi åsyftar en bergknalle ovanför 
gården (NG 11 s. 451). Í Knúnu kan i detta fall förmodligen läsas som 
Knú(a)-nu[m], knúi i dativ singularis med en kongruensböjd suffigerad 
bestämd artikel. Tolkningen är dock osäker eftersom nasalstrecket för sista 
<m> i belägget uteblir. Slutvarianten blir i så fall till Knúinn. 

Papp. 41:s ortnamnsvariant Rauðstorkr, \j Raŭd stork\, 111v, motsvaras av 
Rauðstokkr, \J raŭd stock\, 62r, i dess förlaga AM 1005. Papp. 41:s skri-
vare ersätter i detta fall förlagans genomskinliga huvudled -stokkr m. 
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’stock’ med -storkr m. ’stork’. Det bör uppmärksammas att förväxlingen av 
<c> och <r>, vars utformning liknar varandra, ligger bakom anpassningen 
(5.2). 

Både GKS 1006 och AM 1005 innehåller ortnamnsvarianten Reingá, jfr \ꜳ 
Rein̅g \, p. 902, respektive \vid reingȧ\, 73v, som motsvaras av Ræng eller 
Reing i A-redaktionen. Med all sannolikhet förekommer varianten Reingá 
redan i AM 180 b, förlagan till både GKS 1006 och AM 1005. 

I Knýtlinga saga förekommer inte sällan inbyggarbeteckningen på 
Rügenborna, réingar, vid sidan om namnet på ön Rügen. En av de kontexter 
där inbyggarbeteckningen används är herjat á réinga, \ä Rein̅ga\ GKS 1006, 
p. 897, och \ȧ reinga\ AM 1005, 71r. Prepositionen á ’på’ styr ackusativ när 
någonting, i detta fall Rügenborna, är ’föremål för en gärning’ (NO s. 21), 
därav réinga som är ackusativ pluralis av réingar. 

Det förefaller rimligt att AM 180 b eller dess förlaga tolkat ortnamnet 
Réing som en inbyggarbeteckning i kontexten, därav böjningen réinga i á 
réinga. Kontextmässigt kan dock inbyggarbeteckningen ses som mindre 
lyckad, eftersom þá váru reistar XI kirkjur á förutsätter en lokalitet i dativ. 
Detta kan ha lett till att man anpassat böjningsmorfemet -a som á f. ’flod’. 
Det bör emellertid påpekas att inbyggarbeteckningar kan fungera som lands-
namn förutsatt att de kongruensböjs (6.1.1.8), till exempel i kirikium för í 
Grikkium ’i Grekland’ på U 140 (SRI 7:1 s. 205). 

Det är nödvändigt att även kommentera prepositionsbytet i AM 1005. De 
motsvarande varianterna i GKS 1006 och A-redaktionen innehåller preposi-
tionen á ’på’, vilket är ett indicium på att även belägget i AM 180 b inne-
hållit denna preposition. AM 1005:s skrivare väljer att byta ut den, sannolikt 
för att det ger bättre mening i sammanhanget: ’Medan kung Valdemar levde 
restes 11 kyrkor vid Rügen-ån’ i stället för ’Medan kung Valdemar levde 
restes 11 kyrkor på Rügen-ån’, jfr ”Meðan Valdimarr konungr lifði, þá váru 
reistar XI kirkjur á Réing” (SD s. 275). 

Ortnamnsvarianten Stolpi i GKS 1006, \tıl Stolpa\, p. 898, motsvaras av 
*Stolp i systerhandskriften AM 1005, \til Stȯlpz\, 72r, och i A-redaktionen, 
\til Stolps\ AM 18, 29v. Det är svårt att avgöra vilken av de två systerhand-
skrifterna som i detta fall mest noggrant följer sin förlaga, AM 180 b. Enligt 
resultaten av den etymologiska delundersökningen ska man räkna med ut-
gångsvarianten *Stolp (6.1.1.9). Det kan vara ett indirekt stöd för att AM 
1005:s ortnamnsvariant står närmast förlagan. I så fall utgör GKS 1006:s 
genomskinliga variant Stolpi, som kan förknippas med stolpi m. ’stolpe, 
kolonn, pelare’, en lexikal anpassning av förlagans *Stolp. 

AM 1005:s ortnamnsvariant Svaulland, \til Sŭaŭl lands\, 72v, motsvaras av 
Svaulldur, \tıl Sŭaŭlldŭrz\, p. 900, i GKS 1006. AM 180 b saknar motsva-
rande belägg. Det är nödvändigt att ta med i beräkningen att samma ortnamn 
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omnämns i ett annat sammanhang som \J anne saŭlldŭr\, 73r, i AM 1005 
och \ȷ ain̅e Saulldŭr\, p. 900, i GKS 1006, vilket innebär att GKS 1006 san-
nolikt står närmare AM 180 b och att varianten Svaulldur utgör utgångs-
punkten för AM 1005:s Svaulland. 

Det förefaller troligt att AM 1005:s skrivare anpassat sekvensen \ld\ som 
\land\, det vill säga \ld\ uppfattades som den ofta förekommande förkort-
ningen av ordet land, \l̶d̶\. Detta är endast möjligt om \ŭr\ eller \ur\ i för-
lagans ortnamnsvariant uttrycktes genom en förkortning som skrivaren bort-
såg ifrån. AM 180 b:s ortografi bekräftar indirekt detta antagande, eftersom 
sekvensen \ur\ oftast förkortas som 2, till exempel \uín sælast2\ för vin-
sælastur, \Rık2\ för ríkur, \Hrodig2\ för hróðigur, 29v. 

Ortnamnsvarianten Svanland, \til Svan=|Lands\ Papp. 41, 129v, utgör en 
lexikal anpassning av förlagans Svaulland, \til Sŭaŭl lands\ AM 1005, 72v, 
där den ogenomskinliga bestämningsleden Svau- byts ut genom förväxling 
av minimer mot den genomskinliga Svan- från svanr m. ’svan’, jfr Svan-
hildr, Svan-laug. 

Varianten *Tribuðiz, \til Tri bŭðiz\ AM 18, 37v, kan jämföras med 
*Tribussis i samma handskrift, \up | til Tribŭzis\, 30v, \ŭpp til Tri buzis\, 
34r, och även i B-redaktionen. Den etymologiska delundersökningen fast-
ställer ortnamnet *Tríbussis (6.1.1.11). *Tribuðiz kan alltså ses som ett 
exempel på anpassning, där den icke-genomskinliga sekvensen -buz- byts ut 
mot ordet búð f. ’boende, tillhåll, bostad; bod, litet hus; tält’, därav slutvari-
anten *Tribúðiz. Det är möjligt att anpassningen redan fanns i AM 18:s 
förlaga, Codex Academicus. 

Add. 11119:s ortnamnsvariant Triburiz, \til Tribúriz\ Add. 11119, p. 278, 
förefaller vara en anpassning av förlagans *Tribussis, \til | Tribuzis\ AM 16, 
86v. I detta fall byts förlagans ogenomskinliga *-bussis mot -buriz som kan 
knytas till burís n. ’borax’ i genitiv, därav den slutgiltiga varianten Triburís. 
På detta sätt förändras även ortnamnsvariantens struktur, eftersom Triburís 
kan ses som en sammansättning. Första belägg på ordet burís dateras till 
början av 1300-talet (ONP data). 

Excerperingar ur Add. 11119 och AM 180 b, den medeltida handskrift 
som Add. 11119 ytterst går tillbaka till, visar att <z> inte sällan används som 
genitivändelse: \til mótz\, p. 101, \innan landz\, p. 101, respektive \t’ eẏrr 
su̇ṅdz\, 27r, \t’ Radz\, 27v. Det är dock ett enkelt <s> som oftast represente-
rar kombinationen av stammens <s> + genitivändelsen <s> i de få exempel 
som jag lyckats hitta: \dottur Magnus berfættz\ Add. 11119, p. 176; \kærr vin 
Niculas konúngs\ Add. 11119, p. 177; \d’. magn9 brfæzt\ AM 180 b, 31v; jfr 
med skrivning av övriga exempel på <ss>: \vís\ Add. 11119, p. 95, för víss; 
\mẏs\ AM 180 b, 27r, för mýss; \Rís\ AM 180 b, 27r, för ríss. Trots avsakna-
den av direkta bevis är det tänkbart att skrivaren kunde ha uppfattat Triburíz 



 129 

som en form i genitiv, eftersom \z\ var en vanlig skrivning för genitivändel-
sen <s>. 

AM 1005 innehåller ortnamnsvarianten Valavoxt, \af Vala|voxt\, 71v, som 
motsvaras av Valagustr, \af Walagŭst\, p. 897, i systerhandskriften GKS 
1006, medan handskrifternas gemensamma förlaga, AM 180 b, saknar mot-
svarande belägg. Valagustr utgör även en motsvarande ortnamnsvariant i A-
redaktionen, jfr \af Valagŭst\ AM 18, 29r, vilket innebär att GKS 1006:s 
variant troligen står närmast förlagan. I så fall kan Valavoxt utgöra en lexi-
kal anpassning där förlagans genomskinliga -gustr, byts ut mot -voxt som 
kan förknippas med vǫxtr m. ’växt, ökning’, därav den slutgiltiga varianten 
Valavöxtr. Den närmaste kontexten kräver visserligen att ortnamnsvarianten 
böjs i dativ, men morfologisk ogenomskinlighet anses inte vara problematisk 
i detta fall (diskussion i 2.2.5). 

Lbs 148:s ortnamnsvariant Varung, \a Uarúng\, 111r, motsvaras av för-
lagans Valung, \a valung\ AM 18, 30r. Det genomskinliga rotmorfemet Val- 
(se diskussion om Val- i 5.1.2.2) byts ut mot Var- som kan knytas till vár n. 
’vår; också om slutet på vintern’ eller vár f. ’gudinna; i kenning om kvinna’, 
därav den slutgiltiga varianten Várung. Fonemen /l/ och /r/ har gemen-
samma drag, vilket leder till frekventa förväxlingar av dessa likvidor i en-
språkiga material (Berg 1998 s. 184 f.).59 

AM 19:s ortnamnsvariant Vindborg, \Vind borg\, 89r, motsvaras av för-
lagans Vinborg, \Wın̅ borg\ GKS 1006, p. 908. Bestämningsleden Vin- byts 
mot Vind- sannolikt ’vend’, vilket får sin förklaring om man tar hänsyn till 
Knýtlinga sagas kontext, där Valdemar den store bränner ner tre vendiska 
städer inklusive Vinborg (6.3.9), och den frekventa förekomsten av ortnam-
net Vindland i sagan. 

Ortnamnsvarianten Vínborg i Add. 11121, \Vín=borg\, p. 808, motsvaras av 
Vinborg i förlagan, AM 18, \Vinborg\, 34v. Även AM 1005, \Vıjnborg\, 
76r, innehåller Vínborg som motsvaras av Vinborg i systerhandskriften 
GKS 1006, \Wın̅ borg\, p. 908. Användning av både accenttecknet och dub-
belskrivning av ”vokalbokstav” är osäkra markörer vad gäller längd, efter-
som dessa används icke-konsekvent (2.2.2.1). I detta fall tolkar dock både 
Add. 11121 och AM 1005 sina förlagor på så vis att ortnamnsvariantens 
bestämningsled innehåller en lång vokal. Det innebär att förlagans ogenom-
skinliga Vin- ersätts av Vín- som kan kopplas samman med vín n. ’vin’. 

                                 
59 Som jag påpekat i 2.2.5 är fonologi en central faktor vid ordigenkänning under läsning. 
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5.1.2.4 Onomastisk anpassning 
Det undersökta ortnamnsmaterialet innehåller 12 ortnamnsbelägg och åtta 
motsvarande ortnamnsvarianter som uppkommit genom onomastisk anpass-
ning vid avskrivning. 

AM 1005:s ortnamnsvariant Dimarsbrú motsvaras av Dunzarbrú i syster-
handskriften GKS 1006 och i A-redaktionen (beläggexempel i 5.1.2.2). AM 
1005:s skrivare ersätter den ogenomskinliga bestämningsleden i genitiv 
Dunzar- med Dimars-, där man kan urskilja en genomskinlig namn-
led: -mar- som kan associeras med den fornvästnordiska namnleden -marr 
m. ’hav’ i till exempel Grenmarr (Langesundsfjorden) i Telemark (Jonsson 
1966 s. 247), och även -marr, en sidoform till mǽrr ’berömd’ som påträffas i 
fornvästnordiska personnamn som Hreiðmarr och dylikt (Janzén 1947 s. 
120). Minimförväxling ligger bakom anpassningen (5.2). 

Ortnamnsvarianten Dimun i AM 1005, \til Dimu̇n\, 76r, motsvaras av 
*Dunum i systerhandskriften GKS 1006, \tıl Dŭnŭm̅\, p. 907, och av 
*Dimin i A-redaktionen, \til Dimin\ AM 18, 34v. Det är svårt att avgöra 
vilken av de förstnämnda handskrifterna som står närmast förlagan AM 180 
b. Omfattande variation vad gäller läsningen av minimer i belägg på ortnam-
net *Dimin (5.1.3.2, 6.1.1.1) indikerar att båda handskrifterna kan ha tolkat 
förlagan på sitt eget sätt. Eftersom motsvarande belägg i förlagan saknas ser 
jag ortnamnsvarianterna i både AM 1005 och GKS 1006 som novationer. 

Det är möjligt att se AM 1005:s ortnamnsvariant som ett exempel på 
onomastisk anpassning, då förlagans variant byts ut mot Dimun som kan 
knytas till ortnamnet Dímun, jfr Stóra Dímun och Lítla Dímun på Färöarna 
och Dímunarvágr i Island, därav den slutgiltiga varianten Dímun. 

Add. 5176 innehåller ortnamnsvarianten Dublin, \til | Dublın\, 76r, som mot-
svaras av förlagans *Dubbin, \til Dŭbbin\ AM 18, 16v. Man kan betrakta 
Add. 5176:s Dublin som exempel på onomastisk anpassning vid avskriv-
ning, eftersom varianten kan knytas till ortnamnet Dublin. Det fornvästnor-
diska namnet för Dublin är emellertid Dyflinn f. Árngrímur Jónsson använ-
der sig av två latiniserade varianter på namnet, Dyflinnum n. och Duplinum 
n., i sina verk från slutet av 1500-talet och första hälften av 1600-talet 
(Historia Jomburgensium s. 94, Supplementum Historiæ Norvagicæ s. 176, 
213, Specimen Islandiæ historicvm s. 180). Dublin är även belagt i 1700-
talets danska (Holberg-ordbog 1 s. 1306, Introduction 1711 s. 227, 252, 
Moralske Fabler 1751 s. 103). Det är rimligt att anta att namnet Dublin 
ingick i 1700-talets lärda isländska skrivarens mentala onomastikon. 

Papp. 41:s ortnamnsvariant Gasar, \ä gäsŭm\, 135r, motsvaras av *Gasnin, 
\ȧ Gäsnin\, 76r, i förlagan, AM 1005. AM 1005:s ogenomskinliga *Gasnin 
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byts ut mot det genomskinliga Gásar böjt i dativ (se Haraldur Bernharðsson 
2006 s. 76–83 om den propriella pluralböjningen av namnleden Gás-, jfr gás 
f. ’gås’). Varianten Gásar har tydliga paralleller i isländskt ortnamnsskick, 
till exempel Gásar vid Eyjafjörður. 

Add. 5176:s ortnamnsvariant Gorasiam motsvaras av *Gorgasiam i förla-
gan AM 18 (se 5.1.2.3 för aktuella ortnamnsbelägg). Förlagans ogenomskin-
liga *Gorgasiam byts mot Gorasiam, där -asiam kan förknippas med ort-
namnet Asía böjt i ackusativ singularis enligt det latinska böjningssystemet, 
därav den slutgiltiga varianten Gorasía (om förleden Gor- se 5.1.2.3), jfr 
kontexten ”fór til Vinðlands ok inn á Plazminni at ’Gorgasiam’” (SD s. 282), 
’for till Vendland och in i Plazminni till Gorgasiam’. Det bör uppmärksam-
mas att latinsk böjning av namnet Asía förekommer i andra fornisländska 
texter, till exempel ”víkja austr í Asíam” (FS 11 s. 414), ’röra [oss] i öster, i 
Asien’ i Rímbegla. 

AM 1005:s ortnamnsvariant Jonsborg, \vid Jons borg\, 3r, \til Jons borgar\, 
74v, motsvaras av Jomsborg i GKS 1006, \tıl Joms borgar\, p. 904, och i 
AM 18, till exempel \til Joms borgar\, 32v. I både GKS 1006 och AM 18 rör 
det sig emellertid om korrektion av <n> till <m> i bestämningsleden (figur 9 
och 16). 

 
Figur 16. \til Joms borgar\, AM 18, 32v. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 

Det förefaller sannolikt att A- och B-redaktionens huvudförlagor, Codex 
Academicus respektive AM 180 b, innehöll ett förkortat belägg där nasalen 
representerades av ett nasalstreck över <o>. Det krävdes bakgrundskun-
skaper om namnet Jómsborg (Wolin, 6.1.1.5) för att lösa upp förkortningen 
rätt. Alla de tre viktigaste avskrifterna visar tydligt att nasalstrecket ansågs 
representera <n>. Det förefaller sannolikt att Árni Magnússon själv rättar till 
nasalen i AM 18, medan det är oklart om rättelsen i GKS 1006 utfördes av 
Jón Erlendsson själv eller någon av handskriftens läsare. Det förefaller rim-
ligt att AM 1005:s skrivare anpassar förlagans antagna Jomsborg till 
Jonsborg, där den ogenomskinliga bestämningsleden Jom- byts ut mot 
personnamnet Jón-, därav den slutgiltiga varianten Jónsborg. 
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Ortnamnsvarianten Paris i AM 1005, \til Paris\, 72v, motsvaras av *Pares i 
systerhandskriften GKS 1006, \t’ Pares\, p. 899, och av *Parez i A-
redaktionen, \til Parez\ AM 18, 30r. Det är svårt att avgöra vilken av de 
förstnämnda handskrifterna som står närmast förlagan AM 180 b. Eftersom 
GKS 1006:s ortnamnsvariant har stöd i A-redaktionen utgår jag ifrån att 
denna handskrifts variant är att föredra. Paris kan ses som ett exempel på 
onomastisk anpassning vid avskrivning och kopplas till det fornvästnordiska 
ortnamnet París f., därav den slutgiltiga varianten París. 

Ortnamnsvarianten Vinland i AM 16, \til vinl̶z\̶, 31r, \t’ Vınl̶z\̶, 84v, \t’ 
Vınl̶z\̶, 86r, och Papp. 41, \til Vin|lands\, 78r, motsvaras av Vindland i deras 
förlagor GKS 1006, \til wind landz\, p. 780, \t’ windln̅dz\, p. 907, \tıl 
Win̅d|landz\, p. 912, respektive AM 1005, \til Vindlands\, 42v. Förlagornas 
variant Vindland byts ut mot Vinland som kan förknippas med Vínland n., 
den fornvästnordiska benämningen på delar av Nordamerika, därav den slut-
giltiga varianten Vínland. 

5.1.2.5 Normalisering 
Det undersökta ortnamnsmaterialet innehåller 33 ortnamnsbelägg och 15 
motsvarande ortnamnsvarianter som uppkommit genom normalisering av 
ortnamnsvarianter vid avskrivning. 

Jón Eggertsson, skrivaren av Papp. 41, normaliserar åtta belägg och sju mot-
svarande ortnamnsvarianter ur sin förlaga AM 1005: Arkus, \arkŭs\, 70v, 
normaliseras till Arkun, \Arcŭn\, 126r; Jónsborg, \vid Jons borg\, 3r, \til 
Jons borgar\, 74v, till Jomsborg, \Vıd Jöms borg\, 17r, \til | Jöms borgar\, 
132r; Strala, \til Stralŭ\, 72r, till Stræla, \til | Strælŭ\, 128v; Saulldur, \J 
anne Saŭlldŭr\, 73r, till Svoldur, \j Än̅e Sv̆olldŭr\, 129v; Valavöxtr, \af 
Vala|voxt\, 71v, till Valagustr, \af Valagŭst\, 127v; Valung \ȧ Valŭng\, 72r, 
till Valning, \a Valning\, 128v; Vinland, \J Vinlandi\, 4v, till Vindland, \j 
Vındlandi\, 19v. 

I fem fall av normalisering, Arkun, Stræla, Svoldur, Valagustr och 
Vindland, utgår Jón Eggertsson med all sannolikhet ifrån de ortnamnsbe-
lägg som han kopierat tidigare ur förlagan. I ett fall, Jomsborg, litar han på 
sin onomastiska kompetens, då han ersätter förlagans Jónsborg. I ytterligare 
ett fall, Valning, låter Jón Eggertsson sin läsning av förlagan i ett oklart fall 
därefter vara normgivande, då han först läser AM 1005:s Valmig som Val-
ning (5.1.2.3), och senare väljer att ersätta förlagans tydliga Valung med 
Valning. 

Ásgeir Jónsson, skrivaren av AM 16, normaliserar sex belägg och fyra mot-
svarande ortnamnsvarianter ur sin förlaga GKS 1006: Guðakursá, \ad Gud 
akŭrz a\, p. 892, normaliseras som Guðakrsá, \at Guða krs a\, 79r; 
Kotskogur, \Kot skögur\, p. 908, som Kotskogr, \kot skogr\, 84v; Svolldur, 
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\tıl Suolldrar\, p. 894, Svaulldur \tıl Sŭaŭlldŭrz\, p. 900, och Saulldur, \ȷ 
ain̅e Saulldŭr\, p. 900, som Svoldr, \t' Svóldrr\, 79v, \t' svoldrs\, 82r, \i an̅e 
Svoldr\, 82r; Valagustr, \af walaguzt\, p. 896, som *Valagat, \af Valagat\, 
80v. I ett fall, *Valagat, väljer Ásgeir Jónsson att prioritera det belägg som 
han kopierat tidigare ur förlagan, jfr \tıl walagat\ GKS 1006, p. 896, och \t’ 
Vala|gat\ AM 16, 80v, som följs av \af walaguzt\ GKS 1006, p. 896, respek-
tive \af Valagat\ AM 16, 80v. 

Både avskrivningssituationen och skrivarens onomastiska kompetens ver-
kar spela roll då Ásgeir Jónsson byter ut B-redaktionens Svolldur, Svaull-
dur och Saulldur mot Svoldr. AM 16:s första 27 kapitel är kopierade efter 
AM 20 d fol, en A-handskrift, som innehåller de två första Svoldr-beläggen: 
\vid | Svollðr\, 3r, och \vid Svollðr\, 4r. Det krävs dock onomastisk kompe-
tens för att genomgående byta B-redaktionens olika varianter mot A-
redaktionens Svoldr. Skrivarens allmänna språkkunskaper har betydelse när 
förlagans Guðakursá och Kotskogur ersätts av Guðakrsá respektive 
Kotskogr, det vill säga varianter utan epentetiskt /u/. Det är möjligt att skri-
varen hade för avsikt att på detta vis arkaisera texten. 

AM 1005:s skrivare förefaller normalisera sju belägg och tre motsvarande 
ortnamnsvarianter ur sin förlaga AM 180 b. Det är sannolikt att förlagans til 
Valagusts i två fall byts ut mot til Valagust (5.1.2.2). 

I tre fall normaliseras varianten Vinland som Vindland i AM 1005, vil-
ket framgår vid jämförelsen av beläggen ur avskriften och dess medeltida 
förlaga: \ȷ Vind landi\, AM 1005, 41v, motsvaras av \ȷ uíṅ l̶d̶e\ AM 180 b, 
29v, och \J Vind landi\, \af Vind landi\, AM 1005, 43v, motsvaras av \ȷ 
uíṅl̶d̶e\, \af uíṅ l̶d̶e\, AM 180 b, 30v. AM 1005:s skrivare utgår vid normali-
sering i dessa fall sannolikt från de ortnamnsbelägg som tidigare kopierats ur 
förlagan, jfr till exempel \t’ uínd l̶d̶z\ AM 180 b, 20v, som motsvaras av \til 
Vindlands\, 12v, i AM 1005. 

I två fall verkar AM 1005:s skrivare normalisera ortnamnsvarianterna 
Flasminni och Flatsminni som Platsminni (jfr 5.1.3.4). De motsvarande 
ortnamnsbeläggen i AM 180 b saknas, men det är möjligt att jämföra AM 
1005:s belägg med motsvarande belägg i systerhandskriften GKS 1006. \til 
platz min nis\ AM 1005, 76v, motsvaras av \tıl flas|min̅is\ GKS 1006, p. 
908, och \J platz m inne\ AM 1005, 78v, motsvaras av \ȷ flatz-|min̅e\ GKS 
1006, p. 912. Variationen Plazminni : Flatsminni förekommer även i A-
redaktionen, jfr beläggen \a plaz min-|ni\, 34r, och \i flatz minni\, 34v, i AM 
18, vilket tyder på att GKS 1006 i de två ovan presenterade fallen troligen 
står närmare förlagan AM 180 b. AM 1005:s skrivare lägger alltså vikt på de 
ortnamnsbelägg som tidigare kopierats ur förlagan, jfr \ad | platz m inni\, 
75v. 

Add. 11119:s skrivare normaliserar fyra belägg och två motsvarande ort-
namnsvarianter ur sin förlaga AM 16: til Valagusts, \t' Vala|guztz\, 85r, 
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normaliseras till til Valagust, \til valagŭst\, p. 273, Vinland, \til vinl̶z\̶, 31r, 
\t' Vınl̶z\̶, 84v, \t' Vınl̶z\̶, 86r, normaliseras till Vindland, \til Vind landz\, p. 
88, \til Vind land z\, p. 272, \til Vind landz\, p. 276. I alla dessa fall lägger 
Add. 11119:s skrivare vikt på de ortnamnsbelägg som tidigare har kopierats 
ur förlagan, jfr \t’ | Valaguzt\ AM 16, 81r, vilket motsvaras av \til | Valgust\ 
Add. 11119, p. 258, och \t’ Vındl̶z\̶ AM 16, 23v, som motsvaras av \til Vind-
landz\ Add. 11119, p. 66. 

Jón Erlendsson, en av skrivarna bakom AM 19, normaliserar fyra belägg och 
tre motsvarande ortnamnsvarianter ur sin förlaga GKS 1006. Flasminni, \tıl 
flas|min̅is\, p. 908, normaliseras som Plazminni, \tıl Plaz m ın̅is\, 89r, och 
til Valagusts, \tıl Walagŭstz\, p. 908, \tıl | Walagustz\, p. 914, som til 
Valagust, \tıl Valagŭst\, 89r, \til Valagust\, 92r. I de ovan presenterade nor-
maliseringarna förefaller Jón Erlendsson lita på de ortnamnsbelägg som han 
tidigare kopierat ur förlagan, jfr \ad | plaz min̅e\ GKS 1006, p. 907, som mot-
svaras av \ad Plaz min̅e\ AM 19, 88v, och \til Walagŭst\ GKS 1006, p. 897, 
som motsvaras av \tıl Valagŭst\ AM 19, 83r. 

Det är även nödvändigt att uppmärksamma att Vinland, \ȷ uíṅlde\, 33r, i 
AM 180 b, GKS 1006:s förlaga, motsvaras av Vindland i AM 19, \ȷ wind 
lan̅dı\, 3r. Det är möjligt att normaliseringen Vinland > Vindland redan 
ägde rum i AM 19:s förlaga, GKS 1006. Jag väljer dock att se valet av ort-
namnsvarianten Vindland som en normalisering i AM 19, eftersom motsva-
rande belägg i GKS 1006 saknas på grund av lakun. Ett Vindland-belägg, \ꜳ 
Vind lan̅dı\ AM 19, 1r, föregår det studerade belägget \ȷ wind lan̅dı\. AM 
19:s första sida är emellertid utförd av en annan skrivare, vilket innebär att 
det är oklart vilket belägg föregick \ȷ wind lan̅dı\ i den av Jón Erlendsson 
kopierade sidan. Det är möjligt att både det föregående belägget och Jón 
Erlendssons onomatiska kompetens hade betydelse för normaliseringen av 
Vinland till Vindland. 

I GKS 1006, en annan handskrift utförd av Jón Erlendsson, normaliseras tre 
belägg och en motsvarande ortnamnsvariant ur förlagan AM 180 b. Ort-
namnsvarianten Vinland, \ȷ uíṅ l̶d̶e\, 29v, \ȷ uíṅl̶d̶e\, \af uíṅ l̶d̶e\, 30v, norma-
liseras som Vindland, \j wın dlandi\, p. 829, \ȷ wınd|landi\, \aff wınd 
lan̅de\, p. 833. Jón Erlendsson utgår rimligen i dessa fall från de ortnamnsbe-
lägg som tidigare kopierats ur förlagan, jfr till exempel \t’ uínd l̶d̶z\ AM 180 
b, 20v, som motsvaras av \t’ windln̅dz\ i GKS 1006, p. 762. 

En av skrivarna bakom Lbs 148 normaliserar ett belägg och en motsvarande 
ortnamnsvariant ur sin förlaga AM 18. Ortnamnsvarianten Ræng, \a Ręng\ 
AM 18, 31v, normaliseras som Reing, \a Reing\ Lbs 148, 112v. Lbs 148:s 
belägg utgör den första förekomsten av ortnamnsvarianten Reing i hand-
skriften. Det förefaller rimligt att skrivningen av inbyggarbeteckningen 
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réingar, jfr \til Reinga\ Lbs 148, 112r, kan ha påverkat skrivaren av Lbs 148 
och lett till den normaliserade ortnamnsvarianten Reing. 

5.1.3 Ortnamnsfel 
I detta avsnitt analyseras textvittnesspecifika ortnamnsvarianter och härled-
ningsbara, redaktionsspecifika ortnamnsvarianter. Varje delavsnitt börjar 
med en definition av en aktuell typ av ortnamnsfel. Därefter följer en diskus-
sion av eventuella undantag och en redovisning av relevanta ortnamns-
varianter. I avsnitten 5.1.3.1–5.1.3.3 tillämpas alfabetisk princip vid redovis-
ningen av det relevanta variantmaterialet. I 5.1.3.4 indelas de studerade 
varianterna i fyra grupper beroende på deras spridning. Inom varje sådan 
grupp är det dock den alfabetiska principen som gäller. 

Varje studerad ortnamnsvariant diskuteras i enlighet med följande struk-
tur. Först presenterar jag den aktuella varianten och ett urval av de belägg 
som varianten baseras på. Därefter redogör jag för relevant variant- och be-
läggmaterial från samma redaktion eller från sagans båda redaktioner. Slutli-
gen resonerar jag kring variantens uppkomst utifrån det samlade materialet. I 
analyserna används i många fall även resultaten av den etymologiska delun-
dersökningen. I sådana fall hänvisas läsaren till aktuella avsnitt i kap. 6. 

5.1.3.1 Metates 
Metates är ett fenomen som uppstår genom omkastning av grafer i de kopie-
rade ortnamnsbeläggen och motsvarande ortnamnsvarianter (se även Haugen 
2013b s. 108). I det undersökta materialet förekommer endast ett ortnamns-
belägg och därmed en ortnamnsvariant som uppkommit genom metates. 

Lbs 148:s ortnamnsvariant Sovldr, \vid Sovld r\, 4r, motsvaras av Svoldr, 
\vid Svoldr\, s. 6, i AM 20 k, som i detta fall utgör utgångspunkten för jäm-
förelsen, eftersom Lbs 148:s förlaga, AM 18, saknar motsvarande belägg på 
grund av lakun. 

5.1.3.2 Minimförväxling 
Minimförväxling innebär att uppsättningen av minimer i förlagans ortnamns-
variant vid kopiering ersätts med en annan uppsättning i de kopierade be-
läggen och motsvarande ortnamnsvarianter. Det bör poängteras att antalet 
minimer i de kopierade beläggen även kan minska eller öka jämfört med 
antalet i förlagans belägg. 

Det undersökta materialet vittnar om att sju ortnamn, á Dimin, *Dimin, 
*Dubin, Dunzarbrú, *Grozvin, *Kvaviz : *Kvauz och Valung, har gett upp-
hov till variation som innefattar 14 belägg och 11 motsvarande ortnamns-
varianter. 
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GKS 1006:s ortnamnsvariant á Dunui, \ꜳ dunuı\, p. 897, motsvaras av á 
Dimin i systerhandskriften AM 1005, \ȧ dimin\, 71v, och även i AM 18, A-
redaktionens huvudhandskrift, \a Dimin\, 29r. Det faktum att AM 1005:s 
ortnamnsvariant sammanfaller med ortnamnsvarianten i A-redaktionen kan 
vara ett indicium på att AM 1005 i detta fall står närmast förlagan AM 180 
b. Det är minimförväxling som med all sannolikhet ligger bakom varianten á 
Dunui. 

AM 18:s *Analöng, GKS 1006:s och AM 1005:s Analaun (se 5.1.2.3 för de 
aktuella beläggen) kan jämföras med Valung i både A- och B-redaktionen, 
som enligt den etymologiska delundersökningens resultat sannolikt utgör 
utgångsvarianten (6.2.7). Växlingen mellan <v> i V-alung och <n> i *A-n-
alöng och A-n-alaun kan ses som exempel på minimförväxling, jfr AM 16:s 
Duuarzbrú och AM 1005:s *Knaur nedan, och även AM 180 b:s icke-
propriella belägg \kuida\, 30r, det vill säga kvida : kvíða i stället för kníða 
(preteritum particip från knýja böjt efter huvudordet síðu f. sg. ack.).60 Det är 
sannolikt att minimförväxlingen ägde rum redan i de aktuella handskrifternas 
förlagor, Codex Academicus och AM 180 b. 

*Dunum, ortnamnsvarianten i GKS 1006, \tıl Dŭnŭm̅\, p. 907, och även AM 
1005, \til | Dŭn ŭm\, 72r, utgör sannolikt en novation och exempel på minim-
förväxling, om man jämför B-varianten med A-redaktionens stabila *Dimin, 
\til Dimin\ AM 18, 34v. AM 180 b, förlagan till GKS 1006 och AM 1005, 
eller en av dess föregångare är förmodligen källan till varianten *Dunum. 
Papp. 41:s ortnamnsvariant *Dimum, \til Dim um\, 128r, är ytterligare ett 
exempel på minimförväxling och motsvaras av förlagans, AM 1005:s, 
*Dunum, se á Dunui ovan. 

GKS 1006:s *Dubni, \tıl Dubni\, p. 872, utgör sannolikt en novation och 
exempel på minimförväxling, om man jämför varianten med AM 18:s 
*Dubbin, \til Dŭbbin\, 16v, och tar hänsyn till resultaten av den etymolo-
giska delundersökningen som etablerar ortnamnet *Dubin (6.1.1.2). Varian-
ten *Dubni ger troligen upphov till ytterligare en minimförväxling, *Dubin, 
\tıl Dubin\, 69v, i AM 19, GKS 1006:s kopia, som råkar sammanfalla med 
*Dubin. 

AM 16:s ortnamnsvariant Duuarzbrú, \Duurz brŭ\, 81r, motsvaras av 
Dunzarbrú i förlagan GKS 1006, \Dunzrbru\, p. 898. Ásgeir Jónssons Duu- 
är med säkerhet ett exempel på minimförväxling. 

                                 
60 Se även 5.1.3.4 och 5.1.4 för vidare diskussion om varianterna *Analöng och Analaun. 
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AM 1005:s *Gasnin, \ȧ Gäsnin\, 76r, kan jämföras med *Grozvin, \a 
Grozvín\, 34v, i AM 18 och \ꜳ Gozuin\, p. 908, i GKS 1006.61 Om hänsyn tas 
till ortnamnsvarianten *Grozvin i både A- och B-redaktionen och till resulta-
ten av den etymologiska delundersökningen som etablerar ortnamnet *Groz-
vin (6.1.1.4), är det möjligt att se AM 1005:s *Gasnin som ett exempel på 
minimförväxling, där <v> byts ut mot <n>. 

AM 1005:s *Knaur, \J Knaŭr\, 71r, motsvaras av *Kvauz, \j […] kvaŭz\, p. 
896, i GKS 1006 och *Kvaviz, \i Kua-|viz\, 28v, i AM 18. Det ter sig rimligt 
att anta att GKS 1006:s ortnamnsvariant som står närmast den i A-
redaktionen även representerar förlagans, AM 180 b:s, variant. AM 1005:s 
belägg, där <v> byts ut mot <n>, utgör antagligen ett exempel på minimför-
växling (5.2). 

GKS 1006:s och AM 1005:s Valmig, \walmig\, p. 894, respektive \Valmig\, 
70r, kan jämföras med Valung, \ꜳ wal un̅g\, p. 899, \ȧ Valŭng\, 72r, i 
samma B-handskrifter, samt med Valung, \a valung\ AM 18, 30r, i A-
redaktionen. Om hänsyn tas till ortnamnsvarianten Valung i både A- och B-
redaktionen och till resultaten av den etymologiska delundersökningen som 
etablerar ortnamnet Valung (6.2.7), är det möjligt att betrakta GKS 1006:s 
och AM 1005:s belägg som novationer och exempel på minimförväxling, där 
<un> byts ut mot <mi>. Det är troligt att minimförväxlingen ägde rum redan 
i AM 180 b eller en av dess föregångare. 

5.1.3.3 Felaktig upplösning av förkortningstecken 
Felaktig upplösning av förkortningstecken innebär att ett förkortningstecken 
eller ett grafkluster i förlagan misstas för ett (annat) förkortningstecken, eller 
att ett förkortningstecken även i upplöst form placeras på ett felaktigt ställe i 
de kopierade ortnamnsbeläggen och motsvarande ortnamnsvarianter. I det 
undersökta materialet förekommer det endast fem ortnamnsbelägg och fem 
ortnamnsvarianter som uppkommit genom felaktig upplösning av förkort-
ningstecken. 

AM 1005:s ortnamnsvariant Dimarsbrú motsvaras av Dunzarbrú i syster-
handskriften GKS 1006 och i A-redaktionen (se 5.1.2.2 för aktuella belägg). 
Det syns rimligt att GKS 1006:s variant som i princip sammanfaller med A-
redaktionens står närmast förlagan AM 180 b:s variant. AM 1005:s skrivare 
placerar den upplösta förkortningen <ar>, jfr \r\ i GKS 1006, på ett felaktigt 
ställe i ortnamnsbelägget och den motsvarande ortnamnsvarianten. 

                                 
61 Se även 5.1.3.3 för vidare diskussion om varianten *Gasnin. 
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AM 16:s ortnamnsvariant Duuarzbrú motsvaras av Dunzarbrú i förlagan 
GKS 1006 (se 5.1.3.2 för aktuella belägg). Ásgeir Jónsson, AM 16:s skriva-
re, placerar förkortningstecknet \r\ på ett felaktigt ställe i detta fall. 

AM 1005:s ortnamnsvariant *Gasnin motsvaras av *Grozvin i systerhand-
skriften GKS 1006 och i AM 18, A-redaktionens huvudhandskrift (se 5.1.3.2 
för aktuella belägg). Det verkar klart att AM 1005:s och GKS 1006:s skri-
vare läste en och samma förkortning i AM 180 b på två olika sätt. Jón Er-
lendsson läste det som ett supralinjärt <o>, vilket framgår av belägget i GKS 
1006 och även av den motsvarande ortnamnsvarianten i AM 18. AM 1005:s 
skrivare verkar ha läst förkortningen som ett supralinjärt <a>. Som jag 
nämnt i 3.4.3 kan det supralinjära <a>-et även användas för att spara plats i 
AM 180 b, till exempel \hafa\, 19v. Det är tänkbart att AM 1005:s skrivare 
tolkade det supralinjära <a>-et på detta sätt och därigenom fick belägget \ȧ 
Gäsnin\. 

GKS 1006:s *Valagat är av allt att döma ett exempel på felaktig upplösning 
av förkortningstecken. Jón Erlendsson misstog i detta fall en <us>-
förkortning som påminner om siffran 9 för ett supralinjärt <a> i AM 180 b 
(detaljerad genomgång i 3.4.3). 

AM 1005:s ortnamnsvariant Vostusta, \upp vozt ustŭ\, 78v, motsvaras av 
Vostrosa i systerhandskriften GKS 1006, \vpp voztosŭ\, p. 913, och i A-
redaktionens huvudhandskrift AM 18, \up a Voz trosŭ\, 37v. Det förefaller 
troligt att AM 1005:s skrivare misstagit ett supralinjärt <o> för ett så kallat 
<us>-tecken som påminner om siffran 9.62 

5.1.3.4 Övriga fel 
Övriga fel är de som inte tillhör i 5.1.3.1–5.1.3.3 presenterade feltyper. 
Dessa omfattar 33 ortnamnsbelägg och 25 ortnamnsvarianter, vilka delas in i 
fyra grupper. 

1) Första gruppen omfattar den variation som är gemensam för A- och B-
redaktionen av Knýtlinga saga. Åtta ortnamnsbelägg och tre ortnamns-
varianter hör hit. 

Variationen Plazminni : Flatsminni : Flasminni omfattar fyra belägg i AM 
18: \inn a plaz min-|ni\, 34r, \i f latz minni\, 34v, \til Flatz minniss\, 35r, \i 
Flatz minni\, 37r, och fyra belägg i GKS 1006: \ın̅ ad | plaz min̅e\, p. 907, \ȷ 
Plaz min̅e\, p. 907, \tıl flas|min̅is\, p. 908, \ȷ flatz-|min̅e\, p. 912.63 Den 

                                 
62 Se 3.4.3 för ingående diskussion av ett annat exempel av sammanblandning av ett <us>-
tecken, och ett supralinjärt <a>. 
63 AM 1005 har enbart varianten Platsminni på grund av normalisering, se 5.1.2.5. 
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etymologiska delundersökningen fastställer ortnamnet Plazminni (6.3.8). Det 
innebär att varianter som Flatsminni och Flasminni är resultat av ortnamns-
fel begångna tidigt i Knýtlinga sagas tradering, eftersom variationen finns i 
sagans båda redaktioner. 

Det finns åtminstone ytterligare ett exempel på variationen mellan <p> 
och <f> i Knýtlinga sagas handskrifter. Sagans redaktioner använder sig av 
olika ortnamnsvarianter när de omnämner det berömda slaget vid Foteviken. 
A-redaktionens Fótvík motsvaras vid ett tillfälle av Pótvík i både GKS 1006 
och AM 1005, samt, vid ett annat tillfälle, av Pottvík i AM 1005 och av 
Pótvík i GKS 1006 (SD s. 220, 222). B-redaktionens <p>-variant, Potvijk, 
finns även att hitta i Arngrímur Jónssons verk (Jakob Benediktsson 1957 s. 
90). 

Växlingen mellan \f\ och \p\ kan vara ortografiskt betingad och bero på 
likformigheten av graferna, se ett exempel från AM 180 b där Suddaþorp 
skrivs \Sudda þof.\ (figur 17), jfr \skipta.\ för skipta (figur 18). 

 
Figur 17. \Sudda þof.\, AM 180 b, 33r. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 

 
Figur 18. \skipta.\, AM 180 b, 33r. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 

Variationen Valung : *Falong omfattar tre belägg i AM 18, \Valung\, 27r, \a 
Falong i\, 28r, \a valung\, 30r, samt två belägg i GKS 1006, \af | fälonge\, p. 
895, \ꜳ walun̅g\, p. 899, och AM 1005, \ȧ falonge\, 70v, \ȧ Valŭng\, 72r. 
Enligt resultaten av den etymologiska delundersökningen kan man räkna 
med ortnamnet Valung (halvön Schaprode, 6.2.7). Det innebär att varianten 
*Falong är ett ortnamnsfel som begicks tidigt i Knýtlingas tradering, ef-
tersom sagans båda redaktioner uppvisar variationen. Det är oklart vad som 
föranledde växlingen mellan <v> och <f> i detta fall, men det är viktigt att 
uppmärksamma att fonemen /v/ och /f/ realiseras likadant förutom stämton. 
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2) Andra gruppen av övriga fel omfattar den variation som skiljer A-
redaktionens textvittnen från B-redaktionens; däri ingår fyra belägg och fyra 
motsvarande ortnamnsvarianter. 

Fyra belägg i AM 18: \a Ręng\, \Ręing\, \af Ręing\, \Ręing\, 31v, vittnar om 
variationen Ræng : Ræing, jfr även varianten Reing i B-redaktionen. Ort-
namnet Réing (Rügen, 6.2.5) har etablerats på grundval av resultaten av av-
handlingens etymologiska delundersökning, vilket innebär att varianten 
Ræng med all sannolikhet är ett ortnamnsfel. I detta fall verkar Árni 
Magnússon utelämna en graf, jfr även korrektionen i belägget \Ręing\. Det är 
dock även möjligt att felet redan fanns med i AM 18:s förlaga, Codex Aca-
demicus. 

Variationen Valung : *Analöng omfattar tre belägg i AM 18: \Valung\, 27r, 
\Analøng\, \a valung\, 30r, jfr även varianten Valung i B-redaktionen. Ort-
namnet Valung (halvön Schaprode, 6.2.7) har etablerats på grundval av re-
sultaten av avhandlingens etymologiska delundersökning. Det är rimligt att 
se varianten *Analöng som ortnamnsfel. *Analöng har sannolikt uppkom-
mit genom att <v> eller <u> uppfattades som <n>, samt genom att preposi-
tionen á skrevs ihop med namnet (se 5.1.3.2 och 5.1.4). <u> i Valung byttes 
även ut mot <ö> i *Analöng av oklar anledning. 

Två belägg i AM 18: \Atripiden\, 34r, \up a Tripipen\, 37v, ligger till grund 
för varianterna *Atripiðen : *Tripipen, jfr även *Tribipen i B-redaktionen. 
Enligt resultaten av avhandlingens etymologiska delundersökning kan man 
räkna med ortnamnet *Tribiðen/*Tríbiðen (6.1.1.11). Det innebär att 
*Atripiðen och *Tripipen troligen uppkommit som resultat av ortnamns-
fel.64 

Variationen *Kvaviz : *Kvauz och A-redaktionens *Kvaviz tas upp i 
5.1.1.5. 

3) Tredje gruppen omfattar den variation som skiljer B-redaktionens textvitt-
nen från A-redaktionens. Åtta belägg och sex ortnamnsvarianter hör hit. 

Beläggen \ȷ ain̅e Saulldŭr\, p. 900, och \J anne saŭlldŭr\, 73r, i GKS 1006 
respektive AM 1005 saknar motsvarigheter i handskrifternas gemensamma 
förlaga, AM 180 b. Dessa belägg kan dock jämföras med beläggen \tıl 
Sŭaŭlldŭrz\, p. 900, och \til Sŭaŭl lands\, 72v, i samma handskrifter och även 
med \i anni | Svollðr\, 30v, i AM 18, A-redaktionens huvudhandskrift. Ort-
namnsvarianten Saulldur där \au\ sannolikt representerar /ɔ/ uppstod 

                                 
64 Se 5.1.4 om *Atripiðen och även 5.1.1.8 om växlingen <p> : <ð> och <b> : <p> i ort-
namnsvarianterna. 



 141 

troligen redan i AM 180 b genom att skrivaren utelämnade ett <u>, jfr till 
exempel \tıl Sŭaŭlldŭrz\ ovan. 

Variationen Stræla : Strala förekommer endast i B-redaktionen, där det 
enda Strala-belägget motsvaras av sju Stræla-belägg: \tıl Stralu\ GKS 1006, 
p. 898, och \til Str alŭ\ AM 1005, 72r, motsvaras till exempel av \f’ ofan̅ 
Strælu\ GKS 1006, p. 895, respektive \fyrer ofan strælŭ\ AM 1005, 70v. 
Varianten Stræla används även genomgående i A-redaktionen. 

Strala ur Knýtlinga sagas textvittnen har motsvarigheter i belägg från öv-
riga källor som används för att fastställa ortnamnets etymologi (Stræla, 
6.1.1.10). Det är dock mer sannolikt att varianten Strala återspeglar ortogra-
fisk variation snarare än uttalsvariation, trots att AM 180 b inte verkar 
blanda ihop <æ> och <a>. Jag har hittat endast ett exempel som kan ses som 
en sammanblandning av <æ> och <a> i den medeltida handskriften: \uæ̅ge\, 
30r, det vill säga uænge, i stället för vangi. 

Beläggen \ȷ t’bıpen\, p. 913, i GKS 1006 och \J til b ip en\, 78v, i AM 1005 
vittnar om variationen *Tribipen : *Bipen. Den etymologiska delundersök-
ningen fastställer ortnamnet *Tribiðen/*Tríbiðen (6.1.1.11). *Tribipen och 
*Bipen har alltså sannolikt uppkommit som resultat av ortnamnsfel.65 

Variationen *Kvaviz : *Kvauz och B-redaktionens *Kvauz tas upp i 
5.1.1.5. 

4) Fjärde gruppen av övriga fel omfattar den variation som förekommer i 
enskilda textvittnen av Knýtlinga saga. Här återfinns 13 belägg och 13 mot-
svarande varianter. 

Lbs 148:s *Alripiðen, \A l ripiden\, 114v, motsvaras av *Atripiden, 
\Atripiden\, 34r, i förlagan AM 18. Lbs 148:s skrivare glömmer med all san-
nolikhet det lodrätta strecket på ett förväntat <t> (se även om varianten 
*Flalzminni i samma handskrift nedan). 

Lbs 148:s Askun, \askun\, 109v, motsvaras av Arkun, \Arkún\, 28v, i förla-
gan AM 18, det vill säga <r> byts ut mot <s> i kopian. Det förekommer ett 
liknande exempel, där AM 180 b:s \þıors luṅdr\, 20v, läses som \þiörs lunds\ 
i AM 1005 (SD s. XXXII f.). Det är möjligt att det i det senare fallet handlar 
om förväxling av <r>-rotunda med <z> (figur 19) som tolkas som genitivän-
delse, eftersom genitiv-s ofta representeras av <z> i AM 180. AM 18:s tyd-
liga <r> kan dock knappt förväxlas med <s> (figur 20). Orsaken till varför 
<r> byts ut mot <s> i Lbs 148 är därför oklar. 

                                 
65 Se 5.1.4 om *Bipen och 5.1.1.8 om växlingen <p> : <ð> och <b> : <p> i A- och B-
redaktionens varianter, *Tripipen : *Atripiðen respektive *Tribipen : *Bipen. 
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Figur 19. \þıors luṅdr\, AM 180 b, 20v. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 
Bilden har gjorts ljusare. 

 
Figur 20. \Arkún\, AM 18, 28v. © Foto: Den Arnamagnæanske Samling. 

Varianten *Dubim, \til Dŭbim\, 110r, i Papp. 41, motsvaras av förlagan AM 
1005:s *Dubrin, \til dŭbrin\, 61r. Sekvensen <rin> tolkas alltså av okänd 
anledning som <im>. Det verkar som att <r> kunde uppfattas som minim av 
vissa skrivare. 

AM 1005:s variant *Dubrin, se belägget ovan, utgör sannolikt en novation 
och motsvaras av A-redaktionens *Dubbin, \til Dŭbbin\, AM 18, 16v. Ort-
namnet *Dubin (Dobin, 6.1.1.2) har etablerats på grundval av resultaten av 
avhandlingens etymologiska delundersökning. Det förefaller rimligt att se 
*Dubrin som ortnamnsfel, då <r> läggs till förlagans antagna minimupp-
sättning (se om systerhandskriften GKS 1006:s variant i 5.1.3.2).  

Lbs 148:s Flalzminni, \i Flalz min̅i\, 117v, motsvaras av varianten 
Flatzminni, \i F latz minni\, 37r, i förlagan AM 18. Lbs 148:s skrivare 
glömmer med all sannolikhet det lodrätta strecket på ett förväntat <t>. 

AM 19:s Karonz, \karonz\, 85r, motsvaras av Karenz, \karenz\, p. 901, i 
förlagan GKS 1006. Jón Erlendsson ersätter av okänd anledning förlagans 
<e> med <o>. I detta fall skrev samma skrivare både förlagan och kopian, 
vilket innebär att Jón Erlendsson inte lyckades identifiera <e> i sin egen text. 
Det är möjligt att grafens otydliga utformning orsakade felläsningen (figur 
21). 
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Figur 21. Det Kongelige Bibliotek, GKS 1006, p. 901: \karenz\ och exempel på hur 
<e> och <o> kan se ut i handskriften. 

AM 1005:s *Knaur, \J k naŭr\, 71r, motsvaras av *Kvauz i systerhandskrif-
ten GKS 1005 och *Kvaviz i A-redaktionen (se 5.1.1.5 för aktuella belägg). 
AM 1005:s och GKS 1006:s gemensamma förlaga AM 180 b saknar motsva-
rande belägg. AM 1005:s variant är med all sannolikhet en novation, då för-
lagans <z> byts ut mot <r> (om växlingen mellan <n> och <v> i *Knaur 
och *Kvauz se 5.1.3.2). Det är rimligt att anta att <z> misstagits för <r> i 
detta fall.66 

B-redaktionens *Ribusis : *Ribussis tas upp i 5.1.4. 

Lbs 148:s Skuparödd, \Skŭpa rödd\, 109v, motsvaras av Skaparödd, 
\Skaparø-|dd\, 28v, i förlagan AM 18. Lbs 148:s skrivare ersätter av okänd 
anledning förlagans tydliga <a> med <u>. Det finns åtminstone ytterligare 
ett exempel på samma fenomen då AM 18:s \við Más-|nes\, 28r, blir till \vid 
Musnes\, 109r, i Lbs 148. 

Papp. 41:s *Valagost, \til Valagŏsts\, 135v, motsvaras av Valagustr, \til | 
Vala gŭst\, 76v, i förlagan AM 1005. Av oklar anledning ersätter Papp. 41:s 
skrivare förlagans <u> med <o>, genom vilket den genomskinliga le-
den -gustr (Valagustr, 6.1.3.8) blir ogenomskinlig. 

NKS 873:s skrivare byter ut variantens ackusativböjning mot dativböjning: 
AM 20 k:s í Vindland, \i Vindland\, 152,67 motsvaras av í Vindlandi, \i 
Uın̅dlandi\, 52v, i NKS 873. Kontexten, ”Bjǫrn settiz þar með sinn styrk í 
Vinðland í ríki Danakonungs” (SD s. 175), ’Björn bosatte sig med sin här 
där i Vendland, i den danska kungens rike’, framför allt rörelseverbet settist, 
                                 
66 Se stycket om varianten Askun ovan för redogörelse av ett annat exempel där AM 1005 
sannolikt misstagit AM 180 b:s <r>-rotunda för <z> (figur 19). 
67 AM 20 k får representera NKS 873:s förlaga i detta fall, eftersom AM 18 har en lakun och 
saknar motsvarande belägg. 
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förutsätter att prepositionen í styr ackusativ, vilket innebär att í Vindlandi är 
exempel på böjningsfel. Det är tänkbart att frasen í ríki Danakonungs, där 
man kan konstatera dativböjning, kan ha påverkat skrivaren och lett till att í 
även i det första fallet styr dativ i NKS 873. 

AM 1005:s Vostusta motsvaras av Vostrosa i systerhandskriften GKS 1006 
och i A-redaktionen (se 5.1.3.3 för aktuella belägg och överväganden 
angående upplösning av förkortningstecknet i dessa varianter). Av oklar 
anledning lägger AM 1005:s skrivare till ytterligare ett <t> efter den upp-
lösta förkortningen i sin variant. 

5.1.4 Samspelet mellan ortnamn, personnamn och icke-proprier 
I de studerade sagaavskrifterna är gränserna mellan ortnamn och andra typer 
av namn, mellan ortnamn och övriga substantiv samt mellan ortnamn och 
andra ordklasser diffusa, eftersom gränsdragningen mellan dessa grupper i 
första hand beror på läsarens och avskrivarens ortnamnskompetens eller 
bedömning av kontexten. Grafiska ord eller delar av grafiska ord i förlagan 
kan omtolkas som ortnamn eller delar av ortnamn i avskriften. Förlagans 
ortnamn kan på samma sätt uppfattas som personnamn, folkslagsbeteckning-
ar eller prepositionsfraser vid avskrivning. Omtolkningar av denna typ om-
fattar 13 belägg, bland vilka man kan urskilja en personnamnsvariant, två 
folkslagsbeteckningar och sju ortnamnsvarianter. Dessa kan delas in i föl-
jande fem typer. 

1) Den första typen rymmer det fall där skrivaren uppfattar förlagans 
ortnamnsbelägg och en motsvarande ortnamnsvariant som ett person-
namnsbelägg och en motsvarande personnamnsvariant. 

AM 1005 innehåller ett personnamnsbelägg, \til Buris.\, 78v, som motsvaras 
av ett ortnamnsbelägg i systerhandskriften GKS 1006, \tıl | t’buzis\, p. 913, 
och även i A-redaktionen, \til Tri bŭðiz.\ AM 18, 37v. Förlagan AM 180 b 
saknar motsvarande textparti. Det är sannolikt att omtolkningen beror på ett 
samspel av olika faktorer där både textuell och övrig kontext som inbegriper 
skrivarens mentala referensram spelade roll. Den textuella kontexten, ”fór 
þaðan til Tribuzis ok svá upp á Tripipen” (SD s. 291), ’for därifrån till Tri-
buzis och så upp till Tripipen’, och ortnamnets förkortade form som GKS 
1006 bevarat, \tıl | t’buzis\, gav AM 1005:s skrivare möjligheten att läsa ihop 
prepositionen til som oftast förkortas \t̍\ i AM 180 b, AM 1005:s förlaga, och 
ortnamnets första graf och förkortningstecken, *\t̍\. Denna samläsning kan 
även ses som en medveten rättelse av förlagan från skrivarens sida, eftersom 
två *\t̍\ i rad skulle kunna uppfattas som exempel på dittografi. 

Samläsningen har lett till att skrivaren kunde tolka resterande *\buzis\ 
som ett personnamn. Sagan återger på detta ställe stridigheter mellan Knut 
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IV Valdemarsson och hertigen Bogislav I av Pommern, Knýtlinga sagas 
Búrizláfr. Det är sannolikt att AM 1005:s skrivare förväxlade <r> och <z> 
och läste *\buzis\ som suspension för Búriz-láfr, därav punkten i belägget, 
\til Buris.\. I det undersökta ortnamnsmaterialet finns ytterligare två fall där 
<r> och <z> förväxlas, därav gäller ett fall AM 1005 (5.1.3.4). Papp. 41, 
avskriften av AM 1005, läser förlagans belägg som \til Bŭrislafs\, 138v, 
vilket indirekt bekräftar antagandet om suspension. 

2) Den andra typen inbegriper de fall där förlagans ortnamnsbelägg och 
motsvarande ortnamnsvarianter omtolkas som folkslagsbeteckningar eller 
som prepositionsfraser som innehåller dylika. 

AM 16:s \a Reinga\, 82r, och Papp. 41:s \Vid Reingar\, 131r, motsvaras av 
förlagornas Reingá, jfr \ꜳ Rein̅g \ GKS 1006, p. 902, respektive \vid re-
ingȧ\ AM 1005, 73v.68 Skrivarna Ásgeir Jónsson och Jón Eggertsson ersätter 
förlagornas ortnamnsvariant med folkslagsbeteckningen réingar m. pl. 
’Rügenbor’ i ackusativ respektive nominativ. Bytet är dock problematiskt 
utifrån den aktuella kontexten som kräver en lokalitetsangivelse, jfr ”Meðan 
Valdimarr konungr lifði, þá váru reistar XI kirkjur á Réing” (SD s. 275), 
’Medan kung Valdemar levde restes 11 kyrkor på Réing’. Folkslagsbenäm-
ningarna i AM 16 och Papp. 41 kan i detta fall inte tolkas som områdes-
namn, eftersom kongruensböjning uteblir: prepositionen á kräver dativ i 
kontexten, medan við styr antingen ackusativ eller dativ.69 

AM 1005:s \til Ku̇rar\, 78v, motsvaras av \tıl t’kar eyar\, p. 913, i syster-
handskriften GKS 1006 och A-redaktionen, \til | Tik ar eyiar\ AM 18, 37v. 
Det motsvarande belägget finns inte bevarat i förlagan, AM 180 b. Eftersom 
A-redaktionen stödjer GKS 1006:s läsning förefaller det rimligt att anta att 
AM 1005:s belägg är en novation och att ortnamnsvarianten Tikarey 
(5.1.1.7) omtolkas som en prepositionsfras innehållande folkslagsbenäm-
ningen kúrir m. pl. ’kurlänningar, folket i Kurland (en del av Lettland)’ i 
genitiv. 

