
Kristna personnamnselement? 
Av Lennart Ryman 

En viktig del av det germanska personnamnsförrådet utgörs av ditematiska namn, 
vilka till stor del har bildats genom att man tämligen fritt har kombinerat element 
ur en uppsättning för- och efterleder. Det anses att variationen förlorat i styrka 
med tiden och att man under vikingatid i regel valde ur ett förråd av fasta kombi-
nationer hellre än att komponera ett nytt namn. Emellertid visar bildningar på 
Jön- (ett fall) och Krist- att variation och införande av nya element kunde före-
komma även under kristen tid. Förutom Krist- har lederna Böt- 'bot(görelse)" 
och Likn- , -1 fkn 'barmhärtighet' ansetts vara kristet inspirerade novationer 
(Mo&er 1964 s. 33 f., Janz6n 1947 s. 104,144, Elias WesAn i SRI 11 s. 156 f.). 
I det följande kommer jag att undersöka lederna Böt-, Likn-, -likn samt i någon 
mån Krist-.2  

Elementet Bot- 
Fvn. böt f. 'Besserung, Ersatz, BuBe' är ett samgermanskt ord; jfr got. böta, feng. 
böt, fhty. buoz(a) (de Vries 1962 s. 51). Appellativet böt är tidigt belagt i Östnor-
den med två runbelägg. Ett av dem har kristen innebörd: tu sialubotaR (U 347) 
'själagagn [för en död]'  (se Hilding Johansson, Einar Molland i KL 15 sp. 319 f.). 
På en av stenarna i Jelling (DR 41) finns uttrycket DanmarkaR bot, syftande på 
drottning Torvi eller kung Gorm. Stenen är rest under förra hälften av 900-talet 
(DR sp. 76 f.). Från västnordiskt område finns det flera exempel på att böt har in-
gått i binamn (J6nsson 1907 s. 293). I litterär fornsvenska har ordet bl.a. betydel-
serna 'bot, förbättring, hjälp' (Söderwall 1 s. 143). 

Otto von Friesen (1942a s. 357-365) är den som lanserat tanken att person-
namnselementet Bot- skulle vara en kristen novation. Han hävdar att elementet 
har uppkommit i England och förmodligen från början har haft den kristna bety- 

1  Enligt E. H. Lind (1914 s. 173) går personnamnselementet Böt- tillbaka på urg. *buhto-, ags. 
byht, Ity. bucht, som appellativ förekommande i efterled i fomvästnordiska sammansättningar som 
t.ex . knsböt. Det är emellertid mindre tilltalande att anta en annan etymologi för det nordiska 
personnamnselementet än för det utomnordiska (jfr Janzkn 1947 s.66 f.). 

2  I slutskedet av arbetet med denna uppsats erfor jag att Henrik Williams i ett arbete under 
utgivning (Williams 1995) har behandlat lederna Bot- och likn. Williams har välvilligt ställt sitt 
manuskript till mitt förfogande. 
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delsen 'poenitentia, satisfactio'. Genom engelsk mission skall det ha spritt sig till 
kontinenten och Norden. Att elementet i fomhögtyskan uppträder som Buoz-
o. dyl., trots att den fornhögtyska ljudskridningen daterats till tiden omkring 450-
500, förklarar von Friesen med att namngivarna varit medvetna om betydelsen 
och därför har ersatt den engelska formen med den högtyska (s. 363 if.). 

Den äldste kände bäraren av ett Bot-namn är enligt von Friesen S:t Botulf, 
som skall ha levat på 600-talet och varit född av kristna föräldrar. Anmärknings-
värt många bärare av Bot-namn har, enligt von Friesen, innehaft kyrkliga poster. 
Han nämner nio fomengelska ditematiska namn bildade till leden, som enligt 
honom är känd från 700-talet på kontinenten (s. 363 f.), och från mitten av 1000-
talet i Norden (s. 358). Han ger en översikt av de nordiska namnen och konstate-
rar att antalet namn ökar åt söder och öster (s. 359 ff.). Störst och talrikast är 
gruppen på Gotland. Då Botolver och Bothild är tidigt belagda och spridda i hela 
Norden vill von Friesen i dem se gruppens ursprung i området. Botolver skall ha 
lånats in genom uppkallelse efter helgonet Bothild, förmodligen genom en dotter 
till Håkon Eriksson av Lade-jarlamas ätt och genom dennas barnbarn, den danske 
kungen Erik Ejegods drottning (s. 362 f.). Enligt von Friesen beror den geogra-
fiska fördelningen av Bot-namnen på variationens olika styrka i olika områden: 
svag på Island och i Norge, stark på Gotland (s. 365). 

