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Per Ambrosiani 
 
Pogostnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod –  
några metodologiska aspekter på sammanställandet  
av index över geografiska namn 
 
1. I och med publiceringen av den andra och avslutande delen av katalogen 
över Ockupationsarkivet från Novgorod (Löfstrand, E. & L. Nordquist: 
Accounts of an Occupied City: Catalogue of the Novgorod Occupation 
Archives 1611–1617, Stockholm 2009, i det följande AOC 2) inleds ett nytt 
kapitel i den vetenskapliga bearbetningen av detta unika ryska arkivmaterial 
på Riksarkivet i Stockholm. I nedanstående uppsats kommer jag att behandla 
en särskild aspekt av Ockupationsarkivet, nämligen de namn på pogoster 
(ungefär motsvarande svenska socknar) som finns belagda i arkivmaterialet, 
och på vilket sätt detta namnmaterial kan göras tillgängligt för vidare 
forskning med hjälp av den aktuella katalogen.1 I min framställning kommer 
jag därvid att främst fokusera på det index över geografiska namn som 
återfinns i AOC 2 och med utgångspunkt i några konkreta exempel diskutera 
för- och nackdelar med olika typer av index.  

Sammanlagt återfinns i de fem pjatinorna (femtingarna), i vilka Novgorod-
området indelades under den aktuella tidsperioden, totalt c:a 370 territoriella 
enheter ungefär motsvarande svenska socknar (se Nevolin 1853:120–215). De 
flesta av dessa territoriella enheter betecknas hos Nevolin som ”pogoster”,2 
och i Ockupationsarkivet finns sammanlagt drygt tvåhundra sådana 
pogostnamn belagda. Ett pogostnamn består normalt av maximalt tre 
namnelement:3 A. ett ”kyrkligt” namnelement, vilket i regel refererar till den 
kyrka som befinner sig i respektive pogosts huvudort (kyrkby): Ivanskoj, 
Nikol’skoj, Petrovskoj etc.; B. ett ”ickekyrkligt” namnelement, vilket kan 
innehålla exempelvis ett namn på ett vattendrag eller ett bebyggelsecentrum: 
Budkovskoj, Vzdylyckoj, Sabel’skoj etc.; C. ett ”lokaliserande” namnelement, 
vilket i regel består av en konstruktion med prepositionen v eller na (’i’/’på’) 
samt ett namn på ett vattendrag eller ett landområde: na Volchove, v ýudi etc. 
Ett fullständigt pogostnamn kan bestå av ett eller flera av dessa element (se 
tabell 1 för exempel från Vodskaja pjatina). 
 

                
1 Bland tidigare arbeten som behandlar ortnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod kan nämnas 
Selin 2003, Ambrosiani 2003, 2008, 2009. 
2 Så beskrives t.ex. för Vodskaja pjatina sextio territoriella enheter, av vilka femtiosju omtalas som 
”pogoster” (se Nevolin 1853:120–137). 
3 För en mer detaljerad beskrivning, med fokus på pogostnamnen i Vodskaja pjatina, se Ambrosiani 
2009:10f. 

40



 

�
 

Tabell 1. Typer av pogostbenämningar i Vodskaja pjatina 
 

Typ Exempel 

A+B+C Ivanskoj Pereezdskoj na Volchove pogost, Nikol’skoj Toldožskoj na 

ýudi pogost 

A+B Nikol’skoj Budkovskoj pogost, Dmitreevskoj Gorodenskoj pogost 

A+C Petrovskoj na Volchove pogost, Spasskoj na Oredeži pogost 

B+C Soleckoj na Volchove pogost 

B Kosickoj pogost, Kargal’skoj pogost 

 