Det är sannolikt att AM 1005:s skrivare återigen läste ihop prepositionen 
til som oftast förkortas \t̍\ i AM 180 b med ortnamnets första graf och för-
kortningstecken, *\t̍\, jfr \tıl t’kar eyar\ i GKS 1006, se även fallet \til Buris.\ 
ovan. Den textuella kontexten, ”fóru þeir til Tíkareyjar” (SD s. 291), ’for de 
till Tíkarey’, i A-redaktionen, jfr \fȯrŭ til Ku̇rar\ i AM 1005, ger en sådan 
möjlighet. Detta har lett till att skrivaren kunde omtolka resterande 
*\kareyar\, jfr GKS 1006:s belägg, som folkslagsbenämning. AM 180 b har 
en tendens att förkorta böjningsmorfemet -ar som \r\, till exempel \eẏrrsuṅd\ 
för Eyrarsund, 19v. Däremot verkar AM 180 b inte förkorta ordet ey, jfr 

                                 
68 Se 5.1.2.3 om varianten Reingá. 
69 Se 5.1.2.3 och 6.1.1.8 om inbyggarbeteckningar som kan fungera som områdesnamn. 
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\odíns eẏ\ för Óðinsey, \hles eẏ\ för Hlésey, 20v. Man kan alltså förmoda att 
sekvensen *\kareyr\ i AM 180 b lästes som \Ku̇rar\, det vill säga skrivaren 
verkar ha medvetet rättat sin förlaga i detta fall. Läsningen \Ku̇rar\ fungerar 
även om man tar hänsyn till en bredare kontext, eftersom ett specifikt fälttåg 
mot kurlänningar omnämns tidigare i sagan (SD s. 275). AM 1005:s läsning 
har traderas till dess avskrift, Papp. 41, \til Kŭrar\, 138v. 

3) Den tredje typen omfattar de fall där förlagans prepositionsfras som inne-
håller ortnamn, omtolkas som ortnamn. 

B-redaktionens ortnamnsvariant Analaun i GKS 1006 och AM 1005 mot-
svaras av *Analöng i A-redaktionen (se 5.1.2.3 och 5.1.3.2 för relevanta be-
lägg). Varianterna går troligtvis tillbaka på Valung, vilket jämförelsen av 
namnmaterialet i Knýtlinga saga och i parallella källor visar (6.2). Det inne-
bär att Analaun och *Analöng sannolikt uppstod genom att prepositionen á 
lästes ihop med Valung och kopierades som en del av ortnamnsvarianten. 

AM 18:s *Atripiðen saknar motsvarigheter i B-redaktionen. Även de 
motsvarande varianterna *Tripipen och *Tribipen förekommer emellertid i 
A- respektive B-redaktionen, vilket möjliggör en jämförelseanalys (se 5.1.3.4 
för relevanta belägg). Enligt resultaten av den etymologiska delundersök-
ningen kan man räkna med att det rör sig om ortnamnet *Tribiðen/*Tríbiðen 
(6.1.1.11). Det innebär att varianten *Atripiðen uppkommit genom att pre-
positionen á lästes ihop med *Tripiðen och kopierades som en del av ort-
namnsvarianten. 

4) Den fjärde typen innefattar de fall där skrivaren omtolkar förlagans ort-
namn som en prepositionsfras innehållande ortnamn. 

AM 1005:s *Bipen motsvaras av GKS 1006:s *Tribipen (se 5.1.3.4 för 
relevanta belägg). A-redaktionens *Atripiðen och *Tribipen stödjer GKS 
1006:s variant (se 5.1.3.4 för relevanta belägg), vilket innebär att AM 180 b, 
förlagan till AM 1005 och GKS 1006, sannolikt innehöll varianten 
*Tribipen. Det förefaller rimligt att anta att AM 1005:s skrivare tolkade 
variantens första graf och förkortningstecken, jfr \t’\ i GKS 1006, som pre-
positionen til som oftast förkortas \t̍\ i AM 180 b, och den resterande delen, 
*\bıpen\, som ortnamnsvarianten *Bipen. På detta sätt fick AM 1005:s 
skrivare två prepositioner i rad, \J til\, vilket bryter mot fornvästnordiskans 
grammatiska regler. 

B-redaktionens *Ribusis : *Ribussis, \tıl Rıbusis\ GKS 1006, p. 900; \til 
rıbu̇zis\ AM 1005, 72v, motsvaras av A-redaktionens *Tribussis, \til Tribŭz 
is\ AM 18, 30v. Det är även nödvändigt att uppmärksamma att *Tribussis, 
\tıl | t’buzis\, p. 913, i GKS 1006 motsvaras av \til Buris.\ i AM 1005 
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(se ovan). *Ribusis : *Ribussis i B-redaktionens handskrifter återgår 
troligen på en motsvarande variant i den gemensamma förlagan AM 180 b. 
Det förmodade ursprungliga belägget *\ti tibuzis\ kan under traderingens 
gång ha omtolkats som prepositionen til och ortnamnsvarianten *Ribusis : 
*Ribussis genom en möjlig samläsning av prepositionen och 
ortnamnsvariantens första graf, se även fallen \til Buris.\ och \til Ku̇rar\ ovan. 

5) Den femte typen omfattar det fall där en del av ett grafiskt ord i förlagan 
omtolkas som ortnamn. 

B-redaktionen innehåller ortnamnet Rín som inte förekommer i A-
redaktionen: \tveım meıgın̅ ar ın̅ ar R ı nar\ GKS 1006, p. 914; \túe im meıg 
in̅ ar innar r in ar\ AM 1005, 79r; jfr \t ueim megin arinnar.\ AM 18, 37v. 
Det är tänkbart att ortnamnet Rín i B-redaktionen kommer från en annan 
parallell tradition som A-redaktionen inte hade tillgång till. Problemet med 
denna förklaring är att nämnandet av Rín f. ’Rhen’ är orimligt i den aktuella 
kontexten: ”þeir hǫfðu mikinn her ok fóru til Valagust ok brendu tveim me-
gin árinnar ok fóru svá fram til Steinborgar” (SD s. 291), ’de [danerna] hade 
en stor här och for till Valagust och brände åns bägge stränder och for så 
hela vägen till Steinborg’. Det är högst osannolikt att Knut IV Valdemars-
sons trupper först förflyttar sig till Wolgast i dagens nordöstra Tyskland, 
sedan bränner allt på båda sidor av Rhen som utmynnar i Nordsjön, och slut-
ligen fortsätter till Steinborg (Kamień Pomorski, 6.1.4.1) som ligger nära 
Kamieńskiviken (Zalew Kamieński) i nutida Polen. 

Det är mer sannolikt att det i stället rör sig om resultat av en missuppfatt-
ning av ett tidigare dittografiskt fel. Ár-innar, á f. ’flod’ i genitiv singularis + 
den suffigerade artikeln -en f. i genitiv singularis, kunde möjligen ha skrivits 
*\á|rin̅ar\, exempelvis om grafen *\á\ och resten av ordet dök upp på bla-
dets/bladens olika sidor och på så sätt blev åtskilda, i någon av AM 180 b:s 
föregångare. Den sista biten, *\rin̅ar\, kopierades två gånger. Till slut blev 
detta exempel på dittografi ett legitimt tillägg till texten, eftersom de senare 
skrivarna uppfattade det som ortnamnet Rín f. i genitiv. Skrivarnas i detta 
fall bristande onomastiska kompetens och den textuella kontexten förefaller 
ha spelat roll både vad gäller felets tillblivelse och dess acceptans av andra 
skrivare. 

5.2 Uppkomstmekanismer bakom den analyserade 
variationen 

Den följande genomgången av uppkomstmekanismer bakom den i avsnitt 
5.1.1–5.1.4 analyserade variationen omfattar tre mekanismgrupper: 
paleografibetingade mekanismer, språksystemsbetingade mekanismer och 
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normaliseringsmekanismen (4.1.1). I denna framställning redovisar jag en-
dast ett urval av exempel som illustrerar de olika mekanismernas inverkan. 
En fullständig förteckning över alla exempel finns i bilaga 6. 

I det undersökta materialet är det möjligt att spåra upp paleografibeting-
ade mekanismer som gäller minimer, grafer och förkortningstecken. Trots att 
minimer utgör delar av en graf väljer jag att här se dessa som en separat en-
het, eftersom minimer ofta förväxlas och därmed leder till variation. Bland 
de mekanismer som rör minimer urskiljer jag tillägg av minimer, jfr 
*Dunum (5.1.3.2) och Valning (5.1.2.2); bortfall av minimer, jfr Dímun 
(5.1.2.4) och *Kvauz (5.1.1.5); och förväxling av minimer, jfr á Dunui 
(5.1.3.2), Analaun (5.1.2.3, 5.1.3.2, 5.1.4), Dimarsbrú (5.1.2.2, 5.1.2.4, 
5.1.3.3), Dímun (5.1.2.4) och Svanland (5.1.2.3).  

Till de paleografibetingade mekanismer som gäller grafer hör korrektion 
av grafer, jfr Böku (5.1.1.2); förväxling av grafer som grundas i paleogra-
fiska iakttagelser, jfr Karonz (5.1.3.4), Flatsminni (5.1.3.4) och Rauð-
storkr (5.1.2.3); samt förväxling av grafer som inte grundas i paleografiska 
iakttagelser, jfr *Analöng (5.1.3.2, 5.1.3.4, 5.1.4), Arkus (5.1.2.2, 5.1.2.3), 
Dublin (5.1.2.4), París (5.1.2.4), Stolpi (5.1.2.3) och Valavöxtr (5.1.2.3). 
Även bortfall av grafer, jfr Gaz (5.1.1.3), Gorasía (5.1.2.3, 5.1.2.4), Saull-
dur (5.1.3.4) och Vínland (5.1.2.4); och tillägg av grafer, jfr Steinsborg 
(5.1.2.2), Vindborg (5.1.2.3), Vostsrosa (5.1.2.2) och Vostusta (5.1.3.3, 
5.1.3.4), kan föras hit. Ytterligare innefattas bortfall av delar av grafer, jfr 
*Alripiðen (5.1.3.4) och Flalzminni (5.1.3.4); och metates eller omkastning 
av grafer, jfr Knúinn (5.1.2.3) och Sovldr (5.1.3.1), i denna grupp av me-
kanismer. 

Paleografibetingade mekanismer avseende förkortningstecken innefattar 
felaktig upplösning av förkortning, jfr Brúnes (5.1.1.1, 5.1.2.3), *Gasnin 
(5.1.3.2, 5.1.3.3), Jónsborg (5.1.2.4), Svaulland (5.1.2.3) och Vostusta 
(5.1.3.3, 5.1.3.4); felaktig placering av förkortning, jfr Dimarsbrú (5.1.2.2, 
5.1.2.4, 5.1.3.3) och Duuarzbrú (5.1.3.2, 5.1.3.3); samt bortfall av förkort-
ningstecken, jfr Brúnes (5.1.1.1, 5.1.2.3) och Knúinn (5.1.2.3). 

Följande språksystemsbetingade mekanismer finns representerade bland 
de undersökta varianterna: de som gäller fonologi, morfologi, lexikon och 
onomastikon. Till de mekanismer som berör fonologi hör tillägg av sva-
rabhaktivokalen /u/, jfr Guðakursá (5.1.2.1) och Svoldur (5.1.2.1). Tillägg 
av böjningsmorfem, jfr Steinsborg (5.1.2.2), til Valagosts (5.1.2.2, 5.1.3.4) 
och Vostsrosa (5.1.2.2); bortfall av böjningsmorfem, jfr Valgustr (5.1.2.2) 
och Vismarhöfn (5.1.1.9); samt omtolkning av ogenomskinliga grafkluster 
som bundna morfem, jfr Arkus (5.1.2.2, 5.1.2.3), Dimarsbrú (5.1.2.2, 
5.1.2.4, 5.1.3.3), Grozum (5.1.2.2) och Valning (5.1.2.2), omfattas av de 
mekanismer som gäller morfologi. 

När skrivaren ersätter ogenomskinliga grafkluster eller genomskinliga ord 
eller namn med ord ur lexikonet, jfr Brúnes (5.1.1.1, 5.1.2.3), Gorasía 
(5.1.2.3, 5.1.2.4), Rauðstorkr (5.1.2.3), Reingá (5.1.2.3), Svanland 
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(5.1.2.3), til Kúrar (5.1.4) och Vindborg (5.1.2.3), utlöses detta av språk-
systemsbetingade mekanismer avseende lexikon. Språksystemsbetingade 
mekanismer som gäller onomastikon innefattar ersättning av ogenomskinliga 
grafkluster eller av genomskinliga ord eller namn med namn eller namnleder 
ur skrivarens onomastikon, jfr Dimarsbrú (5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.3.3), Dímun 
(5.1.2.4), Gásar (5.1.2.4), Jónsborg (5.1.2.4), París (5.1.2.4) och til Bu-
rislafs (5.1.4). Även tillägg eller bortfall av epexegetiska leder hör hit, jfr 
Kotskogaborg och Kotskogur (5.1.1.4). 

Namnbrukarens individuella norm ligger till grund för normaliserings-
mekanismen (4.1.1) som följande ortnamnsvarianter illustrerar: Arkun, 
Guðakrsá, Jomsborg, Kotskogr, Platsminni, Plazminni, Reing, Stræla, 
Svoldr, Svoldur, til Valagust, *Valagat, Valagustr, Valning och Vindland 
(5.1.2.5). 

Ett flertal ortnamnsvarianter som återfinns under både paleografibeting-
ade och språksystemsbetingade mekanismer, till exempel Dímun och Svan-
land, blottlägger ett samspel mellan dessa mekanismgrupper. Det är även 
möjligt att spåra upp samma mekanismer som kan ge upphov till både ge-
nomskinlig och ogenomskinlig variation, till exempel förväxling av minimer 
eller felaktig upplösning av förkortning som kan leda till både ortnamnsan-
passning vid avskrivning och ortnamnsfel. Genomgången ger med andra ord 
en tydligare och mer heltäckande bild av förklarande faktorer bakom den 
undersökta variationen. 

5.3 Den filologiska delundersökningens kvantitativa 
inslag 

Enligt den kvantitativa undersökningens resultat är den nytillkomna varia-
tion, som den undersökta kopieringskedjan GKS 1006 → AM 16 → Add. 
11119 (3.2.3) ger uttryck för, obetydlig. I avskrivningsfallet GKS 1006 → 
AM 16 är n1 lika med 12, det vill säga det förekommer 12 ortnamnsbelägg i 
AM 16 som avviker från de motsvarande beläggen i GKS 1006: 

1. \Duurz brŭ\, 81r, jfr \Dunzr bru\, p. 898;  
2. \at Guða krs a\, 79r, jfr \ad Gud akŭrz a\, p. 892;  
3. \kot skogr\, 84v, jfr \Kot skögur\, p. 908;  
4. \a Reinga\, 82v, jfr \ꜳ Rein̅g \, p. 902;  
5. \t’ svoldrs\, 82r, jfr \tıl Sŭaŭlldŭrz\, p. 900;  
6. \i an̅e svoldr\, 82r, jfr \ȷ ain̅e Saulldŭr\, p. 900;  
7. \t’ Svóldrr\, 79v, jfr \tıl Suolldrar\, p. 894;  
8. \af Valagat\, 80v, jfr \af walaguzt\, p. 896;  
9. \til vinl̶z\̶, 31r, jfr \til wind landz\, p. 780;  
10. \t’ Vınl̶z\̶, 84v, jfr \t’ windln̅dz\, p. 907;  
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11. \t’ Vınl̶z\̶, 86r, jfr \tıl Win̅d|landz\, p. 912;  
12. \til Vısmars hafnr\, 71v, jfr \tıl wısmars hofn̅\, p. 872.  

N1 eller antalet undersökta ortnamnsbelägg inklusive normaliseringar är 110. 
Variationskvoten som inbegriper all variation i dotterhandskriften är därmed 
0,11 eller 11 %. Sju av beläggen, \at Guða krs a\, \kot skogr\, \a Reinga\, \t’ 
svoldrs\, \i an̅e svoldr\, \t’ Svóldrr\ och \af Valagat\, kan karaktäriseras som 
skrivarens normaliseringar (5.1.2.5), därav n2 = n1 – 7 = 5. N2 eller antalet 
undersökta ortnamnsbelägg exklusive normaliseringar är 103. Om normali-
seringar filtreras bort ligger variationskvoten på 0,05 eller 5 %. 

Utifrån jämförelsen mellan avskriften Add. 11119 och förlagan AM 16 är 
n1 också lika med 12, jfr: 

1. \at Gud akurs á\, p. 250, jfr \at Guða krs a\, 79r;  
2. \Kot skogŭr\, p. 272, jfr \kot skogr\, 84v;  
3. \til Svoldurs\, p. 261, jfr \t’ svoldrs\, 82r;  
4. \i anni Svo ldur\, p. 261, jfr \i an̅e svoldr\, 82r;  
5. \til Svoldrar\, p. 252, jfr \t’ Svóldrr\, 79v;  
6. \til Tribúriz\, p. 278, jfr \til | Tribuzis\, 86v;  
7. \til | Val gust\, p. 258, jfr \t’ | Valaguzt\, 81r;  
8. \til valagŭst\, p. 273, jfr \t’ Vala | guztz\, 85r;  
9. \Ana|[l]aŭg\, p. 259, jfr \analaun\, 81r;  
10. \til Vind landz\, p. 88, jfr \til vinl̶z\̶, 31r;  
11. \til Vind land z\, p. 272, jfr \t’ Vınl̶z\̶, 84v;  
12. \til Vind landz\, p. 276, jfr \t’ Vınl̶z\̶, 86r.  

N1 eller antalet undersökta ortnamnsbelägg inklusive normaliseringar är 98. 
Variationskvoten som inbegriper all variation i dotterhandskriften beräknas 
till 0,12 eller 12 %. Fyra av beläggen, \til valagŭst\, \til Vind landz\, \til Vind 
land z\ och \til Vind landz\, kan karaktäriseras som skrivarens normali-
seringar (5.1.2.5), därav n2 = n1 – 4 = 8. N2 eller antalet undersökta ort-
namnsbelägg exklusive normaliseringar ligger på 94. Variationskvoten blir 
till 0,08 eller 8 % vid bortsortering av normaliseringar. 

För att möjliggöra jämförelsen mellan de två ovan presenterade 
avskrivningfallen, GKS 1006 → AM 16 och AM 16 → Add. 11119, måste 
antalet analyserade belägg justeras. Det rör sig om 95 ortnamnsbelägg som 
förekommer i alla de tre studerade handskrifterna, det vill säga N1 är 95 i 
båda fallen. AM 16 rymmer i detta fall 10 belägg som avviker från förlagans, 
det vill säga n1 = 10. Bland dessa kan man urskilja sex normaliseringar, 
därav n2 = n1 – 6 = 4. Antalet undersökta ortnamnsbelägg utan normali-
seringar eller N2 är 89. Variationskvoten för AM 16 ligger på 0,10 eller 10 % 
med normaliseringar och på 0,04 eller 4 % utan. Värdena för n1 och n2 i fallet 
AM 16 → Add. 11119 förblir desamma, det vill säga 12 respektive 8. 
Antalet undersökta ortnamnsbelägg utan normaliseringar eller N2 är 91. 
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Variationskvoten för Add. 11119 ligger på 0,13 eller 13 % med normali-
seringar och på 0,09 eller 9 % utan. 

Den lilla nytillkomna variationen i ortnamnsbelägg och motsvarande va-
rianter kan hänga samman med att de undersökta eftermedeltida handskrif-
terna tillhör så kallade akademiska avskrifter. 1600-talet förknippas med 
etablering av den humanistiska traditionen och vetenskapliga institutioner i 
Norden, till exempel Antikvitetskollegium i Sverige, och framväxten av en 
särskild handskriftstyp, akademiska avskrifter (Jørgensen 2013 s. 62).70 Ter-
men akademiska avskrifter (scholarly manuscripts) har fått olika definitio-
ner. Silvia V. Hufnagel (2012 s. 100) utgår exempelvis från externa faktorer, 
eftersom en tydlig koppling till vetenskaplig verksamhet anses vara en förut-
sättning för att kalla en avskrift för akademisk: 

Scholarly manuscripts are manuscripts where evidence proves that they were 
written for or by scholars, either working for university or other learned insti-
tutions, or in the case of the Brothers Grimm, were about to work for such in-
stitutions; non-scholarly manuscripts are manuscripts where the scribes or 
commissioners were no scholars, or where information on their origin is not 
available. 

Ett uppenbart problem med externa kriterier av detta slag är att det inte säl-
lan saknas upplysningar om de studerade handskrifterna, vilket medför en 
oklarhet beträffande deras klassificering. 

Av denna anledning introducerar Tereza Lansing (2011 s. 85) begreppet 
lärd avskrift (learned manuscript) och ett annat, kodikologiskt kriterium, då 
lärda avskrifter förväntas innehålla 

paratextual elements indicating that the text has been subjected to philologi-
cal or historical study. The results of this study are recorded in a learned pre-
face or marginal notes. Some of the texts are equipped with collations and 
observations on filiation, lexis, historicity, related sources or religious and 
cultural practice. 

Denna definition tar alltså sin utgångspunkt i det faktiska bruket av hand-
skrifter. 

GKS 1006, AM 16 och Add. 11119 kan kallas för akademiska eller lärda 
avskrifter på grundlag av både externa och kodikologiska faktorer. GKS 
1006, som utfördes av prästen Jón Erlendsson på biskopen Brynjólfur 
Sveinssons beställning, innehåller marginalia av historikern Þormóður 
Torfason (3.1). I AM 16 som färdigställdes på uppdrag av den ovannämnda 
Þormóður Torfason förekommer en del marginalia med beställarens hand 
(3.3). Även Add. 11119 som tillhörde forskaren Finnur Magnússon uppvisar 
lärd marginalia (3.3). 
                                 
70 Se Machan 1994 s. 14–20 med referenser om framväxten av den humanistiska textkritiska 
traditionen. 
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Enligt Hufnagel och Lansing, som undersöker variation i olika grupper av 
eftermedeltida handskrifter, utmärker sig akademiska och lärda avskrifter 
genom att: ”The scholarly and learned copies usually have insignificant ’mi-
nor variants’ and ’slight differences’, as opposed to the entertainment and 
plain manuscripts, in which the text tends to be ’freely handled’ and have 
’peculiarities of its own’” (Lansing 2011 s. 105), jfr även ”Taken as a group, 
the scholarly manuscripts show surprisingly little variance. They are either 
faithful, very faithful or extremely faithful copies of their exemplars. Most 
deviations can be explained by a wish for more clarity in the text and less 
repetition” (Hufnagel 2012 s. 113). 

5.4 Sammanfattning och diskussion 
Analysen av nio redaktionsspecifika variantpar (5.1.1) visar att det i sex fall 
handlar om ett underliggande ortnamn. I tre fall kan de redaktionsspecifika 
varianterna härledas till två olika ortnamn: Kotskógaborg respektive Kot-
skógur (5.1.1.4), Pólinaland respektive Pólóníaland (5.1.1.6) samt Vismar-
höfn respektive Vismarshöfn (5.1.1.9). 

En genomgång av anpassningsstrategier vid avskrivning (5.1.2) visar att 
normaliseringar som omfattar 33 ortnamnsbelägg och 15 motsvarande ort-
namnsvarianter är den vanligaste anpassningstypen (5.1.2.5). Endast två 
ortnamnsvarianter, Guðakursá och Svoldur, och nio belägg hör till fonolo-
gisk anpassning vid avskrivning, som begränsas till införandet av ett 
epentetiskt /u/ (5.1.2.1). Morfologisk anpassning vid avskrivning inbegriper 
åtta ortnamnsbelägg och åtta motsvarande varianter (5.1.2.2). Hit hör exem-
pel på tillägg och bortfall av böjningsmorfem, jfr Steinsborg och Valgustr, 
och omtolkning av ogenomskinliga grafkluster som bundna morfem, jfr 
Valning. 20 belägg och 16 ortnamnsvarianter ansluter sig till lexikal anpass-
ning vid avskrivning (5.1.2.3), där exempelvis ogenomskinliga grafkluster 
byts ut mot ord ur lexikonet, jfr Gorasía och Svaulland. 12 ortnamnsbelägg 
och åtta varianter anses ha uppkommit genom onomastisk anpassning vid 
avskrivning (5.1.2.4). Bland dessa kan man exempelvis urskilja ersättning av 
ogenomskinliga grafkluster med namn ur skrivarens onomastikon, jfr 
Dímun, samt tillägg eller bortfall av epexegetiska leder, jfr Kotskogaborg 
och Kotskogur. 

Den vanligaste typen av ortnamnsfel är övriga fel som omfattar 33 belägg 
och 25 ortnamnsvarianter (5.1.3.4). Endast ett exempel på metates som ort-
namnsfel finns i materialet (5.1.3.1). 14 ortnamnsbelägg och 11 motsvarande 
varianter som hör till ortnamnsfel uppvisar minimförväxling (5.1.3.2). Fel-
aktig upplösning av förkortningstecken omfattar fem ortnamnsbelägg och 
fem varianter (5.1.3.3). 13 belägg visar även på svårigheter beträffande 
gränsdragningen mellan ortnamn och andra typer av namn, mellan ortnamn 
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och övriga substantiv samt mellan ortnamn och andra ordklasser i det under-
sökta handskriftsmaterialet (5.1.4). 

Restgruppen, övriga fel (5.1.3.4), är som jag påpekat i 4.1.1 onödigt stor. 
Genomgången av uppkomstmekanismer bakom den undersökta variationen 
(5.2) ger mer nyanserade resultat beträffande de fel som inte finns med i 
rekonstruktionsfilologiska feltypologier. Det framgår även tydligt av redo-
visningen att samma mekanismer kan ge upphov till både genomskinlig och 
ogenomskinlig variation, däribland ortnamnsanpassningar vid avskrivning 
och ortnamnsfel. 

Det förefaller vara en gängse uppfattning att proprier kan orsaka svårig-
heter vid kopiering, då West (1973 s. 26) till exempel nämner att ”Obscure 
words and proper names frequently baffle the scribes.” De relativt sett 
många exemplen på ortnamnsfel (5.1.3) vittnar om att skrivarna bakom de 
undersökta avskrifterna av Knýtlinga saga i många fall hade svårigheter med 
att läsa sina förlagor och återge förlagornas ortnamnsvarianter. Orsaken till 
detta är sannolikt att skrivarnas huvudresurs i hanteringen av svårbegripliga 
textavsnitt, kunskaper om det aktuella språket, fornvästnordiskan, inte var 
till någon hjälp vid kopiering av svårtydda ortnamnsbelägg. 

De anpassningsstrategier som används visar i sin tur att skrivarnas språk-
känsla, som i detta fall omfattar språkets grammatiska regler, lexikon och 
onomastikon samt den intuitiva uppfattningen om rätt och fel språkbruk, 
hade stor betydelse för hur de hanterade det ofta icke-begripliga vendiska 
ortnamnsmaterialet. Fonologisk, morfologisk, lexikal och onomastisk an-
passning vid avskrivning kan sägas bidra till anpassningen av ett visst ort-
namnsbruk till det gällande och/eller av skrivarna accepterade språk- och 
ortnamnsbruket, medan normalisering av ortnamnsvarianter snarare bidrar 
till konservering av ett visst ortnamnsbruk. 

Fonologisk och morfologisk anpassning vid avskrivning, till exempel in-
förandet av svarabhaktvokalen /u/ eller tillägg av böjningsmorfem, förefaller 
i de flesta fall återspegla skrivarnas egna språknormer. Skrivarens mentala 
referensram och associationer står troligen bakom lexikal och onomastisk 
anpassning vid avskrivning, jfr ”The substitution of one word for another 
can be brought about by mental associations of non-phonetic nature […] The 
scribe may be reminded of a similar word or phrase that he has copied 
earlier, it may be many pages earlier.” (West 1973 s. 21). Som det har 
poängterats i 2.2.5 kompletterar däremot den visuella och den fonologiska 
likheten varandra. Jag anser att den formella sidan är avgörande vid lexikal 
anpassning, även om semantiken kan spela roll exempelvis beträffande 
vidare tradering av varianten (2.1.5). Onomastisk anpassning vid avskrivning 
kan ha att göra med att skrivarna önskade se, alternativt tyckte sig se, 
bekanta ortnamn eller andra typer av namn i sin förlaga oavsett vad som 
faktiskt stod där. Skrivarnas onomastiska kompetens, även en bristande 
sådan, är en nödvändig förutsättning för uppkomsten av denna typ av 
variation. 
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Den filologiska delundersökningens resultat visar att helhetsbilden av 
variationen i det studerade ortnamnsmaterialet är komplicerad och knappast 
kan sammanfattas med några entydiga tendenser. Ortnamnsvarianternas ge-
nomskinlighet förefaller till exempel inte vara en avgörande faktor som sät-
ter i gång lexikal och onomastisk anpassning (jfr genomgången i 2.3). För 
det första finns många genomskinliga eller delvis genomskinliga ortnamns-
varianter bland dem som ändå genomgår lexikal anpassning, till exempel 
Rauðstorkr < Rauðstokkr. Sådana exempel kan enligt min mening stärka 
hypotesen om att den formella sidan, variantens visuella och fonologiska 
uttryck, ligger till grund för denna typ av anpassning. För det andra kan 
ogenomskinliga ortnamnsvarianter vara stabilare än genomskinliga sådana, 
då till exempel varianten Urk som är ogenomskinlig inte ger upphov till 
någon variation i det studerade materialet. 

Jag vill även poängtera att trots att anpassningar, till skillnad från ort-
namnsfel, i många fall kan ses som önskade förbättringar av förlagor, finns 
det endast två typer av variation och underliggande mekanismer som med 
säkerhet kan kallas för skrivarnas medvetna ingrepp: korrektion av grafer 
och normalisering (5.2). 

Majoriteten av de undersökta eftermedeltida avskrifterna av Knýtlinga saga 
härstammar från 1600- och 1700-talet och kan klassificeras som så kallade 
akademiska avskrifter på grund av både externa och kodikologiska faktorer 
(jfr 5.3 och uppgifter om handskrifternas historia och marginalia i 3.3). 
Handskrifterna karaktäriseras även av marginell nytillkommen variation i 
vendiska ortnamnsbelägg och motsvarande varianter. Om man exkluderar 
normaliseringar ligger variationskvoten i de två undersökta kopieringsfallen 
på under 10 %, 4 % i fallet GKS 1006 → AM 16 och 9 % i fallet AM 16 → 
Add. 11119. Om normaliseringar räknas med ligger variationskvoten på 
10 % i det förstnämnda fallet och på 13 % i det sistnämnda fallet. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan medeltida avskrifter och eftermedel-
tida akademiska avskrifter anses ligga i syftet med avskriften som är en del 
av avskrivningssituationen. Medeltida skrivare anses ha haft en friare in-
ställning till sina förlagor och hade som mål att ”levere et i egne eller i opp-
dragsgiverens øyne best mulig produkt, og ikke nødvendigvis en tro kopi av 
forelegget” (Jørgensen 2013 s. 62; jfr Jørgensen 1998 s. 92 f.). Enligt den 
eftermedeltida akademiska handskriftssynen ses texter som finita, då skriva-
rens uppgift är att noggrant kopiera, inte utveckla (Jørgensen 1998 s. 93 f., 
Jørgensen 2013 s. 62 f.), jfr ”Vi kan si at de gamle ville utvikle teksten, mens 
de akademiske skriverne ville konservere den.” (Jørgensen 1998 s. 96). 

Den filologiska delundersökningens resultat pekar på att det kan finnas en 
betydelsefull skillnad mellan hantering av ortnamnsbelägg och övrig saga-
text i de undersökta eftermedeltida akademiska avskrifterna. Jørgensen 
(1998 s. 101) menar att man kan se på akademiska avskrifter som ”forsøk på 
en tro gjengivelse av sine forelegg når det gjelder innhold, saklige 
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opplysninger og struktur”. I det undersökta materialet betraktades ortnamn 
dock inte sällan som en del av sagans sakliga upplysningar som kan rättas till 
om de inte stämmer överens med skrivarens uppfattning om rätt språk- 
och/eller namnbruk, vilket normalisering av ortnamnsvarianter, som är den 
vanligaste anpassningstypen, ger uttryck för. Vid sidan om konserverings-
tendensen i eftermedeltida avskrifter fanns det med andra ord även en för-
bättringstendens gällande ortnamn. Denna syn på ortnamnsmaterial kan jäm-
föras med motsvarande uppfattning inom den traditionella textkritiska 
metoden, där ortnamn och andra namn kan inkluderas i diskussioner om 
sakliga fel (jfr Kondrup 2011 s. 140). 
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6 Etymologisk delundersökning 

I detta kapitel presenteras resultaten av avhandlingens etymologiska delun-
dersökning. Avsnitt 6.1 ägnas åt en genomgång av de anpassningsstrategier 
som de replikerade vendiska ortnamnen i Knýtlinga saga ger uttryck för. Jag 
redovisar kortfattat de ortnamn jag anser representera nordiska bildningar i 
avsnitt 6.2. De vendiska ortnamn som saknar motsvarighet i andra källor 
presenteras i avsnitt 6.3. I avsnitt 6.4 ligger fokus på traderingen av de repli-
kerade vendiska ortnamnen in i Knýtlinga saga. Kapitlet avslutas med sam-
manfattning och diskussion (6.5). 

6.1 Slaviska bildningar anpassade till nordiskan med 
och utan epexegetiska tillägg 

6.1.1 Fonologiska anpassningar 
6.1.1.1 *Dimin 
Varianten *Dimin som har etablerats på grundval av de insamlade beläggen 
har stöd i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). Etymologiskt sett 
förefaller det rimligt att räkna med korta vokaler i det nordiska ortnamnet 
*Dimin (se nedan). 

Utifrån upplysningarna om Valdemar den stores och Henrik Lejonets ge-
mensamma fälttåg 1164 i Knýtlinga saga, Saxos Gesta Danorum och 
Helmolds Chronica Slavorum kan man konstatera att *Dimin utgör ett be-
byggelsenamn och syftar på en slavisk borg, Haus Demmin (hädanefter 
Demmin), som ligger vid sammanflödet av floderna Tollense, Trebel och 
Peene i utkanten av nuvarande Kreisstadt (ungefär distriktshuvudstad) 
Demmin (figur 22 och 23). Demmin omnämns som borg en gång i Knýtlinga 
saga: ”Heinrekr fór til Dimin ok braut niðr alla borgina ok brendi” (SD s. 
270), ’Henrik [Lejonet] for till Dimin och förstörde och brände hela borgen’. 
Saxo, Helmold och Adam av Bremen kallar Demmin för urbs ’stad’ respek-
tive civitas maxima ’betydande stad’ i sina topografiskt mer nyanserade 
framställningar (tablå 2). 
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Tablå 2. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Dimin.71 

Datering av verk Ortnamnsförekomster Referens 
1072 Dimine civitas maxima, Dy-

mine urbs 
Adam av Bremen s. 77, 80, 
162 

14 oktober 1140 castra hec, scilicet … Dimin : 
Dymmin 

Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33) 

1146 Vita auctore monacho 
Prieflingensi, 1151–1159 Vita 
auctore Ebbone, 1159 Vita 
auctore Herbordo 
(Prüfeninger Vita s. 3 f.) 

Timin : Thimin, civitatibus … 
Timina : Timyna : Thimina, 
Timinense 

Vitæ Ottonis s. 799, 801 f., 
809, 862 f., Prüfeninger Vita 
s. 118 

1149 Dimin castrum Okänd plats, abbot Wibald av 
Stavelot och Corvey (PU 1 s. 
40) 

1163–1172 Dimin : Dimine urbs Helmold s. 40, 54, 100, 228, 
240, 346 ff., 354 

1170 eller 1177 Ioannes, castellanus de Dim-
mine : Demmin 

Okänd plats, Kasimir I av 
Pommern (PU 1 s. 110 ff.) 

1190–1208 Demina urbs : Diminum : 
Dyminum 

Gesta 2 s. 324 f., 348 f., 468 
f., 470 f., 536 f.  

1230-t. Dymin Annales Valdemarii s. 78 
31 oktober 1232 provincie Dyminensis; Dymin Demmin, Wartislaw III av 

Pommern (PU 1 s. 351) 
20 juni 1236 Werslaum de Demin, Demin, 

castrum Demin 
Kremmen, Johan och Otto av 
Brandenburg samt Wartislaw 
III av Demmin (PU 1 s. 400 
ff.) 

slutet av 1200-t. Dumyn Annales Visbyenses s. 147 
1200–1300-t. Dimin : Demin : Damin Annales Essenbecenses s. 279 
1282–1286 Demin Annales 980–1286 s. 271 
1300-t. Demyn : Dymyn : Demin Annales Ryenses 2 s. 178, 201 
1400-t. Diminsborgh : Diminshuss Annales Ryenses 3 s. 211, 231 

Enligt den traditionella uppfattningen bebodde vender, närmare bestämt 
liutizer, Demmin-området så tidigt som på 500-talet och grundade en borg 
där, Demmin-Vorwerk, föregångaren till Haus Demmin, ca två hundra år 
senare (SID s. 237 f., Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 56).72 Demmin-
Vorwerk ersattes av Haus Demmin i början av 1100-talet (SID s. 237 f.; jfr 
Hartmann 2003 s. 8 som dock daterar Haus Demmin till 1000-talet). Dem-
min har under hela medeltiden haft en betydelsefull roll som borg och 

                                 
71 Relevant parallellt ortnamnsmaterial presenteras i tablåer i den etymologiska delundersök-
ningen. Aktuella ortnamnsförekomster (mellersta spalten i tablå 2, Ortnamnsförekomster) 
redovisas kronologiskt i enlighet med dateringen av de verk som de ingår i (vänsterspalt i 
tablån, Datering av verk). I högerspalten i tablån, Referens, hänvisas till en aktuell utgåva som 
ortnamnsförekomsterna hämtats från. Diplommaterialet presenteras på följande sätt: först 
redogör jag för den plats där diplomet anses ha utfärdats och därefter vem som är diplomets 
avsändare. Presentationen avslutas med hänvisning till en aktuell utgåva. 
72 Se Brather 2008 s. 119–140 för mer information om de slaviska borgarnas uppkomst, 
datering, funktion och uppbyggnad. 
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Burgstadt (ungefär slottsstad) i Pommern och omtalas som castrum ’skans, 
fäste’ redan i äldre diplom (tablå 2). 

 
Figur 22. Haus Demmin vid sammanflödet av floderna Tollense, Trebel och Peene. 
Kartan är framställd av Kristina Neumüller. 

Enligt gängse uppfattning återgår ortnamnet Demmin på den plurala samsla-
viska utgångsformen *Dym-in-y, en avledning av samslav. *dymъ m. ’rök’ 
(Trautmann 1950 s. 47, Eichler & Walther 1988 s. 75 f., Eichler, Mühlner & 
Walther 2002 s. 56 f.). Demmin-beläggen i tablå 2 kan sägas signalera att 
inljudande /ɨː/ som i slavistiken betecknas med *y har gått över till /iː/ före 
1072 trots att Demmin geografiskt sett ligger i polabiskt område (diskussion 
i 1.6). Beträffande pluraländelsen i namnets äldsta förekomst (tablå 2) menar 
Reinhold Trautmann (1950 s. 35 f.) att ”-e ist der normale Vertreter von slav. 
-y”, ’-e representerar vanligtvis slaviskans -y’. 

Den rekonstruerade samslaviska utgångsformen *Dyminy har enligt be-
läggunderlaget (tablå 2) tappat pluraländelsen. Det handlar sannolikt anting-
en om en tradering av den i genitiv böjda utgångsformen eller om en analo-
giskt motiverad apokope i utgångsformen, jfr Jamene 1230 : Jamen 1404, 
Claden 1263 med mera (Borek 1968 s. 89, 104). Ortnamnet Demmin med 
det nutida standarduttalet [dɛ'miːn]73 tillhör en omfattande grupp av tyska 
                                 
73 Uttalet anges efter Aussprachewörterbuch s. 266. Ortnamnets dialektala uttal finns inte 
angivet i något av de tyskspråkiga arbeten som tar upp namnets etymologi. Under fältarbete i 
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ortnamn av slaviskt ursprung med slutbetoningen -ī́n [ˈiːn]. Enligt Friedrich 
Hinze (1963 s. 508–514) traderades de slaviska ortnamnen på [ˈiːn] i femini-
num genitiv pluralis i tyska källor, vilket förklarar avsaknaden av den nomi-
nativa pluraländelsen och betoningsförflyttningen, till exempel nom. pl. f. 
Vädlənə : gen. pl. f. Vädlḯn. Det finns dock data som strider mot denna för-
klaring (Fischer 1973 s. 122). Den eventuella apokopen och betoningsför-
flyttningen kunde även ha uppstått som resultat av en anpassning till tyskan. 
Det slaviska suffixet kunde i sådana fall ha bytts ut mot den medellågtyska 
motsvarigheten -în, som ”drog åt sig” betoningen, alternativt kunde flera 
anpassningstendenser samspela (Grucza 1968 s. 111 f., Fischer 1973 s. 122 
f.). 

 
Figur 23. Haus Demmin (i bildens mitt) vid sammanflödet av floderna Tollense, 
Trebel och Peene. © Foto: Fred Ruchhöft. 

*Dyminy antas ha haft betydelsen ’rökställen’ och syftat på ägomark som 
uppstått genom röjning och svedjebruk. Det slaviska ortnamnet var sannolikt 
ett ursprungligt ägonamn som så småningom överfördes till den anlagda 
bebyggelsen. Samma etymologi antas ligga bakom flera slaviska ortnamn, 
till exempel Demen, södra Sternberg, Landkreis (ungefär sekundärkommun) 

                                                                                                                                  
Greifswald, Tyskland, har jag inte heller lyckats att spåra upp litteratur eller andra källor till 
namnets äldre dialektala uttal. 
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Parchim, som 1308 omnämns som Demine (Trautmann 1950 s. 47, Eichler, 
Mühlner & Walther 2002 s. 56 f.). 

Manfried Niemeyer (i Ortsnamenbuch s. 122) presenterar ytterligare två 
etymologiska förslag i sin Demmin-artikel. Det första bygger på samma ut-
gångsord, samslav. *dymъ, och på samma förklaringskoncept, enligt vilket 
det slaviska ortnamnet ursprungligen antas ha varit ett singulart ägonamn 
bildat genom avledning med suffixet -in, *Dymin. Enligt det andra förslaget 
härstammar Demmin från en -in-avledning av personnamnet *Dym(a), där 
suffixet -in har possessiv betydelse (jfr Foster, Willich & Kempke 2007 s. 
143). Enligt Niemeyer (a.st.) är de tre ovan nämnda etymologiska förslagen 
jämbördiga. Det bör uppmärksammas att det kan förekomma flera konkurre-
rande utgångsformer till avledda slaviska ortnamn, jfr *Stolp m., *Stolpy pl., 
*Stolṕa f., *Stolṕe n. (6.1.1.9). Inom slavisk namnforskning anges därför 
ibland utgångsformen utan ändelse, till exempel *Dobin- (6.1.1.2). 

Demmin omnämns i Knýtlinga saga, Saxo och danska annaler bland de 
nordiska källorna. Det är svårt att utifrån språkliga data avgöra om det nor-
diska *Dimin förmedlats till skandinaver direkt från slaver eller genom sa-
xare. Vokallängden i det fornvästnordiska namnet kan rekonstrueras utifrån 
följande omständigheter. Vid tiden för replikation var /iː/ i den polabiska ut-
gångsformen *Dimini : *Dimin troligen kort, jfr omfattande vokalkvantitets-
skifte i samslaviskan på 800- och 900-talet (Shevelov 1964 s. 506–531, sär-
skilt 521 f.; jfr Townsend & Janda 1996 s. 94–97). Det nutida standarduttalet 
av Demmin, [dɛ'miːn], kan tyda på att ortnamnets andra stavelse var betonad 
och även uppfattades som lång i medellågtyskan. Motsvarande förhållanden 
i polabiskan och pomoranskan är svåra att rekonstruera (jfr diskussion i 
1.5.2). Eftersom betoningen alltid ligger på första stavelsen i fornvästnor-
diskan är det rimligt att räkna med att den eventuellt långa vokalen i ut-
gångsformens andra stavelse förlorat sin kvantitet vid den fonologiska an-
passningen. 

6.1.1.2 *Dubin 
På grundval av de insamlade beläggen ur Knýtlinga sagas A-textbärare kan 
man etablera varianten *Dubbin (bilaga 1). Endast en ortnamnsvariant ur B-
textbärarna kan föras hit, *Dubin ur AM 19. Dock har flera av B-
ortnamnsvarianterna sannolikt sitt ursprung i varianten *Dubin (5.1.3.2). 
Det ter sig rimligt att räkna med korta vokaler och konsonanter i det forn-
västnordiska ortnamnet *Dubin, jfr polab. *Dobino och dess utveckling (se 
nedan). 

Knýtlinga saga omnämner *Dubin i sin beskrivning av korståget mot 
vender 1147 utan att lämna någon närmare information om lokaliteten (SD s. 
235). I motsvarande textstycken i Helmolds Chronica Slavorum och Saxos 
Gesta Danorum omnämns borgen och piratstaden Dobin, munitio respektive 
piratica oppidum (tablå 3). På grundval av skriftliga källor och resultaten av 
arkeologiska undersökningar kan man identifiera *Dubin som den slaviska 
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borgen Dobin belägen på en smal hals mellan två sjöar, Schweriner See och 
Döpe, i närheten av Gemeinde (ungefär kommun) Dobin am See, Mecklen-
burg-Vorpommern (figur 24). Markerna omkring Dobin var enligt Peter 
Ettel (2000 s. 730) kontinuerligt bebyggda från 900-talet till 1200-talet. Fred 
Ruchhöft (2008a s. 55) räknar med att borgen anlades strax före korståget 
1147 i ett område som först kom att användas i samband med varuutbyte på 
1000- och 1100-talet. En vallgrav och en fästningsvall skyddade borgen mot 
norr, öst och syd (Ettel 2000 s. 730). Västerifrån var borgen naturligt 
skyddad av ett brant stup (a.st.). Dobin var en av obodriternas mest 
betydelsefulla borgar på 1100-talet (a.st.). 

Tablå 3. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Dubin. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
9 september 1171 Dobin [Schwerin], Henrik Lejonet, 

hertig av Bayern och Sachsen 
(PU 1 s. 68) 

1163–1172 castrum Dubin; duas muni-
tiones … Dubin atque Dimin : 
Dunin; castra … Dobin 

Helmold s. 222, 228, 308 

1190–1208 Dobinum, insigne piratica 
oppidum 

Gesta 2 s. 162 f.  

24 oktober 1191 Dobin Rom, påven Celestinus III 
(PU 1 s. 161) 

4 januari 1211 Dobin Capua, kejsaren Otto IV (PU 
1 s. 193) 

Ortnamnet Dobin är av slaviskt ursprung. Det är ett primärt bebyggelsenamn 
som kan härledas ur utgångsformerna polab. *Dobino n. sg. : *Dobin- < 
mansnamnet *Doba + det possessiva suffixet *-in- (Trautmann 1948 s. 89, 
1950 s. 49, Foster, Willich & Kempke 2007 s. 146 f.). *Doba är en hypoko-
rism bildad till ett ditematiskt mansnamn, till exempel Dobiesław eller Do-
begněv (Trautmann 1950 s. 12, Foster, Willich & Kempke 2007 s. 146).74 
Ortnamnsparalleller förekommer i både norra Tyskland och Polen: Dobbin i 
Kreis (historiskt distrikt i Tyskland) Parchim och i Kreis Güstrow, Dobien i 
Kreis Wittenberg och Dobino i Polen. Omtolkningen av *Dobino : 
*Dobin- till Dobin i tyska källor kan bero på analogi, eftersom ett flertal 
ortnamn i regionen slutar på -in (6.1.1.1). 

Ortnamnet Dobin med standarduttalet [do'biːn]75 har i likhet med Demmin 
(6.1.1.1) ultimabetoning. Omljud i roten utgör ett av de potentiella känne-
tecknen för betoningens ursprung för slaviska ortnamn på -in i den intillig-
gande delstaten Brandenburg. I ortnamnen med omljud, till exempel Göttin 
< *Chotin-, betonades sannolikt rotstavelsen innan ortnamnet replikerades in 

                                 
74 Om hypokorismer i slaviska ortnamn se Trautmann 1948 s. 57 ff. 
75 Jfr not 73. 
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i medellågtyskan, eftersom endast det icke-betonade suffixet -in verkar om-
ljud på rotstavelsen (Fischer 1973 s. 122). Ortnamnet Dobin uppvisar inget 
omljud, vilket kan vara ett indicium på att andra stavelsen i den polabiska ut-
gångsformen var betonad innan namnet replikerades in i tyskan. Det är emel-
lertid svårt att med säkerhet rekonstruera ortnamnets betoning i polabiskan 
(jfr diskussion i 1.5.2 och 6.1.1.1). 

Figur 24. Borgen Dobin mellan Schweriner See och Döpe. Kartan är framställd av 
Kristina Neumüller. 

Fvn. *Dubin utgör en fonologisk anpassning av det polabiska *Dobino : 
*Dobin-. Betoningen ligger alltid på första stavelsen i fornvästnordiskan, 
vilket innebär att den möjligen långa, betonade andra vokalen i den slaviska 
utgångsformen troligen förlorade sin kvantitet vid anpassningen, jfr *Dimin 
(6.1.1.1). Variationen i rotvokalens kvalitet är av ringa betydelse i samman-
hanget, eftersom man sannolikt kunde växla relativt fritt mellan <o> och 
<u>, och även /o(ː)/ och /u(ː)/, jfr af Lombardia : Lumbarðaland, Róm : 
Rúm, Pólinaland : Púlinaland i fornvästnordiskt material, även i medellåg-
tyskans Dobin : Dubin (tablå 3). *Dubin har en obetydlig spridning i nor-
diska källor, eftersom det endast omnämns i Knýtlinga saga och, i latiniserad 
form, Dobinum, hos Saxo. Det är omöjligt att på språkliga grunder avgöra 
om fvn. *Dubin återgår på polabiskans *Dobino : *Dobin- eller mlty. Dobin 
: Dubin. Den slaviska ändelsen kan ha apokoperats vid anpassningen till 
fornvästnordiskan. Det bör även uppmärksammas att växlingen *-ino ~ *-in 
kan ha sitt ursprung i polabiskan (6.1.1.1). 
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6.1.1.3 Garðs och Karenz 
Ortnamnet Garðs baseras på de redaktionsspecifika ortnamnsvarianterna 
Garðs och Gaz belagda i Knýtlinga sagas A- respektive B-redaktion 
(5.1.1.3), medan Karenz76 utgår från en likalydande ortnamnsvariant som har 
stöd i både A- och B-textvittnen (bilaga 1). Dessa två ortnamn behandlas i 
samma avsnitt, eftersom det inom forskningen traditionellt har ansetts att 
namnen åsyftar samma lokalitet (se nedan). 

Enligt Knýtlinga saga utkämpade ärkebiskopen Absalons här ett slag mot 
vender, daterat till 1165, vid en sjö i närheten av borgen Garðs (SD s. 271). 
Ett motsvarande ortnamn förekommer varken i Gesta Danorum eller 
Helmolds Chronica Slavorum. Dock uppvisar sagans uppgifter samstäm-
mighet med ett härtåg beskrivet hos Saxo, bok 14, avsnitt 31, 1–31, 2 (Gesta 
2 s. 328 f.; jfr även Albeck 1946 s. 319). Karenz förekommer likaså endast 
en gång i Knýtlinga saga i ett sammanhang daterat till 1168 då danskar först 
förstör Svantevits tempel i Arkona och sedan hugger ned gudarna Rinvit, 
Turupið och Puruvit i Karenz (SD s. 273 f.). Saxos framställning är betydligt 
mer detaljerad. Varianten Karentia förekommer flera gånger som ett själv-
ständigt ortnamn och som en del av en personnamnsfras (tablå 5). Saxo kal-
lar Karentia för oppidum ’liten stad, landsortsstad’ och konstaterar att staden 
är belägen mitt i ett svårforcerat träskområde. Gesta Danorum upplyser även 
om att det fanns tre betydelsefulla tempel i Karentia och omnämner tre sla-
viska gudar, Rugiaeuithus, Porenutius och Poreuithus, vilkas statyer huggits 
ned och bränts (Gesta 2 s. 374–377). 

Knýtlinga sagas Garðs brukar på grund av kontexten och ortnamnens 
ljudlikhet (tablå 4) identifieras med borgen (Burgwall) Garz som ligger i 
sydvästra utkanten av staden Garz vid sjön Garzer See på Rügen (figur 25). 
Ringborgen Garz var skyddad av en trä- och jordkonstruktion från landsidan 
och förmodligen endast av en palissad från sjösidan (Kratzke, Reimann & 
Ruchhöft 2004 s. 31 f., Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 157 f.). Bor-
gen har inte genomgått reparationer och anses inte ha varit i bruk länge, då 
den genomsnittliga livslängden på borgar av denna typ är 30 till 50 år. Det 
har påträffats slaviskt lergods från 1100-talet inne i borgen, dock inga spår 
av bebyggelse. Ringborgen, som inte använts på mer än 100 år, ersattes ca 
1300 av en ny borg med stenfundament (a.st.). 

Identifieringen av Karenz är ett omdiskuterat ämne (se nedan). Jag är av 
den åsikten att Karenz ska identifieras med en borg i närheten av Venz 
(Burgwall bei Venz), Gemeinde Gingst, Rügen (figur 26). Borgen hör troli-
gen ihop med diplommaterialets Charenz : Gharense (tablå 5). Enligt 
Ruchhöft (2008b s. 20 f.) uppstod den borgen, som i likhet med borgen Garz 
är en trä- och jordkonstruktion, någon gång under 1000-, 1100- eller 1200-
talet och var i bruk mellan 25 och 30 år. Bland arkeologiska fynd kan näm-
nas stora mängder slavisk keramik och en svärdknapp (a.st.). 
                                 
76 Se 3.5 om normalisering av \z\. 
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Tablå 4. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Garðs. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
9 september 1313 Albertus, plebanus in Garz Bergen, hertig Wizlaw III av 

Rügen (PU 5:1 s. 136) 
11 november 1314 Gartz; De castro Gartz; De 

slavico Gartz; De teutunico 
Gartz 

Förteckning över riddaren 
Braunschweigs inbetalda skatt 
i PU 5:1 s. 193, 196 f., 199 

1318 in advocacia Ghartze; in par-
rochia Ghartze; villa Ghartze; 
Dos ecclesie Ghartze 

Conscriptio siliginis 
episcopalis in terra Ruye i PU 
5:2 s. 413 f.  

8 september 1319 nove civitatis Gartz; in utilita-
tes civitatis eorum dicte 
Gartze; civitatis Gartze; civi-
tas nostra dicta Gartze 

Prohn, hertig Wizlaw III av 
Rügen (PU 5:2 s. 452) 

Tablå 5. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Ka-
renz. Den gråmarkerade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det inte råder 
konsensus om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 Karentinis; patre Littogo 

Karentię natum Granzamque; 
Granzę Karentinensis; Ka-
rentiam pergit; in agro Karen-
tino 

Gesta 2 s. 370 f., 372 f., 374 
f., 378 f.  

27 juli 1232 capelle nostre in Charenz Barth, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 348) 

31 oktober 1234 Datum in Charenz Charenz, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 373) 

16 september 1237 Alexander sacerdos in Cha-
renz; Datum in Charentz 

Charenz, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 412) 

   
11 november 1314 Gharense Förteckning över riddaren 

Braunschweigs inbetalda skatt 
i PU 5:1 s. 198 

1318 Gharense Conscriptio siliginis 
episcopalis in terra Ruye i PU 
5:2 s. 411 

18 november 1319 in villa Garenze Okänd plats, hertig Wizlaw III 
av Rügen (PU 5:2 s. 469) 

Det råder konsensus angående etymologin till ortnamnen Garz (med varian-
terna Gartz : Gartze) och Charenz (med varianten Gharense, tablå 5) trots 
oenigheten angående ortnamnens syftning. Garz återgår på polab. *Gardec 
’(liten) borg’, en avledning av polab. *gard ’borg, fäste’ med hjälp av suf-
fixet -ec (Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 175; jfr Trautmann 1949 s. 
68, Ohle & Baier 1963 s. 193, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 66). 
Charenz härleds från polab. *Charęc-, en avledning av mansnamnet *Cha-
ręta, med betydelsen ’Charętas plats eller borg’ (Kratzke, Reimann & 
Ruchhöft 2004 s. 29, Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 154; jfr Eichler, 
Mühlner & Walther 2002 s. 66). Mansnamnet har en svårbestämd etymologi, 
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eftersom det saknar paralleller i de övriga slaviska språken (Kratzke, 
Reimann & Ruchhöft 2004 s. 29). 

 
Figur 25. Borgen Garz i utkanten av staden Garz på Rügen. © Foto: Fred Ruchhöft. 

Enligt den traditionella uppfattningen betecknar Garz och Charenz ett och 
samma ställe och åsyftar borgen Garz trots att namnen har olika ursprung (se 
ovan). Ortnamnet Garz anses alltså ersätta Charenz på grund av en så kallad 
folketymologisk ombildning (2.1.5) med varianten Chartz från 1327 som 
övergångsform (Eichler & Walther 1988 s. 105, Eichler, Mühlner & Walther 
2002 s. 66). Traditionen att likställa Garz och Charenz härstammar från 
1600-talet och bygger dels på ortnamnens ljudlikhet, dels på det faktum att 
det fanns en imponerande borg i Garz (figur 25) som på grund av identifie-
ringen tilldelats en framstående roll som Rügens viktigaste centralort (Rei-
mann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 150). 

Christine Kratzke, Heike Reimann och Ruchhöft (Kratzke, Reimann & 
Ruchhöft 2004 s. 25–31, Ruchhöft 2008b; jfr Reimann, Ruchhöft & Willich 
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2011 s. 150–157) har ifrågasatt den traditionella uppfattningen och föreslagit 
en ny identifiering för ortnamnet Charenz. För det första kan man enligt 
författarna urskilja två parallella beläggunderlag för Garz och Charenz. I 
Knýtlinga saga fungerar de fornvästnordiska motsvarigheterna, Garðs och 
Karenz, som två olika namn förknippade med två olika härtåg (se ovan). 
Charenz, på sannolika grunder placerat i norra delen av Rügen (Kratzke, 
Reimann & Ruchhöft 2004 s. 29), hör dessutom troligen ihop med den obe-
tydliga, numera försvunna bebyggelsen Gharenze (tablå 5), som identifieras 
med den sedan 1960 övergivna gården Wall i närheten av Venz. Bebyggel-
sen låg i norra delen av Rügen intill en slavisk borg (se ovan). 

 
Figur 26. Den antagna borgen Karenz (inom det rombformade området i bildens 
nedre del) i närheten av Venz, Gemeinde Gingst, Rügen. © Foto: Fred Ruchhöft. 

