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Toponymer i Finland enligt Peter I år 1713 
Martina Björklund 

Åbo Akademi 
martina.bjorklund@abo.fi 

Abstract:  The article describes Peter I’s part in the Russian campaign to South-
ern Finland in the spring and summer of 1713 during the Great Northern War 
(1700–21). Peter went to Finland twice during this campaign. The article analyses 
and discusses the names of various places in Finland used by Peter in the letters 
and other documents that he wrote during these two trips. The main findings are 
the following: Whenever there is a Swedish name, Peter uses a Russian version of 
that name. The spelling of the same name often varies between texts. Most 
spellings combine traits of established forms with traits reflecting pronunciation. 
A few names read as ‘translations’ of the parts of compound Swedish names into 
Dutch or German cognate words written with Cyrillic letters. When it comes to 
the use of individual graphemes, Peter prefers the letter ‹ѳ› to ‹ф›, he uses the let-
ter ‹э›, included in the newly introduced Civil Script, but he also uses the old 
letter uk ‹оу›, which was excluded from the Civil Script. 
Keywords:  The Great Northern War, Southern Finland, Peter I, letters and 
 documents, toponyms, naming and spelling, Swedish, Russian 

1. Inledning 

UNDER DET stora nordiska kriget (1700–1721) deltog Peter I personligen 
i tre krigsoperationer i Finland somrarna 1713 och 1714. Under dessa kam-
panjer skriver han en hel del brev och andra skrivelser, där man bland myc-
ket annat får reda på var i Finland Peter och hans armé och flotta rör sig 
samt var fienden kan tänkas hålla till. Således innehåller texterna namn på 
orter, vatten och öar i Sveriges östra rikshalva. I mitt bidrag till denna fest-
skrift vill jag uppmärksamma Pers intresse för toponymer, och inte minst 
studien av svenska önamn på gamla kartor över Finland (Ambrosiani 2012). 
Syftet med artikeln är således att studera hur Peter I på ryska med kyrillisk 
skrift återger finländska kultur- och naturnamn. Jag begränsar mig dock till 
breven från sommaren 1713, detta på grund av att 1713 är det sista året för 

http://mailto:martina.bjorklund@abo.fi


32

Martina Björklund

vilket Peter I:s brev och papper finns vetenskapligt utgivna (Письма и бу-
маги императора Петра Великого. Т. 13:1 [1992], 13:2 [2003]).1 Texterna 
i denna utgåva är försedda med detaljerad metadata så att man till exempel 
får veta om förlagan är en kopia eller om det är fråga om Peters egenhändiga 
handskrift, om olika kopior av samma text innehåller avvikelser och vari-
anter samt i vilka arkiv och samlingar förlagorna återfinns. Ibland får man 
till och med veta namnen på de budbärare som förmedlat breven, och i no-
terna citeras ofta de brev som Peters brev är svar på. Egenheter i stavningen 
reflekteras i alla texter, men det är bara i Peters egenhändigt skrivna brev 
och anteckningar som man strävat efter största möjliga överensstämmelse 
med förlagan så att även de bokstäver som uteslöts ur alfabetet vid reformen 
1917–1918 (‹і›, ‹ѣ› och ‹ѳ›) och hårda tecken sätts ut enligt förlagan. Vad 
bokstäver och användningen av hårt tecken beträffar följer de övriga tex-
terna modern praxis. Användningen av stor bokstav följer modern praxis i 
alla texter. De principer man följt vid utgivningen av texterna finns nog-
grannare beskrivna i en artikel (Майкова 1961). 

Under våren och sommaren 1713 var Peter den store i Finland två 
gånger: den första med avseglats från Kronslott vid ön Kotlin den 2 maj och 
återkomst till S:t Petersburg den 12 juni, och den andra med avseglats den 
31 juli och återkomst den 14 september. I fältjournalen över tsar Peters del-
tagande i fälttågen 1713 (Походный журналъ 1713 года, utgiven i tryck 
1854) får man en något mera detaljerad uppfattning om rutterna än vad 
man kan utläsa ur breven. Den första färden gick via Berezovye ostrova 
’Björköarna’ in i den finländska skärgården förbi Veckelax (sedermera 
Fredriks hamn) och vidare till Helsingfors, dit man kom fram den 10 juni. 
Svenskarna hade bränt och lämnat staden samt dragit sig till Borgå. Peter 
och flottan avseglade till Borgå den 12 juni och kom fram den 14. Det kom 
inte heller här till någon strid. Peter började söka efter en lämplig plats att 
befästa och ha som stödjepunkt i Finland. Valet föll på en större holme i 
Pernåviken vid Tärvik inte långt från Forsby, dit man kom fram den 26 maj. 
Den 31 maj beslutade tsaren att bege sig till S:t Petersburg, och man fick för 
det mesta ro i motvind. Den 5 juni kom man så fram till Viborg. Redan föl-
jande eftermiddag fortsatte man och övernattade vid ön Rödhäll en bit utan-
för Viborg. Via Björköarna tog man sig så till Kronslott och S:t Petersburg. 