Otto von Friesens (1942b s. 37 if.) läsning av en runinskrift på ett gotländskt 
spjutblad publicerades samma år som den ovan refererade uppsatsen. I inskriften 
förekommer ett personnamn som von Friesen tolkar som Bö0öss. Han framhåller 
att namn på is!. -ftiss är mycket fåtaliga och alla utgår från sammansatta adjektiv. 
Han vill inte utesluta möjligheten av att namnet är bildat genom variation men 
håller för troligare att ett adjektiv *bo«oss med betydelsen 'botfärdig' har före-
kommit i missionsspråket. Inskriften dateras av von Friesen på arkeologisk och 
runologisk grund till förra hälften av 1000-talet. Enligt Thorgunn Snxdal (munt-
lig uppgift) kan inskriften på runologisk grund dateras till tiden före eller efter år 
1000. 

Namnet BoOss förekommer även på en numera oläslig gravsten i Hablingbo 
kyrka (G 60). Elias WesAn (i SRI 11 s. 84 f.), som inte hänvisar till von Friesen 
(1942b), har samma mening som denne om namnets betydelse. Han hänvisar till 
andra namn på -fiss som isl. SigfUss och Vigfass samt gotländska (H)rötföss och 
Hailföss. Enligt Wess61 visar berättelserna i isländska sagor om män som tar sig 
namnet Vigfiss, när de planerar eller har begått ett dråp, att betydelsen i hög grad 
varit levande. Han skriver: »[Bojoss ] är sålunda ett utpräglat kristet namn, för-
modligen skapat i analogi med och i motsättning till hedniska namn på -fiiss.» 

Adolf Bach (1953 s. 15) håller för troligt att man av tyska element fr.o.m. 
700-talet har skapat nya förnamn. Med tvekan anför han elementen Hailag-, Hi-
mil- och Gotes-. Med hänvisning till von Friesen anger han namn på buoz(a) som 
säkra kristna bildningar. 
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Ett problem för tesen om inlån av förleden Bot- är, såsom Lena Peterson 
(1983 s. 116 f.) har påpekat, att ett hårt g i BotgaiRR normalt inte borde falla så-
som det har gjort i namnet Botair, Boter. Peterson har dock två möjliga förkla-
ringar till uppkomsten av de senare formerna: antingen har frikativan i gamla 
ditematiska namn på -gaiRR behållits på grund av svagton i efterled eller, vilket 
hon håller för troligare, har -air blivit produktivt i namnbildningen. 

Ingemar Olsson (1984 s. 62 f., 1994 s. 70 f.) kritiserar i sina populärveten-
skapliga verk om ortnamn på Gotland von Friesens hypotes. Han finner det osan-
nolikt att ett element med kristen betydelse skulle ha blivit så omtyckt just på 
Gotland; han påpekar att det är den utan jämförelse vanligaste gotländska förle-
den. Han vill också datera åtskilliga gårdnamn innehållande personnamn på Bot-
till förkristen tid, eftersom de aktuella gårdarna ligger i närheten av gravfält. Han 
hävdar att elementet bör ha brukats på Gotland i förkristen tid med betydelsen 
'böter, mansbot' eller 'bättring, hjälp', men utesluter inte att det kan ha fått ökad 
styrka på 1000-talet genom engelskt inflytande. 

Hermann Reichert (1990 s. 485 f.) anser det vara möjligt att följande forn-
germanska namn är bildade till förleden Bot-: Bovi hednisk inskrift, Boudunneih 
100-talet (1987 s. 147 f.), Butherich 390, Butila 507-511, Butilin 594 (a.a. 
s. 164). Till efterleden -bot för han Hosbut 551 (a.a. s. 433), Sisebut 614 och 
senare (a.a. s. 613 f.). 

Under senare germansk tid finns elementet betygat framför allt i högtyska, 
nordiska och anglosaxiska källor. Henning Kaufmann (1968 s. 69) anser att detta 
förhållande är ett stöd för tanken att elementet skulle hänga ihop med engelsk 
mission. 

