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NORNAs personnavneterminologiprojekt blev påbegyndt i 2001 hvor en arbejdsgruppe blev nedsat 

for at give et billede af termbrugen i den moderne personnavneforskning i Norden. I første omgang 

har projektet et deskriptivt formål, og alle personnavnetermerne bliver samlet i en fælles database. 

Kronologisk dækker projektet perioden fra 1980 (Finland dog fra 1960) og frem til i dag. Deltager-

ne fra de forskellige nordiske lande har meget forskellige vilkår for arbejdet som spænder lige fra 

meget få personnavneudgivelser og til overordentlig mange publikationer at excerpere. Arbejdet 

skrider frem og om nogle år vil vi have en uvurderlig oversigt over brugen af terminologi i nutidens 

personnavneforskning i Norden. 

 

Projektets början 

Vid ett möte med NORNA-kommittén 22 april 2001 utsågs en arbetsgrupp som skulle arbeta med 

nordisk personnamnsterminologi. Gruppens deltagare bestod av Vibeke Dalberg, Danmark (har 

senare ersatts av Birgit Eggert), Sirkka Paikkala, Finland (senare har även Leila Mattfolk 

tillkommit), Anfinnur Johansen, Färöarna, Guðrún Kvaran, Island, Gulbrand Alhaug, Norge, och 

Lena Peterson, Sverige (har senare ersatts av Eva Brylla, och även Mats Wahlberg har tillkommit). I 

princip är dessa ansvariga för registreringen av data inom sitt eget språkområde, men alla nordiska 

personnamnsforskare är välkomna att delta i projektet. Det är nödvändigt att flera skall delta i 

framtiden, eftersom det har visat sig att projektet är svårt att bedriva med det begränsade 

deltagarantalet. Projektet har från början haft Vibeke Dalberg och Eva Brylla som koordinatorer, 

vilka senare har ersatts av först Mats Wahlberg och senare Birgit Eggert. Gulbrand Alhaug svarar 

för databashanteringen. 

 Syftet med projektet är att ge en bild av termbruket i modern personnamnsforskning i 

Norden. Registrering av termer görs och läggs in i en databank. Alhaug har skapat ett schema för 

registreringen, där gruppens deltagare lägger in erforderliga data. Följande uppgifter anges: term, 

språk, källhänvisning, namnexempel, definition och eventuell kommentar. 



 Kronologiskt täcker projektet perioden från 1980 till nu. För Finlands del börjar 

perioden dock något tidigare, nämligen 1960, eftersom personnamnslitteraturen efter 1980 inte 

ansågs vara tillräckligt representativ. All slags personnamnsforskning skall tas med, men 

källmaterialet är begränsat till att endast omfatta vetenskaplig personnamnslitteratur. 

 Projektet skall, åtminstone till en början, vara uteslutande deskriptivt. Det är kanske 

möjligt att i en senare fas av undersökningen dra normativa konklusioner av resultaten. 

Förhoppningsvis skall denna databank kunna utgöra grund för en mera väl övervägd och entydig 

terminologi i framtiden och även leda till fruktbara diskussioner bland namnforskarna. Även om 

terminologiska problem har dryftats åtskilligt vid olika nordiska namnsammankomster, råder 

fortfarande en viss förvirring och osäkerhet i dessa frågor. 

 

Historik og arbejdsgang 

Arbejdsgruppen mødtes første gang i København i 2003 hvor man blev enige om at projektets 

formål var ”at tegne et billede af termbrug i moderne personnavneforskning i Norden” (Beslut-

ningsreferat 3.–4. april 2003). Samme år mødtes gruppen igen ved navneforskerkongressen i 

Tällberg hvor de praktiske principper for excerperingen blev bestemt. Projektet blev efterfølgende 

præsenteret på den 22. internationale navneforskerkongres i Pisa i 2005 af Eva Brylla og Vibeke 

Dalberg som også har forfattet en rapport om projektet i Studia anthroponymica Scandinavica 25 

(2007). 

 Gruppen mødtes igen i forbindelse med den fjortende nordiske navneforskerkongres i 

Borgarnes på Island i 2007. Det viste sig at størstedelen af gruppens medlemmer havde haft dårlig 

tid til excerperingsarbejdet, og kun det finske materiale havde det ønskede omfang på det tidspunkt. 

På dette møde blev det desuden foreslået at tage kontakt til ICOS’ terminologigruppe med sigte på 

et muligt samarbejde mellem de to grupper. Siden 2007 har gruppen mødtes en gang om året. I 

2008 blev det muligt for gruppen at mødes i Uppsala på SOFI. Her præsenterede Gulbrand Alhaug 

en vellykket databasetest med det der på det tidspunkt forelå af inddaterede svenske og norske 

termer, og Mats Wahlberg informerede om ICOS’ terminologiarbejde og præsenterede en liste over 

engelske termer som danner grundlaget for arbejdet. I første omgang er ICOS’ arbejde deskriptivt, 

ligesom NORNAs, men man håber at kunne skabe en normativ termliste på sigt.  