I källmaterialet i Ockupationsarkivet från Novgorod förekommer inte sällan 
även ”förkortade” pogostnamn, dvs. pogostbenämningar där ett eller flera av 
de element som ingår i det fullständiga namnet saknas. Så uppträder ibland 
t.ex. Il’inskoj Tigodskoj pogost (typ A+B) som Tigodskoj pogost (typ A), 
Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost (typ A+B+C) som Chutynskoj 
pogost (typ B), Spasskoj na Oredeži pogost (typ A+C) som Spasskoj pogost 
(typ A), etc., vilket skapar svårigheter såväl vid identifieringen av respektive 
namns onymiska referens4 som vid sammanställande av olika typer av index: 
hur kan ett index över geografiska namn både beskriva den namnvariation 
som uppträder i källorna och på samma gång fungera som sökverktyg för den 
forskare som behöver veta huruvida ett specifikt geografiskt namn 
förekommer i källmaterialet eller inte? Och vad bör i så fall vara det primära: 
att så exakt som möjligt beskriva hur materialet ser ut, eller att göra det 
möjligt för forskare att ur ett externt perspektiv söka material om ett 
geografiskt område som hon eller han är intresserad av?5 
 

2. I Nevolin 1853 återfinns tre pogoster med det ”kyrkliga” namnelementet 
”Vvedenskoj”: Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (typ A+B), Vvedenskoj 
Chutynskoj na Gorke pogost (typ A+B+C) samt Vvedenskoj na Ojati pogost 
(typ A+C) (se Nevolin 1853:132f, 154, 163). Av dessa pogoster är 
                
4 Jmf. Coates 2005:126, som skiljer mellan ”semantic reference” och ”onymic reference” hos 
nominalfraser. 
5 I det katalogiseringsformat, MARC21, som används vid svenska och många utländska 
forskningsbibliotek, tillgodoses när det gäller angivande av tryckort i princip båda dessa 
perspektiv: i fält 260a redovisas namnet på tryckorten i den form som den är angiven på den 
aktuella boken, medan fält 752d används för en standardiserad form av samma namn, vilken 
därmed kan användas för sökning, se LIBRIS Formathandbok 
(http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-formatet/250-270/#260, 
http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Bibliografiska-formatet/700-75X/#752). För ett 
konkret exempel på hur det kan se ut i praktiken se t.ex. katalogposten för Kniga stepennaja 
carskago rodoslovija, Moskva 1775 (http://libris.kb.se/bib/12189514?vw=full&tab3=marc, 
katalogiserad av Stockholms universitetsbibliotek) där fält 260a innehåller tryckorten 
translittererad  från den form som återfinns på bokens titelsida (”V MoskvČ”) och fält 752d den 
standardiserade formen ”Moskva”. Jag tackar Märta Bergstrand, bibliotekarie vid Stockholms 
universitetsbibliotek, för hjälp med att förstå MARC-formatet. 
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Vvedenskoj Dudorovskoj pogost belägen i Vodskaja pjatina medan såväl 
Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost som Vvedenskoj na Ojati pogost 
återfinns i Obonežskaja pjatina. I Ockupationsarkivet finns pogosterna 
representerade i såväl serie I som serie II.6 I huvudposterna i det index över 
pogostnamnen i Ockupationsarkivet från Novgorod som jag har börjat 
sammanställa (INP)7 används som uppslagsform de standardiserade, 
fullständiga namnformerna för respektive pogost (nedan markerade med 
fetstil), därefter ges hänvisning till beskrivningen av respektive pogost i 
Nevolin 1853 (vilket gör det möjligt att särskilja pogoster med samma eller 
liknande namn) samt uppgift om i vilka arkivenheter respektive pogostnamn 
finns belagda (se tabell 2):8 
 

Tabell 2. Poststruktur för huvudposter i INP. 
 

Uppslagsform 
 

Litteraturhänvisning Belägg enligt AOC 

Vvedenskoj Dudorovskoj 
pogost 

Nevolin 1853:132f (nr 46) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223 

Vvedenskoj Chutynskoj na 
Gorke pogost 

Nevolin 1853:154 (nr 2) I:95, II:42 

Vvedenskoj na Ojati pogost Nevolin 1853:163 (nr 41) I:19, I:95 
 

För att underlätta för användaren kompletteras dessa huvudposter med 
hänvisningar från andra i materialet vanligt förekommande namnformer 
(”hänvisningsposter”, se tabell 3): 
 