Ett kvinnonamn Botriår finns belagt på DR 378 på Bornholm. Inskriften är 
av svensk typ, och är daterad till »for-middelalder» (DR sp. 435), väl närmast 
1000-talet. För övriga upplysningar om elementets utbredning utanför Sverige 
hänvisar jag till von Friesen (1942a s. 357 if., jfr referat ovan). 

De äldsta beläggen för namn på Bot- i Sverige härstammar från Gotland och 
Södermanland. På Gotland finns efterledema 	-föss, -(h)vatr, -(h)air, 
-mundr, -raifR, -ulfR representerade i inskrifter som har daterats till 1000-talet 
eller 1100-talets början (G 37, 80, 136, 188, 203, 207, 208, von Friesen 1942b). 
Dessutom skall enligt Gutasagan en Botair ha låtit bygga den första kyrkan på 
Gotland. Under medeltiden är Bot- det vanligaste gotländska personnamnsele-
mentet. Herbert Gustavson (1938 s. 36, 44) ger åtskilliga exempel på gotländska 
ortnamn bildade till personnamn på Bot-. 

På en södermanländsk runsten finns namnet Botvibr (Snxdal 1993 s. 228 f.). 
Enligt Snxdal är inskriften relativt sen, förslagsvis från tiden omkring 1100, en-
ligt Williams (muntlig uppgift) bör den på grundval av ornamentiken snarast da-
teras till förra delen av 1000-talet. En annan namnbärare är den helige Botvid, 
som skall ha dött omkring år 1120. 
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En genomgång av SMP (1 sp. 447 if.) ger vid handen att de fastlandssvenska 
beläggen från 1200- och 1300-talen är koncentrerade till landskapen Småland, 
Öland, Östergötland, Södermanland och Uppland. Efterledema är -gher, -hild, 
-mar, -munder, -olver, -vidher.  . De vanligaste namnen är Botolver , Botvidher, Bot-
huld och Bote. Övriga namn är ovanliga eller kan åtnjuta en viss popularitet i ett 
enskilt landskap (främst Botgher med åtta bärare i Östergötland). 

De västliga landskapen Västergötland och Värmland är endast sparsamt fö-
reträdda med namnen Bothild (båda landskapen, fyra bärare, därtill förekommer 
namnet på Vg 165), Botolver (Värmland, 1 bärare) och Botvidher (Västergötland, 
1 bärare). 

Det gotländska beståndet har en helt annan karaktär än fastlandets med ett 
stort antal ungefär lika talrika namn. Botvidher och Botolver är vanligast även 
här, men förvånande nog saknas Bothild. 

Ingemar Olsson gör alltså bedömningen att gotländska ortnamn innehållande Bot-
namn i åtskilliga fall är förhistoriska. Jag skall här redovisa en mer begränsad 
undersökning av fastländska ortnamn innehållande personnamn på Bot-. Kan man 
säga något om deras sannolika ålder? Överensstämmer de ingående person-
namnens geografiska fördelning med den som personnamnen har i medeltida 
källor? Om svaret på den sistnämnda frågan blir ja, innebär det ett visst stöd för 
antagandet att ortnamnen är medeltida eller sent vikingatida. Materialet är dock 
så litet att värdet härav är tveksamt. 

Det kan vara svårt att avgöra om det är en hypokorism Bot(t)e , B ot(t)a eller 
ett appellativ som ingår i ett visst ortnamn. Ett appellativ som kan komma i fråga 
är fsv. *böt f. 'vik, något krökt' (Brevner 1942 s. 71 if. med där anförd litteratur). 
SMP (1 sp. 449) räknar med Bote i följande ortnamn: Småland: Botorp, Linderås 
sn, Botarp, Forserums sn, Bötterum, Långemåla sn, Bottorp , Ljungby sn; Väster-
götland: Botorp, Broddetorps sn. 

SMP (1 sp. 473) uttrycker tvivel på att Botte och Botta är hypokorismer till 
namn på Bot-. Ortnamnen Bottebo , Hällestads sn, Östergötland och Buttorp, Dal-
hems sn, Småland anges innehålla Botte . 

Jag har valt att här endast behandla ditematiska namn. En genomgång av 
OAU:s medeltidsregister ger följande resultat för svenska fastlandet. 