 I 2009 mødtes arbejdsgruppen i Helsinki på Focis. Her diskuteredes en del konkrete 

og praktiske forhold som havde vist sig i arbejdsprocessen, og det viste sig nødvendigt at lave en 



protokol eller manual for indtastning så materialet kunne blive så ensartet som muligt. I 2009 blev 

gruppen desuden enige om en arbejdsgang som man mente ville være optimal for projektet:  

 
• Fase 1: Excerpering og inddatering samt indførelse i databasen 
• Fase 2: Ordning inden for hvert sprog 
• Fase 3: Sammenføring af de forskellige sprog og etablering af en fælles kerne af termer som 

vi kan behandle på alle de involverede sprog.  
• Fase 4: Normering 

 
Målet for gruppen på daværende tidspunkt var en fremlæggelse på navneforskerkongressen i 2012, 

og det er altså lykkedes at opnå, selvom målet om at alt arbejdet var udført til den tid, ikke er 

realiseret. 

 Gruppen har siden mødtes i forbindelse med to NORNA-symposier. I 2010 mødtes 

man på SOFI i Uppsala forud for NORNAs 40. symposium i Älvkarleby, og i 2011 blev der afholdt 

et møde i forbindelse med NORNAs 41. symposium i Tórshavn på Færøerne. Begge steder blev 

praktiske forhold i arbejdet diskuteret, og man var enige om at det fortsat var realistisk at 

præsentere projektet ved navneforskerkongressen i 2012. Når alle inddateringer er indkommet og 

ordnet i databasen, er det gruppens håb at databasen kan offentliggøres på NORNAs hjemmeside, til 

brug for alle. 

 Gennem årene har gruppen besluttet og præciseret en del i forhold til den praktiske 

indsamling af materialet. Det er fx blevet besluttet at hvert deltagerland kun excerperer tekster på 

egne sprog, hvilket betyder at litteratur på fx engelsk eller tysk om nordiske personnavneforhold 

ikke excerperes. Derimod gør det ikke noget at den enkelte publikation omhandler ikke-nordisk 

navnebrug. Det er altså de nordiske sprogs samlede personnavneterminologi vi er interesserede i. 

 Det er blevet diskuteret hvor mange gange den enkelte term skal excerperes. Nogle 

termer forekommer jo rigtig mange gange, og skal man blive ved med at excerpere den samme 

term, når man har 50 forekomster? Nogle mente at de første 3–5 gange den defineres må være nok. 

Andre var bekymrede over om vi på den måde er sikre på at vælge de 3–5 rigtige. Med sigte på de 

enkelte termers frekvens ville det være godt med en fuldstændig excerpering, især med hensyn til 

udvælgelsen af de såkaldte ”kernetermer” som blev omtalt ovenfor.  

 Relativt sent i processen blev det klart at der måtte være et bindeled mellem de 

forskellige sprog. Hvor andre detaljer ofte er blevet diskuteret pga. forskellige meninger om 

materialet, var alle enige om at det måtte være svensk som skulle være fællesnævneren i databasen. 

Der blev således i 2009 indført et ekstra felt i indtastningsskemaet som angiver en svensk 



oversættelse af den excerperede term for at kunne sammenføre de forskellige sprogs ensbetydende 

termer. 

 Forudsætningerne for arbejdet i de forskellige deltagerlande er meget forskellige. Det 

har sin grund i relativt store forskelle i det materiale der skal excerperes. Færøerne har, bortset fra 

nogle enkelte termer, i princippet ingen særlige personnavnetermer, og her må man altså afvente 

den øvrige excerpering og skabe termer efter det mønster som viser sig i de øvrige nordiske lande. 

Primært koordineres de færøske termer med det islandske materiale som ligger sprogligt nærmest. 

For Finlands vedkommende er der både finske og svenske termer at excerpere, og på grund af et 

meget rigere orddannelsessystem er der omtrent dobbelt så mange termer i finsk end i de nordiske 

sprog. Når det gælder Sverige, har man dér den udfordring at der er publiceret svært meget 

personnavnelitteratur, og derfor er excerperingen en særligt omfattende og en stor opgave for de 

svenske deltagere. Island, Norge og Danmark har nok haft en lidt mere overskuelig arbejdsmængde, 

og her nærmer man sig afslutningen på excerperings- og inddateringsfasen.  
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