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Sammandrag 

Tidigare studier av fornsvenska binamn har för det mesta utgått från ett brett material innehål-

lande binamn från alla sorters ord- och namnsemantiska kategorier. I denna undersökning har 

jag valt att studera en särskild kategori av binamn: de kroppsdelsrelaterade. Materialet består 

av 131 sådana binamn samt de namnbärare som finns belagda för binamnen. Jag genomför 

kvantitativa analyser av materialet, med syftet att undersöka de kroppsdelsrelaterade binamnens 

morfologi, ord- och namnsemantik samt hur vanligt förekommande de är. Resultaten visar att 

majoriteten av binamnen i materialet är primära bildningar, främst primära sammansättningar. 

Det framgår även att binamn som innehåller ord syftande på vissa delar av kroppen är mer 

talrika än andra, särskilt de som har med huvudet eller ansiktet att göra. De allra flesta av bi-

namnen i materialet har någon yttre egenskap hos namnbäraren som namngivningsgrund, men 

andra namnsemantiska kategorier förekommer också. En annan tydlig slutsats är att majoriteten 

av alla binamn endast bärs av en person, men att vissa samtidigt kan vara långt mycket vanligare 

än så; ett binamn, Skalle, har hela 51 belagda namnbärare. Tre möjliga faktorer som förklarar 

fördelningen i materialet identifieras: (1) hur vanligt förekommande namngivningsgrunden är, 

(2) hur morfologiskt och semantiskt specifik binamnets bildning är och (3) hur visuellt fram-

trädande kroppsdelen som åsyftas i binamnet är. 

 

Nyckelord: namnforskning, socioonomastik, fornsvenska, binamn, namnbärare, kroppsdelar.  
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1 Inledning 

Det samlade fornsvenska textmaterialet innehåller ett stort antal binamn av olika typer. Morfo-

logiska och semantiska studier av dessa binamn har i de flesta fall baserats på ett blandat 

material med binamn från flera olika semantiska grupper. I denna studie undersöker jag istället 

binamn från en enskild grupp av binamn: de som innehåller ord för kroppsdelar, som Fot, 

Enhænd eller Bredhskalle. Jag har genomfört en kvantitativ undersökning av 131 olika sådana 

binamn, både från formell och semantisk synpunkt. Jag har vidare undersökt även hur vanliga 

dessa namn har varit sett till antalet namnbärare belagda i materialet. Förhoppningen är att jag 

genom att se över hela gruppen och jämföra binamnen inbördes med varandra kan dra slutsatser 

om deras morfologi, semantik, förekomst och funktion, samt diskuterar mina resultat mot bak-

grund av de tendenser som uppmärksammats i tidigare forskning gällande hela den fornsvenska 

binamnsskatten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kvantitativt undersöka fornsvenska kroppsdelsrelaterade bi-

namn. Undersökningens frågeställningar är: 

1. Hur bildas binamnen morfologiskt sett? 

2. Vilka kroppsdelar finns representerade i binamnen?  

3. Vilka namngivningsgrunder har binamnen? 

4. Hur ofta förekommande är binamnen vad gäller antalet namnbärare? 

För samtliga dessa frågeställningar gäller även att jag vill diskutera eventuella mönster som 

framkommer; är vissa bildningssätt/kroppsdelar/namngivningsgrunder/binamn vanligare än 

andra, och i så fall varför?  
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2 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel ges först en teoretisk bakgrund till binamn och binamnsforskning (avsnitt 2.1); 

först och främst relevant terminologi och hur binamn kan särskiljas från andra typer av person-

namn, samt deras morfologiska och semantiska egenskaper. I avsnitt 2.2 presenteras sedan ti-

digare forskning kring binamn i Norden. Mycket av den teoretiska bakgrunden utgår av natur-

liga skäl från forskningen och teoribildningen kring det medeltida nordiska binamnsskicket. 

Bland den tidigare forskning som presenteras tar jag dock upp även nyare forskningsperspektiv 

(se avsnitt 2.2). Listan på tidigare forskning som presenteras här är långt ifrån uttömmande; jag 

har främst fokuserat på de verk som jag själv har konsulterat för detta arbete. För en något mer 

omfattande forskningsöversikt, se Sundström (2015, s. 15f.). 

2.1 Binamn 

Bruket av binamn på nordiskt område är mycket gammalt (Ekbo 1947, s. 271). Redan i de 

vikingatida runinskrifterna förekommer många binamn, och när vi når medeltiden är bruket 

utbrett (Jacobsson 2012; Källström 2012; Brylla 1999, s. 11). Den främsta funktionen hos de 

nordiska binamnen var ursprungligen att särskilja olika personer som hade samma förnamn, en 

nödvändighet som följde på ett tidigare namnskick där personer endast bar ett namn; ”The 

function of a byname is to individualize, to identify, and to differentiate people with the same 

given name” (Brylla 2016, s. 238). Binamn har getts och burits sedan dess, och fortsätter att 

användas än idag. Men vad är ett binamn, och hur ska termen definieras? Vad skiljer binamnen 

åt från andra typer av namn och vilka sorters personbeteckningar kan räknas till binamnen?  

Ett binamn är till att börja med just ett namn, ett ”språkligt tecken för en namnbärare” 

(Andersson 1983, s. 17), och är naturligtvis nära besläktat med t.ex. för- och efternamn. Flera 

saker skiljer dock binamnen åt från dessa och övriga sorters personnamn1. Ett binamn kan be-

skrivas som ett namn som en person bär förutom sitt officiella, ”riktiga” namn (Brylla 2016, s. 

238). Till skillnad från en persons förnamn är binamn alltså ett inofficiellt namn som bärs för-

utom förnamnet (ibid.). Även släktnamn är namn som bärs förutom förnamnet, och släktnamn 

kan därför inordnas tillsammans med binamn under den något bredare termen tillnamn (Ryman 

 
1 Binamn hör inte exklusivt till personnamnen – de kan i princip stå tillsammans med alla sorters namn, t.ex. ort-

namn (Andersson 1983, s. 18). Här handlar det förstås i första hand om binamn burna av personer, och jag an-

vänder framöver termen i den bemärkelsen.  
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2002, s. 16)2. Binamn och släktnamn är ändock distinkta kategorier. En utmärkande egenskap 

hos binamn är att de har vad som Kousgård Sørensen kallar en individualkarakteriserande 

funktion; personen som bär namnet karaktäriseras på ett eller annat sätt av binamnet (1975, s. 

112). Ryman (2002, s. 24) framhåller att även släktnamn kan ses som karaktäriserande i den 

mening att de visar att namnbäraren tillhör en viss släkt, men ansluter sig till distinktionen om 

binamnens individualitet; till skillnad från släktnamn är binamnen unikt personliga, privata at-

tribut. Att binamn går i arv är historiskt sett vanligt, men eftersom de då förlorar sin individu-

alkarakteriserande funktion (eller åtminstone sin status som privata attribut) kan de inte längre 

räknas som binamn, utan som någon form av släktnamn (Kousgård Sørensen 1975, s. 116). 

Särskilt relevant för min undersökning är det faktum att den ursprungliga, unika namngivnings-

grunden som gett upphov till binamnet ju inte gäller för ytterligare personer som det överförs 

till. Ett närliggande fenomen är de så kallade hustrunamn som ursprungligen bärs av en make 

för att sedan i någon avledd eller böjd form övergå till hustrun (Peterson 1983, s. 125). Även i 

sådana fall kan man tala om att binamnet förlorar sin status som privat attribut.  

Binamn är också precis som andra namn underkastade vissa syntaktiska krav, däribland att 

de ska kunna användas självständigt (Andersson 1983, s. 17). De flesta binamn kan användas 

på sådant sätt, antingen tillsammans med förnamnet (t.ex. Harald Blåtand) eller självständigt, 

istället för förnamnet (Brylla 2016, s. 237; Andersson 1983, s. 17). Vissa binamn står dock som 

en bestämning till namnbärarens förnamn, t.ex. Svarta Rudolf, Run-Janne, och kan därför inte 

användas utan förnamnet. Sådana binamn kallar Andersson istället för binamnselement (1983, 

s. 18). Även om binamnselementen i strikt mening inte kan sägas vara riktiga namn brukar de 

räknas till binamnen, dock som en distinkt undergrupp till dessa (Brylla 2012, s. 10; 1999, s. 

11f.; Sundström 2015). 

Även andra personbeteckningar angränsar till binamnen, och somliga räknas i vissa fall till 

dem. Patro- och metronymika på -son och -dotter räknas i allmänhet inte som binamn, medan 

andra släktskapsbeteckningar (-magher ’måg’, bróðir, -kulle ’äkta make’ m.fl.) kan göra det 

(Brylla 2013, s. 115). Likaså brukar beteckningar med preposition och ortnamn efter förnamnet, 

t.ex. Jønis i Berghom, Sven i Backen, inte klassificeras som binamn, medan ortnamn utan pre-

position gör det (ibid.). Den förstnämnda typen kan dock möjligen klassificeras som bi-

namnselement (Peterson 1983, s. 126). För yrkesbeteckningar är det svårt att säga om det rör 

sig om namn eller appellativ (ibid.). Brylla skriver:  

 

 
2 Denna användning av termen tillnamn förekommer numera främst i den svenska namnforskningen. Danska til-

navn och norska tilnamn motsvarar den svenska termen binamn (Brylla 2012, s. 14). 
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Det är bara om en Hanes Guldsmidh inte är en guldsmed som det anses vara ett binamn, 

annars inte. Rent funktionellt är det dock ingen skillnad mellan Hanes Guldsmidh och Jon 

Guldsmidh, om den sistnämnde verkligen är en guldsmed. I ett socialt sammanhang där denna 

oftast betecknas så och på så sätt identifieras av de flesta, bör tillägget ha kunnat fungera som 

binamn. (2013, s. 115). 

 

Om de räknas som binamn eller inte kan variera mellan forskningsarbeten. Brylla (1999), och 

efter samma linje Sundström (2015), använder en vid definition som inkluderar yrkesbeteck-

ningar, medan de exkluderas i Ryman (2002).  

Skillnaderna mellan binamn, binamnselement, tillnamn och släktnamn är som vi ser här 

inte helt uppenbara, och särskilt när man undersöker ett historiskt material kan det vara svårt 

att med säkerhet säga till vilken kategori ett visst namn hör (Brylla 2016:241; Utterström 1983, 

s. 24).  