Småland 
Botillabo, by, Älghults sn, Uppvidinge hd, Kron. 1. 
in Botilabothi 1297 7/4 u.o. SD 2 s. 232 avskr., i botildaboda 1454 5/7 Kalmar 
SRAp or. Se LB (s. 33), SMP (1 sp. 548), Jönsson (1988 s. 182 med n. 18). 

?Boda, gd, Mellby sn, S. Vedbo hd, Jönk. 1. 
...fs bodha (a.t.: botolfs bodha) 1379 26/6 Vadstena SRAp or. Se SMP (1 sp. 
472). 
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Östergötland 
Båtstorp (nu Regnaholm), herrgård, Regna sn, Finspånga läns hd, Östg. 1. 
in botholfsthorpe 1347 30/1 Söderköping SRAp or. (SD 5 s. 631). Se LB (s. 34), 
SMP (1 sp. 472), Franzén (1982 s. 45). 

Bostorp , f. gd, Skärkinds sn och hd, Östg. 1. 
j botolfstorp 1482 12/10 Skärkinds hdsting SRAp or. Se SOÖg (17 s. 53). 

Bostorp , försvunnen gd, Ö. Husby sn, Östkinds hd, Östg. 1. 
i botholfsthorphe 1437 13/7 Lytisberg (Östkinds hdsting) pergamentsbrev i Norr-
köpings stadsarkiv or. Se SOÖg (22 s.11). 

Bostorp , gd, Törnevalla sn, Åkerbo hd, Östg. 1. 
i botolfz torppa 1451 24/6 Åkerbo hdsting SRAp or. Se Strid (1987 s. 63). 

Södermanland 
Botolfstorp, okänd beb., Sotholms hd, Sthlms 1. 
affgxrdes torp som hetha botolffs torp 1475 30/11 Almarestäket SRAp or. Se 
SMP (1 sp. 472). 

Botkyrka, sn, Svartlösa hd, Sthlms 1. 
in ecclesia beati Botwidi 1283 1/1 Bjälbo SRAp or. (SD 1 s. 619). Se Andersson 
(1986 s. 111 f.). 

Närke 
?Bottorp, gd, Svennevads sn, Sköllersta hd, Ör. 1. 
dimidietas curie botolfs thorp 1351 27/1 u.o. SRAp or. (SD 6 s. 272). 

Värmland 
Botolfsbol, förr beb.(?), Rudskoga sn, Visnums hd, Värm1.1. 
halffth botholffzbool liggiandes j sama xghom 1443 21/3 u.o. SRAp or. 

Uppland 
Botolfsboda, okänd beb., Vendels sn, Örbyhus hd, Upps. 1. 
botolfs bodom 1457 C 7 f. 7. 

Botarby,  , Stora och Lilla, gdr, Tensta sn, Norunda hd, Upps. 1. 
xx peningx land jordh liggiandes j botwidharfaby 1423 6/5 Norunda hdsting 
DRAp or. 

Dalarna 
Botolfsbo, by, Vika sn, Falu stad, Kopp. 1. 
i botolfsbodhom 1399 23/10 Västerås SRAp or. Se Ståhl (1960 s. 107 f., 150), 
SMP (1 sp. 472). 
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Som synes är samtliga ortnamrtsefterleder relativt unga. Utbredningen av förleden 
Bot- stämmer med den bild man får av personnamnsbeläggen. De Bot-namn som 
förekommer i ortnamnen är de som var populära under medeltiden, i synnerhet 
helgonnamnet Botolver. Namnet Botmar tycks ha haft en sydöstlig utbredning 
med belägg från Småland och Blekinge. Det blekingska Bommerstorp, by i Ron-
neby landsförsamling, Medelstads hd (Botmarstop 1471 17/3 Skara SRAp or.) 
passar in. Det förtjänar också att nämnas att Botolver och Botvidher var förhål-
landevis vanliga namn i norra Uppland att döma av 1312 års markgäldslängder 
(SD 3 s. 86 if.). Ortnamnens vittnesbörd tycks vara förenligt med hypotesen om 
inlån. 

