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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
 
Keywords: animal names, bynames, cattle names, commercial names, dialect-
logy, field-names, folklore, given names, good place-name practice, hydronyms, 
literary onomastics, name planning, name usage, nature names, onomastics, per-
sonal names, place-name advisory board, place-names, runology, settlement 
names, ship names, surnames, urban names. 
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Sven Wernströms pojkbok Stein, den obesegrade  
Litterär onomastik och runsvenska mansnamn 

Av Henrik Williams 
 
»Som namnforskare är jag intresserad av alla namn, oavsett om de finns i ex-
isterande eller fiktiva världar.» Så talar en sann namnforskare och orden är 
också Katharina Leibrings egna under ett samtal den 30 januari 2017. I sin 
studie av litterär onomastik skriver Johan Svedjedal (2004 s. 53 f.): »Namnen 
tillhör de flesta författares tekniker för att beskriva eller skapa stämning och 
därför är namnen ofta en aspekt som tas upp i litteraturvetenskapliga analyser 
av författares verk. Ibland får de belysa författarnas realistiska teknik, men 
vanligare är att namnen blir ett inslag i tolkningen av symbolik och tematik i 
verken.» Han påpekar också om sitt undersökningsmaterial (s. 60):  

Den symboliska innebörden av de här namnen tolkas aldrig i berättelserna – 
namnen finns där bara som självklara inslag, möjliga att tolka för den läsare 
som vill avtäcka ytterligare betydelseskikt i verken. Namnen kan därmed vara 
på en gång realistiska, stämningsskapande och karaktäriserande. Det är ett lit-
terärt sett mycket vanligt sätt att använda namn. 

 
Själv måste jag erkänna att jag länge var ointresserad av just litterär onomas-
tik. Saken kom dock i ett annat läge när jag läste en bok som jag plöjt redan 
som barn, nämligen Stein, den obesegrade. Berättelse från yngre stenåldern, 
av Sven Wernström (1958).  

Redan för snart 50 år sedan undrade 
jag över namnet på en bifigur, gam-
lingen Vitan. Kunde kanske vitt hår 
vara namnlåtande, funderade jag. Vid 
omläsningen rätt nyligen framstod i 
stället en annan förklaring som uppen-
bar och namnen i boken dessutom som 
synnerligen intressanta.  

Sammanlagt förekommer femton 
olika mansnamn och ett kvinnonamn i 
boken. En kort sammanfattning av in-
nehållet och en redovisning av person-
galleriet kan vara på sin plats. 

Pojkboken Stein, den obsegrade ut-
spelar sig vid övergången mellan yngre 

Figur 1. Stein, den obesegrade av Swen  
Wernström. Omslag: K. E. Löfgren. 
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stenålder och bronsålder någonstans söder och norr om Mälaren. Berättelsen 
börjar med att den unge stenvapenmakaren Stein kommer till medvetande ef-
ter att hans by har överfallits och många dödats, däribland hans far Galstein 
och hövdingen Björn. Efter att ha räddat vännerna Banke och Dan från att 
offras av fienderna återhämtar Stein sig från sina sår och begraver de fallna. 
Han delar måltid med den överlevande gamle prästen Vitan och ger sig där-
efter av för att förfölja fienderna, på återväg till sina hemtrakter. De leds av 
den uppländske storhövdingen Vald som har avgivit ett löfte att fördubbla 
arvet efter sin far Visäte. Stein söker hjälp i en närbelägen by och får mat av 
en kvinna vars man, Brok, är borta på jakt med resten av byns män. Stein 
fortsätter förföljandet. Han lyckas döda Gyrid, en av Valds män, och det fram-
kommer att Banke och Dan har dödat åtta andra, bland annat Gag och Ulvkel. 
Stein möter trälflickan Netla och söker hjälp i hennes by. Där tas han dock till 
fånga av hövdingen Hank som tvingar honom att tillverka yxor och bo bland 
trälarna, vars ledare är Ulv. Netla söker råd hos en trollkunnig kvinna och får 
rådet att Stein ska tillverka en mycket vacker yxa och skänka den till hövding-
akonkurrenten Fast. Så sker och det leder till strid mellan Fast och Hank och 
deras respektive följeslagare, varpå många dör och trälarna kan ta makten. 
Stein fortsätter sin färd som slutar i Gamla Uppsala där han just ska ta hämnd 
på Vald då denne istället grips och offras av sitt eget folk, besvikna på den 
missväxt och djurpest som följt av Valds årslånga frånvaro. Stein återvänder 
till Netla. 
 