                
6 Jmf. I:19 ”Vvedenskoj pogost” (AOC 1:117), I:37 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:140), I:39 
”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:142), I:49 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj pogost” (AOC 1:157), I:62 
”Vvedenskoj-Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:173f), I:69 ”Vvedenskoj-Duderovskoj [pogost]” 
(AOC 1:186), I:95 ”Vvedenskoj pogost by the river Sermaksa”, ”Vvedenskoj [pogost] […] 
followed by the words “by the Volchov”, ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ Rivers” 
(AOC 1:224f), I:127 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 1:275), II:42 ”Chutynskoj pogost” (AOC 
2:77f), II:133 ”Vvedenskoj and Dudorovskoj pogosts” (AOC 2:184f), II:146 ”Dudorovskoj 
pogost” (AOC 2:203), II:223 ”Dudorovskoj [pogost]” (AOC 2:285f). 
7 För detta index, vilket inte är publicerat och för närvarande existerar endast i en arbetsversion, 
används i det följande förkortningen INP (Index of Names of Pogosts in the Novgorod Occupation 
Archives). 
8 Typografiskt skulle dessa huvudposter i en tryckt version av INP kunna utformas enligt följande: 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (Nevolin 1853:132f [no. 46]) — I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, 
I:127, II:133, II:146, II:223. 

Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost (Nevolin 1853:154 [no. 2]) — I:95, II:42. 
Vvedenskoj na Ojati pogost (Nevolin 1853:163 [no. 41]) — I:19, I:95. 
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Tabell 3. Poststruktur för hänvisningsposter i INP. 
 

Uppslagsform Hänvisning till uppslagsform i huvudpost 

Dudorovskoj pogost Vvedenskoj Dudorovskoj pogost 

Chutynskoj pogost Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost 

Vvedenskoj ”by the Volchov” pogost Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke pogost 

 

     I och med att huvudposternas uppslagsformer i INP består av 
standardiserade, fullständiga namnformer samlas i indexet alla hänvisningar 
till respektive pogost i samma huvudpost, oavsett hur respektive pogostnamn 
skrivs i de aktuella beläggen. Det uppfyller därmed sökverktygskravet, men 
däremot endast delvis (beroende på hur många hänvisningsposter som 
upprättas) innehållsbeskrivningskravet. 

Det ”Index of geographical names” som återfinns i AOC 2 (se AOC 2:465–
488) är sammanställt på grundval av delvis andra principer. Den viktigaste 
skillnaden gentemot INP är att AOC 2 i princip utgår från pogostnamnen (och 
andra geografiska namn) i den form som de förekommer i det aktuella 
materialet. Detta gäller i första hand för namnformerna i själva katalogtexten: 
”Personal and geographical names are written as they appear in the original 
documents. Consequently, the spelling of any given name may vary.” (AOC 
2: 593). Indexet över geografiska namn hänvisar till de namn som 
förekommer i beskrivningarna, och principerna för vilka namnformer som ska 
användas som huvuduppslagsform (main variant, main form, headword) 
anges på följande sätt (AOC 2:593f): 

x Standardized forms of names found in the scholarly literature are 
listed as the main variants if they appear in the Occupation 
Archives. Other variants occurring are given in parentheses. 

x Standardized forms not found in the Occupation Archives are not 
included in the indexes; instead, the variant phonetically closest 
to the standard form is chosen as the headword. […] 

x Variants diverging more markedly from the main form of a name 
are given separate entries, cross-referred to the main form. 

x As far as possible, the index of geographical names distinguishes 
between different pogosts with the same name. Two examples 
are Petrovskoj and Kolomenskoj pogosts. […] More specific 
information included in the index, but not appearing in 
summaries, is given in square brackets. 

x Many […] pogosts appear in the Occupation Archives under 
“double-barrelled” names: a place-name preceded by a name 
associated with the church of the pogost. […] In such cases, the 
simple form […] usually provides the headword for the main 
entry, with a cross-reference from the double-barrelled form […]. 
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I enlighet med dessa principer fördelas namnbeläggen för ”Vvedenskoj”-
pogosterna i AOC 2 mellan fyra ”huvudposter” (se tabell 4). 
 
Tabell 4. Poststruktur för huvudposter i AOC 2 (se AOC 2:467, 468, 487). 
 

