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Förord 

Agneta Sundström är forskningsarkivarie vid Namnarkivet inom Institutet 
för språk och folkminnen, Uppsala. Sedan år 1976 har hon arbetat med ver-
ket Sveriges medeltida personnamn.  Vid Institutionen för nordiska språk, 
Uppsala universitet, framlade hon vårterminen 2006 som C/D-uppsats en 
undersökning av personbinamn i Arboga stads tänkebok, en av medeltidens 
viktigaste svenska källor för antroponymisk forskning. Hon har därefter fort-
satt att studera binamn i denna tänkebok med inriktning på perioden 1450–
1500. Hennes fördjupade och utvidgade undersökning har nu lett fram till 
publiceringen av boken Binamn i Arboga stads tänkebok i serien Namn och 
samhälle. 

Andra frukter av Sundströms forskningar kring tänkeboksmaterialet är de 
tidigare publicerade uppsatserna Mæster Sigga hustrv, hustrv Birgitta Mid-
akers och hustrv Elin i Sæby. Olika sätt att benämna kvinnor i Arboga stads 
tänkebok (2004) och Panka, Sokkofot, Hynda och Kunta. Användning av 
binamn i Arboga med rättsligt efterspel (2008). Hon har senare också under-
sökt moderna binamn i Sigtuna. 
 

 
Uppsala den 23 juni 2015 

 
Svante Strandberg  
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte och disposition 
Arbetets syfte är att med utgångspunkt i källan Arboga tänkebok (här förkor-
tad ATb) undersöka hur man bildade binamn (se termlista i avsnitt 1.3.1) 
under medeltiden i Arboga. Tänkeboken är en viktig källa för personnamns-
forskningen och täcker tiden från 1450 (inte 1451 som ofta felaktigt anges. 
Se ATb 4 s. X–XI) till 1569. Se vidare nedan om ATb. 

Jag har disponerat framställningen på följande sätt: I inledningen redogör 
jag för undersökningens syfte, bakgrund och terminologi. Jag redogör kort-
fattat för tidigare forskning om binamn och beskriver mitt material och min 
metod. Själva studien består av tre delar. Först kommer den morfologiska 
och den semantiska delen. Sedan följer en diskussion där jag i flera avsnitt 
tar upp binamnen ur olika aspekter. En avslutande del sammanfattar under-
sökningens resultat. 

Binamn analyseras i framställningen såväl morfologiskt som semantiskt. 
Ett och samma namn kan förekomma i flera olika sammanhang för att belysa 
olika förhållanden i namnskicket. I många fall föreligger mer än ett tolk-
ningsalternativ; även av det skälet kan ett och samma namn uppträda i olika 
kapitel och avsnitt. För att läsaren inte gång på gång skall behöva bläddra 
fram och tillbaka i texten ges upplysningar (även litteraturhänvisningar) om 
och kommentarer till ett namn inte sällan på mer än ett ställe i boken. 

1.2 Den medeltida staden och dess befolkning 
När det gäller Arbogas tidiga lokalisering finns en intressant hypotes om att 
den skedde på jord som under tidig medeltid beboddes och ägdes av en aris-
tokratisk stormannafamilj, vilken på detta sätt kontrollerade farleden längs 
Arbogaån. Där anlades en tidigmedeltida privatkyrka och en kyrka vid åkrö-
ken under senare hälften av 1100-talet. Runt denna kyrka kom det att växa 
upp en handelsplats. Under senare hälften av 1200-talet ökade järnhantering-
en i betydelse och kronans och kungens inflytande över den tilltog allt mer. 
På kungligt initiativ flyttades sålunda staden något längre nedströms, efter-
som de större båtar som användes till storskalig järnfrakt inte kunde segla 
ända till åkröken. Det nya Arboga anlades på frälsejord både norr och söder 
om ån (Björklund 2003 s. 42 f.).  
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De första skriftliga spåren av staden härrör från slutet av 1200-talet; ett 
kloster grundas och köpmän i staden börjar nämnas på 1290-talet (Ljung 
1949 s. 22, 157). Dock anser Johan Anund (1998 s. 296) i sin redogörelse för 
det medeltida Arbogas stadsplan och arkeologi att staden kan ha ett tidigare 
ursprung. Man har omdaterat tidiga masugnar i omgivande bergslag till 
1100-talet och det äldsta Arboga kan därför vara från samma tid. Även andra 
indicier (högmedeltida stadskyrkor och den tidigare nämnda landskyrkan 
från 1100-talet) pekar på att Arboga är äldre än man tidigare trott (a.a. s. 
296). Viktigt för stadens läge är också att Arbogaåns vattensystem står i 
förbindelse med västra Bergslagen med sin berggrund av järnmalmsförande 
leptit (Arboga 1976 s. 8). Järnhanteringen hade stor betydelse för staden. 
Denna var omlastningsplats för järnmalm som forslats från Lindesbergs och 
Noraskogs bergslag, men även från andra bergslagsområden i Västmanland, 
Närke och Värmland (Ljung 1949 s. 240). Transport av varor skedde också i 
motsatt riktning: man försåg befolkningen i gruvområdena med bl.a. sill, salt 
och kläde, man förde malmen med sig tillbaka, och sålde den sedan i Arbo-
ga. Denna handel sköttes bl.a. av bönder (a.a. s. 240 och 241). Sjöfarten till 
och från Stockholm verkar också ha ombesörjts av arbogabor (a.a. s. 242). 
Följaktligen har handeln varit en viktig del av det ekonomiska livet i Arboga 
(a.a. s. 245). Sina mesta kontakter har staden haft norrut och västerut med 
Åkerbo härad, men även med Glanshammars och nuvarande Fellingsbro 
härader och bergslagsområdena Noraskog och Lindesberg. Österut var för-
bindelserna avsevärt mindre, möjligen beroende på att Köping där var den 
självklara centralorten (Arboga s. 8).  

Arboga behöll sin betydelse genom medeltiden, vilket märks genom att 
flera viktiga politiska och kyrkliga möten ägde rum där. Här hölls kyrkomö-
tet 1396, där man fastslog att den heliga Birgitta skulle hedras den 7 oktober, 
liksom Arboga möte 1435 med Sveriges första riksdag. Här avsattes också 
kungarna Karl Knutsson och Kristoffer av Bayern och här blev Sten Sture 
vald till riksföreståndare 1471 (Sundborg 1922 s. 71). Stadens befolkning 
bestod till en viss del av bönder som troligen bodde både i Arboga och på 
sina gårdar i närheten av staden (Ljung 1949 s. 231). Även i Arboga märker 
man tidigt ett tyskt inflytande, de första borgarna som syns i diplomen har 
tyska namn: Gilbrikt 1293 och Henichinus 1304 (a.a. s. 157). Det tyska in-
slaget var dock inte så stort som man skulle kunna tänka sig. Enligt Sven 
Ljung berodde det på att då Stockholm fått monopol på utrikeshandeln, 
fanns det ingen anledning för tyskarna att bosätta sig på annat håll. Det finns 
bara ett fåtal tyska namn i tänkeboken och dessa människor har kanske bara 
varit på tillfälligt besök (a.a. s. 158). Ljung menar att även om de två första 
borgarna man känner till från Arboga bär tyska namn, är namnen i tänkebo-
ken övervägande svenska och detta tyder på att staden tidigt hade svensk 
prägel (a.a. s. 26 och 171). 
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Fig 1. Karta över senmedeltidens Arboga. Rekonstruktion utförd av Johan Anund 
publicerad i Anund 1998 s. 294. Kartan återgiven med författarens tillstånd. 

För att få bedriva handel i en stad fordrades att man där innehade burskap; 
detta fick man genom att äga fast egendom där eller erlägga burskapsavgift 
(5 öre, därav benämningen femöresborgare). Man förband sig då att stanna 
där i sex år och betala sina skatter (a.a. s. 159 f.). Även kvinnor blev borgare, 
i tänkeboken har 29 kvinnor vunnit burskap (Franzén 1996 s. 79; enl. Ljung 
1949 s. 160 dock 22), men enbart tre tituleras borgerska (mellan 1450–1523; 
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Franzén 1998 s. 65 not). Kvinnor kunde också inneha vad vi idag skulle 
kalla kommunala uppdrag, många kvinnor hade uppdrag som bagare (Ljung 
1949 s. 252). Det totala antalet i ATb omnämnda kvinnor är ett tusental, av 
totalt ca 6 000 personer (Franzén 1998 s. 88 och 93).  

Den sociala stratifieringen av Arbogas befolkning har tidigare behandlats 
av Ljung (1949 s. 245–263). Han begränsar dock sin undersökning till att 
gälla olika yrkesgruppers sociala status. Franzén (1998 s. 76–93) har i sin 
avhandling indelat stadens innevånare i olika sociala kategorier utifrån fram-
för allt tänkeboksmaterialet.  

Arboga var en stad som befolkades av flera nationaliteter, där fanns fin-
nar, ester, tyskar och danskar. En möjlig medeltida befolkningssiffra kan 
vara 2 000–3 000 innevånare (Franzén 1995 s. 69), medan andra beräkningar 
anger 2 000 som en övre gräns (Österberg 1997 s. 7). Stadens utbredning 
under medeltiden har uppskattats till något över 20 hektar (Anund 1998 s. 
298). 

1.3 Terminologi 

1.3.1 Använda termer 
absolut använt binamn: innebär att endast ett binamn utan förnamnet angi-
vet används i ett sammanhang (jfr Brylla 1993a s. 30). Se framför allt 2.5.1 
men även 2.5.11. 
bahuvrihisammansättning: sammansatta ord eller namn med grundinne-
börden ’som har det som sammansättningen betecknar’ (Wessén 1971 s. 86), 
t.ex. Slaksidha. Se 2.1.1.1. 
binamn: ett namn lagt till ett huvudnamn (förnamn/dopnamn). Jag inklude-
rar här bl.a. yrkesbeteckningar, inbyggarbeteckningar och binamn bildade 
med binamnselement. 
binamnselement: »används som bestämning till ett officiellt namn» (An-
dersson 1983 s. 18) t.ex. svarte i Halvdan svarte, Lill- i Lill-Klas (a.st.). Se 
framför allt 2.1.1.6, men även 2.2.4 och 2.2.5.  
binamnspatronymikon: ett binamn kombineras med -son eller -dotter (jfr 
Ryman 2002 s. 21), t.ex. Olaf Stubbesson. Se 2.5.4.  
framförställt namn: namn som placeras före förnamnet (Otterbjörk 1983 b 
s. 114–122), t.ex. Svarte Erik (som också benämns Erik Svart). Se framför 
allt 2.5.2, men även 2.5.14. 
genitivpatronymikon: består av ett patronymikon med faderns namn i geni-
tiv (Ryman 2002 s. 21), t.ex. Laurens Størkars (Styrkar). Termen används i 
den här framställningen inte om genitivpatronymika av typen Eriksson, 
Karlsdotter. Se 2.5.3. 
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hustrunamn: ett till kvinnans förnamn tillagt mansnamn (makens förnamn 
eller binamn) i genitiv (Modéer 1955 s. 56), t.ex. Katerina (Karin) Estens. 
Se framför allt 2.5.12, men även 1.3.2, 2.2.1, 2.5.3, 2.5.11 och 2.5.14. 
metronymikon: moderns namn med tillägg av -son eller -dotter. Se 1.3.2. 
namnsemantisk indelning: materialet delas in i grupper efter vad namngi-
varen velat uttrycka med namnet (jfr Christensen & Kousgård Sørensen 
1972 s. 20), t.ex. kan namngivningsgrunden vara namnbärarens yttre eller 
inre egenskaper. Se framför allt 2.2.  
nominativpatronymikon: består av faderns namn i nominativ (Ryman 2002 
s. 21), t.ex. Lasse Størkar (Styrkar). Se 2.4.3. 
ordsemantisk indelning: vid en sådan indelning fastställer man vilka lexi-
kaliska enheter som ingår i namnen (jfr Christensen & Kousgård Sørensen 
1972 s. 20). Se framför allt 2.2. 
patronymikon: (om inte genitivpatronymikon eller nominativpatronymi-
kon): faderns namn med tillägg av -son eller -dotter. Denna term använder 
jag i den här framställningen endast om patronymika bildade med tillägg av  
-son eller -dotter, alltså inte om genitivpatronymika av typen Størkars, se 
ovan. Jag använder det inte heller om tillnamnspatronymika, se nedan. Se 
1.3.2, 2.2.1, 2.5.2 och 2.5.12. 
pejorativa namn: nedsättande namn. Se framför allt 2.5.7, men även 1.3.2, 
2.2.3 samt 2.5.2. 
primär namnbildning: när ett namn bildas utifrån redan existerande ordma-
terial men bildar ett nytt ord som inte funnits tidigare (jfr Christensen 1973 s. 
43 f.), t.ex. Broke av fsv. brok ’byxa’. Se framför allt 2.1.1, men även 
2.1.2.1.3, 2.3.1 och 2.3.  
sekundär namnbildning: när ett namn bildas genom att man utan avledning 
eller sammansättning använder ett redan existerande ord (jfr a.a. s. 44), t.ex. 
Brims ’broms’. Se framför allt 2.1.2, men även 2.1.1.1, 2.1.1.5, 2.1.2.1.3, 
2.4.1 och 2.3. 
släktnamn: ett tillnamn som brukats i två på varandra följande generationer 
eller av minst två syskon (Ryman 2002 s. 25). Se framför allt 2.5.13, men 
även 1.3.2, 1.4, 2.5.9 och 2.5.11.  
tillnamnspatronymikon: ett tillnamn (binamn eller släktnamn) kombineras 
med -son eller -dotter (a.a. s. 21). Se 2.5.4. 

1.3.2 Kommentarer till terminologi  
Svårigheten att avgränsa binamn är välkänd (Brylla 2001 s. 68–71, dens. 
2012 s. 9–13, Nedrelid 2009 s. 8–21, Peterson 1983 s. 125–128). I min un-
dersökning följer jag långt den vida definition av binamn som Eva Brylla 
(1999 s. 11 f.) använder, och jag låter därvid även yrkesbeteckningar, inbyg-
garbeteckningar och vissa andra bestämningar till förnamnet inrymmas 
bland binamnen. Detta för att vissa osäkra fall åtminstone till sin funktion 
står binamnen nära och för att man annars riskerar att förbigå sådant som 
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verkligen är binamn, t.ex. binamnen Konunger och Biskoper. Binamn bilda-
de av binamnselement av typen Strut i Strut-Harald behandlar jag i ett sär-
skilt avsnitt. En snävare avgränsning av binamn görs när man har som krav 
att det ska kunna användas självständigt för att beteckna personen (Anders-
son 1983 s. 17, Ekbo 1947 s. 270).  

För yrkesbeteckningarna gäller också svårigheten att avgöra om de är 
namn eller appellativ. Endast i få fall kan man avgöra om en man med bi-
namnet Skräddare verkligen ägnat sig åt yrket. Lena Peterson (1983 s. 125) 
ställer i anslutning till en redogörelse för släktskapsrelaterade attribut till 
namn frågan om det är namngivningsgrunden eller bildningssättet som ska 
vara avgörande för gränsdragningen mellan binamn och appellativ. Beträf-
fande yrkesbeteckningarna har man diskuterat huruvida de verkligen är bi-
namn eller om det rör sig om andra attribut. Yrkesbeteckningar står mycket 
sällan självständigt och skulle alltså vid en sträng bedömning inte räknas till 
binamn. I mitt material har jag dock hittat exempel på att en yrkesbeteckning 
kunde stå självständigt och alltså verkligen fungerade som binamn (Biker-
mestir ATb 2 s. 68). Det är inte heller lätt att avgöra om bäraren har lämnat 
sitt yrke, något som enligt Tom Schmidt (1983 s. 167) bl.a. skulle vara ett 
kriterium på att yrkesbeteckningen övergått till binamn. Eva Brylla (2012 s. 
12) menar att det funktionellt inte har någon betydelse om bäraren utövar det 
yrke som omtalas i hans yrkesbetecknande binamn eller inte. Som jag tidiga-
re anfört i detta kapitel använder jag mig här av en vid definition och räknar 
således yrkesbeteckningarna till binamnen.  

Sammansättningar med -magher och -brodhir samt hustrunamn (om hust-
runamn se 1.3.1) räknar jag till binamnen. Beträffande hustrunamnen kan 
man dock inte helt utesluta att det i vissa fall är fadern som åsyftas (Modéer 
1955 s. 56). 

Tänkbara binamnselement (se avsnitt 1.3.1) av typen synen til, til ænkion-
ne och vidh broændat i Marten synen til (ATb 1 s. 7), Andirs til ænkionne 
(ib. s. 276) och Jens vidh broændath (ATb 2 s. 394) har jag uteslutit. De kan 
inte användas självständigt, men när vissa personer alltid benämns med en 
dylik fras, i mitt material t.ex. hustru Ælin i Sæby (ATb 1 s. 108), har det då 
möjligen blivit ett binamn? Frågan diskuteras av Peterson (1983 s. 126) och 
Brylla (2001 s. 70; för ytterligare diskussion även dens. 2012 s. 12 f.), som 
bägge anser att en regelbunden användning av ett sådant uttryck gör att det 
kan räknas till binamnselementen. Gudlaug Nedrelid (2009 s. 11) behandlar 
frågan och menar att man inte behöver göra skillnad på ortnamn med eller 
utan preposition, när de används som tillnamn. 

Frågan om patro- och metronymika ska räknas till binamnen diskuteras av 
bl.a. Peterson (1983 s. 125) som visar på problem i samband med detta. 
Brylla räknar (1993a s. 27) dem till binamnen, men menar i ett senare arbete 
(dens. 2012 s. 12) att patro- och metronymika inte kan göras till proprier. 
Nedrelid (2009 s. 11) menar att de bör räknas till binamnen eftersom man 
annars utdefinierar en stor del av materialet. Jag har valt att utesluta vanliga 
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patro- och metronymika (Jønisson, Jønisdotter) från min undersökning men 
jag behandlar binamnspatronymika (om binamnspatromikon se 1.3.1) som 
Porsesson och Stubbesson. Jag räknar dem inte till binamnen, men jag disku-
terar dem utifrån den ovanliga användningen i ett patronymikon. Släkt-
namnsbegreppet har också diskuterats. Jag definierar här släktnamn med den 
för praktiskt bruk avsedda bestämning som Lennart Ryman (2002 s. 25) 
anger i sin avhandling, där han kräver att namnet använts »i två på varandra 
följande generationer eller av två syskon». 

Öknamn, pejorativa och nedsättande namn är termer som ofta används 
om samma slags namn. Här kommer jag, när så är möjligt, att använda ter-
merna på olika sätt så att öknamn avser ett ofta tillfälligt, nedsättande tillägg 
till förnamnet, givet vid ett speciellt tillfälle. Pejorativa namn och nedsät-
tande namn använder jag om binamn med en (som vi uppfattar det) negativ, 
nedsättande innebörd. 

När jag anger ett ords fornsvenska betydelse är det underförstått att jag 
hämtat uppgiften ur Söderwalls Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 

1.4 Tidigare forskning om binamn 
Det medeltida binamnsskicket har övergripande studerats av Elof Hellquist i 
en uppsats med titeln Fornsvenska tillnamn (Hq 1912). Roland Brieskorn 
publicerade 1915 en uppsats Svenska familjenamn, där han även tar upp 
exempel på medeltida binamn. Genomgången i Ivar Modéers Svenska per-
sonnamn (1989) av binamn och släktnamn, särskilt avsnittet Binamn i gam-
mal tid, får inte förbigås. Detta har utarbetats i huvudsak av Carl-Eric Thors, 
se förordet. Artikeln Tilnavne av Roland Otterbjörk i KL (1982) bör också 
nämnas. Binamn har behandlats i de stora översiktliga verken Namenfor-
schung (1995–96) och The Nordic Languages, i det sistnämnda framför allt i 
bidrag av Evert Melefors (2002), Lena Peterson (2002) och Per-Axel Wik-
torsson (2005). Lena Peterson har också utgivit Lexikon över urnordiska 
personnamn (2004) och Nordiskt runnamnslexikon (2007), där även binamn 
upptas. Under senare tid är det framför allt Eva Brylla som publicerat om 
binamn under medeltiden och i flera uppsatser (1990, 1993, 1996, 1999 och 
2001) bl.a. diskuterat deras morfologiska och semantiska indelning, samt 
binamnens terminologi. Hon har gjort en sammanfattning kallad Binamn i 
Norden – en översikt (2012), där binamnsforskningen diskuteras ur olika 
aspekter. Thorsten Andersson har också behandlat deras semantiska indel-
ning i en artikel i Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (2003). Ett 
värdefullt bidrag om binamnens terminologi är Thorsten Anderssons uppsats 
Personnamn. Till begreppets avgränsning (1983). I uppsatsen Person-
namn/personbeteckningar i några fornsvenska källor. Försök till indelning 
och beskrivning diskuterar Lena Peterson (1983) bl.a. terminologi. Gudlaug 
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Nedrelid behandlar bl.a. frågan om vad som är binamn i uppsatsen Titlar og 
tilnamn i Heimskringla (2009).  

Bland verk som behandlar binamn i Norden är följande av grundläggande 
betydelse: I början på 1920-talet utkom Norsk-isländska personbinamn från 
medeltiden utgivna och kommenterade av E. H. Lind. I Danmarks gamle 
personnavne påbörjades utgivningen av tillnamnsdelarna i slutet av 1940-
talet. Finnur Jónssons arbeten Tilnavne i den islandske Oldlitteratur (1907) 
och Oversigt over det norsk(-islandske) navneforråd för o. år 900 (1926) 
samt Bernhard Kahles Die altwestnordischen Beinamen bis etwa zum Jahre 
1400 (1910) bör också framhållas. I Nordiska personbinamn under vikinga- 
och medeltid (1947) analyserar Sven Ekbo namnskicket under nämnda tid.  

Namnstudier som belyser speciella binamn och problem som rör binamn 
har presenterats i flera arbeten av Evald Lidén (1910, 1929 och 1939) och av 
E. H. Lind (1920). Karl Axnäs arbete om slaviskt-baltiskt binamnsmaterial 
(1937) utreder ett antal olika binamn. 1957 utkom Birger Sundqvists Deut-
sche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. Henrik 
Williams (1993) diskuterar i en uppsats personnamn med prefixet O-. Zeth 
Alvered (1996) har i en uppsats behandlat binamn i Gregers Matssons räken-
skaper. Binamn sedda ur ett par speciella synvinklar tas upp av Roland Ot-
terbjörk (1983), som har diskuterat framförställda (se avsnitt 1.3.1) och abso-
luta (se avsnitt 1.3.1) binamn. Artiklarna i KL rörande Borgarnamn (1980) 
av Ivar Modéer och Indbyggernavne (1981) av Kristian Hald är också att 
nämna. Agneta Ney (2004) har studerat nedsättande benämningar på kvinnor 
i Njals saga, och Gudlaug Nedrelid har i flera artiklar behandlat binamn i 
isländska sagor (bl.a. 2012) och kvinnors binamn i Norge (2006). Sebastian 
Møller Bak analyserar en särskild grupp binamn i sin artikel Spottenavne i 
Danmarks gamle Personnavne (2014). 

Flera NORNA-symposier har haft binamn som tema, det senaste 2010 vid 
vilket behandlades bl.a. binamn i runinskrifter av Stefan Jacobsson (2012) 
och Magnus Källström (2012). Stefan Jacobsson har även behandlat binamn 
i sitt arbete om mansbinamn på -a. Gudlaug Nedrelid (2012) analyserar i en 
artikel binamnen i Sverresagan och Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen 
(2012) behandlar binamn bland andliga personer i Norden under medeltiden. 
Lennart Ryman har i flera arbeten behandlat medeltida binamn och problem 
med anknytning till dessa (1995, 2009, 2010, 2013 och »manuskript«). Un-
der symposiet 2010 gav han också en översikt med titeln Nordiska personbi-
namnsordböcker och personbinamnssamlingar – i går och i morgon (2012). 

1.5 Uppläggning, material och metod 
Materialet består av de bevarade anteckningar från rådhusrättens protokoll 
som är utgivna med namnet Arboga stads tänkebok. En tänkebok innehåller 
rådhusrättens protokoll, och dessutom protokoll över jordtransaktioner samt 
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stadens ämbetsbok. Beteckningen har sitt ursprung i ty. Gedenkbuch som 
betyder ’minnesbok’. Medeltida tänkeböcker är bevarade från Kalmar, 
Stockholm, Jönköping och Arboga. ATb är skriven på 686 pappersblad som 
bands in i ett pergamentsband 1703. Man kan urskilja 55 olika handstilar, 
men enbart ca 12 av dem har tillhört stadens skrivare. Några av dessa skriva-
re känner man till namnet, men endast en av dem kan identifieras säkert 
nämligen Sigurd Skrivare, som förde protokoll 1464–1480 (Ljung 1949 s. 
222 f.). Någon större språklig undersökning av tänkeboksmaterialet för Ar-
boga är inte publicerad. 

Beträffande tänkebokens språk har Natanael Beckman (1917 s. 92 f.) i en 
studie framlagt tanken att tänkeboken representerar stadens dialekt vid mit-
ten av 1400-talet. Lars Bremberg (1953 s. 25) anser dock att Beckman gene-
raliserar beträffande språket när han anger det som enhetligt och västman-
länskt.  

Jag har excerperat ATb enligt följande regler: jag har tagit med binamnen 
på de i tänkeboken nämnda personer som ej var borgare i andra städer eller 
eljest bosatta på annat håll och som ej var adelsmän eller deras tjänare, ej 
heller kungens hövitsmän och annat hovfolk och inte heller präster och andra 
andliga. Detta för att undersökningen ska spegla bruket av binamn i en spe-
ciell och begränsad miljö. Jag har vid urvalet tidsmässigt hållit mig till tiden 
mellan 1450, då tänkeboken börjar (ATb 4 s. X–XI), och 1500. Detta för att 
begränsa det stora materialet.  

Jag kommer att behandla de utländska namnen för sig, eftersom det kan 
vara praktiskt att hålla samman dem, och jag analyserar dem både morfolo-
giskt och semantiskt i ett särskilt kapitel. Personer i ATb som bär tyska 
namn kan ibland även förekomma i Stockholm, men inget hindrar att de 
tidvis bodde i Arboga. När ingen bostadsort står angiven och man inte med 
säkerhet kan utesluta att personen bott i Arboga har jag valt att ta med ho-
nom eller henne.  

Materialet redovisas genom exempel inom de olika kategorier som efter 
vad jag funnit är representerade och genom att jag tar upp olika fall i den 
följande diskussionen av olika problem i materialet. De excerperade namnen, 
som uppgår till närmare 500, har jag analyserat och strukturerat. Jag har 
undersökt deras morfologiska bildningssätt och så gott det låter sig göras 
inordnat dem i grupper utifrån detta. Jag har också granskat namnen seman-
tiskt. Vid den sistnämnda analysen har jag i första hand studerat de namnse-
mantiska alternativen. Dock är flera problem sammankopplade med detta, 
t.ex. är det inte alltid möjligt att avgöra vilket skäl namngivaren haft för sin 
namngivning. Ganska ofta kan mer än en orsak tänkas. Vid båda undersök-
ningarna har jag fört ett antal namn åt sidan till en avdelning resterande 
namn, eftersom de varit omöjliga att genomskåda ordsemantiskt och 
morfologiskt. 

För att i någon mån få svar på frågan om materialet är typiskt för den un-
dersökta perioden har jag också översiktligt studerat binamnen som före-
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kommer under samma tid i Kalmar stads tänkebok. Där är materialet mindre, 
det rör sig om ca 160 namn. Jag har i vissa fall gjort jämförelser mellan bi-
namnen i Arboga och Kalmar och detta översiktliga resultat redovisas i dis-
kussionsavsnittet.  

Vilka frågeställningar har jag arbetat med? Jag har studerat hur man bil-
dade binamn i Arboga och vilken grund namngivningen kunde tänkas ha. 
Binamn burna av kvinnor har jag låtit ingå i de ordinarie grupperna, där de 
behandlas tillsammans med mansbinamnen; en mer sammanhängande över-
sikt återfinns dock i diskussionsdelen under rubriken Kvinnors namn 
(2.5.12). 

Efter att ha slutfört min undersökning kan jag alltså redovisa en uppfatt-
ning om hur man under perioden 1450–1500 bildade binamn i Arboga, så 
som det kan studeras i tänkeboken, och på vilka grunder de verkar ha givits 
till namnbärarna.  
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2 UNDERSÖKNING 

2.1 Morfologisk undersökning 

2.1.1 Primär namnbildning 

Se om termen primär namnbildning i avsnitt 1.3.1. 

2.1.1.1 Maskulina namn på -a  
I mitt material finns åtskilliga om män använda binamn på -a som är sekun-
dära namnbildningar och som innehåller feminina ord. Exempel på detta är 
Harpa och Kunta ’kvinnans könsorgan’. Ytterligare exempel är Smallra 
’skallra, skramla’ och Limpa (se 2.2.7). Primära bildningar är snarast Skrika 
och Dula, det senare ingående i ett binamn med binamnselement (Dula Ma-
tis) vilket senare möjligen är bildat via ett abstraktum *dula bildat till adjek-
tivet dul, dol ’dåsig, trög, slapp; galen, förmäten, vild’ (se Brylla 1996 s. 62). 
Inom gruppen med maskulina namn på -a kan också finnas bahuvrihisam-
mansättningar, d.v.s. ord (namn) med grundinnebörden ’som har det som 
sammansättningen betecknar’ (se även i avsnitt 1.3.1). I tänkeboken är Slak-
sidha, som är en sammansättning av fsv. slaker ’slak’, ’slapp’ och sidha 
’sida’ (se Wiktorsson 1983 s. 52), exempel på en sådan bildning. Jfr betr. 
Kunta E. H. Lind (1920–21 sp. 226) om ett fvn. Kunta; se även Sundström 
2008 s. 176–179; betr. Skrika, jfr Hq 1912 s. 88, 109: av verbet skrika och 
Brylla 1996 s. 63 f.: jfr även Lind 1920–21 sp. 333 om fvn. Skríkr.  

Man har diskuterat (Brylla 1996 s. 62 f., Modéer 1989 s. 102 särskilt om 
beteckningar för hondjur) om sådana mansnamn på -a uppfattades som ned-
sättande, men en nödvändig konklusion är att man bör vara försiktig med 
sådana antaganden, eftersom vad som kan anses nedsättande grundar sig på 
våra nutida värderingar; om medeltidens vet vi ganska litet. Dock finns tre 
exempel just i ATb på att binamn på -a varit nedsättande. Det är mål vid 
rådhusrätten som framkallats av att män kallats just Kunta (ATb 2 s. 342), 
Hynda (ib. s. 374) och Panka (ATb 1 s. 129 ff.). Dessa tre exempel är se-
kundära namnbildningar. Om Kunta, Hynda och Panka, se Sundström 2008 
s. 176–179. 
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2.1.1.2 Avledningar på -e  
Primära namnbildningar på -e avledda av verb och substantiv visar på indi-
vidualisering (Brylla 1999 s. 13). Elof Hellquist (Hq 1912 s. 113) nämner 
typen och beskriver dem som individualiserande och specialiserande.  

Bildningar på -e är inte ovanliga i min samling. Som exempel på det här 
bildningssättet kan nämnas Broke, av fsv. brok ’byxa’, namnet kan då tydas 
’han med byxorna’. Jfr DGP (2 sp. 135) betr. fda. Broki, härlett ur ett ord 
motsvarande ä. nda. Brog ’benkläder’ eller ä. nda. Broge ’brokig ko’, och 
Lind (1920–21 sp. 44) som anför fvn. Bróki av brók ’byks’ eller nyn. broke 
’brokigt djur’ eller brok ’bråck’. Ett annat exempel är Kante till kant (se 
Brylla 1999 s. 15). Jfr DGP (2 sp. 539) som upptar ett fda. Kant och Lind 
(1920–21 sp. 187) som anför fvn. Kantr med samma betydelse. Binamnet 
Kruse, är ytterligare ett exempel (jfr betr. Kruse DGP 2 sp. 623 f. om ett fda. 
Kruse härlett ur ett ord motsvarande ä. nda. kruse ’veck, rynka, lock’). Nam-
net Trolle för tanken till frälseätten Trolle, men bars även av personer utan-
för den. I ATb nämns Arvidh och Birgher från frälsesläkten och Knut, den 
sistnämnde med borgerligt ursprung. Trolle bör ses som en avledning av 
troll ’troll’ och kan tolkas som ’han med trolliknande utseende’. Jfr DGP (2 
sp. 1147) som anför ett fda. Trulle och Lind (1920–21 sp. 387 f.) betr. ett 
fvn. Trolli. Binamnet Porse tycks vara en avledning av växtbeteckningen 
pors. Jfr DGP (2 sp. 828 ff.) som upptar ett fda. Porse och Lind (1920–21 
sp. 280) betr. ett fvn. Porsi, bägge innehållande växtbeteckningen pors. Por-
se är namnet på flera adelsätter. Binamnet Stamme är troligen avlett av ver-
bet fsv. stama eller adjektivet fsv. stamber (se om den senare möjligheten 
Hq 1912 s. 103) och får då betydelsen ’den stammande’. Jfr DGP (2 sp. 
1055) som upptar ett fda. Stamm härlett ur fda. adj. stam ’stammande’ och 
Lind (1920–21 sp. 356) som anför fvn. Stami ’den stammande’. Rase är tro-
ligen bildat till verbet fsv. *rasa vartill adj. rasande (jfr Hq 1912 s. 109 som 
upptar ett fsv. binamn Rasa med denna etymologi; jfr även DGP 2 sp. 865 
som anger ett fda. Rase med samma betydelse). Samma binamn skrivs även 
Rasse i ATb; om den skrivningen är etymologiskt rättvisande kan namnet 
möjligen innehålla en motsvarighet till fvn. rass ’ars, podex’. Jfr Lind 
(1920–21 sp. 287) betr. fvn. Rassa-Bersi. Det är ibland svårt att se om ett 
namn är nybildat med suffixet -e (eller ä. -an-) eller om det går tillbaka på ett 
redan existerande appellativ (Brylla 1999 s. 13 f.).  

2.1.1.3 Satsnamn 
Satsnamn som innehåller finit verb och adverbiell preposition (Sundqvist 
1957a s. 102) finns det exempel på från svenskt område. Birger Sundqvist 
(a.a. s. 99–104) nämner t.ex. Bintop och Springop. 

Bland binamnen i tänkeboken är möjligen Rekop att se som ett s.k. sats-
namn, bildat av verbet fsv. rækkia och adverbet fsv. up. Namn av den här 
typen kan vara av tyskt ursprung eller bildade efter tyskt mönster (Brylla 
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1999 s. 14, Modéer 1989 s. 97, Sundquist 1957a s. 104). Det finns en möj-
lighet att Rekop är ett tyskt binamn Rehkopf, belagt 1585 (Zoder 1968 s. 
374). Möjligen tyder bärarens förnamn Henrik på tyskt ursprung. 

2.1.1.4 Andra binamn bildade som ordfogningar 
Flera av binamnen i tänkeboken består av ordfogningar. Satsnamnen är re-
dan nämnda (2.1.1.3). Relativt vanliga är binamn som bildats med preposi-
tion. Där finns t.ex. Mædh øghano (se Larsson 2008 s. 84), Mædh ena øghat 
(Skinnaren mædh ena øghat som används absolut; jfr Brylla 1999 s. 16 och 
Larsson 2008 s. 84) och Mædh thet ena øghat (en kvinna), Mædh kulonne 
(se Larsson 2008 s. 83–86, 88) och Mædh rødha harit (se dens. s. 84). Andra 
ordfogningar som förekommer är uttryck som I bæzta matto (jfr Brylla 1999 
s. 18). Jfr avsnitt 2.1.1.6 betr. binamn bildade med binamnselement. 

2.1.1.5 Fasta sammansättningar som bildats enkom för att tjäna som 
binamn 

I min samling binamn från ATb är Godhabrodhir en sammansättning av fsv. 
godher ’god, väl beskaffad, förträfflig; ansedd, aktad’ och fsv. brodhir. 
Namnet bärs av två personer, Niklas och Birgher, Niklas i de äldre beläggen, 
Birgher i de yngre. Det är dock inte helt säkert att det är en sammansättning 
som tillkommit enkom som binamn. Namnet återfinns i Danmark, och DGP 
(2 sp. 349), som upptar fda. Gothbrother, antar att det kan innehålla ett okänt 
appellativ med betydelsen ’svåger’ och att det i så fall är bildat genom se-
kundär namnbildning. Man jämför också med binamnet fda. Gothfathir som 
i äldre nydanska betyder ’hustruns fader’ och i danska dialekter ’svärfader’ 
(DGP 2 sp. 350). Binamnet Kiækefinger är bildat som en sammansättning av 
fsv. kiæke ’käke’ och fsv. finger. Rødhefinne får ses som innehållande fsv. 
rødher ’röd’ och personbeteckningen fsv. finne ’finne’. Skøkendiævul och 
Thusanddagh har gemensamt att de snarast är kraftuttryck och möjligen pri-
mära namnbildningar använda som binamn. Skøkendiævul används endast 
absolut och vid tre tillfällen. Binamnet får väl ses som innehållande fsv. 
skøkia och fsv. diævul. Man kan jämföra med okvädingsordet fsv. skøkenson 
’skökoson’. Fsv. skøkia har även självständigt använts som okvädingsord. 
Det finns också enl. Sdw belagt i sammansättningar: skøkioson, även det 
använt som okvädande. Jfr fsv. skøkenson, av mlty. schokensone. Även detta 
använt som okvädingsord. Ingen sammansättning av sköka och djävul finns i 
medellågtyska ordböcker. Skøkendiævul finns ej i SAOB.  

Thusanddag är sammansatt av fsv. thusand, i betydelsen ’tusen, ofantligt 
stort antal’ och använt som förstärkning i kraftuttryck, och fsv. dagh. Fsv. 
thusand finns också belagt i sammansättningarna thusandafald (adv.) och 
thusandfalder (adj.). Thusanddag finns ej i SAOB.  

Namnet Smaradh bärs av två personer, Jønis och Olaf, som förekommer 
många gånger i tänkeboken. Namnet är möjligen bildat som en sammansätt-
ning av fsv. sma ’liten, oansenlig’ och fsv. radh ’råd; förstånd’. Tolføriskan-
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te har behandlats av Eva Brylla (1999 s. 15). Hon anser att det är en bildning 
av fsv. tolf øre och Kante, en avledning till kant. Samme man kallas också 
Laurens Kante eller bara Kanten. Tolføriskante används absolut. Snæranal, 
som används om en kvinna, är kanske en sammansättning av fsv. snæria 
’snärja, binda’ och fsv. nal ’nål’. Slaksidha är en sammansättning av adj. fsv. 
slaker ’slak, slapp’ och sidha ’sida (se Wiktorsson 1983 s. 52).  