Boda i Mellby sn, Småland, har fornlämningar ca 350 m nordöst om den nu-
tida bebyggelsen (ek 6F5a). Attribueringen är dock osäker. Bostorp i Törnevalla 
sn, Östergötland, har flera fornlämningar som förefaller vara gravfält inom 
ägogränserna (ek 8G5a). Botolfsbo i Dalarna har två fornlämningar i norra delen 
av byns ägor (ek 13F1j). Alla övriga orter som kunnat lokaliseras saknar forn-
minnen markerade på ekonomiska kartan. 

Möjligheten finns att ett förhistoriskt ortnamn döljer sig i Bot-namn, som är 
bildade till hypokorismer, eller till ditematiska namn som slipats ner vid tiden för 
det första belägget. För att i någon mån gardera mig mot detta har jag gått igenom 
de ortnamn som innehåller Bot- i Rosenberg och medeltidsregistret. Förutom de 
ovan förekommande -(arva)by, -boda, -bol, -kyrka, -mark och -torp fann jag 
efterlederna -benning, -by (boteby [1312] u.d. u.o. SRAp or. (SD 3 s. 94), för-
svunnen by, Alunda sn, Olands hd, Upps. 1.), -böle, -dal, -gård, -kärr, -land, 
-rum, -ryd, -vik, och -åsen. 

Elementet LTkn-, -1Tkn 
Fvn. likn f. 'godhet, barmhärtighet, nåd, hjälp, tröst' är bildat till fvn. lika 'tycka 
om, behaga'; ordet är enligt WesAn (i SR! 11 s. 157) till bildningen identiskt 
med got. leikans f. 

Appellativet likn är möjligen belagt på svenskt område i sammansättningen 
likhus (Sö 174, U 818), av Erik Brate (i SR! 3 s. 136) tolkat som lik(n)hus 'här-
bärge'. Brate skriver: »Då likhus i båda inskrifterna är samordnat med 'bro' och 
tydligen utgör någon allmännyttig inrättning, synes det till betydelsen böra sam-
manställas med siluaus [U 996]». Han anger betydelsen 'härbärge för resande' 
och avvisar betydelsen 'likhus, gravvård' med motiveringen att det i Sö 174 före-
kommande ordet kummel antyder att den döde inte begravts på en kyrkogård. 

Sven B. F. Jansson (i SR! 8 s. 435) föredrar, dock utan att motivera sitt ställ-
ningstagande, tolkningen 'gravkista' .1  Senare har han (1984 s. 116) i sin popu- 

1  Jansson hänvisar till en uppsats i Fornvännen 46(1951) som emellertid inte återfinns där. 
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lärvetenskapliga bok om svenska runinskrifter utvecklat sitt förslag något. Han 
skriver: »Runstenarnas likhus kan ha åsyftat ett gravmonument i form av ett litet 
hus, rest ovanpå graven. Sådana gravhus har uråldriga kristna traditioner.» 

Senast har Williams (1995) givit stöd åt Brates tolkning. Han framhåller att 
det inte finns något annat belägg för att husliknande gravmonument har kallats 
likhus. Vidare bör, vad beträffar Sö 174, den dödes kropp ha blivit kvar på Got-
land, där han blev dräpt. Med för övrigt i huvudsak samma argument som Brate 
finner han att tolkningen 'själastuga' är att föredra. 

Mot tolkningen 'barmhärtighetshus' kan man invända att inte heller denna 
företeelse veterligen har kallats lik(n)hus på andra håll. Betydelsen 'gravvård' har 
en parallell i fsv. liksten, som dock troligen är ett lån från medellågtyskan (se 
WessU i SR! 11 s. 94). Enligt min mening är Brates tolkning den mer tilltalande, 
man kan emellertid inte säkert avvisa Janssons. 

WesAn (i SR! 11 s. 157) hävdar att namn på likn, liksom namn på Bot-, är 
nybildningar från missionstiden »och som sådana ytterst intressanta vittnesbörd 
om kristendomens djupgående inflytande även på namnskicket». Han framhåller 
att Likn- och Bot-namn på Gotland i stor utsträckning är bildade med samma 
efterleder. 

Kaufmann (1968 s. 235 f.) räknar med en stam Lic-, till germ. *lika- 'Kör-
per', i ett par namn: det langobardiska Lic-wald och det västfrankiska Lik-hardis. 
Han vill även räkna nordiska namn på Lik- till denna stam. För övrigt har jag inte 
funnit några spår av ett eventuellt germanskt likn (Reichert 1990, von Feilitzen 
1937, Searle 1897). 