Uppslagsform Belägg enligt AOC 

Chutynskoj pogost II:42 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) I:37, I:39, I:49, I:62, I:69, I:127, II:133, 

II:146, II:223 

Vvedenskoj pogost I:19, II:133 (V[odskaja] p[jatina]) 

Vvedenskoj pogost na Ojati I:95 

 

     I överensstämmelse med punkt 6 i de angivna principerna står Vvedenskoj 
Chutynskoj pogost och Vvedenskoj Dudorovskoj pogost båda under sina 
förkortade namn. Under uppslagsformen ”Vvedenskoj pogost na Ojati” 
återfinns ett belägg för denna pogost, och under ”Vvedenskoj pogost”, vilken 
saknar motsvarighet i INP, samlas belägg för såväl Vvedenskoj pogost na 
Ojati (I:19)9 och Vvedenskoj Dudorovskoj pogost (II:133).10 
    Utöver de fyra huvudposterna återfinns i AOC 2 dessutom tre 
hänvisningsposter (se tabell 5). 
 
Tabell 5. Poststruktur för ”hänvisningsposter” i AOC 2 (se AOC 2:487). 
Uppslagsform Hänvisning till uppslagsform i huvudpost 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost Dudorovskoj pogost 

Vvedenskoj pogost na Sermakse Vvedenskoj pogost 

Vvedenskoj pogost na Volchove Vvedenskoj pogost 

 

     Här hänvisas i enlighet med principerna från den fullständiga namnformen 
”Vvedenskoj Dudorovskoj” pogost till ”Dudorovskoj” pogost. Dessutom 
hänvisas från såväl ”Vvedenskoj pogost na Sermakse” som ”Vvedenskoj 
pogost na Volchove” till ”Vvedenskoj” pogost.11 

                
9 I katalogbeskrivningen för I:19 (se AOC 1:117) nämns ”the tavern at Sermaksa in Vvedenskoj 
pogost”. Som framgår bl.a. av katalogbeskrivningen av I:95 (jmf. nedan not 11) är Sermaksa 
beläget i närheten av floden Ojat’. 
10 I katalogbeskrivningen för II:133 (se AOC 2:184f) nämns ”Vodskaja pjatina, Vvedenskoj and 
Dudorovskoj pogosts”. Eftersom endast en”Vvedenskoj”-pogost är känd i Vodskaja pjatina (jmf. 
ovan) avses med stor sannolikhet här just Vvedenskoj Dudorovskoj pogost. Båda förekomsterna av 
II:133 i tabell 4 (under ”Dudorovskoj” pogost och under ”Vvedenskoj” pogost) torde därför 
referera till samma pogost. 
11 Varken i katalogbeskrivningen av I:19 eller II:133 förekommer namnformerna ”Vvedenskoj 
pogost na Sermakse” eller ”Vvedenskoj pogost na Volchove” (jmf ovan not 9 och 10). I 
katalogbeskrivningen för  I:95 (se tabell 2) nämns emellertid såväl Vvedenskoj Chutynskoj na 
Gorke pogost som Vvedenskoj na Ojati pogost (jmf. AOC 1:224f ”Vvedenskoj [pogost] […] 
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    Skillnaderna mellan INP och det publicerade indexet över geografiska 
namn i AOC 2 illustreras även av en annan grupp av pogostnamn: 
Kolomenskoj pogost (typ B) i Šelonskaja pjatina (Nevolin 1853:144, nr 23), 
Kolomenskoj pogost (typ B) i Derevskaja pjatina (Nevolin 1853:188f, nr 63) 
samt Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost (typ A+B+C), vilken 
omfattar territorium i såväl Vodskaja som Obonežskaja pjatina (Nevolin 
1853:121f [nr 5], 155 [nr 6]). Enligt AOC finns dessa pogoster representerade 
såväl i serie I som serie II.12 I INP fördelas beläggen mellan tre huvudposter 
(se tabell 6). 
 