Binamn bildade med binamnselement kan vara fasta sammansättningar av 
typen Lill-Klas. Denna behandlas i en särskild underavdelning nedan 
(2.1.1.6). 

2.1.1.6 Binamn bildade med binamnselement 
Bland binamnen som möter oss i ATb finns också sådana som är bildade av 
binamnselement. De är ganska talrika i tänkeboken. 

Binamnselement i hithörande binamn kan utgöras av ordfogningar som 
Mædh kulonne (se Larsson 2008 s. 83–86, 88) och Mædh rødha harit (se a.a. 
s. 84). Men merparten innehåller ett adjektiv som exempelvis Blinde Hæ-
ming, Lange Niklas, Unge Bengt, Visa Katerina och Stora Ragnhild. Det 
förekommer också att ett framförställt prepositionslöst ortnamn utgör bi-
namnselementet, så i t.ex. Julita i Jwleta Erik och Rönö i Røna Lasse. Betr. 
Blinde, jfr Hq 1912 s. 102, DGP 2 sp. 89 som upptar fda. Blind och Lind 
1920–21 sp. 30 f. om fvn. Blindi; betr. Lange, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 
652–656 om fda. Lang och Lind 1920–21 sp. 236 f. om fvn. Langi; betr. 
Unge, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 1159 om fda. Ung och Lind 1920–21 
sp. 391 ff. om fvn. Ungi; om betydelsen, se även Jónsson 1907 s. 172 f.; 
betr. Visa, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 1204 f. om fda. Wis och Lind 
1920–21 sp. 403 som upptar fvn. Víss; betr. Stora, jfr DGP 2 sp. 1076 som 
upptar fda. Stor och Lind 1920–21 sp. 362 om fvn. Stóri. 

Semantiskt kan binamn som innehåller binamnselement ordnas i olika 
grupper. Vid namngivningen av Jwleta Erik och Røna Lasse har man anknu-
tit till deras härkomst och boplats i Julita socken i Södermanland respektive 
Rönö by i Glanshammars socken i Närke. Yttre kännetecken har ansetts så 
utmärkande att de ligger till grund för Litsle Bertils och Stakkotter Peter 
Bæltares binamn. För Visa Katerina och Galna Katerina är det istället inre 
egenskaper som givit dem deras binamn. Men en persons kläder och utrust-
ning kan också föranleda ett binamn. Så har skett för Kapo Lasse och Andres 
Finne Mædh bla kapona. Se vidare om binamnssemantik i 2.2. Betr. Stakkot-
ter, jfr DGP 2 sp. 1052 om fda. Stakket; betr. Kapa, jfr DGP 2 sp. 539 om 
fda. Kapa och även Lind 1920–21 sp. 187 om fvn. Kápa; betr. Mædh bla 
kapona, jfr Larsson 2008 s. 84.  
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2.1.2 Sekundär namnbildning 
2.1.2.1 Binamn bildade av substantiv 
De allra flesta binamn i ATb är bildade av substantiv genom sekundär 
namnbildning. Bland sådana märks substantiv med suffixen -er, -are, -ska, 
 -erska, -il/-ul eller -ing/-ung (se om dessa nedan). Binamn som ej bildats av 
sådana utgör den största gruppen. Substantiven är både enkla och samman-
satta. Bland de enkla är djurbeteckningarna en stor grupp, där finns t.ex. 
Basse ’vildsvin’ som dock också kan betyda ’stor, grov, ohyfsad karl’, Brims 
’broms’, Gas ’gås’. Andra exempel är Gase ’gåskarl’, Hari ’hare’ och 
Strømming ’strömming’. Ytterligare exempel på djurbetecknande binamn är 
Hynda, Kraka och Panka ’panka, icke fullt utvuxen braxen (el. liknande 
fisk)’. Om Basse, se för ordets betydelse Hq 1912 s. 92; jfr DGP 2 sp. 43–46 
som anför fda. Bassi och Lind 1920–21 sp. 16 som upptar fvn. Bassi; betr. 
Brims, jfr DGP 2 sp. 128 f. om ett fda. Brims och Lind 1920–21 sp. 43 om 
fvn. Brims; betr. Gas, jfr DGP 2 sp. 326 f. som upptar ett fda. Gas; jfr även 
Lind 1920–21 sp. 104 om fvn. Gás; betr. Gase, jfr DGP 2 sp. 327 f. som 
upptar ett fda. Gassi och Lind 1920–21 sp. 104 om ett fvn. Gási; betr. Hari, 
jfr Hq 1912 s. 97, DGP 2 sp. 412 om ett fda. Hare med samma betydelse 
eller härlett ur ett ord motsvarande ä. nda. *haar ’grå’ och Lind 1920–21 sp. 
136 som upptar fvn. Hári, av fvn. adj. hárr ’gråhårig’. Om Strømming, se 
Sundström 2013 s. 315 f.; jfr Hq 1912 s. 97; jfr även DGP 2 sp. 1084 om 
fda. Strømeling; om Hynda, se Sundström 2008 s. 176–179; betr. Kraka, jfr 
DGP 2 sp. 606–609 om ett fda. Kraka, Lind 1920–21 sp. 217 som anför ett 
fvn. Kráka, Hq 1912 s. 97 och Brylla 1996 s. 60, 63 f.; om Panka, se Alve-
red 1996 s. 28 och Sundström 2008 s. 176–179; jfr Hq 1912 s. 97. 

Många enkla substantiv betecknar geografiskt ursprung såsom t.ex. Ester, 
Finne, Iæmte, Værme ’värmlänning’ och Dæn ’dansk’. Även Finska (om en 
man) kan ses som exempel inom denna grupp. Betr. Ester, jfr DGP 2 sp. 253 
om fda. Est; betr. Finne, jfr Hq 1912 s. 106, DGP 2 sp. 271 f. som upptar 
fda. Finne och Lind 1920–21 sp. 80 om ett fvn. Finni; betr. Iæmte, jfr Lind 
1920–21 sp. 174 som anför fvn. Iamti; betr. Dæn, jfr Hq 1912 s. 106, DGP 2 
sp. 201 f. som upptar fda. Dene och Lind 1920–21 sp. 56 om ett fvn. Dani. 

Andra personbetecknande enkla substantiv är t.ex. Bonde, Gæster, Ko-
nunger, Diævul och Iærl. Betr. Bonde, jfr Hq 1912 s. 105, 113, Peterson 
1981 s. 15 not 8; jfr vidare DGP 2 sp. 104–107 om ett fda. Bondi, som möj-
ligen även kan ha sitt ursprung i förnamnet Bondi och Lind 1920–21 sp. 36 
som upptar fvn. Bóndi; betr. Gæster, jfr DGP 2 sp. 332 om fda. Gest av fda. 
gest ’gäst’ men också i betydelsen ’en främmande handlande, en fattig re-
sande, tiggare’; jfr även Lind 1920–21 sp. 108 som anför fvn. Gestr och 
anger en betydelse »ledamotskap i den avdelning av hirden, som benämnes 
gestir»; betr. Konunger, jfr DGP 2 sp. 596 om fda. Koning och Lind 1920–
21 sp. 212 som anför fvn. Konungr; betr. Diævul, jfr Hq 1912 s. 104; jfr 



24 

även DGP 2 sp. 240 om fda. Døvel och Lind 1920–21 sp. 62 som upptar fvn. 
Diǫfull; betr. Iærl, jfr Lind 1920–21 sp. 174 om ett fvn. Iarl. 

En grupp namn som består av kroppsdelsbenämningar innehåller Foter, 
Hals och Hand. Betr. Foter, jfr Hq 1912 s. 94 och Peterson 2001 s. 22; jfr 
vidare DGP 2 sp. 287 som upptar fda. Fot och Lind 1920–21 sp. 89 som 
upptar fvn. Fótr; betr. Hals, jfr Hq 1912 s. 100 och Peterson 2001 s. 22; jfr 
vidare DGP 2 sp. 405 om fda. Hals ’hals’ men också ’(hård, grym) männi-
ska’, och Lind 1920–21 sp. 133 om fvn. Háls ’hals’; betr. Hand, jfr DGP 2 
sp. 408 som anför ett fda. Hand. 

Andra binamn bildade av enkla substantiv är Lumber med betydelsen 
’blodpölsa eller svartsoppa?’ eller innehållande sv. dial. lumm, lomm ’hand-
tag, skaft på åra el. kvast’ – jfr isl. hlumr ’århandtag’ (om ordets betydelse se 
Lundgren 1886b s. 228 f.) –, Dus ’den sida på tärningen som har två prickar’ 
men också ’larm, stoj’, Trynta ’lunsa, klumpig kvinna’, Babbe ’liten gosse’ 
och Pyndare ’pundare, våg’. Här finns också exempelvis Harpa, Kunta 
’kvinnans könsorgan’, Smallra, till ett verb med betydelsen ’skallra, skram-
la’ (om vilket SAOB S 7455) och Limpa. Betr. Dus, jfr DGP 2 sp. 232 f. som 
upptar fda. Dus härlett ur ett ord motsvarande ä. nda. duse ’svira’ eller ä. 
nda. dus ’skydd, täcke’, no. dus ’vila’, vn. dus ’vindstilla’, och därvid näm-
ner verbet sv. dial. dusa ’slumra’, no. dial. dusa ’vila’; om betydelsen av 
Trynta se Lidén 1939 s. 129 f.; se 2.2.4; om Babbe och om ordets betydelse 
Hellquist 1903 s. 54; jfr DGP 2 sp. 25 som anför fda. Babbe som samman-
hängande med förnamnet Babe, Babbe; betr. Pyndare, jfr DGP 2 sp. 843 
som upptar fda. Pundere med samma betydelse; om Kunta, se Sundström 
2008 s. 176–179; jfr Lind 1920–21 sp. 226 som upptar ett fvn. Kunta. 

Sammansatta ord använda som binamn innehåller ofta en personbeteck-
nande efterled, i Arbogamaterialet t.ex. -bo, -bonde, -drænger, -gubbe, -karl, 
-kona, -man, -smidher och -sven. Binamn som innehåller -bo är inte ovanli-
ga, där finns t.ex. Dalbo ’person från Dal(sland)’, Rekbo ’person från Rekar-
ne’ och Rumbo ’person från slättbygd, särskilt Västmanlands och Upplands 
slättbygder?’. Ett exempel på binamn som är bildade med efterleden  
-drænger är Smidhiodrænger. Namn på -gubbe har endast ett exempel i 
ATb: Almosogubbe. Den största gruppen bland de hithörande sammansatta 
binamnen är de på -karl, som exempel kan nämnas Butnakarl ’man från eller 
man som seglar och handlar på landen vid Bottniska viken’, Daghakarl, 
Laxakarl, Nøtakarl ’boskapsvaktare’ och Rodskarl ’man från Roslagen, in-
byggare i Roslagen’. Exempel på sammansättning med -kona är Sapokona 
’kvinna som tillverkar (och säljer) såpa?, hustru till såptillverkare?’. Binamn 
på -man är också en relativt stor grupp. Där finns Skipman ’sjöman; skeppa-
re’, Vinman ’vintappare, vinhandlare’, Angerman ’ångermanlänning’ och 
Dandeman ’aktad, ansedd man’. Gruppen med yrkesbeteckningar som slutar 
på -smidher innehåller flera binamn däribland Klensmidher ’klensmid’,  
Knivasmidher, Sporasmidher ’sporrsmed’ och slutligen Lasasmidher ’lås-
smed’. Några som binamn använda ord med sammansättningsleden -sven 
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finns i mitt material, däribland Bysven ’stadstjänare, polisbetjänt’ och Kælla-
rasven ’tillsyningsman över källaren, den som har hand om samt utdelar el. 
kringbjuder mat och dryck på ett slott, el. i ett kloster, gille el. dyl.’. Om 
Butnakarl, se Sundström 2013 s. 312, 317; jfr Hq 1912 s. 106 om Botnekarl; 
om Laxakarl, se Sundström 2013 s. 315 ff.; jfr Lind 1920–21 sp. 240 som 
anför fvn. Laxakarl; jfr även Brieskorn 1912a s. 140; betr. Nøtakarl, jfr Hq 
1912 s. 105; om Rodskarl, se Sundström 2013 s. 313 f.; jfr Hjärne 1947 s. 
50; betr. Skipman, jfr Modéer 1949 s. 40–57 och DGP 2 sp. 982 som upptar 
fda. Skipman; betr. Vinman, jfr Brieskorn 1912a s. 160 ff. och dens. 1912b s. 
15 ff.; jfr även DGP 2 sp. 1201 f. om fda. Winman; om Angerman, se Sund-
ström 2013 s. 314 f.; betr. Dandeman, jfr Hq 1912 s. 104 och även DGP 2 
sp. 214 f. om fda. Dondeman; betr. Klensmidher, jfr DGP 2 sp. 571 f. som 
upptar fda. Klensmith; betr. Knivasmidher, jfr DGP 2 sp. 583 om ett fda. 
Knifsmith; betr. Sporasmidher, jfr Hq 1912 s. 105 om Sporsmidh och även 
DGP 2 sp. 1045 f. som upptar ett fda. Sporesmith; betr. Bysven, jfr DGP 2 
sp. 175 som upptar fda. Byswen; jfr även Brieskorn 1912a s. 135; betr. Kæl-
larasven, jfr DGP 2 sp. 551 om ett fda. Kellereswen. 

Andra sammansatta substantiv som används som namn är Grytofoter (jfr 
Hq 1912 s. 98 och Sahlgren 1912 s. 63 f.), Ringapunger ’pung av ringar?, 
pung av små metallringar?’, Smapænninger ’penning av mindre storlek eller 
värde’ (jfr Hq 1912 s. 99), Roghskuta ’med råg lastad skuta’ och Kalvamule.  

2.1.2.1.1 Binamn innehållande ord på -are, -er, -(er)ska  
En grupp binamn i ATb utgör de sekundära namnbildningar som innehåller 
substantiv med avledningsändelsen -are. Här finns flera yrkesbeteckningar, 
men även en möjlig härkomstbeteckning (Svizare ’schweizare’ eller möjli-
gen ’svisare, kort värja eller sabel’). Yrkesbeteckningarna kan delas in enkla 
och sammansatta. Bland de sistnämnda är namn som slutar på -mæstare och 
-makare en stor grupp och där återfinns t.ex. Bikaramæstare ’tillverkare av 
bägare’, Muramæstare och Seghiaramæstare ’urmakare’. Den hantverkare 
som tillverkade patinor (ett slags ytterskor av trä) kallades Patinomæstare 
eller Patinamakare. Andra exempel är Læstamakare ’person som tillverkar 
läster’ och Sadhulmakare. Bærghsbrytare och Oxatæmiare innefattas också i 
samma grupp. Den största gruppen är dock den som består av osammansatta 
ord. Där finns bl.a. Bakare, Fiskare, Kolare, Malare och Væghare. Betr. 
Muramæstare, jfr Brieskorn 1912b s. 9 f. och DGP 2 sp. 749 om ett fda. 
Murmestere; betr. Patinamakare, jfr Brieskorn 1912b s. 10 f. om Patinama-
kare och DGP 2 sp. 804 om fda. Pattinemagher; betr. Læstamakare, jfr DGP 
2 sp. 670 som upptar fda. Lestemagere; betr. Sadhulmakare, jfr Hq 1912 s. 
105 och DGP 2 sp. 930 om fda. Sathelmaghere; betr. Bakare, jfr Hq 1912 s. 
105, DGP 2 sp. 30 f. om ett fda. Bakere och Kahle 1910 s. 192 som upptar 
fvn. Bakari; betr. Fiskare, jfr Hq 1912 s. 105 och DGP 2 sp. 272 f. om. fda. 
Fiskere; betr. Malare, jfr DGP 2 sp. 713 f. som upptar fda. Malere; betr. 
Væghare, jfr Brieskorn 1912b s. 18. 
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Något namn innehåller ord som bildats med ändelsen -er, nämligen Basu-
ner, som är den tyska formen av Basunare; mannen som bär namnet heter 
Jørien och det antyder ett tyskt ursprung (jfr DGP 2 sp. 46 f. betr. fda. Basu-
nere). 

Inom den här kategorin ryms en grupp namnpar vilka innehåller synony-
ma ord för viss yrkesverksamhet som Tunnobindare – Bindare, 
Pung(a)makare – Pungare samt Grytogiutare – Grytare. Flera sådana bi-
namn har det gemensamt att de avser tillverkare av kärl. Pungare och Binda-
re är unika former som bara förekommer i ATb. Stina Hellichius (1986 s. 
88) menar att pungare rimligen har bildats som en analogibildning efter 
mönster av skioldare, skræddare och skinnare. I ATb:s namnmaterial finns 
också de till formen likartade Korghare, Laggare och Spannare; av de två 
sistnämnda känner man inga längre varianter, men Korghamakare förekom-
mer i medeltida material utanför Arboga. Korghare och Spannare har få 
belägg utanför Arboga. Bindare, Pungare och Grytare är som nyss framgått 
parallella kortformer till längre yrkesbeteckningar. I Arboga finns formerna 
Sværdhslipare – Slipare och i annat medeltida material finns också bl.a. 
Bokabindare – Bokare, Hakamakare – Hakare, Remasnidhare ’tillverkare av 
remmar, sadelmakare’ – Remare (se om dessa parvisa yrkesbeteckningar 
Hellichius 1986 s. 39; jfr DGP 2 sp. 873 som upptar ett fda. Remmer). Helli-
chius (a.a. s. 39) menar att de olika formerna kan ha använts för att skilja två 
personer inom samma hantverk, men detta verkar inte vara fallet i Arboga-
materialet, där Enevald Pungamakare ibland kallas Pungare och Klaves 
Grytogiutare även benämns Klaves Grytare. Vissa yrkesbeteckningar av det 
här slaget har haft lågtyska motsvarigheter, så t.ex. korghare av lty. korber 
(a.a. s. 39 not 31). Betr. Pung(a)makare, jfr DGP 2 sp. 843 om fda. Punge-
maghere ’skinnvarufabrikant’; betr. Pungare, jfr DGP 2 sp. 843 som upptar 
fda. Punger, med samma betydelse som Pungemaghere eller möjligen av ett 
ord motsvarande ä. nda. punge ’narra pengar från’; betr. Grytogiutare, jfr 
Brieskorn 1912b s. 5 och Hq 1912 s. 105; betr. Grytare, jfr Brieskorn 1912b 
s. 5 och DGP 2 sp. 374 om fda. Grydere; betr. Sværdhslipare, jfr DGP 2 sp. 
1112 om fda. Swerthsliper; betr. Bokabindare, jfr DGP 2 sp. 97 om fda. 
Bokbindere; betr. Remasnidhare, jfr DGP 2 sp. 873 f. om fda. Remsnither.  

De kvinnliga motsvarigheterna till -are är -ska och -erska. I Arbogamate-
rialet finns möjligen endast ett sådant namn, nämligen Latirska ’åderlåters-
ka’ eller ’hustru till åderlåtare’ (se Sundström 2004 s. 129; ett av de tolk-
ningsalternativ jag där diskuterar har jag numera övergivit; jfr Brieskorn 
1912b s. 8). Om Siidhardzsa, som antagits vara binamnet Siudherska (se 
SMPs), hör till denna grupp är osäkert. 
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2.1.2.1.2 Binamn innehållande ord bildade med -il 
I ATb finns ett binamn som möjligen bildats av ett ord innehållande suffixet 
-il nämligen Bynkil. Evald Lidén (1939 s. 128) nämner namnet som exempel 
på binamn på -il, men säger inget om namnets innebörd. Genom sin ändelse 
ansluter namnet både till personbeteckningar inom folkmålen, där -il ofta 
använts vid bildande av öknamn, och till de gamla västnordiska binamnen på 
-ill (Lidén a.a. s. 129. Jfr Götlind 1918 s. 99–103). Någon etymologisk tolk-
ning av hela namnet har jag inte vågat mig på.  

2.1.2.1.3 Binamn innehållande ord bildade med -ing/-ung 
Med suffixet -ing/-ung bildade man bl.a. ord för levande varelser utifrån 
kännetecken och egenskaper; sådana ord kan ange härstamning och samhö-
righet och bland sådana finner vi inbyggarbeteckningar. Somliga har en di-
minutiv funktion (Wessén 1971 s. 63–66). I mitt material förekommer in-
byggarbeteckningar på -ing/-ung: Alænding(e), Hælsinger, Nylænding(e) och 
Skanunger. Om Alænding(e), se Sundström 2013 s. 312, 316; jfr Hq 1912 s. 
106; om Hælsinger, se Sundström 2013 s. 315; jfr Hq 1912 s. 106, DGP 2 
sp. 431 och 1251 som upptar ett fda. Helsinge härlett ur själländska ortnamn 
och även fsv. Helsinge som inkolentnamn till Hälsingland samt Lind 1920–
21 sp. 143 betr. fvn. Helsingr, som anges åsyfta »i allmänhet andra lokaliter 
än landskapet Hälsingland»; jfr även Brylla 1999 s. 17 och Jónsson 1907 s. 
181, 308 vilken också anför fvn. helsingr ’ett slags and’; om Nylænding(e), 
se Sundström 2013 s. 313; betr. Skanunger, jfr Hq 1912 s. 106; jfr även DGP 
2 sp. 961–964 som upptar ett fda. Skaning och Lind 1920–21 sp. 315 om ett 
fvn. Skáningr. 

Andra exempel i ATb på suffixets användning ger Bryning, möjligen in-
nehållande adj. brun, Brysting ’person som har ett stort och starkt bröst’, 
Grøning som innehåller fsv. adj. grøn; jfr fågelbeteckningen grøning ’grön 
eller gul fågel’, Kærling ’(gammal) kvinna’, här använt om manlig bärare, 
och Ribbing, möjligen innehållande en motsvarighet till fda. ribbingh ’lands-
strykare, våldsman’ (om namnets betydelse se DGP 2 sp. 880 f.). Ribbing 
har tidigare ansetts ha sitt ursprung från Ridhbernus (t.ex. Lundgren 1986a s. 
11), något som inte anses troligt (DGP a.st.). Jfr DGP (a.st.) betr. fda. Rib-
bing, härlett ur fda. ribbingh och även Lind (1920–21 sp. 293) som upptar 
fvn. Ribbungr, av ribbr ’våldsverkare, vildsint person’. Beträffande fall med 
-ing/-ung är det i vissa fall svårt att säga om de är primära eller sekundära 
namnbildningar, eftersom namnen ofta ansluter till kända appellativ. Om 
appellativiska bildningar på -ing/-ung, se Ståhle 1946 s. 20. Betr. Bryning, 
jfr DGP 2 sp. 147 f. som upptar ett fda. Bryning, som sammanställs med fvn. 
Brýningr; jfr även Lind 1920–21 sp. 46 om fvn. Brýningr, möjligen innehål-
lande fvn. adj. brúnn ’brun’ el. no. brýni ’omedgörlig person’; om betydel-
sen av Brysting, se DGP 2 sp. 150; jfr DGP a.st. som upptar ett fda. Brysting; 
om betydelsen av Grøning, se Hq 1912 s. 106; jfr DGP 2 sp. 376 f. under 
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fda. Grøning, där nordiska exempel hänförs till grønning ’gräsbevuxen 
plats’, ortnamnet Grønning eller fågelbeteckningen grøning; betr. Kærling, 
jfr DGP 2 sp. 641 som upptar ett fda. Kærling och Lind 1920–21 sp. 195 om 
fvn. Kerling och vidare Hq 1912 s. 104 och Lundgren 1886a s. 11 med ex-
emplen Martinum dictum Jomfru och Joan Hustru. 

2.1.2.2 Binamn bildade av adjektiv och particip 
Adjektiv har använts relativt ofta för att bilda binamn i ATb-materialet. Man 
har använt både stark och svag form, vissa namn förekommer i bägge. Även 
participbildningar kan komma ifråga. Nedan ger jag även exempel som inte 
är binamn utan binamnselement. Jfr 2.1.1.6. 

Exempel på binamn bildade av adjektiv med stark böjning i ATb är t.ex. 
Hviter och Mørker (Myrker). Svaga former av adjektiv är t.ex. Bleke med 
feminin form Bleka, vilka ingår i binamnen Bleke (använt absolut), Bleke 
Mattis och Bleka Lucia. Den svaga formen av adjektivet blind(er) ingår i 
binamnet Blinde (Jønis Blinde) och som binamnselement i binamnet Blinde 
Hæmming. Adjektivet halt(er) ingår i binamn både i stark form Halter, i 
svag form Halte och som binamnselement i Halta Lasse och Halta Valborg. 
Adjektivet litil ingår endast som binamnselement med svag form i Litsle 
Johan och Litsle Bertil och adjektivet ilder endast i svag form i binamnet Ille 
(Harald Ille) ’den onde’. Betr. Hviter, jfr Hq 1912 s. 103, Sahlgren 1944 s. 
211, Peterson 1996 s. 24; jfr även DGP 2 sp. 486–491 som upptar fda. Hwit 
och Lind 1920–21 sp. 167 f. om ett fvn. Hvítr; betr. Mørker (Myrker), jfr Hq 
1912 s. 103 och Sahlgren 1944 s. 211; jfr även DGP 2 sp. 756 f. som upptar 
ett fda. Myrk och Lind 1920–21 sp. 264 om ett fvn. Myrki; betr. Bleke/Bleka, 
jfr Hq 1912 s. 102, Sahlgren 1944 s. 211 och Peterson 1996 s. 24 betr. Blek; 
jfr även DGP 2 sp. 86 f. om fda. Blek och Lind 1920–21 sp. 29 som upptar 
fvn. Bleiki; betr. Blinde, jfr Hq 1912 s. 102, DGP 2 sp. 89 som upptar fda. 
Blind och Lind 1920–21 sp. 30 f. om fvn. Blindi; betr. Halt(er)/Halte/Halta, 
jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 405 om fda. Halt och även Lind 1920–21 sp. 
133 om fvn. Halti; betr. Litsle, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 677–681 som 
upptar fda. Litle och Lind 1920–21 sp. 245 om fvn. Lítli; betr. Ille, jfr Hq 
1912 s. 103, Modéer 1989 s. 104 och Lind 1920–21 sp. 177 f. om fvn. Illi. 

Adjektivet lang(er) ’lång’ förekommer i sin starka form i binamnet 
Lang(er), och även som binamn i svag form: Lange (Jønis Lange). Adjekti-
vet uppträder också som binamnselement i Langa Kristin, där i feminin 
form, och i Lange Magnus. Adjektivet rødh(er) ’röd’, men också med bibe-
tydelsen ’falsk, opålitlig’, förekommer som binamn i både stark och svag 
form, Rødh(er), Rødhe, (Peter Rødhe), men också som binamnselement i 
Rødhe Lasse. På samma sätt förekommer adjektivet unger både i stark form, 
Unger (Jakob Unger), och i den svaga formen Unge (Hæmming Unge) samt 
som binamnselement i binamnet Unge Bengt. 

Binamn innehållande adjektiv som endast uppträder som binamnselement 
är Galna Katerina, till galen ’galen’, ’våldsam’, ’häftig’, Visa Katerina till 
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vis, Stora Ragnhild till stor. Ett annat binamn bildat av adjektiv är Ludhin. 
En ursprunglig participbildning, i binamnet kanske snarast adjektiv, är Druk-
kin. Betr. Lang(er), jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 652–656 som upptar fda. 
Lang och Lind 1920–21 sp. 237 f. om fvn. Langr; betr. Lange, jfr Hq 1912 s. 
103, DGP 2 sp. 652–656 om fda. Lang och Lind 1920–21 sp. 236 f. om fvn. 
Langi; betr. Rødh(er), Rødhe, jfr Hq 1912 s. 103, Sahlgren 1944 s. 211 och 
Peterson 1996 s. 24; se om ordets betydelse Jónsson 1907 s. 210; jfr DGP 2 
sp. 917 ff. om fda. Røth och Lind 1920–21 sp. 287–290 som upptar fvn. 
Rauðr, Rauði; betr. Unger, jfr DGP 2 sp. 1159 f. om fda. Ung, Unger och 
Lind 1920–21 sp. 393 om fvn. Ungr; betr. Unge, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 
sp. 1159 om fda. Ung och Lind 1920–21 sp. 391 ff. om fvn. Ungi; om bety-
delsen se även Jónsson 1907 s. 172 f.; betr. Galna, jfr Hq 1912 s. 102, DGP 
2 sp. 315 ff. om fda. Galen och Lind 1920–21 sp. 96 f. som upptar fvn. Ga-
linn; betr. Visa, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 1204 f. om fda. Wis och Lind 
1920–21 sp. 403 som upptar fvn. Víss; betr. Stora, jfr DGP 2 sp. 1076 som 
upptar fda. Stor och Lind 1920–21 sp. 362 om fvn. Stóri; betr. Ludhin, jfr 
DGP 2 sp. 689 om fda. Lothen av fda. loden ’luden’; jfr även Hq 1912 s. 103 
om Lodhin och Peterson 1996 s. 24; om Drukkin, se Sundström 2008 s. 175; 
jfr DGP 2 sp. 224 ff. om fda. Drukken; jfr även Brylla 1999 s. 13,16 och Hq 
1912 s. 100, 102. 

Binamnet Værre innehåller antagligen fsv. komparativformen værre (se 
Thors 1957 s. 75; jfr DGP 2 sp. 1185 betr. fda. Werre). 

Binamn bildade av adjektiv behandlas här ytterligare i avsnitten Binamn 
bildade med binamnselement (2.1.1.6), Binamn innehållande framförställda 
attribut (2.5.2) och Adjektiv (2.5.5).  

2.1.2.3 Binamn bildade av ortnamn 
Drygt ett tjugotal ortnamn används oförändrade som binamn i tänkeboken. 
De ortnamn som används är av olika dignitet. Det finns namn från Arboga 
stad eller dess omedelbara närhet: Hælwitid, Bakka och Diwpamyre (nu 
Djupmyra). Byarna som ytterst åsyftas med binamen Vppaby (Oppby i Sä-
terbo socken), Westherby och Jædhar (Västerby och Jäder, bägge i landsför-
samlingen) ligger något längre bort från staden (dock mindre än 5 km). 
Folkwi (av Folkavi i Kräcklinge socken), Jwleta (av Julita) och Stokholm (av 
Stockholm) är exempel på binamn eller ord ingående i ett binamn som bi-
namnselement, vilka har sin grund i ortnamn på mer betydande avstånd (ca 
3–10 mil). Jfr avsnitt 2.1.1.6. De flesta ortnamnen är bynamn, men även 
gårdar i staden (Hælwitid) och socknar (t.ex. Glanshammar och Medåker i 
binamnen Glanzhammar och Midhakirs) kan komma i fråga. Det är dock 
möjligt att binamnet Glanzhammar istället åsyftar kyrkbyn (se diskussion 
nedan i kapitel 2.5.11 Ortnamn som binamn).  

 



30 

2.2 Semantisk undersökning 
Ett problem i min undersökning av binamnen har varit den semantiska ana-
lysen, där man försöker fastställa namnens betydelse och namngivnings-
grund. Man kan låta undersökningen bli ordsemantisk, d.v.s. man ser endast 
till vad de(t) ord som ingår i namnet betyder, och kan då som Elof Hellquist 
(Hq 1912 s. 115) dela in materialet i undergrupper som binamn bildade av 
ord för djur, träd och örter, växtdelar o.d., andra naturföremål och naturföre-
teelser, kulturföremål och kulturprodukter, kroppsdelar, diverse andra före-
mål, abstrakta, kroppsliga eller andliga egenskaper, personbeteckningar (där-
ibland yrkesbeteckningar, ord angivande geografisk härstamning, släktskap 
m.fl.), geografiska namn och satsnamn. Dennes indelning innebär dock en 
sammanblandning av morfologiska och semantiska grupper inom gruppen 
personbeteckningar. Genom ordsemantisk analys kan vissa namn anses få en 
tillförlitlig tolkning. Yrkesbeteckningar som Bakare och Lasasmidher ger i 
allmänhet inga problem vid tolkning, inte heller binamn som anger en per-
sons härstamning eller släktskap som Svenungsmagher och Estens. Binamn 
som visar geografiskt ursprung är också ganska genomskinliga. Exempel 
som Rumbo eller Dalakarl visar detta. Andra binamn kan dock vålla ordse-
mantiska problem; de kan vara svåra att genomskåda och flera tolkningar 
kan stå till buds. Dus kan betyda ’larm, stoj’ men också ’dus, den sida av en 
tärning som har två prickar’, och Naghel kan ha flera betydelser, nämligen 
’fingernagel’, ’spik’ eller ’nejlika’. Betr. Bakare, jfr DGP 2 sp. 30 f. om fda. 
Bakere och Hq 1912 s. 105; betr. Estens, jfr DGP 2 sp. 253 om fda. Est; betr. 
Dalakarl, jfr DGP 2 sp. 192 som upptar fda. Dalkarl; jfr även Hq 1912 s. 
106; betr. Dus, jfr dock DGP 2 sp. 232 f. som upptar fda. Dus med härled-
ning ur ett ord motsvarande ä. nda. duse ’svira’, eller ä. nda. dus ’skydd, 
täcke, värn’, eller no. dus ’vila’, vn. dus ’vindstilla, stiltje’, till verbet sv. 
dial. dusa ’slumra’, no. dial. dusa ’vila’; betr. Naghel, jfr DGP 2 sp. 761 f. 
om fda. Naghel, härlett av fda. naghæl ’nagel’ eller fda. nafflæ ’spika fast’; 
jfr även Lind 1920–21 sp. 265 om fvn. Nagl och Hq 1912 s. 99 f. 

En namnsemantisk analys innebär att man undersöker namnens namngiv-
ningsgrund och man kan då klassificera materialet i grupper som Härstam-
ning och släktskap, Härkomst (geografisk) och boplats, Yrke, sysselsättning 
och social ställning, Yttre egenskaper, Inre egenskaper, Kläder och utrust-
ning, Vanor och slutligen Händelser (Andersson 2003 s. 601 ff.). Ett något 
annorlunda sätt att strukturera materialet ger grupperna Fysiska karaktäristi-
ka, Psykiska karaktäristika, Hemort, födelseort eller tillhåll, Funktion i fa-
miljesammanhang, Funktion i samhället samt Karaktäristiska situationer, 
händelser, vanor och uttryckssätt (Brylla 1999 s. 15 f., Kousgård Sørensen 
1975 s. 123). Binamn bildade med binamnselement kan liksom andra indelas 
i olika semantiska grupper (se 2.1.1.6). 

Vissa grupper av binamn medger namnsemantiska tolkningar lättare än 
andra. En grupp som man med säkerhet kan ge en namnsemantisk tolkning 
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är binamn av typen Mædh bla kapona, Mædh ena handene och Mædh ena 
øghat, som anger yttre egenskaper hos personer (jfr Brylla 1999 s. 16; se 
även Larsson 2008 s. 84). I det första fallet kan en placering i gruppen Klä-
der och utrustning också komma ifråga. Binamn som ingår i gruppen Här-
stamning och släktskap får också sägas innehålla binamn vilkas namnseman-
tiska innehåll är säkert. Exempel på dessa är Mettomagher och hustrunamnet 
Bangs. Dock kan namn av denna typ ibland framträda så att den semantiska 
betydelsen blir osäker, Knut Jonsson kan också omväxlande kallas Knut 
Annomaghsson och Knut Annomaghir. I gruppen med namn utifrån här-
komst och boplats finns Iæmte och Skæriakarl ’skärkarl’; bägge dessa kan 
anses ha en ganska säker namnsemantisk tolkning. Men bland de till synes 
säkra yrkesbeteckningarna finns dock en viss osäkerhet. Flera medeltida 
exempel finns på att en person med yrkesbeteckning som binamn har haft ett 
annat yrke. Sålunda finns herr Hanos Guldsmed, kyrkopräst i Husby-
Oppunda socken, Södermanland (Brieskorn 1912a s. 136 f.), Per Rytther 
Skypper (a.a. s. 146), Laurenz Tymberman Clensmid (a.a. s. 160) och Petrus 
Henrici dictus Wynman, kyrkoherde i Munktorp, Västmanland (a.a. s. 160 
f.). I dessa fall antar Roland Brieskorn (a.a. s. 136 f., 146, 161) att de anting-
en ärvt namnen eller haft en tidigare yrkesbana. Inte heller kan namn som 
t.ex. Pyndare eller Konunger tolkas entydigt namnsemantiskt. Betr. Bangs, 
jfr DGP 2 sp. 34 f. om fda. Bang och Lind 1920–21 sp. 14 som upptar fvn. 
Bang; betr. Iæmte, jfr Lind 1920–21 sp. 174 om ett fvn. Iamti; om Skær-
iakarl, se Sundström 2013 s. 313 f., 316 f.; betr. Pyndare, jfr DGP 2 sp. 843 
om fda. Pundere; betr. Konunger, jfr DGP 2 sp. 596 som upptar ett fda. Ko-
ning och Lind 1920–21 sp. 212 om ett fvn. Konungr. 

En ordsemantisk indelning kan kännas otillfredställande, då man där inte 
bygger på själva namngivningens grund, samtidigt som den namnsemantiska 
indelningen helt ser till denna och därför många gånger blir osäker, eftersom 
det kommer in ett inte obetydligt moment av antagande. En svårighet är att 
flera namnsemantiska grupper ibland kan övervägas för ett binamn. Binam-
nen Rødh/Rødhe (jfr DGP 2 sp. 917 ff. om fda. Røth, Lind 1920–21 sp. 287 
ff. om fvn. Rauði, Rauðr, Hq 1912 s. 103, Sahlgren 1944 s. 211 och Peterson 
1996 s. 24) t.ex. kan tolkas som att bäraren har haft rött hår eller ansiktsfärg, 
eller att han har burit röda kläder, eller möjligen också att han varit falsk och 
opålitlig (Jónsson 1907 s. 210). Dessa tre tolkningar skulle möjliggöra en 
placering i någon av grupperna Inre egenskaper, Yttre egenskaper och Klä-
der och utrustning. Bland de medeltida binamnen är det lätt att hitta utmärkta 
exempel hörande till dessa olika namnsemantiska grupper, men att i ett stör-
re material inplacera alla entydigt låter sig inte alltid göras. Ett namn som 
ordsemantiskt är entydigt kan ändå vara omöjligt att helt säkert föra till en 
namnsemantisk grupp. Det är ibland lättare att förstå namn utifrån moderna 
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exempel, där man säkert kan fastställa grunden till namngivningen. Den 
unge man i Sigtuna som kallades Jätten var i själva verket liten till växten, 
Svarta Filip var inte särskilt mörk och hette inte heller Filip1 och Tupp-Åke 
hade ingen känd anknytning till tuppar (Sigurd Christensén, muntlig uppgift, 
2004-03-31).  