Binamnens morfologi är varierad. Som med andra typer av namn bildas de antingen sekun-

därt eller primärt. Vid sekundär bildning används en oförändrad form av ett i ordförrådet redan 

existerande ord, vanligtvis ett substantiv som Ræver, Grytofoter, Bakare, eller ett adjektiv, 

framförställt eller efterställt, som Gamæl, Lange. Även particip förekommer, som i Drukken, 

Ludhin (Brylla 1999, s. 12f.). Bildningar av adjektiv resulterar som bekant i ett binamnselement, 

eftersom de fungerar som en bestämning till huvudnamnet och därför inte kan användas själv-

ständigt. Detta gäller både starka och svaga former av adjektiven (Peterson 1983, s. 127). Vid 

primär bildning består binamnet däremot inte av ett redan existerande ord, utan är bildat på 

annat vis. En del sådana binamn består av ord avledda med suffixen -i/-e och -a (maskulin 

respektive feminin form), som Skægge, Fota. Modéer (1989, s. 96) skriver att sådana suffix 

verkar ha haft två olika funktioner: dels som ett sorts tillhörighetssuffix med betydelsen ”för-

sedd med” (Tanne ’han med tanden’, Skægge ’han med skägget’), och dels som ett individua-

liserande eller personbetecknande suffix. Brylla (1999, s. 13) menar att den tillhörighetsbeteck-

nande funktionen har varit den ursprungliga, vilken sedan övergått till en individualiserande 

funktion i namn som Korpe, Diure. En annan vanlig typ av primära bildningar är de samman-

satta binamn som bildats endast för att användas som binamn; Nyabonde, Godhdrænger, Svart-

kulle, Bikmule, o.s.v. Förutom dessa finns även så kallade satsnamn, bildade av ett verb och ett 

direkt objekt som i Dænganæf och Tømedisk, och maskulina binamn på -a som Lærkia och 

Skrika (Brylla 1999, s. 14f.). Binamn kan också bildas som ordfogningar, som i Nat ok dagher, 

Litit ok got, eller Mædh ena handen. Brylla (1999) kategoriserar dessa som sekundära bild-

ningar, medan Sundström (2015) för dem till de primära bildningarna. De utgörs förvisso av 

redan existerande ord, men den resulterande ordfogningen kan möjligen ses som en ny, primär 
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bildning. Jag följer i min undersökning Sundströms linje och kategoriserar dem som primära 

bildningar. 

Huruvida ort- och personnamn kan sägas ha semantisk betydelse eller endast referens har 

debatterats inom namnforskningen (Nyström 2016, s 40). Binamn är något annorlunda i detta 

avseende; de kan i mycket högre grad sägas ha semantiskt innehåll, då de ju fungerar som pri-

vata attribut som karaktäriserar bäraren på något sätt. Sett till binamnens semantik är mångfal-

den stor, och ett brett spektrum av betydelser kan ligga till grund för binamnen, inte minst de 

fornsvenska. Brylla (1999, s. 15) skriver därtill att ”det fornsvenska binamnsförrådet präglas av 

stor fantasi och uppfinningsrikedom”. Både hedrande och nedsättande binamn förekommer 

(Modéer 1989, s. 107). De kan även vara ironiskt givna (Jónsson 1907, s. 367). Binamnen kan 

delas in i olika semantiska grupper beroende på deras betydelseinnehåll och vilken sorts seman-

tisk analys som genomförs. Vanligtvis genomförs en ordsemantisk eller en namnsemantisk ana-

lys, eller både och. En ordsemantisk analys utgår från det betydelseinnehåll som finns i de ord 

som ingår i binamnet i fråga (Sundström 2015, s. 30). Binamnet kan då föras till en semantisk 

grupp utifrån själva ordets betydelse, t.ex. djurnamn, kulturföremål eller kroppsdelar (Hellquist 

1912). Hur säker en sådan kategorisering blir beror på hur säkert det går att tolka betydelsen 

hos de ord som ingår i binamnen. För många ord är detta inget problem, medan vissa andra – 

särskilt de som har flera olika betydelser – är svårare att säkert tolka (Sundström 2015, s. 30).  

En ordsemantisk analys är användbar när man vill komma åt ordens betydelse, men den tar inte 

hänsyn till binamnens namngivningsgrund, den betydelse som ligger till grund för själva nam-

net och som namnet ska uttrycka. En namnsemantisk analys å andra sidan utgår just från namn-

givningsgrunden. Vid en sådan analys kan binamn föras till semantiska grupper efter namnens 

betydelse, t.ex. namn åsyftande fysiska karakteristika, psykiska karaktäristika, funktion i sam-

hället eller funktion i familjesammanhang (Brylla 2012, s. 116).  Eftersom den ordsemantiska 

och den namnsemantiska analysen sker på olika nivåer kan ett binamn hamna i vitt skilda kate-

gorier i de olika analyserna; ett binamn innehållande ett ord för en kroppsdel bör föras till den 

ordsemantiska kategorin kroppsdelar, men kan namnsemantiskt föras till någon helt annan ka-

tegori än fysiska karakteristika beroende på namngivningsgrunden. Vilken namnsemantisk ka-

tegori som ett binamn ska föras till är sällan helt klart. Endast i enstaka fall går det att med 

säkerhet veta namngivningsgrunden för ett givet binamn, och oftast går det bara att spekulera. 

Som med den ordsemantiska analysen är vissa binamn lättare än andra att tolka i detta avseende 

(Sundström 2015, s. 30f.).  
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2.2 Tidigare forskning 

Sammanställningar av medeltida binamn har tidigt utförts på danskt och västnordiskt material; 

verket Danmarks gamle personnavne 2. Tilnavne (1949–64) sammanställer de danska medel-

tida binamnen, E.H. Linds Norsk-Isländska personbinamn från medeltiden (1920–21), Finnur 

Jónssons Tilnavne i den islandske oldlitteratur (1907) och Bernhard Kahles Die altwest-

nordischen Beinamen bis etwa zum Jahre 1400 (1910) behandlar de västnordiska. Någon sam-

manställning av lika stor omfattning har ännu inte gjorts på fornsvenskt material. En tidig, 

mindre omfattande översikt av det fornsvenska binamnsmaterialet ges av Hellquist (1912), där 

han delar in binamnen i olika ordsemantiska kategorier och kommenterar vissa exempel. 

Kroppsdelsrelaterade binamn utgör här en egen grupp, och Hellquist ger tolkningar och kom-

mentarer för vissa av dem (1912, s. 100). Antalet binamn som presenteras är dock begränsat. 

Som Hellquist själv påpekar presenterar undersökningen endast ett axplock ur den vid den tiden 

tillgängliga namnskatten (1912, s. 84).  

Flera arbeten har sedan dess presenterat mer generella genomgångar av medeltida svenska 

och nordiska binamns morfologi och semantik. Ett tidigt exempel är Sven Ekbos Personbinamn 

under vikinga- och medeltid (1947), och senare i samma anda de avsnitt som behandlar binamn 

i Ivar Modéers Svenska personnamn (1989). Eva Brylla har författat flera artiklar och hand-

bokskapitel på ämnet, bland annat Anna Mædh inga hænder, Karl Dænganæf och Ingridh 

Thiuvafinger: Några exempel på medeltida binamn (1999) och Bynames and nicknames (2016), 

samt kapitlet om binamn i Namn och namnforskning: ett levande läromedel (2013). Hon har 

också behandlat mer specifika aspekter hos de medeltida binamnen, som i Fornsvenska mans-

binamn av typen Dyna, Gylta och Stura (1996). Lennart Ryman har likaså behandlat medeltida 

binamn på olika sätt, bland annat deras roll i framväxten av släktnamn i Uppland (2002). Patrik 

Larsson har skrivit om binamn konstruerade med prepositionen mædh, och finner bl.a. att ma-

joriteten av dem syftar på någon kroppsdel (2008, s. 84f.). 

Binamn har diskuterats på ett antal NORNA-symposier, särskilt vid de benämnda Binamn 

och släktnamn (1974), Personnamnsterminologi (1981) och Binamn: Uppkomst, bildning, ter-

minologi och bruk (2010). Flera värdefulla bidrag till forskningen har getts vid dessa symposier, 

bland annat de av John Kousgård Sørensen (1975), Thorsten Andersson (1983), Lena Peterson 

(1983) och Gudrun Utterström (1983). I handlingarna från det senaste symposiet ges en översikt 

för den nordiska binamnsforskningen av Brylla (2012) och en upplysande genomgång av ord-

böcker och samlingar rörande nordiska personbinamn av Ryman (2012). Magnus Källströms 
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(2012) och Stefan Jacobssons (2012) artiklar om binamn i vikingatida runinskrifter utkom li-

kaså från detta symposium.  

Sundström (2015) har studerat medeltida binamn i Arboga stads tänkebok, ett material som 

delvis också ingår i min undersökning. Binamnen analyseras både morfologiskt och semantiskt, 

med syftet att undersöka hur binamnen i materialet bildats och vilka namngivningsgrunder de 

kan ha haft (2015, s. 9). Den morfologiska undersökningen delar in binamnen i grupper efter 

deras bildningssätt, t.ex. maskulina namn på -a, avledningar på -e, binamn bildade av substan-

tiv o.s.v. Den semantiska analysen är både namn- och ordsemantisk, men gruppindelningen görs 

främst namnsemantiskt efter binamnens namngivningsgrund (Sundström 2015, s. 17). De se-

mantiska grupper som Sundström använder sig av är Härstamning och släktskap, Härkomst 

(geografisk) och boplats, yrke, sysselsättning och social ställning, yttre egenskaper, inre egen-

skaper, kläder och utrustning samt vanor och händelser (2015, s. 30). Sundström finner att 

sekundärt bildade binamn utgör majoriteten i materialet, och att de bildade av substantiv är 

vanligast bland dem. Av de primära bildningarna är avledningar på -e/-a och sammansättningar 

vanligast. Den semantiska analysen visar att kategorierna yrke, sysselsättning och social ställ-

ning och yttre egenskaper står för den största delen av binamnens namngivningsgrunder. Bi-

namn hörande till kategorierna inre egenskaper, kläder och utrustning samt vanor och händel-

ser verkar inte vara lika vanliga i materialet, enligt Sundström ”kanske beroende på att dessa 

karaktäristika inte är lika påtagliga som en människas utseende eller hennes yrke och syssel-

sättning” (2015, s. 52f.). Hon påpekar dock att den namnsemantiska analysen som alltid är osä-

ker, och att det inte går att nå något exakt kvantitativt resultat för dessa förhållanden (ibid.).  