Tabell 6. Poststruktur för huvudposter i INP. 
Uppslagsform Litteraturhänvisning Belägg enligt AOC 

Kolomenskoj pogost  Nevolin 1853:144, nr 23 

(Šelonskaja pjatina) 

I:7, I:106, I:113, II:28, 

II:87, II:362, II:366 

Kolomenskoj pogost Nevolin 1853:188f, nr 63 

(Derevskaja pjatina) 

I:75 

Uspenskoj Kolomenskoj 

na Volchove pogost 

Nevolin 1853:121f (nr 5), 

155 (nr 6) (Vodskaja och 

Obonežskaja pjatina) 

I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, 

I:95, I:126 

 
I indexet över geografiska namn i AOC 2 fördelas samma belägg mellan tre 
huvuduppslag enligt följande (se tabell 7): 
 
Tabell 7. Poststruktur för huvudposter i AOC 2 (se AOC 2:472). 
 
Uppslagsform Belägg enligt AOC 

Kolomenskoj Starorusskoj pogost I:7, I:106, I:113, II:28, II:87, II:362, II:366 

Kolomenskoj pogost I:75 

Kolomenskoj pogost [na Volchove] I:8, I:50, I:52, I:62, I:67, I:95 

(Ob[onežskaja] Pjatina), I:126 

                                               
followed by the words ‘by the Volchov’”, ”Vvedenskoj pogost by the River Sermaksa”, 
”Vvedenskoj by the Sermaksa [pogost]”, and ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ 
Rivers”) (jmf. även not 6 ovan). 
12 Se I:7 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 1:102), I:8 ”Kolomenskoj [pogost]” 
(AOC 1:104), I:50 ”Kolomenskoj pogost” (AOC 1:158), I:52 ”Kolomen’skoe na Volchove 
[pogost]” (AOC 1:160), I:62 ”Kolomenskoj na Volchove [pogost]” (AOC 1:174), I:67 
”Kolomenskoj pogost” (AOC 1:183), I:75 ”Kolomenskoj-Troickoj [pogost]” (AOC 1:196), I:95 
”Kolomenskoj [pogost] […] followed by the words “by the Volchov”” (AOC 1:224), I:106 
”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 1:243), I:113 ”Kolomenskoj [pogost]” i 
”Starorusskoj uezd” (AOC 1:255f), I:126 ”Kolomenskoj [pogost]” (AOC 1:274), II:28 
”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 2:61), II:87 ”Kolomenskoj [pogost]” i 
”Starorusskoj uezd” (AOC 2:141), II:362 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” (AOC 
2:433), II:366 ”Kolomenskoj pogost” (AOC 2:438). 
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    Som framgår av tabell 6 och 7 medför de olika indexprinciperna ingen 
skillnad i fördelningen av beläggen mellan mellan de tre olika 
huvuduppslagen. För att särskilja pogosterna har två av de tre pogostnamnen i 
AOC 2 försetts med bestämningar: ”[na Volchove]”13 respektive 
”Starorusskoj”.14 För Kolomenskoj pogost [na Volchove]15 finns dessutom en 
anmärkning som innebär att det i I:95 rör sig om ett belägg från Obonežskaja 
pjatina.16 
    I tabell 8 (”Vvedenskoj”-pogosterna) och 9 (”Kolomenskoj”-pogosterna) 
sammanfattas redovisningen av de aktuella beläggen i INP respektive 
namnindexet i AOC 2. 
 