Det kan alltså vara mycket svårt att fastställa orsaken till namngivning. 
Binamnet Biur i ATb t.ex. ger flera möjligheter till namnsemantisk gruppe-
ring: såg han ut som en bäver ger det en namnsemantisk tolkning efter Yttre 
egenskaper; var han klädd i bäverpäls resulterar det i att namnet tolkas som 
givet efter Kläder och utrustning; betedde han sig ofta som en bäver, var han 
en »flitig arbetare» (Lind 1920–21 sp. 25), så hör hans namn till gruppen 
Vanor; syftar binamnet på ett särskilt tillfälle då han högg mycket virke? I 
sistnämnda fall hamnar namnet i gruppen Händelser (jfr Lind 1920–21 sp. 
25 om fvn. Biórr; jfr även Hq 1912 s. 97). Det är alltid vanskligt att sätta sig 
in i hur den medeltida människan tänkte, dåtida tankar och värderingar var 
inte alltid identiska med nutida. »Det har påpekats – litet ironiskt – att namn 
i forntida källor ibland har fått sentida förklaringar som mera speglar uttolka-
rens attityder än den verkliga bakgrunden till namnen» (Peterson 2001 s. 22). 
Men att binamnet Biur kommer av fsv. biur ’bäver’ är sannolikt, även om 
andra tolkningar har framförts. I fvn. finns biórr ’öl’, biórr ’ett stycke land’ 
och biórr ’skinn’ (Jónsson 1907 s. 308). Binamnet Biur i ATb kunde väl 
också tänkas sammanhänga med bjur i sv. dial. bjur-ås ’taklist, gesims under 
taket’ (Rietz s. 35); jfr no. bjor(e) ’kilformigt stycke’, isl. biórr ’övre trekan-
tig del av gavelväggen’ (Hellquist 1948 s. 75). Anledningen till att arboga-
bon Olaf har fått namnet Biur blir föremål för enbart spekulationer.  

Termen namngivning kan vara missvisande, om vi därmed utgår från att 
det var utomstående som namngav en person. Så var det säkert ofta, men 
ibland var det högst sannolikt fråga om ett namntagande, där namnbäraren 
själv valde ett önskat namn. Exempel finns i frälsesläkter, där t.ex. Torsten 
Simpa, son till Bengt Notholm, valde sin morfaders binamn istället för fa-
derns (Hildebrand 1961 s. 212, 361). Ett gemensamt förnamn anses ha sti-
mulerat detta bruk (a.a. s. 361; Setterkrans 1957 s. 106). Förmodligen kunde 
man liksom idag också välja utifrån den status substantivet hade, hur det lät i 
kombination med förnamnet, kanske kunde man associera till någon välkänd 
frälsesläkt el. dyl. 

En annan omständighet som man bör hålla i minnet är att personen som 
den namnsemantiska tolkningen gäller kan vara en annan än den namnbärare 
som är aktuell i mitt material. Binamn kunde i vissa fall användas av flera 
generationer och av flera personer i samma generation (se 2.5.13). Det är 
inte alltid namnbäraren själv som har de egenskaper eller den bakgrund som 

                                                      
1 Svarta Filip, som spelade fotboll, var troligen uppkallad efter den välkände fotbollsspelaren 
i bl.a. IFK Göteborg Filip Johansson (1902–1976), även kallad Svarte Filip (NEn 10 s. 152). 
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är förutsättningen för namnen Horkarl, Biur eller Brysting. Namntolkningen 
knyter jag till de kända namnbärarna i mitt material, men man bör vara med-
veten om att namnet kan ha sin sakliga grund i en tidigare generation.  

2.2.1 Härstamning2 och släktskap  
En av de lättare grupperna att urskilja i mitt material både ordsemantiskt och 
namnsemantiskt är den som rymmer härstamning och släktskap. Här åter-
finns de många sammansättningarna med -magher. Exempel på sådana ur 
ATb är Pukamagher, Svenungsmagher och Karamagher som visar på släkt-
skap med någon med namnen Puke, Svenung och Kare. I ATb finns flera 
som bär namnet Puke ’djävul, det andeväsen som utgör det ondas princip’. 
Flera bärare med namnet Svenung finns också, men ingen vid namn Kare. 
Inom den här gruppen finns också formen Annomaghsson. Det är Knut Jons-
son som omväxlande kallas Annomaghsson och Annomagher. Han har bro-
dern Jønis Annomaghsson, som bara kallas så, och en broder som endast 
benämns med patronymikon och yrkesbeteckning: Laurens Jonsson 
Kiøtmangare. Betr. -magher, jfr DGP 2 sp. 711 f. om fda. Magh och Lind 
1920–21 sp. 251 som upptar olika sammansättningar med fvn. -mágr; betr. 
Puke, jfr DGP 2 sp. 841 f. om. fda. Puki och Lind 1920–21 sp. 283 om fvn. 
Púki där han också anger ett möjligt samband med ordet nyn. puke ’gnidare, 
snålvarg’; jfr vidare Hq 1912 s. 104, 113, dens. 1948 s. 795, 955, Modéer 
1989 s. 110 och Ryman 1995 s. 19.  

Namn med efterleden -bonde ’äkta man’ visar också på släktskap och i 
Arboga finns Vendelabonde. 

En stor grupp är hustrunamnen (om hustrunamn se 1.3.1), exempelvis 
Bangs, Estens, Gamblesmidhers, Størkars (Styrkars) och Bakares. Det är 
dock inte självklart att ett binamn som t.ex. Bangs alltid ska tolkas som ma-
kens namn i genitiv, det kan också ha sin grund i faderns namn som i exemp-
let Lucia Galters (Luci Galz) (ATb 1 s. 313). Här kan också nämnas binamn 
sammansatta med -hustru, som kan illustreras med Iulahustru (i Jwla 
hustrvnne gard ib. s. 194). Hennes make var Iøsse Iul. 

En grupp som bör nämnas, även om det inte är självklart att ta med den i 
undersökningen, innehåller namn av typen Rødhsson (Olaf Rødhsson son till 
Niklas Rødh) och Porsølsson (Olaf Porsølsson som också kallas Olaf 
Porsøl), där ett binamn används för att bilda ett patronymikon. 

Även döttrar kan få patronymikon innehållande faderns binamn, i tänke-
boken finns exemplen Dalbodotter och Baggedotter. Ett annat binamn med 
anknytning till släktskap är Godhabrodhir som anses (DGP 2 sp. 349 s.v. 
fda. Gothbrother) innehålla ett okänt appellativ med betydelsen ’svåger’ (jfr 

                                                      
2 Med härstamning avses här släktmässigt ursprung enligt definition i NE ordbok (2 s. 16). 
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ä. nda. godfader ’hustruns fader’; betr. detta ord och binamnet fda. Goth-
fathir se DGP 2 sp. 350).  

2.2.2 Härkomst3 och boplats  
Binamn som bildats utifrån den namngivnes geografiska härkomst eller 
hemort är mycket talrika i tänkeboken. Som redan framhållits bör man dock 
iaktta en viss försiktighet vid den namnsemantiska tolkningen, det är inte 
säkert att härkomsten som anges i binamnet alltid gäller namnbäraren, utan 
det kan vara en tidigare generation som avses. Mycket vanligt är naturligtvis 
att ange hemvist med preposition: Lasse i Gæddogardenom. Men i den här 
gruppen finns också prepositionslösa ortnamn som binamn och sådana upp-
träder ofta; där hittar man t.ex. namnformer avseende mycket närliggande 
platser som Hælwitid, Diwpamyre och Bakka, vilka finns i staden eller dess 
omedelbara närhet, och Eke (Eke i Fellingsbro socken), Lwnger (Lunger i 
Götlunda socken) och Maganæs (Magnäs i Säterbo socken), byar som åter-
finns på något längre avstånd, samt Folkwi (Folkavi i Kräcklinge socken), 
Rysta (i Odensvi socken) och Jwleta (Julita, kloster och socken), orter vilka 
hittas längre bort från Arboga. Användningen av ortnamnen diskuteras ned-
an i kapitlet Ortnamn som binamn (2.5.11).  

För att ange härkomst och boplats har man också använt elementen -bo, 
 -ing(e), -karl och -man. Exempel på binamn med -bo är Dalbo ’person från 
Dal(sland)’, Rekbo ’person från Rekarne’, Rumbo ’person från en slättbygd, 
särskilt Västmanlands och Upplands slättbygder?’ och Skoghboe ’skogsbo’ 
eller Skoboe ’innevånare från Skohalvön, Skoklosters socken, Upl.’. Namn 
som har -ing(e) som suffix är Alænding(e), Nylænding(e) och Hælsinger. 
Namnen bars troligen av personer som härstammade från Åland, Nyland 
respektive Hälsingland. De namn med ändelsen -karl som förekommer är 
Butnakarl, Rodskarl, Skæriakarl och Dalakarl. Männen med det mycket 
vanliga binamnet Butnakarl (7 st.) härstammade från områdena runt Botten-
viken eller handlade på dem. Andres Rodskarl var från Roden, d.v.s. Rosla-
gen, och Jakob Skæriakarl från skären, skärgården. Bar man namnet Dala-
karl kom man från Dalarna. Angerman ’ångermanlänning’ är inom den här 
namnsemantiska gruppen det enda exemplet på binamn med elementet -man. 
Betr. -bo, jfr Lind 1920–21 sp. 47 om fvn. -búi; jfr även DGP 2 sp. 94 som 
endast upptar det enkla fda. Bo; betr. -ing(e), jfr Lind 1920–21 sp. 179 om 
fvn. -ingr, -ingi; betr. -karl, jfr Lind 1920–21 sp. 189 om fvn. -karl; jfr även 
DGP 2 sp. 542 f. om det enkla fda. Karl; betr. -man, jfr Lind 1920–21 sp. 
250, 252 om fvn. -maðr, -mann; jfr även DGP 2 sp. 716 f. om det enkla fda. 
Man; om Skoghboe, se Nyström 2010 s. 111 f.; jfr DGP 2 sp. 984 som upptar 

                                                      
3 Med härkomst avses här geografiskt ursprung (anges som betydelsenyans i NE ordbok 2 s. 
15). 
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fda. Skoghbo; jfr även Hq 1912 s. 106; om kontrasten mellan rumbo och 
skogbo m.m. se Ahnlund 1924 s. 58–71; betr. Skoboe, jfr Ryman 2009 s. 
855; om Alænding(e), se Sundström 2013 s. 312 f., 316; jfr Hq 1912 s. 106; 
om Nylænding(e), se Sundström 2013 s. 313; om Hælsinger, se Sundström 
2013 s. 315; jfr DGP 2 sp. 431 och 1251 som anför fda. Helsinge, härlett av 
ortnamn på Själland, och det fsv. Helsinge, det senare som inkolentnamn till 
Hälsingland; jfr även betr. fvn. Helsingr Lind 1920–21 sp. 143, som anser 
att i allmänhet andra lokaliteter än Hälsingland ligger till grund för namnet; 
jfr även Hq 1912 s. 106, Brylla 1999 s. 17 och Jónsson 1907 s. 181, 308, den 
sistnämnde anför också fvn. helsingr ’ett slags and’; om Butnakarl, se Sund-
ström 2013 s. 312, 317; jfr Hq 1912 s. 106; om Rodskarl, se Sundström 2013 
s. 313 f.; om Skæriakarl, se Sundström 2013 s. 313 f., 316 f.; betr. Dalakarl, 
jfr DGP 2 sp. 192 om fda. Dalkarl och Hq 1912 s. 106; om Angerman, se 
Sundström 2013 s. 314 f.  

Bland övriga binamn inom den här gruppen uttryckande härkomst och 
boplats finns t.ex. Ester. Mycket frekvent är Finne. Andra exempel är det 
ganska vanliga Garper ’tysk som vistas i Norden’, Iæmte, Tavaster ’man 
från Tavastland’ – de två sistnämnda bars av en respektive två personer i 
Arboga – och Værme ’värmlänning’, en ursprungsangivelse för tre personer. 
I en förteckning över borgare som erlagt burskapsavgift nämns Fylmen. Tro-
ligen är det en person från Films socken i Uppland som avses (om skrivning-
en Fylm och om formen filmen av sockennamnet, se Strandberg 1991 s. 39 
ff.). Jfr skrivningen Fyskare för Fiskare (flera gånger ATb 2 s. 328). I SMP 
(h. 6 sp. 136 f.) bedöms Fylmen som möjligt att föra till förnamnet Folkman. 
Betr. Ester, jfr DGP 2 sp. 253 om fda. Est; betr. Finne, jfr DGP 2 sp. 271 om 
fda. Finne som även möjligen kan vara förnamnet Finni eller ett ord motsva-
rande ä. nda. finne ’blemma, fräkne’; jfr även Lind 1920–21 sp. 80 som upp-
tar fvn. Finni och Hq 1912 s. 106; betr. Garper, jfr Lind 1920–21 sp. 103 om 
fvn. Garpr, som också ges betydelsen ’oförskräckt och stridbar man’; jfr 
även Hq 1912 s. 106; betr. Iæmte, jfr Lind 1920–21 sp. 174 om fvn. Iamti. 

Binamnet Finska (jfr Lind 1920–21 sp. 80 om fvn. Finnska) har burits 
både av flera kvinnor och av en man. Den senare är Jon Finska; från början 
omnämns han som Margit Finskas pilt, senare blir han en man med burskap 
som flera gånger benämns Jon Finska. I hans fall är namnet troligen inte 
direkt härkomstangivande, det är Margit som med sitt binamn visar på här-
stamning från Finland; Jon får hennes binamn och hans binamn visar snarare 
på samhörighet med Margit än på ursprung från Finland.  

2.2.3 Yrke, sysselsättning och social ställning  
Många av binamnen i Arboga hade sin grund i framför allt människors yrken 
och sysselsättning och, om än i mindre utsträckning, även i deras sociala 
ställning. Här finns t.ex. flera representanter för de skilda yrkesgrupper som 
framställde kärl av olika slag: Sven Fatmæstare (jfr Hq 1912 s. 105; Bries-
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korn 1912b s. 5), Jakob Tunnobindare och David Bindare samt Niklas Lag-
gare.  

En hel del personer ägnade sig åt metallhantverk. Framförallt fanns det ett 
stort antal smeder, från den mindre specificerat benämnde Magnus Smidher, 
till dem vilkas specialitet framkom i binamnet: Jakob Gulsmidher, Peter 
Klensmidher, Jønis Svartasmidher, Andres Lasasmidher ’låssmed’, Klemet 
Knivasmidher och Andres Sporasmidher ’sporrsmed’. Inte minst Svarta-
smidher är en intressant yrkesbeteckning. Betydelsen anses vara ’grovsmed’, 
smed som arbetar med järn eller svart metall, till skillnad från fsv. Hvita-
smidher, smed som arbetar med vita metaller såsom tenn och silver (Holm-
kvist 1951 s. 94 ff.). Betr. Smidher, jfr DGP 2 sp. 1018–1024 om fda. Smith 
och Jónsson 1907 s. 268 om fvn. Smiðr; jfr även Hq 1912 s. 105 och Bries-
korn 1912a s. 157 ff.; betr. Gulsmidher, jfr DGP 2 sp. 379 f. om fda. Gull-
smith och Jónsson 1907 s. 268 om fvn. Gullsmiðr; jfr även Brieskorn 1912a 
s. 136 f.; betr. Klensmidher, jfr DGP 2 sp. 571 f. om fda. Klensmith; betr. 
Knivasmidher, jfr DGP 2 sp. 583 om fda. Knifsmith; betr. Sporasmidher, jfr 
DGP 2 sp. 1045 f. om fda. Sporesmith och Hq 1912 s. 105. 

Kärl av metall framställdes av Klaves Grytare, som också benämns Gry-
togiutare, av Peter Giutare och Henrik Kannogiutare samt av Lasse Ko-
parslaghare. Arboga hade också behov av vapentillverkare, och inom den 
branschen verkade Jakob Sværdhslipare, som också kallades Slipare, samt 
Erik Værkmæstare, som tillverkade armborst och troligen även andra vapen 
(Ljung 1949 s. 256 f.). Verkmästaren kunde också vara förman för ett hant-
verksskrå eller ålderman (Sdw). Sven Seghiaramæstare ’urmakare’ hade 
antagligen tillverkat uret på rådhuset (Ljung 1949 s. 183). De två, Erik och 
Olaf, som bär namnet Kætlabøtare ’kittelbotare, kittelflickare’ har troligen 
(se diskussion under 2.5.7 Öknamn och pejorativa namn) verkat som enklare 
metallhantverkare. Betr. Grytare, jfr Brieskorn 1912b s. 5 och DGP 2 sp. 
374 om fda. Grydere; betr. Grytogiutare, jfr Brieskorn 1912b s. 5 och Hq 
1912 s. 105; betr. Kannogiutare, jfr DGP 2 sp. 537 om fda. Kannegydere; 
betr. Koparslaghare, jfr DGP 2 sp. 598 om fda. Koppersleger; jfr även Hq 
1912 s. 105; betr. Sværdhslipare, jfr DGP 2 sp. 1112 om fda. Swærthsliper; 
jfr även Hq 1912 s. 105; betr. Værkmæstare, jfr DGP 2 sp. 1183 f. om fda. 
Werkmester och även Brieskorn 1912b s. 15 och Hq 1912 s. 105; betr. Kæt-
labøtare, jfr DGP 2 sp. 557 om fda. Ketelbøter. 

Med läder och skinn arbetade flera olika personer: Sin utkomst genom 
bearbetning av skinn fann Laurens Sæmskare ’sämskmakare, sämskgarvare’, 
Bengt Barkare ’garvare’ och Ragnvald Skinnare ’buntmakare, körsnär, skin-
nare’. Tillverkade skor gjorde bl.a. Karl Skomare, Martin Skomakare, Olaf 
Patinamakare samt Jønis Patinomæstare. (Patinorna kunde även vara av trä, 
se Jäfvert 1981 sp. 551.) Kärl och behållare kunde också tillverkas av skinn, 
detta gjordes av Enevald Pungare eller Pungamakare, Magnus Bydhelmaka-
re ’pungmakare’ och Sven Bæltare ’bältare, gördel- och sadelmakare’. Betr. 
Barkare, jfr DGP 2 sp. 38 om fda. Barkare; jfr även Hq 1912 s. 105; betr. 
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Skinnare, jfr DGP 2 sp. 980 f. om fda. Skinnere ’skinnberedare, garvare’; jfr 
även Lind 1920–21 sp. 325 om fvn. Skinnari; betr. Skomare, jfr Brieskorn 
1912b s. 12 f.; betr. Skomakare, jfr DGP 2 sp. 986 f. om fda. Skomakere; jfr 
även Hq 1912 s. 105; betr. Patinamakare, jfr Brieskorn 1912b s. 10 f. och 
DGP 2 sp. 804 om fda. Pattinemagher; betr. Pungare, jfr DGP 2 sp. 843 om 
fda. Punger, även med möjlig anknytning till ä. nda. punge ’narra pengar 
från’; betr. Pungamakare, jfr DGP 2 sp. 843 om fda. Pungemaghere ’skinn-
varufabrikant’; betr. Bæltare, jfr DGP 2 sp. 56 om fda. Beltere; jfr även Hq 
1912 s. 105. 

Anknytning till tyger och tygberedning hade Mattis Skræddare och Ar-
vidh Ivirskærare. En överskärare beredde ylletyget genom att ’med sax ge 
ruggat kläde en glänsande yta’ (Sdw). Dessa binamn bars av många i ATb. 
Betr. Skræddare, jfr DGP 2 sp. 991–995 om fda. Skredere; jfr även Kahle 
1910 s. 193 om fvn. Skraddari, Hq 1912 s. 105 och Brieskorn 1912a s. 149 
ff.; betr. Ivirskærare, jfr DGP 2 sp. 791 f. om fda. Owerskærere.  

Producenter och försäljare av mat och livsmedel fanns också. Där fanns 
Erik Bakare, Peter Mylnare, Jønis Bryggiare, Inge Fiskare, Mattis Laxakarl, 
Henrik Kiøtmangare och Tile Vinman ’vintappare, vinskänk, vinhandlare’ 
som tillhandahöll olika livsförnödenheter. Jønis Kokker, Pavel Krøghare och 
Henrik Stekare kunde ses som representanter för en mer offentlig mathåll-
ning. Betr. Bakare, jfr DGP 2 sp. 30 f. om fda. Bakere; jfr även Hq 1912 s. 
105; betr. Mylnare, jfr DGP 2 sp. 753 f. om fda. Mylner och Kahle 1910 s. 
192 om fvn. Mylnari; betr. Bryggiare, jfr Brieskorn 1912a s. 135 och DGP 2 
sp. 145 f. om fda. Bryggere; betr. Fiskare, jfr DGP 2 sp. 272 f. om fda. Fis-
kere; om Laxakarl, se Sundström 2013 s. 315 ff.; jfr Lind 1920–21 sp. 240 
om fvn. Laxakarl och Brieskorn 1912a s. 140; betr. Kiøtmangare, jfr DGP 2 
sp. 646 om fda. Køtmangere; betr. Vinman, jfr DGP 2 sp. 1201 f. om fda. 
Winman; jfr även Brieskorn 1912a s. 160 ff. och dens. 1912b s. 15 ff.; betr. 
Kokker, jfr DGP 2 sp. 591 ff. om fda. Kokk; jfr även Lind 1920–21 sp. 209 
om fvn. Kok; betr. Krøghare, jfr DGP 2 sp. 626 om fda. Krøger; betr. Steka-
re, jfr DGP 2 sp. 1064 om fda. Stekere; jfr även Lind 1920–21 sp. 358 om 
fvn. Steikir och Brieskorn 1912a s. 159.  

En stad som Arboga krävde också en yrkesgrupp som sysslade med hus-
bygge och allt som hade med underhåll och utsmyckning av bostäder och 
andra byggnader att göra. Nyttjade vid såväl privata husbyggen som offent-
liga och kyrkliga anläggningar blev säkert Olaf Timberman, Laurens Snidh-
kare, Sven Tighlslaghare och Olaf Muramæstare, och där kunde Magnus 
Malare och Peter Tornmæstare ’tornbyggare’ svara för mer konstnärliga 
dekorationer. Olaf Kirkiomæstare ’kyrkovärd?’ arbetade också i kyrkans 
tjänst, dock osäkert på vilket sätt. Brieskorn (1912b s. 8) anser att namnet 
betyder ’kyrkobyggmästare’. Betr. Timberman, jfr DGP 2 sp. 1134 f. om fda. 
Timberman; jfr även Hq 1912 s. 105 och Brieskorn 1912a s. 160; betr. 
Snidhkare, jfr DGP 2 sp. 1030 om fda. Snideker; betr. Tighlslaghare, jfr 
DGP 2 sp. 1122 f. om fda. Teghelslaghere; betr. Muramæstare, jfr Brieskorn 
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1912b s. 9 f. och DGP 2 sp. 749 om fda. Murmestere; betr. Malare, jfr DGP 
2 sp. 713 f. om fda. Malere; betr. Kirkiomæstare, jfr Hq 1912 s. 105 och 
Brieskorn 1912b s. 8. 

Invånarna i Arboga höll också boskap för sin försörjning, och för att sköta 
djur anlitades s.k. fäkarlar. Andres Fækarl och Sone Nøtakarl (jfr Hq 1912 s. 
105), den senare även kallad Sone Fækarl, anlitades för detta ändamål. Fä-
karlarna var inga drängar utan tillhörde borgerskapet, om än inte det övre 
skiktet (Ljung 1949 s. 266). Sven Oxatæmiare arbetade med att vänja oxar så 
att de kunde fungera som dragdjur. 

Några personer visar genom sina binamn att de trakterade ett instrument: 
Lasse Bælghpipare ’säckpipsblåsare?’, Olaf Hornlekare ’hornblåsare’ och 
Ørian Basuner (jfr DGP 2 sp. 46 f. om fda. Basunere) ’basunblåsare’ använ-
de alla blåsinstrument. Niklas Lekare sågs kanske som gycklare eller spel-
man i allmänhet. I badstugan fanns t.ex. Gudhmund Badhstovukarl, som 
själv kanske ägde badstugan eller var badmästare, Jakob Sapokarl ’man som 
tillverkar (och säljer) såpa?’ och Sapokonan, om hennes namn betyder 
’kvinna som tillverkar (och säljer) såpa’ och inte ’hustru till en såptillverka-
re?’ (se Sundström 2004 s. 129).  

För arbogabornas hälsa verkade Ørian Bardhskærare ’barberare; fältskär’ 
(jfr DGP 2 sp. 42 f. om fda. Bartskærer), Andres Koppare ’person som har 
till yrke att koppa, fältskär’, samt kanske även en Latirska (se Sundström 
2004 s. 129; ett av de tolkningsalternativ som jag där diskuterar har jag nu-
mera övergivit; jfr Brieskorn 1912b s. 8) om hennes namn betyder ’åderlå-
terska’, och inte ’hustru till åderlåtare’. 

Med handel, sjöfart och övriga transporter arbetade åtskilliga. En grupp 
representerad av Henrik Skipmæstare ’skeppsbyggmästare’ och Jønis Bat-
mæstare verkar ha sysslat med själva båtbyggandet, medan Peter Skipman 
’sjöman; skeppare’ och Skipar Jønis ’skeppare, kapten, den som äger och för 
ett fartyg, sjöfarande, sjöman?’ istället har framfört fartyg. Skipman är in-
tressant ur namnsemantisk synvinkel. Namnet verkar lättolkat, men Peter 
Skipman innehade bagarämbetet i Arboga 1459–1465. Hans anknytning till 
sjömanslivet verkar ligga tillbaka i tiden. Olaf Køpman och Bo Køpsven får i 
första hand antas ha sysslat med köpenskap. Lasse Akare, som två gånger 
också benämndes Hæstabytare, och hans namne till viss del Laurens Stena-
kare har haft hand om stadens fraktande av varor, i det senare fallet företrä-
desvis stenar. Betr. Skipman, jfr DGP 2 sp. 982 om fda. Skipman; betr. Ski-
pare, jfr DGP 2 sp. 982 om fda. Skipper; jfr även Hq 1912 s. 105 och Bries-
korn 1912a s. 148; betr. Køpman, jfr DGP 2 sp. 644 om fda. Køpman; jfr 
även Hq 1912 s. 105; betr. Køpsven, jfr DGP 2 sp. 645 om fda. Køpswen och 
Lind 1920–21 sp. 192 om fvn. Kaupsveinn; även Hq 1912 s. 105. 

Att Arboga hade anknytning till skogs- och bergsbruk framkommer också 
i binamnen. Med kolning sysslade både Klemet och Simon Kolare, den sena-
re även kallad Kolabrænnare (skrivet Kolebernare) och Kalkbrænnare. 
Hans Bærghsbrytare arbetade antagligen med järnbrytning. 
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Inom många yrkesområden fanns gesäller och även mer tillfällig arbets-
kraft. Ofta har deras binamn elementet -sven; som nämnts ovan fanns exem-
pelvis Bo Køpsven som en av många svenner inom handeln. Köpsvennen 
kunde vara ’representant för en köpman’ men också en ’utländsk köpman 
med viss begränsad handelsrätt’. Mikael Kællarasven ’tillsyningsman över 
källaren, den som har hand om samt utdelar el. kringbjuder mat och dryck på 
ett slott el. i ett kloster, gille el. dyl.’ (jfr DGP 2 sp. 551 om fda. Kellere-
swen) var inte en sven i ordets ursprungliga bemärkelse. Under en smides-
mästare kan Lasse Smidhiodrænger ha arbetat. Martin Daghakarl var för-
modligen tillfällig säsongsarbetare. 

Vissa yrkesinnehavare var att anse som stadens tjänare med en verksam-
het som var till alla innevånares gagn. Biorn Bysvens uppgift var att deltaga i 
vakthållningen nattetid och dessutom att stämma inför rätta, kräva borgen 
och böter m.m. (Ljung 1949 s. 183, 207). En viktig uppgift hade också stads-
skrivaren som förde tänkeboken, den funktionen kan både Simon Skrivare 
och Niklas Stadsskrivare ha haft. Andra uppgifter till allmänhetens fromma 
hade Knut Klokkare, Laurens Gatulæggiare och Bengt Væghare; den sist-
nämnde ansvarade för stadens våg (Ljung 1949 s. 187). Betr. Bysven, jfr 
DGP 2 sp. 175 om fda. Byswen; jfr även Brieskorn 1912a s. 135; betr. Skri-
vare, jfr DGP 2 sp. 995 ff. om fda. Skriwere; jfr även Brieskorn 1912a s. 148 
f.; betr. Klokkare, jfr DGP 2 sp. 577 f. om fda. Klokkere; jfr även Hq 1912 s. 
105; betr. Væghare, jfr Brieskorn 1912b s. 18.  

Om ett annat slags anknytning till samhället vittnar Birgher Almosogub-
be, en namnbärare som på ett helt annat sätt var beroende av det allmänna 
för sin försörjning. 

Till binamn som visar på yrke, sysselsättning och social ställning har jag 
fört några vilkas semantiska innehåll dock gör att de inte med lätthet kan 
klassificeras som yrkesbeteckning. Dit hör t.ex. Diækn ’djäkne, studerande’, 
Bonde ’bofast man; bonde; husbonde’ och Bure ’inbyggare, borgare, stads-
bo’. Ganska svårbedömt är Gæster; fsv. gæster betyder ’främling; i stad sig 
uppehållande främling; gäst’. Binamnet Iærl ’jarl; hövding’ kan syfta på 
personens höga ställning i samhället, att jämföra med en jarls; för alternativa 
tolkningar se 2.2.5 och 2.2.7. Även binamnet Konunger kan användas om en 
person i ledande ställning (Thors 1957 s. 71); för jämförelse med fda. och 
fvn. se 2.2.7; för alternativa tolkningar se 2.2.5, 2.2.6 och främst 2.2.7. Betr. 
Diækn, jfr DGP 2 sp. 204–208 om fda. Diakn; jfr även Lind 1920–21 sp. 59 
om fvn. Diákn; betr. Bonde, jfr DGP 2 sp. 104–107 om fda. Bondi som även 
möjligen kan ha sitt ursprung i förnamnet Bondi; jfr även Lind 1920–21 sp. 
36 om fvn. Bóndi, Hq 1912 s. 105, 113 och Peterson 1981 s. 15 not; betr. 
Bure, jfr DGP 2 sp. 165 om fda. Buri som möjligen även kan vara förnamnet 
Buri; jfr även Lind 1920–21 sp. 50 om fvn. Búri, som också, vid kort stam-
vokal, skulle kunna härledas ur nyn. bura ’böla’ eller bura ’proppa i sig’; 
betr. Gæster, jfr DGP 2 sp. 332 om fda. Gest, även med betydelsen ’en 
främmande handlande, fattig resande, tiggare’; jfr även Lind 1920–21 sp. 
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108 om fvn. Gestr, i allmänhet med betydelsen ’man tillhörande den avdel-
ning av hirden som benämnes gestir’; betr. Iærl, jfr Lind 1920–21 sp. 174 
om fvn. Iarl. 

2.2.4 Yttre egenskaper  
Många binamn i ATb utgår från bärarens yttre egenskaper. Mycket vanligt är 
namn vilka åsyftar någon kroppsdel. Dessa är också lätta att förstå namnse-
mantiskt. Många namn har tagit fasta på iögonfallande yttre problem med 
benen. Där finns binamnet Foter och binamn innehållande binamnselementet 
Halte/Halta. Mer speciella fötter hade kanske personer med namnen Gryto-
foter, bäraren kan ha haft en grytliknande fot eller hans kropp eller delar av 
den kan ha liknats vid en grytfot, och Krokfoter, vars bärare troligen hade 
krokfot, krumfot. En möjlighet är också att Krok- är en lokalangivelse (se 
om betydelsen av Krok- Lind 1920–21 sp. 220 under fvn. Krókfótr och dens. 
1920 s. 305 f.). Træfoter var väl utrustad med någon form av träben. En per-
son med namnet Strakaben (innehållande fsv. straker ’rak, styv’) kan ha haft 
ett stelt ben, och den som kallas Surben kan ha haft ett surt ben d.v.s. ett ben 
med rinnande sår. Betr. Foter, jfr DGP 2 sp. 287 om fda. Fot och Lind 
1920–21 sp. 89 om fvn. Fótr; jfr även Hq 1912 s. 94 och Peterson 2001 s. 
22; betr. Halte/Halta, jfr DGP 2 sp. 405 om fda. Halt; jfr även Lind 1920–21 
sp. 133 om fvn. Halti; jfr också Hq 1912 s. 103; betr. Grytofoter, jfr Hq 1912 
s. 98 och Sahlgren 1912 s. 63 f.; betr. Krokfoter, jfr Jónsson 1907 s. 220 om 
fvn. Krókfótr med betydelsen ’krokbent, skevbent’; betr. Træfoter, jfr Lind 
1920–21 sp. 386 om fvn. Tréfótr; om Surben, se Salberger 2002 s. 46 ff.; jfr 
Hq 1912 s. 101. 

Kiækefinger har möjligtvis haft något karkaktäristiskt finger, kanske kan 
det ha varit låst i en led och på så sätt ständigt böjt i rät vinkel, något som 
liknats vid käkens skarpa böjning. För alternativ tolkning se avsnitt 2.2.7. 
Thumaløs saknade en eller båda tummarna. De som bar namnen Hand och 
Hals bör också ha haft utmärkande drag beträffande dessa kroppsdelar. Bi-
namnet Slaksidha innehåller enligt Wiktorsson (1983 s. 52) fsv. slaker ’slak; 
slapp’ och fsv. sidha ’sida’. Grunden för binamnet Slaksidha har förmodli-
gen likaledes varit personens fysionomi, han har haft en slak, slapp sida av 
kroppen, kanske i ansiktet. Kroppsliga särdrag har de personer haft som be-
nämns med binamn innehållande binamnselementen Mædh øghano, Mædh 
ena handene, Mædh rødha harit, Mædh ena øghat och Mædh thet ena øghat. 
Peter Mædh kulonne har förmodligen haft en utmärkande kula, troligen rör 
det sig om en kroppslig knöl, men det kan också vara fråga om ett föremål, 
en metallkula el. dyl. Grunden för binamnet Enhænde (skrivet Eenhæmde) är 
också en kroppslig egenskap. Personen som bär det är ej identisk med den 
person som benämns med ett binamn innehållande binamnselementet Mædh 
ena handene. Betr. Hand, jfr DGP 2 sp. 408 om fda. Hand; betr. Hals, jfr 
DGP 2 sp. 405 om fda. Hals, möjligen med betydelsen ’(hård, grym) männi-
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ska’, eller innehållande ett ortnamn; jfr även Lind 1920–21 sp. 133 om fvn. 
Háls, Hq 1912 s. 100 och Peterson 2001 s. 22; om Mædh øghano, Mædh ena 
handene och Mædh rødha harit, se Larsson 2008 s. 84; betr. Mædh ena 
øghat, jfr Larsson 2008 s. 84; jfr också Brylla 1999 s. 16; om Mædh kulonne, 
se Larsson 2008 s. 83 ff., 88; betr. Enhænde, jfr Lind 1920–21 sp. 70 om 
fvn. Einhendi; se Hq 1912 s. 102 om Enhänt. 

Det är också lätt att förstå vad som kan ha föranlett ett namn som Ludhin 
och Slæt; namnen kan syfta på personer med olika grad av hårväxt. Slæt 
skulle ironiskt kunna syfta på motsatsen; namnet har flera tänkbara tolkning-
ar, det kan innehålla adj. fsv. slæter ’slät, jämn’ eller ’ärlig’, men det kan 
även innehålla fsv. slæt ’slätt’ (så Wiktorsson 1983 s. 47). Jfr DGP 2 sp. 
1010 f. betr. fda. Slet med flera tolkningsmöjligheter, det kan innehålla fda. 
slæt ’glatt’, ett ord motsvarande ä. nda. slæt ’slagsmål; höslåtter’ eller ett 
ortnamn; jfr även Lind 1920–21 sp. 340 om fvn. Sléttr ’hal, glatt’ och Hq 
1912 s. 103. För alternativa tolkningar se 2.2.5 och 2.2.7. Den person som 
bar ett namn innehållande binamnselementet Bleka kan ha liknat den som 
kallades Bleke och de bör ha varit bleka i hy eller hår. Svarte, som ingår i 
binamn, även sådana innehållande binamnselement, behöver inte ha avsett 
en mörkhyad/mörkhårig person, han kan också ha burit svarta kläder; för 
alternativ tolkning se 2.2.6. Binamnet Hviter verkar syfta på namnbärarnas 
ljusa yttre. Att personerna som bar binamnet Langer eller binamn innehål-
lande binamnselementen Lange/Langa fått dem på grund av sin kroppsstor-
lek är ganska tydligt. Sitt upphov i storleken har också har binamnet Litsle 
Bertil innehållande binamnselementet Litsle. Att binamnet Grote och binam-
net Stora Ragnhild innehållande binamnselementet Stora har givits utifrån 
namnbärarnas kroppsstorlek är ganska tydligt. Att mannen som bar binamnet 
Stakkotter Peter Bæltare innehållande binamnselementet Stakkotter, av fsv. 
stakkotter ’kort’, var kortväxt och fått sitt namn på grund av detta är också 
troligt. Personen som bar binamnet Mørker (Myrker) och personen med bi-
namnet Blanke, av fsv. blanker ’vit; blank, glänsande’, har också troligen 
namngivits utifrån sina yttre egenskaper. Anledningen verkar också vara 
uppenbar till att tre män bar Blinde som binamn eller ingående i ett binamn 
med binamnselement. Betr. Ludhin, jfr DGP 2 sp. 689 om fda. Lothen och 
Lind 1920–21 sp. 246 om fvn. sammansättningar med Loðin-; jfr även Hq 
1912 s. 103 och Peterson 1996 s. 24; betr. Bleke/Bleka, jfr DGP 2 sp. 86 f. 
om fda. Blek och Lind 1920–21 sp. 29 om fvn. Bleiki; även Hq 1912 s. 102, 
Sahlgren 1944 s. 211 och Peterson 1996 s. 24; betr. Svarte, jfr DGP 2 sp. 
1103 f. om fda. Swart och Lind 1920–21 sp. 371 ff. om fvn. Svarti; även 
Sahlgren 1944 s. 211; betr. Hviter, jfr DGP 2 sp. 486–491 om fda. Hwit; 
även Lind 1920–21 sp. 167 f. om fvn. Hvítr, Hq 1912 s. 103, Sahlgren 1944 
s. 211 och Peterson 1996 s. 24; betr. Langer/Lange/Langa, jfr DGP 2 sp. 
652–656 om fda. Lang; jfr även Lind 1920–21 sp. 236 ff. om fvn. Langi, 
Langr och Hq 1912 s. 103; betr. Litsle, jfr DGP 2 sp. 677–681 om fda. Litle; 
även Lind 1920–21 sp. 245 f. om fvn. Lítli och Hq 1912 s. 103; betr. Grote, 
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jfr DGP 2 sp. 366 f. om fda. Grot; jfr även Lind 1920–21 sp. 121 om fvn. 
Grot och Hellquist 1948 s. 302; betr. Stora, jfr DGP 2 sp. 1076 om fda. Stor; 
jfr även Lind 1920–21 sp. 362 om fvn. Stóri och Jónsson 1907 s. 225 om 
fvn. Stóri med bibetydelse ’stolt, övermodig’; betr. Stakkotter, jfr DGP 2 sp. 
1052 om fda. Stakket; om Mørk (Myrker), jfr DGP 2 sp. 756 f. om fda. Myrk 
och Lind 1920–21 sp. 264 om fvn. Myrki; jfr även Hq 1912 s. 103 och Sahl-
gren 1944 s. 211; betr. Blanke, jfr DGP 2 sp. 84 om fda. Blank; betr. Blinde, 
jfr DGP 2 sp. 89 om fda. Blind, Lind 1920–21 sp. 30 f. om fvn. Blindi och 
Hq 1912 s. 102.  