Den andra färden gick också från Kronslott via Björköarna och Rödhäll 
genom skärgården till Helsingfors, dit Peter kom fram den 5 augusti efter 
en svår storm den 3 augusti. Han stannar i Helsingfors till den 17 augusti 

1 Ett urval av brev från 1714 finns publicerade i del 1 av V. Berchs samling från 1829 
(Собраніе писемъ императора Петра  I го къ разнымъ лицамъ съ отвѣтами на оныя).



då hela fältarmén och galärflottan beger sig mot Åbo. Till att börja med följer 
Peter med flottan och åtminstone den båt som han färdades i ska ha varit så 
långt västerut som till Ingå (Походный журналъ…, s. 39), men då det blir 
uppenbart att flottan inte ska kunna ta sig förbi svenskarna som står vid 
Tvärminne (Uddgren 1906, 54), stiger Peter iland i Pickalaviken och förenar 
sig med fältarmén som tågar mot Åbo. I Karis vid bron över Landsbro ström 
står den 22 augusti ett litet slag som ryssarna efter fyra timmar vinner och 
kan tåga vidare (Kuvaja 2014). Enligt fältjournalen och breven kom man 
fram med hela kåren till Åbo den 28 augusti2 och fann staden tom på folk, 
förutom några tarvliga köpman (»кромѣ нѣсколькихъ человѣкъ подлыхъ 
купцовъ» Походный журналъ…, ss. 42 f.). Under sina dagar i Åbo var Peter 
inkvarterad i köpmannen Gustaf Wittfooths hus (Immonen [2015]). Enligt 
fältjournalen ska herr generalen3 den 29 augusti ha rört sig i roddbåt längs 
kusten och sökt och plockat upp sex kanoner ur vattnet (Походный жур-
налъ…, s. 43). Den 30 augusti skötte han sin korrespondens – fjorton brev 
är daterade i Åbo den dagen. Den 31 augusti ska han åter ha rört sig i rodd-
båt längs kusten och fått tag i 31 »tungor», män och kvinnor (a.st.). Det 
finns brev och skrifter daterade i Åbo den 1 och 2 september, men den 3  sep-
tember bryter Peter och trupperna upp och börjar röra sig tillbaka mot 
Helsing fors längs samma väg som man kommit. I Pojoviken står några båtar 
ur galärflottan den 7 september. Herr konteramiralen Peter kliver på och 
seglar till Helsingfors dit man anländer följande dag. Den 10 september av-
seglar Peter så mot S:t Petersburg. Man övernattar i närheten av Pellinge och 
seglar vidare via Rödhäll och Björköarna till Kronslott och slutligen 
S:t Peters burg, dit tsaren alltså anländer den 14 september. 

2. Platser som nämns och hur de benämns 

De kartor ryssarna använde sig av vid den här tiden var svenska (Письма и 
бумаги 2003, 417),4 och eftersom man rörde sig i Finlands svenskbygder är 

2 I svenska och finländska källor står det allmänt att tsaren kom till Åbo först den 2  sep-
tember (Fagerlund, Jern & Villstrand 1993, 301; Kuvaja 2014; Uddgren 1906, 59). Ett 
så kallat »universal», med löften och hot till Finlands folk som återfinns bland Peters 
skrivelser, är daterat och sägs vara givet i Åbo just den 2 september. 

3 Peter hade upphöjts till general den 6  augusti, vilket han skriver om i ett brev till sin 
hustru Jekaterina den 12  augusti (Письма и бумаги 2003, 89), och finner det lustigt 
att han blivit upphöjd till general då han befann sig på en båt och till schoutbynacht 
(eller konteramiral) på stäppen, dvs. efter segern vid Poltava 1709 (Письма и бумаги 
2003, 396).