För det andra är det sannolikt att Charenz och Gharense är två varianter av 
ett och samma ortnamn (se ovan för etymologin), eftersom det är vanligt att 
polab. Ch- ersätts av G- i tyskan, jfr till exempel variationen i tyska belägg 
för Gützkow (6.1.3.3). Det innebär att Garz och Charenz existerade samti-
digt och syftade på olika lokaliteter. Jag vill även poängtera att den så kal-
lade övergångsformen Chartz, som den traditionella uppfattningen förutsät-
ter och som för övrigt dyker upp så sent som 1327, snarare bör ses som en 
variant av ortnamnet Garz, jfr växlingen Ch- : G- för polab. *Ch- i tyska 
belägg (se ovan). 
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För det tredje anser författarna att läget för lokaliteten som Charenz syftar 
på, passar bättre in i Saxos detaljerade berättelse om fälttåget 1168. De tol-
kar Saxos beskrivning av det händelseförlopp som rör orten, bok 14, avsnitt 
39, 30 och 39, 35–39, 46, på så sätt att Absalon tillsammans med 30 ryttare 
färdades från Arkona till Karentia på en natt (Reimann, Ruchhöft & Willich 
2011 s. 155), vilket är en revidering av den mer problematiska tolkningen 
från 2004 (Kratzke, Reimann & Ruchhöft 2004 s. 29 f.; jfr Wichert 2005 s. 
34 f.). Detta kan inte vara möjligt om man utgår ifrån att Karentia åsyftar 
Garz som ligger långt söderut från Arkona. Enligt författarnas rekonstruktion 
innebär det i praktiken att danskarna först red från Arkona till sina båtar i 
Wiek, som anses ha fungerat som Arkonas hamnplats (6.2.8), varefter de 
rodde genom Neuendorfer Wiek för att slutligen rida den sista biten till Ka-
rentia (Kratzke, Reimann & Ruchhöft 2004 s. 30 f., Reimann, Ruchhöft & 
Willich 2011 s. 155). Området kring borgen och bebyggelsen Charenz passar 
bättre även sakligt sett, eftersom det i större utsträckning finns träskområden 
här jämfört med området kring Garz. På dessa grunder identifieras Knýtlinga 
sagas Karenz först med Charenz efterträdare, (borg)bebyggelsen Gharense 
(Kratzke, Reimann & Ruchhöft 2004 s. 30 f.), men detta förslag revideras 
2008 då Ruchhöft (2008b s. 28) skriver: ”Karenz kann man ohne weiteres 
mit dem Venzer Wall identifizieren”, alltså ’Karenz kan utan vidare identi-
fieras med borgen i närheten av Venz’. 

Kratzke, Reimann och Ruchhöfts förslag från 2004 kritiserades av Sven 
Wichert. Wichert (2005 s. 34 f.) tar med rätta fasta på författarnas tolkning 
av det ovan nämnda händelseförloppet i Gesta Danorum som förefaller vila 
på Oskar Eggerts (1927 s. 74 f., 79) referat och dateringar. Även det förny-
ade förslaget från 2011 bygger på indicier. Saxo upplyser endast att Absalon 
färdas med 30 skepp, inte ryttare, till Karentia på natten samma dag som 
man huggit ned de hedniska gudarna i Arkona. Det står inte uttryckligen att 
biskopen åker genom Wiek eller att han kommer fram morgonen därpå, jfr 
dock Ruchhöft (2008b s. 21) som argumenterar för att den danska hären bör 
ha haft sina skepp i Wiek, alternativt i Breege. Andra punkter som Wichert 
kritiserar är författarnas tilltro till Knýtlinga sagas distinktion mellan Garðs 
och Karenz, identifieringen av borgen Charenz med bebyggelsen Gharense, 
en uppfattning som revideras i Ruchhöft 2008b (se ovan), och författarnas 
omdöme om karaktären av Karenz då borgen beskrivs som en centralort i 
artikeln från 2004. Jag vill i det här sammanhanget endast påpeka att det inte 
finns några hållbara argument för att misstro sagans onomastiska informa-
tion beträffande distinktionen mellan de två namnen. 

De fornvästnordiska ortnamnen Garðs och Karenz utgör med all sanno-
likhet fonologiska anpassningar av polab. *Gardec respektive *Charęc-, där 
slaviskans /t͡ s/ byts ut mot kombinationen dental + /s/, /x/ mot /k/ och nasal-
vokalen /ẽ/ mot kombinationen /en/. Dessa anpassningar liknar de lågtyska, 
jfr Charenz och Garz : Gartz. Anpassningen /t͡ s/ > /ð/ + /s/ som Garðs 
uppvisar kan ses som hyperkorrektion med tanke på övergången /ðs/ > /þs/ > 
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/ts/ i fornvästnordiskan (Noreen 1923 s. 176 f.). Det bör även påpekas att det 
etymologiskt icke-nordiska Garðs kan ha associerats med det inhemska 
ordet garðr m. ’gård, gärde; tun’. Det är svårt att på språkliga grunder av-
göra om de slaviska ortnamnen traderades till skandinaverna direkt eller ge-
nom saxare, eftersom anpassningen av de slaviska ortnamnen till forn-
västnordiska kan ge samma resultat som anpassningen av samma namn till 
medellågtyska. Spridningen av Garðs och Karenz i Norden är obetydlig, då 
Garðs mig veterligt endast är belagt i Knýtlinga saga, medan Karenz före-
kommer i både sagan och, i den latiniserade formen Karentia, i Gesta 
Danorum. 

6.1.1.4 *Grozvin 
Ortnamnsvarianten *Grozvin som har stöd i Knýtlinga sagas A- och B-
textvittnen ligger bakom det motsvarande ortnamnet (bilaga 1). Övriga 
varianter har sannolikt sitt ursprung däri (5.1.3.2, 5.1.3.3). 

Ortnamnet *Grozvin förekommer två gånger i Knýtlinga sagas A-
redaktion i samband med gemensamma härtåg av Valdemar den store och 
Henrik Lejonet 1164 och 1177. I det första fallet åsyftar *Grozvin Henrik 
Lejonets vistelseort, medan det i det andra fallet betecknar en tänkt mötes-
plats för de båda härskarna (SD s. 269, 284). B-redaktionen utelämnar upp-
giften om Henrik Lejonets vistelseort, jfr A-redaktionens ”Um morgininn 
eptir kom Heinrekr hertogi frá Grozvin” (SD s. 269), ’Morgonen därpå kom 
hertig Henrik från Grozvin’ med till exempel GKS 1006:s \kom heınrekur 
hert: ꜳ fun̅d kn̅gsıns\, p. 898, ’kom hertig Henrik för att möta kungen’. 

Tablå 6. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Grozvin. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
16 augusti 1136 includit provincias … Cro-

zwine 
Würzburg, kejsaren Lotar III 
(PU 1 s. 28) 

14 oktober 1140 castra hec, scilicet … 
Groswim : Groswin 

Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33) 

3 december 1150 cum interiacentibus nominatis 
provinciis … Grozwin : 
Groziom : Grozioni 

Würzburg, Konrad III av 
Tyskland (PU 1 s. 45) 

3 maj 1153 provincia Grozwin Biskopen Adalbert av Pom-
mern (PU 1 s. 47) 

8 juni 1159 in provincia Grozsuuina Usedom, biskopen Adalbert av 
Pommern (PU 1 s. 52) 

[13–24 mars] 1178 per Muriz et Tolenze perveni-
ens usque Groswin et Penem 
fluvium 

Rom, påven Alexander III (PU 
1 s. 98) 

24 februari 1188 castra hec: scilicet … Grozwin 
: Groszwin 

Rom, påven Clemens III (PU 
1 s. 147) 

1190–1208 Grotzuinam Gesta 2 s. 538 f. 
23 mars 1234 Jacobus castellanus in 

Grozwin 
Nära Demmin, Barnim I av 
Pommern (PU 1 s. 370) 
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Gesta Danorum upplyser i ett annat sammanhang om att Knut Valdemarsson 
1185 förödde Grotzuina (tablå 6). Varken sagan eller Saxo kommenterar 
ortnamnets denotation. Det är dock möjligt att ur källorna utläsa att lokalite-
ten ligger i området kring floden Peene. Ett flertal pommerska diplom om-
nämner både provincia Groswin och castrum Groswin (tablå 6). Det finns få 
uppgifter angående områdets och borgens läge (Brüske 1983 s. 163), jfr dock 
upplysningen i diplomet från 1178 som antyder att det administrativa områ-
det Groswin ligger i närheten av floden Peene (tablå 6). Enligt Wolfgang 
Brüske (1983 s. 164) har provincia Groswin följande gränser: floden Peene i 
norr, ån Landgraben i söder samt Szczecinbukten och ån Zarow i öster. Den 
västra gränsen är svår att bestämma på grund av bristfälliga uppgifter i käl-
lorna (a.st.). Brüske (a.st.) förmodar att den löper förbi orterna Liepen, Krien 
och Iven i Mecklenburg-Vorpommern. 

Borgen Groswin anses ha grundats ca 1130 (Ruchhöft 2008a s. 135). Den 
var ett viktigt centrum i Peeneregionen som dock tappade i betydelse under 
1200-talet då staden Anklam tog över de centrala funktionerna (Wächter 
1997b s. 335 f., Ruchhöft 2008a s. 59). Det finns för närvarande ingen säker 
identifiering av borgen Groswin som försvinner från pommerska diplom 
redan på 1200-talet. Det finns ett flertal identifieringsförslag i litteraturen, 
men hypoteserna om att borgen låg vid floden Peene, i närheten av antingen 
Stolpe eller Anklam, har fått störst tillslutning (Bollnow 1933 s. 12 f., 
Brüske 1983 s. 164, Wächter 1997a s. 303, Ruchhöft 2008a s. 55). Knýtlinga 
sagas *Grozvin, Saxos Grotzuina och diplomens Groswin syftar sannolikt 
på samma lokalitet(er), vilket historisk och geografisk kontext samt ort-
namnsvarianternas ljudlikhet tyder på. Det bör dock uppmärksammas att det 
inte går att med säkerhet fastslå om det rör sig om ett administrativt område 
eller en borg i Knýtlinga saga. 

Ortnamnet Groswin har en oklar etymologi. Brüske (1983 s. 163; jfr även 
Wächter 1997b s. 335) menar att det administrativa området Groswin tog 
över borgens namn, jfr till exempel castrum Dimin : provincia Dyminensis 
(6.1.1.1), castrum Chozcho : provincia Gozchowe (6.1.3.3). Han förmodar 
också att bebyggelsenamnet kan vara en avledning av ett personnamn, jfr till 
exempel Kotskógaborg, Kotskógur (Gützkow, 6.1.3.3). Språkligt sett är det 
svårt att angripa problemet, eftersom Groswin mig veterligt saknar namnpa-
ralleller på det slaviska språkområdet. Om borgnamnet tillkommit först är 
det sannolikt att det rör sig om ett slaviskt ortnamn på grund av icke-
språkliga faktorer, då området var slaviskt vid tiden för borgens uppkomst, 
vilket en mängd slaviska ortnamn i den intilliggande omnejden är ett bevis 
för, till exempel *Stolp (Stolpe, 6.1.1.9). Detta innebär att det fornvästnor-
diska *Grozvin, som motsvarar det medellågtyska Groswin, kan tolkas som 
en fonologisk anpassning av ett ursprungligen slaviskt ortnamn. Eftersom 
den slaviska utgångsformen är okänd är det omöjligt att i detta fall avgöra 
om fornvästnordiskans fonotax haft inverkan vid anpassningen. Det bör på-
pekas att *-vin i *Grozvin knappast kan ses som exempel på lexikal eller 
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onomastisk anpassning, eftersom det är föga troligt att skandinaver kan ha 
associerat denna del av namnet med ordet *vin f. eller ortnamnselemen-
tet -vin. Fvn. *vin f. ’bete(smark)’ (Andersson 2015 s. 15–19) är endast be-
lagt som bestämningsled i några få sammansättningar, till exempel viney 
(Jansson 1951 s. 392, NO s. 729). Ortnamn på -vin utgör en av Nordens 
äldsta ortnamnstyper som blir improduktiv omkring år 1000 (Jansson 1951 s. 
105 f.). Denna ortnamnstyp saknas dessutom helt i Island (a.a. s. 415). 
Spridningen av *Grozvin, då en motsvarande ortnamnsvariant även före-
kommer i Gesta Danorum (tablå 6), signalerar att ortnamnet troligen var 
mindre känt i Norden. Det är omöjligt att på språkliga grunder fastslå nam-
nets tradering. 

6.1.1.5 Jómsborg 
Ortnamnet Jómsborg med en lång vokal i bestämningsleden (se nedan) base-
ras på en motsvarande variant som har stöd i både A- och B-redaktionen 
(bilaga 1). Det parallella ortnamnsmaterialet, ortnamnets identifiering och 
översikten av historisk kontext presenteras och diskuteras i Petrulevich 
2009a s. 65–80, tidigare forskning om ortnamnets etymologi tas upp i fram-
för allt Petrulevich 2009b s. 8–12 och jag hänvisar dit för detaljer. Två kon-
kurrerande etymologiska hypoteser angående Jómsborg har lanserats på 
senare tid: mitt förslag från 2009 (Petrulevich 2009a och 2009b), modifierat 
2014 (Petrulevich 2014), samt Jürgen Udolphs förslag från 2007 och 2014. 

Den etymologiska ståndpunkt som jag presenterar i Petrulevich 2009a och 
2009b kan sammanfattas på följande sätt. De relevanta ortnamnsvarianter 
som betecknar borgen Wolin belägen på sydspetsen av ön Wolin i polska 
Pommern och som finns belagda i olika nordiska, tyska och slaviska källor 
(Petrulevich 2009a tablå 1 och 3, s. 91–96, 2009b bilaga 1 och 3, s. 42–51) 
kan delas in i två grupper: 1) at Jomi, Jumne, Jomne, Hynnisburg, Joms-
borg, Jumpne, ath Jomune, af Jomni, Jumneta och 2) Livilni, Wuli-
nensis civitas, Willin, Julin, Wolyn, Wolin, Volin. Jag anser att ortnamns-
varianterna inom varje grupp är etymologiskt besläktade med varandra. Det 
råder dock endast ett referentiellt samband mellan varianterna från de två 
olika grupperna, eftersom de åsyftar en och samma lokalitet. De två katego-
rierna av ortnamnsvarianter har olika ursprung och användes i olika namn-
brukarkretsar, där grupp 1 med all sannolikhet har rötter i den nordiska och 
grupp 2 i den tysk-slaviska källkretsen. De äldsta varianterna, fvn. at Jomi 
(ca 1046/47) > Jomsborg och lat. Jumne (ca 1072), utgör två basvarianter 
inom grupp 1, eftersom det språkligt sett är omöjligt att härleda den ena va-
rianten ur den andra. Om man antog att Jumne var utgångsformen är det 
endast möjligt att få varianten *Jumnesborg vid epexegesen, eftersom 
Jumne sannolikt uppfattades som en ia-stam av nordbor, jfr Hynnisburg. 
Det är lika problematiskt att få Jumne från at Jomi : Jomsborg, eftersom 
det inte finns någon rimlig förklaring till den extra nasalen /n/.  
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Båda basformerna är bildade utifrån samslav. jama f. ’grop; dike’ i dess 
pomoranska form, jǫma77: at Jómi m., n. < pom. *Jǫma f., jfr lat. Rōma f. > 
fvn. Róm, Rúm n., medan Jumne < pom. *Jǫmna/-no är bildat med hjälp av 
det produktiva suffixet -ьn-. Ifall *Jǫma och *Jǫmna/-no har en gemensam 
denotation kan *Jǫmna/-no vara antingen en senare variant eller en parallell 
variant till *Jǫma, jfr Chelm 1396 : Chelmno 1478, Bylen : Byla 1529. Det 
är troligt att at Jómi : Jumne ursprungligen betecknade Stora bukten, en del 
av Szczecinbukten. Bukten karaktäriseras av en stupande sänkning i bottnen 
endast ett par kilometer från sydspetsen av ön Wolin, vilket kan ses som en 
lämplig motivering för buktnamnet *Jǫma ’diket’. Udolph (2014 s. 197–
200) framför relevant kritik mot detta förslag. Han konstaterar (a.st.) att ut-
vecklingen /ɑː/ > /ɔ̃ː/ före nasaler i pomoranskan, som kan förklara varför det 
samslaviska /ɑ(ː)/ uppträder som /oː/ i fornvästnordiskan (jfr samslav. jama : 
pom. jǫma ovan), först kan påvisas så sent som 1500 (jfr även Lorentz 1925 
s. 36). Det innebär att mitt förslag från 2009 saknar en rimlig förklaring till 
övergången samslav. /ɑ(ː)/ > fvn. /oː/. 

Udolphs (2007 s. 218 f., 2014 s. 200–204) egen hypotes angående etymo-
login till Jómsborg är i princip oförändrad sedan 2007. Varianten Jumne 
utgör enligt honom den utgångsform som ligger bakom de fornvästnordiska 
at Jómi : Jómsborg (Udolph 2014 s. 197). Jumne härleds från *Ju-mina, en 
participform av den indoeuropeiska roten *i̯eu-/*i̯ou-/*i̯u- ’flöda, sätta i rö-
relse’ bildad med hjälp av suffixet -meno-/-mono- (a.a. 200 f.). Författaren 
föreslår således att Jumne < *Ju-mina ska tolkas som ”‘umflossen, umspült 
[washed by, surrounded]’”, ’omgiven [av vatten], överspolad, översköljd’ 
(a.a. s. 203). 

Det förblir enligt min mening oklart varför Udolph anser att Jumne är den 
enda utgångsformen trots att at Jomi (> Jómsborg) är den äldsta varianten. 
Udolph (a.a. s. 197 f., 205) menar att Jómsborg är ”a ’Scandinavization’ of 
the continental form Jumne or the like” och att ”the Slavic -u- in Jumne, 
*Jumina, *Jumna was perceived as the vowel -o- by the North Germanic 
peoples”. Som jag påpekat ovan är det omöjligt att få at Jómi : Jómsborg 
från utgångsformen Jumne. Det finns ytterligare en omständighet som gör 
härledningen Jumne > at Jómi problematisk. Jumne < *Ju-mina bör 
innehålla en kort rotvokal, medan at Jómi, som först omnämns i Hrynhenda 
12 av Arnórr Þórðarson jarlaskáld, utan tvekan innehåller en lång rotvokal. 
Den relevanta jämna raden i strof 12, jfr ”hyrjar ljóma sunnr at Jómi” (Scald 
2:1 s. 197), förväntas uppvisa helrim (aðalhending), ljóma : Jómi, i enlighet 
med reglerna för drottkvätt och hrynhent (Scald 2:1 s. xcviii f.). Denna 
skillnad i vokallängd behöver en förklaring. Det är även oklart vilken 
denotation som Jumne < *Ju-mina enligt Udolph egentligen har. 
Formuleringen ”[…] the place name Wollin has to be separated from 

                                 
77 <ǫ> betecknar i detta fall /oː/ eller /ɔ̃(ː)/ enligt Friedrich Lorentz notation (Lorentz & Hinze 
1958 s. XX). 
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Jumne/*Jumina since it seems to denote the town rather than the river” 
(Udolph 2014 s. 189) kan tolkas som att Jumne < *Ju-mina avser en flod. På 
ett annat ställe lyder det: ”[…] in reference to the island as being surrounded 
by waterways, a basic meaning for Jumne = Wol(l)in as ’umflossen, umspült 
[washed by, surrounded]’ might be proposed” (a.a. s. 203), vilket kan tolkas 
som att Jumne snarast betecknar en ö. Det behövs klarhet i vad Jumne < *Ju-
mina ursprungligen hade för denotation. Udolphs etymologi fungerar endast 
om Jumne och at Jόmi : Jόmsborg etymologiskt sett inte är relaterade till 
varandra, det vill säga om Jumne är ett självständigt ortnamn som måste 
undersökas separat från andra varianter. En sådan utgångspunkt innebär att 
man bortser från viktiga delar av det empiriska underlaget, och i princip 
omöjliggörs lösningen på det komplexa problem som uppstår i och med att 
Wolin betecknas med så många olika ortnamnsvarianter i olika källor. 

Jag vill därför presentera en modifiering av mitt etymologiska förslag från 
2009 som jag även tar upp i Petrulevich 2014. Det förefaller möjligt att för-
klara samslav. /ɑ(ː)/ > fvn. /oː/ som ett resultat av fonologisk anpassning. 
Detta synsätt innebär att det slaviska fonemets och det fornvästnordiska fo-
nemets fonetiska realiseringar kunde likna varandra. Det öppna slaviska 
/ɑ(ː)/ kunde till exempel ha en mellansluten allofon [ɤ(ː)] som skiljde sig 
från fvn. /oː/ endast vad gäller läppartikulation, jfr diskussionen om prefer-
ensen av förväxlingar som omfattar ett språkligt drag åt gången (one-feature 
switch) vad gäller språkfel hos Thomas Berg (1998 s. 185–191).  

Jag har endast kunnat hitta ett par exempel på liknande anpassning där 
orundad vokal i målspråket anpassas som rundad vokal i fornvästnordiskan. 
Flodnamnet Kama < udm. Kam ’flod, ström’, ’floden Kama’ är belagt som 
Kuma i fornvästnordiskan (Pritsak 1981 s. 548 f., Melnikova 1986 s. 209, 
Džakson 2001 s. 31 f., 36, om etymologin till Kama se Vasmer 2 s. 172). Det 
är dessvärre omöjligt att med säkerhet avgöra vokalens längd i det fornväst-
nordiska namnet. Det schweiziska Basel omnämns som Boslaraborg, jfr ”þa 
iij dagleidir til boslara borgar” (Simek 1990 s. 480), i Leiðarvísir og borgar-
skipan av Níkulas av Munkaþverá daterad till ca 1150. Basel med belägg 
från 200-talet utgör troligen en ellips av uttrycket *(villa) Basilia ’Basilius 
egendom’ innehållande det latinska mansnamnet Basilius (LSG s. 125). An-
passningen av inbyggarbeteckningen mhty. *Baslâre ’invånare i Basel’ som 
fvn. *Boslari m. ligger troligen till grund för Boslaraborg (Magoun 1944 
s. 331).78 
                                 
78 Thomas Franz Schneider (2014 s. 1439) kritiserar emellertid hypotesen, eftersom den enligt 
honom saknar en rimlig förklaring till att en ursprungligen orundad vokal i första stavelsen 
blir rundad i det fornvästnordiska namnet. Han föreslår i stället en inhemsk, fornvästnordisk 
utveckling genom u-omljud enligt följande: *basel-uuari m. ’invånare i Basel’ > via synkope-
ring av obetonad vokal *basl-uuari > *bǫsl-uuari > via synkopering av -uu- *bǫsl-ari : *bǫsl-
eri med i-omljud > *boslara gen. pl. Inbyggarbeteckningen *bǫsl-ari : *bǫsl-eri har enligt 
Schneider en parallell i fvn. rómveri m. ’romare’, rómverjar : rómverir m. pl., rómverja gen. 
pl. Det förblir oklart varför man använder sig av det fornhögtyska suffixet *-wari i ett tänkt 
fornvästnordiskt ord. Fornvästnordiskans -veri behåller dessutom det initiala /v/ och finns mig 
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Vid diskussion av vokalanpassning i slaviska ortnamn i medellågtyska 
källor i Kreis Stralsund och Pomorze Szczecińskie påpekar både Teodolius 
Witkowski (1965 s. 213 f.) och Rzetelska-Feleszko och Duma (1991 s. 200) 
att det antagna samslaviska respektive pomoranska a i enstaka fall kan ge en 
rundad vokal i tyskan, jfr till exempel Poyterose < *Pytora(d)ź- bildat till 
mansnamnet *Pytorad, respektive Barnizlaf 1243 : Borenslauu 1268 < 
*Barnislavjь bildat till mansnamnet *Barnislav. Elżbieta Foster, Cornelia 
Willich & Torsten Kempke (2007 s. 80) ser däremot de få fall då ett medel-
lågtyskt o motsvarar ett polabiskt a som en intern utveckling i medellågtys-
kan, till exempel Stove < polab. *Stav/Stavy, Bobbin < polab. *Babin-, jfr 
dock Agathe Laschs (1914 s. 67) uppgifter om att a > o i medellågtyskan 
efter en labial, till exempel wot, och före ld, lt, till exempel solt. 

Enligt denna hypotes utgör det fornvästnordiska ortnamnet Jómsborg en 
fonologisk anpassning av det samslaviska *Jama försedd med det epexege-
tiska tillägget -borg (om ledens ursprung och betydelse se Nyman 2000 s. 
221–229). Spridningen av Jómsborg i nordiska källor är omfattande (se till 
exempel Petrulevich 2009a tablå 1, s. 91–93, om Saxos Jumensis provincia 
se Petrulevich 2009a s. 76 f.). Det är svårt att utifrån språkliga data avgöra 
om samslav. *Jama traderats till skandinaver direkt eller genom ett medel-
lågtyskt mellanled. 

6.1.1.6 *Parez 
Ortnamnet *Parez baseras på en motsvarande variant som har stöd i Knýt-
linga sagas A-redaktion (bilaga 1). B-redaktionens *Pares kan också föras 
hit trots att A-redaktionens <z> motsvaras av <s>. Etymologiskt sett är kom-
binationen dental + /s/ i ortnamnets ultima mer sannolik (se nedan). 

I sin redogörelse för härtåget 1165 uppger Knýtlinga saga att Absalon 
rodde till *Parez för att senare delta i slaget utanför Garðs (Garz, 6.1.1.3), jfr 
”en er røkkva tók, reri biskup upp með sínu liði fram um konunginn til Parez 
ok reið síðan upp til borgar þeirrar, er heitir Garðz” (SD s. 271), ’men när 
det blev mörkt, rodde biskopen med sin här förbi kungen till Parez och red 
senare till den borg som heter Garðz’. Även Saxo uppger namnet på den 
hamn som Absalon kommer till och som kan knytas till de i sagan om-
nämnda händelserna: ad portum Por (tablå 7) (jfr Albeck 1946 s. 319). På 
grund av kontexten, som förutsätter en hamnplats i närheten av Garz, och 
ortnamnens samstämmighet (tablå 7) identifieras *Parez och Por med före-
gångaren till dagens Preetz, Gemeinde Lancken-Granitz, Rügen (Reimann, 
Ruchhöft & Willich 2011 s. 49, 90, 150). Preetz, som ligger i närheten av 
Neuensiener See, anses vara en av Rügens viktiga hamnplatser (a.st.). 

                                                                                                                                  
veterligen inte belagt i icke-omljudd form (de Vries 1977 s. 655). Det tänkta *bǫsl-ari : *bǫsl-
eri bör även böjas som övriga -veri-sammansättningar, det vill säga behålla både /j/ och om-
ljudsvokalen i genitiv pluralis, jfr rómverjafylking, rómverjakirkja med mera. Det förefaller 
knappast möjligt att få formen *boslara från *bǫsl-ari : *bǫsl-eri. 
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Tablå 7. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Parez. De gråmarkerade raderna mellan beläggen i tablån signalerar att det inte 
råder konsensus om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 ad portum Por Gesta 2 s. 328 f. 
   
13 december 1254 uillis … Poretse Wolgast, Barnim I och 

Wartislaw III av Pommern 
(PU 2:1 s. 11) 

26 december 1254 Poresze Usedom, biskopen Hermann 
av Cammin (PU 2:1 s. 12) 

   
15 maj 1267 item villam … Poretze Ueckermünde, Barnim I av 

Pommern (PU 2:1 s. 179) 
1318 Poretze Conscriptio siliginis 

episcopalis in terra Ruye i PU 
5:2 s. 413 

Det parallella ortnamnsmaterialet innehåller några osäkra belägg. Enligt 
Rodgero Prümers (i PU 2:1 s. 11) kan beläggen från 1254 åsyfta antingen 
Preetz, Landkreis Franzburg-Barth, i närheten av Stralsund, eller Preetz på 
Rügen. Utgångsformen för Preetz rekonstrueras traditionellt som polab. 
*Porěč́e ’orten vid en å eller ett åområde’, jfr även Preetz, Landkreis 
Franzburg-Barth, Preetz, Kreis Schlawe, Paretz, Kreis Lauenburg (Reimann, 
Ruchhöft & Willich 2011 s. 150, not 5; jfr Trautmann 1949 s. 112, 1950 s. 
120, Lorentz & Hinze 1964 s. 83, 89). Preetz på Rügen är beläget i närheten 
av en flodliknande vik som binder ihop Greifswalder Bodden med Neuen-
siener See (Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 150, not 5). 

Det fornvästnordiska *Parez utgör en fonologisk anpassning av det 
polabiska namnet *Porěč́e med eller utan mellanled. Vokalen i ultima i det 
slaviska ortnamnet apokoperas, medan vokalen i penultima, /æː/, som i sla-
vistiken betecknas med ě (1.6), anpassas som /e/ i fornvästnordiskan. Detta 
kan ses som inverkan av den fornvästnordiska betoningen som alltid ligger 
på första stavelsen.79 

Det faktum att polabiskans /o/ motsvaras av ett fornvästnordiskt /ɑ/ kan 
tyda på att det fanns likheter i fonetisk realisering av vokalerna som 
möjliggjorde denna anpassning i fornvästnordiskan. Liknande anpassningar 
finns belagda på östslaviskt område, till exempel fry. Полтескъ > fvn. 
Pallteskja (Džakson 2001 s. 124 f.). Enligt Vladimir Kolesov (1980 s. 25 f., 
även Džakson 2001 s. 124) anpassas det fornryska /o/ som /ɑ/ i ett flertal 
språk, vilket har att göra med att fry. /o/ från början inte var rundat. Det bör 
även påpekas att det finns paralleller till den fornvästnordiska anpassningen 
på det forna tyskspråkiga området, då kasjubiskans Pu̯ořé̇čė anpassas till 

                                 
79 I obetonad ställning räknar man med tre vokaler i fornisländskan, /e/, /a/ och /o/ (Schulte 
2002 s. 888). 
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lågtyskan som Paretz, Kreis Neustadt och Kreis Lauenburg (båda områdena 
ligger nuförtiden i Pommerns vojvodskap i Polen) (Lorentz 1933 s. 30). Den 
palataliserade slaviska affrikatan /t͡ ʃj/ byts sannolikt ut mot kombinationen 
dental + /s/ i *Parez, vilket skrivningar med <z> pekar på. Det är oklart vil-
ket dentalt fonem det rör sig om i detta fall. 

Det är sannolikt att det slaviska ortnamnet traderades direkt till skandina-
verna, vilket övergången polab. /o/ > fvn. /ɑ/ vid anpassningen förefaller 
signalera. Det lågtyska /o/ motsvaras i regel av /o/ i importord i fornvästnor-
diskan, jfr till exempel fvn. koppa f. som motsvaras av fda. koppe < mlty. 
kop, koppe; fvn. orlog n. som motsvaras av fda. orlogh < mlty. orloge (Ve-
turliði Óskarsson 2001 s. 267, 290). Belägget ad portum Por hos Saxo (tablå 
7) komplicerar bilden, då ett danskt /o/ knappast kunde ge ett fornvästnor-
diskt /ɑ/ vid fonologisk anpassning, jfr exemplen ovan. Samexistensen av 
Por och *Parez i nordiska källor kan vara ett indicium på att det existerade 
minst två olika anpassningar av det replikerade slaviska ortnamnet på det 
nordiska området. *Parez har en begränsad spridning i det nordiska käll-
materialet, då det endast förekommer i Knýtlinga saga. 

6.1.1.7 Pólinaland 
Den redaktionsspecifika ortnamnsvarianten Polinaland är belagd i Knýt-
linga sagas A-redaktion (5.1.1.6). Etymologiskt sett är det rimligt att räkna 
med /oː/ i det motsvarande ortnamnet Pólinaland (se nedan). 

Enligt Knýtlinga saga arrangerar Knut Magnusson ett äktenskap mellan 
Valdemar den store och Sofia av Minsk, som sägs vara ”dóttir Valaðars ko-
nungs af Pólínalandi” (SD s. 242), ’dotter till Volodar, kung av Pólínaland’, 
där A-varianten Polinaland motsvaras av B-varianten Polonialand. Sam-
manhanget återfinns även hos Saxo (Gesta 2 s. 198 f.), dock beskrivs Sofia 
av Minsk där som patre Ruteno ’som har en rysk far’. Det motsvarande 
ortnamnet Polonia förekommer i andra sammanhang både hos Saxo och 
Helmold (tablå 8). 

Sagans användning av Pólinaland, och på samma sätt av Pólóníaland 
(6.1.1.8), där ortnamnen med all sannolikhet syftar på Volodar av Minsks 
furstendöme, strider denotationsmässigt mot användningen av Polonia i 
övriga latinska källor. Denna information kommer förmodligen från en äldre 
källa, till exempel Fagrskinna, där texten lyder: ”Valdemar Dana konongr 
fec Suffiu dottor Valaðz konongs a Pulinalande” (Fagrskinna s. 300), ’Val-
demar, kung i Danmark, fick Sofia, dotter till Volodar, kung i Pólinaland’.80 
Ágrip ansluter sig till denna källkrets, jfr ”Hann átti Suffíu, dóttur Valaðar 
konungs af Pólenía” (Ágrip s. 334, se även DS s. CLXXXIX om användning 
av latinska ortnamn i Ágrip), ’Han [kungen Valdemar] var gift med Sofia, 
dotter till Volodar, kung i Pólenía’. 

                                 
80 Albeck (1946 s. 309) menar dock att Knýtlinga sagas källa i detta fall är okänd. 
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Tablå 8. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Póli-
naland och Pólóníaland (6.1.1.8). Fornvästnordiska belägg markeras med grått. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1008–1015 1004. … Poloniam : Poloniae Annales Quedlinburgenses s. 

522 
början av 1000-t. in Polaniam Passio sancti Adalperti mar-

tiris s. 154 
1012–1018 a Polenia : Polema; in Pole-

niam; ad Poleniam 
Thietmar av Merseburg s. 247, 
286, 296 

1000-t.:s första hälft 1032. (1038.) … Pulanis 
Sclavis bello insistente. 

Annales Sangallenses maiores 
s. 83 

1054–1060-t.:s slut 1015. … duces … Bolizlavum 
Polianorum 

Annales Hildesheimenses s. 
31 

ca 1040 1004. … ducem Sclavorum 
Bolanorum; 1032. … Boloni; 
1050. … ducem Bolanorum; 
1051. … Bolanis 

Hermanni Augiensis chro-
nicon s. 656, 666, 692, 694 

4 juni 1133 adversus episcopos Polonie Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 24) 

13 september [1148] in Polonie; in Polonia [Parma], påven Eugenius III 
(PU 1 s. 39) 

1163–1172 Polonia magna Slavorum 
provincia 

Helmold s. 38 

1190–1208 Polanorum presidis Bolisclaui; 
Poloniam profugit 

Gesta 2 s. 102, 174 f.  

10 augusti 1212 Pomeraniam et Poloniam Segni, påven Innocentius III 
(PU 1 s. 200) 

ca 1220–1230 dottor Valaðz konongs a 
Pulinalande 

Fagrskinna s. 300 

1226 Pólisríki; Hann kom úr ey 
þeirri, er Pólin heitir 

Tristrams saga ok Ísöndar s. 
160, 161 

1230-t. 1210. … Mistwi, dux Polonie Annales Valdemarii s. 78 
ca 1250 j Pulina land; i pulærna land; 

ivir Rvzcia land ok pulærna 
land; fara i þvlinaland : j 
Pulina land : j Polima land; i 
pvlina land; um pulina land : 
Polenia; milli pulina landz oc 
huna landz 

Þiðrekssaga 1 s. 1, 44 f., 48, 
287, 289, 293, Þiðrekssaga 2 
s. 200 

1263–1280 dóttur Valaðars konungs af 
Pólenía 

Ágrip s. 334 

1200-t.:s slut 38. … in Polonia; 1210. … 
Mistwin, dux Polonie … 

Annales Ryenses 1 s. 155, 169 

ca 1300 Polaui : kolani : cholaní : pola 
: polamíj 

Óláfs saga Tryggvasonar en 
mesta 1 s. 158 

1305–1315 Pulína land : Buling land; 
austr fra polena er reiðgota 
land 

Heimlýsing ok helgifróði i 
Simek 1990 s. 452 

1300-t. 37. … i Palæn : Polen Annales Ryenses 2 s. 183 
1300-t. 1210. Mistiui : Mistun, dux 

Polonie 
Annales Ripenses s. 259 

1300-t. um land … Sikiley og Pólen; 
her af Fenedíen og Pólen  

Sálus saga ok Nikanors s. 62, 
71 
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1300-t.:s slut dóttir Sigurðar kóngs af Pólen Valdimars saga s. 98 
1387–1394; 1400-t.:s senare 
del 

Polamii; Mistron hertugi gaf 
skatta af Pulinalandi Dana 
konungi  

Olafs saga Tryggvasonar och 
Annálar ur Flateyjarbók i Flat. 
1 s. 119, Flat. 3 s. 523  

1400-t. 36. … oc in i Polonia Annales Ryenses 3 s. 214 
1400-t. Hann [Loðinn] var af Pólen Sǫrla saga sterka s. 381 
1783 *pólíni [< af Polína kongi] Rit þess Islendska Lærdóms-

Lista Felags 4 i Hannes 
Finsson 1783 s. 21, 
Ritmálssafn 

1825 pólínaríki Klaustur-Pósturinn 8 i 
Ritmálssafn 

1831 pólínaland Hafnarstúdentar skrifa heim i 
Ritmálssafn 

Bjarni Guðnason (DS s. CXC) menar att Ágrips uppgifter härstammar från 
danska årskrönikor eller Knýtlinga saga. Denna uppfattning kritiseras av 
Ólafur Halldórsson (1990 s. 92 ff.) som hävdar att Ágrips uppgifter hämtats 
från danska källor på latin och isländska årböcker. 

Polonia i latinska årskrönikor och urkunder syftar på den del av Sclavia : 
Sclavonia som i de äldsta källorna representerar den polska hertigens och 
senare även den första polska kungens, Boleslav I Chrobrys (ca 967–1025), 
hertigdöme respektive kungadöme (Wojtecki 1981 s. 179 f.). Denotationen 
av Polonia har även uppmärksammats inom ramen för diskussionen av be-
greppen Polonia maior (Wielkopolska, Storpolen) och Polonia minor 
(Małopolska, Lillpolen; Ułaszyn 1950 s. 11–18, Labuda 1954 s. 112–119, 
Zajączkowski 1962 s. 98 f., SSS 4 s. 187). 

Det latinska ortnamnet Pŏlōnĭă f. (Kirchenlat. s. 616) härleds traditionellt 
ur inbyggarbeteckningen Polanie < slav. *Pol-jane, en -jan-avledning av 
slav. pole ’fält’ (Rudnicki 1961 s. 238 f., SSS 4 s. 187, Sulisz 1971 s. 264 f., 
Rospond 1984 s. 298, Udolph 2003a s. 247 f.), jfr ”Polanye, id est 
campestres” (Długosz 1 s. 89), ’Polanye, det vill säga (befintliga) på fältet’. 
Udolph (2003a s. 247 f.) problematiserar etymologins semantiska sida. 
Forskningen kring slaviska inbyggarbeteckningar visar enligt honom (a.st.) 
att betydelsen ’fält’ passar mindre bra som utgångspunkt för en sådan be-
teckning, varför han tolkar avledningen *Pol-jane som ’inbyggare i en dal, 
sänka’. De olika latinska ortnamnsvarianterna, det vill säga Polonia : Po-
lania : Polenia med flera, har fått föga uppmärksamhet i litteraturen. 
Małgorzata Sulisz (1971 s. 264) nämner kort att växlingarna mellan <a> och 
<o>, <a> och <e>, <o> och <u>, samt <p> och <b> i ortnamnsförekomster-
na (tablå 8) bör ses som exempel på skrivarfel. 

Den traditionella normaliseringen Pólínaland (SD s. 242, DS s. 280, se 
även tablå 8) förefaller vila på kvantitativa förhållanden i källspråken, lati-
net, jfr Pŏlōnĭă,81 och medellågtyskan, jfr Pōlen : Pōlenen (MH s. 1617). 

                                 
81 Det ter sig även möjligt att anta normaliseringen Pŏlēnĭă utifrån samma premisser. 
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Varianten Polenia kan även innehålla ett kort /e/, Pŏlĕnĭă, om den inte lik-
ställs med Pŏlōnĭă och dess längdförhållanden. Det bör uppmärksammas att 
normaliseringen Pólínaland inte är den enda som förekommer i litteraturen. 
Bjarni Guðnason anger även formen Pólenía i Ágrip af sǫgu Danakonunga 
(tablå 8, 6.1.1.8), medan Ásgeir Blöndal Magnússon (ÍOs s. 718) anför 
Pólinaland i sin ordbok. Norrøn ordboks redaktörer listar Pulina f. : 
Pulinaland n. (NO s. 483). Som resultat av etymologiska överväganden (se 
nedan) väljer jag att i min framställning följa normaliseringen Pólinaland. 

Det fornvästnordiska Pólinaland tycks vara bildat utifrån lat. Pŏlōnĭă el-
ler en av dess varianter, Polenia (tablå 8). Namnets bestämningsled är pro-
blematisk i sammanhanget. Enligt gängse uppfattning som till exempel be-
fästs i Íslensk orðabók (ÍO s. 736) återgår Pólina- på inbyggarbeteckningen 
*pólíni m. sg. ’polack’, *pólínar m. pl. (beläggen ur Rítmalssafn i tablå 8). 
En sådan bildning skulle motsvara ett väletablerat mönster att skapa lands-
namn i fornvästnordiskan: genitivsammansättning med inbyggarbeteckning i 
gen. pl. som bestämningsled + -land som huvudled, till exempel Akvitána-
land, jfr með Akvitánom; Bjarmaland, jfr bjarmar; Egiftaland, jfr egiptar; 
Einfœtingaland, jfr einfœtingar med flera (Metzenthin 1941 s. 2 f., 11 f., 18 
f., 19). Pólinaland ses alltså som ett inhemskt, fornvästnordiskt ortnamn. 
Denna etymologi förefaller dock problematisk av tre huvudsakliga anled-
ningar. 

1) Inbyggarbeteckningen *pólínar förekommer veterligen inte i fornväst-
nordiska källor,82 därav stjärnmarkering i min text. Den har extraherats ur 
främst 1700-talets och 1800-talets sammansättningar Pólínakóngr och 
Pólínaríki.83 

2) Av det insamlade fornvästnordiska materialet (som är markerat med 
grått i tablå 8) kan man dra slutsatsen att det i ett tidigt skede funnits konkur-
rerande varianter av ortnamnet, däribland, utan längdmarkering, Pulinaland 
: Polin : Polenia. Det kan även konstateras att varianten Polena, som kan 
kopplas samman med Pulinaland och som förekommer i samma text 
(Heimlýsing ok helgifróði), används som ett självständigt namn utan kopp-
ling till en tänkt inbyggarbeteckning i genitiv pluralis, jfr Pulina f. i Norrøn 
ordbok (NO s. 483). Detta signalerar enligt min mening att variantens an-
vändare inte nödvändigtvis kopplade samman Polina- : Polena och de för-
modade *pólínar. Det bör uppmärksammas att inbyggarbeteckningar i plura-
lis kan fungera som landsnamn, till exempel Grikk(i)aR ’Grekland (egentlig-
en ’greker’)’ (Nordiskt runnamnslexikon s. 313). Ortnamnsvarianten Polena 
kan emellertid knappast ses som en inbyggarbeteckning i pluralis, eftersom 
kongruensböjning uteblir, jfr austr frá Polena (tablå 8) i stället för austr frá 
*Polenum. 

                                 
82 En sådan inbyggarbeteckning saknas till exempel i ordböcker inklusive ONP:s datasamling. 
83 E-post från Ari Páll Kristinsson till förf. 3/2 2015. 



 179 

Att Pulinaland på 1700- och 1800-talet gick segrande ur denna sedan 
medeltiden pågående varianttävling kan bero på dess starka ställning inom 
dåtidens sekundärlitteratur. Det är denna variant som förekommer i bland 
annat Peringskiölds utgåva of Þiðrekssaga från 1715 (Wilkina saga), Historie 
af Danmark fra det ældste Tider til Aar 803 av Peter Fredrik Suhm (1782) 
och Rasmus Rasks Grammar of the Icelandic or Old Norse Tongue (1843). I 
dessa arbeten framgår det tydligt att Pulinaland åsyftar Polen, vilket dock 
kan problematiseras utifrån de äldsta källorna på fornvästnordiska (se ovan). 

3) Användningen av Pulinaland i nordiska källor (se ovan) signalerar 
osäkerhet kring vilket land namnet syftar på. Tristrams saga ok Ísöndar 
(1226) bidrar till förvirringen genom att konstatera att Polin är en ö. Det är 
förmodligen först i Heimlýsing ok helgifróði (1305–1315) och Annálar ur 
Flateyjarbók som Pulinaland : Polena definieras som ett europeiskt land 
med en någorlunda bestämd placering. 

Även inbyggarbeteckningen vindr m. pl. och samspelet mellan ortnamnen 
Pólinaland och Vindland (Vendland, 6.2.9) är intressanta i sammanhanget. I 
konungasögur omtalas polska kungar som Vindakonungar, till exempel 
”Sveinn konungr átti Gunnhildi, dóttur Búrizleifs Vinðakonungs” (SD s. 32), 
’Sven var gift med Gunhild, dotter till Boleslav, vendernas kung’, där Bole-
slav vendakonung identifieras med Boleslav I av Polen (966/967–1025); och 
”Magnús Níkulásson fekk Ríkizu, dóttur Búrizláfs Vinðakonungs” (SD s. 
207), ’Magnus Nilsson fick Rikissa, dotter till Boleslav, vendernas kung’, 
där Boleslav vendakonung identifieras med Boleslav III av Polen (1085–
1138). Det förefaller rimligt att se sådana omnämnanden som bekräftelse på 
att polacker kunde kallas för vender. Polacker dyker först otvetydigt upp i 
Óláfs saga Tryggvasonar en mesta under latinsk benämning Polani (tablå 8). 
Det är även symptomatiskt att man använder omskrivningar för att tala om 
att någon är av polskt ursprung: ”Hann var af Pólen”, ’Han [Loðinn] var 
polsk’ (tablå 8). 

Ortnamnet Vindland verkar beroende på sammanhanget inbegripa alla 
västslaviska områden, till exempel obodriternas, Rügenbornas, pomoraner-
nas och så vidare. Mig veterligt saknas emellertid exempel där Vindland 
otvetydigt kan antas ha samma denotation som Polonia. Det är möjligt att 
Vindland först börjar lösas upp i mindre beståndsdelar i Þiðrekssaga, där det 
förutom Pulinaland även förekommer belägg på Villcinaland ’vilzernas 
eller liutizernas land’, där liutizer är en av de västslaviska stammarna 
(Metzenthin 1941 s. 118). Som bekant används dock Villcinaland som bland 
annat ett äldre namn på Svithiod och sägs även inbegripa Vindland: ”þat land 
er kallað var villcina land. en þat heitir nu suiðioð oc gautland oc allt svia 
konungs uelldi skanœy sealand ivtland vinland” (Þiðrekssaga 2 s. 61), ’det 
land som kallas Villcinaland. Och det heter nu Svithiod och Gautland och 
sveakonungens hela välde, Skåne, Själland, Jylland, Vendland’. 

Bestämningsleden Pólina- kan ses som ett exempel på fonologisk och 
morfologisk anpassning av lat. Polonia eller snarare dess variant Polenia. 
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Polenia, som även förekommer i icke-anpassad form i fornvästnordisk litte-
ratur (tablå 8), kan troligen ligga bakom medellågtyskans och forndanskans 
varianter, till exempel Pōlen : Pālen : Pōlenen : Pōlenlant med flera, jfr 
pōle : pāle : pōlener ’polack’ (MH s. 1617), och Pol(er)land : Polenland, jfr 
Pole(r) : Poloner ’polack(er)’ (Kalkar s. 498 f.), Polman : Poleman ’polack’ 
(Gammeldansk ordbog). Dessa har i sin tur förmedlats till fornvästnordiskan. 
Fvn. Pólina- kan utgöra exempel på fonologisk anpassning som endast berör 
namnets fonetiska realisering i fornvästnordiskan. Fornvästnordiskans <i> 
återger i detta fall sannolikt /e/, eftersom språkets vokalbestånd i obetonad 
ställning begränsas till /e/, /a/ och /o/, som ortografiskt även representeras av 
<i>, <a> respektive <u> (Schulte 2002 s. 888), jfr variationen <i> : <e> i 
Pulina- : Polena (tablå 8). 

Den mest logiska inspirationskällan till den morfologiska ombildningen 
av Polonia : Polenia, mönstret inbyggarbeteckning i gen. pl. + -land, för-
svagas av det ovan skisserade beläggunderlaget och användningen av ort-
namnet Pólinaland och dess varianter i källorna. Alternativet är att bild-
ningsmönstret även kunde fungera som ett allmänt anpassningsmönster för 
fornvästnordiska varianter av bland annat ursprungligen latinska landsnamn. 
Det innebär att kopplingen mellan de aktuella bestämningslederna och för-
modade inbyggarbeteckningar i gen. pl. kan vara ytterst svag, om den över 
huvud taget finns. På detta vis kan man bilda Pulinaland : Polena vid sidan 
av Polin : Polenia : Polen, liksom Bertanga-land eller Bert(t)anga, ett 
landsnamn som oböjt används i bland annat dativ, vid sidan av Brettania 
’Britannia; även Bretagne’, jfr inbyggarbeteckningen bretar, bertangamen 
(Metzenthin 1941 s. 14 f.). 

Det bör påpekas att produkter av en sådan namnbildning i anpassnings-
syfte oproblematiskt kan tolkas om av senare författare. Beläggen av typen 
Pólínaríki och Pólínakóngr kan ses signalera en senare omtolkning av Póli-
naland som innehållande inbyggarbeteckningen pólínar i gen. pl. 

6.1.1.8 Pólóníaland 
Den redaktionsspecifika ortnamnsvarianten Polonialand är belagd i Knýt-
linga sagas B-redaktion (5.1.1.6). Etymologiskt sett är det rimligt att räkna 
med /oː/ och /iː/ i det motsvarande ortnamnet Pólóníaland (se nedan). I av-
snitt 6.1.1.7 presenteras relevant parallellt ortnamnsmaterial (tablå 8) och 
ortnamnets identifiering. 

Det fornvästnordiska Pólóníaland härstammar sannolikt från latinets 
Pŏlōnĭă (se 6.1.1.7 för namnets etymologi) och är exempel på fonologisk 
anpassning av ett replikerat ortnamn som även förses med ett epexegetiskt 
tillägg -land. Den traditionella normaliseringen Pólóníaland (SD s. 242, DS 
s. 280, se även beläggen ur Ritmálssafn i tablå 8), som även jag väljer att 
ansluta mig till, förefaller vila på kvantitativa förhållanden i dels källspråket, 
latinet, jfr Pŏlōnĭă, dels målspråket, fornvästnordiskan, jfr normaliseringen 
Ítalía : Ítalíaland (NO s. 326) och även Ītălĭa f. (Lewis & Short s. 1006) : 
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Ĭtălĭa f. (Forcellini onomasticon s. 604), där lat. /i/ i /ia/ övergår till fvn. /iː/ 
eftersom kombinationen av två korta vokaler i ordets slut är svår att förena 
med fornvästnordiskans fonotax. Längden på ortnamnets första stavelse 
normaliseras sannolikt efter förhållandena i ett av de troliga traderingssprå-
ken, medellågtyskan, jfr Pōlen : Pōlenen med flera (MH s. 1617). Bestäm-
ningsleden Pólónía- traderades sannolikt skriftligt och kan härledas från 
motsvarande latinska belägg, jfr till exempel beläggen ur medellågtyska 
källor och danska årböcker på latin i tablå 8. Spridningen av ortnamnen 
Pólóníaland och Pólinaland i nordiska källor tas upp i 6.1.1.7. 

6.1.1.9 *Stolp 
Ortnamnet *Stolp innehåller sannolikt kort vokal (se nedan) och baseras på 
en motsvarande variant som har stöd i Knýtlinga sagas A- och B-redaktion 
(bilaga 1). 

Tablå 9. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas *Stolp. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
3 maj 1153 in ripa Pene fluminis in loco, 

qui dicitur Ztulp : Ztulpii : 
Stulp 

Biskopen Adalbert av Pom-
mern (PU 1 s. 47) 

12 juni 11[8]2 monachis in Ztulpa; apud 
locum Ztulp; in eodem loco, 
Ztulp videlicet; ipsam villam 
Ztulp 

Okänd plats, Bogislav I av 
Pommern (PU 1 s. 123) 

1163–1172 ad locum qui dicitur Stolpe Helmold s. 352 f. 
1190–1208 ad Stolpam uicum Gesta 2 s. 326 f.  
[18 mars 1122–1127] monasterii de Stulpa; mo-

nasterium de Stulpa; villam de 
Stolp  

Okänd plats, påven Honorius 
III (PU 1 s. 290 f.) 

3 oktober 1233 ecclesiam Ztolpensem; Ztol-
pensi cenobio 

Stolpe, hertig Barnim I av 
Pommern (PU 1 s. 361) 

Undersökningens tre huvudkällor knyter ortnamnet *Stolp till Valdemar den 
stores och Henrik Lejonets gemensamma fälttåg 1164. Enligt Helmold möts 
Valdemar och Henrik efter erövringen av Demmin och kommer tillsammans 
fram ”ad locum qui dicitur Stolpe”, ’till en ort som heter Stolpe’ (tablå 9). I 
Saxos version av händelseförloppet kommer Valdemar ensam ”ad Stolpam 
uicum”, ’till byn Stolpa’ (tablå 9), där han senare träffar Henrik. Knýtlinga 
saga nämner både mötet och orten, vilka i framställningen dock inte har nå-
got med varandra att göra: ”Um morgininn eptir reri Valdimarr konungr til 
Stolps, en Heinrekr fór til Dimin […]” (SD s. 269 f.), ’Morgonen efter rodde 
kung Valdemar till Stolp, men Henrik for till Dimin’. 

Orten i fråga har identifierats som föregångaren till dagens Stolpe an der 
Peene, Gemeinde i Mecklenburg-Vorpommern. Stolpe dyker först upp i 
källmaterialet i samband med att Pommerns äldsta kloster grundas på platsen 
1153. Enligt Helmold av Bosau (Helmold s. 352 f.) uppfördes klostret till 
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minne av hertig Wartislaw I av Pommern som tros ha mördats där 1147 eller 
1148 (jfr Petersohn 1995 s. 88 f.). Trots att orten var och är strategiskt belä-
gen vid ett vadställe över floden Peene, ifrågasätter Joachim Fait (1963 s. 
131) dess betydelse vid tiden för Valdemars och Henriks fälttåg, eftersom 
klostret, vars bygge lär ha avslutats först 1180, inte var färdigställt när det 
förmodade mötet mellan de båda härskarna ägde rum. Arthur Behn (2002 s. 
11) och Michael Schirren (2002 s. 47) menar dock att Stolpe med omnejd 
var av stor betydelse under hela medeltiden, vilket fynden i området signale-
rar. 

I det slaviska ortnamnsmaterialet från Tyskland är namnen Stolp och 
Stolpe rikligt representerade, till exempel Stolp, Kreis Angermünde; Stolpe, 
Kreis Parchim; Stolpe, Usedom (för fler exempel se Trautmann 1956 s. 62). 
Ortnamnen brukar härledas ur det polabisk-pomoranska ordet stolp m. 
’stolpe’ och man räknar med flera möjliga slaviska utgångsvarianter (*Stolp 
m., *Stolpy pl., *Stolṕa f., *Stolṕe n.) som kan ge homonyma ortnamns-
repliker i tyskan (Trautmann 1949 s. 70 f.). De tyska varianterna Stolp : 
Stolpa : Stolpe (tablå 9) utgör sannolikt fonologiska anpassningar av det 
underliggande slaviska ortnamnet eller de underliggande slaviska varianterna 
(jfr även 6.1.1.1). På grund av ortens läge vid floden Peene kan Stolpe an der 
Peene betydelsemässigt knytas till polab.-pom. *stolp ’fiskeanordning i en 
flod’ (a.st.). Det går dock inte heller att utesluta att *stolp i detta fall kan 
betyda ’stolpe’ och även, i formen *stolpje n., ’inhägnad’ (a.st.). Jag har inte 
kunnat hitta arkeologiska data som kan bekräfta någon av dessa hypoteser. 

Det fornvästnordiska ortnamnet *Stolp utgör en fonologisk anpassning av 
sin slaviska motsvarighet. Eftersom *Stolp står nära både de slaviska och de 
lågtyska varianterna är det svårt att bestämma ortnamnets tradering. Det 
replikerade *Stolp kan knytas dels till det inhemska ordet stolpi m. ’stolpe, 
pelare’, dels till homonyma nordiska ortnamn, till exempel Stolp i Eiker som 
går tillbaka till nyno. stolp f. ’djupt fotspår i snö’ (NG 5 s. 290). Ortnamnet 
har troligen varit mindre känt i Norden, eftersom det mig veterligt endast 
finns belagt i Knýtlinga saga och Gesta Danorum. 

6.1.1.10 Stræla 
Varianten Stræla, som det motsvarande ortnamnet utgår ifrån, finns belagd i 
Knýtlinga sagas båda redaktioner (bilaga 1). 

Trots att Stræla används åtta gånger i Knýtlinga saga ger sagan inte några 
detaljerade uppgifter om den lokalitet som namnet syftar på. Dess läge besk-
rivs vid ett tillfälle i förhållande till en icke-specificerad bygd: ”brendu þar 
alt fylki, þat er þar liggr fyrir ofan Strælu” (SD s. 265), ’brände hela den 
bygd som ligger ovanför Stræla’. Saxo talar visserligen om ön Strela i Gesta 
Danorum (tablå 10), men det saknas direkta textuella motsvarigheter som 
otvetydigt kan bekräfta att sagans och Saxos varianter har samma denotation. 
Enligt den traditionella uppfattningen, som jag delar, är det möjligt att knyta 
samman Knýtlinga sagas Stræla och Saxos Strela på grund av formernas 
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ljudlikhet och det sammanhang som namnen figurerar i, framför allt de 
danska härtågen mot venderna. Stræla : Strela, och även diplomens Strale 
(tablå 10), anses beteckna den tyska ön Dänholm (Bugge 1896 s. 131, Ewe 
1958 s. 9, Fritze 1961 s. 15, 1984 s. 10, PU 1 s. 450; jfr Ortsnamenbuch s. 
614). Denna uppfattning kan endast förstås om man samtidigt diskuterar 
etymologin för sundnamnet Stralesund (nutida Strelasund) och bebyggelse-
namnet Stralsund (tablå 11). 

Tablå 10. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Stræla. Den gråmarkerade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det inte råder 
konsensus om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 apud Strelam; apud Strelam 

insulam; ex aduerso Strelę 
insulę 

Gesta 2 s. 102 f., 334 f., 522 f.  

[före 25 februari 1240] insulam Strale  Stralsund, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 449) 

   
[1278–1282] de quarta parte insule De-

neholme 
Älteste Stralsundische 
Stadtbuch s. 32 

21 mars 1288 insulam nostram dictam De-
neholm 

Älteste Stralsundische 
Stadtbuch s. 29 

1 mars 1314 mit deme : dem. Deneholme Stralsund, hertig Wizlaw III 
av Rügen (PU 5:1 s. 166) 

Önamnet Strela : Strale anses gå tillbaka på polab. *Strěla och det polabiska 
ordet strěla f. ’pil’, vilket innebär att ön är eller har varit pilformad 
(Witkowski 1964 s. 63, 1965 s. 159, Ortsnamenbuch s. 614), jfr även 
Strehla, Kreis Riesa. Övergången /æː/ > /aː/, som beläggunderlaget ger ut-
tryck för, tillskrivs utvecklingen i lechitiska språk (1.6). En så kallad folk-
etymologisk anknytning till mlty. strâle f., m. ’pil’ uppmärksammas, men 
önamnet anses vara av slaviskt ursprung (Witkowski 1964 s. 65 f., 1965 s. 
162, Ortsnamenbuch s. 614). 