Trynta kallas en kvinna som tilldöms betalning av rådhusrätten. Namnet 
har tolkats som syftande på hennes yttre, ’en lunsa; klumpig kvinna’ (om 
namnets betydelse se Lidén 1939 s. 129 f.). Här har man vid namngivningen 
tagit fasta på hennes yttre kännetecken. 

Något karaktäristiskt rörande munnen kan väl vara orsak till Mattis Kal-
vamules (se Brylla 1999 s. 16) binamn. Till synes två binamn bär Olaf 
Rødhefinne Timberman. Rødhefinne verkar syfta på både utseende och här-
komst, han är både röd och från Finland.  

Flera binamn som har en namnsemantisk tolkning enligt gruppen Yttre 
egenskaper slutar på -ing. Olaf Brænning (oftast så, men några gånger Bre-
ming eller Bren) har ett binamn som möjligen innehåller fsv. brænning 
’brännande’, ’inflammation?’ och då skulle syfta på något påfallande i hans 
utseende. Men namnet kan också ha sin grund i en vana eller händelse. För 
alternativ tolkning se 2.2.7. Jønis Brysting hade möjligen ett stort och starkt 
bröst (jfr DGP 2 sp. 150 om fda. Brysting). Peter Brynings namn kan vara en 
avledning till fsv. brun och syfta på hans utseende (jfr DGP 2 sp. 147 f. om 
fda. Bryning) eller innehålla en motsvarighet till no. brýni ’omedgörlig per-
son’ (i Lind: ’stivsint, umedgörlig, klodset person’; se Lind 1920–21 sp. 46 
om fvn. Brýningr) och med den sistnämnda utgångspunkten vara en benäm-
ning utifrån inre egenskaper. För sistnämnda alternativa tolkning se 2.2.5. 

Binamn som innehåller djurbeteckningar är en mycket omfattande grupp. 
Men det är osäkert om de namnsemantiskt ska läggas till grund för en inpla-
cering under yttre egenskaper. Här ryms även tolkningar utifrån inre egen-
skaper, vanor eller händelser. Som så ofta är det osäkert vad namnen syftar 
på. Är det djurets utseende, gång, tänkta inre egenskaper eller vad ligger till 
grund t.ex. för namnet Hari? Hade personen långa öron, kunde hans gång 
liknas vid harens skuttande eller var han rädd och ängslig? Här faller namnet 
inom olika grupper (yttre och inre egenskaper) beroende på hur man tolkar 
det. Dessutom kan det finnas någon annan namngivningsgrund än de jag 
nämnt. Betr. Hari, jfr DGP 2 sp. 412 om fda. Hare, även med möjlig härled-
ning ur ett ord motsvarande ä. nda. *haar ’grå’; jfr även Lind 1920–21 sp. 
136 om fvn. Hári av adj. hárr ’gråhårig’ och Hq 1912 s. 97. 

Flera personer, däribland en kvinna, benämns Stubbe, Stubs eller 
Stub(ber), av fsv. stubbe ’stubbe; stump’, eller stubber ’stubb’, kanske med 
anledning av sin fysionomi. Babbe ’liten gosse’ kan också höra hit. Betr. 
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Stubbe, Stubs och Stub(ber), jfr DGP 2 sp. 1084 om fda. Stubbe, Stub; jfr 
även Lind 1920–21 sp. 362 och 365 f. om fvn. Stobbi, Stubbr och Hq 1912 s. 
88, 90 f., 98 om fsv. Stubbe; om betydelsen av Babbe se Hellquist 1903 s. 
54; jfr DGP 2 sp. 25 om fda. Babbe med hänvisning till förnamnet Babe, 
Babbe. 

Flera av de binamn som har sin grund i en djurbeteckning kan alltså 
namnsemantiskt möjligen ses som en beskrivning av bärarens yttre känne-
tecken. Här återfinns Gas ’gås’, Grafughl ’sammanfattande benämning på 
orre, tjäder och järpe’, i Jämtland dock ’gråsparv’ (Sdw), Kraka ’kråka’ och 
Biur ’bäver’. Men de är inte entydiga, de kan också syfta på något i bärarens 
klädedräkt eller emanera från någon speciell händelse eller vana. Namnse-
mantiska tolkningar för binamnet Biur har jag tidigare diskuterat (se 2.2). 
Betr. Gas, jfr DGP 2 sp. 326 f. om fda. Gas; jfr även Lind 1920–21 sp. 104 
om fvn. Gás och Hq 1912 s. 97; betr. Kraka, jfr DGP 2 sp. 606–609 om fda. 
Kraka, jfr Lind 1920–21 sp. 217 om fvn. Kráka; jfr även Brylla 1996 s. 60, 
63 f. och Hq 1912 s. 97; betr. Biur, jfr Lind 1920–21 sp. 25 om fvn. Biórr 
och Hq 1912 s. 97. 

Personerna med binamnen Basse ’vildsvin, vildgalt’ eller möjligen ’stor 
grov ohyfsad karl’ och Galter kan möjligen ha haft något i sitt utseende som 
föranlett ett Galter eller Basse med någon av de ovan angivna betydelserna. 
Men möjligheten finns också att namnen har sin grund i personens klädsel 
eller härrör från en viss vana eller händelse, se 2.2.6 och 2.2.7. Om betydel-
sen av Basse, se Hq 1912 s. 92, jfr DGP 2 sp. 43–46 om fda. Bassi; även 
Lind 1920–21 sp. 16 om fvn. Bassi; även Hq 1912 s. 90, 92, 96 f., 106; betr. 
Galter, jfr DGP 2 sp. 320 f. om fda. Galt, även Lind 1920–21 sp. 128 om 
fvn. Gǫltr; även Hq 1912 s. 90, 93, 97. 

Thore Krokers binamn (jfr DGP 2 sp. 616 ff. om fda. Krok, härlett ur fda. 
krok ’krok’ eller fda. krog ’värdshus, krog’; jfr även Lind 1920–21 sp. 220 f. 
om fvn. Krókr) är ordsemantiskt lätt att förstå, däremot är det namnseman-
tiskt flertydigt. Lind (1920–21 sp. 221) anser att det vanligen gavs till en 
krokryggig person, men att det också kunde innebära illfundighet, knepighet 
eller benägenhet för krokvägar, alltså att föra till gruppen inre egenskaper. 
För denna alternativa tolkning se 2.2.5. 

De män i Arboga som bar namnen Diævul och Trolle kan ha haft ett upp-
seendeväckande mörkt och skrämmande yttre; de kan ha givits personen »på 
grund af hans uhygglige (sorte) udseende eller hans dröjhed og höjde» (så 
Jónsson 1907 s. 299 om Trǫll, Trǫlli). Men namnet Diævul kan också ha 
givits någon vars inre egenskaper tolkades som djävulska. Trolle kan även 
ha sin namnsemantiska grund i någon händelse. För alternativa tolkningar se 
2.2.5 (Diævul) och 2.2.7 (Trolle). Betr. Diævul, jfr DGP 2 sp. 240 om fda. 
Døvel, Lind 1920–21 sp. 62 om fvn. Diǫfull och Hq 1912 s. 104; betr. Trol-
le, jfr DGP 2 sp. 1147 om fda. Trulle och även Lind 1920–21 sp. 387 f. om 
fvn. Trolli. 



44 

Binamnet Lumber kan kanske sammanföras med fsv. lumber ’ett slags 
maträtt, blodpölsa el. svartsoppa?’, men kan även härledas som innehållande 
sv. dial. lumm, lomm ’handtag, skaft på åra eller kvast’; jfr isl. hlumr ’år-
handtag’ (om tolkningen av Lumber se Lundgren 1886b s. 228 f.) och kan då 
möjligen syfta på ett karaktäristiskt drag i namnbärarens yttre. För alternativ 
tolkning se 2.2.7. Även binamnet Limpa kan möjligen ha syftat på bärarens 
yttre karaktäristika. För litteraturhänvisning och alternativ tolkning se 2.2.7. 

Orsaken till att några innevånare i Arboga benämndes Pyndare, Roghsku-
ta och Æspinger ligger möjligen också i deras fysionomi. Vad som föranlett 
Anna Pyndares (jfr DGP 2 sp. 843 om fda. Pundere) binamn är vanskligt att 
yttra sig om, pundare är en våg, liknande ett besman med dubbelkonformad 
vikt och avsedd att hållas i handen (Owen Jansson 1936 s. 18 f.). Namnet 
kan syfta på att vågen var hennes attribut eller anknöt till hennes sysselsätt-
ning, möjligen kan en vaggande gång ha givit upphov till ett sådant binamn, 
men snarast har man väl gjort en jämförelse mellan vikten och hennes utse-
ende. Namnet förekommer också som binamn på två borgare i Roskilde i 
mitten av 1300-talet (DGP 2 sp. 843). Ljung (1949 s. 187) menar att pundare 
varit benämning på den som hade hand om stadens våg, ett slags vägare, 
alltså en yrkesbeteckning. Elin Roghskuta, ’med råg lastad skuta’, kan haft 
ett utseende som föranlett binamnet, i så fall motiveras namnets placering 
här. Eller ägde hon möjligen en skuta? I så fall hamnar hennes binamn sna-
rast i gruppen med binamn grundade på vanor och händelser. För denna al-
ternativa tolkning se 2.2.7. Hon omtalas också i Stockholms skottebok (SSb 
1 s. 214 och 248), där hon 1465 och 1466 betalar skatt respektive nämns i 
skattelängden. Ett binamn som kanske anknyter till det sistnämnda namnets 
marina associationer, och möjligen med liknande namngivningsgrunder, är 
Æspinger ’äsping, ett slags mindre fartyg’ (jfr DGP 2 sp. 253 om fda. Es-
ping). Hellquist (Hq 1912 s. 97) verkar dock snarast se det som en djurbe-
teckning med betydelsen ’ung huggormshona’ (se om djurbeteckningen 
Hellquist 1948 s. 1448), men visar också på möjligheten att tolka namnet 
som en båtbeteckning (Hq 1912 s. 97 not 13). Även Magnus Lundgren 
(1886a s. 12) anför bägge möjligheterna.  

Magnus Draki ’drake; drakskepp’ (jfr DGP 2 sp. 220 f. om fda. Draki; jfr 
även Lind 1920–21 sp. 64 och Jónsson 1907 s. 313 om fvn. Dreki) kan ha 
haft något i sitt yttre – smal och lång hals, utskjutande näsa? – som påmint 
om ett drakskepp. Som framgår ovan kan flera binamn inom den här gruppen 
ha sin grund i båtbeteckningar. Det har tydligen legat nära till hands att där-
ifrån hämta lämpliga binamn. Men den namnsemantiska tolkningen av Draki 
är inte entydig, hans namn kan också erinra om ett våldsamt humör. För 
alternativ tolkning se 2.2.5. 
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2.2.5 Inre egenskaper  
Människornas inre egenskaper har också använts som grund för namn i ATb. 
Mycket vanliga är förstås Gamble och Unger/Unge där det semantiska inne-
hållet är tydligt. Grunden till att någon benämns Unge förändras ohjälpligt 
med tiden, vilket dock inte hindrar att namnbäraren behåller namnet. Enligt 
Jónsson (1907 s. 172 f.) kan man se att namnbäraren står i motsättning till en 
äldre namne, ofta far eller farfar. De som burit binamnet Drukkin kan ha levt 
ett utsvävande liv, möjligen gäller det även den man som bär namnet Kærle-
ker. Motsatsen kan ha gällt Olaf Dandeman ’duglig, duktig, förträfflig man’. 
Att benämnas med binamnet Ille ’den onde’ eller Grymber ’rasande, sträng, 
förskräcklig’ tyder inte på något intagande sätt. Jfr DGP 2 sp. 359 ff. om fda. 
Grim, av fda. grim ’grym’; det har även i vissa fall sammanställts med fvn. 
grímr ’person som döljer sitt namn’ och med förnamnet Grim; jfr även Ekbo 
1947 s. 281 som för fvn. grímr ger betydelsen ’maskerad person’ och Hq 
1912 s. 103. Betr. förnamnet Grímr, jfr Janzén 1947 s. 41. Visa Katerina och 
Galna Katerina, av fsv. galin ’galen; våldsam; häftig’ beskrivs genom bi-
namnselement i sina binamn (se avsnitt 1.3.1) som beskriver klokhet respek-
tive mentalt tillstånd. Jon Ribbings binamn, möjligen motsvararande fda. 
ribbing ’landstrykare; våldsam person’, har möjligen givits en våldsam per-
son. Betr. Gamble, jfr DGP 2 sp. 321 ff. om fda. Gamal, Lind 1920–21 sp. 
98–101 om fvn. Gamli, Hq 1912 s. 102 och Peterson 1996 s. 24; betr. 
Ung/Unger, jfr DGP 2 sp. 1159 f. om fda. Ung, Unger, Lind 1920–21 sp. 
391 ff. om fvn. Ungr/Ungi och Hq 1912 s. 103; om Drukkin, se Sundström 
2008 s. 175; jfr DGP 2 sp. 224 ff. om fda. Drukken; jfr även Hq 1912 s. 100, 
102 och Brylla 1999 s. 16; om Kærleker, se Hq 1912 s. 102 och Brylla 1999 
s. 16; betr. Dandeman, jfr DGP 2 sp. 214 f. om fda. Dondeman; jfr även Hq 
1912 s. 104; betr. Ille, jfr Lind 1920–21 sp. 177 f. om fvn. Illi och Modéer 
1989 s. 104; jfr även Hq 1912 s. 103 om Ille som förnamn; betr. Visa, jfr 
DGP 2 sp. 1204 f. om fda. Wis, Lind 1920–21 sp. 403 om fvn. Víss och Hq 
1912 s. 103; betr. Galna, jfr DGP 2 sp. 315 ff. om fda. Galen, Lind 1920–21 
sp. 96 f. om fvn. Galinn och Hq 1912 s. 102; betr. Ribbing, jfr om fda. Rib-
bing DGP 2 sp. 880 f., Lind 1920–21 sp. 293 om fvn. Ribbungr och även Hq 
1912 s. 89; för alternativ tolkning av Ribbing utifrån Ribbe och Ridhbiorn, se 
bl.a. Lundgren 1886a s. 11. 

Binamnet Draki ’drake; drakskepp’ kan eventuellt tolkas som att bärarens 
humör varit av det eldfängda slaget. Men namnet kan också syfta på bärarens 
utseende. För jämförelse med fda. och fvn. samt alternativ tolkning se 2.2.4.  

Några namn som möjligen kan ha sitt ursprung i bärarens inre egenskaper 
är Urvædher ’urväder, yrväder’ och Storm. Binamnet Urvædher bärs 1467–
1483 av tre personer, så där finns måhända namngivningsgrunden i en tidi-
gare generation. Betr. Urvædher, jfr Hq 1912 s. 98; betr. Storm, jfr DGP 2 
sp. 1077 f. om fda. Storm, Lind 1920–21 sp. 363 om fvn. Stormr och Hq 
1912 s. 98. 
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Puke ’djävul, det andeväsen som utgör det ondas princip’ har kanske sin 
namnsemantiska bakgrund i ett »djävulskt» humör, men namngivningen kan 
också tänkas härröra från en speciell händelse. För alternativ tolkning se 
2.2.7. Diævul kan, som tidigare nämnts, utgå från bärarens yttre men även 
syfta på inre egenskaper. För litteraturhänvisningar samt fda. och fvn. exem-
pel se 2.2.4. Betr. Puke, jfr DGP 2 sp. 841 f. om fda. Puki, Lind 1920–21 sp. 
283 om fvn. Púki, där också anges ett möjligt samband med nyn. puke ’gni-
dare, snålvarg’, Hq 1912 s. 104, 113, dens. 1948 s. 795, 955, Modéer 1989 s. 
110 och Ryman 1995 s. 19. 

Binamnet Slæt skulle också kunna namnsemantiskt föras till den här 
gruppen genom att namnet kan innehålla fsv. adj. slæter, som förutom bety-
delsen ’slät, jämn’ även har innebörden ’ärlig’, ’enfaldig’ (om ordets bety-
delse se Wiktorsson 1983 s. 47). För jämförelser med fda. och fvn. se 2.2.4. 
För alternativa tolkningar se 2.2.4 och 2.2.7. 

En person med värdigt och självsäkert uppträdande kan tänkas ha blivit 
jämförd med en jarl och givits binamnet Iærl. För jämförelser med fvn. 
namn se 2.2.3. För alternativa tolkningar se 2.2.3 och 2.2.7. Binamnet Bry-
ning skulle möjligen kunna vara bildat till en motsvarighet till no. brýni 
’omedgörlig person’ (om ordet no. brýni se Lind 1920–21 sp. 46) och då ha 
sin grund i namnbärarens inre egenskaper. För jämförelse med fda. och fvn. 
samt alternativ tolkning se 2.2.4. 

Enligt Lind (1920–21 sp. 221 s.v. Krókr) kan binamnet Kroker tolkas som 
givet till en illfundig, knepig person eller en person med benägenhet för 
krokvägar, egenskaper som placerar namnet i gruppen Inre egenskaper. För 
jämförelse med fda. och fvn. samt alternativ tolkning se 2.2.4.  

Binamnet Konunger kan ha givits en person med stolt uppträdande (Thors 
1957 s. 71). För jämförelse med fda. och fvn. se 2.2.7. För alternativa tolk-
ningar se 2.2.3, 2.2.6 och framför allt 2.2.7. 

2.2.6 Kläder och utrustning  
Det faller sig naturligt att särskilja personer från varandra och namnge dem 
med hjälp av deras utmärkande kläder eller annan utrustning som de vanli-
gen bär på. Denna namngivningsgrund kan påvisas också i ATb. Mannen 
som bar binamnet med binamnselementet Kapo i Kapo Lasse kändes igen på 
sin kåpa/kapuschong (jfr DGP 2 sp. 539 om fda. Kapa och även Lind 1920–
21 sp. 187 om fvn. Kápa). På samma sätt var väl Andres Finne och Olaf 
Svensson påfallande klädda, eftersom de benämndes med binamnselementet 
Mædh bla kapona (se Larsson 2008 s. 84; jfr Brylla 1999 s. 13). Kan Olaf 
Lykkopænninger möjligen ha burit en viss penning för att försäkra sig om 
framgång? Eller ska binamnet tolkas som innehållande fsv. lykkiopænningar 
’arrendeavgift för en eller flera lyckor’? Då hör binamnet snarast till de 
namn som åsyftar vanor eller händelser. Olaf Ringapunger bar troligen en 
pung med ringar (för ordets betydelse se Sdw under ringapunger), och Erik 
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Spænneklo hade kanske en speciell hake för att hålla samman kläderna (om 
ordets betydelse se Sdw under spænneklo ’klo eller hake varmed något hålls 
spänt?’).  

Något grönt ingick kanske i Olaf Grønings exteriör, om det var påfallande 
gröna ögon, något klädesplagg eller annan utmärkande detalj går förstås inte 
att fastställa. En annan möjlig tolkning är fågelbeteckningen grøning (se om 
ordets betydelse Hq 1912 s. 106). Jfr även DGP 2 sp. 376 f. om fda. Grøning 
som där i nordiska exempel även hänförs till grønning ’gräsbevuxen plats’. 
Färgen på kläderna kan också ha varit grunden för Svarte Eriks benämning. 
För jämförelse med fda. och fvn. samt alternativ tolkning se 2.2.4.  

Männen som bar binamnen Ulver och Vargher kan möjligen ha burit 
pälsverk från djuret ifråga. Betr. Ulver, jfr DGP 2 sp. 1155 ff. om fda. Ulf, 
Lind 1920–21 sp. 391 om fvn. Úlfr och Hq 1912 s. 88, 97; betr. Vargher, jfr 
DGP 2 sp. 1172 om fda. Wargh, Lind 1920–21 sp. 398 om fvn. Vargr och 
Hq 1912 s. 88, 97.  

Något i klädseln hos de personer som benämndes Basse (se om basse Hq 
1912 s. 92) ’vildsvin, vildgalt’ eller möjligen ’stor, grov, ohyfsad karl’ och 
Galter kan kanske ha påmint om en vildgalt. Men det är också tänkbart att 
låta dessa binamn ingå i grupperna Yttre egenskaper eller Vanor och händel-
ser. För litteraturhänvisningar och jämförelse med fda. och fvn. se 2.2.4. För 
alternativa tolkningar se 2.2.4 och 2.2.7. 

Magnus Grabos binamn kan innehålla växtbeteckningen gråbo ’artemisia 
vulgaris’ (se om ordets betydelse Hq 1912 s. 88, 98). Växten ifråga känne-
tecknas bl.a. av sina blad, som på översidan är gröna men på undersidan 
gråludna (Nielsen 1979 s. 247). Man kan tänka sig att den som bar binamnet 
hade något i sin klädedräkt som påminde om denna egenskap hos gråbo. För 
jämförelse med fda. och alternativ tolkning se 2.2.7. 

Något i personens klädsel kan ha varit grunden för Peter Konungers bi-
namn (om den namnsemantiska betydelsen av detta och parallella binamn se 
Wiktorsson 1983 s. 8). För jämförelse med fda. och fvn. se 2.2.7. För alter-
nativa tolkningar se 2.2.3, 2.2.5 och framför allt 2.2.7.  

2.2.7 Vanor och händelser 
De två komponenterna i gruppen Vanor och händelser är snarlika till sitt 
innehåll. Det är många gånger svårt att avgöra om något hänt ofta eller om 
det varit en enstaka händelse eller företeelse. Jag har därför valt att hålla 
ihop dessa grupper.  

Ett exempel ur denna grupp är Jønis Gatunaskers (se Sundström 2008 s. 
175) binamn, som har behandlats av K. G. Ljunggren (1943 s. 3–6). Han 
diskuterar möjligheten att det rör sig om ett appellativ gatuvasker, men för-
kastar den och visar istället på ett ä. nysv. gatunask ’skymfligt tillnamn för l. 
till man’. Den feminina varianten gatunaska översätts av SAOB (G 160) 
med ’gatslinka’. Ljunggren (1943 s. 6) anser att gatunask kan översättas med 
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’gatstrykare, person som driver omkring på gatorna och snyltar’. Men han 
lämnar öppet om det »i Stockholm rentav har varit ett spenamn för gatlägga-
re o.d. i allmänhet» (Ljunggren 1943 s. 6). Jønis Gatunaskers vana att vistas 
på gatorna, som yrkesman eller ej, verkar dock rimlig och har troligen bildat 
grund för hans ovanliga binamn. Sven Ljung (1949 s. 262) framför dock 
uppfattningen att namnets innebörd är ’gatuläggare’.  

En grupp namn tycks grunda sig på uttryck som namnbäraren ofta använt. 
Kraftuttrycket Skøkendiævul, som alltid står absolut som binamn, har möjli-
gen favoriserats av bäraren, och Peter i bæzta matto (jfr Brylla 1999 s. 18 
och Modéer 1989 s. 106) har antagligen haft uttrycket i bästa måtto som ofta 
återkommande fras på samma sätt som Peter Thusanddagh (se Modéer 1989 
s. 106 och Otterbjörk 1982 sp. 324) haft för vana att använda ordet i sitt bi-
namn i sitt dagliga tal. Även Peter Værres binamn, som innehåller kompara-
tiven værre, kan ha sin grund i en formulering som denne har använt flitigt. 
Se om namnets bildning Thors 1957 s. 75; jfr även DGP 2 sp. 1185 om fda. 
Werre. 

Sokkofoter ’sockfot’ (se Sundström 2008 s. 175–179) är snarast ett ök-
namn, det avser Martin i Vretberga som anklagas för att ha stulit vadmal. 
Mattis i Bo säger inför rådhusrätten: »jak staar til at jak kallede hanum Sok-
kofot» (ATb 1 s. 121). Sju år senare kommer samme Mattis löpande över 
torget med draget svärd: »Iak ær aathir komin i hin sokka rotan i fallandøf-
wil» (ib. s. 260) och säger till Sven Fatmæstare: »Est tw af then sokka rotan 
tw warde Marten Sokkofot som een hærinson» (ib.). Dessutom nämns Sok-
karotan som ett tillhåll för ohederliga personer (som Sven Fatmæstare, vil-
ken tidigare friat Martin från anklagelsen om stöld). Det första citatet visar 
att det är ett binamn med grund i en speciell händelse, det andra att det an-
vänds mer än en gång. Namnets ordsemantiska betydelse är helt klar, men 
vad ligger i namnet? Kanske syftar man på betydelsen i ordet fsv. sokka 
’socka’ och avser då en person som smyger i strumplästen i ohederliga av-
sikter. Jfr Janzén (1947 s. 51) om *Sokki ’den tassande’, ’den som går med 
släpande gång’, och Sokkr av fvn. sokkr ’sock, strumpa’. Jfr även Lind 
(1920–21 sp. 347) om fvn. Sokkr som sammanställs med verbet sokka ’tas-
sa’, ’gå i strumplästen’.4  

Hans Klysnare (jfr DGP 2 sp. 579 om fda. Klusener), som också kallas 
Hans Krokfoter, 5 har ett binamn som tyder på att han gärna höll sig för sig 
själv, klysnare betyder ’eremit’. Betr. fvn. Krókfótr ’krokbent, skevbent’, jfr 

                                                      
4 Jfr Strumpefots-Karin i Conny Bloms (1997) uppsats Torsk-Margareta, Strumpefots-Karin 
och Tjocke-Sara. Om kvinnorna på samhällets botten. Där nämns dock inte någon etymologi. 
5 Att de är identiska visar flera belägg i ATb. Vid ett tillfälle köper Hans Klysnare en viss 
gård (ATb 2 s. 26) och vid ett annat (ATb 3 s. 4) omtalas Hans Krokfoters f.d. gård med 
samma läge. Vid ett annat tillfälle (ATb 1 s. 148) sägs att Hans Klysnare och Hans Krokfoter 
är samma person (om detta, se även avsnitt 2.4.15). Dessutom nämns i SSb 2 s. 172 Hans 
Laurensson Klysnare Kroker (Klysener Kroch). 
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Jónsson 1907 s. 220; även Lind 1920 s. 305 f. och dens. 1920–21 sp. 220 där 
fvn. Krókfótr anses innehålla en lokalangivelse eller ett ortnamn. Anmärk-
ningsvärt är att en person med ett så särpräglat binamn som Klysnare även 
benämns med ett annat rätt markerat, syftande på hans krokiga, krumma fot. 
Möjligen har han erhållit det ena i Stockholm, där han bedrev affärer och 
1490 också köpte hus (Ljung 1949 s. 244). Han omnämns 1459–1512 i ATb 
och 1482–1507 i Stockholms stadsböcker (SMP 11 sp. 50).  

En kvinna i ATb benämns enbart Fæhuset. Till grund för det namnet kan 
möjligen ligga att hon hade sitt tillhåll i ett fähus. Som en jämförelse kan 
nämnas att i Eddadiktningen nämns trälnamnet Fjósnír ’en som vistas i fä-
hus’ (Ney 1998 s. 107). 

Andres Gase ’gåskarl’ kan kanske ha varit en gåskarl i den bemärkelsen 
att han omgav sig med gäss. Hans Skrika (’nötskrika’ eller till verbet skrika) 
kan ha haft högljudda vanor. Peter Strømming kanske sålde strömming eller 
hade någon vana med anknytning till denna fisk. De som benämns Basse (se 
om betydelsen av basse Hq 1912 s. 92) ’vildsvin; stor, grov, ohyfsad karl’ 
och Galter kan möjligen ha fått sina namn utifrån en vana eller en händelse 
som haft samband med djuret ifråga. Men namnen kan också ha sitt ursprung 
i de namnsemantiska grupperna Yttre egenskaper och Klädsel och utrust-
ning. För litteraturhänvisningar och jämförelser med fda. och fvn. se 2.2.4. 
För alternativa tolkningar se 2.2.4 och 2.2.6. Betr. Gase, jfr DGP 2 sp. 327 f. 
om fda. Gassi och Lind 1920–21 sp. 104 om fvn. Gási; betr. Skrika, jfr Lind 
1920–21 sp. 333 om fvn. Skríkr, Brylla 1990a s. 28, dens. 1996 s. 63 f.; om 
Strømming, se Sundström 2013 s. 315 f.; jfr DGP 2 sp. 1084 om fda. Strøme-
ling och Hq 1912 s. 97. 

Flera personer i Arboga bär namnet Porse, som innehåller växtbeteck-
ningen pors (jfr DGP 2 sp. 828 ff. om fda. Porse och Lind 1920–21 sp. 280 
om fvn. Porsi). Denna växtbeteckning ingår förstås också i binamnet Porsøl 
(se nedan). Pors är en växt som använts som humleersättning vid tillverkning 
av öl. Man har också använt pors till att fördriva ohyra samt vid garvning 
och gulfärgning (Lagerberg 1956 s. 454). Det är tänkbart att man vid namn-
givningen sett till personens vana att samla in pors eller använda den på nå-
got sätt. Men personen kan också ha haft för vana att dricka just porsöl. Kris-
tian Hald (1974 s. 105) framhåller att danska medeltida binamn som Gotøl, 
Hummeløl, Kirnemælk och Piperkake visar på bärarens vanor i fråga om mat 
och dryck. Binamnet Porsøl har en framträdande plats bland binamnen i 
Arboga. Det bärs av sju personer varav en kvinna. Bland de sju bärarna finns 
exempel på att både far och son, Laurens och Bertil, haft samma binamn. 
Uttrycket »Det kommer efter som Arboga öl» är välkänt och belagt redan 
1756. Ett liknande uttryck finns belagt 1737 »Bra öl i Arboga, det kommer 
efter» (Holm 1989 s. 16). Enligt Nils von Hofsten (1960 s. 31 ff.) rör det sig 
möjligen om just porsöl, som var känt för sina efterverkningar, det har näm-
ligen särskilt rusande egenskaper. Han menar dock att talesätten mer allmänt 
syftar på att Arboga gjort sig känt som ölstad med ett gott och starkt öl. Tro-
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ligen har vi i binamnet ett vittnesbörd om stadens tidiga anknytning till 
porsöl, och möjligheten finns att namnet givits till en person som sysslat med 
ölbryggning. Nämnas bör också att strax utanför Arboga fanns under slutet 
av medeltiden en gård med namnet Pors(e)gården, som senare även be-
nämnts Strömsnäs. Någon anknytning till personer som bar namnet 
Pors/Porse/Porsøl kan jag inte finna. 

Binamnet Grabo ’artemisia vulgaris’ (se Hq 1912 s. 88, 98; jfr DGP 2 sp. 
352 f. om fda. Grabo, dock möjligen även av binamnet Grabow) kan kanske 
också ha sin namngivningsgrund i ett flitigt insamlande eller beredande av 
växten (till medicin m.m). Den har använts bl.a. som vätskedrivnde medel, 
vid magbesvär och besvärliga förlossningar. Även gråbo har använts som öl- 
och vinkrydda i stärkande och stimulerande syfte (Nielsen 1979 s. 248). 
Enligt Sundqvist (1957b s. 155) kan namnet vara ett tyskt ortnamn. Namnet 
kan också ha sin grund i namnbärarens utseende; för denna alternativa tolk-
ning se 2.2.6.  

Att bärarna av binamnet Lumber kanske uppseendeväckande ofta haft en 
viss maträtt på middagsbordet är en möjlighet, åtminstone kan den förste 
bäraren haft en sådan vana (Hald 1974 s. 105). Det bärs av Magnus, Birgher 
och Erik Lumber (Birgher verkar dock också kallas Demp och är Magnus 
dräng, ATb 3 s. 37, 38, 48). Lummer eller lomber (fsv. lumber) är en maträtt 
och ordet används (SAOB L 1183) som benämning på vissa (starkt krydda-
de) tjockflytande maträtter och såser, särskilt av blod och mjöl m.m.; Sdw 
suppl. (s. 470) anger betydelsen ’blodpölsa el. svartsoppa?’. Hans Hilde-
brand (1885 s. 17 f.) håller för möjligt att det även betecknat en maträtt med 
något fastare konsistens. I biskop Brasks matordning förekommer rätten ofta 
i samband med sovel (a.a. s. 3 ff.): »skinka oc lumbär», »groffmath oc lum-
ber» (a.a. s. 3 f.), men den uppträder även ensam i en uppräkning av maträt-
ter som serverades t.ex. på påskdagen (a.a. s. 10 ff.). Magnus Lundgren 
(1886b s. 228 f.) framför en annan möjlighet att tolka binamnet Lumber, 
nämligen att det innehåller en motsvarighet till sv. dial. lumm, lomm ’hand-
tag, skaft på åra eller kvast’ (jfr isl. hlumr ’århandtag’). Namnsemantiskt 
skulle det då möjligen också kunna höra till gruppen Yttre egenskaper och 
syfta på ett karaktäristiskt drag i personens utseende som påmint om ett 
handtag. För denna alternativa tolkning se 2.2.4. Ett binamn med födoan-
knytning är Limpa. Appellativet är belagt 1593: lijmpa (SAOB L 769). 
Namnet kan förstås ha givits till en person vars utseende hade en viss likhet 
med en limpa, men även syfta på något återkommande bruk eller en speciell 
händelse. För alternativ tolkning se 2.2.4. 

Binamnet Slæt kan innehålla adjektivet slæter ’jämn, slät; ärlig, enfaldig’ 
men också substantivet slæt ’slätt’ (om ordets betydelse se Wiktorsson 1983 
s. 47; för jämförelser med fda. och fvn. se 2.2.4) och skulle i det senare fallet 
kunna ha sin grund i en vana eller händelse med anknytning till en slätt eller 
något slätt. För alternativa tolkningar se 2.2.4 och 2.2.5. 
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Binamnet Kiækefinger kan ha sitt ursprung i att bäraren haft som vana att 
luta huvudet i handen och på så sätt hållit fingrarna mot käken. För alternativ 
tolkning se 2.2.4. 

Möjligen har den kvinna som bar namnet Roghskuta ägt ett fartyg, något 
som kan motivera binamnets placering i gruppen för Vanor och händelser. 
För alternativ tolkning se 2.2.4. 

Namnet Brænning, möjligen innehållande fsv. brænning ’brännande’. Det 
kan ha sitt ursprung i att personen som bar namnet har varit särskilt flitig 
med att röja och bränna i skogen. Men det kan också ha sin förklaring i per-
sonens utseende; för denna alternativa tolkning se 2.2.4. 

Binamn som kan ha sin namnsemantiska grund i en händelse är inte säll-
synta i mitt material. Peter Konunger (jfr DGP 2 sp. 596 om fda. Koning och 
även Lind 1920–21 sp. 212 om fvn. Konungr) bär ett binamn som inte är helt 
ovanligt under medeltiden. Carl-Eric Thors (1957 s. 71) föreslår att det kan 
ha att göra med »stolt uppträdande och ledande ställning eller måhända bru-
kat om en som varit ’notkonung’». Den här tolkningen gör en placering i 
någon av grupperna Inre egenskaper (se 2.2.5), Yrke, sysselsättning och 
social ställning (se 2.2.3), Vanor och händelser möjlig. Ytterligare ett förslag 
ges av Gillian Fellows Jensen (1975 s. 45), som förutom Thors tolkning 
utifrån »stolt uppträdande och ledande ställning» föreslår att binamnet kan 
härröra från en roll i ett skådespel. Vill man tolka enligt det senare förslaget 
är namnets placering i gruppen Vanor och händelser helt klar. Ännu en tolk-
ning ger Per-Axel Wiktorsson (1983 s. 8). Han påpekar att namn av typen 
Munker och Biskoper kan ha sin grund i personens klädsel (se 2.2.6) eller 
avse en särskild händelse. En ytterligare möjlighet är att namnet givits med 
en ironisk innebörd.  

Binamnet Iærl kan enligt Jónsson (1907 s. 264) ha givits en man för att 
han en gång tjänat en jarl, något som ryms inom gruppen Vanor och händel-
ser. För jämförelse med fvn. se 2.2.3. För alternativa tolkingar se 2.2.3 och 
2.2.5. 

Ett annat namn som kan ha sin namnsemantiska grund i något som hänt är 
Kukuvalder ’hanrej’ (se Sundström 2008 s. 175). Under medeltiden är be-
lägget från Arboga unikt, men senare belägg finns från Åland 1560 (Thors 
1957 s. 84) och Stockholm 1625 (Hirvonen 2003 s. 229). Namnet anses in-
nehålla lat. cuculus ’gök’ (Danver 1941 s. 128) och den svenska formen går 
tillbaka på fornfranska cucuault och anses anspela på gökens vana att lägga 
ägg i andra fåglars bon (SAOB K 3121; om namnet se Thors 1957 s. 84 och 
Hirvonen 2003 s. 232). Namnet torde ha sin grund i faktiska förhållanden.  