4 Breven från sommaren 1713 vittnar om att det gjordes förberedelser för att rita egna 
kartor vartefter trupperna och skärgårdsflottan drog fram.
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det troligt att tillfångatagna »tungor» i huvudsak talade svenska. Som vi 
kommer att se är det svenskspråkiga toponymer som Peter baserar sina 
ryska benämningar på, utom i ett fåtal fall där det finns endast finska namn. 
Peters stavning är inte konsekvent och reflekterar i hög grad uttalet. Den 
kan därför skilja sig rätt markant från den stavning som senare blev standard. 
Enligt Michail Bogoslovskij (Богословскій 1917, 224 f.) skriver Peter orden 
som de låter, och där det finns två bokstäver för samma ljud (dvs. ‹e›/‹ѣ›, 

‹і›/‹и›, ‹ф›/‹ѳ›) är han inte så noga med vilken han väljer. Hårt tecken kan 
han sätta ut både där det är på sin plats och där det inte är det. Issatschenko 
(1983, 531) menar å sin sida att Peter tydligt föredrar ‹ѳ› framför ‹ф›. 

Stavningen av namn som innehåller grafemet ‹h› behöver en särskild 
kommentar. Enligt en tradition som går långt tillbaka har latinskt ‹h› trans-
littererats med kyrilliskt ‹г›. Som Boris Uspenskij (Успенский 2002, 155–
159) skriver härstammar denna tradition från läsningen av religiösa texter 
(s.k. книжное чтение) i de södra delarna av Kievriket där man uttalade 
grafemet ‹г› som en tonande velar frikativa [γ]. Längre norrut anammades 
också denna läsning även om man annars inte hade samma uttal. Det upp-
stod då ibland felstavningar: man kunde skriva ‹х› i stället för ‹г› eller tvär-
tom, och man kunde också lämna bort ‹г› som en markering av bokligt uttal. 
Det akustiskt närstående ‹h› i utländska ord började tidigt återges med ‹г› 
vid translitterering. Vid transkription baserad på uttalet kunde ett ‹г› som 
skulle motsvara ‹h› utelämnas. Uspenskij ger Гамбург och Амбурк som ex-
empel på varianter med translitteration vs transkription (Успенский 2002, 
158). Bland Peters benämningar på finländska toponymer finner vi exempel 
på både translitteration och transkription gällande bokstaven ‹h›.  

I det som följer går jag igenom toponymerna gruppvis: först öar och 
andra platser i anknytning till havet, därefter vattendrag och mindre orter 
och till sist städer. Beträffande de toponymer som förekommer i Peters egen-
händiga texter koncentrerar jag mig på dessa omnämnanden men nämner 
vid behov ytterligare varianter i texter som skrivits eller kopierats av andra. 
Trots att dylika texter är mera anpassade till dagens ortografi kommenterar 
jag ändå toponymer som påträffas bara i dem. Som bilaga finns en lista över 
de namn som diskuteras. 
2.1. Öar och andra platser i anknytning till havet 
Under seglatserna passerar tsar Peter olika öar som han nämner i breven, 
eller så anger han var fienden håller till, skriver ukaser om var delar av flot-
tan ska röra sig och var farvattnen ska studeras. Om ön Kotlin (sv. Reitskär, 
fi. Retusaari), där ryssarna vid den här tiden redan uppfört fästningsverk, 



används genomgående det ryska namnet. Även om Björköarna, som alltid 
anges utan att särskilja de olika öarna (för deras namn, se Ambrosiani 2012, 
120–123), används genomgående det ryska namnet Березовые острова 
som fortfarande är i bruk.  

Ön Rödhäll ( fi. Tuppuransaari, ry. остров Вихревой) ligger ungefär 
mittemellan Viborg och Björköarna. I Peters skrifter återges endast det 
svenskspråkiga namnet5 som Рогель (nominativ förekommer dock inte) och 
Роген (при острове Роген, där skrivaren möjligen har blandat med Rügen, 
Письма и бумаги 2003, 86). Skrivningen följer således den traditionella 
translitterationen av latinskt ‹h› till kyrilliskt ‹г›. Bokstaven ‹d› får ingen 
motsvarighet, vilket kan spegla talspråket där ordet röd kan uttalas utan [d]. 
Överlag tenderar Peter att förenkla svenska konsonantkombinationer. I tex-
ter tryckta på 1800-talet böjs namnet Рогель i singular (se t.ex. Матерiалы 
для исторiи русскаго флота 1865, 170), medan det i Peters brev behandlas 
som plural. Det enda omnämnandet i en av Peter egenhändigt skriven för-
laga är междо Рогелеѳ6 (Письма и бумаги 1992, 178) med genitiv plura-
ländelse där Peters favoritbokstav ‹ѳ› för [f] reflekterar utljudsskärpningen 
i uttalet av slutkonsonanten. Transkription där bokstaven ‹h› eller ljudet [h] 
i utländska namn inte får någon motsvarighet, kan ses i benämningen av 
Hangö udd/Hangö. Peter skriver själv genomgående Ангут i de studerade 
breven (Письма и бумаги 2003,105, 106, 116), medan Гангут[ъ] sedermera 
blev den gängse formen (se t.ex. Бородкинъ 1910, 153–157; numera Полу -
остров Ханко/Ханко). 