Enligt gängse uppfattning består sundnamnet Stralesund av bestämnings-
leden Strale-, som det ovan diskuterade önamnet Strela : Strale ligger till 
grund för, och den medellågtyska huvudleden -sund ’sund’ (Witkowski 1964 
s. 65, 1965 s. 161, Ortsnamenbuch s. 614). Sundnamnet är belagt i en urkund 
från 1240 med lydelsen ”ex utraque parte ripe Stralesund” (tablå 11) 
(Witkowski 1965 s. 161), ’på båda sidorna Stralesund’. Staden Stralsund 
antas ha uppkallats efter sitt läge på södra sidan av sundet (Witkowski 1965 
s. 161, Ortsnamenbuch s. 614). 

Varianten Stralowe, belagd 1234 (tablå 11), är kontroversiell i detta 
sammanhang. I framför allt äldre litteratur anses den åsyfta Stralsund, vilket 
tolkas på så sätt att en vendisk by Stralove med tiden blir till en tysk stad 
Stralsund (Witkowski 1965 s. 160). Det finns dock omständigheter som före-
faller strida mot denna uppfattning. Exempelvis skulle staden i enlighet med 
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detta synsätt ha fått stadsrättigheter två gånger, först 1234 under namnet 
Stralowe, och sedan 1240 under namnet Stralsund (a.a. s. 160, PU 1 s. 372, 
448), vilket behöver en förklaring. 

Tablå 11. Relevant beläggmaterial för ortnamnet Stralsund. Den gråmarkerade raden 
mellan beläggen i tablån signalerar att det inte råder konsensus om huruvida dessa 
ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
31 oktober 1234 civitati nostre Stralowe Garz/Rügen, hertig Wizlaw I 

av Rügen (PU 1 s. 373) 
     
[före 25 februari 1240] In nova civitati Stralesund; ex 

utraque parte ripe Stralesund 
Stralsund, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 450) 

25 september 1242 in Stralessunt Stralsund, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 488) 

november 1249 in civitatem Stralesund Okänd plats, riddaren Do-
bislaw av Gristow (PU 1 s. 
601) 

1300-t. 1316 contra ciuitatem Sunden-
sem; 1317 ciuitas Sundensis; 
1351 in Strolsund : 
Strolæsund; 1358 parlamen-
tum Sundis 

Chronica Sialandie s. 117, 
118, 126, 139 

1200–1300-t. 1316 ad Stralesund : Stralsund  Annales Essenbecenses s. 283 
1300-t. 1316 contra ciuitatem Sunden-

sem 
Annales Ripenses s. 266 

1300-t. ciuitatem Sundensem Chronica Jutensis s. 291 
1300-t. 1316 contra Sundenses Annales 1098–1325 s. 321 

Witkowski (1964 s. 63 f., 1965 s. 160) lanserar fyra möjliga tolkningar av 
Stralowe. Jag redogör för de två som av författaren själv bedöms som mer 
sannolika. 1) Stralowe < *Stŕalov- behövde inte nödvändigtvis ha med 
önamnet Strela : Strale att göra, utan kunde vara ett självständigt ortnamn, 
en avledning med hjälp av suffixet -ov av strěla f., som i detta fall kan be-
tyda ’flodarm; landtunga’. Bebyggelsen i fråga förmodas alltså ha grundats 
vid vattnet, kanske på en smal halvö. Med detta sagt öppnar Witkowski ändå 
för att önamnet Strela : Strale kan ha spelat roll vid namngivningen av 
*Stŕalov-. 2) Bebyggelsen Stralowe < *Stŕalov- låg på ön Strela : Strale. 

Önamnet Dänholm (först belagt mellan 1278 och 1282, tablå 10) och dess 
etymologi bör också diskuteras i sammanhanget. Bildningsmässigt består 
namnet av bestämningsleden Dän(e)-, en folkslagsbeteckning, och huvudle-
den -holm ’ö (i floden)’, som är ett danskt importord i medellågtyskan 
(Witkowski 1965 s. 36). Önamnet betyder med andra ord ’danskarnas ö, den 
danska ön’ (a.st.). I Knýtlinga sagas framställning kan Stræla sägas fungera 
som ett slags bas för danskarna som kan påbörja sin militäraktion därifrån 
och återvända dit mellan olika aktioner eller före hemfärden, till exempel 
”fór konungr til Strælu ok átti þar tal við lið sitt” (SD s. 270), ’kungen for till 
Stræla och samtalade med sin här där’, och ”fór til Réinga ok lǫgðu upp á 
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Strælu” (a.st.), ’for till Rügenborna och låg vid Stræla’. Liknande indika-
tioner kan iakttas även hos Saxo, där Rügenborna exempelvis besöker den 
danska kungen på Strela för att överlämna gisslan och en summa pengar 
(Gesta 2 s. 334 f.). Danskarnas aktivitet på ön kan ha lett till att önamnet 
Dänholm myntades av tyskar (Witkowski 1965 s. 36 f.). 

Det finns huvudsakligen tre argument för att identifiera Stræla och Strela 
: Strale med Dänholm. För det första dominerar Dänholm på grund av sin 
storlek det sund som den ligger i, vilket gör det rimligt att denna ö har varit 
namngivande. För det andra erbjuder tolkningen av önamnet Dänholm en 
otvetydig koppling till den aktivitet som danskarna bedrivit på ön och som 
beskrivs i Knýtlinga saga och i Gesta Danorum med anknytning till önamnet 
Stræla. För det tredje ligger Dänholm strax utanför staden Stralsund. Det är 
möjligt att knyta varianten Stralowe från 1234 till staden Stralsund vad gäl-
ler namnets denotation och till önamnet Strela : Strale vad gäller dess ety-
mologi, vilket tyder på att Stræla och Strela : Strale kan ha syftat på en ö i 
närheten av Stralsund. 

Hansdieter Berlekamp (1964 s. 31) står för det mest citerade motförslaget 
då han föreslår att Stræla och Strela : Strale ska identifieras med den före 
detta ön Burgwall i Deviner See, en vik i Strelasund. Motförslagets utgångs-
punkt är att förkasta identifieringen med Dänholm genom att utan diskussion 
anta att Dänholm betecknats med namnet Svoldr (6.2.6) i nordiska källor. 
Huvudargumenten för att identifiera Stræla och Strela : Strale med ön 
Burgwall är dess utseende och läge inklusive navigationsrelaterade förhål-
landen. Berlekamp (a.st.) menar att uppgifterna i hans källor visar att ön bör 
finnas i Brandshagen, Stralsund, utan att precisera vad det är för uppgifter 
eller varför dessa uppgifter pekar på just Brandshagen. Beskrivningen av 
Burgwall saknar information om öns storlek. Det är i övrigt svårt att kontrol-
lera Berlekamps hypotes, eftersom han inte gör några hänvisningar till rele-
vant kartmaterial eller ytterligare litteratur om Burgwall. Ön figurerar veter-
ligen inte i några urkunder och är numera en del av fastlandet (Witkowski 
1965 s. 162). 

Jag vill hävda att identifieringen av Stræla och Strela : Strale med Dän-
holm är att föredra även om man bortser från den problematiska varianten 
Stralowe och dess tänkbara relation till både ön och bebyggelsenamnet 
Stralsund. Dänholms storlek och läge i Strelasund förefaller namngivnings-
mässigt passa bättre (figur 27). Dänholms danska anknytning är också viktig 
i sammanhanget. Slutligen påpekar Konrad Fritze (1984 s. 14) att Burgwalls 
yta inte var tillräcklig för att anlägga en större bebyggelse. 
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Figur 27. Dänholm i Strelasund. Staden Stralsund ligger vid Strelasunds södra kust 
mittemot Dänholm. Kartan är framställd av Kristina Neumüller. 

Stræla utgör sannolikt en fonologisk anpassning av det polabiska ortnamnet 
*Strěla. Det antagna polabiska ě /æː/ (1.6) återges i fornvästnordiskan med 
/ɛː/ som både kvalitets- och kvantitetsmässigt ligger nära den slaviska vo-
kalen. Det bör emellertid återigen uppmärksammas att samslaviskan genom-
gått omfattande kvantitetsskiften i vokalsystemet på 800- och 900-talet 
(Shevelov 1964 s. 521 f.). På grund av bristfälligt empiriskt material är det 
svårt att avgöra vilket ljudvärde ě hade i polabiskan vid replikationstillfället. 
Stræla omnämns endast i Knýtlinga saga och, i formen Strela, i Saxos Gesta 
Danorum, det vill säga spridningen i nordiska källor är obetydlig. Utifrån 
jämförelsen med den lågtyska varianten Strale (tablå 10) kan man dra slut-
satsen att önamnet lär ha traderats direkt till skandinaver. 

Vid diskussionen av Stræla bör även ett annat nordiskt namn, Örvasund 
ur Helgakviða Hundingsbana I, strof 24, tas upp. Ortnamnet förknippas inte 
sällan med Strelasund i litteraturen (Bugge 1896 s. 131, Wienecke 1940 s. 
39, Trautmann 1949 s. 76). Denna identifiering baseras på att Örvasund och 
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Stralesund : Strelasund påstås ha en gemensam innehållslig kärna, eftersom 
bestämningsleden Örva- tolkas som fvn. ǫr f. ’pil’ i gen. pl., medan bestäm-
ningsleden Strale- : Strela- härleds från slav. strěla f. ’pil’ (a.st.). Bugge 
(1896 s. 131), som först identifierar Örvasund med Strelasund, menar att det 
nordiska namnet är en översättning av det slaviska. I motsats till detta hävdar 
Wienecke (1940 s. 39) att det slaviska ortnamnet i detta förmodade ort-
namnspar är en översättning av det nordiska. Witkowski (1964 s. 65, 1965 s. 
162) kritiserar identifieringen av Örvasund med Strelasund på grund av svag 
bevisföring, men menar samtidigt att om identifieringen stämmer är det sna-
rare Örvasund som är en översättning av Stralesund : Strelasund, det vill 
säga att Bugges hypotes är att föredra. 

Min uppfattning är att identifieringen av Örvasund med Stralesund : Stre-
lasund inte är tillräckligt underbyggd. Det är först och främst nödvändigt att 
påpeka att belägget \ıorva sv̅d\ GKS 2365 4to, 21r, som ligger bakom det 
antagna ortnamnet Örvasund kan läsas på två olika sätt: 1) som en preposi-
tionsfras í Örvasund, jfr \ıhatv́nō\ GKS 2365 4to, 21r, för í Hátúnom, och 2) 
som ett ortnamn Iörvasund, jfr det fornvästnordiska ortnamnet Iörvi (KLE 4 
s. 256 f.). Båda dessa läsningar fungerar grammatiskt och namntypologiskt 
(a.st.). Av dessa två har Bugges Strelasund-hypotes fått stort genomslag. 
Anledningen härtill är troligen att den på tänkbara grunder knyter Örvasund 
till en känd lokalitet i Östersjöregionen och att denna identifiering får indi-
rekt stöd i strof 22 där ortnamnet Heðinsey (Hiddensee, 6.2.4), som på grund 
av motsvarigheten i bland annat Saxo och Knýtlinga saga identifieras med 
ön Hiddensee i närheten av Rügen, omnämns. Huvudinvändningen mot iden-
tifieringen är att sundnamnet Örvasund inte används i övriga nordiska källor 
som på ett eller annat sätt behandlar det aktuella områdets toponymi. Det 
förefaller märkligt att Knýtlinga sagas författare, som intresserar sig för 
namn i allmänhet och ortnamn i synnerhet, skulle undvika att nämna ett nor-
diskt namn på ett sund mellan Rügen och fastlandet, jfr bruket av ortnamnen 
Guðakrsá (6.1.3.2) och Heðinsey i både sagan och Saxo, samt sagans nor-
diska Burstaborg och Steinborg som motsvaras av Stitinum och Caminum i 
Gesta Danorum (6.1.4.1 och hänvisningar där). 

6.1.1.11 *Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen 
Varianten *Tribussis har stöd i Knýtlinga sagas båda redaktioner (bilaga 1; 
om normaliseringen *Tríbussis se nedan). Ortnamnet *Tribiðen/*Tríbiðen är 
en rekonstruktion baserad på A-redaktionens *Tripiðen och B-redaktionens 
*Tribipen (5.1.1.8) och identifieringen av orten med terra Tribeden i medel-
lågtyska urkunder (tablå 13, nedan). 

Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen förekommer i Knýtlinga saga flera 
gånger. På grund av en utelämning i B-redaktionen motsvaras tre förekoms-
ter av *Tríbussis och två förekomster av *Tribiðen/*Tríbiðen i A-
redaktionen av två förekomster av *Tríbussis och en förekomst av 
*Tribiðen/*Tríbiðen i B-redaktionen. Sagan preciserar inte vad för sorts 



 188 

lokaliteter det handlar om. Det kan utläsas att dessa ligger nära varandra, jfr 
”Þá […] reið þar upp til Tribuzis ok á Tripiðen” (SD s. 281), ’Då […] red 
[kungen] upp till Tribuzis och till Tripiðen’ och ”Þetta haust bauð Knútr 
konungr út leiðangri […] ok fór þaðan til Tribuzis ok svá upp á Tripipen” 
(SD s. 290 f.), ’Denna höst samlade Knut sina trupper […] och for därifrån 
till Tribuzis och så upp till Tripipen’. 

Tablå 12. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Tríbussis. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
16 augusti 1136 includit provincias … Tribus-

ses 
Würzburg, kejsaren Lotar III 
(PU 1 s. 28) 

14 oktober 1140 castra hec, scilicet … Trebo-
ses 

Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33) 

24 februari 1188 castra hec: scilicet … Trebo-
ses 

Rom, påven Clemens III (PU 
1 s. 147) 

1190–1208 Tribusanam … prouinciam; 
Tribusanam prouinciam 

Gesta 2 s. 336 f., 536 f.  

1193 in hiis scilicet provinciis: in … 
Tribuses 

Okänd plats, hertig Jaromar I 
av Rügen (PU 1 s. 164) 

[12 november 1193–1202] que terre Walgust et que Tri-
buses; Tribuses 

Okänd plats, Knut IV av 
Danmark (PU 1 s. 167) 

20 mars 1217 castra hec: scilicet … Trebo-
ses 

Rom, påven Honorius III (PU 
1 s. 224) 

24 november 1221 terram Tribuzes; Guoriszlauus 
de Tribuzes; Datum in Tribu-
zes 

Tribsees, hertig Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 258 f.) 

5 november 1241 Tribuses Kamień Pomorski, domka-
pitlet i Kamień Pomorski (PU 
1 s. 472) 

Tablå 13. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
*Tribiðen/*Tríbiðen. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
23 februari 1186 ad terram, que Tribeden voca-

tur 
[Verona], påven Urban III (PU 
1 s. 131) 

30 september 1189 ad terram, que Tribelen voca-
tur 

Rom, påven Clemens III (PU 
1 s. 155 f.) 

[16] oktober 1235 per totam terram Bisdede sive 
Tribedene 

Okänd plats, biskopen Konrad 
III av Kamień Pomorski (PU 1 
s. 388) 

[1257] in die possession der orter 
Bizden, Tribeden … 

Okänd plats, biskopen Ulrich 
av Ratzeburg (MUB 2 s. 111)  

27 juni 1258 im lande Trybeden vnd Gnoi-
gen 

Okänd plats, biskopen Rudolf 
av Schwerin (MUB 2 s. 123) 

Knýtlinga sagas *Tríbussis motsvaras av Saxos Tribusana provincia, jfr till 
exempel följande utdrag ur källorna ”Einn vetr um fǫstu fór Kristófórús 
hertogi ok Absalón biskup til Svǫldrs ok brendu þar alt upp til Tribuzis, svá 
at þar lá autt marga vetr síðan” (SD s. 272 f.), ’En vinter vid fastetiden for 
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hertig Kristofer och biskopen Absalon till Svǫldr och brände allt där fram till 
Tribuzis, så att stället låg öde många år framöver’ och  

Uere appetente Absaloni, Christophoro et Magno particularis aduersum 
Sclauos expeditionis ductus committitur. […] Quibus Tribusanam adortis 
prouinciam […] Tanta autem uicorum exustio fuit, ut idem adhucusque cultu 
uacui pręteriti incendii magnitudinem pręsentibus testentur indiciis (Gesta 2 
s. 336 f.).  

Da foråret nærmede sig, overlod han det til Absalon, Christoffer og Magnus 
at lede et felttog mod venderne med en del af ledingsflåden. […] De foretog 
et angreb på egnen omkring Tribsees […] Afbrændingen af landsbyer var så 
omfattende at de stadig den dag i dag ligger øde og golde hen som nutidens 
klare vidnesbyrd om datidens voldsomme brande (a.st.). 

Gesta Danorum gör det alltså tydligt att det rör sig om provincia ’ämbetsom-
råde; provins, lydland’ i sammanhanget. Parallell ortnamnsinformation om 
*Tribiðen/*Tríbiðen saknas hos både Saxo och Helmold. 

Både *Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen har motsvarigheter i det tyska 
diplommaterialet (tablå 12 och 13). Det förekommer belägg för både pro-
vincia Tribuses, som normaliseras till Tribsees i sekundär litteratur, och 
castrum Treboses som identifieras med borgen Tribsees i närheten av staden 
Tribsees, Mecklenburg-Vorpommern. Det råder förvisso konsensus om att 
provinsen Tribsees ingick i de av Rügen kontrollerade områdena på 
fastlandet, men det finns olika uppfattningar om dess gränser. Enligt Brüske 
(1983 s. 187 f., se även PU 1 s. 29) nådde provincia Tribuses Damgarten i 
nordväst och Strelasund i öst och inbegrep alla de fastlandsområden som 
tillhörde Rügen på 1130-talet. Enligt Reimann och Ruchhöft (Reimann, 
Ruchhöft & Willich 2011 s. 107 f.) avgränsades provinsen Tribsees av 
floderna Rechnitz och Trebel i väst och syd, av biskopsdömet Schwerin i öst 
och av en stor skog i norr vars lokalisering dock inte preciseras närmare. 
Tribeden (med varianten Tribedene) verkar endast ha använts som namn på 
ett administrativt område som gränsar mot provincia Tribuses och omfattar 
nordöstra delen av circipanernas trakter som ligger mellan kessiner och tol-
lenser (figur 2). Det är sannolikt att Tribeden är ett äldre namn på det admi-
nistrativa området (ty. Land) Gnoien (PU 1 s. 132, Brüske 1983 s. 142 f.). 
Denotationsmässigt motsvarar troligen det fornvästnordiska *Tríbussis pro-
vinsen Tribsees och *Tribiðen/*Tríbiðen det administrativa området Tribe-
den. 

I litteraturen har man framför allt diskuterat ursprunget till bebyggelse-
namnet Tribsees, en huvudort i provinsen Tribsees (se till exempel 
sammanfattningen i Witkowski 1965 s. 168 f.). De flesta författarna är 
överens om att ortnamnet kan förknippas med urslav. *terb- som genom lik-
vidametates ger *treb- : *trēb- med något oklar betydelse, jfr dock fkslav. 
*trěbiti ’rensa, rengöra’, pol. trzebić ’rensa, röja’, även fkslav. trěba ’offer; 
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offrande’ (Liewehr 1970 s. 663, Witkowski 1965 s. 169 f.). Eichler, Mühlner 
& Walther (2002 s. 132 f.) menar exempelvis att Tribsees härrör från mans-
namnet *Trěbuš bildat till *treb ’offer’ utan att förklara vad det avslu-
tande -es i de medellågtyska beläggen står för (tablå 12). En sådan tolkning 
förutsätter att bebyggelsenamnet tillkommit först och senare kommit att 
åsyfta även det motsvarande administrativa området, jfr *Grozvin (Groswin, 
6.1.1.4). Denna uppfattning har kritiserats av Witkowski (1965 s. 169 f.) som 
förefaller utgå från att områdets namn är äldre än bebyggelsenamnet 
Tribsees, då han menar att så kallade ursprungliga slaviska territorier inte 
uppkallas efter personer. Enligt Witkowskis (1965 s. 169) och Liewehrs 
(1970 s. 669 f.) hypotes återgår namnet snarare på en inbyggarbeteckning i 
lokativ pluralis (se nedan). 

Bildningsmässigt är Tribsees ett besvärligt ortnamn som saknar namnty-
pologiska paralleller (se Witkowski 1965 s. 168 f.). Witkowski (a.a. s. 169 
f.) förutsätter ett avlett ortnamn urslav. *Terbuš- : *Terboš- med oklar syft-
ning, bildat från urslav. *terb- med hjälp av det lokalitetsangivande suffixet 
*-uš- eller *-oš-, som gav upphov till inbyggarbeteckningen *Terbušěninъ : 
*Terbošěninъ m. sg. med avledningssuffixet -ěninъ. Inbyggarbeteckningen i 
den plurala formen *Terbušěne : *Terbošěne kan ha fungerat som ett namn 
som någon gång stelnat i lokativ pluralis, det vill säga *Terbušěnsъ : 
*Terbošěnsъ. Lokativformen gav efter likvidametatesen och en eventuell 
medföljande förlängning av rotvokalen *Trebušěs(ъ) : *Trebošěs(ъ) eller 
*Trēbušěs(ъ) : *Trēbošěs(ъ).84 Författaren (a.st.) påpekar själv att förslaget 
har brister, eftersom *ě /æː/ efter sibilanten i detta fall förväntas ge palatali-
sering av föregående konsonant och *a /aː/. Förklaringen till utvecklingen 
*-ěnsъ >*-ěs(ъ), där Witkowski (1965 s. 215) menar att *-n- försvinner ”auf 
Grund des Gesetzes der steigenden Sonoritätswelle”, ’på grund av regeln om 
stigande sonoritet’, förefaller inte tillfredsställande. Namnkontexten som 
inbegriper både Tribeden, flodnamnet Trebel och även ägonamnet Trebbin, 
belagt på 1600-talet i samma område, omnämns utan att på ett explicit sätt 
tas med i det etymologiska resonemanget (Witkowski 1965 s. 169). 

Liewehr (1970 s. 665–670) tar utgångspunkt i ortnamnet *Trebuda : 
*Trēbuda < *Terbuda < urslav. *terb- + det sällsynta suffixet *-uda, som 
kan förstås ”als Ergebnis der durch *terb- ausgedrückten Tätigkeit des Ro-
dens” (s. 669 f.), ’som resultat av den röjningsverksamhet som roten 
*terb- ger uttryck för’. Detta ortnamn med oklar syftning ger upphov till två 
parallella inbyggarbeteckningar, här i pluralis: *Trebuděne : *Trēbuděne < 
*Terbuděne bildad med hjälp av suffixet *-ěn- och *Trebuźane : *Trēbuźane 
(där *ź < *dź) < *Terbudi̯ane bildat med hjälp av suffixet *-i̯an-. Som paral-
lellt exempel uppger Liewehr (a.st.) inbyggarbeteckningarna fkslav. 
Kritěninъ, i pluralis Kritene ’kretensare’, och Krištaninъ, i pluralis Krištane 

                                 
84 Dolas och Brěžas är två forntjeckiska ortnamn som bevarat *-sъ, en rest av den samslaviska 
ändelsen för lokativ pluralis (Olander 2015 s. 288, jfr Liewehr 1970 s. 667–669). 
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’kretensare’, som existerade sida vid sida i fornkyrkoslaviskan. Ortnamnet 
Tribeden : Tribedene återgår i så fall på inbyggarbeteckningen *Trebuděne : 
*Trēbuděne, medan Tribsees < *Trebuzěs : *Trēbuzěs förklaras som en stel-
nad kontamination av två parallella lokativformer, *Trebuděs : *Trēbuděs 
och *Trebuźas : *Trēbuźas, *Trebuzěs : *Trēbuzěs (a.st.).85 Det nutida stan-
darduttalet av Tribsees [triːp'zeːs]86 kan vara ett indicium på att rotvokalen i 
namnet förlängdes i samband med likvidametatesen, därav utgångsformen 
*Trēbuzěs. 

De fornvästnordiska ortnamnen *Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen åter-
speglar medellågtyska belägg (tablå 12 och 13) snarare än de förmodade 
slaviska utgångsformerna *Trēbuzěs och *Trebuděne : *Trēbuděne. Det 
innebär att de nordiska namnen troligen utgör fonologiska anpassningar av 
de genom medellågtyskan förmedlade slaviska motsvarigheterna. Fonemet 
/eː/ i *Trēbuzěs ultima (jfr mlty. Tribusses : Treboses och namnets nutida 
uttal [triːp'zeːs]) förlorar sin kvantitet vid den fonologiska anpassningen på 
grund av betoningen i fornvästnordiskan som ligger på första stavelsen, jfr 
*Dimin (Demmin, 6.1.1.1). Denna, i fornvästnordiskan korta ultimavokal 
representeras av /e/ och av motsvarande <i> i skrivningar av *Tríbussis.87 

I *Tribiðen/*Tríbiðen, jfr mlty. Tribeden, motsvaras det medellågtyska /e/ 
av fvn. /e/ i penultima med skrivningen <i> (se ovan). Medellågtyskans /d/ i 
intervokalisk ställning motsvaras av /ð/ i det fornvästnordiska namnet, jfr 
även fvn. armæða f., som motsvaras av fda. armoth, mlty. armö̅de; fvn. 
graðall : gradal, som motsvaras av mlty. gradāl(e) eller av mhty. gradal; 
även fvn. eðill adj., först belagt på 1400-talet, som motsvaras av fda. ædel, 
mlty. edel(e) (Veturliði Óskarsson 2001 s. 215, 231, 252). Spridningen av 
*Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen i Norden förefaller begränsad, eftersom 
*Tríbussis mig veterligt enbart förekommer i Knýtlinga saga och, i latinise-
rad form Tribusana, i Gesta Danorum, medan *Tribiðen/*Tríbiðen endast är 
belagt i sagan. 

Det bör uppmärksammas att Liewehr (1970 s. 670) även diskuterar den 
fornvästnordiska varianten *Tribuðiz (5.1.2.3) som det förefaller utan att 
vara medveten om att den kommer från Knýtlinga saga. *Tribuðiz, som 
motsvaras av Tribudhiz i Liewehrs artikel, kan enligt honom (a.st.) repre-
sentera lokativ pluralis av inbyggarbeteckningen *Trebuděne : *Trēbuděne < 
*Terbuděne, det vill säga Tribudhiz < *Trebuděs : *Trēbuděs < 
*Terbuděsъ. Det innebär att varianten *Tribuðiz kan vittna om variation i 
det slaviska ortnamnsbruket. Jag står dock fast vid min uppfattning att 
*Tribuðiz snarare är ett exempel på ortnamnsanpassning vid avskrivning 
(5.1.2.3), av följande orsaker: 1) varianten finns endast med i A-redaktionen 
                                 
85 Om lokativändelsen * -́asъ se Liewehr 1970 s. 667–669, Olander 2015 s. 286–288. 
86 Uttalet anges efter Aussprachewörterbuch s. 785. Jfr not 73. 
87 Som jag påpekat i avsnitt 6.1.1.7 räknar man med tre vokaler i obetonad ställning i forn-
isländskan, /e/, /a/ och /o/, som ortografiskt även representerades av <i>, <a> respektive <u> 
(Schulte 2002 s. 888). 
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och motsvaras av *Tribussis i B-redaktionen, 2) Liewehrs resonemang 
grundas endast på analysen av denna enstaka variant utan att dess härkomst 
och eventuella implikationer tas med i beräkningen, 3) resonemanget strider 
av denna anledning mot mina metodologiska utgångspunkter, eftersom 
namntolkningar inte får baseras enbart på sagans ortnamnsvarianter (4.2). 

6.1.1.12 Urk 
Ortnamnet Urk baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har stöd i 
Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Enligt Knýtlinga saga åsyftar ortnamnet Urk, som förekommer i sagan vid 
endast ett tillfälle, en slavisk borg, jfr ”við borg þá, er Urk heitir” (SD s. 262 
f.), ’vid den borg som heter Urk’. Den danska hären utkämpade där ett slag 
mot obodriter under ledning av hövdingen Mjúklátr, vars huvud senare spet-
sades på ett träd i närheten av borgen (a.st.). Sammanhanget återfinns i både 
Chronica Slavorum och Gesta Danorum. 

Tablå 14. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Urk. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1163–1172 urbem quae dicitur Werlo : 

Werle; Unum solum castrum 
sibe retinuit, Wurle : Wrle, 
situm iuxta flumen Warnou 
prope terram Kicine; succen-
derunt Wurle; dedit eis dux 
Wurle et omnem terram; in 
urbe Wurle 

Helmold s. 186 f., 308 f., 310 
f., 324 f. 

2 december 1181 que pertinere solebant ad 
Werle 

Erfurt, Fredrik I Barbarossa 
(MUB 1 s. 129) 

23 februari 1186 terram adiacentem Butessowe 
Werle dictam 

[Verona], påven Urban III (PU 
1 s. 131) 

30 september 1189 ad terram adiacentem But-
zowe Warle dictam 

Rom, påven Clemens III (PU 
1 s. 155) 

Enligt Helmold var det dock saxare som kämpat mot den slaviska fursten 
Niklot som brände ned alla sina borgar, omnia castra sua, förutom Werle 
som även kallas för urbs ’stad’ (tablå 14). När Niklot dödades togs hans 
huvud in i det saxiska lägret. För Saxo var angreppet mot obodriterna en 
gemensam tysk-dansk operation, bok 14, avsnitt 25, 8 (Gesta s. 276 f.). Han 
känner (a.st.) varken till borgen eller dess namn, men redogör för 
omständigheterna kring den slaviska ledaren Nucletus död. Enligt Saxo 
(a.st.) var det tyskarna som dödade Nucletus och tog hans huvud in i lägret 
på ett spjut. 

Chronica Slavorum innehåller de mest detaljerade upplysningarna 
angående borgens geografiska läge, jfr ”situm iuxta flumen Warnou prope 
terram Kicine” (tablå 14), ’belägen intill floden Warnow i närheten av det 
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administrativa området Kessin’88. Knýtlinga sagas uppgifter stämmer 
överens med denna beskrivning, då den danska hären far upp längs Guðakrsá 
(floden Warnow, 6.1.3.2) för att kämpa mot Mjúklátr. På grund av den geo-
grafiska och historiska kontexten samt i viss mån varianternas samstämmig-
het (se nedan) identifieras borgen Urk med borgen Werle, belägen några 
kilometer söder om staden Schwaan, Mecklenburg-Vorpommern, på östra 
banken av floden Warnow (Ruchhöft 2008a s. 53; figur 28). Borgens läge 
var strategiskt, eftersom den sannolikt låg längs den så kallade via regia och 
hade tillgång till Östersjön (a.a. s. 43, 53). Borgen har inte undersökts arkeo-
logiskt i någon större utsträckning (a.st.). Den dateras dock till ca 900 utifrån 
de befintliga fynden, borgens storlek och läge (a.st.). 

 
Figur 28. Borgen Werle (i skogen i bildens mitt) på östra banken av floden Warnow. 
© Foto: Fred Ruchhöft. 

Werle (med varianterna Wurle : Wrle) ur det parallella materialet (tablå 14) 
härleds ur polab. *vorel ’örn’ < urslav. *orьlъ (Foster, Willich & Kempke 
2007 s. 384; jfr Trautmann 1950 s. 163, Rzetelska-Feleszko & Duma 1996 s. 
55 f.). I litteraturen föreslås två utgångsformer med betydelsen ’den ort där 
det finns örnar’: *Vorĺ- < *Vorl- +-j-, ett relationellt adjektiv bildat med 
hjälp av suffixet -j-, och *Vorĺe, ett kollektivt substantiv bildat med suffixet 
*-je, jfr pol. Orla, Orły, Werle 1284 (a.st.). Skrivningar <We> för *Vorĺ- : 

                                 
88 Området kring borgen Kessin på båda sidor av floden Warnow (Brüske 1983 s. 133–138). 
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*Vorĺe (tablå 14) återspeglar assimilationen av protetiskt [w] + /o/ framför 
palatala konsonanter i polabiskan (1.6). 

Traditionellt anses det belagda fornvästnordiska Urk återgå på *Urle, det 
vill säga Urk utgör ett exempel på ortnamnsfel, då <le> i *Urle kopierades 
som <k> tidigt under sagans tradering (Petersen 1836–1837 s. 208, Lisch 
1841 s. 90, Ruchhöft 2008a s. 53 f.). Jag ställer mig bakom denna upp-
fattning. Det förekommer ett par exempel på att en graf kan uppfattas som 
två grafer i Domesday Book, en engelsk handskrift från slutet på 1000-talet, 
där <d> kan uppfattas som <cl>, jfr till exempel varianten Cloninctune i 
stället för Doninctune, och <d> kan uppfattas som <el>, jfr varianterna 
Baethdesmere och Badelesmere (Dodgson 1987 s. 125, 128). Jag har dess-
värre inte kunnat hitta några exempel på att två grafer kan uppfattas som en 
graf i nordiska handskrifter. Det finns emellertid enligt min mening 
förutsättningar för att <e> som står tätt intill <l> kunde uppfattas som en 
ögla på ett <k> om man jämför utförandet av grafkombinationen \le\ och 
grafen \k\ i de medeltida fragmenten av Knýtlinga saga (figur 29, 30 och 31). 
Det bör även poängteras att ett ortnamnsfel av denna typ snarare kan drabba 
icke-etablerade, icke-nordiska namn än etablerade fornvästnordiska ord, 
vilket kan vara en förklaring till att jag inte hittat parallella exempel på för-
växling av <le> och <k>. 

 
Figur 29. \leit þı̅gs kuedıa\ i AM 180 b, 33r. © Foto: Den Arnamagnæanske Sam-
ling. 

 
Figur 30. \uandılskaga ⁊ leġıa\ i AM 20 b II, 1r. © Foto: Den Arnamagnæanske 
Samling. Bilden har gjorts ljusare. 
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Figur 31. \sua leẏfa\ och \kuodduz\ i AM 20 b I, 1r. © Foto: Den Arnamagnæanske 
Samling. Den översta bilden har gjorts ljusare. 

Fvn. *Urle utgör sannolikt en fonologisk anpassning av det ursprungliga 
polabiska namnet.89 Det problematiska i detta fall är att *Urle inte uppvisar 
några spår av polabiskans protetiska [w] (se ovan och 1.6), jfr Werle : 
Wurle i de tyska källorna (tablå 14).90 Vid diskussionen av Vostrosa och 
dess variant Ostrozn-, som finns belagda i nordiska källor (Wusterhusen, 
6.1.1.15), kommer jag fram till att variationen vad gäller den protetiska kon-
sonanten snarare härrör från polabiskan. I fallet *Urle kan utgångsformerna 
*Orĺ- : *Orĺe alltså ha funnits vid sidan om *Vorĺ- : *Vorĺe. I Norden 
förekommer Urk < *Urle endast i Knýtlinga saga. Det är svårt att på språkli-
ga grunder avgöra om det fanns några mellanled mellan den slaviska ut-
gångsformen och fvn. *Urle. 

6.1.1.13 Úsna  
Ortnamnet Úsna baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har stöd i 
Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Ortnamnet Úsna förekommer två gånger i A-redaktionen. Den åsyftade 
lokaliteten beskrivs dels som ett biskopssäte, jfr ”Þar er nú biskupsstóll í 
þeim stað, er Usna heitir” (SD s. 275), ’det är nu ett biskopssäte på det ställe 
som heter Usna’, dels som en borg, jfr ”Þaðan fóru þeir til Usnu ok brendu 
þar alt upp ok svá borgina sjálfa ok alt þat, er bygt var” (SD s. 285), ’Däri-
från for de [Knut IV Valdemarsson och ärkebiskopen Absalon] till Usna och 
de brände ned allt där inklusive själva borgen och det bebyggda området 

                                 
89 Jag vill även nämna möjligheten till onomastisk anpassning. Det finns ett ursprungligt 
önamn från Nederländerna, Urk, som i formen Urch : Vrck är belagt redan på 900-talet. 
Enligt en av förklaringarna hänger Urk etymologiskt ihop med namnet på Orkneyöarna som 
kan kopplas till fvn. orkn ’säl’ (Berkel & Samplonius 1995 s. 236). Jag anser det dock mindre 
sannolikt att isländska skrivare kände till detta namn även om det naturligtvis är fullt möjligt. 
90 Det är oklart om Wrle i Chronica Slavorum också kan ses som en variant utan det pro-
tetiska [w] (tablå 14). 
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omkring’. Det andra omnämnandet uteblir ur B-redaktionen på grund av saut 
du même au même (SD s. XXXIX). 

Tablå 15. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Úsna. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
14 oktober 1140 castra hec, scilicet … Huzno-

im 
Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33) 

1146 Vita auctore monacho 
Prieflingensi, 1151–1159 Vita 
auctore Ebbone, 1159 Vita 
auctore Herbordo 
(Prüfeninger Vita s. 3 f.) 

omissis 4 quae supererant 
civitatibus cum pagis, insulis 
et viculis suis, Unxnoimia : 
Uznoimia : Uxnoimia vide-
licet …; Unznoimiam; apud 
Unznoimiam; Unznoimiae : 
Uznoimie; Uznoim : Uznoym; 
cum in provinciam Wnzlov … 
devenisset, in tribus eius 
nominatissimis civitatibus, 
Vznoim scilicet … 

Vitæ Ottonis s. 799, 802, 804, 
806, 808, 861, 863–865, 867–
869, 874, Prüfeninger Vita s. 
118 

8 juni 1159 castrum Uznam; in castro 
Uznam 

Usedom, biskopen Adalbert av 
Pommern (PU 1 s. 52) 

1168 ante castrum Vznum; castel-
lano Vznomiensi 

Ueckermünde, biskopen Kon-
rad I av Pommern (PU 1 s. 57 
f.) 

1163–1172 episcopatum Uznam : Usnam Helmold s. 352 f. 
13? november 1175 in suburbio Vznomiensi Treptow, Kasimir I av Pom-

mern (PU 1 s. 85) 
19 februari 1179 ante castrum Vsnoimi Rom, påven Alexander III (PU 

1 s. 103) 
12 juni 11[8]2 in Vznom : Uznom Okänd plats, Bogislav I av 

Pommern (PU 1 s. 123) 
1190–1208 urbem Ornam : Osnam; Osni 

… oppidi; ad urbis Oznę; 
Ozno 

Gesta 2 s. 102 f., 348 f., 432 f. 

Jag anser att sammanhangen saknar paralleller i Helmolds Chronica Slavo-
rum och Saxos Gesta Danorum, som dock innehåller motsvarande ortnamn 
och delvis även motsvarande informationsstoff. Vid beskrivning av 
Wartislaw I av Pommerns bedrifter nämner Helmold att hertigen grundade 
episcopatus Uznam ’stiftet Uznam’ (tablå 15). Saxo omnämner ett flertal 
fälttåg mot urbs Ozna ’staden Ozna’ : Osnum oppidum ’den lilla staden, 
landsortsstaden Osnum’ (tablå 15). Enligt Albeck (1946 s. 264 f., 320 f., 
323) hämtar sagan upplysningen om ett biskopssäte från en källa besläktad 
med Helmold, medan informationen om Knut IV Valdemarssons och Absa-
lons fälttåg mot borgen kommer direkt från Saxo. Det bör dock påpekas att 
det utdrag ur Saxo som Albeck jämför Knýtlinga sagas text med, bok 15, 
avsnitt 1, 2 (Gesta 2 s. 476 f.), refererar till Ostroznum : Ostrozna (Wuster-
husen, 6.1.2.3), inte till Osna (med varianterna Orna : Ozna : Osnum : 
Oznum) som motsvarar sagans Úsna (tablå 15). Detta kan bero på samman-



 197 

blandningen av Úsna och Vostrosa i sekundär litteratur (jfr Petersen 1836–
1837 s. 233). I diplommaterialet omnämns lokaliteten som civitas ’stad’ och 
castrum ’skans, fäste’ (tablå 15). 

Det förekommer få uppgifter angående lokalitetens läge i källorna. Det är 
möjligt att lokalisera Úsna och Saxos Osna till ett område mellan floderna 
Peene och Oder, då lokaliteten omnämns i samma fälttåg som Wolgast och 
även Wolin och Szczecin (jfr SD s. 285, Gesta 2 s. 348 f., 432 f.). I den ha-
giografi av Otto av Bamberg som framställdes i klostret Prüfening (Prüfe-
ninger Vita s. 118) uppges Vznoim tillhöra provincia Wnzlow (ty. Wanz-
low), en historisk region som omfattade den sydvästra delen av ön Usedom 
(Brüske 1983 s. 177 f.). På grund av varianternas samstämmighet och den 
geografiska, historiska och arkeologiska kontexten kan Úsna identifieras 
med en borg och en därintill liggande bebyggelse belägen i närheten av Use-
domer See i östra delen av staden Usedom på sydvästra delen av ön Usedom. 
Det komplex som borgen Usedom med tillhörande bebyggelse är en del av 
dateras till 900-talet, eller även 800-talet (Biermann 2006 s. 570, Ruchhöft 
2008a s. 49 f.). Själva borgen anses ha uppstått på 900- eller 1000-talet 
(Biermann 2003 s. 105). Då Usedomer See anses ha haft förbindelse med en 
liten sjö väster om borgen, Jürgensee, förmodar forskare att borgen var skyd-
dad av vatten från tre håll (Mangelsdorf 1997 s. 78, Biermann 2003 s. 105). 
Trots att borgen inte undersökts arkeologiskt i någon större utsträckning 
(Mangelsdorf 1997 s. 78 f., Ruchhöft 2008a s. 49), förmodar Günter Man-
gelsdorf (a.st.) att det kan handla om en mindre huvudborg omgiven av vall 
och vallgrav i borgområdets sydvästra del och en förborg kallad Bauhof i 
nordost som endast delvis var omgiven av mur eller palissad. Han förutsätter 
(a.st.; jfr Biermann 2006 s. 570, Ruchhöft 2008a s. 152) även existensen av 
en hamn på norra sidan av förborgen. Felix Biermann (2003 s. 117) ifråga-
sätter emellertid denna bild, eftersom huvudborgen enligt honom kan ha le-
gat på norra sidan av Bauhof. Usedom anses ha varit ett ekonomiskt, poli-
tiskt och religiöst centrum, vilket dock förlorar i betydelse på 1200-talet 
(Mangelsdorf 1997 s. 79–81, Biermann 2006 s. 570 f.). 

Ortnamnet Usedom bärs nuförtiden av både en ö och en bebyggelse på ön 
och meningarna går isär angående dess ursprungliga syftning. Eichler, 
Mühlner & Walther (2002 s. 136 f.) utgår från att namnet från början syftade 
på ön och sedan övertogs av bebyggelsen, medan Jeżowa (1961 s. 72; jfr 
Udolph 2006 s. 567 f.) snarast förefaller räkna med det motsatta. Namnet har 
en oklar etymologi, men de flesta forskare är överens om att det är av slavisk 
härkomst (Jeżowa 1961 s. 72, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 136 f.; jfr 
översikt i Udolph 2006 s. 567 f.). Det har lagts fram ett flertal hypoteser, 
varav två av Udolph (2006 s. 568) bedöms som hållbara. Enligt den första, 
som formulerades redan på 1800-talet, utgör det ursprungliga önamnet 
Usedom ett presens particip passiv bildat med hjälp av suffixet -m till verbet 
znat́, znati, uznati ’veta, vara känd’ (a.st.). Namnet anses enligt detta förslag 
betyda ’den mycket berömda [ön]’. I en yngre omtolkning av denna hypotes, 
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som ser namnet som ett ursprungligt bebyggelsenamn, föreslår man i stället 
utgångsformerna *Uznojim-jь : *Uznam-jь som är en kombination av 
mansnamnet *Uznojim : *Uznam < znat ́, znati, uznati och det possessiva 
suffixet *-jь, jfr Příbram, Czesram (Jeżowa 1961 s. 72, Udolph 2006 s. 568). 
Enligt den andra hypotesen är det ursprungliga önamnet en participbildning 
till verbet u-znojiti från urslav. znoj ’ström, vatten, vattendrag; glöd, hetta’ 
(Eichler & Walther 1988 s. 282, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 136 f., 
Udolph 2006 s. 568). Utgångsformen *Uznojim betyder i detta fall ”die 
umflossene, von Wasser umspülte, aber auch von der Sonne stark be-
schienene Insel” (a.st.), ’den med vatten omgivna, den av vatten omsköljda, 
men även av solen starkt upplysta ön’. Usedom saknar i princip paralleller 
vad gäller namntypologi och namnbildning, vilket gör de presenterade hy-
poteserna osäkra. Det har visserligen poängterats att Usedom kan hänga ihop 
med det mähriska Znojmo, men detta namn har i sin tur en dunkel etymologi 
(Udolph 2006 s. 568). 

Det fornvästnordiska Úsna utgör möjligen en fonologisk och morfologisk 
anpassning av det slaviska ortnamnet *Uznojim- : *Uznam- med eller utan 
mellanled. Slaviskans /z/ byts mot fornvästnordiskans /s/ i enlighet med mål-
språkets fonotax. Den initiala vokalen i det fornvästnordiska namnet var 
troligen lång. Enligt de rådande etymologiska förslagen (se ovan) handlar det 
om ett verbalprefix *U- i slaviskan som återgår på det indoeuropeiska *h2eu 
(Derksen 2008 s. 506, jfr Vasmer 4 s. 142); dock bör /uː/ ha förkortats i 
samband med förändringarna i kvantitetssystemet i samslaviskan (6.1.1.1). 
Det nutida tyska standarduttalet ['uːzədɔm]91 signalerar däremot att namnets 
första vokal möjligen kan ha återfått sin längd, alternativt av andra orsaker 
uppfattats som lång vid replikationen in i medellågtyskan. I fornvästnordis-
kan omtolkas dessutom det slaviska namnet som ett svagt femininum, då den 
slaviska rotvokalen blir till ett böjningsmorfem, medan /jim/ eller /m/ tas 
bort. Det är svårt att på språkliga grunder avgöra om *Uznojim- : *Uz-
nam- traderades direkt till skandinaver. 

Det bör uppmärksammas att namnet Úsna även förekommer i þulur i ett 
fragment av Snorri Sturlussons Edda, AM 748 I b 4to daterad till 1300–1325 
(för texten AM 748 I b 4to 27v, Skj A1 s. 690, för dateringen Wessén 1945 
s. 14, Handrit). Ortnamnet, som eventuellt kan likställas med Úsna i Knýt-
linga saga, dyker upp under rubriken \eyia heite\, 27v, ’heiti för öar’. Det 
faktum att ortnamnet presenteras i þulur som ett önamn kan komplettera 
sagans uppgifter om bebyggelsenamnet Úsna. Av de ytterligare 15 önamn 
som förekommer i AM 748 I b 4to, i samma strof som Úsna, kan nio identi-
fieras: Fjón (Fyn) (NO s. 163), Senja (Senja, Troms fylke, Norge) (NO s. 
525), Selund (Sjælland) (NO s. 524), Dímun (snarast Dímun på Färöarna) 
(jfr NO s. 108), Sjóland (Sjælland) (NO s. 538), Askrǫð (Askrova, Sogn og 
Fjordane fylke, Norge) (NO s. 47), Borgund (Borgundøy, Hordaland, Norge) 
                                 
91 Uttalet anges efter Aussprachewörterbuch s. 809. Jfr not 73. 
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(NO s. 83)92, Erri (Ærø, Danmark) (NO s. 140) och Torgar (Torget, Nord-
land, Norge) (NO s. 639). Dessa kan karaktäriseras som namn på främmande 
öar, en kategori som även Úsna, namnet på ytterligare en ö i Östersjön (Use-
dom), kan passa in i. Om identifieringen av Úsna i AM 748 I b 4to stämmer 
innebär det att namnet även var känt i Norden som önamn, åtminstone vid 
tiden för handskriftens tillkomst. Enligt Anthony Faulkes (i Edda 2005 s. 
XXIX; jfr Wessén 1945 s. 13) avviker þulur i AM 748 I b 4to från det 
material som är känt från andra handskrifter av Snorris Edda. Han menar att 
dessa þulur innehåller kenninglistor som förmodligen inte fanns med i Snor-
ris Edda från början (a.st.). Det föreligger en möjlighet att Úsna i AM 748 I 
b 4to har hämtats från sagan, vilket dock inte kan med säkerhet bevisas. 
Handskriften innehåller den tredje grammatiska avhandlingen, en text som 
kan knytas till Óláfr Þórðarson hvitaskáld, som anses vara Knýtlinga sagas 
informant, alternativt författare (1.4.1). Spridningen av ortnamnet Úsna, 
vilket alltså förekommer i Knýtlinga saga, Saxo och möjligen även i þulur i 
AM 748 I b 4to, signalerar att namnet möjligen kan kallas för relativt känt i 
Norden. 

6.1.1.14 Vismarhöfn och Vismarshöfn 
Ortnamnen Vismarhöfn och Vismarshöfn baseras på likalydande ortnamns-
varianter som har stöd i Knýtlinga sagas båda redaktioner (5.1.1.9). 

Knýtlinga saga omnämner Vismarhöfn eller Vismarshöfn endast vid ett 
tillfälle då sagan redogör för korståget mot vender 1147: ”fara síðan báðir 
konungarnir til Dubbin, ok kom Knútr konungr fyrri með sinn her í Vizmar-
hǫfn, en Sveinn konungr kom með Fjónbúm ok Sjólendingum ok Hallen-
dingum ok Skánungum” (SD s. 235), ’båda kungarna far sedan till Dubbin, 
och kung Knut [Knut Magnusson] med sin här kom till Vizmarhǫfn före 
[Sven Grate], men kung Sven [Grate] kom med fynbor och själlänningar och 
hallänningar och skåningar’. Av sagans framställning framgår det att Vis-
marhöfn och Vismarshöfn syftar på en hamn och att hamnen i fråga ligger i 
Mecklenburg-Vorpommern på vägen mot *Dubin (borgen Dobin, 6.1.1.2). 
Varken Saxos Gesta Danorum eller Helmolds Chronica Slavorum känner till 
ortnamnet. Beskrivningen av korståget återfinns dock i de båda parallella 
källorna (Gesta 2 s. 160–165, Helmold s. 228 f.). Enligt Saxo (Gesta 2 s. 162 
f.) angrep Sven Grate och Knut Magnusson en fientlig hamn, hostilem occu-
pant portum. Den namnlösa hamnen kan möjligen identifieras med Knýt-
linga sagas Vismarhöfn och Vismarshöfn. 

                                 
92 Borgund kan i detta sammanhang möjligen även avse Bornholm. Eva Nyman (2000 s. 242–
249) diskuterar ursprunget till namnet Bornholm och kommer fram till att det ska härledas ur 
fda. *Burghund f. 
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Tablå 16. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Vis-
marhöfn och Vismarshöfn. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
4 januari 1211 in portu, qui dicitur Wissemer 

: Wissemere 
Capua, kejsaren Otto IV (PU 1 
s. 193 f.) 

1229 in Wyssemaria; datam apud 
Wissemariam 

Nära Wismar, Johan I av 
Mecklenburg (MUB 1 s. 348) 

14 maj 1250 Eilardus de Wismaria Greifswald, Wartislaw III av 
Pommern (PU 1 s. 614) 

juni 1251 Datum in Wismaria Wismar, biskopen Thetward 
av Samland (PU 1 s. 641) 

29 augusti 1251 Datum Wismarie Wismar, Barnim I och 
Wartislaw III av Pommern 
(PU 1 s. 642) 

1253 in Wismaria Barth, Jaromar II av Rügen 
(PU 1 s. 691) 

19 september 1254 Wismariam; consules 
Wismarie; Datum Wismarie 

Wismar, Jaromar II av Rügen 
(PU 2:1 s. 9) 

5 juni 1258 ad ciuitatem nostram Wismar; 
Datum in Wissemaria 

Wismar, Johan I av Mecklen-
burg (MUB 2 s. 123) 

21 april 1278 ciuibus … Wismerriensibus Sakskøbing, Erik V Klipping 
(PU 2:1 s. 368) 

7 april 1297 scolasticum ciuitatis Wismarie Wismar, Nicolaus av Stralen-
dorf (MUB 4 s. 14) 

5 februari 1299 ciuitatis Wismer; ciuitatis 
Wismer 

[Wismar], Wismars rådmän 
(MUB 4 s. 95) 

1 april 1300 ciuitatis Wismar Wismar, Wismars fogde och 
rådmän (MUB 4 s. 148) 

1300-t. 1311 obsessio ciuitas Rostoch 
et Vismar; 1354 de Vismaria; 
1358 Vismariam; 1359 
Visæmer : Vismar 

Chronica Sialandie s. 116, 
130, 138, 141 

1300-t. 1311 obsidio ciuitatum Ro-
stock et Vismarie 

Annales Ripenses s. 265 f. 

Traditionellt sett anses det fornvästnordiska ortnamnet åsyfta föregångaren 
till hamnstaden Wismar i Mecklenburg-Vorpommern. Anledningen härtill är 
samstämmigheten av de fornvästnordiska namnen med varianterna i det pa-
rallella materialet (tablå 16) samt geografisk och historisk kontext. Det är 
oklart när Wismar grundades, men man räknar med att den äldsta stadsdelen 
uppstod ca 1200 (HHSD 12 s. 133). Eichler, Mühlner & Walther (2002 s. 
144) menar att Wismar utvecklats från en fiskeby till en slavisk borg. Borgen 
i Wismar tillkom enligt Ruchhöft (2008a s. 59 f., 165) några decennier efter 
att staden grundades, det vill säga det handlar inte om en äldre slavisk borg 
som omvandlades till en stad. Det bör i detta sammanhang poängteras att det 
faktum att Wismar omnämns som hamn i både Knýtlinga saga och Saxo kan 
återspegla sakliga förhållanden som gällde ca 1200 snarare än 1147. 

I litteraturen presenteras två alternativa förslag beträffande etymologin till 
ortnamnet Wismar. Enligt ett av förslagen är namnet en avledning av det 
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ditematiska polabiska mansnamnet *Vyšemer, bildad med hjälp av det 
possessiva suffixet -j-, det vill säga polab. *Vyšemeŕ- ’Vyšemers ort’, jfr till 
exempel pol. Wyszomierz och ftj. Vyšemír som sannolikt utgår från person-
namnen Wyszomir respektive Wyszemir (Foster, Willich & Kempke 2007 s. 
389; jfr Trautmann 1950 s. 166, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 142, 
Ortsnamenbuch s. 697 f.). Ortnamnet avsåg i så fall snarast en bebyggelse. 
Enligt det andra förslaget har man att göra med ett äldre germanskt ortnamn, 
en sammansättning av germ. *wisu- : *wisi- ’god’ och -mar(i) ’stillastående 
vattendrag, insjö, sjö, hav’, som onomastiskt anpassades till slaviskan, det 
vill säga de germanska namnlederna byttes ut mot de slaviska personnamns-
lederna *vyše ’högre’ och *mer < *mir ’frid, ro’ (Eichler, Mühlner & Walt-
her 2002 s. 142, Foster, Willich & Kempke 2007 s. 389, Ortsnamenbuch s. 
697 f.). Denna etymologi verkar dock problematisk utifrån ortnamnets syft-
ning (se nedan). Förslagen värderas olika av forskarna. Trautmann (1950 s. 
166) redogör endast för den slaviska etymologin. Den förefaller även vara ett 
första alternativ för Foster, Willich & Kempke (2007 s. 389) samt Niemeyer 
(i Ortsnamenbuch s. 697 f.). Eichler, Mühlner & Walther (2002 s. 142) 
verkar föredra det germanska förslaget. Alla författare förutom Trautmann 
anser dock att båda förslagen är rimliga. 

Det är viktigt att påpeka att det germanska etymologiska förslaget i viss 
mån baseras på uppgifter som hämtats ur ett förfalskat medeltida diplom. 
Diplomet nr 88 från 1167 (MUB 1 s. 82) omnämner 14 vattennamn, där-
ibland aqua, que Wissemara dicitur ’vatten som kallas Wissemara’ och in 
aquam, que fluvius ducis dicitur, usque quo mare influit, et sic per litus ma-
ris usque ad aquam Wissemaram ’i det vatten som kallas hertigens flod, 
fram till den punkt där den mynnar ut i havet, och så på havets strand fram 
till vattnet Wissemara’. Detta anses vara en förfalskning från ca 1250 (Jor-
dan 1941 s. 109 f.), vilket endast Eichler, Mühlner & Walther (2002 s. 146) 
uppmärksammar. Enligt Karl Jordan (1939 s. 27 f., 1941 s. 109 f.) vilar 
emellertid den geografiska avgränsningen av Ratzeburgs stift som det rele-
vanta uttrycket (se ovan i kursiv) är en del av, på en äkta förlaga. Argumen-
ten som talar för det är följande: 1) avgränsningen i sig är oprecis, vilket 
tyder på dess höga ålder, 2) förfalskaren gör inga anspråk på att tillskriva 
Ratzeburgs stift ytterligare områden. Jordan (1939 s. 27) lägger även till att 
förfalskaren skulle byta ut de slaviska ortnamnen mot de tyska ifall avgräns-
ningsformuleringen var förfalskad.  

Det bör uppmärksammas att gränserna för Ratzeburgs stift även anges i 
ett annat, utan tvekan äkta diplom nr 75 från 1162: ”[…] Bilnam et Albim 
terminos episcopatus Raceburgensis ecclecie esse statuimus et designamus” 
(MUB 1 s. 71 f.), ’[vi] bestämmer och anger [floderna] Bille och Elbe som 
gränser för Ratzeburgs stift’. Förutom denna allmänna formulering anges 
även ett antal bebyggelsenamn som kan ses som en precisering av avgräns-
ningen. Utifrån Jordans uppgifter (1939 s. 26, 1941 s. 110) kan man anta att 
förfalskaren av nr 88 kände till diplomet från 1162. Eftersom antalet 
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vattennamn i avgränsningsformuleringen utökas från två namn 1162 till 14 
namn 1167, är det rimligt att se avgränsningen i det förfalskade diplomet 
som mer precis. Som Jordan (1939 s. 28) påpekar innehåller diplomet nr 88 
dessutom en felaktig uppgift angående stiftstillhörigheten av terra Schwerin 
som ursprungligen uppges ha tillhört Ratzeburgs stift, vilket inte stämmer. 
Jordans påstående angående förfalskarens hypotetiska benägenhet att byta ut 
slaviska ortnamn mot tyska (se ovan) är svårt att förstå. Jag ser inga problem 
med att avgränsningsuppgifterna och dithörande ortnamnsbelägg från 
diplomet nr 88 kan stämma från ca 1250, det vill säga den tid då 
förfalskningen utfördes, jfr till exempel varianten Wissemaria som används 
så sent som 1258 (tablå 16). 