Andres Horkarl (se Sundström 2008 s. 175; jfr DGP 2 sp. 467 om fda. 
Horkarl, Hq 1912 s. 104 och Brylla 1999 s. 16) nämns flera gånger i ATb. 
Han är en respektabel person som har tyg i pant. Namnet verkar dock ha sin 
grund i ett för oss allt annat än aktningsvärt uppträdande. Namnet kan också 
tolkas utifrån en inre egenskap.  
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Vissa binamn består av ord för årstider eller helger. Jon Somar, Andres 
Vinter och Iøsse Iul bär dylika binamn (jfr DGP 2 sp. 1093 ff. om fda. Su-
mar, Lind 1920–21 sp. 369 om fvn. Sumar och Hq 1912 s. 85; vidare DGP 2 
sp. 1202 f. om fda. Winter och Hq 1912 s. 85; jfr DGP 2 sp. 513 ff. om fda. 
Iul; betr. förnamnet Jul jfr Alhaug 2012 s. 26, 36, 42, 44 samt Hq 1912 s. 84 
f., 113, den sistnämnde framför förnamnet Iul som ett möjligt ursprung till 
binamnet Iul). Bakom dessa berörda binamn kan ligga flera orsaker, kanske 
var bäraren född under den aktuella tiden (Thors 1957 s. 80)? Eller var han 
intimt förknippad med en händelse som inträffat under årstiden/helgen?  

Jønis och Johan Smapænningers (Hq 1912 s. 99) namn har väl helt enkelt 
betydelsen ’liten penning’ och kan syfta på någon minnesvärd händelse, och 
Sven Brims ’broms’ (jfr DGP 2 sp. 128 f. om fda. Brims, Lind 1920–21 sp. 
43 om fvn. Brims och Hq 1912 s. 97) kan ha fått sitt binamn av liknande 
anledning. 

Binamnen Trolle och Puke hör till de namnsemantiskt svårtolkade. Jag 
har tidigare nämnt att de kan ha sitt ursprung i yttre eller inre egenskaper, 
men de kan också utgå från någon speciell händelse. För litteraturhänvis-
ningar och jämförelse med fda. och fvn. se 2.2.4 (Trolle) och 2.2.5 (Puke). 

Måhända har den man som benämns Stuten ’stut, ung oxe eller tjur’ (jfr 
DGP 2 sp. 1087 f. om fda. Stut, Lind 1920–21 sp. 366 om fvn. Stútr och Hq 
1912 s. 97) fått sitt namn till minne av en speciell händelse. 

Bland de olika binamnen är det endast ett fåtal där man kan nå en ganska 
säker namnsemantisk betydelse. Dit hör Panka ’panka, inte fullt utvuxen 
braxen eller liknande fisk’ som används enbart vid ett tillfälle då Ingevald 
Smidher kallas Ingevald Panka, närmast för att förstärka en anklagelse mot 
honom angående stöld av pankor (ATb 1 s. 129–131). Även Hynda används 
endast vid ett tillfälle och då som ett binamn med starkt nedsättande inne-
börd. Det är Peter Olafsson »vpa brona» som kallas Peter Hynda »oc sidhan 
andra oqwædhins ordh» (ATb 2 s. 374). Även det binamnet kan ha givits 
utifrån en speciell händelse. Peter Olafsson har femton år tidigare figurerat i 
ett lägersmål (ib. s. 59), möjligen är det detta binamnet åsyftar. Om Panka, 
se Alvered 1996 s. 28 och Sundström 2008 s. 176–179; jfr DGP 2 sp. 796 
om fda. Panke som dock möjligen har annat ursprung, i förnamnet Paneke, 
och Hq 1912 s. 97. Om Hynda, se Sundström 2008 s. 176–179. 

2.3 Huvuddrag i binamnsskicket i Arboga tänkebok 
Inom avdelningen primära namnbildningar är de talrikaste avledningar på -e 
av typen Kruse och sammansättningar gjorda enkom för att bilda ett binamn, 
t.ex. Kiækefinger. Gruppen med ordfogningar av typen Mædh øghano och I 
bæzta matto har ett mindre antal exempel. S.k. satsnamn, det vill säga namn 
innehållande finit verbform och en partikel eller ett objekt, representeras 
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endast av det osäkra fallet Rekop. Maskulina namn på -a är fåtaliga. I den 
gruppen återfinns t.ex. Slaksidha.  

Till de primära bildningarna hör också binamn innehållande binamnsele-
ment. Denna grupp innehåller ett relativt stort antal adjektiv som t.ex. i Blin-
de Hæming och Galna Katerina. 

Dessa primära binamnsbildningar är ändå en liten grupp jämfört med det 
stora antal som är sekundära namnbildningar. Här finns den största gruppen i 
materialet, nämligen de mycket talrika binamn som innehåller substantiv. 
Där finner man Kraka, Dalbo, Sapokona, Malare och Kærling. 

Till de sekundära binamnsbildningarna hör sådana som utgörs av efter-
ställda prepositionslösa ortnamn. Hit hör t.ex. ortnamnet i Jakob Hælwitid 
och Peter Vppaby. Även den här gruppen innehåller ett ganska stort antal 
exempel.  

De flesta binamn i ATb har bildats genom att man använt redan kända 
substantiv. Gruppen sekundära binamn är således den största. 

En jämförelse kan göras mellan enkla och sammansatta binamn. Där ser 
man inte någon lilka tydlig frekvensskillnad. Osammansatta primära namn-
bildningar är t.ex. Porse och Trolle, de utgör dock en förhållandevis liten 
grupp. Inom den mycket stora gruppen av sekundära namnbildningar inne-
hållande ett substantiv är de osammansatta talrika. Exempel på dessa är Bas-
se, Brims, Iæmte, Diævul, Trynta, Fiskare, Grytare och Brysting.  

Men det finns också åtskilliga binamn som består av sammansättningar. 
Bland de primära bildningarna återfinns Smaradh och Rødhefinne, bland de 
sekundära bildningarna är Laxakarl, Vinman, Sporasmidher, Grytofoter, 
Roghskuta, Patinomæstare och Oxatæmiare goda exempel.  

Vid en jämförelse mellan olika namnsemantiska grupper kan man se att 
vissa grunder för namngivning använts flitigare än andra vid bildandet av 
binamn. De namnsemantiska grunder som verkar ha givit upphov till flest 
binamn i ATb är Yrke, sysselsättning och social ställning och Yttre egenska-
per. Bland binamnen som har sin grund i yttre egenskaper finns ett antal 
innehållande binamnselement, vid sidan av de övriga som säger något om 
namnbärarens utseende. Ord som faller inom de namnsemantiska grupperna 
Härstamning och släktskap och Härkomst och boplats används också ofta för 
att bilda binamn. Bland dessa finns åtskilliga med ändelsen -magher och 
likaså den stora mängden av hustrunamn (Härstamning och släktskap). Män-
niskors Inre egenskaper, Kläder och utrustning och Vanor och händelser 
verkar inte ha tagits i anspråk vid namngivning i lika hög grad, kanske bero-
ende på att dessa karaktäristika inte är lika påtagliga som en människas utse-
ende eller hennes yrke och sysselsättning. Här måste jag dock reservera mig 
för den stora osäkerheten beträffande orsakerna till namngivningen, vissa 
namn kan alternativt placeras i flera olika grupper och så har också skett i 
undersökningen. Något absolut säkert kvantitativt resultat beträffande de 
mest använda namnsemantiska grupperna kan därför inte nås, men möjligen 
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kan de tendenser som kan skönjas ge en uppfattning om vad man gärna an-
vände som grund vid namngivning.  

2.4 Namn med främmande ursprung  

2.4.1 Morfologisk undersökning 
Från utlandet inkomna binamn som är primära namnbildningar utgör två 
grupper i ATb, de som är bildade av preposition och ett ortnamn och de som 
är bildade med elementet -man. Den förstnämnda gruppen är den största och 
i den återfinns bl.a. van Asken, van Linden och van Raden. Gruppen med 
namn på -man består av ett exempel som förefaller tyskt, nämligen Bækman. 
Betr. van Asken, jfr Sundqvist 1957b s. 84 f. om fan der Asken; betr. van 
Linden, jfr Sundqvist 1957b s. 227 om van der Lynden; jfr även DGP 2 sp. 
675 om fda. Linden; betr. van Raden, jfr DGP 2 sp. 856 om fda. Raden; betr. 
Bækman, jfr Sundqvist 1957b s. 387 f.; jfr även DGP 2 sp. 55 om fda. Bek-
man. 

Inom gruppen av namn med utländskt ursprung återfinns sekundära 
namnbildningar som innehåller yrkesbeteckningar. Här har man använt suf-
fixet -er (-are i svenska namn) för att bilda dessa. I ATb finner man namn-
formen Bødika, (i SMPs normaliserat Bødkiare) av mlty. bød(d)eker ’tunn-
bindare’. Namnbäraren som bar det tyska förnamnet Herman kan ha varit 
svensk eftersom yrkesbeteckningen tillhör de från tyskan inlånade. Ytterliga-
re exempel finns på att man använt osammansatta substantiv: Pryz ’preussa-
re’ och Væstfal ’västfalare’. I namnen kan ingå de i fornsvenskan inlånade 
pryz och væstfal. Bärarna har dock tyska förnamn (Klaves, Simon, Laurens 
och Hans Pryz och Lambrikt Væstfal) och kan ha varit inflyttade tyskar. Det 
i ATb använda binamnet Hvitte skulle kunna vara en anpassning av den tys-
ka formen Witte som innehåller ett lågtyskt adjektiv motsvarande vit. Det 
bärs av två personer med de tyskklingande förnamnen Hans och Gregers. 
Övriga sekundära namnbildningar innehåller alla ortnamn, där återfinns 
Stenbrink, Sternenbergh (skrivet Stiærnobærg) och Grevensten. Betr. Bødi-
ka, se Sdw suppl. s. 106; jfr DGP 2 sp. 178 om fda. Bødikere; betr. betydel-
sen av Pryz se Sundqvist 1957b s. 412 f. om Prutze och även DGP 2 sp. 840 
om fda. Prytz; betr. Væstfal och dess betydelse se Sundqvist 1957b s. 421 f. 
om Westfal och även DGP 2 sp. 1187 f. om fda. Westfal; betr. betydelsen av 
Witte se Brechenmacher 1960–63 s. 823; betr. betydelsen av Stenbrink se 
Duden Familiennamen 2000 s. 638 om ty. Steinbrink som härleds ur likaly-
dande ortnamn i bl.a. Mecklenburg; om Sternenbergh och dess betydelse se 
Sundqvist 1957b s. 314 f.; betr. betydelsen av Grevensten, se Brechenma-
cher 1957–60 s. 591 om Grevenstein[er], ort i Västfalen; jfr även DGP 2 sp. 
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355 f. om fda. Grauensten, som härleds ur mlty. grawe ’grå’ och sten ’sten’ 
och som kan innehålla ett ortnamn. 

Ett exempel finns på att ett förnamn ingår i ett binamn bildat med bi-
namnselement: I binamnet Heyse Hans ingår förnamnet Heise (betr. bild-
ningen av Heyse se DGP 2 sp. 428 om fda. Heise). 

2.4.2 Semantisk undersökning 
Vid den semantiska analysen av binamn med främmande ursprung i ATb 
hamnar de flesta namnen i den grupp som anger personens härkomst eller 
boplats. Där finns bl.a. van Alen, van Asken och van Linden som alla troligen 
innehåller ett ortnamn i Tyskland. I den här gruppen återfinns också Pryz 
och Væstfal som visar på ett ursprung i Preussen respektive Västfalen. Bæk-
man, av mlty. beke ’bäck’ tillhör samma semantiska grupp som uttrycker 
härkomst och bostadsort. Bland de tyska namnen finns bara ett som anger 
personens yrke och sysselsättning nämligen Bødika ’tunnbindare’. Namnet 
kan dock möjligen vara av svenskt ursprung (se 2.4.1). Binamnet Witte (i 
ATb Hvitte) som alltså innehåller ett lågtyskt ord motsvarande sv. vit kan ha 
sitt ursprung i namnbärarens utseende. 

Några dunkla namn med förmodat främmande ursprung har inte gått att 
analysera morfologiskt eller semantiskt. Det gäller Rødinkus och Slothorn; 
det sistnämnda har möjligen inte något utländskt ursprung. Binamnet Rødin-
kus bärs av en Didrik, vilket tyder på tyskt ursprung. Binamnet Slothorn bärs 
av en Peter Nilsson, vilket skulle kunna signalera inhemsk härkomst. Betr. 
betydelsen av van Alen se Sundqvist 1957b s. 81 f.; jfr DGP 2 sp. 11 om fda. 
Alen; betr. betydelsen av van Asken se Sundqvist 1957b s. 84 f. under van 
der Asken; betr. betydelsen av van Linden se Sundqvist 1957b s. 227 under 
van der Lynden; jfr DGP 2 sp. 675 om fda. Linden; betr. betydelsen av Pryz 
se Sundqvist 1957b s. 412 f. under Prutze; jfr DGP 2 sp. 840 om fda. Prytz; 
betr. betydelsen av Væstfal se Sundqvist 1957b s. 421 f. under Westfal; jfr 
DGP 2 sp. 1187 f. om fda. Westfal; betr. betydelsen av Bækman se Sundqvist 
1957b s. 387 f.; jfr DGP 2 sp. 55 om fda. Bekman; betr. Bødika, jfr DGP 2 
sp. 178 om fda. Bødikere; betr. betydelsen av Witte se Brechenmacher 1960–
63 s. 823.  

2.5 Sammanfattande diskussion av vissa frågor 
Under arbetet med binamnen i ATb framkom flera frågor som inte fullt ut 
kunnat besvaras i den morfologiska och semantiska undersökningen. Absolut 
användning av binamn, öknamn och pejorativa binamn, ortnamn använda 
som binamn och kvinnors binamn är exempel på ämnen som förtjänar att 
ytterligare belysas. I följande avsnitt diskuterar jag ett antal sådana frågor. 
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2.5.1 Absolut användning av binamn 
Absolut användning av binamn innebär att ett binamn används ensamt, utan 
förnamnet angivet, i ett sammanhang (jfr Brylla 1993a s. 30). I litteraturen 
har länge förekommit åsikten att det var personer med låg social status, ex-
empelvis trälar och tjänare, som benämndes med enbart sitt binamn (Modéer 
1989 s. 96, Hq 1912 s. 113). Man har föreslagit »språklig ekonomi» som en 
förklaring (Otterbjörk 1983a s. 43; jfr Williams 1993 s. 107). Detta skick 
anses också gälla för de medeltida stadsböckerna (Otterbjörk 1982 sp. 324). I 
ATb är det ganska vanligt att benämna folk med endast binamn. Ett trettiotal 
personer omtalas på detta sätt och med några få undantag är de borgare, ofta 
i betrodd ställning med förtroendeuppdrag inom staden. Exempel bland de 
namn som används på detta sätt är Krokfoter, Røpika, Smaradh, Skøkendiæ-
vul, Godhabrodhir, Knag, Skræma och Fæhuset. De två sistnämnda avser 
kvinnor. Peter Knag är fogde i Åkerbo härad med gård i Arboga. Han är 
frälseman och ryms knappast inom gruppen »personer med låg social sta-
tus». Kanske ska det här sättet att benämna människor tolkas snarare som ett 
familjärt och talspråksaktigt drag än som ett nedlåtande sätt att behandla 
socialt lägre personer. På detta tyder skrivningar som exempelvis »Ion Skin-
nare Niels Timbirman lofwade før Bullan» (ATb 1 s. 377). Här är det troli-
gen Olaf Bulle som benämns med absolut användning av binamnet – som 
står i bestämd form – när han får burskap.  

Att använda bestämd form av binamnet i absolut ställning är vanligt i 
ATb t.ex. vid sammansättningar med -son och -magher: Gorssamaghen, 
Nøtakarlssonen, Kanngiutarsonen, men det förekommer även vid yrkesbe-
teckningar som Skinnaren Mædh ena øghat och vid andra binamn som Pu-
kone (Puke), Skærpissone (ovisst vilket binamn som ligger till grund), Smal-
rone (Smallra) och Skræmone (Skræma) samt det ovan nämnda Bullan  
(Bulle). 

2.5.2 Binamn innehållande framförställt attribut 
Den mest frekventa placeringen av ett attribut som ett binamn eller ett patro-
nymikon är efter förnamnet (jfr Modéer 1949 s. 42). Men att benämna någon 
med framförställt binamnselement är inte sällsynt. De flesta sådana är adjek-
tiv, t.ex. Sma Jønis, Svarte Erik, Visa Katerina, Bleka Lucia, Stakkotter Pe-
ter Bæltare och Blinde Hæming, men där finns också något substantiv, ex-
empel på detta är Kapo Lasse. Om prefigerade maskulina binamn i Brennu-
Njáls saga, se Ney 2008.  

Ortnamn som används i binamn står ofta framförställt då även förnamnet 
används (Otterbjörk 1982 sp. 324) och ingår då i ett binamn med binamns-
element. I ATb förekommer det dock bara i fyra fall, nämligen Jwleta Erik, 
Røno Lasse, Stokholms Jap och Midhakirs Lasse. Den här gruppen skiljer sig 
från andra binamn med framförställt element på så sätt att kombinationen 
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med förnamnet inte alls är lika fast som t.ex. där ett adjektiv är framförställt. 
Jwleta Erik nämns bara en gång så, Røno Lasse benämns oftare Laurens i 
Rönö eller Lasse Niklasson i Rönö. Midhakirs Lasse kallas oftast Laurens 
Petersson, någon gång med tillägget aff Medaker. Hans hustrus namn utgår 
från mannens binamn och hon kallas Birgitta Midhakirs.  

Om en konstruktion av typen Blinde Hæming används föreligger den i det 
stora flertalet av samtliga fall då personen omnämns. Undantag finns men är 
få. Endast vid några tillfällen är binamnet placerat efter förnamnet, det är så 
få gånger att man är böjd att tolka det motsatta som en regel. Kombinationen 
av framförställt adjektiv eller appellativ och förnamn uppfattas som en fast 
konstruktion. Detta framkommer särskilt när man faktiskt skriver ihop dem 
(Kapo Lasse benäms fem gånger Kappelasse, Kappalasse, Sma Jønis skrivs 
Smajønis vid ett par tillfällen).  

Varför använder man den här konstruktionen med attribut framför för-
namn? Enligt Roland Otterbjörk (1983b s. 115 och 118) har den vid sidan av 
den särskiljande funktionen också en stilistisk, där fyndighet, expressivitet 
och prosodi kan ha varit viktiga faktorer. Han anser också att sådana kon-
struktioner möjligen kan ha ansetts som pejorativa. Det har också framhållits 
att det som Søndergaard (1979 s. 230) kallar framförställda binamn åtmin-
stone i nutid visar på en social skillnad. Här kan man invända att i Arboga-
materialet är bärarna av binamn med framförställda element framför allt 
borgare, av de återstående är några omöjliga att klassificera. Gruppen verkar 
bestå av borgare bosatta i staden, möjligen med ett undantag: Jwleta Erik, 
vars ursprung är tydligt, inget hindrar dock att han också är bosatt i staden. 
Användningen syns inte ha någon social grund, det var inget man från över-
heten använde för att markera avstånd, möjligen finns även här, förutom de 
ovan nämnda orsakerna, istället ett drag av intimitet.  

Ivar Modéer har i en uppsats (1949 s. 40–57) utrett varför ordet skeppare 
alltid står framförställt i medeltida källor. Han anser att det beror på påver-
kan av utländskt, framförallt tyskt, högreståndsspråk. Vanliga titlar, som 
hustru och mäster med sin framförställda position, har haft särskild betydel-
se (a.a. s. 49 och 52). Skipar Jøns möter i ATb. 

När kvinnor bär ett binamn innehållande ett adjektiv som binamnselement 
är adjektivet alltid framförställt (t.ex. Galna Katerina, Bleka Lucia).  

2.5.3 Användning av genitivpatronymika och 
nominativpatronymika 

Något som inte självklart hör hemma i en studie av binamn, men som här 
ändå förtjänar nämnas, är det i tänkeboken förekommande bruket att ibland 
benämna en person med faderns namn i genitiv, men utan tillägg av -son 
eller -dotter. Detta är enligt Ivar Modéer (1955 s. 49 f.) mycket vanligt i 
Kalmar tänkebok och bruket har förekommit i det talade språket sedan äldre 
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fornsvensk tid. Han tar också upp typen där en person till synes har två för-
namn, d.v.s. det sista har ingen genitivböjning. De efterställda karaktäriserar 
Modéer (a.a. s. 53 f.) som patronymika utan genitivböjning och han anser att 
de har tyska förebilder. Dessa två olika typer brukar benämnas genitivpatro-
nymikon (t.ex. Størkars; se även avsnitt 1.3.1; om denna typ se Ryman 2002 
s. 21) respektive nominativpatronymikon (t.ex. Størkar; se även avsnitt 1.3.1; 
om denna typ se Ryman a.st.). 

Hithörande exempel i ATb är bl.a. Lasse Størkars och Jønis Størkars. I 
dessa fall är det möjligen -son som är utelämnat. Hanis Størkars benämns 
efter samma modell, utom två gånger då han i det ena fallet kallas Størkars-
magher och i det andra endast Størkar. Även Lasse benämns ibland utan 
genitiv-s. Det är väl i de flesta fall fråga om faderns namn i genitiv (eller i 
några få fall nominativ), men även svärfaderns kommer alltså ifråga. Det är 
sålunda inte självklart -son (-dotter) som är utelämnat. En genitivform an-
vänds också om Kristina (Kirstin) Størkars som hustrunamn (om hustru-
namn se 1.3.1). Den Størkar som alla relateras till är i tänkeboken endast 
omvittnad på detta sätt. I namnet Hans Æwirth Skomare, som förekommer 
en gång, uppträder Æwirth som patronymikon utan genitivmarkering. Här är 
det fråga om en utveckling av mansnamnet Everhard (SMP 1 sp. 783). Lau-
rens Tegnars bär sin fars(?) namn i genitiv. Här är det förnamnet Degnar (i 
ATb skrivet Tegnar) som ligger till grund för binamnet. Skrivformerna 
Ævirth och Tegnar förekommer också som förnamn i ATb. 

2.5.4 Binamnspatronymika och andra sammansättningar med 
ord för släktskap eller tillhörighet 

Det är inte helt ovanligt i äldre svenskt namnskick att använda ett binamn i 
stället för ett förnamn, och då ibland i kombination med -son eller -dotter 
(Brieskorn 1912a s. 116 ff.). Sådana bildningar på -son eller -dotter kallas av 
Lennart Ryman (2002 s. 21) tillnamnspatronymika (om denna typ se 1.3.1). I 
mitt äldre material använder jag termen binamnspatronymikon. I ATb finns 
ett drygt tiotal exempel på detta bruk, t.ex. Olaf Rødhsson (Røzson), son till 
Niklas Rødh, Barbara Baggedotter, dotter till Niklas Bagge, Margit Dalbo-
dotter, där fadern endast är känd genom detta patronymikon. Andra exempel 
är Olaf Stubbesson, Peter Stubbesson och Anna Stubsdotter, fadern är inte 
namngiven men kan vara Hakon eller Laurens Stub(ber). Olaf Porsølsson 
som även benämns Porsøl visar också på bruk av binamnspatronymikon; i 
ATb finns flera bärare av detta binamn och någon säker bindning till Olaf 
går inte att få fram. 

Några exempel finns också där ett binamnspatronymikon står i bestämd 
form: Peter Niklasson Nøtakarlssonen (troligen son till Niklas Nøtakarl) och 
Hornlekare sonen, använt absolut, troligen var han son till Olaf Hornlekare.  
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Här är det inte fråga om binamn som blivit förnamn, de används endast i 
ett patronymiskt sammanhang men på ett förnamnsliknande sätt.  

2.5.5 Adjektiv 
Till binamnen räknar jag även sådana ordfogningar som bildats med bi-
namnselement (se avsnitt 1.3.1) som är adjektiv. Detta framgår i den vida 
definition som jag tidigare givit i kapitlet Kommentarer till terminologi 
(1.3.2). Adjektiv förekommer som binamn både i svag och i stark form, de 
svaga dominerar. Ibland kan ett och samma adjektiv förekomma i båda for-
merna (Peter Rødhe – Peter Jønisson Rødh). Att just svag form används är 
ju naturligt, i den ligger något bestämt och binamnets funktion är att be-
stämma, att skilja sin bärare från andra med samma förnamn. Binamn inne-
hållande adjektiv utgör ca 1/7 av binamnen i ATb. 

Det är intressant är att studera hur adjektiv kan placeras både framför och 
efter ett förnamn. Det efterställda verkar vara något vanligare, men många 
adjektiv förekommer i bägge ställningarna, som binamn eller binamnsele-
ment (Blinde, Gamble, Halte, Lange, Rike, Rødhe, Svarte och Unge). Kom-
binationer av framförställt element och förnamn tycks uppträda ganska kon-
stant. Blinde Hæming kallas alltid så. I vissa fall är det mycket tydligt att 
adjektivet verkligen blivit ett stående epitet: Unge Bengt benämns alltid 
(1471–1500) på detta sätt, men mot slutet av den här perioden är han säker-
ligen inte ung och den han relaterades till (Gamle Bengt) förmodligen död, 
men man byter inte ut hans epitet mot något mer passande, det har blivit ett 
begrepp, han kallas Unge Bengt helt enkelt tills han försvinner ur tänkebo-
ken. 

Ett adjektiv används som binamn i absolut ställning, nämligen Bleke. 
Kvinnor som benämns med ett binamn innehållande ett adjektiviskt bi-
namnselement får det i mitt material alltid framförställt (Galna Katerina, 
Stora Ragnhild). 

2.5.6 Yrkesbeteckningar 
Yrkesbeteckningarna ingår som en stor grupp i min undersökning. De utgör 
ca 1/5 av materialet.  

Jag har något litet undersökt om förnamn åtföljda av yrkesbeteckningar i 
ATb tillhör de vanligare förnamnen eller ej. Behovet av binamn bör ha varit 
större vid vanliga förnamn, eftersom det då uppstod ett behov att åtskilja 
personer med samma namn. Det är svårt att säga något generellt, många 
yrkesbeteckningar har ett stort antal bärare, åtskilliga av dessa med vanliga 
namn, några är ovanliga. Mer än hälften har namnbärare med enbart vanliga 
namn (bara ovanliga 8, bara vanliga 61, både och 35). Bland de yrkesbeteck-
ningar som har enbart ovanliga namn finns: (Ørian) Basuner, (David) Bin-
dare, (Simon) Kalkbrænnare (identisk med Simon Kolebernare), (Enevald) 
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Pungare, (Tile) Vinman och (Knut) Rænnare. Man kan i dessa fall se att de 
ovanliga förnamnen följs av en likaledes ovanlig yrkesbeteckning. Noteras 
kan också att Simon Kalkbrænnare, trots sitt mycket ovanliga binamn, även 
benämns Simon Kolebernare (här avses väl Kolabrænnare) och Simon Kola-
re. Kolare och Kolabrænnare är synonymer, medan Kalkbrænnare innebär 
en annan sysselsättning. Gemensamt för yrkena är att materialet bränns. Det 
ganska ovanliga förnamnet Simon tyder på att det rör sig om en och samma 
person. Registret till ATb för samman Simon Kalkbrænnare och Simon Ko-
labrænnare. Kolabrænnare, som används endast en gång, kan i vissa fall 
också vara öknamnsbetonat i betydelsen ’hanrej’ (Hirvonen 2003 s. 232 f.). 
Den användningen verkar dock inte komma ifråga här. 

En undersökning i SMPs visar att femton yrkesbeteckningar är belagda 
endast i Arboga, nämligen: Batmæstare, Bælghpipare, Bindare, Daghakarl, 
Hæstabytare, Hornlekare, Kalkbrænnare, Læstamakare, Oxatæmiare, Pati-
nomæstare, Pungare, Sapokarl, Slædhamæstare, Stenakare och Svarta-
smidher. Alla beteckningarna bärs av endast en person (som dock kan näm-
nas flera gånger). Påpekas kan att Enevald Pungare också kallas Enevald 
Pung(a)makare och Enevald Pungaramakare; se vidare nedan. 

Vilka är de vanligaste yrkesbeteckningarna i ATb? Skræddare har flest 
namnbärare med ett trettiotal, före Gulsmidher, Smidher, Skomaka-
re/Skomare och Skinnare som alla har runt 20. Tio eller fler bärare har Tim-
berman, Muramæstare, Bæltare, Værkmæstare, Bakare, Fatmæstare, Ivir-
skærare och Badhstovukarl. Särskilt förvånande är det kanske inte att repre-
sentanter för yrkesgrupper som tillgodoser livets basala behov (beklädnad, 
föda, bostäder) har många företrädare. Mera anmärkningsvärt är att staden 
hyser så många guldsmeder, som ju bedrev ett lyxhantverk. Sven Ljung 
(1949 s. 256) förklarar det med att järnhanteringen skapade ett överflöd för 
vissa kategorier, inte bara i staden utan även i dess uppland, och att dessa 
grupper ville placera sina tillgångar på lämpligt sätt. Det höga antalet vanliga 
smeder överraskar inte i en stad som i hög grad hade sin utkomst i järnhan-
teringen. Det stora antalet fatmästare hänger också ihop med den näringen, 
för att kunna forsla järnet vidare packade man om från korgar till fat. Arboga 
var en stad där omlastning skedde (a.a. s. 254).  

Bältarna framställde bälten och seldon men även spännen och beslag. 
Detta var något som hörde till klädedräkten vilket kanske förklarar bältarnas 
stora antal (a.a. s. 250 f.). Möjligen är det oroliga tider eller bra tillgång på 
järn, namnbärarnas metall, som avspeglas i det stora antalet personer som 
bär namnet Værkmæstare. Dessa var ofta vapenfabrikanter, främst av arm-
borst (a.a. s. 256 f.), men de kunde också vara förmän för ett skrå eller gille 
(Alm & Bruhn Hoffmeyer 1980 sp. 246). Ett flertal bärarare av binamn upp-
ges vara badstugukarlar.  

Det undersökta materialet visar att den medeltida staden Arboga hyste ett 
stort antal professioner.  
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Andelen yrkesbeteckningar bland binamn eller attribut är ungefär lika stor 
i Arboga som i Kalmar, ca en femtedel av materialet.  

Vissa sammansatta yrkesbeteckningar har vid sin sida också kortare for-
mer på -are såsom Grytare jämte Grytogiutare (jfr Brieskorn 1912b s. 5), 
Pungare jämte Pungaramakare och Pung(a)makare. Dessa former före-
kommer alla i Arboga tänkebok. Enevald Pungare benämns så samt Punga-
ramakare och Pungamakare på samma sida (ATb 2 s. 311). Pungaramakare 
är enligt Söderwall (Suppl. s. 625) en kontamination av de andra formerna. 
Grytare är omdiskuterat (om namnets betydelse se Lidén 1929 s. 208 f.; jfr 
Brieskorn 1912b s. 5). En form Gryter kan fattas som tyskt familjenamn 
(Sdw suppl. s. 263, Lidén a.st.), men den möjligheten kan inte komma ifråga 
här, eftersom Klaves Grytare (skrivet Grittare) också omtalas som Klaves 
Grytogiutare och Jon Grytare som Jon Grytogiutare. Lidén (a.st.) ser Gryta-
re som bildat av gryta på samma sätt som Bæltare av bælte.  

Ivirskære förekommer parallellt med Ivirskærare. Enligt Söderwall 
(Suppl. s. 378) finns det två belägg på den kortare formen från ATb, Niclis 
och Jon Ivirskære (ATb 1 s. 250, 2 s. 389). En möjlig förklaring till den kor-
tare formen är att ändelsen -re i yrkesbeteckningar ofta uttrycks med ett för-
kortningstecken. Ivirskærare kunde skrivas Ivirskærere varvid förkortnings-
tecknet kanske förbisågs och efterleden av misstag uppfattats som endast  
-skære. Den kortare formen förekommer inte bara i Arboga, utan även i 
Stockholms stadsböcker (t.ex. SSb 1 s. 110 och 145; för ytterligare ex. se 
Sdw suppl. s. 378). 

2.5.7 Öknamn och pejorativa namn 
Gruppen av pejorativa namn är svåridentifierad och bedömningen därav kan 
bli subjektiv; vad som uppfattas som nedsättande kan variera i tid och rum. 
Jag vill särskilja namn som används som tillfälligt okvädande (Hynda) från 
mer permanenta namn med eventuell negativ innebörd (Horkarl). Det är 
intressant att notera de namn som medeltidens folk själva reagerade inför (se 
nedan om ärekränkningsmål), eftersom våra resonemang angående namn-
givningsorsaken där vilar på säkrare grund. Jag återkommer längre fram till 
detta. Det är troligt att medeltidens människor hade en annan syn än vi på 
vad som kunde anses förolämpande. Evald Lidén (1910 s. 17) menar att vis-
sa binamn (Skǿkia, Púta m.fl.) vittnar om en fördomsfrihet som ofta utmärk-
te namngivning i äldre tider. Men vi får inte heller bortse från att namns 
innebörd med tiden nöts ner och inte längre sänder de ursprungliga osminka-
de signalerna. Möjligen kan det negativa i vissa namn som avsetts att vara 
nedsättande gå oss helt förbi.  

Några binamn är helt säkra öknamn, de har tursamt för oss föranlett mål 
om ärekränkning i rådhusrätten och sätts där in i ett sammanhang. Här får vi 
ta del av hur ett binamn kan uppstå. Dock kan vi oftast inte veta om binam-
net bara använts som skällsord vid ett visst tillfälle eller om det även brukats 
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vid andra tillfällen och på så sätt blivit permanent. Det är endast beträffande 
Sokkofoter (se Sundström 2008 s. 175–179) som vi vet att att det begagnats 
mer än en gång. Olika binamn kunde vara olika fast knutna till sina bärare. 
Ett binamn kunde användas vid ett speciellt tillfälle och sedan aldrig mer.  

Ett exempel på ett sådant tillfälle när man ges en viss bakgrund till själva 
namngivningen är när Henrik Sonesson och Per Knutsson vittnar att de hör-
de att Jønis Laurensson kallade Peter Olafsson uppa brona för »Pedher 
Hynda oc sidhan andra oqwædhins ordh» (ATb 2 s. 374). Hynda (se Sund-
ström 2008 s. 176–179) har inte bara betydelsen ’hondjur av hund’ utan kan 
även användas som ’skymfligt tillmäle till eller skymflig benämning på 
kvinna, förr äv. på mansperson’ (SAOB H 1644). För en man låg det en för-
olämpning i att benämnas med ett ord för hondjur (Ney 2004 s. 87; Svahn 
1999 s. 43), i det här fallet med vissa undertoner av sexuell vidlyftighet. 
Jønis Laurensson fälls för »wlofflighit ordh» (ATb 2 s. 388) och döms till 
böter. Vid ett annat tillfälle anmäler Knut Gulsmidher att samme Jønis Lau-
rensson kallat honom Knut Kunta (ib. s. 342; se Sundström 2008 s. 176–
179). Inga orsaker till okvädandet ges och det får inte heller något rättsligt 
efterspel. Att benämna en man med ett ord för kvinnans könsorgan innebar 
självfallet en grov kränkning. Margareta Svahn (1999 s. 80) har i undersök-
ningar som gällt senare tid visat att dylika ord uttrycker ett ifrågasättande av 
manligheten hos personen i fråga. Det är förmodligen detta som avsetts ge-
nom att använda de två sistnämnda öknamnen (Hynda och Kunta). Att som i 
det ena fallet jämställas med ett djur, var något orimligt, djuret var djuriskt, 
ociviliserat. Djuren var levande varelser som människan dessutom inte hade 
kontroll över (Ney 1998 s. 105). En sådan åsikt hade bl.a. sin grund i tanken 
att människan har en fri vilja medan djuren helt styrs av sina instinkter och 
leds av sina drifter. Dessutom har människan bl.a. ett samvete och en odöd-
lig själ, vilket inte djuren har (Thomas 1988 s. 32). Svahn (1999 s. 43) näm-
ner att det var negativt för mannen att jämställas med något under honom i 
hierarkin (kvinnor, trälar, djur); man kan lägga till att jämförelsen med det 
djuriska i sig måste ha varit kränkande.  

Vid ett tillfälle är Olaf Mikaelsson anklagad för att ha kallat Ingevald 
Smidher för Ingevald Panka (ATb 1 s. 129; se Sundström 2008 s. 176–179). 
Ordet panka betyder ’inte fullt utvuxen braxen eller liknande fisk’. Några 
dagar senare ges förklaringen till själva öknamnet: Ingevald svär sig, sin 
hustru och sina hjon fria från anklagelsen att ha avhänt »fisk ællir panko aff 
nagrom wtan the han gaff pæninga fore» (ATb 1 s. 131). Martin Olafsson i 
Vretberga blir vid ett tillfälle kallad Sokkofoter (se Sundström 2008 s. 175–
179) när han anklagas för stöld av vadmal vid ett krigståg till Skåne (ATb 1 
s. 121). Han svär sig fri genom att gå lag tillsammans med fem andra män. 
Sju år senare tas saken upp igen och Martin Sokkofoter nämns på nytt (ib. s. 
260). Se ovan 2.2.7 om namnets betydelse. Det här binamnet används mer än 
en gång och blir mer beständigt. Namnet påminner om speciella okvädings-
ord som förekommer i lagtexter som Agneta Ney (1998 s. 113) nämner: 
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agnabak kallas den som stal växande säd, skaveltjuv skulle den kallas som 
stal rovor, ärtor o.d.  

Här bör anmärkas att i de fyra entydiga fallen i ATb av öknamnsanvänd-
ning tillhör de okvädade samtliga borgerskapets övre skikt, de är två rådmän 
och två som innehar andra av stadens ämbeten. Dessa har nått en position i 
samhället, kanske med hjälp av sin heder som de är beroende av för att be-
hålla sin samhällsställning. Ett ifrågasättande av deras heder skulle få stora 
konsekvenser för dem och därför inleder de process om saken. De har också 
större möjlighet att skaffa de laggärdsmän som vid anklagelse om stöld skul-
le gå ed på deras oskuld. 

Vad ansågs kränkande? Det framgår av ovanstående mål i Arboga att den 
som smädat med skällsord innehållande sexuella anspelningar kunde få böta. 
Den som genom sitt binamn blivit beskylld för stöld ålades att bevisa sin 
oskuld. Inget namn kunde tolereras som antydde stöld, hade oacceptabla 
sexuella konnotationer eller antydde oacceptabelt sexuellt uppträdande, utan 
de föranledde rättsligt efterspel. I en undersökning (Breisch 1994 s. 148) 
med material från isländska lagar och sagor visar det sig att beskyllningar för 
omanlighet är oerhört skymfande i de äldre källorna, medan anklagelser om 
stöld är den värsta tillvitelsen i de yngre. Bland de ovan nämnda namnen i 
ATb innebär Hynda och Kunta manlighetsifrågasättande och Panka och 
Sokkofoter anklagelser om stöld. Att beskylla för att ha stulit innebar att 
ifrågasätta mannens heder, att utpeka såsom omanlig var ett hot mot perso-
nens rykte.  