Personnamnselementet lik(n) saknas i Norden utanför Sverige; i Sverige, 
undantaget Gotland, är det ovanligt. Efterleden -likn förefaller vara exldusivt gut-
nisk. Elementet är belagt på Gotland i runinskrifter som enligt Williams (1995) är 
från 1000-talet (G 113, 114, 141). Namnen är Ailikn, Likmundr , Liknatr, Liknvi, 
LikraifR. Herbert Gustavson (1938 s. 37, 45) ger några exempel på gotländska 
ortnamn bildade till personnamn på Lik-. 

I Uppland finns de vikingatida namnen Likbiorn, och Likviör (U 38, 984, 
1074, 1095, Helmer Gustavsson 1976 s. 104). Under medeltiden är namnbärarna 
på fastlandet främst förknippade med landskapen Småland, Östergötland och 
Södermanland. Efterlederna är -olver, -sten, och -vidher, varav namn på -vidher 
är vanligast (SMPs). 

En undersökning efter samma linjer som ovan av ortnamn på fastlandet innehål-
lande Likn-namn ger följande resultat. 

Småland 
Licknevarp, gd, Ö. Eds sn, N. Tjusts hd, Kalm 1. 
vik likwidavarp 1368 30/5 [Västervik] SRAp or. 
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Lixtorp, gd, Dalhems sn, N. Tjusts hd, Kalm. 1. 
af liquisthorp 1364 22/6 Västervik SD 8 s. 916 or. 

Efterledema motsäger inte antagandet att namnen är unga. Inga fornlämningar 
finns markerade på ekonomiska kartan inom gårdarnas ägogränser. 

Elementet Krist- 
Ett element Christ- finns belagt i ett antal namn från västfrankiskt område från 
600- till 800-talet (Förstemann 1901 sp. 367). Det är enligt Adolf Bach (1953 
s. 14) också betygat från Flandern. Bach tar i sammanhanget upp andra exempel 
på främmande element brukade som förleder i germanska namn, t.ex. Petribert. 
Från övrigt germanskt område verkar Christ- vara okänt (Reichert 1990, von 
Feilitzen 1937, Searle 1897). 

Krist- förekommer inte i nordiska runinskrifter och är mycket sällsynt i 
medeltida handskrifter. I DOP 1 saknas ditematiska namn på Krist-. Hos Lind 
upptas enstaka bärare av namnen Kristhallr (Island, sp. 717), Kristrtin (Island, sp. 
721) och Kristr0år (Island och Norge, sp. 721). I det medeltida Sverige var ele-
mentet något vanligare än i grannländerna, med namnen Kristitelf, Kristmodher, 
Kristmar och Kristvidher belagda från landskapen Småland, Östergötland, Väst-
manland och Västergötland. Av dessa är Kristvidher det mest frekventa med åtta 
belagda namnbärare (SMPs). 

Namnet Kristman är rimligen bildat till ett befintligt appellativ. Det har tret-
ton bärare i SMPs; den geografiska fördelningen inom landet verkar att ha varit 
ganska jämn. Danmark och Norge har två bärare vardera (DGP 1 sp. 802, Lind 
sp. 720). 

Jag har inte funnit några ortnamn innehållande personnamn på Krist-. 

Elementens geografiska utbredning. Variation 
Det förefaller som om det funnits ett sammanhängande, östsvenskt område där 
Bot- och likn-namn varit vanliga. Allra vanligast har de varit på Gotland. Namn 
på Krist- förefaller, i den mån namnens sällsynthet i källorna gör det möjligt att 
bedöma saken, att ha varit jämnare spridda över landet; de saknar också belägg 
från Gotland. Samtliga element har dock varit vanligare i Sverige än i övriga 
Norden. 

Otto von Friesen (1942a s. 365) gör inga försök att underbygga sin tes om 
variationens styrka på olika håll i Norden. Möjligen ansåg han att det gotländska 
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materialet talar för sig självt. På G 113, 114 möter en familj med fyra barn varav 
tre bär namn som varierar på en eller båda föräldranamnen. Namn som Mund-
valdr (G 173) och Botbiwrn (G 136), som saknar andra belägg, talar för att man 
ohindrat kunde bilda nya namn ur ett förråd av personnamnselement. Att varia-
tionen skulle ha varit särskilt svag på Island är väl ett mer diskutabelt antagande. 