Ett annat problem utgör syftningen av aqua Wissemara. Eichler, Mühlner 
& Walther (2002 s. 141 f.) menar att namnet kan syfta på Wismarbukten, 
medan Jordan (1939 s. 27) anser att namnet snarare avser sjön Mühlenteich 
öster om Wismar. Av de 14 vattennamn som omnämns i avgränsningsformu-
leringen i det förfalskade diplomet förses tio med den förtydligande bestäm-
ningen aqua. De fyra som saknar en sådan bestämning är namn på fyra 
större floder: Bille (Bilna), Elbe (Alba), Elde (Eldena) och Sude (Zuda). 
Bland de resterande tio anses sju vara någorlunda identifierade. Aqua 
Bernize syftar på ån Barnitz, aqua Grinawe på ån Grinau, aqua Lovenze på 
ån i närheten av Labenz, Lauenburg, aqua Stivina syftar på antingen en å 
(Trautmann 1950 s. 143) eller en annan typ av vatten (Foster, Willich & 
Kempke 2007 s. 335) i närheten av byn Steffin, Wismar, aqua Stricnizia på 
en å i närheten av stadsdelsområdet Strecknitz, Lübeck, aqua Trutauen syf-
tar på antingen ån Schönau eller Mühlenbach i närheten av Trittau, och aqua 
Wocnizia på floden Wakenitz. Dessa vattennamn åsyftar alltså åar och floder 
som utgör gränser för Ratzeburgs stift. Utifrån detta ställer jag mig frågande 
till de föreslagna identifieringsförslagen av aqua Wissemara. Bestämningen 
aqua indikerar i detta fall snarare en å eller bäck, till exempel Mühlenbach i 
Wismar, än en insjö eller en havsvik. Ifall den föreslagna identifieringen 
godtas kan den germanska etymologin till Wismar inte vara rimlig, eftersom 
den inte stämmer överens med denotationens karaktär. 

Jag anser att det ortnamn som skandinaver kommit i kontakt med omkring 
1147 var av slaviskt urspung.93 De fornvästnordiska namnen Vismarhöfn och 
Vismarshöfn utgör alltså en anpassning av det slaviska *Vyšemeŕ-. Direkt 
tradering kan i detta fall förutsätta en kombination av lexikal och onomastisk 
anpassning av det ursprungliga namnet, där de slaviska *Vyše- och 
*meŕ- byts ut mot fornvästnordiska ord eller namnleder. I bestämningsleden 
Vismar- kan man exempelvis se víss adj. ’vis, vetande, kunnig, känd; uppen-
bar; vis, klok, väl lärd’ eller vísi m. ’ledare, hövding’, jfr vísdómr m. 

                                 
93 Det går i sin tur inte att helt utesluta att det slaviska ortnamnet i sig var en onomastisk 
anpassning av ett äldre germanskt ortnamn. Uppgifterna från det förfalskade diplomet nr 88 
från ca 1250 kan dock knappast användas för att styrka denna hypotes. 
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’visdom, kunskap; visshet; klokskap’, víseyrir m. ’vissa kungliga intäkter 
som sysselmannen krävde in’, Vísburr m., och personnamnsleden -marr, jfr 
till exempel slav. Vladimir : fvn. Valdimarr, eller ortnamnsleden fvn. -marr, 
jfr till exempel fvn. Grenmarr (Jonsson 1966 s. 247 f.). 

Jag är emellertid av den åsikten att den indirekta traderingen genom me-
dellågtyskan och danskan är att föredra, vilket framför allt har att göra med 
att varianterna Wismerri(a) från Wismerriensibus, jfr Scani(a) och 
Scanienses, och Vismar verkar vara etablerade i danska källor (tablå 16). 
Det förefaller rimligt att anta att det under 1200-talet kan ha funnits två dans-
ka varianter, Wismer- och Vismar, som motsvarar de likalydande varian-
terna i medellågtyskan. Den sistnämnda varianten kan ha förmedlats till Is-
land genom Óláfr Þórðarson hvítaskáld (1.4.1, 6.4). Den indirekta 
traderingen förutsätter i detta fall en fonologisk anpassning som inbegriper 
den fonetiska realiseringen av motsvarande fonem i målspråket (2.1.5). Det 
bör påpekas att Vismar- kan ha associerats till namnlederna -mar(r) i Norden 
(se ovan). Det epexegetiska tillägget -höfn som kännetecknar Vismarhöfn 
och Vismarshöfn kan ha lagts till i samband med att ortnamnet replikerats in 
i fornvästnordiskan (mer om namnets struktur i 5.1.1.9). Ortnamnen Vismar-
höfn och Vismarshöfn förekommer veterligen enbart i Knýtlinga saga av 
fornvästnordiska källor. Utifrån spridningen av motsvarande varianter i övri-
ga nordiska källor (tablå 16) kan man dra slutsatsen att namnet på staden 
Wismar var relativt känt i Norden. 

6.1.1.15 Vostrosa 
Ortnamnet Vostrosa baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har stöd 
i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Ortnamnet Vostrosa omtalas endast en gång i Knýtlinga saga i samband 
med Knut IV Valdemarssons härtåg mot Vendland 1184 (se citaten i 
6.1.3.7). Sagan ger inga upplysningar om lokalitetens karaktär eller exakta 
läge. Kontexten visar emellertid att ortnamnets denotatum ligger i samma 
riktning från Stræla som Tíkarey på Rügen. Knýtlinga sagas uppgifter saknar 
motsvarighet i Gesta Danorum och Helmolds Chronica Slavorum. Saxo om-
nämner dock locus ’ort, plats, ställe, rum; stad, by, ö; terräng; trakt, nejd, 
bygd’ Ostroznum : Ostrozna i andra sammanhang, där han även förser 
läsaren med information angående den åsyftade lokalitetens läge (referenser 
i tablå 17). Ostroznum : Ostrozna låg sannolikt vid pommerska kusten på 
vägen från Rügen mot floden Peene och Wolgast. 

Enligt det parallella ortnamnsmaterialet i tablå 17 var Woztrose (med var-
ianterna Ostrusim : Ostrusna : Wostrozne : Wosterhusen) en provincia 
’ämbetsområde; provins, lydland’. På grundval av diplommaterialet kommer 
Brüske (1983 s. 181 f.) fram till att denna provincia låg norr om ån Ziese. 
Det enda diplom som motsäger denna hypotes är en förfalskning (PU 1 s. 9 
f.). På grund av varianternas ljudlikhet samt den geografiska och historiska 
kontexten identifieras Vostrosa med området kring byn Wusterhusen i 



 204 

Landkreis Vorpommern-Greifswald i Mecklenburg-Vorpommern. Wolfgang 
Hornemann (1968–1969 s. 19, 22) menar att det nutida Wusterhusen är en 
avkomling av det i diplomen omtalade administrativa områdets medelpunkt 
trots att orten saknar en borg (se nedan). Området var bebyggt av slaver re-
dan före 900-talet och anses höra till borgen Wolgast (Ruchhöft 2008a s. 151 
f., 177). 

Tablå 17. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Vostrosa. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
3 december 1150 cum interiacentibus nominatis 

provinciis … Woztrose : 
Wazrose 

Würzburg, Konrad III av 
Tyskland (PU 1 s. 45) 

29 juni 1179 provinciis … Wostroze Magdeburg, Fredrik I Barba-
rossa (PU 1 s. 107) 

1193 in Ostrusim; in Ostrusna Okänd plats, Jaromar I av 
Rügen (PU 1 s. 164) 

[12 november 1193–1202] Wostroe Okänd plats, Knut IV av 
Danmark (PU 1 s. 167) 

1190–1208 ad locum, cui nomen 
Ostrozno; Ostroznam 

Gesta 2 s. 338 f., 476 f. 

18 juni [efter 1209–1219/20] in Wostrozne Demmin, Kasimir II av Pom-
mern (PU 1 s. 231) 

4 augusti 1218 in Wostroszna Okänd plats, Bogislav II av 
Pommern (PU 1 s. 233) 

11 december 1229 in provincia Wostrozn Okänd plats, Miroslava och 
Barnim I av Pommern (PU 1 
s. 323) 

10 december 1281 in terra Wosterhusen Hylda, Bogislav IV av Pom-
mern (PU 2:2 s. 463) 

Witkowski (1978 s. 159) föreslår utifrån diplommaterialet (tablå 17) två 
parallella slaviska utgångsformer som går tillbaka till polab. *vostrog < 
urslav. *ostrogъ ’flätad hägnad, palissad’. Dessa är *Vostroź̌e, en -ьje-
avledning av *Vostrog (jfr även Jeżowa 1961 s. 45, 1962 s. 40, Borek 1968 
s. 167), och *Vostrožn-, en -ьn-avledning av *Vostrog (jfr Trautmann 1949 
s. 69, Borek 1968 s. 167), som båda betyder ’den med en palissad befästa 
orten’ (Witkowski 1978 s. 159). Den sistnämnda utgångsformen kan, men 
behöver inte, vara en ellips av exempelvis *Vostrožna veś ’den befästa byn’ 
eller *Vostrožna gora ’borgen’ (a.st.). Belägget från 1281 och ortnamnets 
nuvarande form signalerar en lexikal anpassning i medellågtyskan, jfr mlty. 
hūs ’hus’ (a.st.). Ortnamnet, som från början sannolikt syftade på en befäst 
plats, övertogs sedan av det område där fästet var beläget. Det finns inga 
spår av en slavisk borg i området kring Wusterhusen, vilket enligt Witkow-
ski (a.st.) kan innebära att själva befästningen endast bestod av en palissad 
och jordvallar. 
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Det fornvästnordiska Vostrosa utgör sannolikt en fonologisk och morfo-
logisk anpassning av det slaviska *Vostroź̌e. Slaviskans /ʒj/ motsvaras av /s/ 
i fornvästnordiskan, medan det slaviska ortnamnets slutljud anpassas mor-
fologiskt för att motsvara fornvästnordiskans svaga feminina substantiv, jfr 
dativböjningen brenna upp á Vostrosu i A-redaktionen och ackusativböj-
ningen brenna upp Vostrosu i B-redaktionen.  

Det bör uppmärksammas att ortnamnet förekommer ytterligare två gånger 
i de nordiska källorna, nämligen på latin: Ostroznum : Ostrozna i Gesta 
Danorum och Wostroe i ett diplom utfärdat av Knut IV (tablå 17). Den 
sistnämnda varianten är svår att förklara på ett tillfredsställande sätt. Saxos 
Ostroznum : Ostrozna har förmodligen sitt ursprung i den slaviska ut-
gångsformen *(V)ostrožn-. Enligt Stieber (1973 s. 74) introducerar de flesta 
västslaviska dialekterna protetiska konsonanter före det initiala /o/, däribland 
[w], jfr polab. *vostrog < urslav. *ostrogъ ovan. Han (a.st.) menar att det 
svaga [w] före /o/ från början inte var fonematiskt, vilket enligt honom 
förklarar belägg utan denna protetiska konsonant i skriftliga källor. 
Rzetelska-Feleszko & Duma (1996 s. 52–57) ser fenomenet snarare som en 
sammanblandning av det etymologiska *vo- och kombinationen protetiskt 
[w] + etymologiskt *o- (1.5.2). Det förefaller rimligt att fvn. Vostrosa och de 
latinska varianterna Ostroznum : Ostrozna ur Gesta Danorum (tablå 17) 
återspeglar variationen i polabiskan, där utgångsformerna *Vostrožn- och 
*Ostrožn- kan ha funnits, jfr även *Urle : Wurle (Urk, 6.1.1.12).  

Fvn. Vostrosa förekommer mig veterligt endast i Knýtlinga saga. Sprid-
ningen av övriga varianter i nordiska källor (tablå 17) signalerar att namnet 
på lokaliteten var relativt känt i Norden. Det är svårt att på språkliga grunder 
avgöra om det slaviska ortnamnet traderats till skandinaver direkt eller via 
mellanled. Fvn. Vostrosa kan gå tillbaka till den medellågtyska anpassningen 
Woztrose (tablå 17). Dock kan slaviskans palatala frikativa /ʒj/ ha anpassats 
som den nordiska frikativan /s/ på ett oberoende sätt. 

6.1.2 Morfologiska anpassningar 

6.1.2.1 Pólinaland 
Det fornvästnordiska Pólinaland utgör en fonologisk och morfologisk an-
passning av det latinska Polonia, alternativt dess variant Polenia (6.1.1.7). 

6.1.2.2 Úsna 
Det fornvästnordiska Úsna utgör en fonologisk och morfologisk anpassning 
av det motsvarande slaviska ortnamnet (6.1.1.13). 

6.1.2.3 Vostrosa 
Det fornvästnordiska Vostrosa utgör en fonologisk och morfologisk anpass-
ning av slaviskans *Vostroź̌e (6.1.1.15). 



 206 

6.1.3 Lexikala och onomastiska anpassningar 
6.1.3.1 Ásund 
Ortnamnet Ásund är etablerat på grundval av likalydande ortnamnsvarianter i 
Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). Ásund förekommer två 
gånger i A-redaktionen. Utifrån ett av sammanhangen framgår det att det 
handlar om ett ställe, möjligen en bygd, där den vendiska guden Pizamarr 
dyrkades, jfr ”Et fimta goð hét Pizamarr; hann var á Ásund, svá heitir einn 
staðr; hann var ok brendr” (SD s. 275), ’Den femte guden hette Pizamarr; 
han var på ett ställe som heter Ásund; han blev bränd’. Uppgifterna saknas i 
B-redaktionen, vilket kan bero på saut du même au même, där skrivaren kan 
ha hoppat från hann (var á Ásund) till hann (var ok brendr) längre fram i 
förlagan. 

Tablå 18. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Ásund. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 ad prouinciam Iasmondam : 

Asmodam 
Gesta 2 s. 332 f. 

5 mars 1232 in Yasmunt curiam, qui dicitur 
Blyscow 

Schaprode, Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 343 f.) 

13 oktober 1250 de Yasmund ecclesias Lyon, påven Innocentius IV 
(PU 1 s. 620) 

Enligt Knýtlinga sagas sparsamma topografiska information betecknar 
Ásund en lokalitet på ön Rügen (SD s. 272). Trots avsaknaden av textuella 
paralleller mellan Knýtlinga saga och Saxo i detta fall anses ortnamnet mot-
svara Iasmonda provincia i Gesta Danorum på grund av källornas geogra-
fiska upplysningar och varianternas ljudlikhet (tablå 18). Iasmonda pro-
vincia identifieras i sin tur med diplommaterialets Yasmunt som åsyftar 
halvön Jasmund, Rügen. Enligt Reimann, Ruchhöft & Willich (2011 s. 64, 
261, 292) kan Ásund beteckna den på halvön Jasmund belägna orten Sagard. 
De sparsamma upplysningarna i det skriftliga materialet tyder enligt min 
mening snarare på att namnet avser något slags område, möjligen någon del 
av halvön Jasmund (tablå 18). 

Det tyska halvönamnet Jasmund anses i litteraturen vara av nordiskt ur-
sprung (Brückner 1926–1927 s. 70, Vasmer 1971 s. 867 f., Eichler 2004 s. 
37, Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 127). Det handlar dock snarast om 
ett slaviskt ortnamn som innehåller ett nordiskt personnamn. Enligt Max 
Vasmer (1971 s. 804) är Jasmund en avledning med det possessiva suffixet 
*-jь, *Jasmǫdzь, bildat till mansnamnet urslav. *Jasmǫdъ < fvn. Ásmundr, 
jfr pol. Jakun för fvn. Hákon (Vasmer 1971 s. 867). Ortnamnets ursprungliga 
referent diskuteras dessvärre inte, trots att suffixet *-jь namntypologiskt 
förknippas med bebyggelsenamn snarare än önamn (jfr genomgång i SO 2 s. 
5, 12, 44). 
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Fvn. Ásund kan ur ett kontaktonomastiskt perspektiv vara ett exempel på 
lexikal och onomastisk anpassning av det slaviska namnet. Utgångsformen 
byts alltså ut mot bestämningsleden fvn. á- < á f. ’å’ och huvudleden -sund 
n. ’trångt farvatten mellan två landmassor’, även ’trång gång mellan högar’ 
(NO s. 608 med referenser), som är väl representerad i det nordiska namn-
förrådet, jfr Mjósyndi, Haugesund (a.st.). Á- i förled i en stamsammansätt-
ning med -sund som huvudled ska snarast ses som ett appellativ. Trade-
ringsmässigt kan det handla om en isländsk anpassning av ett danskt mellan-
led (diskussion i 6.4). 

Ásund förekommer enbart i Knýtlinga saga och har därmed en begränsad 
spridning i nordiska källor. Det bör emellertid tas hänsyn till att ortnamns-
bruket i Gesta Danorum och även i andra danska källor författade på latin 
kan karaktäriseras av ortnamnsdiglossi. Det innebär att valet av författar-
språk kan styra valet av de ortnamnsvarianter som används i texten. Exem-
pelvis föredrar Saxo den latinska varianten Rugia (Rügen, 6.1.3.5) före de 
inhemska Rø : Ry som finns belagda i ett flertal annaler. Det verkar dock 
förekomma brott mot denna tendens som avslöjar att både den latinska och 
den nordiska ortnamnsvarianten kan ha varit kända även i den danska ort-
namnstraditionen. Exempelvis förekommer både den nordiska Walagust och 
den tysk-latinska Wolgast i danska annaler (tablå 28, 6.1.3.8). Även Saxo 
brukar nordiska varianter i sin latinska framställning, jfr till exempel Gudac-
ra amnis (6.1.3.2). 

6.1.3.2 Guðakrsá 
Ortnamnet Guðakrsá baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har 
stöd i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Tablå 19. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Guðakrsá. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 ad Gudacram amnem Gesta 2 s. 282 f. 

Enligt Knýtlinga saga seglar Valdemar den store ”upp at Guðakrsá” (SD s. 
262), ’uppför [floden] Guðakrsá’ för att kämpa mot den vendiska hövdingen 
Mjúklátr i närheten av borgen Urk (Werle, 6.1.1.12). Saxos beskrivning av 
händelseförloppet saknar ett motsvarande flodnamn. Gesta Danorum nämner 
dock Gudacra amnis som motsvarar sagans Guðakrsá i ett annat samman-
hang, där den danska hären far längs floden och ödelägger Rostock (tablå 
19). Utifrån källornas geografiska upplysningar identifierar man Guðakrsá 
och Gudacra amnis med floden Warnow, Mecklenburg-Vorpommern, som 
Rostock och Werle ligger intill. Det bör även nämnas att Helmold skriver om 
floden Warnow i motsvarande sammanhang (6.1.1.12), vilket stärker identi-
fieringen. 
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Trots att ortnamnet Guðakrsá förefaller vara nordiskt till formen saknas 
det mig veterligt namntypologiska paralleller i den nordiska vattennamns-
skatten. Det är sannolikt att det i detta fall handlar om en anpassning av ett 
icke-nordiskt namn som utgör bestämningsleden i flodnamnet. Warnow har 
av källäget att döma varit det slaviska namnet på den flod som Guðakrsá 
betecknar, även om det i sin tur kan ha haft en germansk föregångare (Fos-
ter, Willich & Kempke 2007 s. 377 f.). Det innebär att det icke-nordiska 
namn som Guðakrsá innehåller hade ett annat denotatum beläget vid eller i 
närheten av Warnow. Bebyggelsenamnet Goderac (med varianten Gode-
rach) ur medellågtyska diplom från 1100-talet (tablå 20) har länge setts som 
utgångspunkt för Saxos Gudacra amnis, och därmed Knýtlinga sagas Guð-
akrsá (Petersen 1836–1837 s. 209 med referenser; jfr Trautmann 1950 s. 59, 
Gesta 2 s. 653). 

Tablå 20. Presentation av beläggmaterial för ortnamnet Goorstorf. Den gråmarke-
rade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det inte råder konsensus om 
huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
9 september 1171 villam sancti Godehardi, que 

prius Goderac dicebatur 
[Schwerin], Henrik Lejonet, 
hertig av Bayern och Sachsen 
(PU 1 s. 68) 

[13–24 mars] 1178 villam s[ancti] Godeardi, que 
prius Goderach dicebatur 

Rom, påven Alexander III (PU 
1 s. 98) 

24 oktober 1191 Goderac in Kizin Rom, påven Celestinus III (PU 
1 s. 161) 

   
9–15 september 1302 Gerardestorpe Rostock, Erik Menved (MUB 

5 s. 80) 
1348 Gorstorff Rostock, Albrekt II av Meck-

lenburg (MUB 10 s. 200) 
1361 Ghurastorpe Rostock, riddaren Johann 

Moltke (MUB 15 s. 49) 
2 maj 1361 G[u]rastorp Rostock, Albrekt II av Meck-

lenburg (MUB 15 s. 50) 
4 maj 1361 an Gůrastorpe Rostock, Rostocks stadsråd 

(MUB 15 s. 52) 

Identifieringen av Goderac är emellertid omdiskuterad. Pommersches Ur-
kundenbuch (PU 1 Reg s. 46, PU 1 s. 70) stödjer uppfattningen lanserad på 
1800-talet att 1100-talets belägg syftar på byn Goorstorf (tablå 20) belägen 
fem km nordost från Rostock. Detta synsätt har dock tidigt ifrågasatts (Eg-
gert 1927 s. 148 f., Petersohn 1979 s. 153 med referenser). Ruchhöft & Axel 
Schulz (2001 s. 133, även Petersohn 1979 s. 154 med referenser) menar att 
Goderac betecknar Kessin, en ort belägen vid Warnow, fyra kilometer syd-
ost om Rostock. Foster, Willich & Kempke (2007 s. 175) ställer sig också 
indirekt tvekande till identifieringen med Goorstorf, då de inte nämner eller 
kommenterar 1100-talets belägg vid behandlingen av bebyggelsenamnet. 
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Enligt Trautmann (1950 s. 59) har namnet en oklar etymologi. Icke-
språkliga faktorer såsom typen av denotation och områdets tillhörighet talar 
för att namnet Goderac, avseende en bebyggelse i kessinernas kärnområde 
vid Warnows mynning, sannolikt var av slaviskt ursprung. Saxos 
Gudacr- och fvn. Guðakr- utgör troligen en onomastisk anpassning av det 
underliggande slaviska namnet som byts ut mot nordiska namnleder gudh- : 
guð- n., m. ’gud’ och -aker : -akr m. ’odlad mark’ (se Vikstrand 2001 s. 366, 
401 f.), jfr Guåker < fvn. Guðakr, Stange, Norge (NG 3 s. 55, 160). 
Guðakrsá finns endast belagt i Knýtlinga saga. Förekomsten av en motsva-
rande ortnamnsvariant i Gesta Danorum indikerar obetydlig spridning i Nor-
den. Det är omöjligt att på språkliga grunder fastställa om det slaviska nam-
net traderats via saxare eller direkt till skandinaver. 

6.1.3.3 Kotskógaborg och Kotskógur 
De redaktionsspecifika ortnamnsvarianterna Kotskogaborg och Kotskogur 
som motsvarande ortnamn återgår på, är belagda i Knýtlinga sagas A- re-
spektive B-redaktion (5.1.1.4). Etymologiskt sett är det rimligt att räkna med 
en lång vokal i namnleden -skóg- (se nedan). 

Tablå 21. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Kotskógaborg och Kotskógur. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
14 oktober 1140 castra hec, scilicet … 

Chozcho : Chozch 
Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33 f.) 

1146 Vita auctore monacho 
Prieflingensi, 1151–1159 Vita 
auctore Ebbone, 1159 Vita 
auctore Herbordo 
(Prüfeninger Vita s. 3 f.) 

civitatibus … Gozgougia : 
Cozgougia; urbem Cho-
zegowam; civitatibus … 
Chozgov : Chozgou 

Vitæ Ottonis s. 799, 805, 865 
f., 898, Prüfeninger Vita s. 
118 

1168 in provincia Gozchowe Ueckermünde, biskopen 
Konrad I av Pommern (PU 1 
s. 57) 

1190–1208 urbem Cozcouam : Cozcoam Gesta 2 s. 326, 468 f.  
[12 november 1193–1202] castro Cotscof Okänd plats, Knut IV av 

Danmark (PU 1 s. 167) 

I både Knýtlinga saga och Gesta Danorum figurerar ortnamnen Kotskóga-
borg och Kotskógur i samband med fälttåget 1177 som genomfördes av Val-
demar den store och Henrik Lejonet gemensamt. Den danska hären belägrar 
och bränner ned den med namnen åsyftade borgen (SD s. 284) som går un-
der namnet urbs Cozco(u)a hos Saxo (tablå 21). Denna plats brukar på 
grundval av skriftliga källor identifieras med föregångaren till Gützkow, 
Mecklenburg-Vorpommern. Den slaviska borgen och bosättningen vid 
Schlossberg i utkanten av Gützkow var strategiskt belägna mellan Peene och 
Swinow vid en av regionens handelsvägar (Wöller 1989 s. 11, 15 f.). Borgen 
hade stor politisk, ekonomisk och religiös betydelse och utgjorde den 
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liutiziska hövdingens säte från 900 till 1100 (Petzsch & Wilde 1935 s. 12, 
Wöller 1989 s. 11, 15 f., Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 75; jfr 
Ruchhöft 2008a s. 151). 

Gützkow är av slaviskt ursprung och utgör en avledning av ett mansnamn, 
det vill säga Gützkow < polab. *Chockov ’Choceks ort’, där *Choc- är en 
variant av *Chot-, en personnamnsled som ofta förekommer i slaviska, sär-
skilt polabiska personnamn (Trautmann 1948 s. 162, Eichler, Mühlner & 
Walther 2002 s. 75). Den senare namnledsvarianten ingår även i Gadebusch 
av *Chotěbuź, ett annat ortnamn från Mecklenburg (Eichler, Mühlner & 
Walther 2002 s. 65, 75 f.). Witkowski (1978 s. 76 f.) förutsätter flera konkur-
rerande hypokorismer, till exempel *Chocek, *Choček, *Chocech, som kan 
ingå i ortnamnet Gützkow. 

Ortnamnen Kotskógaborg och Kotskógur är genomskinliga utifrån forn-
västnordiskans lexikon och onomastikon. De kan ses som sammansättningar 
innehållande kot n. ’litet hus, hytta’ och skógr m. ’skog’, jfr andra samman-
sättningar med kot- som förled: kot-bóndi m. ’småbonde, fattig bonde’, kot-
lífi n. ’liv i en stuga, småbondeliv’. Dessa namnleder förekommer bland 
norska och isländska bebyggelsenamn, till exempel Kottan, Melhus, belagt 
som Kattym i början av 1500-talet, som förmodas gå tillbaka på *Kotar f. pl., 
Kotenget, Bjugn, belagt som Katinng 1626, där man räknar med kot n. som 
förled (NG 14 s. 34, 280),94 och Skógar och Skógarstrǫnd ur Landnámabók 
(1 s. 67, 129, 154), även Myrskogan och andra -skógr-namn från västra 
Norge som dock saknar äldre belägg (NG 15 s. 32, 440). Kotskógur kan 
därmed ses som onomastisk anpassning av det underliggande polabiska ort-
namnet, medan Kotskógaborg är ett exempel på onomastisk anpassning och 
epexeges i kombination. Lexikala och onomastiska anpassningar förekom-
mer i övrigt fornvästnordiskt ortnamnsmaterial, jfr till exempel fornvästnor-
diskans Jórsalir (Jerusalem) som kan ha tolkats som ’vildsvinssalar’ (von 
Friesen 1942 s. 280 f., GR 2 s. 235, Jansson 1954 s. 43), jfr förleden Jór- i 
Jórvík (Fellows-Jensen 1998 s. 232 f., även Abrams & Parsons 2004 s. 393) 
eller Sjáland (Sjælland) som kan ha tolkats som ’sjölandet’ (Brøndum-
Nielsen 1932 s. 94 ff., Nyman 2000 s. 460–464).  

Spridningen av Kotskógaborg och Kotskógur i de nordiska källorna är 
obetydlig, eftersom ortnamnen enbart förekommer i Knýtlinga saga. Det är 
svårt att fastställa om Kotskógaborg och Kotskógur endast hörde till den 
isländska namntraditionen, eftersom ortnamnen kan återgå på motsvarande 
danska namn som inte finns belagda (se 6.1.3.1 om ortnamnsdiglossi). I 
Gesta Danorum och i det danska diplomet från 1193–1202 används dock 
varianterna Cozco(u)a : Cotzcof som motsvarar de lågtyska (tablå 21). 

                                 
94 Se mer om isländska -kot-namn i Svavar Sigmundsson 2010 s. 104–106. 
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6.1.3.4 Rauðstokkr 
Ortnamnet Rauðstokkr baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har 
stöd i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Tablå 22. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Rauðstokkr. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1163–1172 urbes … Rozstoc Helmold s. 382 f. 
8 april (1189) Rotstoc Rostock, Nicolaus I av 

Meklenburg (MUB 1 s. 142) 
början på 1200-talet castra Rostoch, a castro Ros-

toch 
Arnold av Lübeck s. 76 f. 

1190–1208 urbem … Rostock Gesta 2 s. 282 f.  
31 oktober 1234 civitati Roztok Garz/Rügen, Wizlaw I av 

Rügen (PU 1 s. 373) 
15 februari 1237 Rozstok Rostock, Henrik Burwin III av 

Mecklenburg (PU 1 s. 410) 
1300-t. 1259 Rostoch, 1300 terram 

Rostok 
Annales Lundenses s. 65, 69 

1300-t. 1311 obsessio ciuitas Rostoch 
et Vismar, 1351 Rostock 

Chronica Sialandie s. 116 f., 
126 

1300-t. 1301 sin stat Rostoc, 1311 sin 
gaard i Rostoc 

Annales Ryenses 2 s. 208 f. 

Knýtlinga saga uppger att Knut Magnusson besöker sina morbröder i 
Rauðstokkr utan att precisera vad det är för lokalitet. Sammanhanget åter-
finns även hos Saxo (Gesta 2 s. 174 f.), dock utan att ett motsvarande ort-
namn nämns. Enligt Saxo besöker Knut sin släkt i Polonia (om Polonia se 
6.1.1.7). På grundval av kontexten, som placerar den i sagan omnämnda 
lokaliteten på Östersjöns södra kust, och på ortnamnens ljudlikhet brukar 
Rauðstokkr traditionellt identifieras med Rostock (SD s. 238, DS s. 276), 
som i andra sammanhang omnämns hos både Saxo och Helmold. Trots att 
identifieringen inte vilar på direkt textuell motsvarighet i källorna, anser jag 
att den är riktig. I både Helmolds Chronica Slavorum och i Saxos Gesta 
Danorum omnämns Rostock som urbs ’stad’ (Helmold s. 382 f., Gesta 2 s. 
282 f.). I diplombeläggen kallas Rostock även för castrum ’skans, fäste’ 
(tablå 22). Borgen och borgbosättningen Rostock grundades troligtvis i bör-
jan på 1100-talet öster om floden Warnow vid ett ställe där floden delar sig i 
två armar (Pelc 1994 s. 19 ff., Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 116). 

Rostock < polab. *Roztok är ett sammansatt ortnamn som består av pre-
fixet *roz- ’isär’ och rotmorfemet *-tok, en substantivisk bildning till verbet 
*tekti ’flöda, strömma’ (Trautmann 1950 s. 131 f., Eichler & Walther 1988 s. 
235, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 117, Ortsnamenbuch s. 534 f.). 
Betydelsen av ortnamnet preciseras som ’[bosättningen] belägen vid ett vat-
tendrag som delar sig’ (Ortsnamenbuch s. 535) eller ’stället där vattnet delar 
sig’ (Eichler & Walther 1988 s. 235, Eichler, Mühlner & Walther 2002 
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s. 117, Foster, Willich & Kempke 2007 s. 311), jfr figur 32. På detta vis upp-
märksammades sannolikt bebyggelsens läge vid delningen av floden 
Warnow (Trautmann 1949 s. 113). Rostock i Mecklenburg har ett flertal ort-
namnsparalleller i det slaviska materialet, till exempel Faulenrost, Landkreis 
Demmin, belagt som Rostok 1275, pol. Roztoka, tj. Rostoky (Trautmann 
1950 s. 132, Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 117). 

 
Figur 32. Rostocks läge vid delningen av floden Warnow. Siffran 1 betecknar bor-
gens läge, siffran 2 borgbosättningens läge. Det streckade området representerar 
sankmark. Kartan är framställd av Kristina Neumüller efter ”Abb. 2 Lageplan von 
Fürstenburg (1), Vorburgsiedlung (2), und Stadt Rostock im 13. Jahrhundert (aus: 
Warnke 1987)” i Pelc 1994 s. 21. 

Det fornvästnordiska Rauðstokkr är genomskinligt: Rauð- kan gå tillbaka på 
adjektivet rauðr m. ’röd’ och -stokkr till stokkr m. med ordboksbetydelsen 
’stock; trästock; timmerstock; stock i husvägg; husvägg’. Det bör poängteras 
att leden -stokkr kan ha olika betydelser i bebyggelsenamn (NG 16 s. 54, 
Hellberg 1967 s. 130 ff., SOL s. 295, Vikstrand 2016). Dessa namnleder 
ingår även i andra västnordiska bebyggelsenamn, till exempel Stokka, Alsta-
haug, och Stokka, Vevelstad, < *Stokkar pl. från stokkr m. med belägg från 
1500-talet (NG 16 s. 54, 92), Stocke søndre, Kopervik, < Sunn-Stockar be-
lagt på 1300-talet (NG 10 s. 391 f.), och Rauðalœkr, Rauðamelr, 
Rauðasandr (Landnámabók 1 s. 85, 97, 174). Rauðstokkr utgör sannolikt en 
onomastisk anpassning av det underliggande polabiska namnet. Ortnamnets 
spridning i de nordiska källorna är obetydlig, eftersom det endast förekom-
mer i Knýtlinga saga. Det är det tysk-latinska Rostock med flera skrivnings-
varianter som används i övriga nordiska källor, Saxo och danska annaler, 
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inklusive den till danska översatta Annales Ryenses 2 (tablå 22). Dessa be-
lägg kan dock ses i ljuset av möjlig ortnamnsdiglossi i danska latinska källor 
(6.1.3.1). 

6.1.3.5 Ré 
Ortnamnet Ré är en abstraktion av en likalydande variant belagd i Knýtlinga 
sagas båda redaktioner (bilaga 1). 

Ré förekommer ett flertal gånger i Knýtlinga saga och åsyftar enligt sagan 
ett landskap i Vendland, jfr ”þat herað í Vinðlandi, er Ré heitir, þat er mikit 
herað ok ríki” (SD s. 265), ’den bygd i Vendland som heter Ré, det är en stor 
bygd och ett stort land’. Saxo använder sig i motsvarande sammanhang ge-
nomgående av det latinska namnet Rugia (tablå 23). Namnet i fråga finns 
även belagt hos Helmold och i diplommaterialet (tablå 23). Danska annaler 
och diplom (tablå 23)95 visar emellertid att det existerat ett forndanskt namn 
på ön, Rø : Ry, även Ryen, Ryland. I enlighet med källornas geografiska upp-
lysningar kan man identifiera Ré och dess forndanska och latinska motsva-
righeter med ön Rügen och möjligen även Rügenbornas marker på fastlandet 
(jfr Metzenthin 1941 s. 85 f., Brüske 1983 s. 186 f.). 

Ursprunget till önamnet Rügen är ovisst. I enlighet med beläggunderlaget 
(tablå 23) synes man kunna utgå från att det nordiska namnet återgår på en 
slavisk form Ruia : Ruyia med varianten Rugia, även om de slaviska for-
merna i sin tur kan återgå på en äldre indoeuropeisk eller germansk bildning. 
Det förefaller allmänt accepterat att växlingen <j> : <y> : <g> i beläggun-
derlaget återspeglar skrivarnas ortografiska konventioner, även om slutsat-
serna angående utgångsformen för växlingen går isär (Steinhauser 1939 s. 4 
f., Nalepa 1977 s. 108–110; jfr Udolph 2003b s. 419). Formen med -n-, jfr 
Ruiana (tablå 23), kan förklaras genom inflytande från en motsvarande sla-
visk inbyggarbeteckning på -jane (Steinhauser 1939 s. 11, Udolph 2003b s. 
420). Det har antagits att Rügen kan hänga samman med rugier, beteckning-
en på ett folkslag som enligt antika författare är betygat från området mellan 
Oder och Wisła vid tiden omkring vår tideräknings början (Steinhauser 1939 
s. 15 f., Bach 1953 s. 354, 1954 s. 219, Seebold 1998 s. 297), men den sam-
manställningen avvisas av dagens forskning (Udolph 2003b s. 418, 420, 
Sitzmann & Grünzweig 2008 s. 233). 

I en längre artikel i Reallexikon der germanischen Altertumskunde grans-
kar Udolph (2003b s. 417–421) ett flertal tidigare föreslagna etymologiska 
hypoteser, vilka enligt honom inte förefaller övertygande, och lanserar en 
egen (s. 420). Enligt Udolph (a.st.) ligger den slaviska inbyggarbeteckningen 
Rugiane ’Rügenbor’ till grund för namnet. Inbyggarbeteckningen kan möjli-
gen härstamma från ett vattendragsnamn eller ett ägonamn som kan knytas 
till den indoeuropeiska roten *reu-, *reuǝ- : *rū̆- ’slita upp, riva upp, gräva’ 
och det romanska ordet *rugia ’vattendrag’ (a.st.).  
                                 
95 Det annalmaterial som uppvisar latinska varianter tas inte med. 
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Tablå 23. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Ré. 
Forndanska belägg markeras med grått. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1043 á Ré Magnússdrápa 9 av Arnórr 

Þórðarson jarlaskáld i Scald 
2:1 s. 218 

[1149] regione quadam, que a 
Theutonicis Ruiana, a Sclavis 
autem Rana dicitur 

Okänd plats, Wibald av Stave-
lot (PU 1 s. 40) 

25 februari 1154 insulam Ru[ian]am Rom, påven Hadrianus IV (PU 
1 s. 49) 

4 november [1169] quedam insula, Rø : Ryo 
nomine dicta 

Benevent, påven Alexander III 
(PU 1 s. 52) 

1163–1172 Rani, qui et Rugiani : Ruiani : 
Runi : Rani 

Helmold s. 42 f. 

[13–24 mars] 1178 item ex altera parte Zverin per 
maritima Ruiam insulam 
ipsam Ruiam insulam dimi-
diam includens pervenit usque 
ad hostium Pene predicti 
fluminis 

Rom, påven Alexander III (PU 
1 s. 98) 

23 februari 1186 in Ruyiam ipsam insulam 
dimidiam includens, a Ruyia 

[Verona], påven Urban III (PU 
1 s. 130) 

1190–1208 Rugia Gesta 2 s. 671 
ca 1200 hitti fyrir Ré á Vestlandi Fagrskinna s. 220 
1220–1230 fyrir Vestlandi á Ré Heimskringla 3 s. 46 
1260-t. Þar var Jarmarr af Ræ af 

Vindlandi 
Hákonar saga Hákonarsonar s. 
392 

1260-t. eller 1270-t. 1170 Rø a Danis acquisita est Annales Sorani vet. s. 90 
slutet av 1200-t. 1170 Rø subiugatur a Danis Annales Visbyenses s. 147 
31 mars 1286 Witzlaff af Ryen Nyborg, Valdemar Eriksen 

(DD 2:3 s. 170) 
1288 Witzslaff aff Ryen Okänd plats, Agnes av Bran-

denburg (DD 2:3 s. 290) 
1300-t. 1170 Eodem etiam anno Rø in 

Sclauia a Danis est victa 
Chronica Sialandie s. 109 

1387–1394 þeir koma fyrir Ræ ꜳ Vest-
landi 

Flat. 3 s. 275 

1300-t. (Axelson 1955 s. 11) 1299 … Euphemie dottur-
dottur herra Visleifs af Rey 

Henrik Høyers Annaler s. 72 

1300-t. (Axelson 1955 s. 12) 1299 … Eufemiam dóttur 
dóttvr herra Visleif af Réy 

Annales regii s. 145 

slutet av 1300-t. (IA s. xxii) 1294 Visleifr af Ry Lögmanns-Annáll s. 261 
1400-t. 1170 Ry vaar vunden aff 

Dannum 
Årbog 1074–1255 s. 18 

1400-t. 1170 Rø var wnnet aff Dane; 
112. Iærmarr, herræ var yvær 
R<ø>landh 

Annales Ryenses 3 s. 229, 235 

Udolph (a.a. s. 420) föredrar alltså skrivningen Rugia, till vilken beteckning-
en Rugiane är bildad, som utgångspunkt för sin tolkning. Jerzy Nalepa (1977 
s. 109 f.), som Udolph verkar följa i detta avseende, hävdar att Rugia kan ses 
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som en ”officiell” skrivning på kontinenten och att användningen av <g> för 
/j/ inte förekommer i klassisk latinsk tradition. Denna argumentation är en-
ligt min mening föga övertygande. Det bör uppmärksammas att Nalepa (a.a. 
s. 108 f.) listar ett flertal exempel på växlingen <j> : <g> för både etymolo-
giskt /j/ och /g/ i det slaviska ortnamnsmaterialet i latinska källor. De tidig-
aste bland hans exempel, de från 900-, 1000- och 1100-talet, har ett etymo-
logiskt /j/ som utgångspunkt. Dessutom uppvisar de äldsta källorna till nam-
net Rügen, 1100-talets diplommaterial, uteslutande skrivningarna med <j>, 
Ruia : Ruya : Ruye (tablå 23).  

Jag är enig med Walter Steinhauser (1939 s. 3 f.) som med utgångspunkt i 
namnets tidigaste belägg postulerar ett etymologiskt /j/ i namnet Rügen.96 
Det östnordiska namnet på ön, Rø : Ry, som sannolikt går tillbaka på den 
slaviska motsvarigheten (se nedan), kan förmodligen vara ytterligare ett in-
dicium som talar för detta. Udolphs tolkningsförslag (se ovan) förefaller av 
denna anledning problematiskt. 

Relationen mellan de två nordiska namnen, fvn. Ré och fda. Rø : Ry, är 
oklar. Ásgeir Blöndal Magnússon (ÍOs s. 745) tar upp det fornvästnordiska 
namnet på Rügen som dock förblir oförklarat. Forndanskans /øː/ : /yː/ kan 
knappast ge /eː/ i fornvästnordiskan och tvärtom. För att lösa problemet re-
konstruerar Steinhauser (1939 s. 13–15) två urslaviska önamn som obero-
ende av varandra replikerats in i urnordiskan: fda. Rø < urn. *Roju < urslav. 
*Roja, medan fvn. Ré < urn. *Riju < urslav. *Rь-jā < urslav. *Rъjā. Jag stäl-
ler mig tveksam till rekonstruktionerna och det händelseförlopp de förutsät-
ter. 

Först och främst rekonstruerar Steinhauser i sitt arbete (1939) sammanlagt 
fem slaviska namn på ön Rügen som förefaller ha använts parallellt: *Ryjā, 
*Rojā < urslav. *Rъjjā, *Ryjana < *Ryjane ’Rügenbor’ < önamnet *Ryjā, 
och *Rjane, *Rjana < *Rъjane ’Rügenbor’ < önamnet urslav. *Rъjā. Denna 
namnrikedom behöver en förklaring. Variationen i beläggunderlaget förut-
sätter enligt min mening inte nödvändigtvis flera underliggande namn, utan 
kan även bero på andra faktorer, till exempel ortografiska konventioner och 
skrivarfel (jfr diskussionen om Rana i Nalepa 1977 s. 104 f., Udolph 2003b 
s. 418). Klustret ъ + j uppvisar dessutom olika reflexer i de föreslagna sla-
viska önamnen, vilket inte tydligt klargörs (jfr diskussion i Shevelov 1964 s. 
439–443, Schenker 1996 s. 101). Steinhausers hypotes indikerar även att det 
funnits två olika urnordiska önamn som har samma denotatum, en omstän-
dighet som även den behöver en förklaring. 

Jag anser att det danska Rø : Ry troligen kan vara en fonologisk anpass-
ning av Ruia : Ruya, oavsett dess etymologi, där en möjlig diftong byts ut 
mot en monoftong i det östnordiska namnet. Fornvästnordiskans Ré kan i så 

                                 
96 Steinhauser (1939 s. 4) menar även att sammanfallet av /g/ och /j/ i inljud i lågtyskan lett till 
växlingen i skrivningarna. Enligt Lasch (1914 s. 179 f., 186) handlar det trots växlingarna i 
skrift dock knappast om sammanfall. 
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fall ses som en onomastisk anpassning, vilket innebär att Rø : Ry tolkas om 
efter i Västnorden kända norska ortnamn, till exempel Ré, Ramnes socken 
(NO s. 491; jfr genomgång av de norska Re-namnen i Åneman 1978 s. 31–
34). Ré och dess östnordiska motsvarigheter finns representerade i ett flertal 
väst- och östnordiska källor, det vill säga namnets spridning är omfattande. 
Traderingmässigt återgår namnet troligtvis på det danska Rø : Ry. 

6.1.3.6 Skaparödd 
Ortnamnet Skaparödd är etablerat på grundval av likalydande ortnamnsvari-
anter i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 

Tablå 24. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Skaparödd. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1193 mansionem in Uuollungh, que 

dicitur Szabroda 
Okänd plats, Jaromar I av 
Rügen (PU 1 s. 164) 

5 mars 1232 in Scaprod Schaprode, Wizlaw I av 
Rügen (PU 1 s. 344) 

22 mars 1259 Scabroth Schaprode, Peder Bang, bis-
kop i Roskilde (PU 2:1 s. 56) 

20 augusti 1260 in Schaprode Schaprode, Jaromar II av 
Rügen (PU 2:1 s. 69) 

[19 april 1315] slot oc land Skaprud [Ribnitz], Erik VI Menved 
(PU 5:1 s. 219) 

Enligt Knýtlinga saga anlände Valdemar den store till hamnen i Skaparödd 
när han var på väg mot Arkona (SD s. 266). Sagans upplysningar om Skapa-
rödd är unika, eftersom ingen annan av de parallella källorna, Saxo och 
Helmold, omnämner denna ort. Knýtlinga sagas framställning verkar dock 
vila på en sammanblandning av olika härtågsbeskrivningar som presenteras i 
Gesta Danorum, jfr till exempel delar av Knytlinga sagas kap. 120 (SD s. 
264–266) och motsvarande partier hos Saxo (Gesta 2 s. 282–289, 332–335), 
speciellt uppgiften om att Rügenborna överlämnat fyra personer som gisslan 
till danskar.97 På grund av kontexten, som placerar den i sagan omnämnda 
lokaliteten på Rügen, lokalitetens egenskaper (hamn) och ortnamnsvarian-
ternas ljudlikhet brukar Skaparödd traditionellt identifieras med föregånga-
ren till Schaprode som ligger vid västra stranden av halvön Schaprode i 
västra delen av Rügens Muttland, öns centrala del (SD s. 238, DS s. 276, 
Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 245). 

Rügens västra kustlinje erbjöd få möjligheter att gå i land på grund av 
grunt vatten. Arkeologiska undersökningar avslöjar dock att det fanns en 
ovanligt stor hamnbosättning i närheten av Streu, som nuförtiden är en del av 
Schaprode kommun (Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 216 f.). Hamn-
bosättningen grundades på 900-talet och låg vid vatten som var tillräckligt 
                                 
97 Albeck (1946 s. 317) menar dock att sagan i detta fall använde sig av en okänd källa. 
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djupt för dåtidens sjöfart (a.a. s. 217). Bosättningen vid Streu överges dock 
under 1200-talet (a.a. s. 218). Schaprode, beläget vid djupare vatten, tar över 
rollen som områdets hamn i dansk ägo, då den danska släkten Erlandson 
ägde både Schaprode och en yngre borg i dess närhet i slutet av 1200-talet 
(a.st.; jfr Büttner & Porada 2014 s. 273 f.). Knýtlinga saga informerar om 
hamnen i Schaprode i samband med 1100-talets danska härtåg mot Rügen 
och Arkona. Sagans upplysningar kan återspegla situationen i området på 
1200-talet, då Schaprode så småningom ersätter hamnen vid Streu, vilket i så 
fall stämmer överens med sagans tillkomsttid. 

Schaprode, ursprungligen polab. *Zabrod ’bosättningen bakom eller på 
andra sidan vadstället’, är ett sammansatt ortnamn som består av preposi-
tionen *za ’bakom’ och rotmorfemet *brod ’vadställe’ (Reimann, Ruchhöft 
& Willich 2011 s. 245 f.), jfr figur 33. Ortnamnet motiveras av ortens läge 
vid ett smalt sund mellan öarna Rügen och Öhe och har ett flertal paralleller 
i slaviskt ortnamnsskick, till exempel tj. Zábrodi, pol. Zabród (a.st.). 

 
Figur 33. Schaprodes läge vid ett smalt sund mellan öarna Rügen och Öhe. Kartan är 
framställd av Kristina Neumüller. 

Det fornvästnordiska Skaparödd är semantiskt genomskinligt då 
*Skapa- kan tolkas som gen. pl. av skap n. ’form; tillstånd; sinnelag; öde’ 
och -rödd som nom. sg. av rǫdd f. ’röst, mål, stämma, tal; ton; röst i en om-
röstning, herravälde, makt’. Jag har inte kunnat hitta några exempel på att 
dessa ord används som namnleder i Norden, jfr dock Skapal, Ringsaker, och 
Oluf Ryghs uttalande: ”Noget andet med skap-begyndende Stedsnavn har 
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jeg ikke bemærket” (NG 3 s. 23 f.). Skaparödd utgör således en lexikal an-
passning av det underliggande slaviska ortnamnet. Det är även sannolikt att 
klustret /sk/ i Skaparödd snarare går tillbaka på /sk/ i det tysk-latinska 
Scaprod än på /z/ i polab. *Zabrod (jfr Úsna, 6.1.1.13). Ett sådant tydligt 
spår av tysk påverkan strider däremot mot uppfattningen att tyskar inte varit 
aktiva på Rügen i någon större utsträckning före 1250.98 Spridningen av 
Skaparödd i de nordiska källorna är obetydlig, då namnet endast förekom-
mer i Knýtlinga saga. Det parallella diplommaterialet innehåller även två 
varianter från danska diplom: Scabroth, jfr mlty. Scaprod, i ett diplom 
skrivet på latin i Peder Bangs namn99 och Skaprud i ett forndanskt diplom 
skrivet i Erik VI Menveds namn (tablå 24). 

6.1.3.7 Tíkarey 
Tíkarey baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har stöd i Knýtlinga 
sagas A- och B-textvittnen (5.1.1.7). Ortnamnet omnämns i sagan endast en 
gång i samband med Knut IV Valdemarssons fälttåg 1184 (för datering se 
Eggert 1927 s. 106 f.): ”Þá mœttiz þar alt lið Knúts konungs, ok lágu þar III 
nætr, en skip þeirra lágu við Strælu; en um morgin eptir fóru þeir til 
Tíkareyjar ok vildu brenna upp á Voztrosu” (SD s. 291), ’Då möttes där 
kungen Knuts [IV Valdemarssons] hela här, och de låg där i tre nätter, men 
deras skepp låg vid Stræla; och på morgonen därefter for de till Tíkarey och 
ville bränna i Voztrosa’. Huvudleden -ey är den enda precisering av den 
åberopade lokaliteten som sagans text erbjuder. Kontexten återfinns även 
hos Saxo (Gesta 2 s. 536 f.), men ett motsvarande ortnamn saknas i Gesta 
Danorum och Helmolds Chronica Slavorum. 

Redan 1832 föreslogs att Tíkarey ska identifieras med Zicker på Rügen 
(Estrup & Mohnike 1832 s. 224). Det finns emellertid flera lokaliteter på ön, 
både bebyggelser och landskapsformationer, som bär detta namn. Två be-
byggelser med namnen Groß Zicker respektive Klein Zicker ligger på var sin 
sida av viken Zicker See på halvön Mönchgut på den sydöstra spetsen av 
Rügen (figur 34 och 35). Ytterligare en bebyggelse som bär namnet Zicker 
ligger på halvön Zudar på södra Rügen (figur 34). Tre landskapsformationer 
kan knytas till namnet Zicker: halvöarna Groß och Klein Zicker på sydöstra 
Rügen, vilka utgör delar av halvön Mönchgut, samt viken Zicker See som 
ligger mellan halvöarna (figur 35). Halvöarna Groß och Klein Zicker var 
ursprungligen förenade med en landtunga som bröts av stormen 1872 
(Deecke 1899 s. 49). Topografiskt sett utmärks Groß Zicker av kuperad 
terräng med kullar som når 66 m i höjd (a.a. s. 48). 

                                 
98 E-post från Fred Ruchhöft till förf. 7/4 2015. Även personligt meddelande från Ruchhöft till 
förf. 6/10 2015. 
99 Biskop i Roskilde. 
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Figur 34. Läget för bebyggelsen Zicker på halvön Zudar samt bebyggelserna Groß 
Zicker och Klein Zicker på halvön Mönchgut, Rügen. Kartan är framställd av Kris-
tina Neumüller. 

 
Figur 35. Läget för bäcken Zickerniss, bebyggelserna Groß Zicker och Klein Zicker, 
halvöarna Groß och Klein Zicker samt viken Zicker See på halvön Mönchgut, 
Rügen. Kartan är framställd av Kristina Neumüller. 

Bebyggelsenamnen Groß Zicker, Gemeinde Gager, och Zicker, Gemeinde 
Zudar, omnämns med säkerhet först 1318 (tablå 25 och 27). 1200-talets be-
lägg är osäkra, eftersom det inte går att avgöra om dessa syftar på den ena 



 220 

eller andra bebyggelsen (Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 207). Det 
förekommer även två belägg från 1320 respektive 1360 som omnämner insu-
la Zicker ’ön, holmen Zicker’ (tablå 25 och 27). Otto Heinemann (i PU 5:2 s. 
701), redaktör för Pommersches Urkundenbuch, menar att belägget från 
1320 åsyftar Zicker på Zudar, men anför inga argument. Willich (i Reimann, 
Ruchhöft & Willich 2011 s. 207) redovisar inte detta belägg när hon disku-
terar ortnamnets etymologi. Friedrich Lorentz & Friedhelm Hinze (1964 s. 
145) menar att belägget i stället betecknar Klein Zicker (tablå 26) utan att 
precisera om det handlar om ett ö- eller bebyggelsenamn. 

Diplomet från 1360 (Rep. 1 Kl. Eldena Nr. 96/97) handlar om 
försäljningen av den södra delen av halvön Mönchgut (Dwars 1958 s. 13), 
alternativt halvön Zicker och södra delen av Mönchgut (Büttner 2007 s. 203) 
till klostret Eldena. 

Tablå 25. Presentation av ortnamnsmaterial som kan knytas till Groß Zicker, Gager, 
Mönchgut. Den gråmarkerade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det inte 
råder konsensus om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1285 Bernart de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 28 
1288 Bernardi de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 73 
1288–1300 Beneke de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 95 
1360 totam insulam nostram dictam 

Zicker sitam in terra Ruje 
Dwars 1958 s. 13 

   
1318 Sicker Conscriptio siliginis 

episcopalis in terra Ruye i PU 
5:2 s. 413 

1356 tho deme Cykkere Ohle & Baier 1963 s. 241 
1577 Groten Zicker Haas 1966 s. 25 

Tablå 26. Presentation av ortnamnsmaterial som kan knytas till Klein Zicker, Thies-
sow, Mönchgut. Den gråmarkerade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det 
inte råder konsensus om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
25 januari 1320 in insula Zicker Stralsund, Wizlaw III av 

Rügen (PU 5:2 s. 483) 
   
1577 Lutken Zicker Haas 1966 s. 25 

Det är framför allt avgränsningen av insula Zicker som är intressant i sam-
manhanget: ”[…] totam insulam nostram dictam Zicker sitam in terra Ruje, 
sicut ipsa insula in suis terminis est comprehensa, videlicet a rivulo Zicker-
nitze usque in Nyendeep, prout dicta insula ex utraque parte circumcingitur 
salso mari […]” (Dwars 1958 s. 13), ’vår hela ö som kallas Zicker och är 
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belägen i ”landet” Rügen, själva ön omfattar egentligen [territoriet] från 
bäcken Zickernitze till Nyendeep, då denna ö åt båda hållen är omgiven av 
havsvatten’. Utifrån belägget kan man förmoda att önamnet Zicker beteck-
nade de södra delarna av Mönchgut från och med bäcken Zickerniss, det vill 
säga halvöarna Groß och Klein Zicker inklusive Mönchguts Südperd (figur 
35). Wilhelm Deecke (1899 s. 49) uppger också att Groß Zicker ur-
sprungligen var en ö. Det är osäkert om även insula Zicker från 1320 denota-
tionsmässigt kan avse samma plats. 

Tablå 27. Presentation av ortnamnsmaterial som kan knytas till Zicker, Zudar. Den 
gråmarkerade raden mellan beläggen i tablån signalerar att det inte råder konsensus 
om huruvida dessa ortnamnsbelägg har samma denotation. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1285 Bernart de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 28 
1288 Bernardi de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 73 
1288–1300 Beneke de Cickere Älteste Stralsundische 

Stadtbuch s. 95 
25 januari 1320 in insula Zicker Stralsund, hertig Wizlaw III 

av Rügen (PU 5:2 s. 483) 
   
1318 Szitker Conscriptio siliginis 

episcopalis in terra Ruye i PU 
5:2 s. 414 

1577 Zicker Haas 1966 s. 44 

I ett preciseringsförsök menar Petersen (1836–1837 s. 219) att Tíkarey 
snarast kan knytas till Groß och Klein Zicker på Mönchgut samt Zicker See. 
Anledningen härtill är att Mönchgut och Vostrosa (Wusterhusen, 6.1.1.15), 
som den danska hären ville bränna efter att ha besökt Tíkarey, ligger mit-
temot varandra på var sin sida av Greifswalder Bodden. Det bör poängteras 
att Zicker på halvön Zudar också ligger på vägen från Stræla (Dänholm, 
6.1.1.10) till Vostrosa, vilket motsvarar Knýtlinga sagas kontext. Det faktum 
att Groß och Klein Zicker på Mönchgut omnämns som insula Zicker på 
1300-talet utgör enligt min mening ett starkare argument för att identifiera 
Tíkarey med en lokalitet på Mönchgut som med tiden ändrat karaktär från ö 
till halvö. 

Etymologiskt sett är det sannolikt att de omnämnda bebyggelsenamnen 
Zicker härrör från polab. *sikora f. ’mes’ (Trautmann 1949 s. 65, Ohle & 
Baier 1963 s. 241, Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 207), jfr även 
Zicker, Kreis Greifenberg. Uppfattningarna om utgångsform går dock isär. 
Trautmann (a.st.) menar att det handlar om *Sikoŕ, troligen en *-j-avledning 
från *sikora. Willich (i Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 207), som dis-
kuterar Zicker på Zudar, föredrar den plurala formen *Sikory, som även 
Trautmann (a.st.) nämner, alternativt avledningen *Sikoŕe, det vill säga 
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*sikora + suffixet *-je som bildar kollektiva substantiv, med betydelsen ’or-
ten där det finns mesar’. Hon tar med i beräkningen även möjligheten att ett 
personnamn kan ligga till grund för ortnamnet, i så fall mansnamnet *Sikora 
> ortnamnet *Sikory pl. ’orten där Sikoras folk bor’. Lorentz & Hinze (1964 
s. 145) utgår uteslutande från personnamn i sina två etymologiska förslag, då 
Groß Zicker enligt dem härstammar från adjektivet *Sikorjь eller från 
*Sikory, pl. av mansnamnet *Sikora, alternativt från adjektivet *Sěkyrjь eller 
*Sěkyry, pl. av mansnamnet *Sěkyra < *sěkyra ’yxa’. Den etymologiska 
forskning som jag tagit del av diskuterar dessvärre inte förhållandet mellan 
bebyggelsenamnen Groß Zicker och Klein Zicker på Mönchgut, bäcknamnet 
Zickerniss < *Sikornica < *sikora (jfr Trautmann 1949 s. 65) och önamnet 
Zicker. Önamnet kan enligt min mening ses som ett primärt ortnamn i sam-
manhanget, vilket genom avledning och uppkallelse ger upphov till 
bäcknamnet respektive det äldsta bebyggelsenamnet. Om Zicker är ett ur-
sprungligt önamn är de etymologiska förslag som inte utgår från personnamn 
att föredra (diskussion om personnamn i önamn i 6.2.4). 