Heder var mycket viktigt i lokalsamhället6 (Myrdal 1999 s. 210), hur man 
bemöttes berodde på den. I ett samhälle där kommunikationen till största 
delen sker muntligt, är det av stor vikt att kunna lita på folks löften och 
muntligen ingågna avtal. Därför var folks anseende och heder något som inte 
fick ifrågasättas (Söderberg 1990 s. 246, Ericsson 2003 s. 99). 

Namn som har en (för oss) nedsättande ordsemantisk innebörd är t.ex. 
Drukkin, Gatunasker, Horkarl, Kukuvalder, Puke, Diævul och Skøkendiævul 
(ang. Drukkin, Gatunasker, Horkarl och Kukuvalder se Sundström 2008 s. 
175). I ATb kan finnas fler, men att ange vilka som eventuellt har en nedsät-
tande innebörd kan vila på en subjektiv bedömning. Jag har inskränkt mig 
till att ge några exempel. I många fall har sådana binamn använts i flera ge-
nerationer eller under lång tid, så att den ursprungliga meningen har förlorat 
sin skärpa. Det kan vara en förklaring till användningen i ATb. Binamnet 
Drukkin brukas av två personer, Laurens och Jon, och vid flera olika tillfäl-
len. Jønis Gatunasker ’gatstrykare?’ nämns med detta binamn några gånger, 
vid ett tillfälle används det absolut. Andres Horkarl förekommer likaså ett 
par gånger. Hans binamn innehåller ett visst mått av nedsättande innebörd, 
dock kanske inte i lika hög grad som det närmast följande. Horkarlens man-

                                                      
6 Påpekat av fil. dr Örjan Kardell, Uppsala. 
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lighet angrips inte på samma sätt (tvärtom), det negativa ligger kanske snara-
re i att den gått till överdrift (resonemang om orden horkarl, horbock i Svahn 
1999 s. 105). Även Peter Kukuvalder, vars namn innebär ’man som bedrages 
av sin hustru, hanrej’, är omnämnd endast några gånger. Binamnet har en 
negativ innebörd, det innehåller en anklagelse om bristande manlighet ge-
nom ett sexuellt misslyckande. En hanrej har inte lyckats behålla sin hustrus 
intresse och förefaller därför omanlig (Svahn 1999 s. 82, gäller dock senare 
tid). Sådana ursprungligen starkt pejorativa binamn föranleder ingen rättslig 
åtgärd i ATb, att kallas vid dem tycks vara accepterat av bäraren. Beträffan-
de de tre namnen som har anknytning till djävulen, Puke, Diævul och 
Skøkendiævul, kan sägas att Puke nyttjas om fyra olika personer (om en i 
kombination med -magher), de andra två endast om en. Skøkendiævul an-
vänds endast absolut och vid tre tillfällen. Det är svårare att ange social till-
hörighet för här anförda binamnsbärare, de förekommer i mera allmänna 
kontexter såsom erhållande av burskap, pantsättning och vittnesmål. Endast 
två personer med ordsemantiskt negativa binamn kan säkert anses tillhöra 
det högre borgerskapet (Laurens Drukkin och Andres Puke). 

Kætlabøtare ’kittelbotare, kittelflickare’ är ett binamn som i grunden är 
en neutral yrkesbeteckning, men som även kan ges en negativ innebörd. Det 
är binamn på två Arbogaborgare, Erik och Olaf, som bägge uppträder i tän-
keboken när de får burskap. Det är ett mycket ovanligt binamn som, förutom 
beläggen från Erikskrönikan och ATb, finns belagt i SMPs endast en gång: 
Thomas Kætlabøtare nämns 1516 i Stockholms skottebok (3 s. 15: Kes-
lebøtare). Inget tyder på att det i ATb är ett pejorativt öknamn, men det har 
också kunnat användas negativt.7  

För ATb-materialet kan konstateras att kvinnor inte finns omnämnda med 
namn som efter min bedömning är öknamn. Tänkeboken visar inte att kvin-
nor okvädats med binamn; kvinnor har kanske inte gjort rättssak om de 
okvädats. Att de omnämns med ett nedsättande binamn är möjligt men i mitt 
material är det omöjligt att belägga säkert, eftersom den namnsemantiska 
tolkningen av t.ex. Fæhuset och Flæsk är osäker. En möjlig parallell till Fæ-
huset är det trälnamn som Agneta Ney (1998 s. 107) nämner från Eddadikt-
ningen: Fjósnír ’en som vistas i fähus’. 

                                                      
7 Rolf Pipping (1926 s. 282) anser att kittelflickare redan på 1200-talet var en illa sedd yrkes-
grupp. När drottning Sofia enligt Erikskrönikan (s. 31) använder det om hertig Magnus (sena-
re kung Magnus Ladulås), »hertogen [var] nokot swart ok magher Thy kallade hon honom 
ketla bøter», får det en tydligt smädande innebörd. Hon för honom genom liknelsen till en 
grupp med särskilt låg status och svartmuskigt utseende. I en sammanställning över trälars 
utseende som det skildras i Rígsþula framgår att det anses karaktäristiskt för deras utseende 
att de är svarta (Breisch 1994 s. 76). I Gísla saga Súrssonar finns trälarna Kolr och Svartr (a.a. 
s. 74). Det svarta utseendet har förknippats med trälar och på så sätt sammankopplats med låg 
prestige. Pipping (1926 s. 283) anser att en ofta förekommande användning av mlty. ketelbo-
ter som skymford också förklarar drottningens val av öknamn. 
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Det kan också noteras att personen som vid två tillfällen benämns Hæsta-
bytare också kallas Akare, Finne Akare och Køpsven. Han var en betrodd 
man som under många år innehade ämbetet som åkare och även fodermarsk. 
Fodermarsken ombesörjde hästarnas utfodring (Ljung 1949 s. 186). Kanske 
har vi här att göra med en skämtsam anspelning på verksamheten. Dock är 
binamnet Hæstabytare kanske snarast att betrakta som en något nedsättande 
benämning på en man som är åkare och fodermarsk och i dessa sammanhang 
ägnar sig åt hästbyte. 

Jon Finskas binamn är vid första påseendet lätt att se som en pejorativ 
bildning. Att ge en man ett binamn med feminin form var troligen nedsättan-
de. Vid en närmare undersökning visar det sig dock att Jon är Margit Fins-
kas pilt, d.v.s. troligen hennes lärgosse eller tjänare; han tillhör alltså hennes 
hushåll och det är detta hans binamn syftar på (Jon får fem år senare bur-
skap). 

2.5.8 Namn med hedrande innebörd 
Det har också funnits binamn i Arboga som kan uppfattas som hedrande och 
positiva. Även här är det dock på sin plats med påpekandet att bedömningen 
bygger på våra värderingar av vad som är hedervärt och dessutom att namnet 
kan vara givet med en ironisk innebörd (Modéer 1989 s. 107). Till de hed-
rande namnen hör möjligen Dadh ’dåd’, som kanske givits till en dådkraftig 
person, och Dandeman, som kan ha burits av en duglig, duktig, förträfflig 
danneman i ordets rätta bemärkelse. Godhabrodhir kan möjligen vara ett 
binamn sammansatt av orden god och broder och då mycket erkännsamt, 
men det kan som jag tidigare nämnt (under 2.2.1) möjligen också innehålla 
ett appellativ godhbrodhir med betydelsen ’svåger’.  

2.5.9 Namn med främmande ursprung 
Personer med utländsk härkomst fanns också i Arboga, vilket var naturligt 
med tanke på stadens köpenskap. Talrikast var binamnen med tyskt ursprung 
(omkring 20), de flesta av dem förenade med tyska förnamn (Berend van der 
Velde, Henrik van Raden, Gerhard (Gærd) Sterneberg). Namn med ut-
ländskt ursprung utgör ca 1/25 av det sammanlagda antalet tillnamn (binamn 
eller släktnamn). Oftast kan man inte säga något om bärarnas samhällsställ-
ning, men där denna framgår ser man att de är betrodda borgare med upp-
drag som bl.a. skattningsman, fjärdingsman och fodermarsk. Några är också 
köpmän som handlar med järn och då är de ofta borgare i Stockholm. Vissa 
av de tyska tillnamnen är att betrakta som släktnamn, t.ex. Westfal, men i 
flertalet fall finns inga uppgifter om barn eller föräldrar och deras namn och 
man har därför ingen möjlighet att dra några dylika slutsatser.  

I ATb förekommer ett i tänkeböcker inte helt ovanligt sätt att skriva tyska 
namn: Man skriver før/for istället för van/von, t.ex. før Alen, for Naskin, for 
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Vestan för respektive van Alen, van Asken och van Vesten. Man har alltså i 
ATb haft problem med den tyska prepositionen van, von. De vanliga skriv-
ningarna fan, wan förekommer men också for, før. Namn, förutom de ovan 
nämnda, som får skrivningar med for, før är: ffør Borgh (ATb 4 s. 16), før 
Lunden (ATb 1 s. 379), før Kanpen (ib. s. 348), for Minn (ib. s. 27) och før 
Hagen (ib. s. 348). Att det rör sig om försvenskningar av von, van visar sig i 
beläggen för rådmannen i Stockholm Folkmar fan Lunden. Han har bl.a. 
beläggen før Lundis, før Lunden och fan Lwndin (ATb 1 s. 375, 379 f. och 2 
s. 261). Även Henrik van der Borgh, vars belägg dock uppträder under 1500-
talet och således utanför denna undersöknings tidsram, varieras med namn-
formerna ffør Borgh, ffan Borgen och wanderborgh (ATb 4 s. 16, 41 f. och 
51). Att det här skrivsättet inte är unikt för ATb framgår av att man i Stock-
holms tänkebok bl.a. hittar skrivningen Hans for Wallen för Hans van Vallen 
(STb 4 s. 135 f.). Vad kan det här speciella skrivsättet bero på? Lena Moberg 
(1989 s. 29) framhåller att den medeltida befolkningen i Stockholm i många 
fall var tvåspråkig, även om det också fanns enspråkiga borgare. Prepositio-
nerna von och van borde då inte ha vållat några större problem. Kanske var 
innevånarna i Arboga inte lika språkkunniga, varför man löste problemet på 
nyssnämnda sätt. Det kan inte ha varit en ensam skrivares egenhet, eftersom 
det här sättet att ersätta den tyska prepositionen von, van förekommer både i 
Arboga och i Stockholm, dessutom under en längre tid. Moberg tar, vad jag 
kan se, inte upp problemet i sin avhandling. 

Vid en undersökning av KTb ser man att de främmande binamnen där 
uppgår till ca 1/6 av den totala summan binamn under andra hälften av 1400-
talet. Det är alltså en stor skillnad mot Arboga, där binamn med utländskt 
ursprung endast utgör ca 1/25 av den totala mängden. Det tyska inslaget i 
Kalmar är alltså betydande, men även folk med danskt och finskt ursprung 
finns i stadens namnmaterial. 

2.5.10   Härkomst 
I ATb förekommer som binamn ett drygt tjugotal härkomstbeteckningar. 
Bärarna av namnen, som är långt fler än antalet beteckningar, har sitt ur-
sprung i trakter på olika avstånd från Arboga. Där återfinns relativt närlig-
gande områden som i fallen Olaf, Peter och Magnus Dalakarl, Klaves, And-
res och Niklas Rekbo (från Rekarne, Södermanland) och Andres Rodskarl 
(från Roslagen). Andra visar med sina binamn på ursprung från områden på 
betydligt längre avstånd. Samband med nuvarande Finland omvittnar namn 
som Olaf Alændinge, Niklas Tavaster och Olaf Finne. Bäraren av det tyska 
binamnet Beem (Klaves Bem) kan möjligen vara tysk (Sundqvist 1957b s. 
408). Det binamn som Mattis Garper bär, och som betyder ’tysk som vistas i 
Norden’, kan ange härkomst från Tyskland. Dansk härkomst uppvisar Peter 
Skanunger och Jønis Dæn, medan Hans Ester och Bertil Svizare pekar på 
samband med Estland och möjligen Schweiz. 
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De som nämns med härkomstbeteckningar är i många fall borgare i Arbo-
ga och alltså bosatta där och de kan också inneha något ämbete. Men i den 
här gruppen finns också personer som begått allvarliga brott och därför av-
rättas eller tar tjänst som bödel (Lasse Alænding och Erik Nylændinge). 
Många har alltså lyckats väl och blivit välbeställda borgare, ibland med fast 
egendom, andra har en betydligt sämre social ställning. 

Det är i varje enskilt fall mycket svårt att säga om dessa bärare av binamn 
som tyder på annan proveniens än Arboga är födda i Arboga och på så sätt 
tillhör en Arbogasläkt. I ett fall vet man dock att det är far och son: Bengt 
och Niklas Sko(gh)boe. I den familjen finns också Barbara Sko(gh)boes, gift 
med Bengt.  

Härkomstnamn finns även i KTb, där de dock är en liten grupp. På lik-
nande sätt som i Arboga visar de på människor som kommit till staden från 
den närmaste bygden (Jon Mørske, innevånare i Möre, och Peter Øning, från 
Öland) medan andra har sitt ursprung längre bort (Niklas, Hans, Jønis Iute 
’jylländare’ och Olaf, Niklas, Mikael Finne). Tyskar, danskar och finnar är 
de grupper som finns representerade i Kalmar bland personer som bär här-
komstindikerande binamn. Inga binamn i KTb bildade av adjektiv visar på 
utländskt ursprung.  

2.5.11   Ortnamn som binamn 
Ortnamn utan föregående preposition och med svenskt ursprung började 
användas som binamn i Sverige under 1200-talet (Modéer 1989 s. 99) och då 
efter tysk förebild (Ryman 2002 s. 64). Roland Brieskorn (1915b s. 95–101) 
har undersökt ett större material och anser att ortnamn som binamn »utgöra 
en talrik och viktig del af de medeltida tillnamnen». Dessa binamn består av 
ortnamn av olika slag: länder (Finland), socknar (Dannæs), städer (Calmar-
ne) och gårdar (Bredevik). Brieskorn anser att namnskicket uppkommit dels 
genom att prepositionen utelämnats, dels genom inflytande från utländskt 
namnskick. Han nämner också, med exemplet Arxø, att dessa binamn i vissa 
fall blivit släktnamn. Vidare anför han att bruket växlar, samma person kan 
benämnas med eller utan preposition före ortnamnet. Bruket av prepositions-
lösa ortnamn som binamn anses av Ivar Modéer (1989 s. 99) inte vara van-
ligt i Sverige under medeltiden. I övriga Norden var typen tidig i Danmark 
medan den var sen inom västnordiskt område och aldrig vanlig på Island. I 
Norge har den dock fått stor betydelse för sentida släktnamnsskick. Finnur 
Jónsson (1926 s. 228) anför fornvästnordiska exempel såsom Þórir Þruma 
och Loðinn Ǫngull. I Sverige var namntypen särskilt vanlig på Gotland, nå-
got som kan bero på att det tyska inflytandet där var starkt (Modéer 1989 s. 
100, Ekbo 1947 s. 278). Sven Ekbo (a.a. s. 276) ser bruket som relativt ungt. 
Namntypen fortsätter även under 1600-talet, men försvinner omkring 1700 
(Utterström 1995 s. 57). För en översikt av användningen av ortnamn i bi-
namn i Norden se Brylla 2012 s. 12 f. 
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Man har i litteraturen tidigt lagt märke till den här typen av binamn. Elof 
Hellquist (Hq 1912 s. 110 f.) nämner den kortfattat och ger exempel, Bries-
korn behandlar den kortfattat i Bidrag 1 (1912a s. 164–177) och i Bidrag 2 
(1915a s. 2–126), där han redovisar sådana namn i en förteckning som 
sträcker sig till bokstaven M. Evald Lidén (1929 s. 210) uppmärksammar att 
de är relativt vanliga, han ger flera exempel från Stockholms stadsböcker 
och noterar att »ej sällan utelämnas dopnamnet».  

Ortnamn som bestämningar till personnamn är mycket vanliga med exem-
pel som Jowan i Sköldby, Niels i Åsby. Dessas möjliga ställning som binamn 
(prepositionsnamn) har diskuterats av Lena Peterson (1983 s. 126 f.). Hon 
betonar att när preposition saknas har attributet klart gått över till binamn. 
Hennes undersökning visar också att de kan stå absolut. Ortnamn i binamn, 
med och utan preposition, diskuteras även av Eva Brylla (2012 s. 12 f.). 

En särskild grupp av attribut är alltså de prepositionslösa ortnamn som 
används som binamn. Vid excerperingen av mitt binamnsmaterial framkom 
ett tjugotal ortnamn som i ATb används som binamn utan någon preposition 
(ex. Erik Lwnger, by i Götlunda socken, Närke; Peter Vppaby, gård i Säterbo 
socken, Västmanland). Det är ortnamn av olika dignitet och på olika avstånd 
från Arboga som används. De namn som ligger i Arboga utgör en liten del, 
flertalet av namnbärarna har givits namn på orter belägna något längre bort.  

Några av binamnen är tagna från orter eller platser i själva staden eller i 
den allra närmaste omgivningen (Jakob Hælwitid, område i staden, Olaf 
Bakka, område i staden, och Martin Diwpamyre, område söder om ån i sta-
den). I den största delen av binamnen av det här slaget har man använt namn 
på byar. Dessa kan ligga i stadens närmaste omgivningar (Laurens Østherby, 
by i Arboga landsförsamling, Olaf Finla, av Findla, by i Säterbo socken, och 
Peter och Halsten Maganæs, av Magnäs, by i Säterbo socken) eller på större 
avstånd (Jon Rysta, gård i Odensvi socken, Mattis Bo, by i Stora Mellösa 
socken, Närke, och Arend Folkwi, av Folkavi, by i Kräcklinge socken, När-
ke). Även namn på socknar har kommit ifråga och även dessa har olika av-
stånd till Arboga (Medhakirs Laurens, Medåker i Västmanland, Peter och 
Magnus Glanzhammar, Glanshammar i Närke, samt Jwleta Erik, Julita i 
Södermanland). Det kan dock beträffande Glanshammar och Julita diskute-
ras om det verkligen är socknen som avses och inte en enskild bebyggelse. 
Beträffande Glanshammar ansluter namnet sig kanske till tendensen i mitt 
material att det främst är bynamn som kommer ifråga som binamn. I Julita 
socken fanns Julita kloster. Någon kyrkby med samma namn som socknen är 
mig inte bekant från Medåker. 

Ett intressant och svårbedömt fall är Olaf Akerbos (Akirboo) binamn. Ef-
tersom Arboga ligger i Åkerbo härad, ser det ut som man använt sig av detta 
härads namn. Detta verkar dock inte troligt, de flesta som nämns i tänkebo-
ken är ju bosatta i Åkerbo härad, och då är ett binamn med häradsnamnet 
inte särskiljande. Carl-Eric Thors (1957 s. 72) nämner dock att en person 
som bär ett sådant namn kan ha fått det på annan ort och sedan återvänt hem. 
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Namnet skulle också kunna syfta på Åkers härad, som under medeltiden 
kunde kallas Akerbo (Styffe 1911 s. 295), eller Åkers socken, båda i Söder-
manland, och innehålla en inbyggarbeteckning (jfr rekbo ’innevånare i Re-
karne’) eller häradsnamnet. Man kan heller inte helt utesluta att namnet syf-
tar på en person som bor på eller vid åkermarken (’åkerbo’). Bebyggelse-
namnet Åkerbo i Glanshammars socken skulle på grund av sin belägenhet 
nära Arboga vara att föredra, men ortnamnet saknar medeltida belägg och 
belägg från jordeböckerna och kan därför uteslutas som grund för binamnet.  

Binamn bestående av ortnamn utan preposition är inte särskilt talrika i 
ATb; de utgör knappt 1/20 av materialet, det finns ett femtiotal belägg för 
företeelsen. Att de ibland nämns med preposition, ibland utan sådan, kan ha 
sin grund i ellips av prepositionen (Modéer 1989 s. 100), men rena felskriv-
ningar är naturligtvis en annan möjlighet. Att skicket inte upplevts som 
främmande beror troligen på det tyska mönstret.  

En enkel förklaring till den här typen av namn som inte kan uteslutas är 
alltså som tidigare föreslagits (se ovan) att det rör sig om utelämnade prepo-
sitioner. Utelämnandet kan bero på slarv, men det är för många exempel i 
mitt material för att genomgående vara misstag. Man kan tänka sig att prepo-
sitionen utlämnades avsiktligt, att man tröttnade på att ständigt upprepa den. 
En annan möjlighet är att ortnamnet – efter tyskt mönster? – redan från bör-
jan använts som binamn, d.v.s. utan föregående preposition. Typen har som 
framgår ovan sedan lång tid hemortsrätt i svenskt namnskick. I ATb (2 s. 
373) finns ett exempel på absolut användning: »som Glanzhamer hustrw fik 
fore». Det finns också några indirekta belägg för sådant bruk: Getabodh-
maghen (ATb 3 s. 51) och Vibymaghen (ib. s. 26). I hustrunamnet (Birgitte) 
Midakers (ATb 2 s. 395, Birgitte Midhakers ATb 3 s. 9) ingår ett preposi-
tionslöst ortnamn använt som binamn.  

Det vanligaste sättet att benämna även de personer som ibland förekom-
mer med prepositionslösa ortnamn som binamn är trots allt att ett person-
namn åtföljs av attribut med preposition; personen Olaf Findla nämns alltså 
oftast som Olaf i Findla. Hur många gånger nämns en och samma person 
med prepositionslöst ortnamn som binamn? Det är mycket olika. Flera per-
soner nämns med sitt prepositionslösa ortnamn flera gånger. Så t.ex. två av 
de tre personer som benämns Dimbo (Dymbo, Dymbe), Peter och Andres 
som är far och son. Den tredje personen med samma binamn, Niklas Dimbo, 
benämns så endast en gång. Olaf Akerbo nämns endast två gånger, i båda 
fallen utan preposition. I andra fall är det en eller ett par gånger av ett tjogtal 
belägg (Ørian Frøshammar, Birghir Staff), i några fall kan det röra sig om 
hälften eller 2/3 av personernas belägg (Peter Glanzhammar, Erik Lwnger). 

Bruket av prepositionslöst ortnamn som binamn återfinns hos 10 olika 
skrivare och det förekommer mellan åren 1455 och 1499, d.v.s. nästan hela 
min undersökningsperiod. Det finns alltså ingen anledning att härleda bruket 
till en viss skrivares skrivfel eller förkärlek för prepositionslösa ortnamn som 
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binamn. Antalet belägg för den här sortens binamn ökar något i del 2 och 3 
av den tryckta tänkeboken. 

Namnet Lwnger är ett bra exempel på den här typen. Laurens och Erik 
nämns med binamnet Lwnger ett tiotal gånger (av sammanlagt drygt tjugo); 
det är särskilt Erik som benämns Lwnger åtskilliga gånger. Det förekommer 
att en och samma person benämns på olika sätt i samma textparti i ATb (2 s. 
388); i flertalet då förekommande belägg saknas preposition. Skicket att 
namnge personer med prepositionslöst ortnamn är särskilt anmärkningsvärt 
vid ett tillfälle, där inte mindre än 6 dylika binamn förekommer i en uppräk-
ning av stadens ämbetsmän (ATb 1 s. 30). Beträffande bl.a. Lwnger har av 
Per-Axel Wiktorsson muntligen framställts tanken att valet av prepositions-
löst ortnamn som binamn möjligen kunde ha samband med näringarna i Ar-
boga, och då framförallt den för staden viktiga järnhanteringen. Lunger var 
en av flera möjliga hamnar i Hjälmaren som arbogaborna kunde använda, 
Folkavi, vars namn också används som binamn, ligger vid randen av Berg-
slagen, och i Glanshammar, som likaledes föranlett ett binamn, fanns en 
silvergruva under medeltiden (Tegengren & al. 1924 s. 249). Möjligen kan 
det bakom de på ortnamn bildade binamnen finnas fler exempel på ur när-
ingssynpunkt strategiska eller eljest viktiga orter för borgerskapet i Arboga. 
Påfallande många av ortnamnen som används som binamn ligger runt Hjäl-
maren, antingen i närheten av sjön (Findla, Sjölunda, Fröshammar, Dimbo) 
eller på ett avstånd av ca en halvmil (Bo, Glanshammar). Men kanske speg-
lar de bara handelsförbindelser i allmänhet eller det faktum att byar ofta låg 
vid vatten. För att svara på frågan krävs en noggrannare studie av de namn 
på landsbygden som nämns i ATb. John Kraft (2002 s. 82 f.) har i en uppsats 
framlagt tanken att Arboga varit Närkes hamn såväl som Bergslagens. När-
kingarna skulle haft tillgång till staden genom Hjälmaren och viken vid 
Frösshammar för att sedan frakta varor den kortaste vägen från Hjälmaren 
till Mälaren.  

En intressant fråga är om personerna som åtminstone ibland bär preposi-
tionslösa ortnamn som binamn är bofasta i Arboga och om de äger jord där? 
Det visar sig att något mer än hälften bevisligen äger gods i staden och att 
mer än 2/3 har någon form av förtroendeuppdrag, man är fjärdingsman, här-
bärgerare osv. En stor del, 4/5, har burskap. Det rör sig alltså till största de-
len om personer med en stabil ställning inom staden, vilka ändå har be-
nämnts efter sin anknytning till landsbygden runt Arboga (viss mark i sta-
dens omgivningar kan dock ha räknats som stadsjord). I sin utredning av 
stadsjordens uppkomst i Arboga antar Annika Björklund (2003 s. 43) att 
brukarna av stadsjord står att finna bland de mest välsituerade borgarna. 
Djupmyra, vars namn används som binamn (Diwpamyre), hör till stadsjor-
den. Djupmyra har varit stadsjord sedan 1200-talet (a.a. s. 43). 

Hælwitid är ett binamn som förtjänar en kommentar. Helvete som ort-
namn förekommer ganska ofta under medeltiden, i städerna som namn på 
gårdar eller stadsdelar och på landsbygden som namn på gårdar. Enligt en 
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undersökning av Lizzie Carlsson (1933 s. 138–147) har namnet inget att 
göra med dåligt anseende. I stället är det gårdens eller stadsdelens belägen-
het i norr som namnet syftar på (a.a. s. 145). I Arboga finns gården Helvetet, 
som nämns 1452–1505 i tänkeboken. Man har lyckats lokalisera dess läge 
till Allmänningsgatan (nuv. Västerlånggatan), väster om torget och norr om 
ån (Ljung 1949 s. 31 f.). 

En jämförelse med KTb under samma period (1450–1500) visar att det 
där inte verkar förekomma prepositionslösa ortnamn som binamn oftare än i 
Arboga. Möjligen hade man kunnat vänta sig det med tanke på det starka 
tyska inflytandet. Förutom några tyska ortnamnsbaserade binamn finns en-
dast två: Falster (troligen i Danmark) och Møllebek (troligen i Västra Eds 
socken, Norra Tjusts härad, Småland).  

Ortnamn som binamn verkar vara en grupp som särskilt blomstrar i stä-
derna. Vid en snabb genomgång kan man se många exempel i Stockholms 
stadsböcker och några få i KTb och JTb. I diplomatariet för Jämtland och 
Härjedalen (JHD 1943 ff.) finns ett fåtal exempel; Medelpads diplomatarium 
(MÄU 1972) och Dalslands diplomatarium (1996) synes däremot inte uppvi-
sa några belägg från Medelpad respektive Dalsland. Möjligen kan man våga 
anta en skillnad mellan stad och landsbygd.  

Även Karl-Hampus Dahlstedt (1965 s. 283 ff.) beskriver bruket att an-
vända prepositionslösa ortnamn som binamn och anför exempel från jämt-
ländska diplom. Han ger också en historik och anser att typen inte var vanlig 
under medeltiden, dock med Gotland som undantag. Han menar att typen har 
uppkommit genom ellips av prepositionen eller genom lågtyskt inflytande. 
Namnskicket var sällsynt i Jämtland under 1400-talet, men däremot vanligt 
under 1600-talet. I Ångermanland är det väl känt från nutiden men svårare 
att belägga i äldre tid. 

Bruket att genom framförställning använda ortnamn som binamnselement 
är något som också förekommer inom den här gruppen. Framförställa ort-
namn verkar vara något som särskilt används i städerna. I ATb finns Jwleta 
Erik (Julita), Røno Lasse (Rönö) och Stokholms Jap (Stockholm). I Stock-
holms stadsböcker är det inte ovanligt, där finns t.ex. Trosa Joan (STb 3 s. 
2), Westrars Mattis (Västerås; SSb 1 s. 36) och Sicle Jon (SSb 3 s. 237). En 
och samma person kan få ett binamnselement framförställt och ett binamn 
efterställt såsom t.ex. Kalmere Lasse (STb 5 s. 29) eller Lasse Kalmere (STb 
4 s. 356). Ortnamn som binamn kan också användas absolut; i Stockholm 
förekommer t.ex. Gamleby (SSb 1 s. 318) och Brattingxborg (STb 1 s. 323; 
se Ryman 2010 s. 41 f., 47 ff., 51 f.), i medeltida diplom Kindæbiærgh, av-
seende Kinnekulle (DS 4 s. 563) och Miobæk, nu Mjöbäck (ib. s. 261).  

Även kvinnor kan bära binamn utgående från ortnamn. I ATb finns ett 
exempel, dock endast inom gruppen hustrunamn, där Birgitta Midhakirs 
innehåller ortnamnet Medåker (som dock först efter förmedling av mannens 
binamn givit upphov till hennes). I Stockholm finns typen framförställd: 
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Kalmarne (Calmarna) Botild (SSb 2 s.169), efterställd: Ingrid Brvnkeberg 
(SSb 3 s. 14) och som hustrunamn: Anna Hagerstens (SSb 3 s. 253).  

Binamn använda i ATb under den period jag undersöker förekommer 
också som förled i namn på gårdar i staden. Så nämns Grymsgården (ATb 1 
s. 48), Porsegården (ATb 3 s. 322), Rumbogården (där bor Per Rumbo 1544, 
ATb 4 s. 47) och Sskræmægalen (ATb 3 s. 262) d.v.s. Skrämmegården. Jag 
har inte kunnat belägga att personer som bär dessa i ortnamn ingående bi-
namn under min undersökningsperiod har någon koppling till gårdarna. En 
Olaf Nilsson bor i Kalgardenom (ATb 2 s. 310), möjligen kan de personer 
som bär binamnen Kalstokker eller Kalsup ha någon anknytning till gården. 

2.5.12   Kvinnors binamn 

Kvinnor i Arboga benämns i flera fall med ett binamn som utgår från ma-
kens. Men de kan också benämnas med anknytning till en annan person. Vid 
koppling till fadern kan det ske med patronymikon (t.ex. Anna Petersdotter) 
och inte med binamn. Detta patronymikon kan innehålla faderns binamn i 
genitiv (Lucia Galtersdotter (Lwci Gadkz docthir), eller bara Galters 
(Galz)). När anknytningen sker till maken används flera olika mönster, man 
får olika typer av hustrunamn. Sådana är en stor grupp bland kvinnors bi-
namn. Bland dem återfinns Ingeborgh Halstens, Elin Gamblesmidhers och 
Birgitta Midhakirs.  

Binamn som inte är kopplade till någon annan person än namnbäraren an-
ger i något enstaka fall geografisk härkomst (Finska). Det finns få yrkesbe-
teckningar (Latirska?). Kvinnor är inte representerade i gruppen med binamn 
av utländsk härkomst, och de uppvisar inte i något fall i mitt material ort-
namn som binamn. Trots att antalet kvinnliga binamnsbärare i mitt material 
uppgår till omkring 60, finns bland dem alltså inte ett enda fall av preposi-
tionslöst ortnamn använt som binamn. Detta i motsats till manliga bärare där 
antalet med ortnamn som binamn uppgår till drygt 20. Vad beror detta på? 
Man kan möjligen tänka sig att kvinnan var mer stationär och sällan gav sig 
ut på handelsfärder el. dyl. som kunde föranleda ett binamn av nämnda sort. 
De hade inte samma anledning som männen att yrkesmässigt resa till andra 
orter. Mot detta argument talar exemplen från SSb (se 2.4.11), som visar att 
det i Stockholm var fullt möjligt att benämna kvinnor med den här typen av 
namn. Bland de kvinnor i Arboga som skulle ha kunnat få ett oförändrat 
ortnamn som binamn finns hustru Ælin i Sæby. Varför benämns hon inte 
Ælin Sæby? Det är svårt att omedelbart hitta någon orsak till att kvinnor i 
ATb aldrig nämns efter denna modell. Säger denna skillnad mellan mäns och 
kvinnors bruk av prepositionslösa ortnamn som binamn något om kvinnans 
situation i samhället?  

Kvinnors binamn beskriver ofta deras yttre och inre egenskaper (Bleka 
Lucia, Trynta, se framför allt 2.2.4 och 2.2.5). Vissa binamn återfinns i den 
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semantiska grupp som grundas på vanor (Fæhuset, kanske Porsøl). Det är 
ovisst om ett namn som Roghskuta beskriver vanor eller yttre egenskaper. 

Kvinnors binamn i ATb uppvisar olika morfologiska mönster. Där finns 
adjektiv som binamnselement (Bleka Lucia, Stora Ragnhild), en möjlig yr-
kesbeteckning på -ska (Latirska) och en ordfogning (Mædh thet ena øghat). 
De flesta kvinnliga binamn innehåller substantiv (Flæsk, Fæhuset). Materia-
let är begränsat till antalet jämfört med binamn som har manliga bärare. 

I ATb finns få kvinnliga yrkesbeteckningar. Ivar Modéer (1955 s. 61) an-
ser att yrkesbeteckningar på -ska oftare är en avledning till makens yrkesbe-
teckning än tecken på ett självständigt yrke. Just beträffande Latirska anser 
dock Lizzie Carlsson (1947 s. 133 med not 106) att namnet troligen åsyftat 
professionen, eftersom koppareyrket påvisats som ett möjligt yrke också för 
kvinnor. En kvinna har ett binamn bildat med elementet -kona, nämligen 
Sapokona. Även här är det diskutabelt om hon utövar yrket eller är gift med 
en yrkesutövare, en sapokarl (Sdw suppl. s. 691). Det finns en Sapokarl i 
Arboga enligt tänkeboken.  

Kvinnors namnskick från medeltiden och framåt har behandlats i en upp-
sats av John Kousgård Sørensen (1985 s. 31–40) med titeln Hustrunavne. 
Hans indelning i tre huvudgrupper är till stor del giltig för Arboga. Han utgår 
från att kvinnor antingen nämns utan att relateras till någon annan, eller ge-
nom att relateras till fader (eller mera sällsynt till moder) eller till make. 
Några exempel ur Arbogamaterialet indelat på detta sätt kan nämnas: kvin-
nor som tycks benämnas utan relation till någon annan person är Stora 
Ragnhild, Katerina Flæsk och Ingeborgh Medh thet ena øghat. Relaterade 
till sin far är bl.a. Kristina Mikaelsdotter, Margit Dalbodotter och Lucia 
Galters (Luci Galz), medan Iulahustrun, Katerina Daghs (Dagx), Katerina 
(Karin) Estens och Elin Porsøl istället relateras till sin make. Ivar Modéer 
(1955 s. 55–62) gör en liknande indelning utifrån materialet i KTb. Han tar 
även upp en grupp där kvinnan benämns med makens hela namn i genitiv (i 
ATb finns t.ex. Margareta Jønis Torbiornssons) och dessutom en grupp där 
kvinnans binamn är en feminin avledning av mannens. Exempel ur ATb på 
den senare gruppen är Elin Skræma (a.a. s. 60) och Cecilia Dusa. Denna typ 
återfinns inte i Kousgård Sørensens uppsats. Jag har tidigare i en särskild 
artikel beskrivit dessa olika möjligheter att benämna kvinnor i Arbogamate-
rialet (Sundström 2004). 

Antalet kvinnor med eget burskap i Arboga nämnda i tänkeboken är enligt 
Bo Franzén (1996 s. 79) 29 stycken (22 st. enligt Ljung 1949 s. 160). Det är 
ingen stor grupp under de ca 100 år tänkeboken omfattar, men ändå ett bety-
dande antal. En del av dessa har antagits vara änkor, men de ogifta har ändå 
övervägt (Ljung a.st.). Att de varit ogifta grundar Ljung på att de bär faderns 
namn med tillägget -dotter eller binamn, medan kvinnor som kallas hustru 
troligen är änkor (Ljung a.st.). I många fall lämnades burskapet i arv till 
hustrun, men även till söner eller mågar (a.a. s. 252). Vid en undersökning 
av kvinnors namnskick i ATb under åren 1451–1472 (Sundström 2004 s. 
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129) framkom att namnskicket för kvinnor med burskap visar samma bild 
som det för kvinnor i allmänhet; mycket vanligt är att kvinnan inte nämns 
med binamn alls, men hon kan dock ha hustrunamn, binamn av annan typ 
eller patronymikon (om dessa termer se 1.3.1). 

Hur förhåller sig mäns och kvinnors binamn till varandra numerärt? Jag 
har beräknat kvinnors namn ur materialet, de utgör ca 1/8 av binamnen i 
ATb. Kvinnors binamn redovisas inom vederbörande undergrupper.  

Även i KTb är hustrunamnen den största kvinnliga binamnsgruppen (om 
hustrunamn i KTb, se Modéer 1955 s. 55–62). Bland övriga kvinnobinamn 
finns inga yrkesbeteckningar eller namn som visar på geografisk härkomst. 
Kvinnors binamn innehåller i övrigt ord som namnsemantiskt troligen syftar 
på kvinnans yttre egenskaper och är appellativ. Dock är det mycket svårt att 
alltid dra bestämda slutsatser och se huvudlinjer eftersom materialet är 
mycket litet, endast tio namn. I KTb utgör kvinnornas binamn ca 1/16 av 
materialet. 