Även moderna svenska binamn har varit föremål för forskning. En kortare genomgång av 

de moderna binamnens formella och semantiska sidor ges i Modéer (1989). Ett mer omfattande 

arbete har gjorts av Linnea Gustafsson (2016) som studerar det moderna svenska binamns-

skicket från ett namnbrukarperspektiv, förankrat i ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk. Hon 

använder sig av intervjuer och enkäter för att kartlägga binamnens former, bruk och använd-

ningsområden. Ett sådant tillvägagångssätt är av uppenbara skäl inte möjligt för det fornsvenska 

material som jag undersöker, men Gustafssons resultat kan ändå vara relevanta för en diskuss-

ion om historiskt material. En av Gustafssons ambitioner med arbetet var just ”...att resultaten 

i efterhand, om behov finns, även ska kunna appliceras på ett historiskt material där den här 

typen av frågeställningar inte är lika lätta att besvara” (2016, s. 16). Jag har inte utrymme att 

utnyttja alla hennes resultat, men vissa delar kan ändå vara värda att inkludera. Gustafsson ge-

nomför ett antal särdragsanalyser på binamnen, och av särskilt intresse för en jämförelse med 

mitt material är resultaten angående namnbärarnas upplevda orsaker till binamnens uppkomst. 
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Hon identifierar fyra olika sådana namngivningsorsaker: särskiljande, uttalslättnader, humor 

m.m. och smeksamma positionsbestämningar (2016, s. 66). Till den förstnämnda kategorin hör 

de binamn som givits för att identifiera och särskilja personer, t.ex. de som bär likadana för-

namn. Till den andra kategorin hör de binamn som givits för att kunna användas som ett lättare 

uttalat alternativ till ett förnamn, t.ex. Jaja, Kicka, Ninni. I Gustafssons material har sådana 

binamn skapats till följd av barns uttalssvårigheter, eller för att underlätta kommunikationen 

med personer som har ett annat modersmål (2016, s. 67). Till kategorin humor m.m. hör binamn 

som skapats med humoristiska eller lekfulla motiv. Den sista kategorin, smeksamma positions-

bestämningar, är givna som ömhetsbetygelser, t.ex. Gullet, Hjärtat. Gustafsson skriver att vissa 

av binamnen räknade till denna kategori har en svag namnkaraktär, men att de ändå på många 

sätt liknar binamn med avseende på tillkomst och användningsområde. Hon noterar också att 

binamn i denna kategori mycket oftare ges till kvinnliga namnbärare än manliga (2016, s. 68f.).  
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3 Material och metod 

I detta avsnitt presenterar jag undersökningens material och metod. Jag redogör inledningsvis 

för källornas allmänna beskaffenhet och de metoder jag använder för att försöka besvara mina 

frågeställningar, för att sedan närmare beskriva materialets urval och avgränsningar samt de 

analyser jag genomför. 

Undersökningens material består i grunden av 131 fornsvenska kroppsdelsrelaterade bi-

namn (se bilaga). Samtliga av dessa har hämtats från tillnamnssamlingarna på Sveriges medel-

tida personnamn (SMP), en del av namnarkivet hos Institutet för språk och folkminnen (ISOF) 

i Uppsala. Dessa samlingar ska ta upp alla personnamn som bevarats i skriftliga källor under 

medeltiden inom nuvarande Sveriges och Finlands gränser. Namn från de dåvarande norska 

landskapen Bohuslän, Jämtland, och Härjedalen inkluderas, och i något mindre omfattning även 

namn från de dåvarande danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland. Tidsmässigt omfattar 

samlingarna hela medeltiden, från ca 1050 fram till ca 1520 (SMP 1967ff., s. III.). Tillnamns-

delen av samlingarna innehåller främst binamn, men även släktnamn (Ryman 2010, s. 96). Det 

framgår inte exakt vilka beteckningar som räknas till binamnen, men omfånget verkar vara 

brett. Bl.a. hustrunamn och yrkesbeteckningar återfinns här. Till skillnad från förnamnen har 

tillnamnsdelen av ordboken inte ännu börjat ges ut, och något officiellt register för dessa exi-

sterar ännu inte. Jag har därför utnyttjat en sammanställning som Patrik Larsson gjort (2005), 

innehållande samtliga tillnamn som finns i SMP:s arkiv. Denna lista är i praktiken ett register, 

och har gjort det möjligt för mig att leta upp de binamn som är av intresse för min undersökning. 

Denna lista innehåller dock endast binamnslemman, inte de enskilda belägg som finns för varje 

lemma och därmed inte heller den tillhörande information som krävs för min analys. Jag har 

därför inhämtat kompletterande information för de relevanta binamnen direkt från SMP:s arkiv, 

där beläggen finns nedskrivna på kort.  

Eftersom jag vill se hur vanligt förekommande binamnen är vad gäller antalet namnbärare 

har jag valt att endast räkna antalet unika namnbärare av namnen ifråga – jag utgår alltså inte 

från samtliga belägg som finns för dessa binamn. Detta tillvägagångssätt ger inte en komplett 

bild av användningen; jag kan inte se hur binamnen faktiskt används i texterna, hur ofta de 

används och när de används. Det enda jag kan få en bild av är namngivningen (inkl. namntag-

ningen): hur många personer som har givits ett visst binamn. Med tanke på att de binamn som 

finns bevarade skriftligt från medeltiden förmodligen endast motsvarar en bråkdel av alla de 

binamn som faktiskt bars blir inte heller denna bild särskilt komplett. Den kan endast ge en 
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fingervisning om namngivningen för dessa binamn. Vissa slutsatser bör dock kunna dras från 

denna fingervisning, och jag tror att namngivningen ska kunna kartläggas ganska väl.  

3.1 Urval och avgränsning 

Som förklarades i föregående avsnitt har inhämtningen och urvalet av undersökningens material 

i princip skett i två steg: Från Larssons tillnamnslista hämtas binamnslemman. Från SMP:s 

arkiv hämtas sedan de kort som ger belägg för alla enskilda namnbärare av dessa binamnslem-

man. Jag tillämpar olika kriterier för excerpering av binamnslemmana och uppgifter om namn-

bärarna, vilka jag redogör för nedan. Jag använder mig här likt Brylla (1999, s. 11f.) av en vid 

definition av termen binamn som inkluderar binamnselement, eventuella yrkesbeteckningar, 

släktskapsbeteckningar o.s.v. Jag tar fasta på idén om binamn som privata attribut, och exklu-

derar därför alla binamn som på något sätt överförts från en person till en annan från min defi-

nition (se kriterierna för namnbärare nedan). 

Binamnslemma som uppfyller följande kriterier har hämtats från Larssons tillnamnslista 

och använts i undersökningen: 

1. Binamnen ska innehålla något (fornsvenskt) ord för en mänsklig kroppsdel.  

2. Ordet för kroppsdelen ska inte vara alltför tvetydigt i sin betydelse.  

Båda dessa kriterier utgår från en ordsemantisk analys av binamnen. Formuleringen ”ord för 

mänsklig kroppsdel” eller ”kroppsdelsord” innebär här ett substantiv som syftar på en mänsklig 

kroppsdel, eller ett ord avlett från ett sådant substantiv. Alltså inkluderas binamn som Hand, 

Handløs och Enhænd, men inte Store, Lange eller Halte. Kroppsdelsordet kan ingå som förled, 

efterled eller utgöra hela namnet, eller på annat sätt ingå i en ordfogning. Detta första kriterium 

innebär också att binamnslemman som innehåller ord för djurs kroppsdelar, t.ex. Kløf ’klöv’, 

inte inkluderas i undersökningen. Det förekommer dock att ord för djurs kroppsdelar namnse-

mantiskt kan syfta på en mänsklig kroppsdel hos namnbäraren, t.ex. Korvamule (Hellquist 

1912, s. 100). Sådana binamn har därför inkluderats under den semantiska gruppen kroppsdelar 

av vissa forskare (Hellquist 1912). Jag gör ett något striktare ordsemantiskt urval, och inklude-

rar inte sådana namn även när de syftar på någon mänsklig kroppsdel. Detta gäller även enkla 

kroppsdelsord som næf ’näbb’ (som definitivt använts om människans näsa, se t.ex. Dænganæf, 

Kroknæf, Skarpanæf i Brylla 1999, s. 14ff.) och stiærter ’stjärt’. Ord som kan syfta på en 

kroppsdel hos både människa och djur, som maghe och ben, inkluderas däremot. En närliggande 

grupp utgör namn som Grisafot och Getaskalle. Dessa namn innehåller ett kroppsdelsord som 
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lika väl kan användas för människor och djur, men då förlederna syftar på just djur är det möjligt 

att en ickemänsklig kroppsdel åsyftas. Det är möjligt att namnet i överförd betydelse syftar på 

en mänsklig kroppsdel, men i mitt ordsemantiska urval kan de ändå inte accepteras. Namn som 

Smiørøgha ’smörhåla (i gröt)’ och Hovudhstykket ’huvudduk l. nattmössa’, exkluderas, då 

kroppsdelsord visserligen ingår men sammansättningen (ordsemantiskt) syftar på något annat 

än en kroppsdel. Att kroppsdelsordet ska vara fornsvenskt innebär i praktiken också att åt-

minstone utomnordiska binamnslemman exkluderas från materialet. Då även t.ex. tyska namn 

förekommer i SMP:s arkiv, och då dessa i vissa fall ytligt sett kan likna ett fornsvenskt kropps-

delsrelaterat ord, är det fortfarande möjligt att sådana namn inkluderas av misstag.  

Mitt andra kriterium berör sådana ord för mänskliga kroppsdelar som är homonyma med 

andra ord, uppvisar flera olika betydelser förutom kroppsdelen eller av någon annan anledning 

är svåra att entydigt tolka. Sådana exkluderas för att minimera risken att binamn som inte egent-

ligen innehåller ord för mänskliga kroppsdelar inkluderas i materialet. Exempel på bi-

namnslemman som inte möter detta kriterium är Buk, som förutom betydelsen ’mage’ också 

kan syfta på djuret bock, och Nagel, som också kan ha betydelsen ’spik’ eller ’nejlika’. Detta 

gäller även sammansättningar som innehåller flertydiga ord; såvida de inte mer eller mindre 

entydigt kan tolkas som att de ordsemantiskt syftar på en mänsklig kroppsdel exkluderas de.  

Detta kriterium innebär dock inte att alla flertydiga ord ska exkluderas, då väldigt få ord är 

helt och hållet entydiga utan sin kontext. Jag har valt att excerpera binamnslemman innehål-

lande tvetydiga ord om jag bedömer att det är mindre sannolikt att de ord som ingår i bi-

namnslemmana används i sina andra, icke-kroppsdelsrelaterade betydelser. Därför inkluderas 

t.ex. foter, som ju inte nödvändigtvis syftar på just en mänsklig fot, och øgha, som bl.a. kan 

betyda ’hål, öppning’ och ’prick på tärning’. Risken för att orden används i dessa betydelser 

bedömer jag vara tillräckligt låg för att de ska kunna inkluderas i materialet. Att bedöma denna 

risk är förstås en avvägning som får göras från fall till fall, och det går inte att dra en exakt gräns 

för vad som är acceptabelt och inte utifrån detta kriterium. Ett sådant urval leder också till att 

flera relevanta binamn – som Buk och Nagel – exkluderas från undersökningen, men jag anser 

det nödvändigt för undersökningens validitet.  