Det fornvästnordiska Tíkarey är semantiskt genomskinligt då Tíkar- kan 
gå tillbaka på tík f. ’tik, honhund’ i genitiv singularis och -ey på ey f. med 
ordboksbetydelsen ’ö, kringflutet land’. Namnleden -ey har flera betydelser, 
bland annat ’land helt eller delvis omgivet av vatten; ö’, ’landsträckning vid 
vatten’, ’låglänt mark längs vatten’, ’upphöjning över sank mark’ (Hellberg 
1967 s. 66, SOL s. 281). Jag har inte kunnat hitta säkra exempel på att ordet 
tík kan användas som namnled i Norden. Det slaviska ortnamnet byttes alltså 
ut mot det fornvästnordiska ordet tík f. i gen. sg. i förleden och huvudle-
den -ey, vilket gör det möjligt att se Tíkarey som ett exempel på en lexikal 
och onomastisk anpassning. Jag föredrar alltså att se det fornvästnordiska 
namnet som en ombildning av det slaviska *Sikory eller *Sikor’e, där huvud-
leden -ey återgår på den slaviska pluraländelsen -y eller det slaviska avled-
ningssuffixet *-je, jfr liknande ombildningar i enspråkigt danskt material 
Sprogø för ett tidigare belagt Sproga, Samsø för Samse (Dalberg 1991 s. 74 
f.). Ett annat alternativ är att leden -ey utgör ett epexegetiskt tillägg som 
motsvarar lokalitetens typ och även topografiska egenskaper, jfr insula Zick-
er och informationen om kuperad terräng på Groß Zicker (se ovan). I så fall 
är ortnamnet *Sikoŕ att föredra som utgångsform. Valet av ordet tík är med 
tanke på konsonantismen i det slaviska ortnamnet förvånande. Jag har utan 
framgång sökt att förklara detta med hjälp av ett möjligt medellågtyskt mel-
lanled. En paleografisk lösning förefaller inte heller tillfredsställande. Vad 
gäller spridningen i nordiska källor förekommer Tíkarey endast i Knýtlinga 
saga. Det är svårt att på språkliga grunder avgöra ortnamnets tradering. 

6.1.3.8 Valagustr 
Ortnamnet Valagustr baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har 
stöd i Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen (bilaga 1). 
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Både Knýtlinga saga och Saxo redogör för härtåg till Valagustr (SD s. 
266) eller Walogustum (Gesta 2 s. 298 f.) som danskar genomförde tillsam-
mans med rügenska styrkor 1162 (flera ortnamnsvarianter i Gesta Danorum i 
tablå 28). Även Helmold omnämner Woligost : Woligast, dock i en annan 
kontext som saknar motsvarighet i sagan och Gesta Danorum (Helmold s. 
154 f.). 

Tablå 28. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Valagustr. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
14 oktober 1140 castra hec, scilicet … Wolo-

gost : Wolgast 
Rom, påven Innocentius II 
(PU 1 s. 33) 

1146 Vita auctore monacho 
Prieflingensi, 1151–1159 Vita 
auctore Ebbone, 1159 Vita 
auctore Herbordo 
(Prüfeninger Vita s. 3 f.) 

civitatibus … Hologosta, in 
Hologosta civitate, Holo-
gostam, opulentissimam 
civitatem Hologost, civitati-
bus … Ologost : Ologast 

Vitæ Ottonis s. 799, 803, 804, 
864, 898, Prüfeninger Vita s. 
118 

1163–1172 ad urbem quae dicitur 
Woligost : Woligast 

Helmold s. 154 f. 

23 februari 1186 usque Wolegost et a Wolegost 
Penum fluvium sursum versus 
usque Mizerech 

[Verona], påven Urban III 
(PU 1 s. 130) 

24 februari 1188 castra hec: scilicet … Wolo-
gost : Wolgast 

Rom, påven Clemens III (PU 
1 s. 147) 

1190–1208 Walogustum castellum : 
Walogostum oppidum : 
Walogostum : Walagostum 

Gesta 2 s. 298 f., 326–329, 
338 f., 348 f., 432 f., 472 f., 
476 f., 506 f., 530 f., 534 f.  

[12 november 1193–1202] que terre Walgust et que 
Tribuses; castro Waleguste 

Okänd plats, Knut IV av 
Danmark (PU 1 s. 167) 

1200-t. 1184. Expeditio ad Walagust. Dansk-svensk årbok 916–
1263 s. 13 

1300-t. 1184. Hoc anno expeditio 
facta est ad Walægust. 

Annales Lundenses s. 60 

ca 1300 1184. Expeditio ad Wolegust. Annales Valdemarii s. 76 
1260-t. eller 1270-t. 1184. Expeditio ad Wa-

legusth. 
Annales Sorani vet. s. 91 

1260-t. eller 1270-t. 1184. Expeditio in Pome-
raniam. Ædificatum est cast-
rum Volgast. 

Annales Sorani ad 1268 s. 103 

1200-t.:s slut 1184. Expeditio facta est in 
Walgust. 

Annales Ryenses 1 s. 167 

1300-t. 1184. Expeditio facta est a 
rege Kanuto ad castrum Wal-
gust in Sclauia. 

Chronica Sialandie s. 110 

1300-t. 1184. Kuning bøth ledning til 
Wolgast i Land to Wændæn. 

Annales Ryenses 2 s. 199 

1300-t. 1184. Expeditio facta est in 
Valgust. 

Annales Ripenses s. 258 

Knýtlinga sagas framställning är tvetydig vad gäller denotationen för 
Valagustr, jfr beskrivningen av härtåget 1164: ”Valdimarr konungr fór […] 
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með her sinn til Valagust ok settiz þar um borgina” (SD s. 269), ’Kungen 
Valdemar [den store] for […] med sin här till Valagust och belägrade borgen 
där’, och beskrivningen av härtåget 1184: ”Þaðan hafði Knútr konungr lið 
mikit ok fór síðan til Valagust ok herjaði þar ok lét þar brenna alt; þeir lágu 
lengi um borgina.” (SD s. 289 f.), ’Därifrån [från Rügen] hade kungen Knut 
[IV Valdemarssons] en stor här och for sedan till Valagust och härjade där 
och lät bränna allt; de belägrade länge borgen’. Ortnamnet verkar således ha 
olika syftning i sagan, då det kan beteckna dels ett område där det ligger en 
borg, jfr settiz þar um borgina, dels själva borgen, jfr til Valagust […] lágu 
lengi um borgina. Det förekommer terra Walgust och castrum Waleguste i 
parallellt material på latin, till exempel i ett diplom utfärdat av den danska 
kungen Knut IV (tablå 28). Även Saxo uppger att castellum Walogustum 
tillhörde en separat administrativ enhet som styrdes av egna furstar (Gesta 2 
s. 298 f.). 

Valagustr kan på grundval av skriftliga källor identifieras med det admi-
nistrativa området Wolgast (terra Walgust) och borgen Wolgast som låg på 
ön Schlossinsel i närheten av den nutida staden Wolgast, Mecklenburg-
Vorpommern (figur 36). 

 
Figur 36. Borgen Wolgast på ön Schlossinsel. Kartan är framställd av Kristina 
Neumüller. 

Området kring Wolgast anses på 900-talet ha tillhört gau Wostroze (Brüske 
1983 s. 179). Borgen och borgbosättningen, som även var ett viktigt kult-
centrum, dateras till tiden före 900 (Eichler & Walther 1988 s. 299 f.), alter-
nativt till slutet av 900-talet eller början av 1000-talet (Ruchhöft 2008a s. 
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130, 151). Wolgast hade ett strategiskt läge vid floden Peenes mynning och 
ingick i ett nätverk av handelsvägar i regionen (SID s. 146, Wächter 2007 s. 
19). Borgen förstördes vid bygget av en senare medeltida borg (SID s. 225). 

Det är allmänt accepterat att Wolgast utgör ett slaviskt ortnamn bildat till 
ett personnamn med hjälp av det possessiva suffixet -j (Eichler & Walther 
1988 s. 299 f., Eichler, Mühlner & Walther 2002 s. 145 f., Ortsnamenbuch s. 
702). Det är dock omdiskuterat om ortnamnet Wolgast är bildat till person-
namnet *Voligost (Eichler & Walther 1988 s. 299 f., Eichler, Mühlner & 
Walther 2002 s. 145 f.) eller *Vologost (Ortsnamenbuch s. 702). Dessa två 
förslag återspeglar ortnamnets olika varianter belagda i källorna (tablå 28). 
Namntypologiskt och ljudhistoriskt förefaller det mer sannolikt att Wolgast, 
ursprungligen polab. *Voligošč, är bildat till det tvåledade personnamnet 
*Voligost; etymologiskt hör personnamnets första led ihop med appellativet 
*voĺa ’vilja’, där /lj/ förutsätter en främre, snarare än bakre bindevokal i ett 
sammansatt personnamn, jfr till exempel fpol. Wolimir.100 Ortnamnet Wol-
gast < polab. *Voligošč betyder alltså ’Voligosts ort eller plats’. Eichler & 
Walther (1988 s. 300) menar att personnamnet i fråga även går att spåra i 
ortnamnet Wulstbach i Thüringen.  

Eichler, Mühlner & Walther (2002 s. 145) uppmärksammar även nordiska 
ortnamnsvarianter i sin etymologiska framställning från 2002. Enligt dem 
består de nordiska varianterna av två leder, Walo- eller Wala- och -gast, och 
utgör en ”germanisering” av det ursprungliga ortnamnet (a.st.). Det bör dock 
påpekas att Eichlers presentation av det nordiska ortnamnsmaterialet är 
missvisande, jfr ortnamnsvarianter i Gesta Danorum (tablå 28) och i Knýt-
linga saga (se ovan), även om jag håller med om att de nordiska varianterna 
utgör en anpassning av den slaviska utgångsformen. 

Det fornvästnordiska Valagustr är formellt genomskinligt, dock flertydigt. 
Bestämningsleden Vala- kan tolkas som gen. pl. av val n. ’val; urval’, valr 
m. ’falk; häst’, valr m. ’manfall, de fallna’, alternativt som adj. valr ’rund’ i 
vissa böjningsformer eller som val- ’välsk’, vilket kan knytas till valir m. pl. 
’galler, kelter’, jfr valamalmr m. ’”välsk malm”, guld’. Huvudleden -gustr 
kan tolkas som gustr m. ’vindstöt, vindby; pust, lukt, dunst’. I det norska 
bebyggelsenamnsmaterialet förekommer ett flertal ortnamn som anses inne-
hålla namnleden valr ’falk’, till exempel Valberg, Frosten, < *Valberg eller 
*Valaberg, Valvik, Bodin, < Valavík (NG 16 s. 97 f., 202). Några bebyggel-
senamn innehåller adjektivet valr ’rund’, till exempel Vaalhovd, Torpen, 
< *Valhǫfði där huvudleden -hǫfði anses beteckna en framspringande 
fjälltopp (NG 4 s. 210). Bebyggelsenamnet Guste, For, < *Gusteið förmodas 
innehålla namnleden gustr ’vindpust’ i bestämningsleden (NG 15 s. 265). 
Ortnamnet Valagustr uppvisar en kombination av anpassningsstrategier. Be-
stämningsleden Vala- kan tolkas som namnleden valr ’falk’ i gen. pl. som är 
frekvent i västnordiska ortnamn, men förledens etymologi kan i detta fall 
                                 
100 E-post från Joern-Martin Becker till förf. 13/8 2014. 
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inte slutgiltigt avgöras, eftersom det replikerade ortnamnet inte förutsätter 
någon strikt saklig motivering. Huvudleden -gustr har snarast hämtats från 
lexikonet, jfr gustr ’vindstöt, vindby; pust, lukt, dunst’. Valagustr är således 
ett exempel på onomastisk och lexikal anpassning av det underliggande sla-
viska ortnamnet. 

Knýtlinga sagas Valagustr verkar ha motsvarigheter i danska källor (tablå 
28), vilket kan göra det berättigat att kalla ortnamnet för nordiskt. Det bör 
nämnas att danska annaler i så fall uppvisar en blandning av tyska och nor-
diska varianter. Exempelvis innehåller den latinska texten i Dansk-svensk 
årbok 916–1263 en nordisk ortnamnsvariant Walagust, medan översättning-
ar till forndanska, till exempel Annales Ryenses 2, inte sällan uppvisar en 
tysk variant, i detta fall Wolgast (tablå 28). Variationen av denna typ i både 
Gesta Danorum (tablå 28) och danska annaler kan vara ett indicium på att 
det förekom flera anpassningar av den slaviska utgångsformen till nordiskan, 
där fonologisk anpassning med ett möjligt tyskt mellanled verkar dominera. I 
Knýtlinga saga renodlar man den onomastisk-lexikala anpassningen, då 
namnet Valagust används genomgående i sagan. 

6.1.4 Semantiska anpassningar 
6.1.4.1 Burstaborg och Steinborg 
Ortnamnen Burstaborg (föregångaren till Szczecin, Västpommerns vojvod-
skap) och Steinborg (föregångaren till Kamień Pomorski, Västpommerns 
vojvodskap) vilar på ett stabilt beläggunderlag i Knýtlinga sagas båda re-
daktioner (bilaga 1). Det parallella ortnamnsmaterialet, ortnamnens identifie-
ring, en översikt av arkeologisk och historisk kontext samt etymologier pre-
senteras och diskuteras i Petrulevich 2013 och jag hänvisar dit för detaljer. I 
artikeln från 2013 (a.a. s. 186 f.) lanserar jag två förslag till uppkomsten av 
Burstaborg och Steinborg, där varianten Bursteburgh, belagd i Annales 
Waldemariani i ett sammanhang daterat till 1190, spelar en avgörande roll. 
Enligt det ena förslaget, som förutsätter att Bursteburgh inte åsyftar Szcze-
cin (ty. Stettin), tillhör Burstaborg och Steinborg en uteslutande isländsk 
ortnamnstradition. Óláfr Þórðarson kan alltså ha översatt de slaviska ut-
gångsformerna utifrån den information han fått från Valdemar Sejr. Enligt 
det andra förslaget, enligt vilken Bursteburgh betecknar Szczecin, kan 
Burstaborg och Steinborg vara en del av en nordisk tradition som inte fått 
någon större spridning i latinska källor. Vid en ny genomgång av de insam-
lade upplysningarna om ortnamnen har jag kommit fram till att det senare av 
de två tidigare föreslagna uppkomstscenarierna är att föredra. 

Det förefaller sannolikt att ortnamnet Burstaborg tillhör den nordiska ort-
namnstraditionen. Varianterna Bursteburgh : Brugstenburgh : Burgsteen-
borg ur danska årböcker betecknar i så fall Szczecin och är en pendang till 
namnet Stettin som i övrigt genomsyrar den latinska traditionen. Den 
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relevanta notisen i Annales Valdemarii från 1190 lyder ”Bursteburgh 
reedificatum est a rege Kanuto” (Annales Valdemarii s. 76), ’Bursteburgh är 
återuppbyggt av kung Knut’, och kan förknippas med återuppbyggnaden av 
Szczecin efter det danska fälttåget mot staden 1189. En sådan tolkning av 
notisen kan endast bekräftas indirekt av att danskar behållit kontroll över 
Szczecin från 1189 till 1235 (Riis 2003 s. 48). Resultaten av arkeologiska 
undersökningar visar att staden återuppbyggs strax efter ödeläggelsen 1189 
(Łosiński 1996 s. 141, Cnotliwy 1996 s. 156). Återuppbyggnaden i sig går 
dock knappast att knyta till Danmark på arkeologiska grunder. 

Av källäget att döma hade Burstaborg och dess danska motsvarighet 
Bursteburgh med vokalförsvagning i kompositionsfogen en osäker ställ-
ning. För det första hade ortnamnet en mycket begränsad spridning i de is-
ländska och danska källorna. För det andra signalerar instabiliteten i de tre 
Bursteburgh-beläggen att ortnamnet inte var etablerat i den danska skrift-
traditionen. Bristen på etablering av Burstaborg och Steinborg syns även i 
Arngrímr Jónssons felaktiga användning av Stettin i en kontext som syftar på 
Steinborg på 1500-talet (Petrulevich 2013 s. 174–178, 190–191). Steinborg 
finns endast belagt i Knýtlinga saga och har alltså en ännu svagare ställning 
än Burstaborg. Trots att det saknas belägg på Steinborg i danska källor, är 
det med tanke på traderingssituationen (se nedan) troligt att de förhållanden 
som rör Burstaborg även gäller Steinborg. Steinborg tillhörde förmodligen 
också den nordiska traditionen, men det är det tysk-latinska namnet Kammin 
som slagit igenom och är synligt i danska källor på latin, till exempel i Saxos 
Gesta Danorum (a.a. s. 174–178, 192), se även 6.1.3.1 om ortnamnsdiglossi. 

Bebyggelsenamnet Burstaborg utgör sannolikt en semantisk anpassning 
av ett rotmorfem i det motsvarande slaviska ortnamnet, antingen *Ščec-, jfr 
pol. szczeć f. ’borstlik vass’, i *Ščecinъ eller *Ščit-, jfr pol. szczyt m. ’backe’, 
i *Ščitьnъ (a.a. s. 173 f., 184 f. med referenser), försett med ett epexegetiskt 
tillägg -borg, jfr Diminsborgh (Demmin) i 1400-talets danska översättning 
av Annales Ryenses (6.1.1.1). Det är nödvändigt att påpeka att man vid an-
passningen i detta fall bortsett från det slaviska ortnamnets avledningssuffix. 
Suffixets innebörd ’staden belägen på/vid […]’ kan dock ses som underför-
stådd i den nordiska bildningen. Namnstrukturellt sett byts källspråkets av-
ledning mot målspråkets sammansättning, vilket återspeglar de vanligaste 
namnbildningsmönstren i språkområdena i fråga. Steinborg kan ses som en 
semantisk anpassning av det enledade slaviska ortnamnet *Kamenь med 
betydelsen ’stenen’, som försetts med ett epexegetiskt tillägg -borg (a.a. s. 
172 f. med referenser). I detta fall blir källspråkets simplexnamn till ett 
sammansatt ortnamn, vilket också kan ses som en anpassning av ortnamns-
strukturen till målspråkets mest spridda namnbildningsmönster. 

Utifrån jämförelsen med de medellågtyska Stettin och Kammin, som utgör 
fonologiska anpassningar av de underliggande slaviska ortnamnen, kan man 
dra slutsatsen att de nordiska Burstaborg och Steinborg rimligen traderades 
till danskarna av den vendiska befolkningen. Som jag påpekar i avsnitt 2.1.5 
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kan även begränsad språkkompetens vara tillräcklig för att översätta ort-
namnselement från källspråk till målspråk. Av bland annat Saxos framställ-
ning att döma deltog tolkar i fredsförhandlingar mellan danskar och vender 
(Gesta 2 s. 322 f., 346 f., 370 f., 402 f., 426 f.). Äktenskapliga förbindelser 
mellan det slaviska och det danska kungahuset indikerar att även några 
danska kungar som Valdemar I och Valdemar Sejr sannolikt behärskade 
någon form av slaviska. 

6.2 Nordiska bildningar 
6.2.1 á Dimin 
Ortnamnet á Dimin baseras på ortnamnsvarianten á Dimin som har stöd i 
Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen. Á Dimin är ett formellt sekundärt ort-
namn, det vill säga innehåller ett redan i det fornvästnordiska onomastikonet 
befintligt, replikerat ortnamn av slaviskt ursprung, *Dimin (6.1.1.1), därav 
normaliseringen á Dimin. Ortnamnet omnämns i Knýtlinga saga endast en 
gång vid beskrivningen av fälttåget 1164: ”[…] ok kom hertoginn með her 
sinn þar, sem heitir á Dimin, ok settiz þar um borg eina […]” (SD s. 268), 
’[…] och hertigen [Henrik Lejonet] kom med sin här till ett ställe som heter 
á Dimin, och belägrade en borg där […]’. Fälttåget skildras även i Helmolds 
Chronica Slavorum som lämnar följande motsvarande upplysningar: ”ve-
nerunt in locum qui dicitur Viruchne et distat ab urbe Dimin fere duobus 
miliaribus, et metati sunt illic castra”, ”sie kamen an den Ort Verchen, der 
von der Burg Demmin etwa zwei Meilen entfernt liegt, und schlugen dort 
Lager” (Helmold s. 346 f.), ’de [Adolf II av Holstein och hans här] kom till 
orten Verchen, som ligger omkring två mil bort från borgen Demmin, och 
slog där läger’. 

Knýtlinga saga verkar skilja mellan det område där en borg är belägen, á 
Dimin, och själva borgen (troligen Haus Demmin, *Dimin), jfr þar, sem 
heitir á Dimin respektive þar um borg eina. Á Dimin förefaller alltså åsyfta 
ett bebyggt område, vilket antyds dels av kontexten, dels av Helmolds vitt-
nesmål om att den saxiska hären vid tidpunkten för slaget vid Verchen inte 
nått hela vägen fram till Demmin. Enligt Jan Nilsson (1986 s. 19 f., 33 f.) 
syftar majoriteten av de namn som introduceras med hjälp av formeln heita 
+ preposition + ortnamn på ”någon form av bosättning”. Det förekommer 
emellertid undantag (s. 19, 34 f.), till exempel namn med preposition syf-
tande på bebyggda områden, jfr ”[…] land þat, er at Eiðum heitir” (s. 34), 
’[…] det landskap som heter at Eiðum’, dock med precisering av den namn-
givna lokalitetens art. 

Det bör uppmärksammas att det omnämns provincia ’ämbetsområde; 
provins, lydland’ Demmin i pommerska diplom, till exempel provincie Dy-
minensis 1232 (PU 1 s. 58, 351). Det förefaller däremot mindre troligt att 
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Knýtlinga sagas á Dimin kan kopplas samman med någon form av administ-
rativ indelning. Det prepositionsinledda namnet tillkom snarare som ett 
hjälpmedel i berättelsen. Á Dimin verkar ha konstruerats för att omtala ett 
område som man inte hade något annat namn på, därav benämningen efter 
den i området belagda borgen. Ortnamnets byggnad, syftning och sprid-
ningsmönster signalerar att det är en isländsk produkt som skapades till-
sammans med sagan och knappast har någon lång hävd i nordisk ortnamns-
tradition. 

6.2.2 Arkun 
Arkun förekommer ett flertal gånger i Knýtlinga saga där det åsyftar en sla-
visk bosättning och borg belägen på den nordöstra spetsen av ön Rügen vid 
Kap Arkona, jfr ”hann vann þar stað þann, er Arkún heitir”101 (SD s. 226), 
’han [Erik Emune] vann där det ställe som heter Arkún’, ”hann vann borgina 
Arkun” (SD s. 273), ’han [Erik Emune] vann borgen Arkun’. Danskarnas 
erövring av Arkona 1168 tas upp i såväl sagan som Gesta Danorum och 
Helmolds Chronica Slavorum. Knytlinga sagas Arkun motsvaras av 
Arc(h)on urbs : Arkon urbs : Arcon oppidum och Archona urbs hos 
Saxo respektive Helmold (Gesta 2 s. 142 f., 250 f., Helmold s. 374). Danska 
annaler nämner slaget vid Arkona, Arcun : Arcune : Arcunæ, daterat till 
1150 eller 1149 (Annales Colbazenses s. 10, Annales Ryenses 1 s. 165, An-
nales Ryenses 3 s. 227, Annales 1095–1194 s. 307). Enligt gängse uppfatt-
ning är ortnamnet Arkun av nordiskt ursprung (Brückner 1926–1927 s. 70, 
Vasmer 1971 s. 867 f., Udolph 2003b s. 419, Reimann, Ruchhöft & Willich 
2011 s. 127) trots att namnet inte anses ha tolkats på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt Vasmers (1971 s. 867 f.) etymologiska förslag kan Arkun ha varit 
det nordiska namnet på Wittow, Rügens nordligaste halvö, ursprungligen en 
sammansättning med fvn. ørkn, erkn ’gråsäl’ i bestämningsleden och fvn. 
nes i huvudleden, jfr Bramnes (6.2.3). Bestämningsleden replikerades in i 
slaviskan och genomgick en fonologisk anpassning, där /ø/ ersattes av /a/, jfr 
importordet fry. artugъ ’ett slags mynt’ från fvn. ørtog, högsorbiskans 
Arnošt för tyskans Ernst med mera, och konsonantklustret /kn/ försågs med 
ett vokalinskott, jfr namnet på en av Dneprforsarna Στϱούϰουν hos Konstan-
tin Porphyrogennetos, en anpassning av nordiskans Strukn (a.st.). I slaviskan 
betecknade troligen namnet en bosättning och/eller en borg belägen på den 
nordöstliga spetsen av Wittow. Detta anpassade namn replikerades senare 
som Arkun in i nordiskan, jfr sv. Tammerfors < fi. Tammerkoski < sv. 
*Damber (Zilliacus 2002 s. 151). 

                                 
101 SD:s redaktörer normaliserar ortnamnet till Arkún förmodligen efter namnskrivningarna i 
AM 18 där Árni Magnússon genomgående sätter ett accenttecken över <u>. Det verkar dock 
enligt min mening mindre troligt att den inskjutna vokalen i namnets andra stavelse var lång 
(se namnets etymologi), därav normaliseringen Arkun. 
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6.2.3 Bramnes 
Det förblir oklart vad för lokalitet Knýtlinga sagas Bramnes åsyftar utifrån 
sagans uppgifter, jfr ”þeir fóru siðan til Bramness ok brendu þar alt” (SD s. 
281), ’de [ärkebiskopen Eskil, biskopen Absalon och Kristofer Valdemars-
son] for sedan till Bramnes och brände allt där’. Sammanhanget återfinns 
även i Gesta Danorum då Kristofer genomför ett lyckat angrepp ”aduersum 
Brammesios” (Gesta 2 s. 418 f.), ’mot Brammesii’. Saxo nämner även 
Brammensis prouincia tidigare i sin framställning (Gesta 2 s. 348 f.). Bram-
mensis prouincia eller det område som bebos av Brammesii betecknar san-
nolikt Wagrien, en slutsats man kan dra av Saxos uppgifter om att Olden-
burg, Schleswig-Holstein, är ”Unicam hęc prouincia urbem habebat” (Gesta 
2 s. 418 f.), ’den enda stad som finns i detta område’. 

Tidigare forskning har velat se Saxos Bram- i Brammesii och Knytlinga 
sagas Bramnes som ett äldre namn på Oldenburg, slav. Starigard, i 
Schleswig-Holstein (Petersen 1836–1837 s. 205, Laur 1960 s. 84, Schmitz 
1981 s. 56–58, Struve 1981 s. 37). En bidragande orsak till denna identifie-
ring har varit den föreslagna slaviska etymologin till Bramnes. Wolfgang 
Laur (1960 s. 84) menar att det nordiska namnet återgår på polab. *Brana : 
*Brama ’skansen, porten i en borg’ < urslav. *borna ’skyddad ingång, bar-
riär’ (jfr Derksen 2008 s. 56 f.). Utifrån Antje Schmitz (1981 s. 56 f.) ingå-
ende redogörelse framgår det att förslaget har svaga punkter. För det första 
förväntas urslav. *borna bli *barna i polabiskan i enlighet med språkets 
regelrätta utveckling, jfr till exempel ortnamnet Barnekow, Kreis Stralsund. 
Det är alltså nödvändigt att räkna med en import från polskan, där urslav. 
*borna > pol. brona, broma, för att förklara Bramnes. Trautmann (1949 s. 
69, 1950 s. 33) listar tre ortnamn på polabisk-pomoranskt område som enligt 
honom innehåller importordet broma: Brohm, Kreis Stargard, Brome, Kreis 
Gifhorn, och Brome, Kreis Salzwedel, med belägg från slutet av 1200-talet 
och 1300-talet.  

För det andra måste rotvokalen i Bramnes förklaras, då polskans broma 
förutsätter en rundad rotvokal. I ett fall, Bramow, förklarar Trautmann (1950 
s. 31) den orundade rotvokalen med lexikal anpassning efter mlty. brâm 
’björnbärsbuske’. Schmitz (1981 s. 57) erbjuder en annan förklaring då hon 
räknar med ett sammanfall av mlty. o och a i öppna stavelser med huvudbe-
toning. Denna förklaring, menar hon, går även att applicera på Saxos Bram- i 
Brammessii och Knytlinga sagas Bramnes, det vill säga hon förefaller räkna 
med ett medellågtyskt mellanled. I övrigt bör man ta hänsyn till källäget för 
namnet Oldenburg. Staden omnämns som Aldinborg redan hos Adam av 
Bremen, det vill säga ca 1072. För att detta etymologiska förslag skulle fun-
gera måste man räkna med ett polskt importord i polabiskan i den västra 
utkanten av slaviska territorier långt före 1000, vilket inte förefaller troligt.  

Jag anser att Bramnes kan vara ett nordiskt naturnamn med ett fda. *bram 
’kant’, en sidoform till fvn. barmr ’rand, kant’, som bestämningsled (NuO 1 
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s. 147, Jørgensen 2008 s. 43, DSt 17 s. 567). Det problematiska med försla-
get är att ordet *bram är dåligt belagt i danska ortnamn, då man endast kan 
räkna med en relativt säker parallell, sockennamnet Bramming (NuO 1 s. 
147; jfr dock även DSt 17 s. 567). Huvudleden -nes i det fornvästnordiska 
ortnamnet kan vara ett epexegetiskt tillägg. Namnet åsyftade troligen det näs 
på halvön Wagrien som utgör gräns mellan Kielbukten och Lübeckbukten. 
Det bör dock nämnas att huvudleden i Bramnes även kunde bero på en 
onomastisk anpassning av Saxos latinska Brammesii, därav ett möjligt 
osammansatt naturnamn fda. *Bram. Enligt flera av Saxos utgivare beror 
dock Brammesii i Gesta Danorum på minimförväxling, och Brammesii rättas 
efter Knytlinga saga till Bramnesii (jfr Gesta 2 s. 348, 418). Det innebär att 
det kan ha existerat ett forndanskt ortnamn *Bramnæs, som betecknade det 
wagriska näset, med fda. *-næs ’landtunga som skjuter ut i ett större vatten, 
speciellt i havet’ (Dam 2015 s. 209) som huvudled. 

6.2.4 Heðinsey 
Ortnamnet Heðinsey förekommer sex gånger i Knýtlinga saga i samband 
med fyra olika fälttåg (SD s. 262, 266, 270–272). Ett av sammanhangen, en 
beskrivning av Valdemars första fälttåg mot vender, återfinns även i Gesta 
Danorum, där Heðinsey motsvaras av Hythini insula (Gesta 2 s. 258 f.; jfr 
även Hithinsø i Gesta 1 s. 342 f.). Det är allmänt accepterat att Heðinsey i 
Knytlinga saga och Saxo åsyftar den tyska ön Hiddensee belägen väster om 
Rügen (figur 37). Öns nuvarande namn anses vara en anpassning av det nor-
diska, där bland annat den nordiska genitivändelsen och huvudleden fda. -ø 
tolkas om som mlty./ty. -se : -see (jfr Bach 1954 s. 507). 

Heðinsey omnämns även i Helgakviða Hundingsbana I, strof 22 (KLE 4 s. 
250), och i þulur i ett fragment av Snorri Sturlussons Edda, AM 748 I b 4to 
daterad till 1300–1325 (AM 748 I b 4to 27v, Skj A1 s. 690), se även Úsna i 
6.1.1.13. Meningarna går isär angående identifieringen av Heðinsey i 
Helgakviða Hundingsbana I, då Hiddensee och (Store och Lille) Heddinge 
på Själland föreslagits som namnets referenter (KLE 4 s. 252 med referen-
ser). Heðinsey är av nordiskt ursprung med mansnamnet fvn. Heðinn i be-
stämningsleden (om namnet Peterson 1998, SMP 3:13 sp. 422) och -ey f. i 
huvudleden (se 6.1.3.7 om namnleden), jfr Hedensö, Näshulta socken, Sö-
dermanland, belagt 1295 (SMP 3:13 sp. 422). Det bör påpekas att person-
namn inte anses vara särskilt vanliga som bestämningsleder i önamn (Fries 
1986 s. 21, Lindblom 1988 s. 161 f. med referenser). Else Britt Lindblom 
(1986 s. 128) menar visserligen att ”[p]ersonnamn i namn på stora öar utgör 
karaktäristikon på sent koloniserad bygd”. Hennes material består dock av 
relativt sent belagda önamn från Norrbotten som knappast kan jämföras med 
Heðinsey. 
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Figur 37. Ön Hiddensee väster om Rügen. © Foto: Fred Ruchhöft. 

6.2.5 Réing 
Réing, ett alternativt namn på ön Rügen (jfr 6.1.3.5), finns endast belagt i 
Knýtlinga saga, jfr ”váru reistar XI kirkjur á Réing” (SD s. 275), ’det restes 
11 kyrkor på Réing’. Réing kan ses som ett formellt sekundärt namn i förhål-
lande till fvn. Ré (6.1.3.5). Yngre namn på -ing : -ung, däribland önamn, 
finns belagda i hela Norden (se 6.2.7), vilket kan ha lett till ombildningen. 
Det förefaller även möjligt att sammanblandningen av önamnet med inbyg-
garbeteckningen réingar ’Rügenbor’ m. pl. kan ha spelat in (jfr varianten 
Reingá i 5.1.2.3). 

6.2.6 Svoldr 
Ortnamnet Svoldr baseras på en likalydande variant som har stöd i Knýtlinga 
sagas båda redaktioner (bilaga 1). 

Sagans A-redaktion står för fem förekomster av Svoldr, medan B-
redaktionen endast innehåller tre förekomster av ortnamnet, vilket beror på 
avsaknaden av sagans första 22 kapitel i denna redaktion (3.1). I de två första 
fallen åberopas i A-redaktionen det berömda slaget vid Svoldr ca 1000. 
Dessa förekomster saknas i AM 18 på grund av lakun, men de finns med i 
AM 20 k, där en av dem, \(vid Svoldr)\, 10, markeras med parentes. Det är 
troligt att parentesen kommer från AM 18, vilket kan innebära att sekvensen 
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är en utfyllnad av Árni Magnússon (3.1). De resterande förekomsterna har 
att göra med Valdemar den stores och hans son Kristofer Valdemarssons 
fälttåg mot vender. Vid ett tillfälle, daterat till 1160 (Ruchhöft 2007 s. 199), 
”sigldi konungr austr fyrir Vinðland til Svǫldrar” (SD s. 264), ’seglade 
kungen österut längs Vendland till Svǫldr’. 1166 (Ruchhöft 2007 s. 199) far 
Kristofer Valdemarsson och Absalon till Svoldr och härjar i området som når 
till *Tríbussis (6.1.1.11), jfr ”[…] fór Kristófórús hertogi ok Absalón biskup 
til Svǫldrs ok brendu þar alt upp til Tribuzis” (SD s. 272), ’[…] for hertig 
Kristofer och biskop Absalon till Svǫldr och brände där allt fram till Tri-
buzis’. Härtåget avslutas med att de får vänta på farbart väder ”í ánni 
Svǫldr” (SD s. 273), ’i floden Svǫldr’. Ortnamnet dyker upp hos Saxo i ett 
sammanhang daterat till 1173 (Ruchhöft 2007 s. 200), där det berättas om en 
slavisk flotta som ligger i Swaldensis portus ’hamn; speciellt flodmynning’ 
(LSO s. 672) (tablå 29). Källorna erbjuder få upplysningar beträffande ort-
namnets denotation: det handlar om en flod enligt sagan och om en lokalitet i 
närheten av en hamn eller en flodmynning enligt Saxo (se nedan). 

Tablå 29. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Svoldr. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
ca 1020 suðr fyr svolðrar : sualldrar : 

svólþar miNi; fir svꜹlð : svolð 
: svǫlðr 

Skúli Þórsteinsson 1:2, 1:4 i 
Skj A1 s. 306 

1100-t. at svỏldrar : suoldr-mynni Rekstefja 15 av Hallar-Steinn i 
Skj A1 s. 547 

1177–1188 juxta insulam, quæ dicitur 
Svoln et jacet prope Slaviam, 
quam nos materna lingua 
Umlandiam vocamus 

Theod. s. 24 

ca 1190 sualdrar uỏg Nóregs konungatal 25 i Skj 
A1 s. 582 

ca 1190 lágu við Svǫlðr; þat var við 
eyna Svǫlðr; í hólminum 
Svǫlðr 

Oddr s. 306, 312 

1190–1208 Swaldensi in portu morantem; 
portu Swaldensi 

Gesta 2 s. 412–415 

ca 1200 Þessi hólmi heitir Svǫlðr Fagrskinna s. 147 
ca 1220 orrostum … fyrir Svǫlðr Færeyinga saga s. 77 
1200 eptir Svǫlðrarorrostu Orkneyinga saga s. 27 
1220–1230 við ey þa er Svǫlð, Svǫlðr Heimskringla 1 s. 351 
1387–1394 vid ey þa er heitir Suỏlldr; 

med eyiunne Suỏlldr; uid 
Suỏldr 

Flat. 1 s. 474 f., 500 

1300-t. við ey þa er Svỏldr : svꜹlld 
het; at eyivnni Svavldr; eptir 
Svoldrar bardaga; eptir 
Svỏldrar oRosto 

Óláfs saga Tryggvasonar 
en mesta 2 s. 249, 252, 304, 
314 
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Svoldr finns endast belagt i den nordiska traditionen inklusive Saxos Gesta 
Danorum (tablå 29). Omständigheterna kring Óláfr Tryggvasons död, som i 
ett flertal källor förknippas med ortnamnet, har väckt en livlig debatt i littera-
turen. Diskussionen om platsen för Óláfr Tryggvasons sista strid ligger utan-
för avhandlingens ramar (se dock Baetke 1951 s. 59–99, Krag 2003 s. 65, 
Clunies Ross & al. 2012 s. ccii för sammanfattning och referenser). Jag vill 
endast uppmärksamma att Svoldr förekommer i andra 1100-talssammanhang 
(se ovan), vilket omöjliggör försök att ifrågasätta lokalitetens existens. Det 
har lanserats ett flertal lokaliseringshypoteser (jfr Baetke 1951 s. 120–135). 
Ruchhöft (2007 s. 199) sammanfattar försöken med att konstatera att Svoldr 
enligt de flesta forskarna låg i Pommern någonstans mellan ön Usedom i 
öster och halvön Darß i väster. 

Mats G. Larsson (2005 s. 154–158) och Ruchhöft (2007 s. 201–204) står 
för två nya lokaliseringar som båda har att göra med västra delen av det ut-
pekade området. Båda författarna tar hänsyn till de geologiska förändringar 
som under århundraden drabbat det pommerska boddenlandskapet, mer spe-
cifikt Darß–Zingster Boddenkette och Westrügener Bodden. Enligt Larsson 
(a.st.) bestod halvöarna Darß och Zingst av en rad öar med sund emellan 
som tillsammans bildade en skärgård. Svoldr skulle i så fall vara ett namn på 
någon av öarna, något av sunden eller på den vik som låg innanför skärgår-
den. Ruchhöft (a.st.) utgår från att Svoldr är en försvunnen ö, och listar ytter-
ligare sex öar som anses ha försvunnit i vikar omkring ön Rügen. Enligt 
honom hittar man Svoldr eller snarare dess rester i Kubitzer Bodden. Där 
ligger en sandbank som på en karta från 1829 bär namnet Kahle Werder, 
belagt så tidigt som 1340–1341. 

I den här framställningen begränsar jag mig till att i korthet kommentera 
ortnamnets denotation och etymologi. Svoldr omnämns som ö, jfr insula f., 
ey f., och flod, jfr á f., i källorna, tablå 29, (även Baetke 1951 s. 124). Krono-
logiskt sett är de källor som explicit knyter namnet Svoldr till en ö, de äldsta, 
jfr Theodrici monachi Historia de antiquitate regum Norwagiensium, Saga 
Óláfs konungs Tryggvasonar av Oddr Snorrason, Fagrskinna. Knýtlinga saga 
är den enda källa som omtalar Svoldr som en flod. Sagans uppgifter kan bero 
på omtolkning av uttrycket Svoldrar mynni från äldre källor (se nedan), ef-
tersom mynni kunde förstås som ’flodmynning’. Det finns även en möjlighet 
att sagans uppgift beror på omtolkningen av Saxos Swaldensis portus, jfr 
portus ’hamn; flodmynning’ (diskussion nedan; se även Finnur Jónsson 
1910–1912 s. 186, Ruchhöft 2007 s. 204). 

Det förekommer benämningar på tre olika landskapsdrag som sätts i sam-
band med Svoldr, det vill säga utgör huvudord i nominalfraser med Svoldr 
som possessivattribut: mynning till flod, fjord eller liknande, jfr Svoldrar 
mynni n., hav, sjö eller bukt, vik, jfr Svoldrar vágr m., och enligt tidigare 
forskning även hamn (till exempel Baetke 1951 s. 124, Larsson 2005 s. 152 
f., Ruchhöft 2007 s. 200), jfr Swaldensis portus m. Svoldrar mynni finns 
belagt så tidigt som ca 1020 (tablå 29). Kristian Hald (1945–1948 s. 284) 
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påpekar att fda. minde, som motsvarar fvn. mynni, används i betydelsen 
’smalt inlopp till ett bredare farvatten’, inte ’flodmynning’ i de äldsta danska 
ortnamnen. I Västnorden förekommer mynni visserligen endast sporadiskt i 
ortnamn, och det är framför allt ordet óss m. som används för att beteckna 
flodmynning (a.a. s. 285 f.). Det förefaller alltså troligast att Svoldrar mynni 
i en skaldedikt från ca 1020 åsyftar en fjord-, fjärd- snarare än en flodmyn-
ning.  

Svoldrar vágr och Swaldensis portus dyker upp i källorna i slutet av 
1100-talet och början av 1200-talet (tablå 29). Jag ställer mig tveksam till att 
portus i Gesta Danorum endast kan betyda ’hamn’. Åtminstone vid ett till-
fälle använder Saxo portus som synonym för sinus m. ’havsbukt, golf’, jfr 
Uiridis sinus : Uiridis portus ’Grønsund’ (Gesta 2 s. 414 f., 506 f.). Dess-
utom motsvaras Knýtlinga sagas Hyljuminni, som enligt Hald (1945–1948 s. 
287) innehåller Hylia, namnet på Korsør Nor i genitiv, av Saxos Hyliu-
minensis portus (Gesta 2 s. 344 f.). Det förefaller möjligt att Saxo kan ha 
generaliserat den andra, mer specifika betydelsen ’flodmynning’ hos ordet 
portus (se ovan) till att även omfatta betydelsen av de östnordiska orden 
sund och minde, det vill säga ’sund’, ’smalt inlopp till ett bredare farvatten’. 
Det innebär att Swaldensis portus även kan motsvara fvn. Svoldrar mynni. 

Det är även viktigt att uppmärksamma Erfidrápa Óláfs Tryggvasonar 24 
av Hallfreðr vandræðaskáld Óttarsson och Eiríksflokkr 3 av Haldórr ókristni 
från kort efter år 1000, där Óláfr Tryggvasons sista slag skildras utan att 
Svoldr nämns. Slaget sägs ha ägt rum ”[…] á víðu sundi holms” (Heslop 
2012 s. 434), ’[…] på holmens breda sund’, ”at holmi” (Gade 2012 s. 475), 
’vid holmen’. Om man utgår från det empiriska underlaget åsyftar Svoldr 
snarast en ö, varvid Svoldrar mynni då kan förstås som ’fjord- eller fjärd-
mynning vid ön Svoldr’. Namnets feminina genus (se nedan) är ytterligare 
en indikation på att det är fråga om en ö. 

Svoldr har en oklar etymologi. Baetke (1951 s. 134) förmodar att namnet 
är av slaviskt ursprung, men konstaterar att det saknas ett hållbart slaviskt 
etymologiskt förslag. Ásgeir Blöndal Magnússon (ÍOs s. 1008) är öppen för 
både vendisk och nordisk etymologi. I det senare fallet kan namnet enligt 
honom (a.st.) vara besläktat med verbet isl. svöldra ’plaska, skvalpa, 
klucka’. Som framgår av det etymologiska kapitlet i övrigt finns både sla-
viska och nordiska namn på öar, till exempel Stræla (Dänholm, 6.1.1.10) 
respektive Heðinsey (Hiddensee, 6.2.4), representerade i det undersökta 
materialet. Lokaliseringen till den västra delen av Pommern, som ligger 
närmast Danmark, namnets sannolika denotation och tiden för första belägg 
(ca 1020) kan vara indicier på att namnet snarare är av nordiskt än slaviskt 
ursprung. Verbet svöldra är visserligen tidigast belagt i isländskan på 1800-
talet (ÍOs s. 1008, Ritmálssafn). Men besläktade verb är välrepresenterade i 
Norden: sv. dial. svallra, jfr sv. dial. skvallra ’plaska, rissla, klucka’, da. 
dial. svaldre ’frambringa höga, genomträngande, snattrande, kvittrande, 
skrattande ljud; tala högljutt, skratta högljutt, pladdra, baktala, skvallra’, no. 



 236 

dial. svaldre ’plaska, pladdra’, till no. dial. svalle ’plaska, tala högljutt’, jfr 
även sv. dial. svalla ’plaska, skvalpa’ (SAOB 32 S 14798 f., även NNO s. 
749, ODS 22 sp. 1083, ÍOs s. 1008). Verben är ljudhärmande och kan vara 
gamla trots att de inte finns belagda i äldre källor. Det bör påpekas att svallra 
i SAOB (S 14799) även föreslås vara en dialektal utveckling av skvallra. 
Verben kan dock representera två parallella ljudhärmande bildningar, som 
spridningen i de nordiska språken antyder. 

Svoldr < fvn. *Svǫld(r) : fda. *Svald(r) skulle alltså kunna ses som en 
bildning till verbet fvn. *svǫll(d)ra : fda. *svall(d)ra, jfr Swaldensis i Gesta 
Danorum. Det fornvästnordiska namnet tillhör sannolikt ō-stammarna 
(Noreen 1923 s. 261). Endast i Knýtlinga saga har namnet s-genitiv vid ett 
tillfälle (se beläggen ovan, direkt efter tablå 29). Två omständigheter är pro-
blematiska i detta fall: 1) inskott av /d/ mellan /lː/ och /r/ före år 1000 i ett 
fornvästnordiskt namn, 2) vokalväxlingen i genitiv i fornvästnordiskan. 

Inskottet av /d/ mellan /lː/ och /r/ på östnordiskt område dateras av Elias 
Wessén (1941 s. 47 f.) till runsvensk tid (ca 800–ca 1225), och av Noreen 
(1904 s. 256) till ca 1100. Motsvarande fenomen i fornvästnordiskan förefal-
ler vara sällsynt och är till synes av ännu senare datum (Noreen 1923 s. 224, 
§ 305, anmärkning 1). Bland Noreens exempel listas dock även mansnamnet 
fvn. Hǫskoldr : Hǫskollr utan förklaring (a.st.). Mansnamnets ursprung är 
dock omdiskuterat (Nordiskt runnamnslexikon s. 132 med referenser). 
Noreen (1923 s. 261) menar att fvn. Svǫlþ(r) böjningsmässigt motsvarar sǫg 
f., vilket innebär att omljudsvokalen förväntas utebli i genitiv. Beläggen på 
till exempel Svoldrar mynni ger ett blandat intryck då varianten Svalldrar är 
belagd vid sidan om Svolðrar (tablå 29). De varianter som uppvisar om-
ljudsvokal i genitiv kan möjligen bero på analogisk utjämning i paradigmet. 

En annan möjlighet, som förefaller troligare, är att härleda Svoldr från 
urn. *Svalðrō f., en avledning bildad med suffixet ie. -tro-, 
germ. -þra- : -ðra- med vernersk växling (om suffixet Olson 1916 s. 270–
276, Andersson 1975 s. 146). Primära propriella bildningar av detta slag 
förefaller saknas i det danska ortnamnsförrådet (Christensen & Kousgård 
Sørensen 1972 s. 180, not 41). Oddvar Nes (1991 s. 35, 37–39, fler exempel 
i NSL s. 47) tar upp tre önamn i Västnorge som troligen utgör exempel på 
primär namnbildning med hjälp av det nämnda suffixet: fno. Sótr < germ. 
*Suhtrō f. (Sotra), fno. Sand-toðra (Sandtorv) och Oster < germ. *Auhstrō f. 
’den stora [ön]’ (Osterøy). Det är omöjligt att avgöra ursprunget till stammen 
*Sval- som önamnet *Svalðrō möjligen kan vara bildat till, eftersom 
namnets referent inte är lokaliserad och det är okänt vilka sakliga 
förhållanden som kan ha föranlett namngivningen. 

6.2.7 Valung 
Ortnamnet Valung baseras på en likalydande ortnamnsvariant som har stöd i 
Knýtlinga sagas A- och B-textvittnen. 
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I Knýtlinga saga redovisas fyra härtåg mot Valung som dateras till 1160, 
1164 och 1165 (dateringen efter Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 217 
f.). Vid ett tillfälle specificeras den omnämnda lokaliteten som en bygd i 
Vendland, jfr ”til at brenna heraðit á Vinðlandi, er Valung heitir” (SD s. 
264), ’för att bränna den bygd i Vendland som heter Valung’. Gesta Dano-
rum innehåller den latiniserade varianten Walungia (tablå 30) som också 
omnämns i samband med händelserna daterade till 1160, dock utan att någon 
information angående den åsyftade lokaliteten ges. Ortnamnet har av allt att 
döma tidigt försvunnit från Rügens karta, då det endast förekommer ytterli-
gare en gång i ett diplom från 1193 (tablå 30). I enlighet med de sparsamma 
upplysningarna identifierar man bygden Valung med dagens halvö Schapro-
de (Petersen 1836–1837 s. 216, Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 246). 

Tablå 30. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas 
Valung. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
1190–1208 Walungiam Gesta 2 s. 284 f. 
1193 mansionem in Uuollungh, que 

dicitur Szabroda 
Okänd plats, hertig Jaromar I 
av Rügen (PU 1 s. 164) 

Jag anser att ortnamnet Valung är av nordiskt ursprung. Yngre ortnamns-
bildningar på -ing och dess avljudsform -ung finns belagda i hela Norden, till 
exempel önamnet Örungen bildat till ör ’grus, småsten, klappersten’ (Ståhle 
1946 s. 9–24, 15). Det bör samtidigt nämnas att det inte är sannolikt att räkna 
med danska -ung-bildningar efter vikingatiden,102 vilket innebär att halvö-
namnet Valung tillkommit före Valdemar den stores fälttåg mot Rügen. 

Valung är ett namn på en större halvö och bör därför ha feminint genus, 
jfr fvn. Brísing, Hísing (jfr Ståhle 1946 s. 18). Den nominativa formen 
Valung förefaller bekräfta antagandet, jfr även det feminina önamnet Valung 
på en dessvärre oidentifierad ö i Stockholms skärgård, belagt 1240–1250 
(a.a. s. 18, 210). Det latiniserade Walungia i Gesta Danorum signalerar 
också feminint snarare än maskulint genus, eftersom första deklinationen i 
latin med några få undantag omfattar feminina substantiv. 

Det förekommer däremot två böjningsmässigt problematiska belägg på 
halvönamnet i Knýtlinga saga. Ortnamnet böjs vid ett tillfälle troligen som 
en maskulin a-stam i dativ trots att sammanhanget förutsätter ackusativböj-
ning: ”en um morgininn eptir fóru þeir á Falongi ok brendu heraðit” (SD s. 
265), ’och morgonen därpå for de [danerna] till Falong och brände bygden’ 
(om varianten Falongi se 5.1.3.4). I ett annat sammanhang uteblir dativböj-
ningen: ”ok þá var brent á Valung” (SD s. 270), ’och då brände [kungen 
Valdemar] ned på Valung’. Det första fallet är svårt att förklara på ett till-
fredsställande sätt. Det är möjligt att en av avskrivarna under sagans 

                                 
102 E-post från Bent Jørgensen till förf. 26/5 2015. 
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tradering bortsett från satssammanhanget och böjde ortnamnet som en a-
stam i dativ, eftersom prepositionen á även kan styra detta kasus, jfr till 
exempel böjningsfelet i NKS 873 då skrivaren ersätter förlagans ackusativa 
böjning av ett ortnamn, í Vindland, med dess dativböjning, í Vindlandi, 
trots att detta är ogrammatiskt i sammanhanget (5.1.3.4). Det senare fallet 
kan förklaras som resultat av att den prepositionsfras som innehöll ortnamnet 
Valung, någon gång under sagans tradering omtolkades som ett ortnamn 
(5.1.4). 

Som jag redan diskuterat i 6.1.3.8 finns det många tolkningsmöjligheter 
vad gäller den nordiska namnleden Val-. I detta fall är halvönamnet Valung 
belagt i en östnordisk källa, Gesta Danorum (tablå 30), och det är troligt att 
namnet myntades av danskar till vilkas inflytelsesfär Rügen hörde (se även 
6.2.8). Jag vill därför gå genom ytterligare en tolkningsmöjlighet: sv. dial. 
val, fsv. val, fda. wal, wol m., fvn. vǫlr ’rund käpp’. Det förstnämnda ordet 
utgör basen i Ståhles (1946 s. 211) tolkning av bebyggelsenamnet Valinge, 
Stigtomta socken, Jönåkers härad. Enligt honom kan Valinge återföras på ett 
ursprungligt viknamn *Valung(er), jfr belägget \j valung\ från 1366, som i 
sin tur återgår på sv. dial. val, då bebyggelsen ligger ”vid en långsmal vik av 
sjön Yngaren” (a.st.). En annan möjlighet är att Valinge är en -unge-
avledning av ett icke-identifierat naturnamn *Valr < sv. dial. val. Bland 
danska ortnamn härleds bland annat Volling, Volling sn, jfr skrivningar Vo-
ling 1461 och Wollingh 1494, och Voel, Voel sn, från fda. wal, wol ’rund 
käpp’ (DSt 9 s. 22, DSt 12 s. 115). 

De ortnamnsvarianter som finns belagda i de nordiska källorna pekar 
snarast på att halvönamnet Valung innehåller fda. wal, wol m. ’rund käpp’. 
Det förefaller rimligt att leta efter en saklig motivering bland de vatten som 
omger halvön. Det långsmala sundet mellan halvön Schaprode och en 
mindre ö kallad Öhe kan möjligen ha varit namngivande i detta fall (figur 
33, 6.1.3.6).103 Det bör uppmärksammas att hamnen Skaparödd (Schaprode, 
6.1.3.6) ligger intill detta sund. Halvönamnet Valung har namntypologiska 
paralleller (se ovan) och kan motiveras sakligt, vilket innebär att det sanno-
likt rör sig om ett ursprungligen nordiskt ortnamn snarare än ett slaviskt ort-
namn som blev onomastiskt anpassat till nordiskan. Även det faktum att 
namnet, som dyker upp i de nordiska källorna och fort försvinner ur de la-
tinska källorna, kan signalera att det var ett nordiskt namn som den slaviska 
befolkningen inte kände väl till. 

6.2.8 Vík 
Ortnamnsvarianten Vik har etablerats på grundval av de insamlade beläggen 
i Knýtlinga sagas A-textvittnen (bilaga 1). Ortnamnet saknas helt i 

                                 
103 Samma landskapsdrag, det smala sundet mellan öarna Rügen och Öhe, verkar vara namn-
givande i fallen Schaprode < polab. *Zabrod (6.1.3.6) och Valung. 
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B-traditionen på grund av en utelämning i AM 180 b eller en av dess före-
gångare. Etymologiskt sett förefaller det rimligt att räkna med en lång vokal 
/iː/ Vík (se nedan). 

Enligt Knýtlinga saga bränner Valdemar den store allt land i Vík fram till 
ortens torg: ”Ok þá lǫgðu þeir upp á annan veg á Valung ok brendu þar ok 
fóru þaðan til Víkr ok brendu landit alt til torgs þeirra.” (SD s. 271), ’Och då 
tog de [danerna] en annan väg till Valung där brände de [området] och for 
sedan till Vík och brände hela området fram till torget’. Sagans upplysningar 
om Vík är unika, eftersom ingen annan av de parallella källorna, Saxo eller 
Helmold, omnämner denna ort. Knýtlinga sagas topografiskt detaljerade 
framställning verkar dock ha en parallell i Gesta Danorum, jfr bok 14, av-
snitt 31, 1–32, 6 (Gesta 2 s. 328–335). Sagan specificerar inte vilken sorts 
lokalitet Vík betecknar. På grundval av kontexten som placerar den i sagan 
omnämnda lokaliteten på västra Rügen och ortnamnsvarianternas ljudlikhet 
brukar Vík traditionellt identifieras med Wiek, namnet på en Gemeinde (un-
gefär kommun) som ligger i västra delen av halvön Wittow, vid Wieker 
Bodden (SD s. 312, Warnke 1977 s. 153, DS s. 303, Reimann, Ruchhöft & 
Willich 2011 s. 63). Wiek är en av de viktigare hamnplatserna på Rügen 
trots avsaknaden av betydelsefulla arkeologiska fynd (Reimann, Ruchhöft & 
Willich 2011 s. 39, 90). Hamnen kännetecknas av ett utmärkt topografiskt 
läge vid en av de medeltida handelsvägar som ledde från Stralsund till Vitte 
på halvön Wittow (a.st.). Wiek anses dessutom ha varit Arkonas hamnplats, 
då det var omöjligt att gå i land vid Wittows östra kust där Arkona egentlig-
en ligger (a.a. s. 73, 90). 

Tablå 31. Relevant parallellt ortnamnsmaterial som motsvarar Knýtlinga sagas Vík. 

Datering av verk Ortnamnsförekomst Referens 
11 november 1314 de Medowe Förteckning över riddaren 

Braunschweigs inbetalda skatt 
i PU 5:1 s. 191, 197 

ca 1318 in parrochia Medowe sive 
Wyk, Medowe sive Wyk 

Conscriptio siliginis 
episcopalis in Ruye i PU 5:2 
s. 411 f.  

18 november 1319 in villa Wyk Okänd plats, Wizlaw III av 
Rügen (PU 5:2 s. 469) 

24 april 1339 in Medouw up Wittowe Kloster Bergen, Bogislav V 
av Pommern (PU 10 s. 382) 

Två ortnamn, Medowe och Wyk, användes med all sannolikhet parallellt och 
syftade på en och samma ort, dagens Wiek på Wittow, som det parallella 
ortnamnsmaterialet visar (tablå 31). Trautmann (1949 s. 88) menar att 
Medowe härrör från *Medov, en -ov-avledning från polab. med ’honung’, jfr 
Medow i Kreis Parchim. Julius Bilek (1956–1957 s. 80) hävdar att Medowe 
är en -ov-avledning till polab. *med- ’mellersta [vattendraget]’ och egentli-
gen utgör ett ursprungligt viknamn som övertagits av den närbelägna 
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bebyggelsen. Medowe anses ha betecknat viken Wiekener Bodden (a.st.). 
Ortnamnets motivering är däremot föga tillfredsställande, eftersom den 
snarare gäller bebyggelsenamnet Medowe än det ursprungliga viknamnet. 
Bilek (a.st.) menar att bebyggelsen i fråga är anlagd i mitten av Wiekener 
Boddens östra kustlinje. Wyk går troligen tillbaka till ett importord i 
polabiskan, mlty. wīk ’ort, stad; marknad, torg’, jfr polab. vai̭kă ’stad’, sorb. 
wiki pl. ’marknad, torg’, jfr Wiek i Kreis Greifswald (Trautmann 1949 s. 71, 
jfr även Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 303). Denna etymologi för 
Wiek på flera håll inom de slaviska områdena i Tyskland har varit 
dominerande inom slavisk namnforskning sedan 1930-talet (översikt i 
Warnke 1977 s. 9 f.). I vissa fall öppnar man dock för att sådana namn kan 
vara av icke-slaviskt ursprung. Vid diskussion av Wyk i Vogtei Jasmund, 
Rügen, påpekar till exempel Willich att namnet även kan återgå på mlty. wīk 
’bukt’ (i Reimann, Ruchhöft & Willich 2011 s. 303). 