Om von Friesen har rätt, har man för nordiska namn på Bot- haft stöd i de 
engelska namnen. Namnen på Krist- har stöd i Kristian och Kristina. 1 fråga om 
leden likn skall man emellertid i kristen tid ha infört ett element ur det icke-prop-
riella ordförrådet. Finns det paralleller till detta? 

Diskussion kring elementens betydelse 
Det har alltså hävdats att elementen Bot- och likn har införts av kristna i avsikt att 
bilda namn med from klang. Elementens betydelse gör det visserligen naturligt att 
tänka sig att de uppstått i kristen miljö, men ett sådant antagande är inte nödvän-
digt. Appellativet bot har i fornsvenskan bl.a. betydelsen 'hjälp'. Ordets ursprung-
liga betydelse i fornengelskan och fornhögtyskan är 'help, care' (von Friesen 
1942a s. 365). I Sigrdrffumål 19 förekommer sammansättningen bdkrtinar, som 
har antagits vara fel för bötrtinar 'Heilrunen' (Kuhn 1968 s. 30). Ordet återfinns i 
en besvärjelse i en medeltida runinskrift från Bergen (Snxdal 1994 s. 28). 

Appellativet lam har bl.a. betydelsen 'hjälp, tröst'. Även detta ord finns be-
lagt i den äldre eddan, bl.a. i sammansättningarna liknstafir (Sigrdrifumil 5, 
Håvamål 8) 'heilkräftige oder wohltätige Runen, Achtung oder Gunst' och lik-
nargaldr (ffivamål 120) 'helfender oder wohltätiger Zauber' (Kuhn 1968 s. 127). 
Även om den närmare betydelsen av sammansättningarna är osäker, står det klart 
att de har haft en innebörd av något välgörande. 

Betydelsen 'skydd, hjälp' har antagits för en rad personnamnsleder, däribland 
Bot-. Dit hör Berg-, Bjarg-, Borg-, Fria-, 	, -mundr, -varar (Janzen 1947 s. 
96, 121, Andersen 1970 s. 198 f.). Märk också den gutniska förleden Gagn-. Jag 
finner det från denna synpunkt sett vara fullt möjligt att elementen har upp-
kommit i förkristen tid. Henrik Williams (1995) kommer fram till samma förkla-
ring till elementens uppkomst och finner den sannolikare än det kristna alterna-
tivet. 

Förnamn på -fass har veterligen samtliga en heroisk, högstämd karaktär.1  
Bodbss passar inte alls in i sällskapet. WesAns antagande att det bildats i opposi-
tion mot de övriga namnen i gruppen är därför tilltalande. 

1  Att ett mansnamn *Hemfus skulle ingå i ortnamnet Hemfosa har på goda grunder avvisats av 
Roland Otterbjörk (1955 s. 43 if.). 
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Wess6n anser att Bot- och likn är nära samhöriga. Han framhåller att elemen-
ten på Gotland i stor utsträckning uppträder med samma efterleder (se ovan 
s. 91). Man kan mot detta invända att det inte är så märkligt att namn på Likn- har 
efterleder som också förekommer i sammansättning med Gotlands i särklass mest 
produktiva förled; variation är den troliga förklaringen också till Botlikn. 

Slutsatser 
Mycket talar för att Bot- och kanske även likn är gamla inhemska personnamns-
element på Gotland. De är vanliga redan i inskrifter från 1000-talet. Är det sanno-
likt att kristna personnamnselement så snabbt skulle bli så produktiva just här, 
medan de vinner mycket begränsat inträde i övriga Norden? Gotländska ortnamn 
innehållande personnamn på Bot- har av Ingemar Olsson bedömts vara förkristna. 

Emellertid har von Friesen en poäng i att förutsättningarna på Gotland varit 
gynnsammare än annorstädes tack vare variationens starka ställning på ön. Ort-
namnens vittnesbörd är dock ett kvarstående problem för hans hypotes. Är det 
rimligt att anta att ett betydande antal bebyggelser fått nya namn innehållande 
personnamn på Bot- under kristen tid? 