För de binamnslemman som uppfyller ovanstående kriterier hämtas de belägg som finns 

för unika namnbärare av binamnen i fråga. Jag inkluderar namnbärare som uppfyller följande 

kriterier: 

1. Namnbärarens binamn ska inte bäras som ett släktnamn eller hustrunamn.  

2. Namnbäraren ska komma från medeltida svenskt språkområde. 
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Det första kriteriet innebär att jag exkluderar de namnbärare som jag anser använder binamnet 

som ett släktnamn. Jag använder mig här av Rymans (2002, s. 25) definition av släktnamn: 

”…ett i rakt nedstigande led ärftligt eller bland syskon överfört tillnamn, som är avsett att mar-

kera tillhörighet till en släkt”, och för urvalet hans därpå följande praktiska krav: ”…att det 

[binamnet] blivit brukat i två på varandra följande generationer eller av två syskon”. Det är i 

praktiken mycket svårt att med säkerhet veta om ett visst binamn har brukats som släktnamn, 

då det i de flesta fall saknas information om vad en viss namnbärares familjemedlemmar har 

hetat. Det är fullt möjligt att ett binamn som endast är belagt hos en namnbärare har ärvts från 

dennes förälder, utan att den tidigare namnbäraren är belagd i någon källa. Det är också möjligt 

att två eller fler bärare av samma binamn har burit namnet som släktnamn, utan att det går att 

utläsa från källmaterialet. Jag kan därmed endast exkludera de få fall där jag anser det finnas 

grund för att tro att ett binamn har brukats som släktnamn. Jag utgår i min bedömning från 

binamnet, plats och årtal för beläggen och namnbärarnas samhällsposition, samt annan inform-

ation om eventuellt släktskap om sådan är tillgänglig. Kriteriet innebär också att jag exkluderar 

de namnbärare som jag anser ha fått binamnet överfört från en make. Jag inkluderar dock maken 

som namnbärare, om denne är belagd. Även här är det inte helt lätt att avgöra om ett binamn i 

själva verket är ett hustrunamn; i princip krävs en make belagd med samma binamn för att vara 

säker.  

Det andra kriteriet innebär att jag endast inkluderar de namnbärare som jag bedömer troli-

gen komma från inom det medeltida Sveriges gränser. Som nämnt ovan inkluderas namn från 

de dåvarande danska och norska landskapen i SMP:s arkiv, och jag exkluderar alltså namnbä-

rare som jag tror kommer från något av de landskapen. Detta för att undvika att blanda svenska, 

danska och norska binamn, som ju i språkformen vid denna tid vara mycket snarlika (om inte 

identiska) och därmed inte alltid exkluderas i och med mitt kriterium om fornsvenska kropps-

delsord ovan. Även namnbärare från Gotland, som endast bitvis har varit i svenskt styre under 

medeltiden, exkluderas från min undersökning. Namnbärare från Finland och Åland, som var i 

svenskt styre under medeltiden, inkluderas i mitt material. Finskspråkiga binamn sorteras lik-

som andra utomnordiska binamn ut via kriteriet om fornsvenska kroppsdelsord. Varifrån en 

namnbärare kommer är inte alltid lätt att med säkerhet avgöra. Jag utgår i min bedömning främst 

ifrån den geografiska proveniens som i de flesta fall finns listad på korten för namnbärarna.  

De urvalsprinciper som jag redogjort för här ovan leder alltså nödvändigtvis till att vissa 

binamnslemman och namnbärare exkluderas, som annars kan vara av intresse i sammanhanget. 

Valet att utgå från enskilda namnbärare komplicerar också saken något; det är i många fall svårt 

att avgöra om olika men snarlika belägg syftar på samma person eller flera olika. Jag bedömer 
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dock att den stora majoriteten av binamnslemmana och namnbärarna som utgör mitt material 

följer undersökningens urvalsprinciper. 

3.2 Analys 

När alla relevanta binamnslemman och namnbärare excerperats analyseras de kvantitativt. Jag 

genomför i praktiken fyra olika analyser: en morfologisk analys av binamnslemmanas bild-

ningssätt (analys 1), en ordsemantisk analys av de kroppsdelsord som ingår i binamnslemmana 

för att se vilka kroppsdelar som åsyftas (analys 2), en namnsemantisk analys för att fastställa 

binamnslemmanas namngivningsgrunder (analys 3) och en analys av binamnens namnbärare 

(analys 4).  

3.2.1 Analys 1 - Morfologi 

Jag fastställer binamnlemmanas fördelning inom följande morfologiska kategorier: 

• Tillnamnstyp. Binamnslemmana fördelas här mellan egentliga binamn och binamnsele-

ment (se avsnitt 2.1). 

• Bildningstyp. Binamnslemmana har antingen primär eller sekundär bildning (se teori-

avsnittet). Jag utgår i detta avseende från Söderwalls Ordbok Öfver svenska medeltids-

språket Vol I-V och Schlyters Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar, samlade 

i Fornsvensk lexikalisk databas (FLD). Endast om ett motsvarande appellativ finns upp-

taget för ett binamnslemma räknar jag det som en sekundär bildning, annars primär. Om 

ett motsvarande appellativ finns upptaget, men endast är belagt som binamn, räknas det 

likaså som en primär bildning. 

• Morfologisk binamnstyp. Binamnslemmana är antingen enkla, avledda, sammansatta 

eller ordfogningar. Avledda är de som bildats primärt med avledningssuffixen -e/-a. 

Med sammansatt menas här de sammansättningar som ”bildats enkom för att tjäna som 

binamn” som Sundström uttrycker det (2015, s. 21). Sammansatta binamnslemman är i 

denna kontext alltså alltid primära bildningar. Ett sekundärt bildat binamnslemma kan 

bestå av ett ursprungligen sammansatt ord, som Kinben, men räknas då som ett enkelt 

binamn. Ordfogningar består av prepositionsfraser och flerordiga nominalfraser som 

mædh Ena øghat och Brutit hovudh.  
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3.2.2 Analys 2 – Ordsemantik och kroppsdelar 

Jag analyserar binamnslemmana ordsemantiskt och noterar vilka kroppsdelar som åsyftas i de 

kroppsdelsord som ingår i binamnslemmana, samt hur dessa fördelar sig över materialet. Jag 

samlar sedan binamnslemmana i olika semantiska fält baserat på den kroppsdel som åsyftas i 

varje enskilt binamnslemma. Jag använder här termen semantiskt fält som ”...in its broadest 

sense refers to a subset of a language’s vocabulary that makes up some thematic unit” (Murphy 

2003, s. 92). Här utgörs de semantiska fälten av en grupp ord som alla hör till ett visst område 

på människokroppen, enligt nedan: 

• Huvudet: Hit hör alla binamnslemman som innehåller ett ord syftande på någon kropps-

del som kan föras till det semantiska fältet Huvudet, t.ex. kroppsdelarna mun, hals, ögon, 

näsa, skägg, hår o.s.v. En särskild ”kroppsdel” i detta semantiska fält är vad jag väljer 

att kalla huvudet som helhet (H.s.h.), en kategori gjord för att husera binamnslemman 

innehållande ord som hovudh, høs ’huvud’ och hiæsse ’hjässa’.  

• Ben och fötter: T.ex. fot, ben. 

• Armar och händer: T.ex. arm, hand. 

• Torso: T.ex. rygg, mage. 

• Övrigt: De binamnslemman som innehåller ett ord syftande på någon kroppsdel som 

inte kan föras till något av de andra semantiska fälten. 

Jag gör denna indelning för att lättare visa vilka delar av kroppen, i grövre drag, som orden i 

binamnslemmana syftar på. 

3.2.3 Analys 3 - Namnsemantik 

Jag utför en namnsemantisk analys av binamnslemmana för att försöka fastställa deras namn-

givningsgrunder. Jag använder mig av följande namnsemantiska kategorier (från Sundström 

2015, s. 30):  

• Yttre egenskaper – fysiska karaktäristika hos namnbäraren 

• Inre egenskaper – psykiska karaktäristika hos namnbäraren 

• Yrke, sysselsättning och social ställning 

• Vanor och händelser 

• Klädsel och utrustning 

• Härstamning och släktskap 

• Härkomst och boplats 
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Som tidigare nämnts blir namnsemantiska tolkningar av binamn för det mesta spekulativa, då 

det sällan går att veta något säkert om namngivningsgrunden. Ett givet binamn kan därför tän-

kas passa in i flera olika namnsemantiska kategorier. Det är inte heller säkert att alla de namn-

semantiska kategorierna som listats här finns representerade i mitt material.   

3.2.4 Analys 4 – Namnbärare 

Antalet namnbärare, deras kön och deras fördelning över binamnslemmana i materialet noteras 

och sammanställs. Om ett binamn används absolut och inte kan kopplas till någon namnbärare 

där könet är känt kategoriseras namnbärarens kön som okänt. Samma sak gäller i de fall då jag 

inte säkert kan fastställa namnbärarens kön utifrån deras förnamn. I de fall där en person bär 

mer än ett binamn räknas en namnbärare till samtliga binamnslemman ifråga, då ett bi-

namnslemma alltid måste ha minst en namnbärare.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för undersökningens resultat. Jag redovisar resultaten rörande de fyra 

analyserna i ordning: morfologisk analys (4.1), ordsemantisk analys (4.2), namnsemantisk ana-

lys (4.3) och analys av namnbärarna (4.4). Som framgick av föregående kapitel är det i många 

fall svårt att med säkerhet fastställa exakt hur många namnbärare som ska räknas till ett visst 

binamnslemma, främst med tanke på eventuellt släktskap och hemhörighet samt fall av absolut 

användning av binamnen. De siffror som redovisas för antal namnbärare per binamnslemma är 

de mest troliga utifrån de urvalsprinciper som denna undersökning följer (se avsnitt 3.1), men 

har alltså alltid en viss felmarginal. Jag kommenterar vissa binamnslemman löpande, där jag 

finner det lämpligt. 

4.1 Morfologisk analys 

Totalt ingår 131 olika binamnslemman i undersökningens material. Deras tillnamnstyp, bild-

ningstyp och morfologiska binamnstyp är fördelade enligt tabell 1, 2, och 3, respektive.  

Som framgår av tabell 1 utgör egentliga binamn den stora majoriteten av de binamnslem-

man som ingår i materialet, 86,3%. Binamnselementen utgörs av adjektiv som Thumaløs, 

Enhænde, och ordfogningar av typen mædh Ena øghat, mædh Stora benet. Ordfogningarna 

Brutit hovudh, Hal i hand och Hand i sæk räknar jag till binamnen. 

 

 

 

 

 

Tabell 2 visar att över tre fjärdedelar av binamnslemmana, 76,3%, är kategoriserade som pri-

mära bildningar. I flera av fallen är det svårt att säkert veta om det egentligen rör sig om en 

primär eller sekundär bildning. För binamnslemman som Suruben, Vaghehals, Træben är det 

fullt möjligt att sådana ord redan existerade i ordförrådet och att namnen är sekundärt bildade; 

enligt SAOB används åtminstone de två sistnämnda på 1500-talet, och surben på 1600-talet. 