2.5.13   Släktnamn i Arboga tänkebok? 
Har släktnamn förekommit i Arboga? En vanlig uppfattning är att inhemska 
släktnamn i städerna under medeltiden är mycket ovanliga (Modéer 1989 s. 
111 f.), men andra forskare ser dem som inte helt ovanliga (Gillingstam 
1982 sp. 208). Utan att systematiskt ha undersökt tänkeboken ur den här 
synvinkeln har jag i alla fall stött på ett tiotal exempel på företeelsen. Bertil 
Porsøl (ibland kallad Porse) är son till borgmästaren Laurens Porsøl och 
hans hustru Elin, som ibland också kallas Porsøl (om hustru Elin se 2.5.12). 
Erik Dadh är son till Jønis Dadh i Viby. Peter Jønisson Rødh är son till 
Jønis Rødh. Niklas Sko(gh)boe är son till Bengt Sko(gh)boe. Peter Spannare 
är son till Laurens Spannare men här kan det givetvis vara fråga om en ap-
pellativisk yrkesbeteckning, far och son kan ha haft samma yrke. Olaf Vind 
och Peter Olafsson Vind är troligen far och son. I ett annat fall används ett 
och samma binamn om två syskon: Niklas Thørn är bror till kyrkoherden i 
Askers socken Henrik Thørn. Även släktingar utan blodsband kan använda 
samma binamn, så bär Olaf Ringapunger samma namn som sin måg Niklas 
Timberman Ringapunger. Olaf Laurensson Finne är son till Lasse som bl.a. 
kallas Finne. Släktskap men ovisst av vilken art är det mellan Klaves Stal 
och Peter Stal; namnen omtalas när Peter uppbjuder en gård som Klaves har 
panter i.  

Jon Finska bär ett binamn som möjligen skulle kunna vara ett släktnamn. 
Han nämns som Margit Finskas pilt första gången han förekommer i tänke-
boken och han avancerar med tiden och får burskap i Arboga. Han nämns 
fem gånger, alltid med detta tillnamn. Troligen är dock inte Margit och Jon 
mor och son, utan han är förmodligen hennes lärgossse eller tjänare. För att 
markera hans samband med Margit har han givits hennes binamn.  
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Fig. 2. Bilden återger s. 89 i Arboga stads tänkebok. Handskriften förvaras i Lands-
arkivet i Uppsala (signum Arboga rom A 1:1).  
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2.5.14    Binamnsskickets utbredning i Arboga tänkebok 
Hur vanligt är det att invånarna i Arboga har ett binamn? Det är naturligtvis 
mycket svårt att säga, undersökningen har varit inriktad på personer som bar 
binamn, inte dem som inte gjorde det. Men genom att studera registret till 
den tryckta utgåvan av tänkeboken under t.ex. bokstaven I (även tecknad J), 
vilket innehåller ett parti med många personer, kan man möjligen göra en 
uppskattning. Det visar sig att av ca 650 personer i denna grupp bär ca 250 
binamn. Då kan påpekas att i antalet ingår även personkategorier som jag 
uteslutit i min undersökning (t.ex. adelsmän, hovmän, präster, borgare i 
andra städer) och att tiden omfattar även perioden efter undersökningen, 
d.v.s. ända till tänkebokens slut 1569. Registrets sätt att redovisa hustrunamn 
försvårar överblicken över dessa. Men man kan möjligen dra slutsatsen att 
ungefär var tredje person av Arbogas innevånare (som nämns i tänkeboken) 
bar binamn. 

Hur fördelar sig binamn på män respektive kvinnor? Det är svårt att be-
räkna utan att bygga på hela antalet namn i registret. Det underlag man får 
genom att som jag gjort undersöka en bokstav är alltför litet, eftersom myck-
et färre kvinnor än män nämns i ATb. Om jag räknar kvinnorna i mitt mate-
rial från 1450–1500 får jag bara relationen mellan manliga och kvinnliga 
binamnsbärare, inte hur många av kvinnorna som nämns i hela ATb som bär 
binamn. Denna undersökning får emellertid anstå till ett annat tillfälle. 

Det vore också önskvärt, men det är mycket tidsödande, att utnyttja bi-
namnsmaterialet mer än som här varit fallet för en undersökning av den so-
ciala skiktningen av binamnsbärare. Då skulle man bl.a. få veta om binamn 
är vanligare i vissa grupper än andra och om en viss social kategori föredrar 
att använda en viss typ av namn. Sociala aspekter behandlas kortfattat i dis-
kussionen av absolut användning av binamn (2.5.1), binamn innehållande 
framförställt attribut (2.5.2) och öknamn och pejorativa binamn (2.5.7). I sin 
sociala stratifiering av Arbogas befolkning beskriver Ljung (1949 s. 245–
263) olika yrkesgruppers sociala status, och Franzén (1998 s. 76–93) har 
utifrån framförallt tänkeboksmaterialet indelat stadens innevånare i olika 
sociala kategorier. 

2.5.15    En person – flera binamn  
Det är inte givet att en person bar samma binamn under hela sin levnad. Han 
kunde på grund av ändrade förhållanden byta eller snarare få ett nytt dylikt 
av personer som gärna gav binamn. Men han kunde också behöva mer än ett 
binamn för att man säkert skulle kunna särskilja honom. 

Så har personer med det mycket vanliga binamnet Finne gärna ytterligare 
ett binamn: Andres Finne Mædh bla kapona, Ragnvald Finne Mædh øghano, 
Henrik Finne Tavaster och Olaf Barabra Finne. Men även personer med 
vanliga yrkesbeteckningar behöver ibland ett mer preciserande binamn: 
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Skinnaren Mædh ena øghat, Jønis Træfoter Skræddare, Erik Skræddare 
Vibymagher och Stakkotter Peter Bæltare.  

Det finns personer som haft ett bättre identifierande binamn än Finne men 
som ändå bär två. Hans med binamnen Krokfoter och Klysnare är ett gott 
exempel. I tänkeboken nämns ett meningsutbyte angående ett parti mjöl, och 
på frågan vem det tillhör svarar man »thet hørir Hanis Klysnær til i Arbugum 
hoo ær thet sade Pædhar thet ær Hanis Krokfot sade Jæppe Finne medan tw 
wilt wethat» (ATb 1 s. 148). En person med mer än två binamn är Lasse 
Akare, Finne, Køpsven eller Hæstabytare som uppträder i tänkeboken vid 
åtskilliga tillfällen. Finne verkar vara hans första och mest officiella binamn, 
så nämns han i de flesta fall. Han innehar åkarämbetet under en rad av år och 
kan i sådana sammanhang benämnas både Lasse Finne och Lasse Akare. 
Akare kan han i vissa fall kallas även utanför detta sammanhang. Hestabyta-
re benämns han endast två gånger och då i samband med åkarämbetet. Lau-
rens Køpsven kallas han vid endast ett tillfälle, nämligen då han vittnar om 
förlikning. Vid ett tillfälle när hans förtroendeuppdrag som åkare nämns, 
benämns han med två av sina binamn samtidigt: Finne Akare. Han har en 
son som endast benämns med ett binamn och då kallas Olaf Laurensson 
Finne. 

 

 
Fig 3. Utsnitt ur karta över Arboga i Atlas öfver Sveriges städer med deras alla egor 
och jordar, jemte arealbeskrifningar av Gustaf Ljunggren (1862). 
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3 SAMMANFATTANDE AVSLUTNING 

Syftet med denna studie är att undersöka binamnsskicket i Arboga tänkebok 
under perioden 1450–1500. Materialet analyseras morfologiskt, ordseman-
tiskt och namnsemantiskt. Vid den namnsemantiska analysen beaktas natur-
ligt nog extralingvistiska förhållanden rörande människor och deras miljö i 
det medeltida Arboga. Det är värt att påpeka att någon större språklig under-
sökning av detta namnmaterial inte har publicerats tidigare. 

I kapitel 2 i undersökningen behandlas namnens morfologi (avsnitt 2.1). 
Där undersöks bl.a. binamn som bildats genom primär namnbildning. En 
sådan typ är maskulina namn på -a, där Skrika 8 kan framföras som exempel. 
En annan grupp är primära namnbildningar på -e avledda av verb och sub-
stantiv och visande på individualisering.9 Typen är inte ovanlig och som 
exempel kan nämnas Kante till kant.10 Till primära bildningar hör också 
satsnamnen, d.v.s. namn som innehåller finit verb och adverbiell preposi-
tion;11 ett hithörande exempel är möjligen Rekop, om bildat av verbet fsv. 
rækkia och adverbet fsv. up. Flera av binamnen i tänkeboken är en ordfog-
ning, relativt vanliga är binamn som bildats med preposition som t.ex. Mædh 
øghano. Ytterligare en grupp bildar fast sammansatta namn som bildats en-
kom för att tjäna som binamn. Ett sådant exempel är Kiækefinger, en sam-
mansättning av fsv. kiæke ’käke’ och fsv. finger.  

Ett avsnitt behandlar binamn bildade med binamnselement. Dessa är 
ganska talrika i tänkeboken; ett exempel är Visa Katerina.  

I ett avsnitt (2.1.2) behandlas binamn som bildats genom sekundär namn-
bildning. Här utgör binamn innehållande substantiv en mycket stor grupp. 
Dessa kan vara både enkla och sammansatta; goda exempel är Strømming 
’strömming’ och Nøtakarl ’boskapsvaktare’. Vissa binamn utgår från appel-
lativ på -are, -er eller -(er)ska. Exempel på sådana binamn är Væghare, Ba-
suner och Latirska ’åderlåterska’ eller ’hustru till åderlåtare’.12  Binamnet 

                                                      
8 Betr. Skrika, jfr Brylla 1996 s. 63 f. och Hq 1912 s. 88, 109: av verbet skrika; jfr även Lind 
1920–21 sp. 333 om fvn. Skríkr. 
9 Brylla 1999 s. 13. 
10 Om Kante, se Brylla 1999 s. 15. 
11 Sundqvist 1957a s. 102. 
12 Om Strømming, se Sundström 2013 s. 315 f.; jfr Hq 1912 s. 97; jfr även DGP 2 sp. 1084 
om fda. Strømeling; betr. Nøtakarl, jfr Hq 1912 s. 105; betr. Væghare, jfr Brieskorn 1912b s. 
18; betr. Basuner, jfr DGP 2 sp. 46 f. om fda. Basunere; betr. Latirska, se Sundström 2004 s. 
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Bynkil i ATb innehåller möjligen ett ord bildat med suffixet -il. Av ord inne-
hållande -ing/-ung har också bildats binamn, ett flertal är inbyggarbeteck-
ningar som Alænding(e) men även andra bildningar förekommer, t.ex. Kær-
ling ’gammal kvinna’. Åtskilliga binamn är bildade av adjektiv. Man använ-
der både stark och svag form, så t.ex. Lang(er), Lange och Langa och även 
(ursprungliga) participbildningar som Drukkin13 kan komma ifråga. En del 
adjektiv förekommer i binamn bildade med binamnselement, t.ex. Blinde 
Hæming.  

Vissa binamn är bildade av ortnamn. Ortnamn ingår bl.a. i binamn bilda-
de med binamnselement. De åsyftade lokalerna ligger på olika avstånd från 
Arboga, från stadens omedelbara närhet till ett avstånd på ca 10 mil. Ett bi-
namnsexempel är Vppaby (Oppby) som härrör från en by i Säterbo socken.  

I avsnitt 2.2 analyseras namnens innehåll, både ordsemantiskt och namn-
semantiskt. Binamnen har namnsemantiskt delats in i olika grupper bestäm-
da efter namngivningsgrunden. En grupp innehåller namn som givits utifrån 
personens härstamning eller släktskap. En person som benämns Pukamagher 
är släkt med någon kallad Puke. I samma grupp ingår hustrunamnen; som 
exempel kan nämnas Gamblesmidhers. Binamn som bildats utifrån den 
namngivnes geografiska härkomst eller boplats är mycket talrika i tänkebo-
ken. Där återfinns namn som Rekbo ’person från Rekarne’ och Iæmte samt 
de prepositionslösa ortnamn som används som binamn, t.ex. Rysta (i Odens-
vi socken). Många binamn i Arboga har sin grund i personens yrke, syssel-
sättning eller sociala ställning; där återfinns namn som Svartasmidher och 
Fiskare. Personers egenskaper har givit upphov till binamn. Gruppen Yttre 
egenskaper rymmer namn som Strakaben (innehållande fsv. straker ’rak, 
styv’) och Trynta ’en lunsa; klumpig kvinna’. Binamn som namnsemantiskt 
tillhör gruppen Inre egenskaper är t.ex. Drukkin och Dandeman. Att namnge 
människor efter utmärkande kläder eller utrustning är naturligt och denna 
namngivningsgrund kan påvisas även i ATb; Lykkopænninger är ett exem-
pel. Även vanor och händelser som utmärker en person eller har inträffat i en 
persons liv, har varit namngrundande. Mannen som kallats I bæzta matto har 
antagligen haft uttrycket i bästa måtto som ofta återkommande fras, och 

                                                                                                                             
129; ett av de tolkningsalternativ som jag där diskuterar har jag numera övergivit; jfr Bries-
korn 1912b s. 8. 
13 Om Bynkil, se Lidén 1939 s. 128; om Alænding(e), se Sundström 2013 s. 312, 316; jfr Hq 
1912 s. 106; betr. Kærling, jfr Hq 1912 s. 104 och Lundgren 1886a s. 11; betr. Lan-
ger/Lange/Langa, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 652–656 som upptar fda. Lang och Lind 
1920–21 sp. 236 ff. om fvn. Langi, Langr; betr. Lange, jfr Hq 1912 s. 103, DGP 2 sp. 652–
656 under fda. Lang; om Drukkin, se Sundström 2008 s. 175; jfr DGP 2 sp. 224 ff. om fda. 
Drukken; jfr även Brylla 1999 s. 13, 16 och Hq 1912 s. 100, 102.  
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binamnet Somar kan ha burits av en person som var född under sommaren 
eller förknippades med en annan händelse som inträffat under den tiden.14  

En typ av stort intresse är binamn med utländskt ursprung. Sådana under-
söks i ett särskilt avsnitt. De har undersökts både ur morfologisk och seman-
tisk synpunkt. Bland de primära namnbildningarna finns där sådana som 
innehåller preposition och ett ortnamn, t.ex. van Raden. Bland de sekundära 
namnbildningarna återfinns det yrkesbetecknande Bødika (som i SMPs nor-
maliseras Bødkiare), av mlty. bød(d)eker ’tunnbindare’. I sistnämnda fall 
kan namnbäraren vara svensk, eftersom yrkesbeteckningen tillhör de från 
tyskan inlånade. Han bär dock ett tyskt förnamn, vilket motiverar att namnet 
kommenteras bland dem med främmande ursprung. Ett exempel på de bi-
namn i ATb som innehåller osammansatta substantiv är Pryz ’preussare’. 
Det kan här röra sig om det i fornsvenskan inlånade pryz, men också här har 
namnbäraren ett tyskt förnamn, som gör det naturligt att uppta namnet bland 
dem med främmande ursprung. Av övriga sekundära namnbildningar i grup-
pen innehåller nästan alla ortnamn, ett exempel är Sternenbergh (skrivet 
Stiærnobærg).15 Vid den semantiska undersökningen av binamnen med 
främmande ursprung hamnar de flesta i den grupp som anger personens här-
komst och boplats. Där finns bl.a. van Alen som troligen innehåller ett ort-
namn i Tyskland. Ett namn visar på personens yrke och sysselsättning näm-
ligen Bødika ’tunnbindare’. Binamnet Hvitte innehåller ett ursprungligt låg-
tyskt ord för ’vit’ och kan ha sitt ursprung i bärarens utseende.16  

Den sista delen av kapitel 2 innehåller en diskussion av namnmaterialet ur 
olika aspekter som inte så lätt kunnat infogas i den morfologiska eller se-
mantiska undersökningen. Här behandlas t.ex. absolut användning av bi-
namn, förekomst av pejorativa binamn, kvinnors binamn och frågan om man 
kan påvisa släktnamn redan i ATb. 

Den semantiska analysen i undersökningen har erbjudit svårigheter. Att 
inskränka undersökningen till en ordsemantisk analys kan kännas otillfreds-
tällande, eftersom man då bortser från namngivningsgrunden. Till denna ser 
däremot den namnsemantiska analysen, vilken dock alltför ofta blir osäker, 
eftersom det är mycket svårt att fastställa orsaken till namngivningen. Den 

                                                      
14 Betr. Iæmte, jfr Lind 1920–21 sp. 174 om fvn. Iamti; betr. Fiskare, jfr DGP 2 sp. 272 f. om 
fda. Fiskere; om betydelsen av Trynta se Lidén 1939 s. 129 f; betr. I bæzta matto, jfr Brylla 
1999 s. 18 och Modéer 1989 s. 106; betr. Somar, jfr DGP 2 sp. 1093 ff. om fda. Sumar, Lind 
1920–21 sp. 369 om fvn. Sumar och Hq 1912 s. 85. 
15 Betr. van Raden, jfr DGP 2 sp. 856 om fda. Raden; betr. Bødika, Sdw suppl. s. 106; jfr 
DGP 2 sp. 178 om fda. Bødikere; om betydelsen av Pryz se Sundqvist 1957b s. 412 f. s.v. 
Prutze och även DGP 2 sp. 840 s.v. fda. Prytz; om betydelsen av Sternenbergh se Sundqvist 
1957b s. 314 f. s.v. Sternenbergh. 
16 Om betydelsen av van Alen se Sundqvist 1957b s. 81 f.; jfr DGP 2 sp. 11 om fda. Alen; 
betr. Bødika, jfr DGP 2 sp. 178 om fda. Bødikere; om betydelsen av Hvitte se Brechenmacher 
1960–63 s. 823 om lty. Witte.  
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medeltida människans tankar och värderingar är alltför ofta dolda för oss. 
För binamnet Biur ’bäver’17 föreligger t.ex. flera möjligheter vid en namn-
semantisk tolkning: det kan inordnas i gruppen Yttre egenskaper, men också 
i Kläder och utrustning eller Vanor och händelser. Att beakta är att den per-
son som den namnsemantiska tolkningen egentligen gäller kan vara en annan 
än den person som bär namnet i mitt ATb-material. Binamn kunde användas 
av flera generationer och av flera personer i samma generation. 

Jag har studerat och beaktat alla namn i mitt material, men på grund av 
deras stora mängd kan samtliga inte redovisas i framställningen. Jag har 
dock genom de många olika exemplen i analyserna sökt ge en uppfattning 
om materialets bredd och mångfald.  

Binamnsmaterialet i ATb är omfattande, mångfacetterat och intressant ur 
språklig och historisk synpunkt. Jag har inriktat min analys på binamn be-
lagda 1450–1500, men det finns anledning att i framtiden undersöka även 
perioden 1500–1569 för att se vilken karaktär materialet då har och jämföra 
med min nu föreliggande studie. Sker det viktiga förändringar i namnskicket 
under 1500-talet? Det finns också möjlighet att fördjupa 1400-
talsundersökningen på vissa punkter, så t.ex. kan analysen av kvinnors och 
mäns namnbruk studeras mer ingående med avseende på vilken ställning de 
personer hade som bar binamn. Hör låg social ställning och binamn ihop 
eller är det möjligen på rakt motsatt sätt? Binamnen i ATb kan fortfarande 
ställa namnforskaren inför många intressanta frågor. 

 

                                                      
17 Jfr Lind 1920–21 sp. 25 om fvn. Biórr; jfr även Hq 1912 s. 97. 



83 

Källor och litteratur 

 
Arkivsamlingar 
SMPs = Samlingarna för Ordbok över Sveriges medeltida personnamn, nu i 
Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 
 
Muntliga referenser 
Christensén, Sigurd, 2004-03-31. 
 
Tryckta källor och tryckt litteratur 
Ahnlund, Nils, 1924: Oljoberget och Ladugårdsgärde. Svensk sägen och hävd. 

Stockholm. 
Alhaug, Gulbrand, 2012: August född i august, Julie i juli eller jula – om fornamn 

relatert til tidspunktet for fødselen. I: SAS 30. S. 25–47. 
Alm, J. & Bruhn Hoffmeyer, Ada, 1980: Armbrøstmager. I: KL 1. Sp. 246–247. 
Alvered, Zeth, 1996: Några binamn och andra personbeteckningar i Gregers Mats-

sons räkenskaper. I: Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart 
Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. Red.: Eva Brylla, Svante Strandberg & 
Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. 
B. Meddelanden 11.) S. 21–31. 

Andersson, Thorsten, 1983: Personnamn. Till begreppets avgränsning I: Person-
namnsterminologi (se detta). S. 9–22. 

–– 2003: Personennamen. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., 
völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Aufl. 22. Berlin–New York. S. 589–
614. 

ANF = Arkiv för nordisk filologi 1–. 1883 ff. 
Anund, Johan, 1998: Det medeltida Arboga – stadsplan och arkeologi. Ett stadsar-

keologiskt bidrag. Stockholm. I: Franzén 1998 (se detta). S. 291–299. 
Arboga. 1976. Stockholm. (Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. 

Medeltidsstaden, rapport 2.) 
ATb = Arboga stads tänkebok 1–4. Utg. av Erik Noreen & Torsten Wennström (del 

4 utg. av Erik Noreen med register av Sven Ljung). 1935–50. Uppsala. (Sam-
lingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter 53.) 

Axnäs, Karl, 1937: Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen. Uppsala. (Nomi-
na Germanica 2.) 

Beckman, Natanael, 1917: Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Stockholm. 
(Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter 44). 

Binamn. Uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e 
symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Red. av Staffan Nyström 
(huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. 
2012. Uppsala. (NORNA-rapporter 88.) 

Binamn och släktnamn. Avgränsning och ursprung. Handlingar från NORNA:s 
tredje symposium i Uppsala 27–28 april 1974. Red. av Thorsten Andersson. 
1975. Uppsala. (NORNA-rapporter 8.) 



84 

Björklund, Annika, 2003: Stadsjorden – en lantlig del av staden. En histiorisk studie 
av det agrara stadslandskapet med särskilt fokus på Arboga.  Magisteruppsats i 
kulturgeografi vid Stockholms universitet vårterminen 2003.  

Blom, Conny, 1997: Torsk-Margareta, Strumpefots-Karin och Tjocke-Sara. Om 
kvinnorna på samhällets botten. I: Jämmerdal och fröjdesal. Kvinnor i stor-
maktstidens Sverige. Red.: Eva Österberg. Stockholm. S. 225–266. 

Brechenmacher, Josef Karlmann, 1957–63: Etymologisches Wörterbuch der deut-
schen Familiennamen. 2., von Grund auf neugearbeitete Aufl. der „Deutschen 
Sippennamen“ ..1. A–J. 1957–60. 2. K–Z. 1960–63. Limburg a. d. Lahn.  

Breisch, Agneta [numera Ney], 1994: Frid och fredlöshet. Sociala band och utanför-
skap på Island under äldre medeltid. Uppsala. (Studia historica Upsaliensia 
174.) 

Bremberg, Lars, 1953: De manliga, nordiska personnamnen i Arboga tänkebok, 
1450–1569, med en förstudie över medeltida svenskt personnamnskick. Uppsats 
i nordiska språk vid Uppsala universitet. Institutet för språk och folkminnen, 
Uppsala. Acc.-nr SMP 1639. 

Brieskorn, Roland, 1912a: Bidrag till den svenska namnhistorien. Borgerliga sam-
mansatta familjenamn 1. Uppsala. (Uppsala universitets årsskrift 1912. Filosofi, 
språkvetenskap och historiska vetenskaper 3.)  

–– 1912b: Några medeltida yrkesnamn och titlar. Uppsala. (Uppsala universitets 
årsskrift 1912.) 

–– 1915a: Bidrag till den svenska namnhistorien 2. Medeltida tillnamn. Uppsala.  
–– 1915b: Svenska familjenamn. I: Personhistorisk tidskrift 17. S. 89–131. 
Brylla, Eva, 1990a: Emund Slema. I: Allan Rostvik den 22 mars 1990. En hyllnings-

skrift. Red.: Eva Brylla, Svante Strandberg & Mats Wahlberg. Uppsala. S. 25–32. 
–– 1990b: Morphological types of Old Swedish personal by-names. I: Proceedings 

of The 17th International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki 13–18 
August 1990. 1. Ed.: Eeva Maria Närhi. Helsinki. S. 224–231. 

–– 1993a: Binamn i de urnordiska runinskrifterna. I: Personnamn i nordiska och 
andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i 
Uppsala 16–19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. Uppsala. (NORNA-
rapporter 51.). S. 27–37. 

–– 1993b: Elin Haal i hand och Peter Drukken. I: Namnspalten i Upsala Nya Tid-
ning 11.5. 

–– 1996: Fornsvenska mansbinamn av typen Dyna, Gylta och Stura. I: Från götarna 
till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 
1996. Red.: Eva Brylla, Svante Strandberg & Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter 
utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 11.) S. 59–67. 

–– 1999: Anna Mædh inga hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Någ-
ra exempel på medeltida binamn. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena 
Peterson den 27 januari 1999. Red.: Lennart Elmevik & Svante Strandberg (hu-
vudredaktörer), Eva Brylla, Mats Wahlberg & Henrik Williams. Uppsala. 
(Namn och samhälle 10.) S. 11–19. 

–– 2001: Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning. I: Nordiskt 
och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk ter-
minologi i Uppsala 17 december 1999. Uppsala. (Namn och samhälle 11.) S. 
64–75.  

–– 2012: Binamn i Norden. En översikt. I: Binamn (se detta). S. 9–22. 
Carlsson, Lizzie, 1933: Helvete som ortnamn under medeltiden. I: NoB 21. S. 

138–147. 
–– 1947: Om bad och badstugor i äldre tid. I: Rig 30. S. 113–141. 



85 

Christensen, Vibeke, 1973: Termerne primær og sekundær i nordisk stednavneter-
minologi. I: NoB 61. S. 40–48. 

–– & Kousgård Sørensen, John, 1972: Stednavneforskning 1. Afgrænsning. Termi-
nologi. Metode. Datering. København. 

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1965: »A Gulje-Segg å n Eljas Langsel». Hypokorismer 
och binamn efter hemvist i Anundsjömålet. I: Personnamnsstudier 1964 tilläg-
nade minnet av Ivar Modéer (1904–1960). Red. av Roland Otterbjörk. Stock-
holm. (Anthroponymica Suecana 6.) S. 240–292. 

Dalslands diplomatarium. Utarbetat av Per-Axel Wiktorsson & Eva Odelman. 1996. 
Åmål.  

Danver, Karin, 1941: Ordet hanrej belyst med hjälp av folktraditonen. I: Folkkultur 
1. Meddelande från Lunds universitets folkminnesarkiv. Lund. S. 125–144.

DGP = Danmarks gamle Personnavne... udg. af Gunnar Knudsen†, Marius Kristen-
sen† & Rikard Hornby. 2. Tilnavne. 1949–64. København. 

DS = Svenskt diplomatarium. [Numera:] Utg. av Riksarkivet. 1–. 1829 ff. Stock-
holm. 

Duden Familiennamen. Herkunft und Bedeutung. Bearbeitet von Rosa & Volker 
Kohlheim. 2000. Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich. 

Ekbo, Sven, 1947: Nordiska personbinamn under vikinga- och medeltid. I: 
Personnamn (se detta). S. 269–284. 

Erikskrönikan enl. Cod.Holm. D2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter. 
Utg. av Rolf Pipping. 1921. Uppsala. (Samlingar utg. av Svenska fornskrift-
sällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter. 47.) 

Ericsson, Niklas, 2003: Rätt eller fel? Moraluppfattningar i Stockholm under medel-
tid och vasatid. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
studies in history 68.) 

Fellows Jensen, Gillian, 1975: The surnames of the tenants of the Bishop of Lincoln 
in nine English counties c. 1225. I: Binamn och släktnamn (se detta). S. 39–65.  

Franzén, Bo, 1995: Hur många bodde i Arboga på 1400-talet? En utflykt i den statis-
tiska spekulationens träskmarker. I: Hembygdsföreningen Arboga minne. S. 63–
73. 

–– 1996: Socialgrupper i medeltidens Arboga. I: Hembygdsföreningen Arboga min-
ne. S. 68–80. 

–– 1998: Sturetidens monetära system. Pant eller penningar som information i köp-
staden Arboga. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
studies in economic history 29.) 

Gillingstam, Hans, 1982: Slektsnavn. Sverige. I: KL 16. Sp. 207–209. 
Götlind, Johan, 1918: Studier i västsvensk ordbildning. De produktiva avlednings-

suffixen och deras funktioner hos substantiven i Göteve-målet. (Svenska lands-
mål ock svenskt folkliv. B. 19.) 1918–21. Stockholm. 

Hald, Kristian, 1974: Personnavne i Danmark 2. Middelalderen. København. 
–– 1981: Indbyggernavne. I: KL 7. Sp. 380–383. 
Hellichius, Stina, 1986: Yrkesbeteckningar inom hud-, skinn- och läderhantverken i 

Sverige. En ordhistorisk undersökning. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutionen 
för nordiska språk vid Uppsala universitet 18.) 

Hellquist, Elof, 1903: Några bidrag till nordisk språkhistoria. Några anmärkningar 
om de germanska kort- och smeknamnen. I: Nordisk tidskrift for filologi. 3. 
Række. 12. S. 49–70. 

–– 1948: Svensk etymologisk ordbok. 3. uppl. Lund. 
Hildebrand, Bengt, 1961: Handbok i släkt- och personforskning 1. Metodlära, me-

deltidsförhållanden, historiografi och bibliografi. Stockholm. 



86 

Hildebrand, Hans, 1885: Matordningen i biskop Hans Brasks hus. I: Kongl. Vitter-
hets, Historie och Antiqvitets Akademiens månadsblad 157–159. Stockholm. S. 
1–21. 

Hirvonen, Ilkka, 2003: »Iagh får knulla din hustru så offta iagh will» – kring ett 
textställe i Stockholms stads tänkebok från 1625. I: Språk och stil. NF 13. S. 
229–234. 

Hjärne, Erland, 1947: Roden. Upphovet och namnet. Området och jarlen. I: NoB 35. 
S. 1–96. 

von Hofsten, Nils, 1960: Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre 
tider. Uppsala. (Acta Academiæ Regiæ Gustavi Adolphi 36.) 

Holm, Pelle, 1989: Bevingade ord. Reviderad av Sven Ekbo. Stockholm.  
Holmkvist, Erik, 1951: Fsv. svartasmed och hvitasmed. I: ANF 65. S. 94–99. 
Hq = Hellquist, Elof, 1912: Fornsvenska tillnamn. I: Xenia Lideniana. Festskrift 

tillägnad professor Evald Lidén på hans femtioårsdag den 3 oktober 1912. 
Stockholm. S. 84–115. 

Jacobsson, Stefan, 2004: Runnordiska Sturla-namn. Mansnamn på -a i vikinga-  
och medeltidens nordiska runinskrifter. Otryckt C/D-uppsats vid Institutionen 
för nordiska språk vid Uppsala universitet. 

–– 2012: Personbinamn i vikingatida runinskrifter. I: Binamn (se detta). S. 49–64. 
Janzén, Assar, 1947: De fornvästnordiska personnamnen. I: Personnamn (se detta). 

S. 22–186.  
JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. Utg. av Jämtlands biblioteks di-

plomatariekommitté (del 3 utg. av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 
fornskriftsällskap) 1–3. 1943–95. Östersund. 

Jónsson, Finnur, 1907: Tilnavne i den islandske Oldlitteratur. I: Aarbøger for nor-
disk Oldkyndighed og Historie. 2. Række. 22. Kjøbenhavn. S. 161–381. 

–– 1926: Oversigt over det norsk(-islandske) navneforråd för o. år 900. Med tillæg: 
De norsk(-islandske) tilnavne fra samme tid. I: Aarbøger for nordisk Oldkyn-
dighet og Historie. 3. Række. 16. S. 175–244. 

JTb = Jönköpings stads tänkebok 1456–1548. Utg. av Carl M. Kjellberg. 1910–19. 
Jönköping. (Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening 1–3.) 

Jäfvert, Ernfrid, 1981: Fotbeklädnad. I: KL 4. Sp. 545–554. 
Kahle, B[ernhard], 1910: Die altwestnordischen Beinamen bis etwa zum Jahre 1400. 

I: ANF 26. S. 142–202, 227–260. 
KL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformations-

tid 1–22. 2 uppl. 1980–82. [Köpenhamn.] 
Kousgård Sørensen, John, 1975: Tilnavne og slægtsnavne. Et diskussionsoplæg. I: 

Binamn och släktnamn (se detta). S. 111–124. 
–– 1985: Hustrunavne. I: Regional och social variation i nordiskt personnamnsskick. 

Handlingar från NORNA:s tionde symposium i Umeå 3–5 maj 1983. Red. av 
Sigurd Fries & †Roland Otterbjörk. Uppsala. (NORNA-rapporter 29.) S. 31–40. 

Kraft, John, 2002: Närkes fönster mot omvärlden. I: Hembygdsföreningen Arboga  
minne. S. 79–83. 

KTb = Kalmar stads tänkebok. Utg. av Ivar Modéer & Sten Engström. 1945–49. 
Uppsala. (Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1. Svenska skrif-
ter 57.) 

Källström, Magnus, 2012: Binamn på vikingatida runstenar. Hur vanliga är de och 
varför finns de där? I: Binamn (se detta). S. 65–88. 

Lagerberg, Torsten, 1956: Vilda växter i Norden 1. 3 uppl. Stockholm. 
Larsson, Patrik, 2008: Pedhir Mædh kulonne och Anders Persson Mædh kilen.  

Till tolkningen av två fornsvenska personbinamn. I: Namn från land och stad. 
Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red.: Eva Brylla & Svante  



87 

Strandberg. Uppsala. (Namn och samhälle 21.) S. 83–90. 
Lidén, Evald, 1910: Äldre nordiska tillnamn. Tydningar och härledningar. I: SNF 1. 

S. 1–48. 
–– 1929: Tydningar och kritiska anmärkningar till Stockholms äldsta stadsböcker. I: 

ANF 45. S. 178–215. 
–– 1939: Fornsvenska bidrag. I: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 2. Göte-

borg. S. 124–139.  
Lind, E. H., 1920: Nordiska personnamn. Strödda iakttagelser och  

tolkningsförsök. I: ANF 36. S. 301–326. 
–– 1920–21: Norsk-isländska personbinamn från medeltiden. Samlade ock  

utgivna med förklaringar. Uppsala. 
Ljung, Sven, 1949: Arboga stads historia 1. Tiden intill 1551. Arboga.  

(Stadsmonografier utg. i samarbete med Institutet för folklivsforskning, 
Stockholm. 2. A.) 

Ljunggren, Karl Gustav, 1943: Strödda bidrag till svensk ordhistoria 2. I: Meijer-
bergs arkiv för svensk ordforskning 5. Göteborg. S. 1–12. 

Lundgren, M. F., 1886a: Om fornsvenska personnamn på -ing och -ung.  
Stockholm. 

–– 1886b: Smärre bidrag till svensk namnforskning. I: ANF 3. S. 225–234. 
Melefors, Evert, 2002: The development of Old Nordic personal names. I: The Nor-

dic languages 1 (se detta). S. 963–971. 
Moberg, Lena, 1989: Lågtyskt och svenskt i Stockholms medeltida tänkeböcker. 

Uppsala. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 58.) 
Modéer, Ivar, 1949: Skeppare. En syntaktisk studie. I: SNF 39. S. 40–57. 
–– 1955: Personnamn i Kalmar tänkebok. Stockholm. (Anthroponymica Suecana 1.) 
–– 1980: Borgarnamn. Allm. o. Sverige. I: KL 2. Sp. 141 ff. 
–– 1989: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. 3 

uppl. Utg. av Birger Sundqvist & Carl-Eric Thors med en bibliografi av Roland 
Otterbjörk som kompletterats och omarbetats av Sigurd Fries. Lund. (Anthropo-
nymica Suecana 5.) 

Myrdal, Janken, 1999: Jordbruket under feodalismen 1000–1700. Stockholm. (Det 
svenska jordbrukets historia 2.)  

MÄU = Medelpads äldre urkunder. Utg. av Medelpads fornminnesförening genom 
Algot Hellbom. 1972. Sundsvall. (Det gamla Medelpad 8.) 

Møller Bak, Sebastian, 2014: Spottenavne i Danmarks gamle Personnavne. I: På 
sporet. Festskrift til Bent Jørgensen på 70-årsdagen den 12. marts 2014. Red. af 
Birgit Eggert, Peder Gammeltoft & Rikke Steenholt Olesen. København. (Nav-
nestudier udg. af Afdelning for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut. 
42.) S. 51–62. 

Namenforschung/Name studies/Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur  
Onomastik/An international handbook of onomastics/Manuel international 
d’onomastique. Hrsg. von Ernst Eichler & al. 1–2. 1995–96. Berlin–New York. 
(Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11:1–2.) 

NE ordbok = Nationalencyklopedins ordbok 2. 1996. Göteborg–Höganäs. 
Nedrelid, Gudlaug, 2006: Frauenbeinamen als Spiegel der Gesellschaft. I: Proceed-

ings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 
August 2002. Eds.: Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Lars-
Erik Edlund. 2. Uppsala. S. 222–232. 

–– 2009: Titlar og tilnamn i Heimskringla. I: NN 26. S. 7–26.  
–– 2012: Nokre personlege tilnamn i Sverresoga. I: Binamn (se detta). S. 145–160. 
NEn = Nationalencyklopedien 10. 1993. Höganäs. 



88 

Ney, Agneta, 1998: Människor i marginalen. Sociala definitioner i medeltida lagtex-
ter. I: Främlingar – ett historiskt perspektiv. Red.: Anders Florén & Åsa Karls-
son. Uppsala. (Opuscula historica Upsaliensia 19.) S. 105–118. 

–– 2004: Feminina binamn och nedsättande benämningar i Brennu-Njáls saga. I: 
Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red.: Svante Strandberg, 
Mats Wahlberg & Björn Heinrici. Uppsala. (Namn och samhälle 15.) S. 85–92. 

–– 2008: Klok-Berse, Skald-Räv och Dräpar-Kol. Prefigerade maskulina binamn i 
Brennu-Njáls saga. I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahl-
berg 25 maj 2008. Red.: Eva Brylla & Svante Strandberg. Uppsala. (Namn och 
samhälle 21.) S. 117–124. 

Nielsen, Harald, 1979: Läkeväxter förr och nu. Svensk översättning och bearbetning 
av Matts Bergmark. Borås. 

NN = Namn og nemne. Tidskrift for norsk namnegransking. 1–. 1984 ff. 
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk namnforskning. 1–. 1913 ff. 
The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Ger-

manic languages. Ed.: Oskar Bandle & al. 1–2. 2002–05. Berlin–New York. 
Nyström, Staffan, 2010: Skoboraden. I: Från sjö till hav. Namn- och ordstudier till-

ägnade Birgit Falck-Kjällquist. Red. av Maria Löfdahl, Fredrik Skott & Lena 
Wenner. Göteborg. S. 107–114. 