Mycket av min egen forskning har rört personnamn i runinskrifter, särskilt på 
svenska runstenar av vilka över hälften återfinns i Uppland. Ett namn som jag 
ofta funderat på döljer sig bakom den unika runföljden uitan på Skalmsta-
stenen, publicerad i andra delen av Upplands runinskrifter (U 321). Eftersom 
u i runskrift kunde användas för v och säkerligen gör så här läses detta namn 
lättast som Vitan. Att det måste vara detta runbelägg som inspirerat Sven 
Wernström är uppenbart eftersom minst nio av de övriga namnen återfinns 
som nusvenska motsvarigheter i de första häftena av Upplands runinskrifter, 
utgivna 1940−1943. Det handlar om följande namn (endast en förekomst redo-
visas): Sten (U 32), Banke (U 114), Dan (U 131), Gyrid (U 100), Visäte (U 
236), Gag (U 137), Ulvkel (U 161), Björn (U 31) och Ulv (U 22). Tolknings-
möjligheten Fast nämns dessutom i artikeln om U 163 men avvisas. Övriga 
namn har Wernström hämtat annorstädes eller uppfunnit själv. 

Det verkar inte ligga någon djupare mening bakom valet av de specifika 
namnen i boken. Stein och hans pappa Galstein är visserligen yxmakare resp. 
stenhuggare och materialet för deras hantverk antyds klart i deras namn. (Möj-
ligen är Galstein en ordlek för ’gallsten’.) Viss eftertanke kan ha lett till att 
variationsleden stein återkommer. Likaså allittererar hövdinganamnet Vald 
med faderns namn Visäte, en högstatusmarkör; detta kan dock vara en tillfäl-
lighet. Trälledaren Ulv sägs ha »ett riktigt jägarnamn» (Wernström 1958 s. 
82), annars saknas uttryckliga hänvisningar till namngivningsgrunder. Den 
orädde kämpen Fast (a.a. s. 91) verkar visserligen ha ett passande namn, vilket 
gäller också hövdingen Vald (’våld, makt’), och det är självklart möjligt att 
Wernström förbundit namnet på den trolldomskunnige och kloke Vitan (s. 17 
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resp. 21) med fornsvenskans vita ’att veta’ (se vidare nedan). Övriga namn ger 
dock i första hand intryck av att vara slumpmässigt valda, vilket bevisas av att 
Gyrid faktiskt är ett entydigt kvinnonamn och därför passar dåligt på en av 
Valds män. 

Vissa tecken finns faktiskt på att Wernström intresserat sig för språkhisto-
ria. Han har uppenbarligen tittat i Upplands runinskrifter, och några av hans 
namnformer har fornspråklig form: Stein (jfr sten), Vald (jfr våld) och Netla 
(jfr nässla). Alla dessa ord finns i Svensk etymologisk ordbok (Hellquist 
1948), där också det arkaiserande brok ’byxa’ återfinns. Det förbinds med 
bracka hos Hellquist som för dessa ord kan vara Wernströms källa. Här finns 
även hank ’ring, ögla’ som enligt SAOB (H 417) är bygdemålsfärgat; dock 
används homonymen hank (H 420) »om person med vilken det andligen o. 
lekamligen är illa ställt; stackare, slarver», vilket kan vara en gliring mot över-
hetspersonen Hank. Upplands runinskrifter och Hellquists ordbok räcker alltså 
som inspiration för samtliga de namn och namnformer som förekommer i 
Stein, den obesegrade. Inte desto mindre förtjänar vissa av dem ytterligare 
någon kommentar. 