Intressant nog finns det också ett exempel på hyperkorrektion när det 
gäller användningen av ‹г›. I ett brev nämner Peter Åland två gånger – до 
Аланта och от Галанта (Письма и бумаги 2003, 116 f.) – och åstadkom-
mer således genom att lägga till ett ‹г› en variant som inte är motiverad av 
den ursprungliga formen. Historikern M. Borodkin kallar Åland Аландъ 
(Бородкинъ 1910, 146) medan P.  M. Majkov skriver om Аландскіе ост-
рова (Майковъ 1911, 46). I ett brev, som dock inte är egenhändigt skrivet, 
nämns ön Hogland ( fi. Suursaari, ry. Гогланд) i prepositionsfrasen против 
Гохланта (Письма и бумаги 1992, 176). I början av namnet translittereras 
således ‹h› med ‹г›, medan den tredje bokstaven ‹g› återges med ‹х›, vilket 
antingen beror på den sammanblandning av ‹г› och ‹х› som Uspenskij 
(2002) nämner, eller så är förebilden den tyska varianten av namnet 
5 Åtminstone på vissa gamla svenska kartor anges även det finska namnet: på kartan 

34:3a i Ambrosiani 2012 Topora Sari (eller möjligen Topara Sari) och på Eldberg [1707]. 
»Special hydrographisk karta öfver Karelska skärgården från Björkösund till Wiborg» 
Topporasari.

6 Vid utgivningen av Peters egenhändigt skrivna texter markeras de bokstäver som står 
ovanför raden i manuskripten med kursiv stil. Jag beaktar inte denna markering i  citaten.
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 Hochland. I två andra kopior av samma brev skrivs dock Гогланта. Peter 
uttalar ‹d› i slutet av namn på -land som [t] med rysk eller tysk utljudsskärp-
ning och skriver uttalsenligt ‹т› för både Åland och Hogland, även i böjda 
former där [d] inte skulle genomgå utljudsskärpning enligt rysk ortoepi. 

Den holme i Pernåviken nära Forsby som befästes i maj 1713 benämns 
Форзбин /Форсбин i två skrifter, dock ingendera skriven av Peters egen hand 
(Письма и бумаги 1992, 173 f.). Ryssarna torde således ha hört namnet 
Forsby i bestämd form. Holmen, som nu är en halvö, fick sedermera namnet 
Ryssön (Kuvaja 2014, 21). Borodkin translittererar och skriver om ön 
Форсбю (Бородкинъ 1910, 143). En annan ö i Finska viken som nämns 
bara i ett textavsnitt som inte är skrivet med Peters handstil är Seitskär 
( fi. Seiskari) som har fått stavningen Сескер (Письма и бумаги 1992, 144). 
Att vokalen i namnets andra stavelse återges med ‹е› skulle tyda på att för-
lagan är det svenska namnet, medan avsaknaden av motsvarighet till ‹t› 
både liknar den finska varianten och är i paritet med den förenkling av 
 konsonantkombinationer i svenska namn som ofta förekommer. I dag kallas 
dock ön Сескар mera i överenstämmelse med det finska namnet. Intressant 
nog kan Peter också åstadkomma en konsonantkombination där det svenska 
namnet inte har någon. Detta sker i Peters benämning av ögruppen Pellinge 
(utanför Borgå) som blir Пельтингъ (Письма и бумаги 2003, 88). Här läg-
ger Peter till ett ‹т› som inte motiveras av förlagan. I slutet lämnas ‹е› bort. 
Det finns äldre belägg av det svenskspråkiga namnet som också saknar detta 

‹e› (Hulden m.fl. Finlandssvenska bebyggelsenamn, s.v. Pellinge). Borodkin 
skriver Пеллинге  (Бородкинъ 1910, 143). 