Likaså är det svårt att tänka sig att binamnet Fingerløs egentligen är primärt bildat endast för 

att användas som binamn. Jag kategoriserar dem dock som så eftersom de i FLD endast verkar 

vara belagda som binamn.  

 

Tabell 1. Tillnamnstyper  

 Binamn Binamnselement Totalt 

Antal 113 18 131 

Andel 86,3% 13,7% 100% 
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Som framgår av tabell 3 kan 61,1% av binamnslemmana kategoriseras som sammansatta bi-

namn som Dighraben, Blafot eller Guløgha. Enkla binamn utgör knappt en fjärdedel av bi-

namnslemmana, t.ex. Mund, Fot, Skalle eller Handløs. En mindre andel utgör ordfogningarna, 

som i 11 av de 14 fallen består av binamnselement inledda av mædh. Endast sex stycken är 

avledningar med -e/-a som Fote, Hvitfota eller Tanne. 

 

 

 

 

4.2 Ordsemantisk analys 

Kroppsdelsord motsvarande de flesta av människokroppens olika delar finns representerade i 

undersökningens binamnslemman. I tabell 4–7 nedan har jag samlat alla binamnslemman i de 

olika semantiska fält som presenterades i avsnitt 3.2.2. I fig. 1 redovisas antalet och andelen 

binamnslemman som jag räknar till varje semantiskt fält. 

Som framgår av tabell 4 räknas ett stort antal olika kroppsdelar till det semantiska fältet 

Huvudet. Av dessa utgör binamnslemman innehållande ord för huvudet som helhet (H.s.h.) den 

största kategorin, representerade i namn som Bredhskalle, Brutit hovudh, Høs, Knaphøvde och 

Hiæsse. Till kroppsdelen mun, dit näst flest binamnslemman kan räknas, räknar jag även bi-

namnslemman innehållande ord för sakligt och semantiskt närliggande kroppsdelar: Læppe, 

Tunga, Tan, Tanne, Kækki och Kiæpt. Till de mer fåtaligt representerade kroppsdelarna hör 

panna, med binamnslemmana Blapanna och Rødhpanna3. Det förstnämnda förekommer i ab-

solut användning, och det är därför svårt att fastställa om det bars av någon ur Blåpannaätten, 

där den användes som släktnamn av åtminstone två personer (Hildebrand 1934). För bi-

namnslemmana med ord syftande på näsan (Langanæsa, Nesabit, och Næse) föreligger en viss 

risk att betydelsen egentligen är ’näs’.  

 
3 Panna är för övrigt ett av de mer tveksamma fallen när det gäller tvetydighet; betydelsen ’panna, kittel’ är 

också möjlig. Jag har dock tillåtit ordet i just de två nämnda sammansättningarna. 

Tabell 2. Bildningstyp  

 Primär Sekundär Totalt 

Antal 100 31 131 

Andel 76,3% 23,7% 100% 

Tabell 3. Morfologiska binamnstyper    

 Enkla Sammansatta Ordfogningar Avledda Totalt 

Antal 31 80 14 6 131 

Andel 23,7% 61,1% 10,7% 4,6% 100% 
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Tabell 5 visar att binamnslemman innehållande ord för kroppsdelen fot är något vanligare än 

de som syftar på ben. Till den förstnämnda kategorin hör bl.a. binamnslemmat Blafot. Den 

ordsemantiska tolkningen av detta namn är inte riktigt så enkel som det först verkar. I DGP 

finns följande tolkning av Bláfotr: ”Falco cyanopus, en Falkeart [...]. Om Tilnavnet skal forkla-

res udfra Falkenavnet, er usikkert; vn. Subst. Bláfotr bruges ogsaa om en Ræv med sorte Poter, 

og Navnet kan lige saa godt forstaas som ’Mand med sort Fod’” (1949–64, s. 83). Några sådana 

betydelser verkar inte vara belagda i FLD, dock förekommer de i SAOB. Jag har även räknat 

binamnslemman med ord syftande på baken i denna kategori, endast representerade i namnet 

Drøperøf. 

 

För det semantiska fältet Armar och händer utgör binamnslemman kopplade till handen den 

stora majoriteten, nämligen 88,9%, se tabell 6. Till kroppsdelen hand har jag även räknat in de 

binamnslemman som innehåller ord för fingrarna: Thumaløs, Fingerlot, Fingerløs, 

Thiuvafinger och Kiækefinger. Resterande syftar endast på handen, t.ex. Blahand, Hand i sæk, 

mædh Ena handene, och Næve. Endast två binamnslemman innehåller ord hörande till armarna, 

nämligen Alboghi ’armbåge’ och mædh Axlana. 

 

 

Tabell 4. Kroppsdelar hörande till det semantiska fältet Huvudet och antalet namn per kroppsdel 

 H.s.h Mun Hals Ögon Skägg Hår Nacke Näsa Kind Panna Öron Totalt 

Antal 21 11 8 8 7 7 4 3 3 2 1 75 

Andel 28,0 14,7 10,7 10,7 9,3 9,3 5,3 4,0 4,0 2,7 1,3 100% 

 
Tabell 5. Kroppsdelar hörande till det semantiska fältet Ben och fötter och antalet namn per 

kroppsdel 

 Fot Ben Bak Totalt 

Antal 17 11 1 29 

Andel 58,6 37,9 3,4 100% 

Tabell 6. Kroppsdelar hörande till det semantiska fältet Armar och händer och antalet namn per 

kroppsdel 

 Hand Arm Totalt 

Antal 16 2 18 

Andel 88,9 11,1 100% 
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Ett fåtal binamnslemman kan föras till det semantiska fältet Torso (tabell 7). Tre binamnslem-

man innehåller ord som syftar på ryggen (Bak4, Innanbak och Krøkrygg), två på magen (Maghe 

och Blavamb) och en på sidan av kroppen (Slaksidha). 

 

 

Till det lexikala fältet Övrigt räknar jag binamnslemmana Blodhhiærta, Kropp och Kurahudh, 

vilka inte rakt av kan placeras i någon av de andra kategorierna. Fsv. kropper kan syfta på just 

människokroppen, men också en körtelsvulst till följd av struma. 

Figur 1. visar det totala antalet och andelen binamnslemman som ingår i varje semantiskt 

fält. Binamnslemman hörande till det semantiska fältet Huvudet utgör den allra största delen, 

följt av Ben och fötter, Armar och händer, Torso och till sist Övrigt, i nedstigande ordning. 

 

 

Figur 1: Antal och andel binamnslemman per semantiskt fält 

 

 

 

 

 
4 Fsv. bak ’rygg’ ska inte förväxlas med den nusvenska kroppsdelstermen bak ’rumpa’ som jag för till ett annat 

semantiskt fält. 

57,3% (75st)

22,1% (29st)

13,7% (18st)

4,6% (6st)
2,3% (3st)

Binamnslemman per semantiskt fält

Huvudet Ben och fötter Armar och händer Torso Övrigt

Tabell 7. Kroppsdelar hörande till det semantiska fältet Torso och antalet namn per kroppsdel 

 Rygg Mage Sida Totalt 

Antal 3 2 1 6 

Andel 50,0 33,3 16,7 100% 
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4.2.1 Kroppsdelar som ej förekommer i materialet 

Som framgått ovan finns de flesta av människokroppens olika delar representerade i bi-

namnslemmana, vissa i högre grad än andra. Samtidigt finns flera kroppsdelar som inte före-

kommer i några av binamnen i materialet. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att sådana 

kroppsdelar inte går att finna i några av de nordiska binamnen överlag; i vissa fall har de helt 

enkelt exkluderats från materialet via undersökningens urval (se avsnitt 3.1)5. Nagel är ett så-

dant exempel. I vissa fall har jag dessvärre missat att ta med relevanta binamnslemman i mitt 

ursprungliga urval från Larssons lista. Detta gäller binamn som innehåller ord syftande på det 

kvinnliga könsorganet (Harpa, Kunta) samt på bröstet (Bryst, Brysting) (se Sundström 2015, s. 

19, 27). Sett till Jónssons sammanställning (1907, s. 218) står det klart att även ord för mannens 

könsorgan har ingått i fornvästnordiska binamn, och det är mycket möjligt att sådana binamn 

även förkommit i det medeltida svenska materialet. Jag har dock inte lyckats hitta något sådant 

binamn i Larssons binamnslista. Kuk och Kuken förekommer förvisso, men det ordet verkar 

inte finnas belagt i FLD. Enligt Svensk ordbok finns ordet kuk belagt i betydelsen ’manligt 

könsorgan’ sedan åtminstone ca 1650. En del andra kroppsdelar verkar ändå vara frånvarande 

även sett till Larssons binamnslista; armber ’arm’ förekommer t.ex. inte i något av namnen 

(dock kan nog namn på -hand syfta på armen, se 4.1.1). Taa ’tå’ verkar inte heller förekomma 

i Larssons lista, såvida jag inte har förbisett något. Jag har åtminstone inte hittat några bi-

namnslemman som jag med säkerhet kan tolka på det viset. Ett frestande men inte helt överty-

gande exempel är Tonagel – förledens form stämmer inte helt överens med det förväntade och 

ordet nagel är som bekant tvetydigt. Jónssons sammanställning har förvisso enkelt Tá ’tå’, men 

han tar inte upp några sammansättningar (s. 222). Lind nedtecknar däremot sammansättning-

arna gulltá, langtá, leirtá och nautztá (1920–21, s. 379). Ta förekommer även i DGP, där dock 

åtminstone delvis som ett adelsnamn (1949–64, s. 1115). 

4.3 Namnsemantisk analys 

En namnsemantisk tolkning av historiskt material blir oundvikligen spekulativ, då vi sällan kan 

känna till namngivningsgrunden med någon säkerhet. Jag har kategoriserat binamnslemmana 

efter de semantiska grupper som jag anser vara de mest troliga, men man kan i de allra flesta 

fall tänka sig flera olika tolkningar av ett binamnslemma.  

Nästan alla binamnslemman i materialet kan förstås på ett eller annat sätt föras till kategorin 

”yttre egenskaper”, alltså att de faktiskt syftar på den kroppsdel som ingår i binamnet eller något 

 
5 Urvalsprocessen påverkar förstås samtliga siffror som redovisats i detta avsnitt.  
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annat som har med namnbärarens yttre att göra. Så har jag också tolkat majoriteten av bi-

namnslemmana i materialet. Sekundära bildningar av enkla ord som Hovudh, Mund, Fot, Hand, 

Ben, Nakke o.s.v. har tolkats som att namnbäraren haft något utmärkande drag för kroppsdelen 

ifråga, t.ex. en skada (Brylla 1999, s. 15; Sundström 2015, s. 40; jfr munnr, tǫnn, fótr i Jónsson 

1907, s. 204, 206, 219). Brylla skriver därtill att ”Även om, vilket framhållits i debatten, pars 

pro toto-beteckningar som fot, hovudh, skalle och næf kan ha kommit att betyda ’person’ i all-

mänhet, kan man också tänka sig att personen verkligen haft en betydande fot, huvud etc.” 