Otterbjörk, Roland, 1982: Tilnavne. Sverige. I: KL 18. Sp. 321–325. 
–– 1983a: faruki, kurR och ublubR. Namnproblem i sörmländska runinskrifter.  

I: SAS 1. S. 21–44. 
–– 1983b: ”Mus-Gea” och Gestabondo. Något om prefigerade och ”absoluta”  

binamn. I: Personnamnsterminologi (se detta). S. 114–122. 
OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 1936 ff. 
Owen Jansson, Sam, 1936: Mått, mål och vikt i Sverige till 1500-talets mitt. I: Mått 

och vikt. Udg. af Svend Aakjær. Stockholm–Oslo–København. (Nordisk kultur 
30.) 

Personnamn. Utg. av Assar Janzén. 1947. Stockholm-Oslo-København. (Nordisk 
kultur 7.) 

Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s 
artonde symposium i Uppsala 16–19 augusti 1991. Red. av Lena Peterson. 1993. 
Uppsala. (NORNA-rapporter 51.) 

Personnamnsterminologi. NORNAs åttonde symposium i Lund 10–12 oktober 1981. 
Red. av Göran Hallberg, Stig Isaksson & Bengt Pamp. 1983. Uppsala. (NOR-
NA-rapporter 23.) 

Peterson, Lena, 1981: Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. De ursprungligen 
starkt böjda namnen. Uppsala. (Anthroponymica Suecana 8.) 

–– 1983: Personnamn/personbeteckningar i några fornsvenska källor. Försök till 
indelning och beskrivning. I: Personnamnsterminologi (se detta). S. 123–135. 

–– 1996: Fagra och fula personnamn på de uppländska runstenarna. I: Namnspalten i 
Upsala Nya Tidning 18.6.  

–– 2001: Fot, Hals och Näsa – vikingatida upplänningar. I: Namnspalten i Upsala 
Nya Tidning 22.5. 

–– 2002a: The development of Proto-Nordic personal names. I: The Nordic lan-
guages 1 (se detta). S. 664–671. 

–– 2002b: Developments of personal names from Ancient Nordic to Old Nordic. I: 
The Nordic languages 1 (se detta). S. 745–753.  

–– 2004: Lexikon över urnordiska personnamn. (http://www.sprakochfolkminnen.se)  
–– 2007: Nordiskt runnamnslexikon. 5 reviderade uppl. Uppsala. 
Pipping, Rolf, 1926: Kommentar till Erikskrönikan. Helsingfors. (Skrifter utg. av 

Svenska litteratursällskapet i Finland 187.) 



89 

Rietz, Johan Ernst, 1867: Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-
språket. Malmö–Köpenhamn–Leipzig–London. 

Ryman, Lennart, 1995: Det medeltida frälsets släktnamn. I: Namnspalten i Upsala 
Nya Tidning 11.4. 

–– 2002: Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släkt-
namn i Uppland. Umeå. (Anthroponymica Suecana 13.) 

–– 2009: Designations of Origin in 15th Century Stockholm. I: Names in Multi-
Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd Inter-
national Congress of Onomastic Sciences August 17–22. York University, To-
ronto, Canada. Eds.: Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre, 
with the assistance of Grant Smith & Maria Figueredo. CD-utgåva. S. 853–859.  

–– 2010: Brattingsborgh och Frøghdenborgh – och några andra tillnamn i Stock-
holms medeltida stadsböcker. I: SAS 28. S. 41–55. 

–– 2012: Nordiska personnamnsordböcker och personbinamnssamlingar – i går och i 
morgon. I: Binamn (se detta). S. 89–105. 

–– 2013: Tierp(e) och några andra ortnamnsidentiska binamn. I: OUÅ. S. 89–95. 
–– (manuskr.): Omtalssätt i senmedeltidens Stockholm.  
Sahlgren, Jöran, 1912: Skagershults sockens naturnamn 1. Stockholm.  
–– 1944: Blacksta och Rickeby. Ortnamn och ordgeografi. I: NoB 32. S. 204–213. 
Salberger, Evert, 2002: Två mansnamn i runsvenskan. I: OUÅ. S. 39–49. 
SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien 1–. 1898 ff.  

Lund. 
Schmidt, Tom, 1983: Yrkesnemningar på 1500-talet – tilnamn eller slektsnamn? Eit 

forsøk på å kasta lys over nokre terminologiske problem. I: Personnamnstermi-
nologi (se detta). S. 158–172. 

SDns = Svenskt diplomatarium från och med år 1401 1–3. Utg. af Riks-Archivet 
genom Carl Silfverstolpe. 1875–1902. Stockholm. 4. Supplement till åren 1401–
1420. Utg. af Riks-Archivet genom Karl Henrik Karlsson. 1903. Stockholm. 

Sdw = Söderwall, K. F.: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1–2. 1884–1918. 
Lund. (Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1. Svenska skrifter 
27.) 

Sdw suppl. = Söderwall, K. F.: Ordbok över svenska medeltids-språket.  
Supplement av K. F. Söderwall, W. Åkerlund, K. G. Ljunggren & E. Wessén. 
1925–73. Stockholm. (Samlingar utg. av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1.  
Svenska skrifter 54.) 

Setterkrans, Göran, 1957: Några medeltida adelsnamn. I: Personnamn från medeltid 
och 1500-tal. Studier utg. av Ivar Modéer. Stockholm. (Anthroponymica Sueca-
na 2.) S. 105–117. 

Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17.–20. 
september 1992. Red. av Kristoffer Kruken. 1995. Uppsala. (NORNA-rapporter 
58.) 

SMP = Sveriges medeltida personnamn. [Numera:] Utg. av Institutet för språk och 
folkminnen. 1– . 1967 ff. Uppsala.  

SNF = Studier i nordisk filologi. 1–. 1910 ff. 
SSb 1 = Stockholms stads skottebok 1460–1468 samt strödda räkenskaper från 

1430-talet och från åren 1460–1473. Utg. av Kungl. Samfundet för utgifvande 
af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms 
stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist. 1. 1926. Stockholm.  

SSb 2 = Stockholms stads skottebok 1501–1510. Utg. af Kungl. Samfundet för ut-
gifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af 
Stockholms stad genom Hans Hildebrand. 2. 1915. Stockholm. 



90 

SSb 3 = Stockholms stads skottebok 1516–1525 samt strödda räkenskaper. Utg. af 
Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia 
med understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. 
Almquist. 3. 1935. Stockholm.  

STb 1 = Stockholms stads tänkeböcker 1474–1483 samt burspråk. Utg. af Kungl. 
Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandianviens historia med 
understöd af samfundet Sankt Erik genom Emil Hildebrand. 1. 1917. Stock-
holm. 

STb 3 = Stockholms stads tänkeböcker 1492–1500. Utg. af Kungl. Samfundet för 
utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af 
Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist. 3. 1930. 
Stockholm. 

STb 4 = Stockholms stads tänkeböcker 1504–1514. Utg. af Kungl. Samfundet för 
utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af 
Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist. 4. 1931. 
Stockholm. 

STb 5 = Stockholms stads tänkeböcker 1514–1520 jämte utdrag ur de förlorade 
årgångarne 1520–1524 samt stadens kopiebok 1520–1522. Utg. af Kungl. Sam-
fundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med under-
stöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist. 5. 
1933. Stockholm. 

Strandberg, Svante, 1991: Studier över sörmländska sjönamn. Etymologi, namnbild-
ning och formutveckling. Uppsala. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Upp-
sala. Ser. B. Meddelanden 8.) 

Styffe, Carl Gustaf, 1911: Skandinavien under unionstiden med särskildt afseende 
på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521. Ett bidrag till den historiska 
geografien. Stockholm. 

Ståhle, Carl Ivar, 1946: Studier över de svenska ortnamnen på -inge på grundval av 
undersökningar i Stockholms län. Uppsala. (Skrifter utg. av Kungl. Gustav 
Adolfs Akademien 16. Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.) 

Sundborg, Helga, 1922: Arboga. Stockholm. (Sveriges städer nu och fordom. Skild-
ringar i ord och bilder under medverkan av ett stort antal författare. 5.) S. 69–88. 

Sundqvist, Birger, 1957a: Bintop, Springop, Slucop. I: Personnamn från medeltid 
och 1500-tal. Studier utg. av Ivar Modéer. Stockholm. (Anthroponymica Sueca-
na 2.) S. 99–104. 

–– 1957b: Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. 
Beinamen nach Herkunft und Wohnstätte. Stockholm. (Anthroponymica Sueca-
na 3.) 

Sundström, Agneta, 2004: Mæster Sigga hustrv, hustrv Birgitta Midakers och hustrv 
Elin i Sæby. Olika sätt att benämna kvinnor i Arboga stads tänkebok. I: Namn. 
Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red.: Svante Strandberg, Mats 
Wahlberg & Björn Heinrici. Uppsala. (Namn och samhälle 15.) S. 127–132.  

–– 2008: Panka, Sokkofot, Hynda och Kunta. Användning av binamn i Arboga med 
rättsligt efterspel. I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 
25 maj 2008. Red.: Eva Brylla & Svante Strandberg. Uppsala. (Namn och sam-
hälle 21.) S. 175–180. 

–– 2013: Laxakarl och Skæriakarl. Binamn från kustkultur i en medeltida svensk 
inlandsstad. I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra 
det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Red.: Tina K. Jakobsen, 
Kristin Magnussen, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe. 2013. Uppsala. 
(NORNA-rapporter 89.) S. 308–320. 



91 

Svahn, Margareta, 1999: Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen. Skälls-
ord, stereotyper och könskonstruktioner. Stockholm. 

Söderberg, Johan, 1990: En fråga om civilisering. Brottmål och tvister i svenska 
häradsrätter 1540–1660. I: Historisk tidskrift. S. 229–258. 

Søndergaard, Georg, 1979: Bogen om personnavne. Oprindelse, historie, brug. 
København. 

Tegengren, F. R. & al., 1924: Sveriges ädlare malmer och bergverk. Stockholm. 
(Sveriges geologiska undersökning. Ser. C a. 17.) 

Thomas, Keith, 1988: Människan och naturen. Stockholm. 
Thors, Carl-Eric, 1957: Åländska personbinamn under medeltid och Vasatid. I: 

Personnamn från medeltid och 1500-tal. Studier utg. av Ivar Modéer. Stock-
holm. (Anthroponymica Suecana 2.) S. 70–86. 

Utterström, Gudrun, 1995: Släktnamn i Sverige för hög och för låg. En historisk 
betraktelse. I: Slektsnamn i Norden (se detta). S. 53–59. 

Wessén, Elias, 1971: Svensk språkhistoria 2. Ordbildningslära. 5 uppl. Stockholm. 
Wiktorsson, Per-Axel, 1983: Örebro historia. Personnamnen i det medeltida Örebro. 

Örebro. (Högskolan i Örebro. Skriftserie 30.)  
–– 2005: The development of personal names in the Late Middle Ages. I: The Nor-

dic languages 2 (se detta). S. 1171–1187. 
Williams, Henrik, 1993: O-namn. Nordiska personnamn med det privativa prefixet 

O-. I: Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk (se detta). S. 95–
105. 

Zoder, Rudolf, 1968: Familiennamen in Ostfalen 2. Hildesheim. 
Österberg, Eva, 1997: Brott och straff i medeltidens Arboga. I: Hembygdsföreningen 

Arboga minne. S. 5–17. 

Förkortningar 
a.a. = anfört arbete 
adj. = adjektiv  
a.st. = anfört ställe 
avskr. = avskrift 
dens. = densamme 
f. = och följande sida 
fda. = forndansk(a) 
ff. = och följande sidor 
fsv. = fornsvensk(a) 
fvn. = fornvästnordisk(a) 
h. = häfte 
ib. = ibidem (’samma ställe’) 
isl. = isländsk(a) 
l. = eller 
lty. = lågtysk(a) 
mlty. = medellågtysk(a) 
nda. = nydansk(a)  
no. = norsk(a) 
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no. dial. = norsk(a) dialekt(er) 
nyn. = nynorsk(a) 
sp. = spalt 
subst. = substantiv 
sv. = svensk(a) 
sv. dial. = svensk(a) dialekt(er) 
ty. = tysk(a) 
vn. = västnordisk(a)  
ä. nda. = äldre nydansk(a) 
ä. nysv. = äldre nysvensk(a) 
* anger icke belagd, konstruerad språkform 
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Register över binamn i ATb 1450–1500 
Namn som behandlats i framställningen är här kursiverade. De övriga nam-
nen anförs med rak stil. Former inom parentes är skrivningsvarianter. Re-
gistret upptar även några exempel på patronymika som i viss mån kan erinra 
om binamn, sådana markeras i registret med P.  

 
A 
Akare 2.2.3, 2.5.7, 2.5.15 
Akerbo 2.5.11 
van (før) Alen 2.4.2, 2.5.9, 3 
Almosogubbe 2.1.2.1, 2.2.3 
Alænding(e) 2.1.2.1.3, 2.2.2, 2.5.10, 3 
Angerman 2.1.2.1, 2.2.2 
Annomagher(son) 2.2, 2.2.1 
van Asken 2.4.1, 2.4.2, 2.5.9 
 
B 
Babbe 2.1.2.1, 2.2.4 
Badhstovukarl 2.2.3, 2.5.6 
Bagge 2.2.1, 2.5.4  
Bakarahustrun  
Bakare 2.1.2.1.1, 2.2, 2.2.3, 2.5.6 
Bakares 2.2.1 
Bakka 2.1.2.3, 2.2.2, 2.5.11 
Bangh (Bong)  
Banghs 2.2, 2.2.1 
Barabra 2.5.15 
Bardhskærare 2.2.3 
Barkare 2.2.3 
Basse 2.1.2.1, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.3 
Basuner 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6, 3 
Batmæstare 2.2.3, 2.5.6 
Bellpypare, se Bælghpipare 
Beltare, se Bæltare 
Bem 2.5.10 
Bertilsmagher  
Betare, se Bæltare  
Bigasswen, se Bysven 
Biil, se Bilder 
Bikaramæstare 1.3.2, 2.1.2.1.1 
Bikil, se Bynkil 



94 

Bilder (Biil)  
Bindare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Biur 2.2, 2.2.4, 3 
Blanke 2.2.4 
Bleka 2.1.2.2, 2.2.4 
Bleka Lucia 2.1.2.2, 2.5.2, 2.5.12 
Bleke 2.1.2.2, 2.2.4, 2.5.5 
Bleke Mattis 2.1.2.2 
Bligx 
Blinde 2.1.2.2, 2.2.4, 2.5.5,  
Blinde Hæmming 2.1.1.6, 2.1.2.2, 2.3, 2.5, 2.5.5, 3 
Bo  
Bom  
Bonde 2.1.2.1, 2.2.3 
Bong, se Bangh 
van Borgh (før Borgh) 2.5.9 
Botvids 
Brander  
Breming, se Brænning 
Bren, se Brænning 
Brenning, se Brænning 
Brims 1.3.1, 2.1.2.1, 2.2.7, 2.3 
Broke 1.3.1, 2.1.1.2 
Bryggiare 2.2.3 
Bryning 2.1.2.1.3, 2.2.4, 2.2.5 
Brysting (Brøsting) 2.1.2.1.3, 2.2, 2.2.4, 2.3 
Brænning (Breming, Brenning, Bren) 2.2.4, 2.2.7 
Brøsting, se Brysting  
Bugum (Bugun) 
Bugun (Bugum) 
Bulle 2.5.1 
Bure 2.2.3 
Butnakarl 2.1.2.1, 2.2.2 
Bydhelmakare 2.2.3 
Byl, se Bynkil 
Bynkil (Bikil, Byl) 2.1.2.1, 3 
Bysven (Bigaswen) 2.1.2.1, 2.2.3 
Bækman 2.4.1, 2.4.2, 3 
Bælghpipare (Bellpypare) 2.2.3, 2.5.6 
Bæltare (Beltare, Betare) 2.1.1.6, 2.2.3, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.6, 2.5.15 
Bærghsbrytare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Bærghsdrænger 
Bærghsman  
Bødika 2.4.1, 2.4.2, 3 
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D 
Dadh (Daad) 2.5.8, 2.5.13 
Daghakarl 2.1.2.1, 2.2.3, 2.5.6 
Daghs 2.5.12 
Dalakarl 2.2, 2.2.2, 2.5.10 
Dalbo 2.1.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.5.4, 2.5.12 
Dandeman 2.1.2.1, 2.2.5, 2.5.8 
Davids  
Degnars (Tegnars) P 2.5.3 
Demp 2.2.7 
Dimbo (Dymbe, Dymbo) 2.5.11 
Diwpamyre 2.1.2.3, 2.2.2, 2.5.11 
Diækn (Dreng, Dæg) 2.2.3 
Diævul 2.1.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.3, 2.5.7 
Draki 2.2.4, 2.2.5 
Dreng, se Diækn 
Drukkin 2.1.2.2, 2.2.5, 2.5.7, 3 
Dula Mattis 2.1.1.1 
Dus 2.1.2.1, 2.2 
Dusa 2.5.12 
Dusemagher (Dussemagher)  
Dusens 
Dussemagher, se Dusemagher 
Dymbe, se Dimbo 
Dymbo, se Dimbo 
Dæg, se Diækn 
Dæn 2.1.2.1, 2.5.10 
 
E 
Eenhæmde, se Enhænde 
Eke 2.2.2 
Elsa, se Ælsa 
Elsege 
Enhænde (Eenhæmde) 2.2.4 
Estens 1.3.1, 2.2, 2.2.1, 2.5.12 
Ester 2.1.2.1, 2.2.2, 2.5.10 
Everhard (Æwirth) P 2.5.3 
 
F 
Faarth, se Fart 
Fart (Faarth) 
Fath, se Foter 
Fatmæstare 2.2.3, 2.2.7, 2.5.6 
Filmen, se Fylmen 
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Findla 2.5.11 
Finke  
Finne 2.1.1.6, 2.1.2.1, 2.2.2, 2.2.6, 2.5.7, 2.5.10, 2.5.13, 2.5.15 
Finne Mædh bla kapona 2.1.1.6 
Finska 2.1.2.1, 2.2.2, 2.5.7, 2.5.12, 2.5.13 
Fis 
Fiskare 2.1.2.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 3 
Flæsk 2.5.7, 2.5.12 
Fogden aff Kiøtholmen 
Folkwi 2.1.2.3, 2.2.2, 2.5.11 
Forvestan, se van Vesten 
Foter (Fath) 2.1.2.1, 2.2.4 
Francke (Franke)  
Franke, se Francke 
Frænden  
Frøshammar 2.5.11 
Fylmen 2.2.2 
Fæhuset 2.2.7, 2.5.1, 2.5.7, 2.5.12 
Fækarl 2.2.3 
van der Fælda, se van der Velde 
 
G 
Galle  
Galna Katerina 2.1.1.6, 2.1.2.2, 2.2.5, 2.3, 2.5.2, 2.5.5 
Galter 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.5.12 
Galters 2.2.1, 2.5.12 
Gamble 2.2.5, 2.5.5 
Gamble Bengt 2.5.5 
Gamble Bengt Skræddare 
Gamble Magnus Skræddare 
Gamble Sven (Bæltare) 
Gamblesmidhers 2.2.1, 2.5.12, 3 
Garper 2.2.2, 2.5.10 
Gas 2.1.2.1, 2.2.4 
Gasans, se Gasens 
Gase (Gasse) 2.1.2.1, 2.2.7 
Gasens (Gasans)  
Gasse, se Gase 
Gatulæggiare 2.2.3 
Gatunasker 2.2.7, 2.5.7 
Gessamagher, se Gorsamagher 
Getabodhmaghen 2.5.11 
Giutare 2.2.3 
Giutegritare, se Grytogiutare 
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Glanzhamer, se Glanzhammar 
Glanzhammar (Glanzhamer) 2.1.2.3, 2.5.11 
Godbroder, se Godhabrodhir 
Godhabrodhir (Godhebrodhir, Godbroder) 2.1.1.5, 2.2.1, 2.5.1, 2.5.8 
Godhabrodhirs 
Godhebrodhir, se Godhabrodhir 
Gorsamagher (Gessamagher, Gorssamagher, Gossamagher, Gussamagher) 2.5.1 
Gorssamagher, se Gorsamagher 
Gossamagher, se Gorsamagher 
Grabo 2.2.6, 2.2.7 
Grafughl 2.2.4 
Grevensten 2.4.1 
Grim, se Grymber 
Grittare, se Grytare 
Grote (Grotte) 2.2.4 
Grottagummi 
Grotte, se Grote 
Grubbe 
Grymber (Grim) 2.2.5 
Grytare (Grittare) 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.3, 2.5.6 
Grytofoter 2.1.2.1, 2.2.4, 2.3 
Grytogiutare (Giutegritare) 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Grøning 2.1.2.1.3, 2.2.6 
Gudhthorms 
Gulsmidher 2.2.3, 2.5.6, 2.5.7 
Gussamagher, se Gorsamagher 
Guth 
Guti  
Gæster 2.1.2.1, 2.2.3 
 
H 
van Haghen (før Haghen) 2.5.9 
Haki  
Hals 2.1.2.1, 2.2.4 
Halstens 2.5.12 
Halstensmagher  
Halta 2.2.4 
Halta Lasse 2.1.2.2 
Halta Valborg 2.1.2.2 
Halte 2.1.2.2., 2.2.4., 2.5.5 
Halte Bengt 
Halte Olaf Laresson 
Halter 2.1.2.2 
Hanamagher  
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Hand 2.1.2.1, 2.2.4 
Hani  
Hari 2.1.2.1, 2.2.4 
Harpa 2.1.1.1, 2.1.2.1 
Heise Hans 2.4.1 
Herrawiis 
Hiælmber (Iælm) 
Holker  
Horkarl 2.2, 2.2.7, 2.5.7 
Hornlekare 2.2.3, 2.5.4, 2.5.6 
Humbla Mikael 
Hviter 2.1.2.2, 2.2.4 
Hvitte 2.4.1, 2.4.2, 3 
Hynda 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.7, 2.5.7 
Hælsinger 2.1.2.1.3, 2.2.2 
Hælwitid 2.1.2.3, 2.2.2, 2.3, 2.5.11 
Hæmingsmagher  
Hærke Lasse (Ærke) 
Hæstabytare 2.2.3, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.15 
Hørboson P  
 
I, J 
I bæzta matto 2.1.1.4, 2.2.7, 2.3, 3 
Ille 2.1.2.2, 2.2.5 
Iul 2.2.1, 2.2.7 
Iulahustru 2.2.1, 2.5.12  
Iute 2.5.10 
Ivirskærare, Ivirskære 2.2.3, 2.5.6 
Ivirskærarens  
Ivirskære, se Ivirskærare 
Jwleta 2.1.2.3, 2.2.2 
Jwleta Erik 2.1.1.6, 2.5.2, 2.5.11 
Jædhar 2.1.2.3 
Iælm, se Hiælmber 
Iæmte 2.1.2.1, 2.2, 2.2.2, 2.3, 3 
Iærl 2.1.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7 
Iærnpenninger, ovisst om binamn 
 
K 
Kak, se Skak 
Kalkbrænnare 2.2.3, 2.5.6 
Kalstokker 2.5.11 
Kalsup 2.5.11 
Kalvamule 2.1.2.1, 2.2.4 
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van Kampen (før Kanpen) 2.5.9 
Kannogiutare 2.2.3, 2.5.1 
Kannogiutares 
før Kanpen, se van Kampen 
Kante 2.1.1.2, 2.1.1.5, 3 
Kantens (Kanssens) 
Kapo Lasse 2.1.1.6, 2.2.6, 2.1.1.6, 2.5.2 
Karamagher 2.2.1 
Kirkiomæstare 2.2.3 
Kirkiomæstares 
Kirting, se Korting 
Kiækefinger 2.1.1.5, 2.2.4, 2.2.7, 2.3, 3 
Kiælke  
Kiælkehustrun 
Kiælkes 
Kiøtmangare 2.2.1, 2.2.3 
Klensmidher 2.1.2.1, 2.2.3 
Klokkare 2.2.3 
Klysnare 2.2.7, 2.5.15 
Knag 2.5.1 
Knagho Lasse, jfr Kraghw Lasse 
Knivasmidher 2.1.2.1, 2.2.3 
Kogk, se Kokker 
Kokker (Kogk) 2.2.3 
Kolabrænnare (Kolebernare) 2.2.3, 2.5.6 
Kolare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Kolarens  
Kolebernare, se Kolabrænnare 
Koma 
Konunger 1.3.2, 2.1.2.1, 2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 
Koparslaghare 2.2.3 
Koppare 2.2.3 
Korghare 2.1.2.1.1 
Korn 
Korting (Kørting, Kirting)  
Kra, se Kraka  
Krabbe  
Kragha, se Kraka 
Kraghw Lasse, jfr Knagho Lasse 
Kraka (Kroka, Kragha, Kra) 2.1.2.1, 2.2.4, 2.3 
Krogher  
Kroka, se Kraka 
Kroker 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 
Krokfoter 2.2.4, 2.2.7, 2.5.1, 2.5.15 
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Kropper  
Kruse 2.1.1.2, 2.3 
Krøghare 2.2.3 
Kukuvalder 2.2.7, 2.5.7 
Kulle  
Kunta 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.5.7 
Kuse  
Kællarasven 2.1.2.1, 2.2.3 
Kæring, se Kærling  
Kærleker 2.2.5 
Kærling (Kæring) 2.1.2.1.3, 2.3, 3 
Kætlabøtare 2.2.3, 2.5.7 
Køpman 2.2.3 
Køpsven 2.2.3, 2.5.7, 2.5.15 
Kørting, se Korting 
 
L 
Laggare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Lakaman 
Langa 2.2.4, 3 
Langa Birgitta 
Langa Katerina 
Langa Kristin 2.1.2.2 
Lange 2.1.2.2, 2.2.4, 2.5.5, 3 
Lange Arvidh 
Lange Erik Timberman 
Lange Harald 
Lange Laurens 
Lange Magnus 2.1.2.2 
Lange Niklas 2.1.1.6 
Lange Peter Bæltare 
Lange Æskil 
Lang(er) 2.1.2.2, 2.2.4, 3 
Lasasmidher 2.1.2.1, 2.2, 2.2.3 
Lasses 
Latirska 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.12, 3 
Laxakarl 2.1.2.1, 2.2.3, 2.3 
Lekare 2.2.3 
Limpa 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.4, 2.2.7 
van Linden 2.4.1, 2.4.2 
Litsle Bertil 2.1.1.6, 2.1.2.2, 2.2.4 
Litsle Henrik Finne 
Litsle Johan 2.1.2.2 
Ludhin 2.1.2.2, 2.2.4 
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Lumber 2.1.2.1, 2.2.4, 2.2.7 
van Lunden (før Lunden) 2.5.9 
Lwnger 2.2.2, 2.5.11 
Lykkopænninger 2.2.6, 3 
Lykkiopænningersmagher 
Lækiare (Lækare, Lækære, Lægkare, Lekare)  
Læmmesso 
Læstamakare 2.1.2.1.1, 2.5.6 
 
M 
Maganæs 2.2.2, 2.5.11 
Malare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.3 
Malares  
Maskæg, se Matskæk 
Matskægh, se Matskæk 
Matskæk (Matskægh, Maskæg) 
Mettomagher (Mættomag) 2.2 
Midhakirs (Midakers) 2.1.2.3, 2.5.2, 2.5.11, 2.5.12 
Midhakirs Laurens (Lasse) 2.5.2, 2.5.11 
Mikaelsmagher  
van Minden (for Minn) 2.5.9 
Minka ærmen  
for Minn, se van Minden 
Mu, se Mu[ramæstare] 
Muramæstare (Mu[ramæstare]) 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Mylnare 2.2.3 
Myntamæstare  
Myrker, se Mørker 
Myrt, se Mørter 
Mædh bla kapona 2.1.1.6, 2.2, 2.2.6, 2.5.15 
Mædh ena handene 2.2, 2.2.4 
Mædh kulonne 2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.2.4 
Mædh rødha harit 2.1.1.4, 2.1.1.6, 2.2.4 
Mædh (thet) ena øghat 2.1.1.4, 2.2, 2.2.4, 2.5.1, 2.5.12, 2.5.15 
Mædh øghano 2.1.1.4, 2.2.4, 2.3, 2.5.15, 3 
Mæster Arent 
Mættomag, se Mettomagher  
Mørker (Myrker) 2.1.2.2, 2.2.4. 
Mørter (Myrt)  
 
N 
Naghel 2.2 
for Naskin, se van Asken 
Nylænding(e) 2.1.2.1.3, 2.2.2, 2.5.10 
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Nymbergot 
Nyttinge? 
Nøtakarl 2.1.2.1, 2.2.3, 2.5.1, 2.5.4, 3 
 
O 
Oxatæmiare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.3, 2.5.4, 2.5.6 
 
P 
Panka 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.7, 2.5.7 
Patinamakare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Patinomæstare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.3, 2.5.6 
Plag  
Pors 2.2.7 
Porsamagher  
Porse 1.3.2, 2.1.1.2, 2.2.7, 2.3, 2.5.11, 2.5.13 
Porsøl 2.2.1, 2.2.7, 2.5.4, 2.5.1., 2.5.13 
Porsøls  
Pris, se Pryz 
Pryz (Pris) 2.4.1, 2.4.2, 3 
Pukamagher 2.2.1, 3 
Puke 2.2.1, 2.2.5, 2.2.7, 2.5.1, 2.5.7, 3 
Pung(a)makare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Pungaramakare 2.5.6 
Pungare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 2.5.6 
Pyndare 2.1.2.1, 2.2, 2.2.4 
 
R 
Radh  
Radhman  
van Raden 2.4.1, 2.5.9, 3 
Raghnars (Raghnas) 
Rap  
Rase (Rasse) 2.1.1.2 
Rasker  
Ravids 
Rekbo 2.1.2.1, 2.2.2, 2.5.10, 3 
Rekop (Rækkop) 2.1.1.3, 2.3, 3 
Rey 
Ribbing 2.1.2.1.3, 2.2.5 
Rike 2.5.5 
Rike Lasse 
Ringapunger 2.1.2.1, 2.2.6, 2.5.13 
Rodskarl 2.1.2.1, 2.2.2, 2.5.10 
Roghskuta 2.1.2.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.3, 2.5.12 
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Ropeka, se Røpika 
Rumbo 2.1.2.1, 2.2, 2.2.2, 2.5.11 
Rysta 2.2.2, 2.5.11, 3 
Rækkop, se Rekop 
Rænnare 2.5.6 
Rødhe 2.1.2.2, 2.2, 2.5.5  
Rødhe Lasse 2.1.2.2 
Rødhe Magnus 
Rødhefinne 2.1.1.5, 2.2.4, 2.3 
Rødh(er) 2.1.2.2, 2.2, 2.2.1, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.13 
Rødinkus 2.4.2 
Røno (Røna) Lasse 2.1.1.6, 2.5.2, 2.5.11 
Røpeka, se Røpika 
Røpika (Ropeka, Røpeka, Røpkæ) 2.5.1 
Røpkæ, se Røpika 
 
S 
Sadhulmakare 2.1.2.1.1 
Sapokarl 2.2.3., 2.5.6., 2.5.12 
Sapokona 2.1.2.1, 2.2.3, 2.3, 2.5.12 
Seghiaramæstare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Siidhardzsa 2.1.2.1.1 
Sigga  
Siggismagher  
Sigurds 
Siudherska 2.1.2.1.1 
Siølundum (Sølundum) 
Skagh, se Skak 
Skak (Skagh, Kak)  
Skaks 
Skanunger 2.1.2.1.3, 2.5.10 
Skarper  
Skinnare 2.1.1.4, 2.2.3, 2.5.1, 2.5.6, 2.5.15 
Skinnaremagher 
Skinnaren mædh ena øghat 
Skipar Jøns 2.2.3, 2.5.2 
Skipman 2.1.2.1, 2.2.3 
Skipmæstare 2.2.3 
Sko(gh)boe 2.2.2, 2.5.10, 2.5.13. 
Sko(gh)boes 2.5.10 
Skomakare 2.2.3, 2.5.6 
Skomare 2.2.3, 2.5.3, 2.5.6 
Skrika 2.1.1.1, 2.2.7, 3 
Skrivare 2.2.3 
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Skroma 
Skræddare 2.2.3, 2.5.6, 2.5.15 
Skræm 
Skræma 2.5.1, 2.5.12 
Skytte  
Skæriakarl 2.2, 2.2.2 
Skærpissone (ovisst vilket binamn som ingår) 2.5.1 
Skærwedh 
Skøkendiævul 2.1.1.5, 2.2.7, 2.5.1, 2.5.7 
Slaksidha 1.3.1, 2.1.1.1, 2.1.1.5, 2.2.4, 2.3 
Slemtare, se Smæltare 
Slipare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Slothorn 2.4.2 
Slædhamæstare 2.5.6 
Slæt 2.2.4., 2.2.5., 2.2.7 
Sma Jønis 2.5.2 
Smallra 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.5.1 
Smapænninger 2.1.2.1, 2.2.7 
Smaradh 2.1.1.5, 2.3, 2.5.1 
Smidher 2.2.3, 2.2.7, 2.5.6, 2.5.7 
Smidhiodrænger 2.1.2.1, 2.2.3 
Smæltare (Slemtare)  
Snidhkare 2.2.3 
Snæranal 2.1.1.5 
Sokkofoter 2.2.7, 2.5.7. 
Somar 2.2.7, 3. 
Spannare 2.1.2.1.1, 2.5.13 
Spenn[are], se Spænnare 
Sporasmidher 2.1.2.1, 2.2.3, 2.3 
Spænnare (Spenn[are])  
Spænneklo 2.2.6 
Stadsskrivare 2.2.3 
Staff 2.5.11 
Staffansmagher, se Stefansmagher 
Stakkotter Peter Bæltare 2.1.1.6, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.15 
Stal 2.5.13 
Stamme 2.1.1.2 
Stare  
Stefansmagher (Staffansmagher)  
Stekare 2.2.3 
Stenakare 2.2.3, 2.5.6 
Stenbrink 2.4.1 
Sternenberg (Stiernobærg) 2.4.1, 2.5.9, 3 
Stiernobærg, se Sternenberg 
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Stokholm 2.1.2.3 
Stokholms Jap 2.5.11 
Stokker  
Stora Ragnhild 2.1.1.6, 2.1.2.2, 2.2.4, 2.5.5, 2.5.12 
Storm 2.5.5 
Strakaben 2.2.4, 3 
Strømling, se Strømming 
Strømming (Strømling) 2.1.2.1, 2.2.7, 3 
Stubbe 1.3.1, 1.3.2, 2.2.4, 2.5.4 
Stub(ber) (Tob) 2.2.4, 2.5.4 
Stubs 2.2.4 
Stuten 2.2.7 
Styrkarsmagher, se Størkarsmagher 
Størkar(s) P 1.3.1, 2.5.3 
Størkars 2.2.1, 2.5.3 
Størkarsmagher (Styrkars-) 2.5.3 
Sume  
Suppa  
Surben 2.2.4 
Svartasmidher 2.2.3, 2.5.6, 3 
Svartasmidhers 
Svarte/Svart(er) 1.3.1, 2.2.4, 2.5.5 
Svarte Erik 1.3.1, 2.2.6, 2.5.2 
Svarvare  
Sven 
Svenungsmagher 2.2, 2.2.1 
Svizare 2.1.2.1.1, 2.5.10 
Sværdhslipare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Sæmskare 2.2.3 
 
T 
Tavaster 2.2.2, 2.5.10, 2.5.15 
Tegnars, se Degnars 
Thime, se Timme 
Thingolfsbonde (Tingwlzbondhe) 
Thumaløs 2.2.4 
Thusanddagh 2.1.1.5, 2.2.7 
Thyme, se Timme 
Thymme, se Timme 
Thørn (Tyrn, Tyr, Tørn, Torn, Tør) 2.5.13 
Thørns  
Thørsens 
Tighlslaghare 2.2.3 
Timber 
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Timberman 2.2.3, 2.2.4, 2.5.6, 2.5.13 
Timme (Thymme, Thyme, Thime, Tymme) 
Tingwlzbondhe, se Thingolfsbonde 
Tob, se Stub 
Tolføriskante 2.1.1.5 
Torbergs 
Torbergsmagher 
Torn, se Thørn 
Tornmæstare 2.2.3 
Trolle (Trwlle) 2.1.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.3 
Trwlle, se Trolle 
Trynta 2.1.2.1, 2.2.4, 2.3, 2.5.12, 3 
Træfoter 2.2.4, 2.5.15 
Tunnobindare 2.1.2.1.1, 2.2.3 
Tymme, se Timme 
Tyr, se Thørn 
Tyrn, se Thørn 
Tør, se Thørn 
Tørn, se Thørn 
 
U 
Ulver 2.2.6 
Unge 2.1.2.2, 2.2.5, 2.5.5  
Unge Bengt 2.1.1.6, 2.1.2.2 
Unge Bengt Skræddare 
Unge Magnus Skræddare 
Unge Olaf Ingemundsson 
Unge Sven Bæltare 
Unger 2.1.2.2, 2.2.5 
Urvædher 2.2.5 
 
V 
Valter 
Vargher 2.2.6 
van der Velde (van der Fælda) 2.5.9 
Vendelabonde 2.2.1 
for Vestan, se van Vesten 
van Vesten (for Vestan) 2.5.9 
Westherby 2.1.2.3 
Vibymagher (Wiby-) 2.5.11, 2.5.15 
Ville  
Vind 2.5.13 
Vinman 2.1.2.1, 2.2.3, 2.3, 2.5.6 
Vinter 2.2.7 
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Visa Katerina 2.1.1.6, 2.1.2.2, 2.2.5, 2.5.2, 3 
Vppaby 2.1.2.3, 2.3, 2.5.11, 3  
Væghare 2.1.2.1.1, 2.2.3, 3 
Værdh  
Værkmæstare 2.2.3, 2.5.6 
Værme 2.1.2.1, 2.2.2 
Værre 2.1.2.2, 2.2.7 
Væstfal (Westfal) 2.4.1, 2.4.2, 2.5.9 
Væstgøte  
 
Æ 
Æffin  
Ælsa (Elsa) 
Ærke, se Hærke 
Æskils 
Æspinger 2.2.4 
Æwirth, se Everhard 
 
Ø 
Østgøte  
Østherby 2.5.11 
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