Sommaren 1713 befann sig Peter I aldrig vid Hangö udd/Hangö (Ангут, 
som han skriver), men han var mycket intresserad av detta område på grund 
av att stora skepp kunde ta i land där. Två andra platser av motsvarande in-
tresse var Tvärminne (som också ligger på Hangö udd) och Jungfrusund 
utanför Kimitoöns sydvästra spets. Den ryska galärflottan kunde inte ta sig 
förbi dessa ställen 1713 (men sjöslaget vid Hangö udd följande sommar 
 ändrade på det). I Peters egenhändiga skrifter förekommer tre olika skriv-
ningar av Tvärminne: Твереминде, Тереминде och Твериминде (Письма и 
бумаги 2003, 105, 106, 116). Här har Peter åstadkommit former med pleo-
foni genom att skjuta in ett ‹е› mellan ‹р› och ‹м›, dock som ‹и› enligt obe-
tonat uttal i den tredje varianten. Dessutom skriver han ‹нд› där namnet 
på svenska vanligtvis även historiskt haft ‹nn›. Möjligtvis har Peter stött på 
formen Tvärmynde, som till exempel används i Anteckningar under en resa 
i Finland år 1747 av Augustin Ehrensvärd (utgiven av R. Hausen 1882). Slut-
ligen har konsonantkombinationen ‹Тв› i början av namnet förenklats till 

‹Т› i variant nummer två, vilket kan ha skett av misstag då texten är skriven 



samma dag som den ukas där två belägg av den första varianten finns. Hos 
Borodkin kan man läsa om Тверминне (Бородкинъ 1910, 164). 