(1999, s. 15). Ekbo skriver om efterlederna -nef, -kollr, -skalli och -skeggi att de oftast syftar 

på en allmännare betydelse ’man’ (1947, s. 275). Jag går med på att dessa kroppsdelsord kan 

ha fått en sådan allmännare betydelse när de ingår som efterleder i ett binamn, men jag har svårt 

att tro att samma sak gäller när de utgör ett enkelt binamn. Om binamnens funktion ska vara att 

individualisera och särskilja finns det ingen poäng med att ge någon ett binamn med betydelsen 

’person’; det är inte ett särskiljande drag och karaktäriserar inte namnbäraren. Jag tolkar därför 

sådana kroppsdelsord i deras specifika, kroppsliga betydelse. Det vanligt förekommande skalle 

(se även avsnitt 4.2) kan betyda ’huvud, kranium’ eller ’skallig, skallig person’. I Jónssons 

material förekommer det också tillsammans med ett ortnamn, t.ex. Hólmskalli, och tolkas då 

som ”Skallen fra Hólm” (1907, s. 189). Jag tolkar det som att -skalli då, som efterled, används 

i betydelsen ’skallig person’ eller helt enkelt ’person’. Möjligen är det sådan härkomst eller 

boplats som åsyftas i namnen Byaskalle och Tomtaskalle i mitt material. Fot, även det vanligt 

förekommande, kan nog även syfta på benet i vissa fall (jfr fótr i Jónsson 1907, s. 219). Samma 

sak gäller nog Hand; Jónsson tolkar vissa namn på -hǫnd som syftande på armen, t.ex. 

”hlaðhǫnd ’Med guldbråderet bånd om armen’” och ”skammhǫndungr ’Den kortarmede’” 

(1907, s. 217). 

Många enkla binamnslemman sekundärt bildade av ursprungligen sammansatta eller av-

ledda ord kan ganska säkert föras till gruppen ”yttre egenskaper”, t.ex. Handløs, Pipaskæg, 

Enhænd. Samma sak gäller för många primärt bildade, sammansatta binamnslemman, som 

Langaben, Skamhals ’kort hals’ (Brylla 1999, s. 16), eller Dighraben ’stora, tjocka ben’ (jfr 

digrbeinn i Jónsson 1907, s. 221). Vissa sammansatta binamnslemman är svårare att kategori-

sera; namngivningsgrunden för Blyfot kan ha haft med fotens färg att göra, eller att personen 

går tungt och/eller långsamt (jfr blýfotr i Jónsson 1907, s. 219). I det första fallet baseras det på 

yttre egenskaper, i det senare antingen på yttre egenskaper eller vanor och händelser. Det kan 

också syfta på kläder och utrustning, något gjort av bly som bärs vid/runt foten. Binamnet 

Ærtaskalle skulle kunna syfta på ett litet, runt huvud, eller möjligen annan metaforisk använd-

ning. Likaså kan namngivningsgrunden för Søtemund vara namnbärarens vackra mun, eller 
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sättet som personen talar på. Några andra svårplacerade binamnslemman är Matskægh, 

Iærnhovudh, Lerfot och Sniofot (den sistnämnda nog i betydelsen ’snöfot’). De olika namnen 

som inleds med prepositionen mædh bör däremot ganska säkert kunna tolkas som att de syftar 

på yttre egenskaper: mædh Rødha harit, mædh Hvita harit, mædh Stora benet osv. De som 

endast syftar på en kroppsdel utan något attribut, som mædh Hovudit, mædh Øghona och mædh 

Munnen, har även de antagligen haft något utmärkande hos kroppsdelen ifråga.  

En del binamnslemman kan med viss säkerhet sägas syfta på något annat än yttre egen-

skaper hos namnbäraren. Binamnet Blodhhiærta bars av man som även kallades Köthmangare 

’slaktare’. Namngivningsgrunden för Blodhhiærta är alltså antagligen personens yrke. Sokkofot 

syftar enligt Sundström på en enskild händelse, där en annan person kallade namnbäraren detta 

(2015, s. 48). Något liknande verkar gälla för Stængemun; i FLD står kontexten ”then andhre 

sagde jak hetir stengemunder”, och namnets betydelse är listat som ’en som tillstänger munnen’. 

Den exakta namngivningsgrunden är oklar, men det verkar inte vara namnbärarens yttre. 

Ølhovudh och Ølskalle syftar antagligen på namnbärarnas alkoholkonsumtion, och hör då an-

tingen till inre egenskaper eller vanor och händelser (jfr Brylla 1999, s. 16). Möjligen gäller 

samma sak för Berhals. Hal i hand, Hand i sæk och Vaghehals ska nog likaså föras antingen 

till inre egenskaper eller vanor och händelser (jfr Brylla 1999, ibid.). Thiuvafinger har tolkats 

som att det syftar på namnbärarens tjuvaktighet (Brylla 1999, s. 15). Lennart Ryman har dock 

meddelat (e-brev 2020-04-20) att binamnet även skulle kunna syfta på ett faktiskt finger från 

en avrättad tjuv, taget för att användas som trolldomsmedel (jfr tjuv-finger, SAOB spalt T 1716 

band 34, 2005). I endera fallen är nog namngivningsgrunden hursomhelst inte namnbärarens 

yttre egenskaper.  

Ett mindre antal binamnslemman har jag inte lyckats tolka fullständigt, och dessa kan jag 

därför inte säkert placera i någon semantisk kategori. Det handlar om binamnslemmana Kura-

hudh, Kerben, Innanbak, Foting och Drøperøf. 

4.4 Namnbärare 

Totalt 333 namnbärare har noterats för de 131 binamnslemman som ingår i materialet. Av de 

333 namnbärarna är 308 män, 19 kvinnor och 6 av okänt kön. I två fall har en person burit två 

olika binamn: Hans Laurensson som kallas Krokfot alternativt Klunkofot, och Staffan Person 

som kallas Enhænde alternativt mædh Ena handene. Dessa två personer har därmed räknats 

som namnbärare för båda sina binamn, och således motsvarar materialet egentligen binamn för 

331 unika personer. Jag utgår här från antalet namnbärare och använder därför siffran 333. 
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Detta ger ett medelvärde på 2,54 namnbärare per binamnslemma. Som framgår av figur 2 är 

dock fördelningen ojämn; nära två tredjedelar av alla binamnslemman i materialet har endast 

en namnbärare, 18 har två namnbärare och bara 26 har tre eller fler namnbärare.  

 

 

Figur 2: Antal och andel av binamnslemmana som har 1, 2, och 3 eller fler namnbärare 

 

Fördelningen över de 26 vanligaste binamnslemmana är även den ojämn. Figur 3 visar att ett 

binamnslemma, Skalle, har burits av 51 olika namnbärare (50 män och 1 kvinna) – långt fler än 

de tre näst populäraste med 16 namnbärare var (Fot, Hovudh och Skægge). Jämför man dessa 

26 binamnslemman med de olika semantiska fält som användes i avsnitt 4.2 ser man att 16 hör 

till Huvudet, 6 till Ben och fötter, 2 till Armar och händer, 1 till Torso och 1 till Övrigt. Sett till 

namngivningsgrunden tolkar jag samtliga dessa som att de syftar på namnbärarnas yttre egen-

skaper. Sekundära bildningar är något överrepresenterade bland dessa binamnslemman; 57,7% 

av dem är sekundärt bildade, jämfört med 23,7% i materialet som helhet. 

Eftersom könsfördelningen av binamnen i materialet är så ensidig kan dessa resultat sägas 

främst representera manligt binamnsbruk. En analys av endast de kvinnliga namnbärarna ger 

dock liknande resultat som för materialet som helhet: 18 olika binamnslemman har kvinnliga 

namnbärare, 17 med en kvinnlig namnbärare och en med två kvinnliga namnbärare. Av dessa 

18 binamnslemman kan 10 föras till det semantiska fältet Huvudet, 4 till Ben och fötter och 4 

till Armar och händer. Det enda binamnslemma som burits av mer än en kvinna i materialet är 

Rodenacke, med två kvinnliga namnbärare. De vanligt förekommande binamnslemmana Skalle 

och Hovudh bärs av en kvinna vardera.  

87st (66,4%)

18st (13,7%)

26st (19,8%)

Namnbärare per binamnslemma

1 bärare 2 bärare ≥3 bärare



29 
 

 

Figur 3: Antalet namnbärare för alla de binamnslemman som har 3 eller fler namnbärare 
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5 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel sammanfattar jag undersökningens resultat, jämför dem med resultat från tidigare 

forskning och diskuterar varför de ser ut som de gör i mitt material. Jag vill till att börja med 

återkoppla till studiens frågeställningar, vilka motsvaras av de fyra analyser som genomfördes 

i föregående kapitel. Frågeställningarna är: 

1. Hur bildas binamnen morfologiskt sett? 

2. Vilka kroppsdelar finns representerade i binamnen?  

3. Vilka namngivningsgrunder har binamnen? 

4. Hur fördelar sig namnbärarna över binamnen?  

Jag ska försöka besvara dessa frågor i tur och ordning nedan, och söka förklaringar till de svar 

jag kommer fram till. 

Av den morfologiska analysen (4.1) framgick att den stora majoriteten av binamnslemmana 

i materialet är egentliga binamn, och att endast 13,7% utgörs av binamnselement. Det visade 

sig också att över tre fjärdedelar av binamnslemmana är primära bildningar, och att majoriteten 

av dessa utgörs av sammansättningar. Här skiljer sig mina resultat något från de som Sundström 

kom fram till angående bildningstyperna; i hennes material är sekundära bildningar mycket 

vanligare än de primära (2015, s. 53). Denna diskrepans kan ha att göra med mitt materials 

avgränsningar. Jag undersöker endast kroppsdelsrelaterade binamn, och eftersom det finns ett 

begränsat antal kroppsdelsord i lexikonet blir också antalet möjliga sekundärbildningar begrän-

sat. Primärbildningarna däremot är inte lika begränsade, då det alltid går att skapa någon ny 

sammansättning med diverse kroppsdelsord. I mitt material är just sådana primära sammansätt-

ningar som sagt mycket vanliga, vilket också överensstämmer med det Brylla har att säga om 

binamn åsyftande fysiska karaktäristika (en namnsemantisk kategori): ”Den kanske mest fre-

kventa typen är sammansatta namn syftande på någon speciell kroppsdel” (1999, s. 16). Dock 

kan man då fråga sig varför samma förhållande i så fall inte gäller för alla ordsemantiska kate-

gorier; är det inte alltid så att antalet möjliga primärbildningar överstiger antalet möjliga sekun-

därbildningar? Sundströms resultat visar att detta förhållande i praktiken inte innebär att pri-

märbildningar utgör majoriteten av alla binamnslemman överlag. Så varför utgör de en majori-

tet för just denna ordsemantiska grupp? Det är kanske så att primära sammansättningar är ett 

särskilt vanligt sätt att bilda binamnslemman från kroppsdelsord jämfört med andra ordseman-

tiska binamnskategorier, eller att kroppsdelsord lämpar sig bättre än andra för sådana samman-

sättningar. Mina resultat skiljer sig även från Sundströms angående avledningarna på -e/-a; i 
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hennes material är de jämte sammansättningarna talrikast bland de primära bildningarna, medan 

de i mitt eget endast är representerade av ett fåtal binamnslemman. Man kan spekulera i 

huruvida funktionen hos dessa avledningar spelar in här. Jag bedömer att exemplen i mitt 

material alla använder -e/-a som tillhörighetssuffix: Fote ’han med foten’, Høse ’han med hu-

vudet’ o.s.v. – kan det vara så att suffixet -e/-a oftare används i sin individualiserande funktion 

överlag, och att denna funktion samtidigt inte används ofta för kroppsdelsrelaterad binamn? 