Mig veterligt diskuteras det inte explicit i litteraturen varför två olika sla-
viska ortnamn betecknar Wiek på Rügen. Det förefaller enligt min mening 
mer sannolikt att dessa namn är av olika ursprung och har använts av olika 
befolkningsgrupper. Enligt Willich (a.a. s. 127) finns på Rügen åtta bebyg-
gelser, vars slaviska namn enligt beläggunderlaget ersattes av tyska, till ex-
empel ”1318 ’Wusseghochvitze, que nunc dicitur Nyghehof’”, ’1318 ’Wus-
seghochvitze, som nuförtiden kallas för Nyghehof’’. Några sådana byten är 
belagda i början av 1300-talet, en tidsperiod då det mesta av ortnamnsmate-
rialet från Rügen först nedtecknades. 

Det nordiska inflytandet på Rügens namnskick anses i litteraturen vara yt-
terst begränsat. Av ca 600 medeltida ortnamn på ön räknar Willich (a.st.) 
med 80 % slaviska, 15 % tyska och 5 % övriga namn, däribland fem nor-
diska (Arkona, Hiddensee, Jasmund, Öhe, Wampen) och flera så kallade 
tysk-slaviska ”blandnamn” (Mischnamen). Jag anser dock att det finns fler 
fall där potentiell nordisk påverkan bör tas med i beräkningen. Ett av de allra 
tidigaste exemplen på tyskt inflytande över slaviskt namnskick på Rügen 
sägs vara ortnamnet Bergen, en semantisk anpassning av det slaviska namnet 
Gora ’berget’ (a.st.). Bergen på Rügen är en klosterort där ett dotterkloster 
till Vårfrukloster i Roskilde grundades 1193 (Büttner & Porada 2014 s. 271). 
Bergens kloster invigdes av biskopen Peder Sunesen av Roskilde och be-
boddes av nunnor från Roskilde (PU 1 s. 164). Bergens klosterkyrka, som 
dateras till slutet av 1100-talet, uppfördes sannolikt av danska hantverkare 
(Reimann, Ruchöft & Willich 2011 s. 78). Ortnamnet Gora, som åsyftar 
Bergens kloster, är först belagt 1232 (PU 1 s. 343). I diplommaterialet över-
sätts namnet ibland till latin, till exempel in Monte ’i Berg’ från 1242 (PU 1 
s. 487). Översättningen Berghe dyker först upp i ett diplom från den 25 mars 
1278 författat i Bergen i Wizlaw II av Rügens namn, cenobio […] appellato 
Berghe ’ett kloster […] kallat Berghe’ (PU 2:1 s. 366). Det bör i detta sam-
manhang nämnas att hertigar av Rügen oavbrutet varit den danska kungens 
vasaller från 1168 fram till 1300-talet, ett förhållande som stärktes av 
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släktskapsband mellan danska kungahuset och hertigdömet av Rügen 
(Büttner & Porada 2014 s. 271 f.). Roskilde biskopsdöme behöll dessutom 
det kyrkliga herraväldet över Rügen från 1169 till reformationen (a.st.). Jag 
finner det rimligt att i detta fall räkna med ytterligare en etymologisk 
möjlighet, nämligen att ortnamnet Bergen ursprungligen kan ha varit en 
nordisk anpassning av det slaviska Gora som vidare traderades till tyskar. 

Jag anser även att Vík troligen är av nordiskt snarare än av tyskt ursprung, 
det vill säga Vík < fda. vig, fvn. vík ’vik’ (jfr Warnke 1977 s. 28, 103). Föl-
jande omständigheter talar för detta förslag. Ortnamnet är först belagt i 
Knýtlinga saga i ett sammanhang som kan dateras till 1165 (jfr Reimann, 
Ruchhöft & Willich 2011 s. 63). Det härtåg som innebar ödeläggelse av Vík 
var uteslutande danskt, medan bebyggelsen var slavisk. Kommunikationen 
mellan danskar och Rügenslaver förutsätter i detta fall inte någon mellanpart, 
eftersom det endast fanns ett fåtal tyska kolonister på Rügen före 1250.104 
Ortnamnet i sig utgör troligen ett ursprungligt bebyggelsenamn med moti-
veringen att bebyggelsen låg vid en vik, jfr bebyggelsenamnen Näs, Vik (jfr 
Larsson & Fridell 2014 s. 57). Det nordiska ortnamnet kunde lätt inkorpore-
ras i ett tyskt onomastikon då det fanns en motsvarande namnled där, jfr Wyk 
i Vogtei Jasmund < mlty. wīk ’bukt’. 

6.2.9 Vindland 
Vindland är en stamsammansättning med folkslagsbeteckningen fvn. vindr : 
vendr m. pl. ’folk i Vendland’ i bestämningsleden och fvn. -land n. ’land’ i 
huvudleden, jfr Frakkland till frakkar m. pl. ’franker, fransmän’, Saxland till 
saxar m. pl. ’saxare’. Ortnamnet Vindland och den motsvarande folkslagsbe-
teckningen förekommer ofta i fornvästnordisk litteratur, jfr till exempel 
Fagrskinna (s. 4, 81, 146). Av sammanhangen att döma kan Vindland 
beteckna alla slaviska territorier längs Östersjöns södra kust (6.1.2.1). 
Meningarna går isär angående etymologin till fvn. vindr : vendr. Jan de 
Vries (1977 s. 665) sammanför folkslagsbeteckningen med det finska 
namnet på Ryssland som han återger som ”Venäjä, Venät” och den estniska 
beteckningen vene-mees för ’ryss’. Både han och Ásgeir Blöndal Magnússon 
(ÍOs s. 1140) anser även att ordet har att göra med folkslagsbeteckningen 
veneter, lat. Veneti. Enligt Robert Nedoma (2006 s. 134) utgör veneter inte 
någon avskild etnisk grupp, utan det handlar snarare om en benämning på 
olika grannfolk, till exempelvis greker eller germaner. Han menar (a.st.) att 
folkslagsbeteckningen etymologiskt hänger ihop med den indoeuropeiska 
roten *u̯en(H)- ’älska’ (jfr ÍOs s. 1120). 

                                 
104 E-post från Fred Ruchhöft till förf. 7/4 2015. Även personligt meddelande från Ruchhöft 
till förf. 6/10 2015. 
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6.3 Vendiskt ortnamnsmaterial utan motsvarighet i 
andra källor 

6.3.1 *Byr 
Ortnamnet *Byr förekommer i Knýtlinga saga i ett sammanhang daterat till 
1160: ”Um morgininn sigldi konungr austr fyrir Vinðland til Svǫldrar; þar 
lágu fyrir Vinðr með miklu liði; þeir flýðu þegar, er þeir sá segl Dana; ko-
nungr lagðiz þá við Byr. Konungr sendi Kristófórum, son sinn, til at brenna 
heraðit á Vinðlandi, er Valung heitir […]” (SD s. 264), ’På morgonen seg-
lade kungen [Valdemar den store] österut längs Vendland till Svoldr; där låg 
det vender med en stor här; de flydde när de såg danskarnas segel; kungen 
lade då kursen mot Byr. Kungen skickade sin son Kristofer för att bränna 
den bygd i Vendland som heter Valung […]’. Ortnamnet *Byr förekommer 
mig veterligt inte i någon annan fornvästnordisk källa. Av kontexten framgår 
inte tydligt vad för lokalitet *Byr åsyftar. De geografiska uppgifter som kan 
knytas till *Byr är få. Eftersom Svoldr och Valung omnämns i samma sam-
manhang kan man dra slutsatsen att *Byr ligger i västra Pommern (jfr SD s. 
307). Ruchhöft (2007 s. 199) utgår från att *Byr betecknar Barhöft som lig-
ger 12 km nordväst om Stralsund. Det framgår dessvärre inte vilka uppgifter 
hans lokalisering bygger på. Ruchhöft refererar till Assmann (1955 s. 21 f.) 
som visserligen nämner Barhöft (s. 32) men inte anknyter stället till Knýt-
linga sagas *Byr. Det bör påpekas att Barhöft förekommer i ett pommerskt 
diplom från 1224, ”in loco, qui dicitur Bor” (PU 1 s. 275 f.), ’på en plats som 
heter Bor’, utan att identifieringen anses vara helt säker. *Byr, som används i 
ackusativ i sagan, kan visserligen vara ett exempel på lexikal anpassning, det 
vill säga *Byrr i nominativ, som kan knytas till appellativet byrr m. ’segel-
vind’. I Papp. fol nr 55, som är en indirekt kopia av AM 1005, verkar skriva-
ren Helgi Ólafsson göra en sådan koppling mellan namnet och appellativet, 
då byrr i ackusativ vid ett tillfälle verkar uppfattas som namnet *Byr 
(Petrulevich 2010 s. 49). Jag anser dock att lokaliseringen av *Byr i detta fall 
är alltför osäker. 

6.3.2 Beku 
Ortnamnet Beku förekommer endast i Knýtlinga saga där det betecknar en 
blotlund på ön Dänholm, jfr ”En er vetrinn leið af, bauð Valdimarr enn út 
leiðangri ok fór til Réinga ok lǫgðu upp á Strælu við blótlund einn, er heitir 
Bǫku […]” (SD s. 270), ’Mot slutet av vintern kallade Valdimar in ledung 
och for till Rügenborna och låg vid Stræla vid en blotlund som heter Bǫku’. 
Petersen (1836–1837 s. 220) och Eggert (1927 s. 128 f.) förespråkar identifi-
eringen med Buccow som ligger tre mil från Stralsund vid ett inlandsvatten-
drag som heter die Beke. Wienecke (1940 s. 39) menar att Beku åsyftar Bu-
kow i närheten av Ältefähr, Rügen. Författarna verkar utgå från den 
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normaliserade varianten Böku i sina identifieringsförsök. Som jag visar i 
5.1.1.2 kan varianten tillskrivas Árni Magnússon. Jag anser att de föreslagna 
identifieringarna är osäkra. 

6.3.3 Dunzarbrú 
Anläggningsnamnet Dunzarbrú omnämns i Knýtlinga saga i samband med 
fälttåget 1164 som Valdemar den store och Henrik Lejonet genomförde ge-
mensamt. Den danska kungen ämnar belägra Valagustr (6.1.3.8), men när 
invånarna i staden flyr om natten far han ”at á nǫkkurri ok til brúar þeirrar á 
ánni, er heitir Dunzarbrú” (SD s. 269), ’til en viss å och till den bro över ån 
som heter Dunzarbrú’. Valdemar träffar vidare Henrik som kommer från 
*Grozvin (6.1.1.4), besöker *Stolp (6.1.1.9) och återvänder slutligen till 
bron. Namnet Dunzarbrú finns inte belagt i andra nordiska källor. Petersen 
(1836–1837 s. 229 f.) identifierar Dunzarbrú med en bro vid vadstället 
Dansne som omnämns två gånger i diplommaterialet, till exempel i ett dip-
lom utfärdat av påven Celestinus III den 23 mars 1195, jfr ”super rivum 
Ribeniz villam et molendinum, terram etiam eidem rivo contiguam a veteri 
scilicet ponte usque ad transitum Dansne” (PU 1 s. 169), ’den by och väder-
kvarn [som ligger] ovanför bäcken Ribeniz, även det land intill bäcken från 
den gamla bron till vadstället Dansne’. Namnet Dansne har en slavisk ety-
mologi (Batowski 1927 s. 261, 271, Borek 1968 s. 49). Petersen (a.st.) menar 
att Dunzarbrú ska läsas Danzarbrú och att namnets bestämningsled återgår 
på Dansne. Två alternativ angående vadställets läge presenteras i litteraturen, 
där Dansne placeras antingen i närheten av Pinnower Fähre eller mellan 
Zecherin och Schadefähre (PU 1 s. 171 med referenser). Lokaliseringen 
stämmer i princip överens med de få geografiska uppgifter som sagan erbju-
der. Dunzarbrú : Danzarbrú skulle i så fall vara en bro över floden Peene. 
Jag anser dock att uppgifterna är för få för att med säkerhet kunna peka ut en 
bro i Peeneområdet. 

6.3.4 *Fuir 
*Fuir är ett namn på en vendisk borg som bränns ned under fälttåget 1177 då 
Valdemar den store for förbi Valagustr (6.1.3.8) till *Fuznon och ”brendi III 
borgir: Fuznon ok Vinborg ok Fuir” (SD s. 284), ’brände tre borgar: Fuznon 
och Vinborg och Fuir’. Borgarna ligger sannolikt i samma riktning som 
Valagustr, det vill säga i Peeneområdet i östra Pommern. Det är okänt vilken 
borg *Fuir syftar på. Veterligen förekommer namnet endast i Knýtlinga 
saga. 
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6.3.5 *Fuznon 
Ortnamnet *Fuznon omnämns i samma kontext som *Fuir (se ovan). Dess 
referent ligger förmodligen också i Peeneområdet i östra Pommern. Petersen 
(1836–1837 s. 233) menar att *Fuznon är en felskrivning för Usedom (Úsna, 
6.1.1.13), jfr varianterna Huznoim : Uznoim : Uznam i latinska källor. Jag 
är tveksam till förslaget, eftersom Usedom förekommer i Knýtlinga saga 
under benämningen Úsna och eftersom felskrivningen med <f> är svår att 
motivera. Det bör dock påpekas att flera anpassningsvarianter av ett replike-
rat namn samtidigt kan ha existerat i fornvästnordiskan. 

6.3.6 *Gorgasiam 
Ortnamnet *Gorgasiam finns belagt endast i Knýtlinga saga, jfr ”En er sá 
vetr leið af, bauð Valdimarr konungr enn liði út ok fór til Vinðlands ok inn á 
Plazminni at ’Gorgasiam’ ok brendi þar alt” (SD s. 282), ’Och mot slutet av 
vintern kallade kungen Valdemar än en gång in sin här och for till Vendland 
och in i Plazminni till ’Gorgasiam’ och brände allt där’. Det framgår inte 
vilken typ av lokalitet *Gorgasiam syftar på. Namnet förekommer i samma 
kontext som Plazminni som brukar identifieras med floden Świnas mynning. 
Det saknas en tillfredsställande identifiering av *Gorgasiam. 

6.3.7 *Kvaviz : *Kvauz 
*Kvaviz : *Kvauz förekommer veterligen endast i Knýtlinga saga, i en kon-
text som indikerar att namnets referent ligger någonstans mellan Rügen och 
Wolgast i Pommern (SD s. 266 f.). Sagan innehåller inte några uppgifter om 
ortnamnets denotation. *Kvaviz : *Kvauz saknar än så länge en tillfredsstäl-
lande identifiering. 

6.3.8 Plazminni 
 

Ortnamnet Plazminni omnämns fyra gånger i Knýtlinga saga i samband med 
olika fälttåg (SD s. 282, 283, 284 och 290). Vid ett tillfälle verkar sagans 
upplysningar om angreppet mot Plazminni, *Gorgasiam (se ovan) och 
Burstaborg (Szczecin, 6.1.4.1) ha motsvarighet i Gesta Danorum (Gesta 2 s. 
404–409) som också talar om danskarnas färd mot Szczecin och dess beläg-
ring. Sagans uppgifter om att vender byggde två fästningar i Plazminni (SD 
s. 283) motsvaras även av liknande information i Gesta Danorum, bok 15, 
avsnitt 6, 1, som också nämner två fästningar som vender anlägger vid 
Swinemünde (Gesta 2 s. 506 f.). På grundval av parallella upplysningar har 
man dragit slutsatsen att Plazminni sannolikt betecknar floden Świnas myn-
ning mellan öarna Usedom och Wolin i dagens Polen (jfr SD s. 310, DS 
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s. 363). Ortnamnet förekommer mig veterligt endast i Knýtlinga saga. Det 
bör påpekas att om identifieringen stämmer används ordet mynni n. i detta 
fall i betydelsen ’flodmynning’, vilket indirekt ger stöd åt en möjlig miss-
uppfattning av Svoldrar mynni i Knýtlinga saga (diskussion i 6.2.6). 

6.3.9 Vinborg 
Vinborg förekommer endast i Knýtlinga saga, i samma kontext som *Fuir 
och *Fuznon (se ovan). Ortnamnets referent har ännu inte identifierats, men 
det är troligt att orten låg i Peeneområdet i östra Pommern. 

6.4 Tradering av de replikerade vendiska ortnamnen 
Traderingssituationen bakom de replikerade vendiska ortnamnen i Knýtlinga 
saga är komplex. Det är rimligt att räkna med minst två traderingsfaser. Den 
första omfattar förmedling av vendiskt ortnamnsmaterial från slaver eller 
saxare till skandinaver och har därmed att göra med den underliggande kon-
taktsituationen (1.5.1). Den andra omfattar förmedling av berörda ortnamn 
från Danmark till Island i samband med Knýtlinga sagas skapande och ned-
skrivning (jfr 1.4.1). 

Avhandlingens material pekar på följande scenarier inom den första tra-
deringsfasen: 1) slaviska ortnamn kan ha traderats direkt från slaver till 
skandinaver, 2) slaviska ortnamn kan ha traderats till skandinaver genom en 
tredje part, saxare. Båda dessa scenarier förutsätter muntlig snarare än skrift-
lig tradering, vilket i de flesta fall bekräftas av de i fornvästnordiskan tilläm-
pade anpassningsstrategierna. Det förekommer dock även exempel på skrift-
lig tradering, Pólóníaland (6.1.1.8) och möjligen även Pólinaland (6.1.1.7), 
vilka utifrån sin spridning i källorna kan ha förmedlats genom medellågtyska 
och danska. 

Det är i många fall svårt att utifrån de tillämpade anpassningsstrategierna 
avgöra om de replikerade vendiska ortnamnen förmedlats genom direkt eller 
indirekt kontakt med slaver. Detta beror framför allt på att anpassningen av 
de slaviska ortnamnen till fornvästnordiskan kan ge samma resultat som 
motsvarande anpassning till medellågtyskan. I det undersökta materialet kan 
endast elva av 29 ortnamn karaktäriseras som direkt respektive indirekt tra-
derade utifrån språkliga data. 

Ett fåtal exempel på direkt tradering omfattar fonologiska och semantiska 
anpassningar: *Parez < polab. *Porěč́e, där polab. /o/ > fvn. /ɑ/ på grund av 
anpassning, jfr mlty. Poretze (6.1.1.6), Stræla < polab. *Strěla, där polab. 
/æː/ återges med /ɛː/ i fornvästnordiskan, jfr mlty. Strale (6.1.1.10), samt 
Burstaborg och Steinborg som motsvaras av Stettin respektive Kammin i det 
tyska namnmaterialet (6.1.4.1). Den språkliga sidan kan ofta kopplas sam-
man med uppgifter angående den historiska kontext som ortnamnen antas ha 
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uppstått och/eller traderats i. Exempelvis är *Parez ett namn på en lokalitet 
på ön Rügen som karaktäriseras av sen tysk kolonisering, vilket kan stödja 
namnets direkta tradering till skandinaver. Ortnamnen Burstaborg och Stein-
borg saknar motsvarighet i lågtyska källor samtidigt som de i Knýtlinga saga 
och Gesta Danorum beskrivna händelserna pekar på en uteslutande dansk 
aktion mot slaver. Stræla har i sin tur varit en bas för danskarnas fälttåg i 
Östersjöregionen. Den danska anknytningen framgår dessutom av öns nutida 
namn Dänholm (6.1.1.10). 

Materialet inkluderar även sju ortnamn som språkligt sett lär ha traderats 
indirekt, troligen genom lågtyskan och danskan: Skaparödd, där klustret /sk/ 
snarare återgår på /sk/ i det tysk-latinska Scaprod än på /z/ i polab. *Zabrod 
(6.1.3.6), *Tríbussis och *Tribiðen/*Tríbiðen, vilka står närmare sina medel-
lågtyska motsvarigheter än de förmodade slaviska utgångsformerna 
*Trēbuzěs respektive *Trebuděne : *Trēbuděne (6.1.1.11), samt Vismarhöfn 
och Vismarshöfn som jag anser snarare går tillbaka på den i danska källor 
etablerade varianten Vismar än på polab. *Vyšemeŕ- (6.1.1.14). I dessa fall 
finns det däremot inte alltid kontextuella kopplingar till ett möjligt dansk-
saxiskt samarbete. Skaparödd är till exempel ett namn som kommer från ön 
Rügen där man räknar med direkta kontakter mellan slaver och skandinaver. 
Vid övriga traderingsresonemang kan man endast förlita sig på kontexten. 

Ásund (6.1.3.1), Garðs (6.1.1.3), Jómsborg (6.1.1.5), Karenz (6.1.1.3), Ré 
(6.1.3.5) och Tíkarey (6.1.3.7) kan ha traderats direkt från slaver till skandi-
naver. Ré betecknar ön Rügen, medan Ásund, Garðs, Karenz och Tíkarey 
åsyftar lokaliteter på ön. Rügen anses ha dominerats av den slaviska befolk-
ningen vid tiden för de danska härtågen mot Vendland, eftersom andelen 
tyska kolonister före 1250 var ringa där.105 Tvärt emot denna indikation talar 
ortnamnet Skaparödd som avser en hamn på Rügen och som på språkliga 
grunder snarast traderats genom lågtyskan (se ovan). Även Tíkarey kan ha 
förmedlats indirekt (se nedan). Jómsborg förefaller representera en uteslu-
tande nordisk tradition att benämna borgen på ön Wolin. 

*Dimin (6.1.1.1), *Dubin (6.1.1.2), *Grozvin (6.1.1.4), Kotskógaborg och 
Kotskógur (6.1.3.3), *Stolp (6.1.1.9) och Urk < *Urle (6.1.1.12) kan ha för-
medlats indirekt genom lågtyskan. Demmin tillhörde enligt de skriftliga käl-
lorna främst saxarnas inflytandesfär, eftersom det var saxare som stod för 
erövningsförsök av staden samtidigt som de vid flera fälttågstillfällen var 
allierade med danskarna. *Dubin, *Grozvin, Kotskógaborg, Kotskógur och 
Urk omnämns i samband med dansk-tyska gemensamma fälttåg mot slaver. 
Vad gäller *Stolp förutsätter det i källor presenterade sammanhanget ett 
möte mellan den danska kungen och den saxiska hertigen, därav ett möjligt 
lågtyskt mellanled. 

                                 
105 E-post från Fred Ruchhöft till förf. 7/4 2015. Även personligt meddelande från Ruchhöft 
till förf. 6/10 2015. 
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Det är svårt att avgöra om Guðakrsá (6.1.3.2), Rauðstokkr (6.1.3.4), Úsna 
(6.1.2.2), Valagustr (6.1.3.8) och Vostrosa (6.1.2.3) traderades direkt till 
skandinaver. De sammanhang som ortnamnen förekommer i saknar indicier 
på möjlig saxisk förmedling. Exempelvis omtalas den forndanska motsva-
righeten till Úsna i Saxos Gesta Danorum, 13, 5, 2, i ett sammanhang som 
dateras till 1115–1119 (HHSD 12 s. 309) eller 1129–1130 (Mangelsdorf 
1997 s. 81), då staden köpte sig fri från belägringen av Nils av Danmark 
(Gesta 2 s. 102 f.). Eftersom ortnamnen åsyftar lokaliteter i Mecklenburg-
Vorpommern, ett intresseområde för både danskar och saxare, är det svårt att 
utesluta eventuella saxiska mellanled. 

Traderingens andra fas, det vill säga ortnamnens förmedling från Dan-
mark till Island, ska kopplas till Knýtlinga sagas tillkomst. Endast ett fåtal 
ortnamn som enbart finns belagda i sagan och som uppvisar lexikala 
och/eller onomastiska anpassningar är av intresse här: Ásund, Kotskógaborg, 
Kotskógur, Rauðstokkr, Skaparödd och Tíkarey. I danska källor motsvaras 
de fem första namnen av fonologiska anpassningar av de underliggande sla-
viska utgångsformena. Det är oklart om det även kan ha funnits motsvarande 
lexikala och/eller onomastiska danska anpassningar, jfr Valagustr (6.1.3.8) 
och diskussionen om möjlig ortnamnsdiglossi i danska källor på latin 
(6.1.3.1). Ifall Ásund, Kotskógaborg, Kotskógur, Rauðstokkr, Skaparödd och 
Tíkarey saknade motsvarigheter i forndanskan kunde dessa onomastiska 
och/eller lexikala anpassningar ses som exklusivt isländska produkter base-
rade på danska fonologiska anpassningar av slaviska ortnamn, vilka i några 
fall kan ha traderats via medellågtyskan (till exempel Skaparödd). Det kan i 
så fall vara rimligt att se Óláfr Þórðarson (1.4.1) som ortnamnens skapare. 

6.5 Sammanfattning och diskussion 
I det replikerade namnmaterialet, som omfattar 29 vendiska ortnamn av sla-
viskt ursprung (6.1), kan man urskilja fonologiska, morfologiska, lexikala, 
onomastiska och semantiska anpassningar med och utan epexegetiska till-
lägg. Fonologiska anpassningar (6.1.1) som omfattar 18 namn dominerar, 
vilket stämmer överens med resultaten av ett flertal nordiska kontaktonomas-
tiska studier (2.1.2.2, 2.3). Av dessa är fem även epexegetiska bildningar, 
Jómsborg, Pólinaland, Pólóníaland, Vismarhöfn och Vismarshöfn. I tre fall, 
Pólinaland, Úsna och Vostrosa, kombineras fonologisk och morfologisk 
anpassning (6.1.2). Det förekommer en renodlad lexikal anpassning, Skapa-
rödd, och fyra onomastiska anpassningar, Guðakrsá, Kotskógur, Ré, och 
Rauðstokkr, därutöver en försedd med ett epexegetiskt tillägg, Kotskógaborg 
(6.1.3). Ásund, Tíkarey och Valagustr är exempel på onomastisk och lexikal 
anpassning i kombination. Semantiska anpassningar är också få. De epexe-
getiska namnen Burstaborg och Steinborg är de enda exemplen på denna 
anpassningsstrategi i materialet. 
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Följande ljudsubstitutioner kan spåras bland fonologiska anpassningar: 1) 
ljudsubstitutioner mellan slaviskan och fornvästnordiskan (tablå 32) som 
baseras på de ortnamn som anses ha förmedlats direkt, 2) ljudsubstitutioner 
mellan medellågtyskan och fornvästnordiskan (tablå 33) som utgår från det 
ortnamnsmaterial som lär ha förmedlats indirekt, och 3) ljudsubstitutioner 
mellan antingen slaviskan eller medellågtyskan och fornvästnordiskan (tablå 
34) som omfattar de namn, vars tradering inte med säkerhet kan avgöras. I 
övriga fall är det rimligt att räkna med att fonologisk anpassning av de sla-
viska namnen begränsas till den fonetiska realiseringen av motsvarande fo-
nem i målspråket. Det är omöjligt att säga något om *Grozvin (6.1.1.4) i 
detta sammanhang, eftersom ortnamnet har en oklar etymologi och det sak-
nas en slavisk utgångsform att jämföra det fornvästnordiska namnet med. 

Tablå 32. Ljudsubstitutioner mellan slaviska och fornvästnordiska. 

Slaviska fonem Fornvästnordiska fonem och 
fonemkombinationer 

Exempel 

/ẽ/ /en/ Karenz 
/o/ /ɑ/ *Parez 
/æː/ eller dess reflex 
i polabiskan 

/ɛː/ Stræla 

/ɑ(ː)/ eller dess reflex 
i pomoranskan 

/oː/ Jómsborg 

/x/ /k/ Karenz 
/t͡ s/ dental + /s/ Garðs, Karenz 
/t͡ ʃj/ dental + /s/ *Parez 

Tablå 33. Ljudsubstitutioner mellan medellågtyska och fornvästnordiska. 

Medellågtyska fonem Fornvästnordiska fonem Exempel 
/d/ i intervokalisk position /ð/ *Tribiðen/*Tríbiðen 

Tablå 34. Ljudsubstitutioner mellan antingen slaviska eller medellågtyska och forn-
västnordiska. 

Slaviska eller medellågtyska 
fonem 

Fornvästnordiska fonem Exempel 

slav. /z/ eller mlty. /s/ /s/ Úsna 
slav. /ʒj/ eller mlty. /s/ /s/ Vostrosa 

Vid normalisering av de fornvästnordiska namnen har jag även räknat med 
en rekonstruerad anpassning av kvantitet. Eftersom betoningen i fornväst-
nordiskan alltid ligger på första stavelsen valde jag att behålla de antagna 
kvantitetsförhållandena i det ursprungliga namnets första stavelse. I övriga 
stavelser normaliserar jag antagna långa vokaler som korta, till exempel 
*Tríbussis (i stället för *Tríbussís). Pólóníaland är ett specialfall där jag 
följer traditionen att utgå från latinets normer beträffande vokallängd i andra 
stavelsen, jfr lat. Pŏlōnĭă. Dessutom anpassas /ia/ i Pólóníaland som /iːa/ på 
grund av fornvästnordisk fonotax. 
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I två fall av morfologisk anpassning, Úsna och Vostrosa, omtolkas de un-
derliggande slaviska ortnamnen, *Uznojim- : *Uznam- respektive *Vostroź̌e, 
som svaga feminina substantiv. Pólinaland är en ombildning av lat. Polonia 
: Polenia efter ett bildningsmönster som förefaller vara parallellt till det ut-
bredda mönstret inbyggarbeteckning i gen. pl. + -land. 

Följande ord har hämtats ur lexikonet för anpassning av de slaviska nam-
nen: á f. ’å’ (Ásund), skap n. ’form; tillstånd; sinnelag; öde’, rǫdd f. ’röst, 
mål, stämma, tal; ton; röst i en omröstning, herravälde, makt’ (Skaparödd), 
tík f. ’tik, honhund’ (Tíkarey) och gustr m. ’vindstöt, vindby; pust, lukt, 
dunst’ (Valagustr). Följande namn och namnleder har använts vid onomas-
tisk anpassning: -sund n. ’trångt farvatten mellan två landmassor’, även 
’trång gång mellan högar’ (Ásund), guð- < guð n., m. ’gud’, akrs- gen. sg. < 
akr m. ’odlad mark’ (Guðakrsá), kot- < kot n. med ordboksbetydelsen ’litet 
hus, hytta’, -skóga- gen. pl. < skógr m. ’skog’ (Kotskógaborg, Kotskógur), 
rauð- < rauðr ’röd’, -stokkr < stokkr m. med ordboksbetydelsen ’stock; 
trästock; timmerstock; stock i husvägg; husvägg’ (Rauðstokkr), Ré, jfr till 
exempel Ré, Ramnes socken (Ré), -ey f. ’land helt eller delvis omgivet av 
vatten; ö’, ’landsträckning vid vatten’, ’låglänt mark längs vatten’, ’upphöj-
ning över sank mark’ (Tíkarey), vala- gen. pl. < valr m. ’falk’ (Valagustr). 
Det bör uppmärksammas att namnledernas betydelse i dessa fall är svår att 
fastställa, eftersom onomastisk anpassning inte nödvändigtvis förutsätter 
saklig motivering av namnen. 

Vid semantisk anpassning översätts slaviskans *Kamenь ’stenen’ som be-
stämningsleden Stein- < steinn m. ’sten’, och slaviskans *Ščec-, jfr pol. 
szczeć f. ’borstlik vass’ eller *Ščit-, jfr pol. szczyt m. ’backe’, översätts som 
bestämningsleden Bursta- gen. pl. < burst f. ’borst, styvt hår; takås’. 

Att fastställa om det studerade ortnamnsmaterialet traderades direkt eller 
indirekt är i många fall svårt. Språkliga traderingsmarkörer är ytterst få. Ex-
empelvis anser jag att endast fyra namn på språkliga grunder kan ha förmed-
lats direkt från slaver till skandinaver: *Parez, Stræla, Burstaborg och Stein-
borg (6.4). Kontexten spelar ofta en avgörande roll vid bestämningen av 
ortnamnens tradering. Sammanlagt kan 14 namn enligt min mening ha för-
medlats indirekt, medan endast tio troligen traderades direkt. I fem fall är 
båda alternativen lika rimliga. De lexikalt och onomastiskt anpassade ort-
namn som endast förekommer i Knýtlinga saga, Ásund, Kotskógaborg, Kot-
skógur, Rauðstokkr, Skaparödd och Tíkarey, kan dessutom ha varit exklusivt 
isländska benämningar på lokaliteterna i fråga. 

Det undersökta materialet innehåller enligt resultaten av den etymologiska 
delundersökningen nio vendiska ortnamn av nordiskt ursprung (6.2). De 
vendiska ortnamn i Knýtlinga saga som saknar motsvarighet i andra källor 
(6.3) står enligt delundersökningens metod (4.2) utanför den etymologiska 
analysen. 

Spridningen av de undersökta ortnamnen i nordiska källor indikerar att 
dessa inte var kända i Norden i någon större utsträckning (tablå 35). I tablån 
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nedan listas ortnamnen utifrån sin förekomst i fyra typer av källor, Knýtlinga 
saga, Gesta Danorum, övriga danska och övriga fornvästnordiska källor, 
eller i någon kombination av dessa. Det framgår att över hälften av namnen, 
19 till antalet, endast finns belagda i sagan och/eller Gesta Danorum. Tio 
ortnamn uppvisar spridning i danska krönikor och årböcker och/eller övriga 
fornvästnordiska källor. 

Tablå 35. Spridning av de vendiska ortnamnen av slaviskt ursprung i nordiska käl-
lor. Tecknet + innebär att ett visst ortnamn eller dess varianter är belagda i en källa 
eller i en grupp av källor. Tecknet – står för att ett visst ortnamn eller dess varianter 
inte förekommer i en källa eller i en grupp av källor. Tecknet (+) innebär att en vari-
ant av ett visst ortnamn, som kan ha en marginell ställning, förekommer i en källa 
eller grupp av källor. 

Ortnamn Knýtlinga saga Saxos Gesta 
Danorum 

Danska källor, 
framför allt 
årböcker och 
krönikor 

Fornvästnordiska 
källor, framför 
allt konungasö-
gur 

Ásund + – – – 
Garðs  + – – – 
Kotskógaborg + – – – 
Kotskógur + – – – 
Rauðstokkr + – – – 
Skaparödd + – – – 
Steinborg + – – – 
Tíkarey + – – – 
*Tribiðen/ 
*Tríbiðen 

+ – – – 

Urk + – – – 
*Dubin + + – – 
Guðakrsá + + – – 
Karenz + + – – 
*Grozvin + + – – 
*Parez + (+) – – 
*Stolp + + – – 
Stræla + + – – 
*Tríbussis + + – – 
Vostrosa + + – – 
Burstaborg + – + – 
Vismarhöfn  + – + – 
Vismarshöfn + – + – 
Pólinaland + – – + 
*Dimin + + + – 
Pólóníaland + + + – 
Valagustr + + + – 
Úsna + + – + 
Jómsborg + (+) – + 
Ré + – + + 
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7 Sammanslagning av delundersökningarnas 
resultat 

Detta kapitel ägnas åt en sammanslagning av resultaten av avhandlingens 
delundersökningar och utgör den empiriska analysens avslutande steg. Först 
presenteras i tablåform de replikerade vendiska ortnamn som genomgått 
anpassning vid avskrivning i Knýtlinga sagas textvittnen (tablå 36, 37 och 
38, 7.1). I tablåerna redogör jag för en antagen slavisk utgångsform, de forn-
västnordiska ortnamnsrepliker som uppvisar anpassning och de ortnamnsva-
rianter som vittnar om efterföljande anpassning vid avskrivning. Redovis-
ningen är alltså uppställd i en tänkt kronologisk ordning då de slaviska nam-
nen först antas ha replikerats in i fornvästnordiskan för att därefter föras 
vidare i Knýtlinga sagas avskrifter (jfr 1.2). 

Anpassning vid replikation och anpassning vid avskrivning är som upp-
märksammats i avsnitt 2.2.3 och 2.2.5 inte helt jämförbara, vilket beror på de 
undersökta materialens olika förutsättningar. Den huvudsakliga skillnaden 
som aktualiseras vid sammanslagningen är att de olika skrivarnas namnbruk 
som analyseras i den filologiska delundersökningen motsvaras av rekonstru-
erat namnbruk i den etymologiska delundersökningen. För att säkerställa 
jämförbarheten av delundersökningarnas resultat är det därför nödvändigt att 
vid sammanslagningen utesluta de ortnamnsvarianter som vittnar om skriva-
rens aktuella namnbruk. Till den senare kategorin hör ett flertal morfologiska 
anpassningar som till exempel genitivböjningen av namnleden -höfn i AM 
16, jfr avskriftens (til) Vismarshafnar med förlagans (til) Vismarshöfn 
(5.1.2.2), samt normaliseringar (5.1.2.5). 

Därefter sammanställer jag vilka anpassningstyper vid avskrivning som 
tillämpas för att vidare anpassa de replikerade namnen. Jag fastställer även 
vilka anpassningsstrategier ur den etymologiska delundersökningen och den 
filologiska delundersökningen som av namnbrukarna kombineras med 
varandra. Slutligen sätter jag de redovisade resultaten i relation till den dis-
kussion om förklaringsfaktorer som förts i teorikapitlet (sammanfattning 
i 2.3), kap. 5 (sammanfattning i 5.3 och 5.4) och kap. 6 (sammanfattning 
i 6.5). Ogenomskinlighet, mönsterpåverkan samt namnbrukarens behov, 
kompetens och attityder, som möjligen kan leda till vidare anpassning, tas 
upp i diskussionen, där faktorernas förklaringspotential står i fokus. 
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7.1 Ortnamnsanpassning som process 
I de eftermedeltida textvittnena av Knýtlinga saga förekommer endast 14 fall 
av vidare anpassning i det vendiska ortnamnsmaterialet av slaviskt ursprung. 
De registrerade förändringarna rör åtta fonologiska och/eller morfologiska 
anpassningar vid replikation (tablå 36), tre lexikala och/eller onomastiska 
anpassningar vid replikation (tablå 37) och en semantisk anpassning vid 
replikation (tablå 38). Den låga graden av vidare anpassning i materialet kan 
kopplas till den obetydliga variationen i de studerade ortnamnsvarianterna, 
vilka i de flesta fall kommer från akademiska avskrifter (definition och dis-
kussion i 5.3 och 5.4). Den lilla variationen beror sannolikt på att skrivarna 
noggrant kopierade förlagornas ortnamnsvarianter (a.st.). Jag har vid sam-
manslagningen även medvetet uteslutit den mest frekventa anpassningstypen 
vid avskrivning, normalisering (diskussion i 7). 

Tablå 36. Anpassning vid avskrivning av vendiska ortnamn av slaviskt ursprung 
som anpassats fonologiskt och/eller morfologiskt vid replikation. 

Slavisk ut-
gångsform 

Ortnamns-
replik 

Anpassningsstrategi vid avskrivning 
Fonologisk 
anpassning 

Morfologisk 
anpassning 

Lexikal  
anpassning 

Onomastisk 
anpassning 

*Dyminy *Dimin - - - Dímun 
*Dobino : 
*Dobin- 

*Dubin - - - Dublin 

(ej fastställd) *Grozvin - - - Gásar 
*Jama Jóms- (i 

Jómsborg) 
- - - Jónsborg 

*Porěč́e *Parez - - - París 
*Stolp- *Stolp - - Stolpi - 
*Trēbuzěs *Tríbussis - - *Tribuðiz, 

Triburís 
- 

*Vyšemeŕ- Vostrosa - Vostsrosa - - 

Tablå 37. Anpassning vid avskrivning av vendiska ortnamn av slaviskt ursprung 
som anpassats lexikalt och/eller onomastiskt vid replikation. 

Slavisk ut-
gångsform 

Ortnamns-
replik 

Anpassningsstrategi vid avskrivning 
Fonologisk 
anpassning 

Morfologisk 
anpassning 

Lexikal  
anpassning 

Onomastisk 
anpassning 

(ej fastställd) Guðakrs- (i 
Guðakrsá) 

Guðakursá - - - 

*Roztok Rauðstokkr - - Rauðstorkr - 
*Voligošč Valagustr - Valgustr Valavöxtr - 

Fonologisk anpassning vid avskrivning berör ett onomastiskt anpassat ort-
namn (tablå 37). Morfologisk anpassning vid avskrivning kombineras med 
alla de representerade anpassningsstrategier som finns knutna till replika-
tionsstadiet (tablå 36, 37 och 38). Fyra slaviska ortnamn, som vid replikation 
anpassats fonologiskt, lexikalt och/eller onomastiskt, genomgår lexikal 
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anpassning vid avskrivning (tablå 36 och 37). Enbart fonologiskt anpassade 
ortnamnsrepliker finns representerade bland onomastiska anpassningar vid 
avskrivning (tablå 36). Lexikal och onomastisk anpassning vid avskrivning 
är enligt det begränsade underlaget de strategier som skrivarna använder sig 
mest av. 

Tablå 38. Anpassning vid avskrivning av vendiska ortnamn av slaviskt ursprung 
som anpassats semantiskt vid replikation. 

Slavisk ut-
gångsform 

Ortnamns-
replik 

Anpassningsstrategi vid avskrivning 
Fonologisk 
anpassning 

Morfologisk 
anpassning 

Lexikal  
anpassning 

Onomastisk 
anpassning 

*Kamenь Stein- (i 
Steinborg) 

- Steinsborg - - 

Namnens ogenomskinlighet har i flera arbeten pekats ut som den faktor som 
sätter i gång lexikal och onomastisk anpassning (2.1.2.3, 2.3). Sett utifrån 
avhandlingens förklaringsram (2.1.3) och empiriska underlag får bristen på 
genomskinlighet som förklarande faktor dock stå tillbaka för namnbrukarens 
behov, kompetens och attityder. Med andra ord skapar namnens ogenom-
skinlighet i många fall förutsättningar för anpassning, men det är namnbru-
karen som avgör om anpassningen genomförs och vilken anpassningsstrategi 
som i så fall tillämpas. Namnbrukaren kan även bestämma sig för att vid 
avskrivning lexikalt anpassa genomskinliga ortnamn. 

De flesta namn som genomgår anpassning vid avskrivning är ogenom-
skinliga, men även fyra synkront genomskinliga ortnamnsrepliker genomgår 
anpassningar: Guðakrsá, Rauðstokkr, Valagustr och Steinborg. Jag vill sär-
skilt uppmärksamma de lexikala anpassningarna Rauðstorkr (5.1.2.3) och 
Valavöxtr (2.2.5) av de genomskinliga replikerade ortnamnen Rauðstokkr 
respektive Valagustr. Det bör även beaktas att anpassningen vid avskrivning 
endast berör åtta av 18 ogenomskinliga fonologiska anpassningar. Dessa två 
omständigheter strider alltså i viss mån mot uppfattningen om ogenomskin-
lighetens avgörande roll vid lexikal anpassning. 

Beträffande tillämpningen av övriga anpassningstyper vid avskrivning fö-
refaller det logiskt att se mönsterpåverkan eller analogi som en möjlig för-
klaringsfaktor. Mönsterpåverkan avser i detta fall tillvägagångssättet att 
bringa förlagans ortnamnsvarianter i överensstämmelse med de mönster och 
strukturer i språket som sedan tidigare är kända för namnbrukaren eller som 
av namnbrukaren kan uppfattas som vanliga. Till exempel visar de morfolo-
giska anpassningarna vid avskrivning Vostsrosa och Steinsborg (tablå 36 
och 38) att skrivare byter ut förlagans antagna stamsammansättningar mot 
genitivsammansättningar. Genitivsammansättningar har exempelvis visat sig 
vara namntypologiskt vanligare än stamsammansättningar i de fall samman-
sättningen innehåller ortnamn i bestämningsleden (Andersson 1979 s. 133–
144; jfr 5.1.1.9). Det är visserligen oklart om skrivare kan ha uppfattat 
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bestämningslederna i Vostsrosa och Steinsborg som namn, men dessa 
varianter visar att förlagans former anpassas efter ett mönster som skrivare 
känt sedan tidigare och som även kan ha uppfattats som vanligare. 

Den valda avgränsningen av anpassning vid avskrivning som beaktar an-
passningarnas överensstämmelse med språksystemet (2.2.4) undergräver 
däremot denna förklaring, eftersom den leder till cirkelresonemang. System-
inverkan kan i stället ses som en förklaringsfaktor på ett mer övergripande 
plan, där anpassningar vid avskrivning endast utgör en del av variationen 
i ortnamnsmaterialet ur de undersökta textvittnena av Knýtlinga saga. 

Sammanfattningsvis bör det poängteras att underlaget är för magert för att 
några generella slutsatser ska kunna dras. Lexikal och onomastisk anpass-
ning vid avskrivning dominerar icke desto mindre i de ovan presenterade 
exemplen på vidare anpassning. Resultatet i fråga skiljer sig från utfallet av 
den etymologiska delundersökningen, där fonologisk anpassning är den mest 
använda anpassningstypen (6.5). Namnens ogenomskinlighet förefaller i de 
flesta fall vara en förutsättning för lexikal och onomastisk anpassning vid 
avskrivning. Detta är däremot inget absolut krav, eftersom namnbrukarens 
val kan leda till en anpassning som strider mot den förväntade. Variationen 
i ortnamnsvarianter i Knýtlinga sagas textvittnen visar även på betydelsen av 
mönsterpåverkan. 
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8 Avslutande diskussion 

Avhandlingens viktigaste bidrag till den teoretiska diskussionen om namn-
anpassning är den föreslagna gränsdragningen mellan två fenomen, ort-
namnslån och ortnamnsanpassning (2.1.3). Denna innovation är nödvändig 
för att dels fånga så kallade oanpassade lånenamn, dels möjliggöra en dyna-
misk syn på namnanpassning och följaktligen studier av vidare förändring 
i det inlånade ortnamnsmaterialet i målspråkets onomastikon. Jag har låtit 
mig inspireras av kontaktlingvistisk forskning om stoffreplikation (matter 
replication) och föreslagit termen ortnamnsreplikation, som ersätter det tve-
tydiga, problematiska konceptet ortnamnslån. 

I avhandlingen stärks den dynamiska synen på ortnamnsanpassning som 
befästs i definitionen av begreppet (2.1.3). Den dynamiska synen, som i nor-
disk kontaktonomastisk forskning introducerats av Berit Sandnes (2.1.2.3, 
2.1.2.4), förenar ett synkront och ett diakront perspektiv på fenomenet och 
står i motsats till de flesta tidigare arbeten, där en statisk, synkron infalls-
vinkel förespråkas. Jag har i enlighet med det valda perspektivet undersökt 
både anpassning vid replikation och anpassning vid avskrivning, som 
avhandlingens två material, i detta fall replikerade vendiska ortnamn i Knýt-
linga saga respektive motsvarande ortnamnsvarianter i sagans eftermedeltida 
avskrifter, ger uttryck för. Dessa två typer av anpassning återspeglar det 
rekonstruerade händelseförloppet då skandinaver först antas ha replikerat de 
undersökta namnen, vilka därefter traderats vidare i Knýtlinga sagas kopior. 

Den dynamiska, diakrona synen på ortnamnsanpassning kan emellertid 
medföra att anpassningsprocessen förvisas till en gråzon mellan det ”ut-
ländska” och det ”inhemska”. Skillnaden mellan replikerade och inhemska 
ortnamn kan sägas upphöra vid replikationen, eftersom alla ortnamn följer 
målspråkets utveckling (2.1.3). Möjligheten att i längden semantiskt anpassa 
replikerade ortnamn utgör däremot en av de omständigheter som talar mot 
ett fullständigt likställande av replikerade och inhemska ortnamn i målsprå-
kets onomastikon. Även kategoriseringen av epexegetiska namn inom kon-
taktonomastiken avslöjar en konflikt mellan två uppfattningar: den om epex-
eges som ett sätt att bilda nya, inhemska ortnamn och den om epexeges som 
ett sätt att anpassa ett replikerat ortnamn till målspråket (2.1.4). 

Vid diskussionen av de faktorer som har potential att inverka på ort-
namnsanpassning och dess resultat har jag tagit fasta på språkbrukarens av-
görande roll för kontaktframkallad språkförändring. Enligt kontaktlingvistisk 
forskning övertrumfar språkbrukarens attityder alla inomspråkliga och andra 



 256 

utomspråkliga faktorer (2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3), jfr ”speakers’ attitudes can 
trump expectations for types and degree of both externally and internally 
motivated change” (Thomason 2012 s. 46). Jag har i enlighet härmed lanse-
rat idén om att ortnamnsanpassning i första hand är avhängig namnbrukarens 
behov, kompetens och attityder (2.1.3), vilket även ligger i linje med den 
senaste tankeriktningen i nordisk kontaktonomastik (2.1.2.1). Denna upp-
fattning har en särskild förankring i ett av de undersökta materialen, de ven-
diska ortnamnsvarianterna, eftersom dessa härstammar från avskrifter som är 
utförda av kopister med individuella preferenser och normer (jfr 2.1.3, 5.4).  

Förklaringsvärdet i koncepten namnbrukarens behov, kompetens och atti-
tyder förblir emellertid underutforskat i avhandlingen. De undersökta histo-
riska materialen förknippas med en dåligt dokumenterad språkkontaktssitua-
tion och även dåligt dokumenterade avskrivningssituationer, vilket gör det 
svårt att belysa på vilket sätt dessa faktorer kommer till uttryck vid valet av 
anpassningsstrategier (jfr dock 2.1.3, 5.4, 6.5). Det behövs med andra ord 
mer kontaktonomastisk forskning om replikation och anpassning av ortnamn 
i diverse språkkontaktssituationer där namnbrukarens inverkan på namn-
anpassning ytterligare kan klargöras (jfr till exempel Pedersen 2010, Vidberg 
2014). 

Samspelet mellan de ovannämnda faktorerna kan möjligen erbjuda en 
förklaring till exempelvis det faktum att fonologiska anpassningar dominerar 
i de flesta kontaktonomastiska undersökningar (2.3). Målet med anpassning 
är att skapa namn som motsvarar namnbrukarens behov och som fungerar 
i en viss kommunikativ situation. De ortnamn som uppstår till följd av fono-
logisk anpassning fungerar utmärkt som namn utan att vara semantiskt eller 
formellt genomskinliga. Det behövs inte heller någon kompetens i källsprå-
ket för att tillämpa fonologisk anpassning, vilket innebär att flera individer, 
även enspråkiga sådana, kan använda sig av strategin om viljan finns. 

Valet av anpassningsstrategier ligger alltså innanför namnbrukarens do-
män, medan strategiernas utformning i de flesta fall styrs av målspråkets 
språksystem (jfr definition av ortnamnsanpassning i 2.1.3 och bilaga 7). Den 
modell som används i avhandlingen för att beskriva anpassningsprocessens 
resultat, det vill säga de ortnamn och i viss mån även de ortnamnsvarianter 
som anpassats vid replikation respektive vid avskrivning (figur 5 i 2.1.5, jfr 
2.2.5), är av bland annat denna anledning utpräglat strukturalistisk. De olika 
anpassningsstrategierna klassificeras i relation till den språknivå som främst 
aktualiseras vid anpassningen och till namnbrukarens kompetens i källsprå-
ket, vilken utgör modellens enda koppling till namnbrukaren. Modellen er-
bjuder ett robust verktyg som tål att utvecklas och byggas på i andra kon-
taktonomastiska studier. 

En överensstämmelse med språksystemet, som det vid replikation anpas-
sade namnmaterialet uppvisar, ligger till grund för det formella kriterium 
som tillämpas för att skilja mellan anpassning vid avskrivning och ortnamns-
fel i det undersökta handskriftsmaterialet (2.1.3). Den likhet som anpassning 
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vid replikation och vid avskrivning till synes uppvisar är med andra ord kon-
struerad med anpassning vid replikation som förebild. 

Anpassning vid replikation och anpassning vid avskrivning har emellertid 
olika förutsättningar och leder av denna anledning även till delvis olika 
resultat (2.2.3, 2.1.5, 2.2.5). Avhandlingens etymologiska delundersökning 
är begränsad till de replikerade ortnamnens rekonstruerade namnbruk, 
medan de olika skrivarnas aktuella namnbruk utgör föremål för under-
sökningen i den filologiska delstudien. I den förstnämnda delundersökningen 
står dessutom språkkontakt mellan nordiskan och de slaviska språken 
polabiska och pomoranska i fokus, medan den sistnämnda undersöker vidare 
anpassning av replikerade namn till målspråket i situationen med avbruten 
språkkontakt. Anpassning vid replikation saknar av dessa anledningar förut-
sättningar för och exempel på normalisering, samtidigt som anpassning vid 
avskrivning saknar förutsättningar för och exempel på semantisk anpassning. 

För att beskriva variation i namnmaterialet i Knýtlinga sagas eftermedel-
tida avskrifter introducerar jag begreppet ortnamnsvariant (2.2.2 och bilaga 
7). De undersökta ortnamnen tilldelas alltså tre manifestationsnivåer, ort-
namn – ortnamnsvariant – ortnamnsbelägg, vilka kan knytas till fyrdelning-
en av textuella nivåer inom deskriptiv filologi, textverk – textvittnestyp – 
textvittne – textbärare (2.2.1). Två verktyg för analys av variationen i det 
studerade handskriftsmaterialet lanseras och testas i avhandlingens kvalita-
tiva filologiska delundersökning: en analysmodell för beskrivning och för-
klaring av variation (figur 13, 4.1.1) samt en sammanställning av upp-
komstmekanismer bakom den analyserade variationen (figur 14, 4.1.1). På 
detta sätt bidrar avhandlingen även till metodutvecklingen inom forskning 
om avskrivningsprocesser och deras inverkan på namnmaterialet. 

Modellen återspeglar mitt tillvägagångssätt vid analysen av vendiska ort-
namnsvarianter. Dess beskrivande del innefattar indelningen av varianterna 
i redaktionsspecifika och textvittnesspecifika, det vill säga knutna till text-
vittnestypsnivån respektive textvittnesnivån. Modellens förklarande del 
omfattar indelningen i anpassningar vid avskrivning och ortnamnsfel samt 
deras underkategorier. Av modellen framgår även att olika typer av kontext, 
bestående av bland annat jämförelsematerial från de undersökta textbärarna 
och motsvarande textvittnen samt de avskrivningssituationer som varianterna 
antas ha uppstått i, aktualiseras vid de olika analysstegen. Sammanställ-
ningen av uppkomstmekanismer utgör en omtolkning av delundersökningens 
resultat och ger en helhetsbild över den variation som hela materialet, inklu-
sive icke-ortnamnsbelägg, uppvisar. Utifrån denna redogörelse framgår att 
samma mekanismer ligger bakom både genomskinlig och ogenomskinlig 
variation, däribland ortnamnsanpassningar vid avskrivning och ortnamnsfel. 

De genomförda delundersökningarnas resultat bekräftar till viss del de 
iakttagelser om ortnamnsanpassning som de flesta nordiska kontaktonomas-
tiska studier ger uttryck för (jfr 2.3). Enligt den etymologiska delundersök-
ningens resultat dominerar fonologisk anpassning vid replikation bland de 
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undersökta vendiska ortnamnen (6.5). Vidare anpassning av namnen i Knýt-
linga sagas eftermedeltida avskrifter är visserligen obetydlig, men det är 
lexikal och onomastisk anpassning vid avskrivning som skrivarna använder 
sig mest av (7.1). Det namnmaterial som uppvisar vidare anpassning kan 
bidra till att nyansera uppfattningen om att lexikal och onomastisk anpass-
ning utlöses av namnens ogenomskinlighet (jfr 2.3). Eftersom flera genom-
skinliga namn genomgår lexikal anpassning vid avskrivning, medan andra 
ogenomskinliga inte anpassas alls, förefaller det rimligt att ogenomskinlighet 
enbart skapar förutsättningar för anpassning, men det är namnbrukaren som 
avgör om anpassningen genomförs och vilken anpassningsstrategi som i så 
fall tillämpas. Med andra ord får bristen på genomskinlighet som förklarande 
faktor stå tillbaka för namnbrukarens behov, kompetens och attityder (2.1.3). 

De vid replikation tillämpade anpassningsstrategierna har visat sig endast 
i ett fåtal fall kunna kasta ljus över traderingen av de replikerade vendiska 
ortnamnen (6.4). Svårigheten med att fastställa traderingen beror framför allt 
på typologiska likheter mellan nordiskan och ett tänkt mellanled, medellåg-
tyskan, vilket innebär att anpassningen av de slaviska ortnamnen till nordis-
kan kan ge samma resultat som motsvarande anpassning till medellågtyskan. 
Endast fyra ortnamn lär utifrån språkliga data ha traderats direkt från slaver 
till skandinaver, medan sju verkar ha traderats indirekt. Den på språkliga 
grunder etablerade traderingen kan med försiktighet användas för att nyan-
sera vår kunskap om den aktuella, dåligt dokumenterade språkkontaktssitua-
tionen. I de flesta fall stämmer den tänkta traderingen och den i övrigt kända 
kontexten överens, till exempel beträffande direkt tradering av ortnamn med 
anknytning till Rügen, som lär ha varit uteslutande slaviskt före 1250. Det 
finns dock ett undantag, Skaparödd (Schaprode, 6.1.3.6), även det ett 
rügenskt ortnamn, som språkligt sett snarare kan föras tillbaka till den låg-
tyska formen än till den slaviska utgångsformen. 

Ortnamnsanpassning som process, det vill säga anpassning av replikerat 
namnmaterial utifrån ett synkront och ett diakront perspektiv, kan och ska 
jämföras med motsvarande förändringar i ”inhemskt” namnmaterial för att 
lysa upp den ovannämnda gråzonen. De etablerade exemplen på fonologisk, 
morfologisk och lexikal anpassning av icke-nordiska namn har inte sällan 
paralleller på hemmaplan som uppvisar liknande förändringar på fonologisk 
nivå samt liknande analogiska förändringar på morfologisk och lexikal 
nivå.106 Den initiala ”överlappningen” i den filologiska delundersökningen, 
som berör namn av både slaviskt och nordiskt ursprung, visar också att an-
passning av replikerat namnmaterial har slående likheter med motsvarande 
processer involverade i det ”inhemska” namnskickets förändring. Att under-
söka om det kan finnas allmänna principer för namnförändring och vilka 

                                 
106 Jfr diskussion i 2.2.3; jag har behandlat ämnet i ett föredrag vid ett symposium vid 
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg i november 2015. 
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faktorer som i så fall påverkar förändringens utformning är en central uppgift 
för framtida forskning. 

En annan angelägen frågeställning att besvara i kommande studier är 
huruvida det finns skillnader mellan namn och appellativ i språkkontakt. 
Som jag har påpekat i avsnitt 2.1.1.4 har kontaktlingvistik och kontakt-
onomastik olika ingångar i denna fråga, där det empiriska ställs emot det teo-
retiska. Det är min förhoppning att framtida riktade undersökningar kan 
bringa klarhet i om och i så fall på vilket sätt proprier teoretiskt och empi-
riskt kan skilja sig från icke-proprier i diverse språkkontaktssituationer. 

Slutligen visar den genomförda studien att Knýtlinga saga innehåller ett 
i Norden unikt namnmaterial (jfr tablå 35, 6.5) som dock har paralleller 
i tyska källor och därmed kan bedömas som tillförlitligt. Albeck (1946 s. 
337) skrev i sin Knýtlinga-avhandling att ”Kn[ýtlinga saga]s Værdi […] 
hovedsagelig [ligger] paa det litteraturhistoriske Omraade”. Jag vill slå fast 
att Knýtlinga saga är litteratur som icke desto mindre innehåller sällsynt och 
värdefull realinformation. Dessa upplysningar ska vägas in i diskussionen 
om hur sagan och Saxo Grammaticus Gesta Danorum kan hänga ihop. Med 
andra ord är tiden kommen även för en förnyad granskning av Weibulls och 
Albecks ståndpunkter i frågan. 
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9 Summary 

The summary comprises two parts. Section 9.1 describes the purpose of the 
thesis as well as its research questions, investigational components, and ma-
terial for investigation. The theoretical and methodological gains as well as 
the principle results of the investigation are presented in section 9.2. 