Namnet Jungfrusund har fått en intressant form. Det finns två stavnings-
varianter: Юмфорзунтъ och Юмѳорзунть (Письма и бумаги 2003, 93, 
116). Det första ledet Jungfru- återges som Юмфор-/Юмѳор-, som är en va-
riant av ordet юнфер inlånat från tyskans Jungfer i betydelse av sjötermen 
’jungfru’ (ett slags vantblock, se Vasmer 1958, s.v. юнфер). Peter har alltså 
kopplat ihop det svenska ordet jungfru med det besläktade tyska ordet och 
det ryska lånordet. Det andra ledet -sund uttalar Peter tydligen på tyskt vis 
med [z] för ‹s› och [t] för ‹d› och skriver enligt det uttalet. Den första vari-
anten slutar med hårt tecken ‹ъ› och den andra med mjukt tecken ‹ь›, vilket 
inte har att göra med olika uttal utan med att Peter ofta skriver vissa bok-
stäver likadant, bland andra hårt och mjukt tecken (Майкова 1961:451). På 
1800-talet varierade den ryska stavningen mellan Юнгферзундъ (se t.ex. Во-
енный энциклопедическiй лексиконъ 1852, 13) och Юнгфрузундъ (se t.ex. 
Языковъ 1838, 201). Båda skrivningarna, men utan hårt tecken, före -
kommer ännu i dag. 
2.2. Vattendrag och mindre orter 
På vägen mellan Helsingfors och Åbo finns några vattendrag och mindre 
orter som nämns i Peters brev och skrifter. I ett brev som skickats till tolv 
olika personer och i en snarlik text för tidningen Vědomosti, publicerad den 
12 september 1713, beskriver Peter fälttåget och intagningen av Åbo. Här 
beskrivs det tidigare nämnda slaget vid Landsbro i Karis. Denna plats anger 
Peter som: в рѣкѣ Карислансбру (Письма и бумаги 2003, 96), dvs. ån be-
nämns med en sammanslagning av namnet på orten och namnet på bron. 
Sammansatta ord på lands- uttalas ofta utan att [d] hörs, och Peters stavning 
reflekterar detta uttal. I den tryckta texten har man skilt åt Karis och Lands-
bro: карїсъ ланзбро samt återgett ‹s› med tonande ‹з› och ‹o› med ‹о› 
(Вѣдомость 12.9.1713). I samma brev och text omtalas också att fiendens 
armé står vid byn Somero och har för avsikt att stoppa ryssarna vid Salo å. 
Peter benämner byn Зомерсъ. Peters stavning reflekterar åter ett »tyskt» to-
nande uttal av ‹s› i början av ord. Hur Peter fått till ett ‹с› i slutet av namnet 
är oklart. På den karta över kriget i Finland 1713 som finns som bilaga till 
Uddgren 1906, och som ska överensstämma med samtida i Krigsarkivet be-
fintliga kartor, anges Somero som Sommero, alltså utan ‹s› på slutet. Somero, 
som i dag är en stad, har inget svenskt namn, och det har inte staden Salo 
heller. Peter skriver: на рекѣ Салѣ (Письма и бумаги 2003, 96).  
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Två kyrkbyar som ligger vid den nyländska kusten, Pojo och Ingå, nämns 
i texter med föreskrifter för befäl inom flottan och armén. I båda fallen är 
det fråga om rörelse till dessa orter: до кирки Поя (a.a., 105) och до кирки 
Iнги (a.a., 106), alltså ’till Pojo kyrka’ och ’till Ingå kyrka’. I det första fallet 
verkar Peter inte låta ortnamnet kongruera med ordet för ’kyrka’ som står i 
genitiv, medan ortnamnet i det andra fallet verkar stå i genitiv. I fältjourna-
len (Походный жулрналъ 1713 года) där bägge orter också nämns kongrue-
rar namnen aldrig med ordet för ’kyrka’ vad det än är fråga om för kasus: 
Pojo kallas Поя och Ingå Инго (som också varit namnets standard form ända 
sedan den ryska tiden, se t.ex. Майковъ 1911, 87). Pojo heter Pohja på 
finska, och namnet som är en försvenskning av det finska finns belagt som 
Poija på 1300-talet (Huldén m.fl. Finlandssvenska bebyggelsenamn, s.v. Pojo). 
Peters och fältjournalens skrivning av namnet liknar den gamla svenska och 
den finska formen mest, men eftersom betoningen ligger på första stavelsen 
är det även möjligt att stavningen reflekterar obetonat uttal av ‹o› i andra 
stavelsen. Den ryska formen av namnet blev sedermera Пойо (se t.ex. Май-
ковъ 1911, 152). Av genitivformen Iнги att döma skulle Peters nominativ-
form för Ingå vara Инга, som också kan komma sig av obetonat uttal av 
skrivningen Ingo (Huldén m.fl. Finlandssvenska bebyggelsenamn, s.v. Ingå) 
som också finns på gamla kartor, t.ex. Wetterstedt 1775. 
2.3. Städer 
De tre städer i Finland som det talas mest om i de studerade skrifterna är 
Helsingfors, Borgå och Åbo där Peter I också tillbringade tid. Viborg, som 
vid den aktuella tiden redan var intaget, besöktes också och omtalas en hel 
del – alltid som Выборхъ med samma skriftliga reflektion av det holländsk -
influerade uttalet av ‹g› som [x] som i Cанктъпїтербурхъ, det första nam-
net på staden vid Nevafloden. Innan jag kommer in på de tre städer som 
omtalas mest ska jag helt kort ta upp de städer som nämns endast sporadiskt. 
Dessa städer är: Veckelax ( fi. Vehkalahti), Tavastehus ( fi. Hämeenlinna), 
Nyslott ( fi. Savonlinna) och Torneå ( fi. Tornio). Alla utom Tavaste hus före -
kommer i texter egenhändigt skrivna av Peter. 

Under den första båtfärden till Finland daterar Peter ett brev den 5 maj 
Не доѣхаѳ до Веклакса (Письма и бумаги 1992, 146). Peter har alltså läm-
nat bort ‹e› i mitten av namnet. I ett geografiskt lexikon från 1789 skriver 
man dock Векелаксъ (Новый и полный географическiй лексиконъ россiй-
скаго государства, s.v. Фридрихсгамъ [sic]). Tavastehus påträffas i prepo-
sitionsfrasen: от Тавасгуса (Письма и бумаги 2003, 107). Som de i Arppe 
1870 citerade texterna visar, kunde Tavastehus på 1700-talet även skrivas 



Tawasthus eller Tavasthus. Stavningen i den av Peter undertecknade men 
inte egenhändigt skrivna texten återspeglar dessa varianter, förutom att ‹t› 
i konsonantkombinationen ‹st› fallit bort. Den ryska stavning av namnet 
som var standard före revolutionen var Тавастгусъ (Павловскій 1846, 181).  