Det skulle kunna förklara skillnaden mellan mina resultat och Sundströms, men det finns inte 

mycket som stödjer en sådan slutsats i mitt material.  

Resultaten av den ordsemantiska analysen (4.2) visade att många olika kroppsdelar finns 

representerade i materialet, men att vissa kroppsdelar förekommer i långt fler binamnslemman 

än andra. Binamnslemman innehållande ord för kroppsdelar som kan föras till det semantiska 

fältet Huvudet utgör den största delen av materialet (57,3%), följt av Ben och fötter (22,1%) 

och Armar och händer (13,7%). Ett fåtal binamnslemman innehåller ord som kan föras till de 

semantiska fälten Torso och Övrigt (4,6% och 2,3%, respektive). Jag fastställde i den namnse-

mantiska analysen (4.3) att de allra flesta av dessa binamnslemman sannolikt har yttre egen-

skaper hos namnbäraren som namngivningsgrund. Den stora övervikt av binamnslemman som 

det semantiska fältet Huvudet står för skulle kunna förklaras på olika sätt. Till att börja med 

räknas väldigt många olika kroppsdelar till detta semantiska fält: Huvudet som helhet, mun, 

hals, ögon, skägg, hår, nacke, näsa, kind, panna och öron. Det är långt fler än de övriga seman-

tiska fälten som har 2–3 kroppsdelar. Detta kan förstås bidra till det stora antal binamnslemman 

som räknas till Huvudet. Dock skulle detta semantiska fält fortfarande utgöra en majoritet även 

om man bortsåg från alla dess kroppsdelar förutom de tre mest namnrika (huvudet som helhet, 

mun och hals). Ögon, skägg och hår är likaså relativt välrepresenterade kroppsdelar bland bi-

namnslemana. Faktum är att en stor mängd binamnslemman i mitt material innehåller ord som 

syftar på människans huvud och ansikte, och att de flesta av dessa binamnslemman har någon 

yttre egenskap hos namnbärarens huvud eller ansikte som namngivningsgrund.  

Vad särskiljer huvudet och ansiktet i detta avseende? Varför fick Huvudet oftast stå som 

grund när man skapade en kroppsdelsrelaterat binamn? Den primära funktionen hos de medel-

tida binamnen lär som bekant ha varit att särskilja och identifiera olika personer som hade 

samma förnamn. Jag tror att detta gäller även för binamnen i mitt material. Gustafsson noterade 

för de moderna svenska binamnen flera namngivningsorsaker förutom den särskiljande (se 2.2). 

Av dessa är uttalslättnader och smeksamma positionsbestämningar nog föga representerade 

bland de kroppsdelsrelaterade binamnen i mitt material. Humor och lekfullhet kan däremot fö-

rekomma för dessa binamn, särskilt ironiska namngivningar. Jag tror dock att denna funktion 
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är sekundär till den särskiljande; namngivningsorsaken är i första hand behovet att särskilja två 

personer med samma förnamn. Ett humoristiskt, ironiskt namn kan sedan gott och väl tillgodose 

detta behov, så länge det särskiljer de två personerna. Jag antar hursomhelst den individuali-

serande, särskiljande funktionen som primär för binamnen i mitt material. Namngivningsgrun-

den för ett binamn med sådan funktion bör därmed ha varit något särskiljande drag hos personen 

ifråga. Av naturliga skäl fanns det nog i de allra flesta fall flera olika särskiljande drag som 

skulle kunna stå som namngivningsgrund för ett binamn. Jag tänker mig att namngivaren då 

oftast valde det mest framstående, påtagliga särskiljande draget personerna emellan som bas för 

ett binamn. Sundström verkar ha en liknande tanke angående varför vissa namnsemantiska ka-

tegorier är sällsyntare bland binamnen i hennes material än andra: ” kanske beroende på att 

dessa karaktäristika inte är lika påtagliga som en människas utseende eller hennes yrke och 

sysselsättning” (2015, s. 52f.). På vilket sätt ett särskiljande drag är påtagligt varierar nog be-

roende på dragets natur. Om det särskiljande draget är någon yttre egenskap hos namnbäraren 

– vilket det i de flesta fall bör ha varit för binamnen i mitt material – misstänker jag att det 

handlar om det mest visuellt framstående, särskiljande draget hos personen. Hur visuellt fram-

stående ett kroppsligt särskiljande drag är bör då i sin tur bero på hur visuellt framstående den 

kroppsdel som bär det särskiljande draget är. Med andra ord: ju mer visuellt framträdande en 

kroppsdel med ett särskiljande drag är, desto större chans är det att den kroppsdelen får stå som 

namngivningsgrund för ett binamn. Människans huvud är definitivt en visuellt framstående del 

av kroppen, och särskilt ansiktet står för en stor del av vår förmåga att känna igen andra män-

niskor. Något särskiljande drag hos huvudet, ansiktet eller något ansiktsdrag bör därför vara 

mycket påtagligt, och därmed ha goda chanser att verka namngivningsgrund åt ett binamn. Viss 

forskning har visat att munnen och ögonen är särskilt framträdande bland människans ansikts-

drag, och att de är bland det första som hjärnan bearbetar när vi tittar på ett ansikte (Ruiz-Soler 

& Beltran 2012, s. 199f.). Intressant nog är just mun och ögon några av de mest välrepresente-

rade kroppsdelarna i sitt semantiska fält med 11 respektive 8 binamnslemman.   

Binamnslemman innehållande ord syftande på namnbärarens fötter och ben utgör den näst 

största gruppen i mitt material. Dessa kroppsdelar är nog inte riktigt lika visuellt framträdande 

som huvudet är, men ett särskiljande drag på fötter eller ben bör ändå ha potential att bli påtag-

ligt. Om draget är en skada eller annan åkomma som påverkar personens möjlighet att gå blir 

det definitivt påtagligt. Många av binamnslemmana inom detta semantiska fält verkar beskriva 

något sådant: Bunkafot, Klenefot, Klunkofot, Krokfot, Træfot, Suraben, Mædh Stora benet m.fl. 

Enkelt Fot verkar också ha kunnat beteckna en skada på fot eller ben (se 4.3). Ganska många 

binamnslemman innehåller ord syftande på handen eller fingrar. Detta kontrasterar mot det föga 
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antal binamnslemman som syftar på armarna (även om ord för hand nog i vissa fall kan syfta 

även på armen, se 4.3). En faktor som kan påverka dessa kroppsdelars visuella framträdande är 

den klädsel som användes. Om personerna ofta bar kläder som täcker armarna men lämnar 

händerna fria skapar detta en stor skillnad i hur påtagligt ett särskiljande drag blir på de två 

kroppsdelarna. Täckande klädsel drar förstås ned den visuella påtagligheten rejält. Detta gäller 

även för resten av kroppen; ansiktet täcktes nog sällan, toppen av huvudet antagligen något 

oftare. Fötter och ben hölls nog mestadels täckta, men som diskuterats ovan behöver man inte 

se t.ex. en skada på foten så länge den leder till märkbara svårigheter med att ta sig fram. Torson, 

som väldigt få binamnslemman i mitt material åsyftar, var nog vanligtvis helt täckt och därmed 

inte särskilt visuellt framträdande.  

Idén om visuellt framträdande kroppsdelar verkar kunna förklara fördelningen i materialet 

ganska väl. Denna tes gäller dock endast de kroppsdelsrelaterade binamn som också namnse-

mantiskt syftar på någon yttre egenskap; som nämndes ovan är påtagligheten hos andra drag än 

kroppsliga antagligen inte visuellt betingat, åtminstone inte i lika hög grad som för de kropps-

delsrelaterade. Binamnslemman som har klädsel och utrustning som namngivningsgrund kan 

förstås tänkas fungera på liknande sätt, men de som syftar på t.ex. inre egenskaper har nog 

någon annan mekanism som bestämmer ett särskiljande drags påtaglighet.  

Analysen av binamnens namnbärare (4.4) visade att totalt 333 namnbärare kan beläggas i 

materialet. Av dessa är 308 män, endast 19 kvinnor och 6 av okänt kön. Andelen kvinnor i mitt 

material (5,7%) är något lägre än den som Sundström kommer fram till för sitt material (ca 

12,5%) (2015, s. 74). Jag tror att inte att detta antyder någon skillnad i hur kroppsdelsrelaterade 

binamn ges till män respektive kvinnor. Snarare beror nog skillnaden i första hand på att Sund-

ström inkluderar hustrunamn i sin undersökning. Hon finner därtill att kvinnorna i hennes 

material ofta bär binamn som beskriver deras yttre egenskaper (2015, s. 72). Som demonstre-

rades i avsnitt 4.4 verkar binamnslemman burna av kvinnor ordsemantiskt fördela sig på ett sätt 

som liknar materialet som helhet; binamnslemman innehållande ord hörande till det semantiska 

fältet Huvudet dominerar, följt av Ben och fötter samt Armar och händer. Säkra slutsatser kan 

inte dras från ett så begränsat delmaterial, men resultaten antyder att det inte föreligger några 

stora skillnader i vilka kroppsdelsord som ingår i de binamn som ges till män och kvinnor.  