9.1 Research questions and investigational components 
The title of the thesis indicates that I see place-name adaptation as a process, 
which means that name adaptation does not necessarily end with borrowing 
or replication of place-names (2.1.3 and appendix 7) but can continue fur-
ther. Seen from the perspective of the present investigation, this concerns 
adaptation in two different types of material at two different points of time: 
1) adaptation of Wendish place-names as they are replicated and 2) adapta-
tion of Wendish place-name variants (2.2.2.1 and appendix 7) as they are 
copied, i.e. as evidenced in the post-mediaeval text witnesses of Knýtlinga 
saga (‘The Saga of the Descendants of Canute’, sometimes known in Eng-
lish as ‘The History of the Kings of Denmark’). These two types of adapta-
tion reflect the reconstructed sequence of events where Scandinavians were 
assumed to have first replicated the names under investigation, which were 
subsequently passed down in the manuscripts of Knýtlinga saga. The Slavic 
name *Dyminy, for example, was first adapted phonologically at replication 
(2.1.5 and appendix 7), cf. Old West Norse *Dimin (6.1.1.1), and then 
onomastically at the copying stage (2.2.5, 5.1.2.4 and appendix 7), where 
*Dimin was replaced by the variant Dímun, cf. Stóra Dímun (Big Dimun) 
and Lítla Dímun (Little Dimun) on the Faroe Islands (7.1). 

The aim of the thesis is to theoretically and empirically describe and ex-
plain the phenomenon of place-name adaptation via a study of Wendish 
place-names and place-name variants in Knýtlinga saga, which forms the 
principle empirical foundation of the thesis. 

The research questions can be summarised as follows: 
1) What is place-name adaptation? How can this phenomenon be the-

oretically defined and delineated? 
2) Which factors influence place-name adaptation? 
3) What form does place-name adaptation take at replication and copy-

ing? 
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4) How much variation occurs, and what is its type, in Wendish place-
name variants in the post-mediaeval text witnesses of Knýtlinga saga? What 
strategies were used to adapt the names when they were copied? 

5) Which strategies were employed in the adaptation of the replicated 
Wendish place-names in Knýtlinga saga? Do these adaptations reveal any-
thing about how the place-names were passed down? 

In order to provide answers to these research questions, I conduct two 
sub-investigations, one philological and one etymological. The philological 
investigation (chap. 5) aims to describe and explain the variation in Wendish 
place-name variants in several randomly selected text witnesses of Knýtlinga 
saga. This means that I adopt a holistic approach to the excerpted material 
even though, in accordance with the aim of the thesis, I am primarily inter-
ested in adaptation in copying. In this part of the investigation, place-names 
are ascribed three different degrees of manifestation, i.e. place-name – 
place-name variant – place-name attestation, which to some extent corre-
spond to the four-fold division of textual concepts in descriptive philology, 
text work – text wittness type – text wittness – text carrier (2.2.2.1). The con-
cept of place-name variant is defined as a normalised abstract form based on 
a place-name attestation or several similar place-name attestations which 
occur in corresponding text contexts in one or more text witnesses of Knýt-
linga saga. Place-name variants are marked in bold. The qualitative philolo-
gical investigation is complemented by a quantitative component where I 
also investigate the extent of the added variation occurring in the saga’s 
post-mediaeval copies. The aim of the etymological investigation (chap. 6) is 
to determine which strategies of place-name adaptation were applied to the 
replicated Wendish place-names in Knýtlinga saga. The names concerned 
often passed into Old West Norse through a third party, which the chosen 
adaptation strategy can sometimes shed light on (6.4). 

Wendish place-names in Knýtlinga saga, comprising their attestations and 
variants in a selection of the saga’s text carriers and corresponding text wit-
nesses (3.2), constitute the primary material for investigation in this thesis. 
The term Wendish in this case is unrelated to the etymology of the place-
name, but has a solely geographical application. The territory that was inha-
bited by Wendish tribes during the Viking Age and the early Middle Ages 
was certainly extensive, but contact between the Scandinavians and Wends 
was largely confined to the south coast of the Baltic Sea (1.5.1). The place-
names mentioned in the standard edition of Knýtlinga saga (3.6) in relevant 
geographical contexts, i.e. those which mainly concern Mecklenburg and 
Pomerania, belong to the group entitled Wendish place-names which is inve-
stigated in the thesis. 

In total I count 48 Wendish place-names in Knýtlinga saga (figure 1, ap-
pendix 1). The number of place-names in the two redactions of the saga, A 
and B (1.4.1, 3.1), does vary, however, with 44 names in A and 43 in B 
respectively (appendix 2). The variation in the number of place-names is due 
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to the fact that the redactions have 39 names in common, while nine names, 
*Gorgasiam, Kotskógaborg, Kotskógur, Pólinaland, Pólóníaland, Rín, Vík, 
Vismarhöfn and Vismarshöfn, occur either in the A or the B redaction (ap-
pendix 2). Omissions for editorial and other reasons account for the reduc-
tion in number of place-names in the different redactions (3.2.1). One factor 
which contributes to an increase in number of place-names is the copyist’s 
misinterpretation of non-toponyms as toponyms (5.1.4). The philological and 
etymological components of the thesis are largely based on the same number 
of place-names, with one exception: Rín is excluded from the etymological 
investigation (4.2). 

For the philological investigation I selected ten Knýtlinga saga text carri-
ers: Add. 5176 fol, Add. 11119 4to, Add. 11121 4to, AM 16 fol, AM 19 fol, 
AM 1005 4to, Gl. kgl. sml. 1006 fol, Lbs 148 4to, Ny kgl. sml. 873 4to and 
Papp. 4:o nr 41 (appendix 5). The saga’s 48 preserved text carriers were first 
demarcated in accordance with three main criteria: 1) language, 2) affiliation 
with the stemma of the standard edition and 3) completeness, which gave a 
selection of 21 manuscripts (3.2.1). A random sample was then drawn from 
this selection, which yielded ten complete manuscripts which comprise the 
primary material for the qualitative philological study (3.2.2). This material 
is supplemented by six text carriers, i.e. four mediaeval manuscript frag-
ments, one post-mediaeval fragment and an exemplar of the 1741 edition of 
Knýtlinga saga (3.2.2). I also selected three complete manuscripts, Gl. kgl. 
sml. 1006 fol → AM 16 fol → Add. 11119 4to, for the quantitative compo-
nent of the investigation (3.2.3). These comprise the longest copy chain 
which has all the links preserved in the stemma of the standard edition. 

I have excerpted 1473 attestations of Wendish place-names from the ten 
selected text carriers of Knýtlinga saga. These attestations form the basis of 
the 124 Wendish place-name variants (appendix 1) analysed in the philolo-
gical study. In addition to these 1473 attestations, the material also includes 
five non-toponym attestations from two of the selected text carriers, AM 
1005 4to and its copy Papp. 4:o nr 41 (5.1.4). The place-name attestation in 
Gl. kgl. sml. 1006 fol, \tıl t’kar eyar\, p. 913, for example, corresponds to the 
inhabitant designation kúrir m. pl. ‘Curonians’ in the sister-manuscript AM 
1005 4to, cf. \til Ku̇rar\, 78v (5.1.4). Non-toponym attestations for obvious 
reasons do not provide a basis for the analysed place-names and their vari-
ants, but they correspond to place-name attestations in other selected saga 
text carriers and for this reason are examined in the context of this study. 

9.2 Principle findings 
The most important contribution of the thesis to theoretical discussion of 
name adaptation is the proposed demarcation between two phenomena, 
place-name borrowing and place-name adaptation (2.1.3). This innovation is 



 263 

necessary both to categorise so-called unadapted place-name borrowings and 
to allow a dynamic view of name adaptation and consequently studies of 
further change in the borrowed place-name material in the onomasticon of 
the target language. I have been inspired by research in contact linguistics 
into matter replication and have suggested the term place-name replication, 
which is assigned a new meaning and replaces the ambiguous, problematic 
concept of place-name borrowing. 

A dynamic view of place-name adaptation which is entrenched in the de-
finition of the concept (2.1.3) is supported in this thesis. The dynamic view, 
which was introduced into Nordic contact onomastic research by Berit 
Sandnes (2.1.2.3, 2.1.2.4), combines a synchronic and diachronic perspective 
on the phenomenon and contrasts with most previous work, where a static, 
synchronic approach was preferred. This dynamic, diachronic approach can 
however lead to the process of adaptation being relegated to a grey area 
between “native” and “foreign”. The difference between replicated and na-
tive place-names can be said to disappear on replication, since all place-
names follow the development of the target language (2.1.3). The possibility 
of semantically adapting replicated place-names in the long run does how-
ever comprise one of the factors which militate against complete equivalence 
of replicated and native place-names in the onomasticon of the target lang-
uage. Even the categorisation of epexegetic names in contact onomastics re-
veals a conflict between two points of view: one of epexegesis as a way of 
forming new native place-names and one which sees it as a way of adapting 
a replicated place-name to the target language (2.1.4). 

In discussing the factors which can influence place-name adaptation and 
its results, I have focused on the decisive role of the language user in con-
tact-induced language change. According to research in contact linguistics, 
the user exerts more influence than internal features of the language and 
other non-linguistic factors (2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.3), cf. ”speakers’ attitudes 
can trump expectations for types and degree of both externally and internally 
motivated change” (Thomason 2012 s. 46). I have accordingly introduced 
the idea that place-name adaptation is primarily dependent on the needs, 
competence and attitudes of the name user (2.1.3), which also accords with 
the latest thinking in Nordic contact onomastics (2.1.2.1). This view finds 
solid support in some of the materials under investigation, the Wendish 
place-name variants, since these derive from copies made by scribes with 
individual preferences and norms (cf. 2.1.3, 5.4). 

The choice of adaptation strategy therefore lies in the domain of the name 
user, while its resulting form is in most cases governed by the linguistic sy-
stem of the target language (cf. the definition of place-name adaptation in 
2.1.3). The model employed in the thesis to describe the results of the adap-
tation process, i.e. the place-names and to some extent also the place-name 
variants which are adapted at the replication and copying stage respectively 
(figure 5 in 2.1.5, cf. 2.2.5), is for this and other reasons distinctly structura-
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list. The different adaptation strategies are classified in relation to the level 
of linguistic structure and to the competence of the name user in the source 
language, which constitutes the model’s only connection with the name user. 

Agreement with the linguistic system as shown in the name material ad-
apted at replication is the basis of the formal criterion which is used to dis-
tinguish between adaptation in copying and place-name errors in the ma-
nuscripts under examination (cf. 2.1.3). The apparent similarity between 
adaptation at replication and at copying is in other words designed with the 
former as a model. 

The requirements for adaptation at replication and adaptation at copying 
are however different and for this reason lead to somewhat different results 
(2.2.3, 2.1.5, 2.2.5). The etymological investigation in the thesis is limited to 
the reconstructed name usage of the replicated place-names, while the con-
temporary name usage of the different writers comprises the object of study 
in the philological investigation. The etymological study focuses on langu-
age contact between Nordic and the Slavic languages of Polabian and Pome-
ranian, while the philological component investigates further adaptation of 
replicated names to the target language in situations of interrupted language 
contact. For these reasons, adaptation at replication lacks the conditions ne-
cessary for as well as examples of normalisation, while adaptation at copy-
ing lacks the preconditions for and examples of semantic adaptation. 

It should be noted that adaptation at copying initially includes place-name 
variants of both Nordic and non-Nordic origin (discussion in chap. 8). This 
is due to the fact that the philological investigation in the thesis precedes the 
etymological one, i.e. the origin of the selected place-names – Slavic or Nor-
dic – is unknown in the treatment of the name variants encountered in Wen-
dish areas according to saga evidence. The problem is solved by discarding 
what is shown to belong to the indigenous, Nordic name material when the 
results of the two investigations are combined (chap. 7). 

Two tools for analysing variation in the relevant manuscript material of 
Knýtlinga saga’s post-mediaeval copies are debuted and tested in the quali-
tative philological part of the investigation, an analytical model for descri-
bing and explaining variation (figure 13, 4.1.1) as well as a compilation of 
mechanisms behind the emergence of the variation analysed (figure 14, 
4.1.1). In this way, the thesis also contributes to the development of 
methodology in research into copying processes and their effect on the 
onomastic material. 

The model reflects my approach to the analysis of Wendish place-name 
variants. Its descriptive component comprises a division of the variants into 
those specific to a particular redaction and those specific to a text witness, 
i.e. connected to the level of text witness type and text witness respectively. 
The model’s explanatory component includes a division into adaptation in 
copying and place-name errors as well as their sub-categories. The model 
also shows that different types of context, consisting not least of comparative 
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material from the text carriers investigated and corresponding text witnesses, 
as well as the copying situations in which the variants are assumed to have 
occurred, are relevant at different stages of the analysis. The compilation of 
emergence mechanisms (5.2 and appendix 6) constitutes a reinterpretation of 
the results of the sub-investigation, which provides a complete picture of the 
variation shown in the entire material, including the evidence of non-place-
name attestations. This summary makes it clear that the same mechanisms 
are responsible for both transparent and non-transparent variation, including 
place-name adaptation in copying and place-name errors. 

Five different strategies of adaptation in copying are encountered in the 
manuscript material under investigation: phonological adaptation, morpho-
logical adaptation, lexical adaptation, onomastic adaptation and normalisa-
tion of place-name variants (2.2.5). The analysis (5.1.2) shows that normali-
sations, which comprise 33 place-name attestations and 15 corresponding 
place-name variants, are the most common type of adaptation (5.1.2.5). Only 
two place-name variants, Guðakursá and Svoldur, and nine attestations 
show phonological adaptation in copying, which is restricted to the intro-
duction of epenthetic /u/ (5.1.2.1). Morphological adaptation in copying is 
evidenced by eight place-name attestations and eight corresponding variants 
(5.1.2.2). These include examples of addition and subtraction of inflectional 
morphemes, cf. Steinsborg and Valgustr, and reinterpretation of non-
transparent clusters of graphs as bound morphemes, cf. Valning (5.2 and 
appendix 6). 20 place-name attestations and 16 variants show lexical adap-
tation in copying (5.1.2.3), where for example non-transparent clusters of 
graphs are exchanged for recognised words, cf. Gorasía and Svaulland (5.2 
and appendix 6). Twelve place-name attestations and eight variants are 
thought to have arisen from onomastic adaptation at the copying stage 
(5.1.2.4). Among these can be found the replacement of non-transparent 
clusters of graphs with names familiar to the writer, cf. Dímun, as well as 
the addition or loss of epexegetic elements, cf. Kotskogaborg and Kot-
skogur (5.2 and appendix 6). 

The majority of the post-mediaeval copies of Knýtlinga saga examined 
here derive from the seventeenth and eighteenth centuries. Most can be clas-
sified as so-called scholarly manuscripts on the basis of both external and 
codicological factors (5.3, 5.4). The copies comprising the longest copy 
chain in the material are also characterised by marginal new variation in the 
Wendish place-name variants (5.3). If we exclude normalisations, the varia-
tion quota (showing the extent of new variation) in both of the copying cases 
studied here is under 10%, 4% in the case of Gl. kgl. sml. 1006 fol → AM 
16 fol and 9% in the case of AM 16 fol → Add. 11119 4to. If normalisations 
are counted, the variation quota is 10% in the former case and 13% in the 
latter. 

The results of the philological investigation indicate that there could be a 
significant difference between the treatment of place-name attestations and 
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other saga material in the scholarly post-mediaeval copies examined. Jørgen-
sen (1998 s. 101) believes that scholarly manuscripts can be regarded as 
“forsøk på en tro gjengivelse av sine forelegg når det gjelder innhold, saklige 
opplysninger og struktur (‘attempts at a faithful reproduction of their original 
as regards content, factual information and structure’)”. In the material inve-
stigated here, place-names are not infrequently regarded as part of the saga’s 
factual information which can be corrected if it does not correspond with the 
writer’s understanding of correct usage of language or onomastics. The nor-
malisation of place-name variants, the most common type of adaptation, is 
an expression of this. Alongside the tendency towards conservation in post-
mediaeval copies, there was in other words also a tendency towards impro-
vement as regards place-names. 

The main point of the etymological investigation is to determine which 
adaptation strategies are used in the replicated Wendish place-name material. 
This is done by comparing the original Slavic forms with the place-names 
found in Knýtlinga saga. It should be noted that the etymology of the Wen-
dish names under investigation is established on the basis of the so-called 
parallel toponymic material, i.e. the onomastic information from Knýtlinga 
saga is excluded from discussion in order to avoid circular reasoning in the 
treatment of the adaptation strategies. 

Phonological, morphological, lexical, onomastic and semantic adaptations 
with and without epexegetic additions can be discerned in the replicated 
Wendish toponymic material, which comprises 29 names of Slavic origin 
(6.1). These are dominated by phonological adaptations (6.1.1), which affect 
18 names. Moreover, five of these are epexegetic formations: Jómsborg, 
Pólinaland, Pólóníaland, Vismarhöfn and Vismarshöfn. In three cases, Póli-
naland, Úsna and Vostrosa, phonological and morphological adaptation are 
combined (6.1.2). There is one purely lexical adaptation, Skaparödd, and 
four onomastic adaptations, Guðakrsá, Kotskógur, Ré, and Rauðstokkr, in 
addition to one with an epexegetic addition, Kotskógaborg (6.1.3). Ásund, 
Tíkarey and Valagustr are examples of the combination of onomastic and 
lexical adaptation. Semantic adaptations are also few in number. The epexe-
getic names Burstaborg and Steinborg are the only examples of this adapta-
tion strategy in the material. 

A number of sound substitutions can be observed among the phonological 
adaptations: 1) sound substitutions between Slavic and Nordic (table 32), 
which are based on the place-names which are thought to have been directly 
transmitted, 2) sound substitutions between Middle Low German and Nordic 
(table 33), which derive from the toponymic material which is thought to 
have been indirectly transmitted, and 3) sound substitutions between either 
Slavic or Middle Low German and Nordic (table 34), which include those 
names whose origin cannot be determined with certainty. In the other cases it 
is reasonable to assume that phonological adaptation of the Slavic names 
was limited to the phonetic realisation of corresponding phonemes in the 
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target language. In two cases of morphological adaptation, Úsna and 
Vostrosa, the underlying Slavic place-names, *Uznojim- : *Uznam- and 
*Vostroź̌e respectively, are reinterpreted as weak feminine nouns. Póli-
naland is a restructuring involving Lat. Polonia : Polenia in accordance with 
a pattern which seems to parallel the widespread model for creating country 
names, i.e. inhabitant designation in gen. pl. + land. 

The following words have been extracted from the Old West Norse lexi-
con in order to adapt the Slavic names: á f. ‘stream’ (Ásund), skap n. ‘shape; 
condition; temperament; fate’, rǫdd f. ‘voice, purpose, speech; tone; vote in 
an election, control, power’ (Skaparödd), tík f. ‘bitch, female dog’ (Tíkarey) 
and gustr m. ‘gust of wind, squall; puff, smell, fumes’ (Valagustr). The 
following names and name-elements were used in onomastic adapta-
tion: -sund n. ‘narrow stretch of water between two bodies of land’, also 
‘narrow passage between mounds’ (Ásund), guð- < guð n., m. ‘god’, 
akrs- gen. sg. < akr m. ‘cultivated land’ (Guðakrsá), kot- < kot n. with the 
dictionary definition ‘small house, hut’, -skóga- gen. pl. < skógr m. ‘forest’ 
(Kotskógaborg, Kotskógur), rauð- < rauðr ‘red’, -stokkr < stokkr m. with the 
dictionary definition ‘stock; wooden log; timber; log in wall; wall of house’ 
(Rauðstokkr), Ré, cf. for example Ré, Ramnes parish (Ré), -ey f. ‘land comp-
letely or partially surrounded by water; island’, ‘stretch of land by the wa-
ter’, ‘low-lying land by the water’, ‘ridge over marshy ground’ (Tíkarey), 
vala- gen. pl. < valr m. ‘falcon’ (Valagustr). It should be noted that the 
meaning of the name elements in these cases is difficult to determine, since 
onomastic adaptation does not necessarily presume any objective justi-
fication for the names. Semantic adaptation accounts for the translation of 
Slavic *Kamenь ‘the stone’ as the specific Stein- < steinn m. ‘stone’, and the 
translation of Slavic *Ščec-, cf. Polish szczeć f. ‘brushlike reeds’ or *Ščit-, 
cf. Polish szczyt m. ‘hill’, as the specific Bursta- gen. pl. < burst f. ‘brush, 
bristle; ridge’. 

The results of the etymological investigation show that the material exam-
ined here contains nine Wendish place-names of Nordic origin (6.2). The 
Wendish place-names in Knýtlinga saga which lack counterparts in other 
sources (6.3) are, in line with the method of the investigation (4.2), excluded 
from etymological analysis. The spread of the Wendish place-names in Nor-
dic sources examined here indicates that these were not widely known in the 
Nordic countries since over half of the names, 19 in number, are attested 
only in the saga and/or Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum (‘The History of 
the Danes’) (table 35). Ten place-names have spread to Danish chronicles 
and yearbooks or other Old West Norse sources. 

The results of the investigations carried out here to some extent confirm 
the observations on place-name adaptation which have become established 
in Nordic contact onomastics (cf. 2.3). The dominance of phonological adap-
tation was evidenced, for example, in several previous studies (2.1.2.2, 2.3). 
Further adaptation of the replicated names in the post-mediaeval copies of 
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Knýtlinga saga is admittedly insignificant, as shown by the compilation of 
the results of the investigations (chap. 7); nevertheless scribes here make 
greatest use of lexical and onomastic adaptation in copying (7.1). The 
onomastic material which shows further adaptation can contribute to nuan-
cing our understanding of how a name’s lack of transparency results in lexi-
cal and onomastic adaptation (cf. 2.3). It seems, since several transparent 
names undergo lexical adaptation in copying, while other non-transparent 
ones are not adapted at all, that non-transparency simply creates the possibi-
lity of adaptation, but it is the name user who determines whether adaptation 
will occur and which strategy should then be employed. In other words, the 
lack of transparency as an explanatory factor is less important that the name 
user’s needs, competence and attitudes (2.1.3). 

The strategies of adaptation applied at replication have proved themselves 
only in a few cases to be capable of throwing light on how replicated Wen-
dish place-names are passed down (6.4). The difficulty in establishing how 
this occurs is primarily due to typological similarities between Nordic and a 
proposed intermediary, Middle Low German, which means that the adapta-
tion of the Slavic place-names to Nordic can yield the same results as corre-
sponding adaptation to Middle Low German. On the basis of the linguistic 
data, only four place-names may have passed directly from Slavs to Scandi-
navians, while seven seem to have been indirectly transmitted. This transfe-
rence, established on linguistic grounds, can be used cautiously to nuance 
our understanding of the badly documented situation of linguistic contact 
under study. In most cases the conjectured transference agrees with what is 
known from other contexts, for example as concerns the direct transfer of 
place-names associated with Rügen, which was supposedly exclusively Sla-
vic prior to 1250. There is, however, one exception, Skaparödd (Schaprode, 
6.1.3.6), another Rügen place-name, which from a linguistic point of view 
can instead be derived from the Low German rather than the original Slavic 
form. 

The study undertaken here shows that the onomastic material found in 
Knýtlinga saga is unique in Scandinavia (cf. table 35, 6.5). It does, however, 
have parallels in German sources and can thus be deemed reliable. In his 
dissertation on Knýtlinga saga, Gustav Albeck (1946 s. 337) wrote that 
“Kn[ýtlinga saga]s Værdi […] hovedsagelig [ligger] paa det litteraturhisto-
riske Omraade (‘The value of Knýtlinga saga […] principally lies in the area 
of literary history’)”. I nevertheless maintain that Knýtlinga saga is a piece 
of literature which contains rare and worthwhile authentic information and, 
moreover, that the processes involved in its copying teach us a great deal 
about how non-Nordic names were passed down. 
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bl.  blad 
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DG  De la Gardie-samlingen 
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fno.  fornnorsk(a) 
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fpol.  fornpolsk(a) 
fry.  fornrysk(a) 
fsv.  fornsvensk(a) 
ftj.  forntjeckisk(a) 
fvn.  fornvästnordisk(a) 
gen.  genitiv 
germ.  germansk(a) 
GKS  Gammel kongelig samling 
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Gl. kgl. sml.  Gammel kongelig samling 
ÍB Handritasafn Kaupmannahafnardeildar Hins 

íslenska bókmenntafélags 
ie.  indoeuropeisk(a) 
i.e.  id est ’det vill säga’ 
isl.  isländsk(a) 
Kl.  ty. Kloster ’kloster’ 
lat.  latin 
Lbs  Handritasafn Landsbókasafns 
m.  maskulinum 
minimförväxl.  minimförväxling 
mlty.  medellågtysk(a) 
mhty.  medelhögtysk(a) 
n.  neutrum 
NKS  Ny kongelig samling 
no.  norsk(a) 
nom.  nominativ 
nusv.  nusvensk(a) 
Ny kgl. sml.  Ny kongelig samling 
nyno.  nynorsk(a) 
p.  pagina 
Papp.  pappershandskrifter 
pl.  pluralis 
pol.  polsk(a) 
polab.  polabisk(a) 
polab.-pom.  polabisk-pomoransk(a) 
pom.  pomoransk(a) 
r  recto, framsidan på ett folioblad 
Rep.  ty. Repertorium 
ry.  rysk(a) 
sam.  samisk(a) 
samslav.  samslavisk(a) 
sg.  singularis 
slav.  slavisk(a) 
sorb.  sorbisk(a) 
sp.  spalt 
sv.  svensk(a) 
tj.  tjeckisk(a) 
ty.  tysk(a) 
v  verso, baksidan på ett folioblad 
udm.  udmurtisk(a) 
upplösn.  upplösning 
urn.  urnordisk(a) 
urslav.  urslavisk(a)  
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Bilaga 1. Lista på vendiska ortnamn, 
ortnamnsvarianter och exempel på 
ortnamnsbelägg i Knýtlinga saga 

Nr Vendiska ortnamn Vendiska 
ortnamnsvarianter 

Exempel på ortnamnsbelägg 

1.  á Dimin á Dimin, á Dunui \ȧ dimin\, AM 1005, 71v 
2.  Arkun Arkun, Askun, Arkus \Arkún\, Add. 11121, p. 786, 

\askun\, Lbs 148 4to, 109v 
3.  Ásund  Asund \til Asund\, NKS 873, 81r 
4.  Bramnes Bramnes, Brúnes \tıl Bram nes\, Add. 5176, 94v, 

\tıl Bunes\, GKS 1006, p. 906 
5.  Burstaborg  Burstaborg \til burzta b̶gr\, AM 16, 84v 
6.  *Byr  *Byr \v̍ byr\, AM 16, 79v 
7.  Beku Böku, Beku \Bøku\, Lbs 148, 111r, \Beku\, 

AM 19, 83v 
8.  *Dimin *Dimin, *Dunum, Dímun, 

*Dimum 
\til D únŭm\, Add. 11119, p. 259 

9.  *Dubin  *Dubin, *Dubbin, Dublin, 
*Dubni, *Dubrin, 
*Dubim 

\til Dŭbbin\, AM 18, 16v, \til | 
Dublın\, Add. 5176, 76r 

10.  Dunzarbrú  Dunzarbrú, Duuarzbrú, 
Dimarsbrú 

\Dim ars brü\, AM 1005, 72r, 
\Dunzr brű\, AM 19, 83r 

11.  *Fuir  *Fuir, *Fuer \Fu̒ir\, NKS 873, 84v 
12.  *Fuznon  *Fusnon, *Fuznon \tıl fusnon\, GKS 1006, p. 908, 

\Fŭznon\, Add. 11121, p. 808 
13.  Garðs Garðs, Gaz \Gards\, Lbs 148, 111r 
14.  *Gorgasiam  *Gorgasiam, Gorasía \at | Gorgasíam\, Add. 11121, p. 

805, \at Gor a siam\, Add. 5176, 
95r 

15.  *Grozvin *Grozvin, Grozum, 
*Gasnin, Gásar 

\ꜳ Gozuin\, GKS 1006, p. 908, \ȧ 
Gäsnin\, AM 1005, 76r 

16.  Guðakrsá  Guðakrsá, Guðakursá \up at Gu þakrs|a\, NKS 873, 78v 
17.  Heðinsey  Heðinsey \tıl Heı̋diṅs eÿıar\, AM 19, 79v 
18.  Jómsborg  Jomsborg, Jónsborg \Jomsborg\, Add. 5176, 1r, \til 

Jons borgar\, AM 1005, 74v 
19.  Karenz Karenz, Karens, Karonz  \karens\, AM 1005, 73r 
20.  Kotskógaborg  Kotskogaborg \Kot|sköga borg\, Lbs148, 115v  
21.  Kotskógur Kotskogr, Kotskogur \kot skogr\, AM 16, 84v 
22.  *Kvaviz : *Kvauz *Kvaviz, *Kvauz, 

*Knaur, Knúinn 
\í Kuaviz\, Add. 5176, 89r, \j 
knŭnŭ\, Papp. 41, 126v 

23.  *Parez  *Parez, *Pares, París \tıl Pares\, AM 19, 84r 
24.  Plazminni  Flatsminni, Plazminni, \inn=á Pláz=minni\, Add. 11121, 
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Platsminni, Flasminni, 
Flalzminni 

p. 805, \til flas minnis\, Add. 
11119, p. 272 

25.  Pólinaland Polinaland \af Polina lanndi\, Add. 5176, 79r 
26.  Pólóníaland Polonialand \af polonia l̶ı̶\ AM 16, 73v 
27.  Rauðstokkr  Rauðstokkr, Rauðstorkr \i Raudstock\, Lbs 148, 99r, \j 

Raŭd stork\, Papp. 41, 111v 
28.  Ré Re, Ræ \a Re\, AM 18, 28v, \á Rę\, Add 

5176, 88v 
29.  Réing Reing, Ræing, Ræng, 

Reingá 
\vid reingȧ\, AM 1005, 73v, \af 
Ręıng\, NKS 873, 82r 

30.  Rín Rín \tveım meıgın̅ ar ın̅ ar R ı nar\, 
GKS 1006, p. 914 

31.  Skaparödd  Skaparödd, Skuparödd \Skapa Raudd\, AM 19, 82r, 
\Skŭpa rödd\, Lbs 148, 109v 

32.  Steinborg  Steinborg, Steinsborg \tıl Steinborgar\, NKS 873, 83r, 
\tıl Steins borgar\, AM 19, 87r 

33.  *Stolp  *Stolp, Stolpi \t̍ Stolpa\, AM 16, 81r, \tıl 
Stolps\, Add. 5176, 90r 

34.  Stræla  Stræla, Strala \til Stręlu\, Lbs 148, 114v, \til 
Stralŭ\, AM 1005, 72r 

35.  Svoldr  Svoldr, Svoldur, Saull-
dur, Sovldr, Svaulland, 
Svanland, Svaulldur 

\uid Suoldr\, NKS 873, 6r, \til 
Svan=|Lands\, Papp. 41, 129v 

36.  Tíkarey Tikarey \tıl T̍kar eÿar\, AM 19, 92r, \til | 
Tik ar eyiar\, AM 18, 37v 

37.  *Tríbussis *Tribussis, *Tribuðiz, 
*Ribusis, Triburís, 
*Ribussis 

\úpp til Tríbúzis\, Add. 11121, p. 
803, \tıl Rıbusis\, GKS 1006, p. 
900 

38.  *Tribiðen/*Tríbiðen  *Atripiðen, *Tripipen, 
*Tribipen, *Bipen, 
*Alripiðen 

\up a Tripipen\, NKS 873, 86v, \J 
til b ip en\, AM 1005, 78v 

39.  Urk  Urk \Urk\, Lbs 148, 108r 
40.  Úsna  Usna \Usna\, NKS 873, 82r 
41.  Valagustr  Valagustr, *Valagost, 

Valavöxtr, Valgustr, 
*Valagat 

\af Valagust\, Add. 5176, 90v, \af 
Vala|voxt\, AM 1005, 71v 

42.  Valung Valung, *Falong, 
*Analöng, Analaun, Val-
mig, Valning, Varung, 
Ana[l]aug  

\Valúng\, Add. 11121, p. 768, \af 
Falonge\, Add. 11119, p. 254 

43.  Vík  Vik \tıl Uikr\, NKS 873, 81r 
44.  Vinborg Vinborg, Vindborg \Wın̅ borg\, GKS 1006, p. 908, 

\Vind borg\, AM 19, 89r 
45.  Vindland  Vindland, Vinland, Vín-

land 
\a vınd landi\, AM 16, 15v, \ȷ 
uíṅlde\, AM 180, 33r 

46.  Vismarhöfn Vismarhöfn \ı Uizmar hofn\, NKS 873, 70v  
47.  Vismarshöfn Vismarshöfn \tıl Vismrz|hófn\, AM 19, 69v 
48.  Vostrosa Vostrosa, Vostrossa, 

Vostsrosa, Vostusta 
\up a Voz trosŭ\, AM 18, 37v, 
\upp vozt ustŭ\, AM 1005, 78v 
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Bilaga 2. Lista på vendiska ortnamn i 
Knýtlinga sagas redaktioner 

Nr  A-redaktion  B-redaktion  
1.  á Dimin á Dimin 
2.  Arkun Arkun 
3.  Ásund  Ásund  
4.  Bramnes Bramnes 
5.  Burstaborg  Burstaborg  
6.  *Byr  *Byr  
7.  Beku Beku 
8.  *Dimin *Dimin 
9.  *Dubin *Dubin 
10.  Dunzarbrú  Dunzarbrú  
11.  *Fuir  *Fuir  
12.  *Fuznon  *Fuznon  
13.  Garðs  Garðs 
14.  *Gorgasiam  –  
15.  *Grozvin  *Grozvin 
16.  Guðakrsá  Guðakrsá  
17.  Heðinsey  Heðinsey  
18.  Jómsborg  Jómsborg  
19.  Karenz Karenz 
20.  Kotskógaborg – 
21.  – Kotskógur 
22.  *Kvaviz : *Kvauz *Kvaviz : *Kvauz 
23.  *Parez *Parez 
24.  Plazminni  Plazminni  
25.  Pólinaland – 
26.  – Pólóníaland 
27.  Rauðstokkr Rauðstokkr 
28.  Ré Ré 
29.  Réing Réing 
30.  – Rín 
31.  Skaparödd  Skaparödd  
32.  Steinborg  Steinborg  
33.  *Stolp  *Stolp  
34.  Stræla  Stræla  
35.  Svoldr  Svoldr  
36.  Tíkarey  Tíkarey  
37.  *Tríbussis *Tríbussis 
38.  *Tribiðen/*Tríbiðen *Tribiðen/*Tríbiðen 
39.  Urk  Urk  
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40.  Úsna  Úsna  
41.  Valagustr  Valagustr  
42.  Valung Valung 
43.  Vík –  
44.  Vinborg  Vinborg 
45.  Vindland  Vindland  
46.  Vismarhöfn – 
47.  – Vismarshöfn
48.  Vostrosa Vostrosa 



 305 

Bilaga 3. Redaktionsspecifika 
ortnamnsvarianter 

Nr  A-redaktion  B-redaktion  
1.  Bramnes Brúnes 
2.  Böku Beku 
3.  Garðs  Gaz  
4.  *Gorgasiam – 
5.  Kotskogaborg  Kotskogr  
6.  *Kvaviz *Kvauz 
7.  Polinaland Polonialand 
8.  – Rín 
9.  Tikarey Tikarey 
10.  *Tripiðen *Tribipen 
11.  Vik – 
12.  Vismarhöfn Vismarshöfn 
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Bilaga 4. Lista på Knýtlinga sagas textbärare 

Nr Signum Ålder Samling 
1. Add. 4859 fol 1695–1696 Additional manuscripts, The British 

Library, London 
2. Add. 5176 fol 1700-t.:s andra 

hälft 
Additional manuscripts, The British 
Library, London 

3. Add. 11110 4to ca 1700 Additional manuscripts, The British 
Library, London 

4. Add. 11119 4to ca 1800 Additional manuscripts, The British 
Library, London 

5. Add. 11120 4to slutet av 1700-t. Additional manuscripts, The British 
Library, London 

6. Add. 11121 4to slutet av 1700-t. Additional manuscripts, The British 
Library, London 

7. Add. 11122 fol 1700-t. Additional manuscripts, The British 
Library, London 

8. Adv.MS.21.2.3
111 

1700-t. Advocates’ Manuscripts, The Na-
tional Library of Scotland, Edin-
burgh 

9. AM 16 fol 1688–1704 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

10. AM 17 fol 1688–1704 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

11. AM 18 fol 1675–1725 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

12. AM 19 fol 1625–1672 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

13. AM 20 b I fol 1275–1325 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

                                 
111 Bär signum Adv. 45 i SD (s. XIII, XXXI). 
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14. AM 20 b II fol 1301–1325 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

15. AM 20 d fol 1675–1725 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

16. AM 20 e–g & i 
fol 

1700-t. Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

17. AM 20 h fol 1675–1725 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

18. AM 20 k fol 1741 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

19. AM 180 b fol 1475–1525 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

20. AM 393 fol 1741 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

21. AM 1005 4to 1600–1639 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

22. AM 1006 4to 1650–1699 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

23. AM 1007 4to 1700–1799 Den Arnamagnæanske Samling, 
Nordisk Forskningsinstitut, Köpen-
hamn 

24. DG 12–16 1640 De la Gardie-samling, Carolina 
Rediviva, Uppsala 

25. E 1151 2° 1741 Det Kongelige Bibliotek, Köpen-
hamn112 

26. Gl. kgl. sml. 
1005 I–II fol, 
209rb–210ra 

slutet av 1400-
t.113 

Gammel kongelig samling, Det 
Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 

27. Gl. kgl. sml. 
1006 fol 

1648–1649 Gammel kongelig samling, Det 
Kongelige Bibliotek, Köpenhamn 

                                 
112 Detta exemplar av Knýtlinga sagas edition från 1741 tillhörde Universitetsbiblioteket i 
Köpenhamn före dess sammanslagning med Det Kongelige Bibliotek 1989. 
113 Flateyjarbók brukar dateras till 1387–1394. Den del av handskriften som innehåller Blóð-
Egils þáttr härstammar dock från slutet av 1400-talet (SD s. XXI, Rowe 2005 s. 13). 
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28. Hielmst. 299 2° 1741 Det Kongelige Bibliotek, Köpen-
hamn 

29. ÍB 62 fol ca 1770 Handritasafn Kaupmannahafnar-
deildar Hins íslenska bókmennta-
félags, Landsbókasafn Íslands, 
Reykjavík 

30. ÍB 84 fol ca 1730 Handritasafn Kaupmannahafnar-
deildar Hins íslenska bókmennta-
félags, Landsbókasafn Íslands, 
Reykjavík 

31. ÍB 244 4to 1800–1900, 
1700–1800 

Handritasafn Kaupmannahafnar-
deildar Hins íslenska bókmennta-
félags, Landsbókasafn Íslands, 
Reykjavík 

32. Lbs 148 4to 1700-t.:s 
början114 

Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

33. Lbs 222 fol 1695–98, 1731 
och 1746 

Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

34. Lbs 350 fol 1601–1700 Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

35. Lbs 358 4to slutet av 1700-t. Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

36. Lbs 932 4to ca 1760 Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

37. Lbs 1576 4to ca 1780, början 
från ca 1870 

Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

38. Lbs 2474 4to ca 1720 Handritasafn Landsbókasafns, 
Landsbókasafn Íslands, Reykjavík 

39. Litt. Forn.-isl. 
1700–1829 
Knytlinga-sagan 

1741 RAR-samlingen, Kungliga biblio-
teket, Stockholm 

40. Ny kgl. sml. 
873 4to 

1700-t. Ny kongelig samling, Det Kongeli-
ge Bibliotek, Köpenhamn 

41. Ny kgl. sml. 
874 4to 

1728 Ny kongelig samling, Det Kongeli-
ge Bibliotek, Köpenhamn 

42. Ny kgl. sml. 
911 4to 

1700-t.:s andra 
hälft 

Ny kongelig samling, Det Kongeli-
ge Bibliotek, Köpenhamn 

43. Papp. 4:o nr 41 1687 Pappershandskrifter, Kungliga bib-
lioteket, Stockholm 

44. Papp. fol nr 55 1600-t.:s senare Pappershandskrifter, Kungliga bib-

                                 
114 Handskriftens sista del, blad 63–74, är mycket yngre och möjligen skriven av biskop Stein-
grímur Jónsson (SD s. XII). 
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hälft lioteket, Stockholm 
45. Papp. fol nr 99 1700-t.:s förra 

hälft 
Pappershandskrifter, Kungliga bib-
lioteket, Stockholm 

46. Rask 29 1750–1800 Rasmus Rasks samling, Nordisk 
Forskningsinstitut, Köpenhamn 

47. 35,-113 2°, 
exemplar 1 

1741 Det Kongelige Bibliotek, Köpen-
hamn 

48. 35,-113 2°, 
exemplar 2115 

1741 Det Kongelige Bibliotek, Köpen-
hamn 

 

                                 
115 Ett av de två exemplar av Knýtlinga sagas edition från 1741 som bär signum 35,-113 2° 
har tidigare tillhört geheimeraad Bolle Willum Luxdorph (1716–1788) och innehåller ett fler-
tal noter med dennes hand. 
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Bilaga 5. Presentation av de utvalda 
textbärarna av Knýtlinga saga 

Nr Signum Kortsign
um 

Signum i 
SD (och 

DS) 

Antal 
händer 

Beställare (B), 
skrivare (S), ägare 

(Ä) 
1. Add. 5176 fol Add. 

5176  1 Grímur Jónsson 
Thorkelín (Ä) 

2. Add. 11119 4to Add. 
11119  1 Finnur Magnússon 

(Ä) 
3. Add. 11121 4to Add. 

11121  1 

Hans Evertsson 
Wium (S), 
Finnur Magnússon 
(Ä) 

4. AM 16 fol AM 16 

 1 

Ásgeir Jónsson (S), 
Þormóður Torfason 
(B, Ä), Anne Hans-
datter (Ä) 

5. AM 18 fol AM 18 M 1 Árni Magnússon (S, 
Ä) 

6. AM 19 fol AM 19 

Ea 1 för det 
mesta 

Jón Erlendsson (S), 
Þórður Þórðarson (S, 
första sidan), 
Brynjólfur Sveinsson 
(B, Ä), Sveinn 
Torfason (Ä) 

7. AM 20 b I fol AM 20 b 
I A2 1? 

Halldór Torfason 
(Ä), kyrkan 
i Skálholt (Ä) 

8. AM 20 b II fol AM 20 b 
II B2 1? 

Hannes Gunnlaugs-
son (Ä), Jón Hannes-
son från Reyk-
jarfjörður (Ä) 

9. AM 20 k fol AM 20 k K –  
10. AM 180 b fol AM 180 b B 1? Guðbrandur Þorláks-

son (Ä)?, Gísli 
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Þórðarson (Ä)?, 
Magnús Björnsson 
(Ä)? 

11. AM 1005 4to AM 1005 

W 1 

Þorlákur Skúlason 
(Ä), Ole Worm (Ä), 
Villum Worm (Ä), 
Frederik Rostgaard 
(Ä) 

12. Gl. kgl. sml. 
1005 I–II fol, 
209rb–210ra 

GKS 
1005 I–II 

F 1 

Jón Þórðarson (S), 
Magnús Þórhallsson 
(S),116 Jón Hákonar-
son (B, Ä), Þorleifur 
Árnason (Ä), Þor-
leifur Björnsson (Ä), 
Jón Finnsson (Ä), 
Brynjólfur Sveinsson 
(Ä) 

13. Gl. kgl. sml. 
1006 fol 

GKS 
1006 E 1 

Jón Erlendsson (S), 
Brynjólfur Sveinsson 
(B, Ä) 

14. Lbs 148 4to Lbs 148 
Md 3 

Steingrímur Jónsson 
(S), Hannes Finnsson 
(Ä) 

15. Ny kgl. sml. 
873 4to 

NKS 873 Mc 1  

16. Papp. 4:o nr 41 Papp. 41 Ma 1 Jón Eggertsson (S) 
 
  

                                 
116 Den relevanta delen av handskriften, 209rb–210ra, som innehåller Blóð-Egils þáttr är 
skriven av Magnús Þórhallsson (jfr Rowe 2005 s. 11). 
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Bilaga 6. Exempel på inverkan av 
uppkomstmekanismer bakom den analyserade 
variationen 

Följande paleografibetingade mekanismer förekommer i materialet. 

1. Paleografibetingade mekanismer som gäller minimer. 
1.1. Tillägg av minimer: *Dunum (5.1.3.2), Valning (5.1.2.2). 
1.2. Bortfall av minimer: Dímun (5.1.2.4), *Kvauz (5.1.1.5). 
1.3. Förväxling av minimer: á Dunui (5.1.3.2), Analaun (5.1.2.3, 

5.1.3.2, 5.1.4), *Analöng (5.1.3.2, 5.1.3.4, 5.1.4), Dimarsbrú 
(5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.3.3), *Dimum (5.1.3.2), Dímun (5.1.2.4), 
*Dubim (5.1.3.4), *Dubin (5.1.3.2), *Dubni (5.1.3.2), *Dunum 
(5.1.3.2), Duuarzbrú (5.1.3.2, 5.1.3.3), Gásar (5.1.2.4), *Gasnin 
(5.1.3.2, 5.1.3.3), Grozum (5.1.2.2), *Knaur (5.1.3.2, 5.1.3.4), 
Svanland (5.1.2.3), Valmig (5.1.3.2), Valning (5.1.2.2). 

2. Paleografibetingade mekanismer som gäller förkortningstecken. 
2.1. Felaktig upplösning av förkortning: Brúnes (5.1.1.1, 5.1.2.3), 

*Gasnin (5.1.3.2, 5.1.3.3), Jónsborg (5.1.2.4), Svaulland (5.1.2.3), 
*Valagat (3.4.3, 5.1.3.3) och Vostusta (5.1.3.3, 5.1.3.4).  

2.2. Felaktig placering av förkortning: Dimarsbrú (5.1.2.2, 5.1.2.4, 
5.1.3.3) och Duuarzbrú (5.1.3.2, 5.1.3.3). 

2.3. Bortfall av förkortningstecken: Brúnes (5.1.1.1, 5.1.2.3), Knúinn 
(5.1.2.3). 

3. Paleografibetingade mekanismer som gäller grafer. 
3.1. Korrektion av grafer: Böku (5.1.1.2). 
3.2. Förväxling av grafer som grundas i paleografiska iakttagelser: Ka-

ronz (5.1.3.4), *Knaur (5.1.3.4), Flatsminni (5.1.3.4), Rauð-
storkr (5.1.2.3), *Tribipen (5.1.1.8), *Tripipen (5.1.3.4). 

3.3. Förväxling av grafer som inte grundas i paleografiska iakttagelser: 
Ana[l]aug (5.1.2.3), *Analöng (5.1.3.2, 5.1.3.4, 5.1.4), Arkus 
(5.1.2.2, 5.1.2.3), Askun (5.1.3.4), Dublin (5.1.2.4), *Falong 
(5.1.3.4), París (5.1.2.4), Stolpi (5.1.2.3), Strala (5.1.3.4), 
Skuparödd (5.1.3.4), Triburís (5.1.2.3), *Tribuðiz (5.1.2.3), 
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*Tripiðen (5.1.1.8), *Atripiðen (5.1.3.4, 5.1.4), *Valagost 
(5.1.2.2, 5.1.3.4), Valavöxtr (5.1.2.3), Varung (5.1.2.3). 

3.4. Bortfall av grafer: Gaz (5.1.1.3), Gorasía (5.1.2.3, 5.1.2.4), Ræng 
(5.1.3.4), Saulldur (5.1.3.4), Valgustr (5.1.2.2), Vínland (5.1.2.4). 

3.5. Bortfall av delar av grafer: *Alripiðen (5.1.3.4), Flalzminni 
(5.1.3.4). 

3.6. Tillägg av grafer: *Dubrin (5.1.3.4), Reingá (5.1.2.3), Steinsborg 
(5.1.2.2), Vindborg (5.1.2.3), Vostsrosa (5.1.2.2), Vostusta 
(5.1.3.3, 5.1.3.4). 

3.7. Metates eller omkastning av grafer: Knúinn (5.1.2.3), Sovldr 
(5.1.3.1). 

Följande språksystemsbetingade mekanismer finns representerade bland de 
undersökta ortnamnsvarianterna. 

1. Språksystemsbetingade mekanismer som gäller fonologi. 
1.1. Tillägg av svarabhaktivokalen /u/: Guðakursá (5.1.2.1), Svoldur 

(5.1.2.1). 

2. Språksystemsbetingade mekanismer som gäller morfologi. 
2.1. Tillägg av böjningsmorfem: Steinsborg (5.1.2.2), til Valagosts 

(5.1.2.2, 5.1.3.4), í Vinlandi (5.1.3.4), til Vismarshafnar (5.1.2.2), 
Vismarshöfn (5.1.1.9), Vostsrosa (5.1.2.2). 

2.2. Bortfall av böjningsmorfem: Valgustr (5.1.2.2), Vismarhöfn 
(5.1.1.9). 

2.3. Omtolkning av ogenomskinliga grafkluster som bundna morfem: 
Arkus (5.1.2.2, 5.1.2.3), Dimarsbrú (5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.3.3), 
Grozum (5.1.2.2), Valning (5.1.2.2). 

3. Språksystemsbetingade mekanismer som gäller lexikon. 
3.1. Ersättning av ogenomskinliga grafkluster eller av genomskinliga 

ord eller namn med ord ur lexikonet: Ana[l]aug (5.1.2.3), Analaun 
(5.1.2.3, 5.1.3.2, 5.1.4), Arkus (5.1.2.2, 5.1.2.3), Brúnes (5.1.1.1, 
5.1.2.3), Gorasía (5.1.2.3, 5.1.2.4), Knúinn (5.1.2.3), Rauðstorkr 
(5.1.2.3), Reingá (5.1.2.3), Stolpi (5.1.2.3), Svaulland (5.1.2.3), 
Svanland (5.1.2.3), til Bipen (5.1.3.4, 5.1.4), til Kúrar (5.1.4), til 
Ribusis (5.1.4), til Ribussis (5.1.4), Triburís (5.1.2.3), Valavöxtr 
(5.1.2.3), Varung (5.1.2.3), á Reinga (5.1.4), vid Reingar (5.1.4), 
Vindborg (5.1.2.3), Vínborg (5.1.2.3). 

4. Språksystemsbetingade mekanismer som gäller onomastikon. 
4.1. Ersättning av ogenomskinliga grafkluster eller av genomskinliga 

ord eller namn med namn eller namnleder ur skrivarens onomasti-
kon: Dimarsbrú (5.1.2.2, 5.1.2.4, 5.1.3.3), Dímun (5.1.2.4), 
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Dublin (5.1.2.4), Gásar (5.1.2.4), Gorasía (5.1.2.3, 5.1.2.4), 
Jónsborg (5.1.2.4), París (5.1.2.4), Polinaland (5.1.1.6), Polonia-
land (5.1.1.6), Rín (5.1.4), til Buris (5.1.4), til Burislafs (5.1.4), 
Vínland (5.1.2.4). 

4.2. Tillägg eller bortfall av epexegetiska leder: Kotskogaborg 
(5.1.1.4), Kotskogur (5.1.1.4). 

Normaliseringsmekanismen omfattar följande ortnamnsvarianter (5.1.2.5): 
Arkun, Guðakrsá, Jomsborg, Kotskogr, Platsminni, Plazminni, Reing, 
Stræla, Svoldr, Svoldur, til Valagust, *Valagat, Valagustr, Valning, 
Vindland. 
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Bilaga 7. Termlista 

Arketyp: den rekonstruerade idealtext av ett visst verk som verkets text-
vittnestyper och textvittnen kan föras tillbaka till (jfr Haugen 2013b s. 84; 
2.2.1, 2.2.4). 

Dittografi: en typ av skrivarfel som innebär att skrivaren kopierar samma 
ord eller element två gånger (jfr Haugen 2013b s. 109). 

Epexeges: en anpassningsstrategi som innebär att det replikerade ortnamnet 
förses med en lokalitetsangivande led hämtad från målspråkets onomastikon 
(2.1.5; diskussion i 2.1.4). 

Fonologisk anpassning: en anpassningsstrategi som innebär att källspråkets 
ljud och ljudkombinationer i ett replikerat ortnamn, som inte är förenliga 
med målspråkets fonotax, byts ut mot förenliga ljud och ljudkombinationer 
i målspråket (2.1.5). De replikerade namnens fonetiska realisering tas också 
med i beräkningen, vilket innebär att de namn som inte strider mot 
målspråkets fonotax ändå kan ses som fonologiskt anpassade. 

Fonologisk anpassning vid avskrivning: en anpassningsstrategi som 
innebär att pågående eller redan befästa fonologiska förändringar i språket 
lämnar spår i de kopierade ortnamnsvarianterna (2.2.5). 

Morfologisk anpassning: en anpassningsstrategi som innebär att namn-
brukare omtolkar källspråkets morfologiska element eller delar av morfo-
logiska element i ett replikerat ortnamn som målspråkets bundna morfem 
(2.1.5). 

Morfologisk anpassning vid avskrivning: en anpassningsstrategi som 
innebär att skrivaren vid kopiering anpassar ortnamnsvarianternas böjning 
och även ortnamnsvarianternas inre morfologiska struktur till de namnbild-
nings- och böjningsmönster som gäller i det relevanta språksystemet, vilket 
innebär att skrivaren kan ersätta delar av förlagans ortnamnsvariant med 
genomskinliga bundna morfem eller addera dylika (2.2.5). 
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Lexikal anpassning: en anpassningsstrategi som innebär att hela det rep-
likerade namnet eller dess element ersätts av ord ur målspråkets lexikon, 
vars ljudsammansättning liknar det replikerade namnets (2.1.5). 

Lexikal anpassning vid avskrivning: en anpassningsstrategi som innebär 
att skrivaren vid kopiering ersätter förlagans ortnamnsvariant eller delar av 
förlagans ortnamnsvariant med ord ur lexikonet, vars skrivning och uttal 
liknar dem av förlagans variant (2.2.5). 

Metates: en typ av ortnamnsfel som innebär omkastning av grafer i de kopi-
erade ortnamnsbeläggen (5.1.3.1). 

Minimförväxling: en typ av ortnamnsfel som innebär att skrivaren vid kopi-
ering ersätter uppsättningen av minimer i förlagans ortnamnsvariant med en 
annan uppsättning i de kopierade beläggen och motsvarande ortnamns-
varianter (5.1.3.2). 

Normalisering vid avskrivning: en anpassningsstrategi som innebär att 
skrivaren vid kopiering ersätter förlagans ortnamnsvariant med en annan 
variant som är kopplad till samma namn och som tidigare är belagd 
i förlagan eller avskriften, eller som sedan tidigare omfattas av skrivarens 
onomastiska och allmänspråkliga kompetens (2.2.5). 

Onomastisk anpassning: en anpassningsstrategi som innebär att hela det 
replikerade namnet eller dess enskilda element ersätts med namn eller 
namnleder ur målspråkets onomastikon, vars ljudsammansättning liknar det 
replikerade namnets (2.1.5). 

Onomastisk anpassning vid avskrivning: en anpassningsstrategi som 
innebär att skrivaren vid kopiering ersätter förlagans ortnamnsvariant eller 
delar av förlagans ortnamnsvariant med ett namn eller en namnled ur sitt 
onomastikon, vars skrivning och uttal liknar dem av varianten i förlagan 
(2.2.5). 

Ortnamnsanpassning: ett paraplybegrepp som omfattar alla de förändringar 
som en ortnamnsreplik genomgår i målspråket både vid replikationstillfället 
och under sin existens i målspråkets onomastikon, på alla språkliga nivåer, 
inklusive både tillägg och utelämnande av element (2.1.3). Dessa ändringar 
sker i allmänhet enligt reglerna för målspråkets system (målspråkets ono-
mastikon i synnerhet) och återspeglas i tal och/eller skrift. 

Ortnamnsanpassning vid avskrivning omfattar de ortnamnsvarianter som 
uppstår genom avskrivning och som är genomskinliga ur onomastikonets 
och/eller språksystemets synvinkel (2.2.4). 



 317 

Ortnamnsbelägg: faktiska förekomster av ortnamn i de utvalda textbärarna 
av Knýtlinga saga (2.2.2.1). Beläggen anses omfatta de prepositionsfraser, 
i vilka ortnamnsförekomsterna brukar ingå. 

Ortnamnsfel omfattar de ortnamnsvarianter som uppstår genom avskrivning 
och som inte är genomskinliga ur onomastikonets och/eller språksystemets 
synvinkel (2.2.4). 

Ortnamnsreplik: resultat av ortnamnsreplikation (se nedan; 2.1.3). 

Ortnamnsreplikation: en överföring av en kopia av källnamnet från käll-
språkets onomastikon till målspråkets; källnamnets kopia kan anpassas på 
olika sätt i processen, men det finns inget krav på anpassning (2.1.3). 

Ortnamnsvariant: en normaliserad abstrakt form som baseras på ett 
ortnamnsbelägg eller flera liknande ortnamnsbelägg som förekommer 
i motsvarande textuella sammanhang i ett eller flera textvittnen av Knýtlinga 
saga (2.2.2.1). I den etymologiska delundersökningen avser ortnamnsvariant 
en normaliserad abstrakt form som motsvarar Knýtlinga sagas vendiska 
ortnamn, men som hämtas från ett annat verk än sagan. 

Protetisk konsonant: ett extra insatt, icke-etymologiskt konsonantiskt ljud 
i början av ett ord. 

Redaktionsspecifik ortnamnsvariant: en variant som förekommer i 
antingen A- eller B-redaktionen av Knýtlinga saga och som kan ha mot-
svarighet i den andra redaktionen (2.2.2.2). Dessa varianter är knutna till 
textvittnestypsnivån (4.1.1). 

Saut du même au même (översprång): en typ av skrivarfel som innebär att 
skrivaren hoppar från ett ord till samma eller liknande ord längre fram 
i förlagans text (jfr Haugen 2013b s. 109). 

Semantisk anpassning: en anpassningsstrategi som innebär att namnbrukare 
i ett replikerat ortnamn översätter källspråkets ortnamnselement eller hela 
namnet till målspråket (2.1.5). 

Stemma: ett trädliknande diagram vars syfte är att beskriva relationen 
mellan ett urval av de bevarade handskrifterna å ena sidan, och mellan dessa 
och den postulerade arketypen å andra sidan (jfr Driscoll 2010 s. 89 f., 
Haugen 2013b s. 84). 

Textbärare: ”den rent fysiska yttringen” (Wendt 2006 s. 259), ”den fysiska 
manifestationen” (Bäckvall 2013 s. 38) av ett textverk eller textvittne (2.2.1). 
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Textverk: ”en abstrakt textuell storhet som av (en given grupp av) text-
brukarna (vid en given tid eller i ett givet sammanhang) mer eller mindre 
samstämmigt uppfattas som en och densamma varje gång den tar form” 
(Wendt 2006 s. 258; 2.2.1). 

Textvittne: ”den immateriella abstraktionen av en texts materiella realise-
ring i en handskrift” (Bäckvall 2013 s. 38; 2.2.1). 

Textvittnesspecifik ortnamnsvariant: en variant som står i tydlig kontrast 
till en motsvarande variant i förlagan eller en sådan variant bland 
motsvarande ortnamnsvarianter i övriga textvittnen, som den undersökta 
varianten kan härledas ifrån (2.2.2.2). Dessa varianter är knutna till text-
vittnesnivån (4.1.1). 

Textvittnestyp: en grupp av textvittnen som delar gemensamma drag, till 
exempel har samma förlaga (Wendt 2006 s. 262 f., Bäckvall 2013 s. 38; 
2.2.1). 
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