Om belägget på U 321 skriver Elias Wessén (i Upplands runinskrifter 2 s. 
40): 

Namnet uitan är icke känt från någon annan källa. [---] Skalmsta-stenens ui-
tan står […] fullständigt isolerat. Namnet är sannolikt sammansatt. Efterleden 
kan i så fall knappast vara annat än -dan. Förled är rimligtvis Vi- [sic], men 
även Við-, Vīð-, Vīg- vore tänkbart. Av sammansättningar med -dan förekom-
mer f. ö. endast Halfdan. Dan och Halfdan äro uppenbarligen appellativer, som 
blivit brukade som tillnamn och mansnamn. Ett Vi-Dan eller Vidan är väl där-
för snarast en tillfällig och sällsynt namnbildning. 

 
Wernström imponerades tydligen inte av Wesséns tolkningsförsök men möj-
ligen av Johan Göranssons; den senare återger namnet som »Vitan», vilket 
nämns av Wessén (a.st.). Udo Waldemar Dieterich (1844 s. 43), som Wessén 
inte nämner, tolkar i sin märkliga ordbok namnet som »der heilige kräftige». 
Wernström kan möjligen följt en liknande tankegång utgående från det för-
menta namnet Vitkarl på U 258 som Wessén (i Upplands runinskrifter 1 s. 
428) förknippar med det fornvästnordiska Vitgeirr, innehållande vitt ’troll-
domsmedel’. Detta är en alternativ förklaring vid sidan om anslutningen till 
fornsvenskans vita (se ovan) och associationen till Vitans klokhet. Lika troligt 
är dock att Wernström bara återgav den nämnda formen Vitan utan närmare 
eftertanke. 

För egen del är jag rätt säker på att vi har att göra med ett i övrigt icke 
belagt runsvenskt Vīdan. Det finns inget Vidhdan, Vighdan eller Vidan i 
fornnordiska källor, ändå tror jag på -dan som variationsefterled. Det finns 
nämligen trots Wesséns påstående om motsatsen ytterligare ett namn på -dan, 
nämligen Sigdan på Ög 119 [sikton], jfr ett fornsvenskt Sighdan (NRL s. 
190). Förleden kan då med Wessén bestämmas till Vī-, Við-, Vīð- eller Vīg-. 
Troligen rör det sig inte om Við- eller Vīð- eftersom /ð/ inte faller framför 
klusil (Williams 1994 s. 9); inte heller /g/ verkar falla framför /d/, vilket gör 
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förleden Vīg- inaktuell. Eftersom unika sammansättningar var vanliga (Peter-
son 2003 anger 70 hapaxbildningar) läses namnet troligast som det står: Vīdan. 

Också Vald förtjänar att kommenteras. Motsvarigheten till ett sådant namn 
finns heller inte belagt men ett mansnamn Valdr är ändå fullt tänkbart, framför 
allt i ackusativformen ualt på Sö 291 Grödinge kyrka (Larsson 2002 s. 45). 
Det finns fornvästnordiska namnparalleller som utgår från betydelsen ’styrka’ 
och liknande (Jónsson 1907 s. 229 f.): balli ’den starke’ med bibetydelsen ’den 
våldsamme’, (hinn) harði ’den hårde, kraftige’, (hinn) skarpi ’den hårde, 
våldsamme’, strangi ’den starke’ och (hinn) rammi ’den kraftige’. Dessa är 
dock adjektiviska; substantiviska motsvarigheter som þjóstr ’häftighet, 
våldsamhet’ och magn ’kraft, styrka, makt’ verkar inte vara belagda som 
simplexnamn. Det finns ett forndanskt Wald från c:a 1500 som anses vara 
»Kortform till Navne paa Wald-» (DGP 1 sp. 1543). Ett belägg med samma 
förled har vi i Valdrīkʀ (NRL s. 246). Som kortformen Valdr vill jag därför 
försiktigtvis också ansluta mig till Larssons tolkningsförslag av belägget på 
Sö 291. 