Om Nyslott skriver Peter до Ниiшлота (Письма и бумаги 2003, 112). 
Den här benämningen speglar en koppling av de svenska ordleden ny- och 
-slott till snarlika holländska ord (nieuw och slot) enligt samma modell som 
namnet Кроншлот bildats av de holländska orden kroone och slot (Мер-
ников 2013, 30). I en annan text skriven samma dag av någon skrivare före -
kommer den gängse förrevolutionära stavningen, dvs. Нейшлотъ (se 
Павловскій 1846, 181), där det första ledet har en mera tysk klang, möjligen 
plattysk (jfr neei, Online-Wörterbuch). Om Torneå skriver Peter за Торне 
(Письма и бумаги 2003, 117), alltså utan motsvarighet till ‹å› i slutet. På 
1700-talet kund Torneå kallas Torne Stad eller bara Torne (se Hellant 1777), 
så det är möjligt att Peter sett eller hört den kortare varianten. I. Pavlovskij 
skriver Торнео (Павловскій 1846, 182). 

Peter I var i Helsingfors båda gångerna han kom till Finland 1713, och 
Helsingfors nämns i många brev och andra skrivelser, de flesta dock inte 
skrivna av Peters egen hand. I Peters egenhändigt skrivna texter nämns Hel-
singfors tio gånger med tre olika stavningar. Favoritvarianten är Эль-
зенѳорс[ъ] som sammanlagt åtta gånger påträffas i genitiv, dativ och 
prepositionalis: къ Эльзенѳорсу (2 ggr) (Письма и бумаги 1992, 150), [Iз] 
Эльзенѳорса (Письма и бумаги 2003, 89, 91, 92, 96) och в/въ Эльзенѳорсѣ 
(a.a., 86, 105). Samma stavning men med ‹ф› i stället för ‹ѳ› före kommer 
en gång (a.a., 101) och stavning med ‹ѳ› men ‹Е› i stället för ‹Э› som första 
bokstav förekommer också en gång (Письма и бумаги 1992, 179). Peter 
stavar tydligen enligt hur han uttalar. För den första bokstaven ‹H› väljer 
han genomgående sättet att transkribera genom att markera ljudet med ute-
lämnande av bokstaven ‹г›. I nio fall av tio väljer han som första bokstav 

‹Э›, som tagits med i Peters nya »civila skrift» men som inte genast kom i 
allmänt bruk. Issatschenko (1983, 531 f.) menar att Peter själv  använder 
denna bokstav sällan, vilket alltså inte stämmer in på Peters ryska stavning 
av Helsingfors. Vidare blir ‹s› tonande ‹з›, ‹i› blir ‹e›, som ju i obetonad 
ställning reduceras, och svenskans ng-ljud blir bara ‹н›. För ‹f› väljer Peter 

‹ѳ› nio gånger av tio, vilket är i linje med Issatschenkos iakttagelse av Peters 
förkärlek för denna bokstav. Bland de skrivare som skrivit och kopierat för 
Peter är floran av stavningsvarianter stor beträffande det första ledet i nam-
net Helsingfors (det andra ledet är genomgående skrivet med ‹ф› enligt de 
principer man följt vid utgivningen av texterna). Sex varianter börjar med 

‹Э›: Элзен-, Элзин-, Эльзин-, Элизин-, Элзинк-, Элсин- och tre med ‹Г›: 
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Гельзен-, Гельзин- och Гелзин-. Således sammanfaller ingen variant med det 
som skulle bli det officiella ryska namnet på Helsingfors ända fram till efter 
Finlands självständighet, dvs. Гельсингфорсъ. På 1800-talet kunde man 
också skriva Гельзингфорсъ (t.ex. Павловскій 1846, 179). 

Till Borgå kom Peter I bara under sitt första »besök» i Finland 1713. Sta-
den nämns endast tre gånger i texter som Peter själv skrivit, och alla tre 
gångerna stavas namnet olika: к Бургу (Письма и бумаги 1992, 151), Iз 
 Боргоу (a.a., 162) och Iз Бургоу (a.a., 163). Möjligen kopplar Peter ihop 
Borg- med det besläktade holländska ordet burg, som han använt i namnet 
på sin nya huvudstad, när han skriver Бург-, vilket han gör i två av de tre 
fallen. Han verkar uppleva slutvokalen som [u] (och inte som [o]), möjligen 
i analogi med Åbo, och skriver tydligen den gamla bokstaven uk ‹оу › i två 
fall. Peters skrivare föredrar med stor marginal Борг- framför Бург-, och of-
tast har de också ‹оу › som slutvokal, men ‹о› och ‹ау › finns i enstaka fall. 
Det officiella förrevolutionära ryska namnet på Borgå var Борго (Павлов-
скій 1846, 181), som används i två fall i en kopia av en ukas (Письма и бу-
маги 1992, 150). 