Elementen Bot- och likn har snarlik betydelse och är båda förknippade med 
Gotland i synnerhet och ett östligt, svenskt område i allmänhet. Detta är rimligen 
ingen tillfällighet; båda elementen har förmodligen blivit populära i gutnisk miljö 
tack vare sin innebörd; möjligen har de också bildats där. Det finns inga tving-
ande skäl att anta att denna miljö varit kristen. Det gotländska materialet talar för 
att att lederna är inhemska. 

Det är dock märkligt att det i det övriga Norden finns så lite stöd för existen-
sen av Bot-namn i förkristen tid. De fåtaliga beläggen på svenska fastlandet från 
1000-talet skulle kunna förklaras som lån från gutniskan; namntypen har då spritt 
sig från Gotland mot väster, såsom redan E. H. Lind (1914 s. 174) har föreslagit. 
Namn på Likn- är däremot så ovanliga utanför Gotland under medeltiden att 
avsaknaden av förkristna belägg kanske inte är anmärkningsvärd. 

Emellertid kan man knappast tänka sig att Gotland har haft en så stor påver-
kan på hela Norden. Engelskt inflytande har säkert varit viktigt. Särskilt gäller 
detta naturligtvis Botolver, som bör ha fått sin popularitet genom uppkallelse efter 
helgonet. Det vanliga Bothild saknar veterligen belägg på Gotland och kan inte 
vara lånat därifrån. Möjligt är, som Ingemar Olsson (1984 s. 63,1994 s. 70) före-
slår, att Bot-namnen är inhemska på Gotland men inlånade i resten av Norden. 

Följande utveckling är tänkbar: Elementen har i förkristen tid varit vanliga på 
Gotland. I övriga Norden har de varit ovanliga eller saknats. I kristen tid blir hel-
gonnamnen Botolver och Botvidher vanliga (det senare endast i Sverige). Under 
inflytande från helgonnamnen och kanske från associationen med 'botgörelse' får 
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även övriga Bot-namn ett uppsving. Att Bothild är särskilt omtyckt kan bero på 
att tidiga nordiska namnbärare varit av hög börd, såsom von Friesen antar. 

I det östliga, svenska området är elementen vanligare tack vare inflytande 
från Gotland. De har kanske brukats här i begränsad utsträckning redan i förkris-
ten tid. Dessutom har Bot-namnen haft stöd av uppkallelse efter S:t Botvid och av 
variation utgående från dennes namn. 

Namnet BoObss tyder på att den appellativa, kristna betydelsen hos Bot- varit 
levande åtminstone på Gotland. Möjligen har även elementet likn givits kristna 
associationer. Denna led är emellertid mycket sällsyntare, och det saknas säkra 
tecken på att den är vanligare i kristen än i hednisk tid. 

Jag kan inte inom ramen för denna uppsats ta ställning till elementets Bot-
uppkomst och spridning utanför Norden. I ljuset av de namn som Reichert (1990 
s. 485 f.) för till elementet förefaller det dock sannolikt att detta har förkristna 
anor i det germanska personnamnsförrådet. Kanske bör man hellre föra de namn 
på Lic- som Kaufmann (1968 s. 235 f.) tar upp till en bildning till fvn. lika 'tycka 
om, behaga' än till germ. *lika- 'körper' . 
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Sumrnary 
Christian personal name elements? 

By Lennart Ryman 

The personal name elements Böt- and Likn-, -likn have been interpreted as 'peni-
tence' and `mercy' respectively. It has been claimed that they were introduced by 
Christians, in order to form names appropriate to the new religion. According to 
this theory, Bot- was introduced in seventh-century England, whence it spread to 
Scandinavia and the High German area; likn, on the other hand, seems to have 
been exclusively Gotlandic and Swedish. 

The main argument for the theory is that the elements in question are not 
found in pre-Christian sources. The existence of the element Krist- shows that 
Christian elements could be incorporated in the old system of dithematic names. 
There is, however, some evidence that the existence of Bot- in continental Ger-
manic sources precedes the introduction of Christianity, and it seems likely that 
both Bot- and likn are of pre-Christian origin on Gotland. 

The original meaning of the elements can in my opinion, judging by the 
Scandinavian evidence, probably be roughly rendered as lelp, improvement' , a 
meaning to which there are numerous parallels among Scandinavian personal 
name elements. However, it is quite possible that the elements later came to be 
associated, to a greater or lesser extent, with the Christian concepts referred to. 