Nära två tredjedelar av alla binamn i mitt material bärs av endast en person, 18 bärs av två 

personer och 26 bärs av tre eller fler. Att en så stor del av binamnen endast har en namnbärare 

stämmer väl överens med tanken om binamnens individualiserande funktion; om binamnen är 

till för att individualisera och särskilja personer bör de flesta av dem vara unika, eller åtminstone 

sällsynta. Detta gäller dock tydligen inte alla binamn. Av de 26 populäraste binamnen har ett, 
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Skalle, hela 51 namnbärare. Det är långt fler än de tre näst populäraste (Fot, Hovudh och 

Skægge), som alla ändå har en relativt stor mängd namnbärare med 16 var. Vad beror denna 

fördelning på? Den egentliga frågan är väl: vilka faktorer bidrar till att göra ett särskilt binamn 

vanligt förekommande? Eftersom dessa binamn på ett eller annat sätt beskriver ett särskiljande 

drag hos namnbäraren borde binamnets förekomst vara kopplat till förekomsten av det särskil-

jande drag som det beskriver. Om draget är väldigt vanligt förekommande bidrar det till att ett 

binamn som beskriver det får fler chanser att ges åt fler personer. Omvänt innebär det att en 

ovanligt förekommande namngivningsgrund resulterar i färre namngivningar. Binamnet Skalle 

kan som bekant betyda ’huvud, kranium’ eller ’skallig’ (se 4.3). Särskilt i den sistnämnda be-

tydelsen beskriver binamnet ett särskiljande drag som bör ha varit mycket vanligt förekom-

mande bland män. Binamnets stora förekomst tror jag pekar på att det i de flesta fall är denna 

betydelse som åsyftas. Samtidigt är binamnet Hovudh vanligt förekommande i materialet. Nå-

gon betydelse som åsyftar ett utmärkande drag hos själva huvudet bör därför kunna vara aktuell 

också för åtminstone en del av binamnen Skalle.  

Ett vanligt förekommande särskiljande drag, som skallighet, är nog inte det enda som be-

stämmer ett binamns popularitet. Som diskuterades ovan verkar påtagligheten hos ett särskil-

jande drag påverka hur ofta kroppsdelen ifråga får stå som namngivningsgrund för ett bi-

namnslemma. Detta bör spela in även här; ett binamn som har ett vanligt förekommande sär-

skiljande drag som sin namngivningsgrund och som dessutom har detta särskiljande drag på en 

visuellt framträdande kroppsdel bör ha en ännu högre chans att ges till en person, och därmed 

högre chans att bli vanligt förekommande. Skalle, Fot, Hovudh och Skægge passar alla in på 

denna beskrivning. Sett till de semantiska fälten fördelar sig de 26 vanligaste binamnen ungefär 

som resten av materialet, flest hör till Huvudet (16), sedan Ben och fötter (6), Armar och händer 

(2), Torso (1) och Övrigt (1). Något som däremot inte stämmer överens med resten av materialet 

är fördelningen av bildningstyper. Av de 26 vanligast förekommande binamnen är 57,7% se-

kundärt bildade, jämfört med 23,7% i materialet som helhet. Detta stämmer bättre överens med 

Sundströms resultat angående förekomsten av sekundära och primära bildningar, men verkar 

då endast gälla för de allra vanligaste binamnen i mitt material. Även bildningen av binamnen 

verkar alltså vara en faktor som påverkar deras förekomst. Jag tänker mig att semantiskt breda, 

sekundärt bildade binamn som Skalle, Fot och Hovudh bör ha en större chans att väljas än 

semantiskt mer snäva, primära bildningar som Snækkioskalle eller Bunkafot. De förstnämnda 

är mindre specifika och kan åsyfta skilda utmärkande drag hos kroppsdelen som de åsyftar, 

medan de sistnämnda åsyftar något specifikt drag. Det kan därtill finnas flera olika primära 

bildningar som beskriver samma sak, som Bunkafot och Klunkofot ’klubbfot’. 
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Det verkar alltså finnas åtminstone tre olika faktorer som påverkar hur vanligt förekom-

mande ett visst binamn blir i mitt material: (1) det särskiljande drag som binamnet beskriver, 

alltså namngivningsgrunden, ska vara vanligt förekommande, (2) den kroppsdel som bär det 

särskiljande draget ska vara visuellt framträdande på något sätt och (3) bildningen ska helst inte 

vara för specifik. Om ett binamn inte möter dessa kriterier kan det omvänt bidra till att få per-

soner bär det binamnet. Faktor (1) och (3) bör i någon utsträckning kunna tänkas gälla även för 

andra binamn, som inte är kroppsdelsrelaterade. Faktor (2) bör däremot som tidigare nämnt 

vara mer specifikt för de binamn som namnsemantiskt syftar på någon yttre egenskap hos namn-

bäraren. Faktorerna kan summeras som modellen i figur 3 nedan. 

 

 

Det finns dock undantag till detta i mitt material, t.ex. binamnslemmat Hand som endast före-

kommer hos två namnbärare trots att det syftar på en relativt framträdande kroppsdel och har 

en icke-specifik namnbildning. Kroppsdelen tå är rimligtvis inte särskilt visuellt framträdande, 

men som tidigare nämnt förekommer ord syftande på denna kroppsdel i fornvästnordiskt och 

medeltida danskt material (dock inte i mitt eget, se avsnitt 4.2.1). Jag har också mer specifikt 

bildade binamn som ändå har relativt många namnbärare, t.ex. Langaben. Detta binamn syftar 

dock på en visuellt framträdande kroppsdel, och namngivningsgrunden har gissningsvis varit 

vanlig. Det finns ytterligare en möjlig faktor som kan påverka binamnens förekomst: negativa 

eller positiva konnotationer hos kroppsdelen som åsyftas. Detta bör särskilt gälla ord för köns-

organen, en grupp som jag tyvärr inte har kunnat kontrollera i min undersökning. Det är möjligt 

att negativa konnotationer kan ha bidragit i endera riktningen för ett binamns förekomst; vill 

man ge ett nedsättande namn ligger kroppsdelar med negativ konnotation nära till hands, sam-

tidigt som de av samma anledning också kanske undviks i större grad än andra kroppsdelsord. 

Den diskussion som jag fört i detta kapitel verkar överlag kunna förklara fördelningen av 

kroppsdelsord och binamn i mitt material ganska väl. Eftersom mitt material dock är relativt 

begränsat sett både till de typer och antal av binamn som inkluderas är det svårt att kunna dra 

några säkra slutsatser som sträcker sig utanför mitt eget material. Det krävs bredare studier av 

kroppsdelsrelaterade binamn än vad som har kunnat föras i denna undersökning för att se hur 

+ - 

Vanligt förekommande namnbildningsgrund Ovanligt förekommande namnbildningsgrund 

Icke-specifik namnbildning Specifik namnbildning 

Visuellt framträdande kroppsdel Visuellt icke-framträdande kroppsdel 

Exempel: Skalle, Fot, Hovudh Exempel: Snäkkioskalle, Alboghi, Blavamb 

Figur 4: Modell över möjliga faktorer som förklarar fördelningen hos kroppsdelsrelaterade binamn. Faktorer un-

der (+) tänks bidra positivt till ett binamns förekomst, faktorer under (-) tänks bidra negativt. 
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väl mina slutsatser håller sig denna kategori i vidare bemärkelse, inklusive binamn som Kalva-

mule, Getskalle, Næf och Halte. Fler kvantitativa studier av andra ord- och namnsemantiska 

kategorier behövs också för att kunna jämföra med de kroppsdelsrelaterade binamnen. Vidare 

är även mer kvalitativt inriktade undersökningar på detta material av stort värde; de kroppsdels-

relaterade binamnen kan t.ex. ge en unik inblick i samhällets syn på kroppsliga skador, avvi-

kelser och handikapp, och en studie inom ramen för handikappforskning kan därför vara av 

stort intresse. Undersökningar av binamn och deras namnbärare, såsom den jag har genomfört 

här, har sin givna koppling till historisk sociolingvistik och socioonomastik; forskning om 

namn, människa och samhälle och hur de samspelar och påverkar varandra. Jag har berört såd-

ana frågor i min analys och diskussion av de fornsvenska kroppsdelsrelaterade binamnen, och 

mycket finns fortfarande att hämta från detta och liknande binamnsmaterial.  
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Bilaga 

Samtliga binamnslemman som ingår i undersökningens material, ordnade alfabetiskt. Bi-

namnslemmana anges i sina uppslagsformer (normaliserad fornsvensk form utan nominativän-

delse), så som de förekommer i Patrik Larssons tillnamnslista och i SMP:s arkiv (se SMP 

1967ff., s. III.).  

 

A: 

Alboghi 

Axlana, Mædh 

 

B: 

Bak 

Benskin 

Berhals 

Blafot 

Blahand 

Blapanna 

Blavamb 

Blodhhiærta 

Blyfot 

Bredhemund 

Bredhskalle 

Brutit hovudh 

Bunkafot 

Byaskalle 

 

D: 

Dighraben 

Drøperøf 

 

E: 

Ena handene, mædh 

Ena øghat, mædh 

Enhænd 

Enhænde 

 

F: 

Fingerløs 

Flaxøgha 

Fot 

Fote 

Foting 

Føter 

 

G: 

Gamblehuvud 

Garbeen 

Gulhals 

Guløgha 

 

H: 

Hal i hand 

Hals 

Hand 

Hand i sæk 

Handløs 

Harit, Mædh 

Hiæsse 

Hovudh 

Hovudhit, mædh 

Hvita harit, mædh 

Hvitfota 

Hvithar 

Hvithovudh 

Høs 

Høse 

 

I: 

Inga hænder, mædh 

Innanbak 

Iærnhand 

Iærnhovudh 

Iærnskæg 

 

K: 

Kerben 

Kinben 

Kind 

Kiæpt 

Klenefot 

Klunkofot 

Knakehals 

Knaphøvde 

Knapøgha 

Kolben 

Kortenakke 

Krokfot 

Krokhand 

Kropp 

Krusalokk 

Krøkrygg 

Kurahudh 

Kækefinger 

Kækki 

 

L: 

Lafskægh 

Langaben 

Langanæsa 

Lerfot 

Lokk 

Læppe 

 

M: 

Maghe 

Manshovudh 

Matskægh 

Mund 

Munnen, mædh 

 

N: 

Nakke 

Nesabit 

Næse 

Næve 

 

P: 

Pipaskæg 

 



40 
 

R: 

Rakaskalle 

Rodenacke 

Rækkehals 

Rødha harit, mædh 

Rødhpanna 

 

S: 

Skalle 

Skalligh 

Skamhals 

Skæg 

Skægge 

Skægløs 

Slaksidha 

Smaøgha 

Smiløgdhe 

Sniofot 

Snækkioskalle 

Sokkofot 

Spækhals 

Stalefot 

Stoltefot 

Stora benet, mædh 

Storhuvudh 

Strakaben 

Styvekin 

Stængemun 

Suraben 

Suruben 

Søtemun 

 

T: 

Tan 

Tanne 

Tenøgha 

Thiuvafinger 

Thumaløs 

Tomtaskalle 

Træben 

Træfot 

Tunga 

 

V: 

Vaghehals 

Vippenacke 

 

Æ: 

Ærtaskalle 

 

Ø: 

Øghona, mædh 

Ølhovudh 

Ølskalle 

Øra 

 