Under det första försöket att inta Åbo försommaren 1713 nådde Peter I 
och hans armé aldrig så långt, men senare samma sommar intogs staden 
och Peter tillbringade några dagar där. I de egenhändigt skrivna breven och 
dokumenten nämns Åbo tio gånger. Endast två olika former används: Абоѳъ 
och Абоу. På 1700-talet kunde Åbo heta Абовъ på ryska, se t.ex. de doku-
ment ur Sveriges Riksarkiv som Thomas Rosén studerat (Росен 2010). 
Denna namnform angavs även som variant till Або på 1800-talet (Павлов-
скій 1846, 180). Peter skriver Абоѳъ (Письма и бумаги 1992, 158) enligt 
uttalet med utljudskärpning och väljer sin favoritbokstav ‹ѳ› för ljudet [f ]. 
I Абоу reflekterar skrivningen ‹оу› det svenska uttalet av slutvokalen och 
namnet böjs inte. I alla nio belägg i de studerade texterna står namnet med 
pre positioner: к Абоу (Письма и бумаги 1992, 159; Письма и бумаги 2003, 
89, 91, 93, 96) och до (самова) Абоу (Письма и бумаги 2003, 105). 
 Skrivarna använder också mest formen Абоу, men även Або samt Абовъ 
och böjda former av det (Абова, Абову, в Абове) förekommer. 

3. Avslutning 

Min genomgång av de finländska toponymerna i ryskspråkig dräkt som 
Peter I använder i de delar av hans korrespondens som utgör material för 
denna studie visar att benämningarna utgår från svenskspråkiga förlagor 
där sådana finns. Vissa namn hade vid den aktuella tiden redan ryska mot -



svarigheter som Peter kunde utgå från, medan andra kunde vara sådana 
som man läst på svenska kartor eller hört av tillfångatagna »tungor». Peters 
benämningar verkar i de flesta fall vara en kombination av vedertagna 
namn eller translitteration och transkription enligt uttal, t.ex. Абоѳъ, Абоу, 
до Аланта, Ангут. Svenska konsonantkombinationer förenklas ofta, som 
i Рогелеѳ, [Карис]лансбру och къ Эльзенѳорсу. I vissa fall kan man skönja 
en koppling av de svenska namnleden till besläktade holländska och tyska 
element som i Юмфорзунтъ/Юмѳорзунть och до Ниішлота. Vad an-
vändningen av enskilda bokstäver beträffar bekräftar analysen Peters för-
kärlek för bokstaven ‹ѳ› framför ‹ф›. I sin benämning av Helsingfors 
använder Peter flitigt bokstaven ‹Э›, som tagits med i den nya »civila skriften» 
men ännu inte kommit i allmänt bruk. Men Peter använder också den gamla 
bokstaven uk ‹оу › som inte ingick i den nya skriften. På ett mera allmänt 
plan speglar  Peters varierande och inkonsekventa stavning den turbulenta 
språksitua tionen i Ryssland i början av 1700-talet. Peter hade påbjudit att 
 världsliga texter skulle skrivas på ryska och att kyrkslaviskan skulle begrän-
sas till den kyrkliga sfären, men inget ryskt standardspråk hade ännu hunnit 
utvecklas. 

Bilaga 
Alfabetisk lista över namnen med finska, Peter I:s samt tidigare och nu-
varande ryska motsvarigheter. (Namnformer utan belägg i Peters egen-
händigt skrivna texter är kursiverade.) 

Svenska Finska Peter I Ryska förr Ryska nu 

Borgå Porvoo Бургу, Боргоу 
Бургоу

Борго Порвоо

Hangö (udd) Hanko(niemi) Ангут Гангут[ъ] (Полуостров) 
Ханко

Helsingfors Helsinki Эльзенѳорс/у/а/ѣ/ 
въ Эльзенфорсѣ 
о Ельзенѳорсе

Гельсингфорс[ъ] 
Гельзингфорсъ

Хельсинки

Hogland Suursaari Гохлант 
Гоглант

Гогландъ Гогланд

Ingå Inkoo (до кирки) Инги Инго Инкоо

Jungfrusund Jungfrusund Юмфорзунтъ 
Юмѳорзунть

Юнгферзундъ 
Юнгфрузундъ

Юнгфрузунд 
Юнгферзунд
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