 
Det kan vara dags att återknyta till citatet av Johan Svedjedal ovan: kan nam-
nen bli »ett inslag i tolkningen av symbolik och tematik» i Stein, den obeseg-
rade? Ja, så till vida som att Wernström har sökt det äldsta namnskick som var 
honom bekant, nämligen runsvenskans, kompletterat med andra arkaiska 
namnformer. Att runsvenska namn är cirka 3000 år yngre än Steins samtid 
bekymrade tydligen inte författaren. Som jag redan har påpekat verkar de 
flesta namnen vara valda på måfå, åtminstone de som hämtats från Upplands 
runinskrifter. Eftersom Wernström fortfarande lever och är aktiv kunde han ju 
själv tänkas lösa problemet om eventuellt underliggande mening bakom de 
aktuella namnen. Men på en fråga från mig svarade han den 23 september 
2014: »Jag minns inte ens att jag har skrivit boken om Stein.»  

Här återstår därför bara att kort beskriva Wernströms litterära verksamhet 
för att visa att han intresserade sig för äldre historia och hade för vana att söka 
fackinformation. Sven Wernström är född 1925 och tillhör våra mest uttalat 
vänsterideologiska författare (Bäckström 1990 s. 343). Han gick en termin på 
Marieborgs folkhögskola i Norrköping 1944 (Wernström 2009 s. 101), första 
vuxenboken han läste var Jan Fridegårds Trägudars land (a.a. s. 46) och han 
lärde sig forska genom att plöja igenom allt vad biblioteket hade i ett ämne (s. 
43). Han läste också svenska via Hermods (s. 72). Genom en serie böcker om 
djur stärktes hans intresse för historia. Röde Orm av Frans G. Bengtsson in-
spirerade till boken om jaktfalken Hauk (s. 89) – lägg märke till den gamla 
diftongen – och den ledde till en bok om stenåldershästen (s. 90). Sin skriv-
process beskriver Wernström som att han samlar »material under lång tid till 
flera tänkbara böcker med olika arbetsnamn» (1985 s. 60) och ett författarknep 
han rekommenderar är (a.a. s. 82): »Ge dem namn, ålder och särdrag!» Några 
konkreta ledtrådar till hur detta skall gå till har jag dock inte funnit. Att namn 
kunde vara laddade framkommer emellertid (Wernström 1958 s. 31): »Stein 
var dock fast besluten att inte säga henne sitt namn. Han ville inte ge henne 
någon makt över honom [...].» 
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Litterär onomastik berör en särskilt intressant sida av namnforskningen, näm-
ligen grunden för själva namngivandet, vilket tillhör onomastikens viktigaste 
och samtidigt svåraste uppgifter. Som Katharina Leibring (2000 s. 341) påpe-
kar måste man därvidlag skilja mellan ordsemantisk och namnsemantisk ana-
lys; i den senare ingår »namnens innehåll och de principer, tankeassociationer 
och händelseförlopp som kan ligga till grund för namngivningen av varje en-
skild namnbärare» (a.st.). Genom föremålet för hennes undersökning, kreaturs-
namn, kan man »få en viss inblick i dåtida bondefamiljers verklighetsuppfatt-
ning och ana hur deras tanke- och associationsbanor gått» (a.a. s. 342). Även 
studiet av fiktiva namn kan säga något om namngivningsprocessens psyko-
logi. Utifrån det perspektivet kanske min korta uppsats kan bidra med en liten 
pusselbit. 
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