                
13 I katalogbeskrivningarna av de till ”Kolomenskoj pogost [na Volchove]” förda arkivenheterna 
nämns floden Volchov explicit endast i I:52, I:62 och I:95. 
14 Namnformen ”Kolomenskoj Starorusskoj pogost” återfinns inte i de aktuella 
katalogbeskrivningarna (jmf. not 12 ovan) och jag känner inte till något pogostnamn med denna 
typ av namnelementkombination (B+B). 
15 Valet att avstå från att använda den standardiserade namnformen Uspenskoj Kolomenskoj na 
Volchove pogost som uppslagsform gör namnsambandet mellan de olika ”Uspenskoj”-pogosterna i 
Ockupationsarkivet mindre tydligt: AOC 2:485 förtecknar även ”Uspenskoj Gorodenskoj” och 
”Uspenskoj Vruckoj” pogost med hänvisningar till huvuduppslagen ”Gorodenskoj” respektive 
”Vruckoj” pogost (jmf. Nevolin 1853:414 som redovisar endast två ”Uspenskoj”-pogoster 
[Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost och Uspenskoj Chrepel’skoj pogost]). 
16 Någon motivering till att uppgiften om Obonežskaja pjatina ges endast för I:95 framgår inte av 
katalogbeskrivningarna. Däremot visar t.ex. textutdraget ur I:50 (se AOC 1:158) att även den där 
nämnda ”Kolomenskoj” pogost omfattar områden i Obonežskaja pjatina: s. 4 ”da v tom že [v] 
kolomenskom pogoste v obonežskoi pjatine […]”, och av originaldokumentet framgår det tydligt 
att det rör sig om Uspenskoj Kolomenskoj na Volchove pogost: ”da v tom že v kolomenskom 
pogoste na volchove” (Ockupationsarkivet från Novgorod, serie I, nr 50, s. 3). Likaså hänvisas till 
områden i Obonežskaja pjatina i textutdraget ur I:52 (se AOC 1:160): ”da v tom že v kolomenskom 
pogoste v obonežskoj pjatine […]”. 
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Tabell 8. ”Vvedenskoj”-pogosterna i INP och indexet över geografiska namn i AOC 2 
 

INP Belägg enligt AOC AOC 2 index 

Vvedenskoj na Ojati pogost 

(Obonežskaja pjatina) 

I:19 ”Vvedenskoj pogost” Vvedenskoj pogost 

I:95 ”Vvedenskoj pogost by the river Sermaksa”  

I:95 ”Vvedenskoj pogost, by the Sermaksa and Ojat’ Rivers” Vvedenskoj pogost na Ojati 

Vvedenskoj Chutynskoj na Gorke 

pogost (Obonežskaja pjatina) 

I:95 
”Vvedenskoj [pogost] […] followed by the words “by the 

Volchov” 
 

II:42 ”Chutynskoj pogost” Chutynskoj pogost 

Vvedenskoj Dudorovskoj pogost 

(Vodskaja pjatina) 

I:37 ”Dudorovskoj [pogost]” 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) 

I:39 ”Dudorovskoj [pogost]” 

I:49 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj pogost” 

I:62 ”Vvedenskoj-Dudorovskoj [pogost]” 

I:69 ”Vvedenskoj-Duderovskoj [pogost]” 

I:127 ”Dudorovskoj [pogost]” 

II:133 ”Vvedenskoj and Dudorovskoj pogosts” 

Vvedenskoj pogost (V[odskaja] 

p[jatina]) 

Dudorovskoj pogost (Duderovskoj) II:146 ”Dudorovskoj pogost” 

II:223 ”Dudorovskoj [pogost]” 
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Tabell 9. ”Kolomenskoj”-pogosterna i INP och indexet över geografiska namn i AOC 2 
 

INP Belägg enligt AOC AOC 2 index 

Uspenskoj Kolomenskoj na 

Volchove pogost (Vodskaja och 

Obonežskaja pjatina) 

I:8 ”Kolomenskoj [pogost]” 

Kolomenskoj pogost [na Volchove] 

I:50 ”Kolomenskoj pogost” 

I:52 ”Kolomen’skoe na Volchove [pogost]” 

I:62 ”Kolomenskoj na Volchove [pogost]” 

I:67 ”Kolomenskoj pogost” 

I:126 ”Kolomenskoj [pogost]” 

I:95 ”Kolomenskoj [pogost] […] “by the Volchov”” 
Kolomenskoj pogost [na Volchove] 

(Ob[onežskaja] Pjatina) 

Kolomenskoj pogost (Derevskaja 

pjatina) 
I:75 ”Kolomenskoj-Troickoj [pogost]” Kolomenskoj pogost 

Kolomenskoj pogost (Šelonskaja 

pjatina) 

I:7 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

Kolomenskoj Starorusskoj pogost 

I:106 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

I:113 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

II:28 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd”  

II:87 ”Kolomenskoj [pogost]” i ”Starorusskoj uezd” 

II:362 ”Kolomenskoj pogost” i ”Starorusskoj uezd” 

II:366 ”Kolomenskoj pogost” 
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3. Med utgångspunkt i de analyserade exemplen kan skillnaderna mellan INP 
och indexet över geografiska namn i AOC 2 sammanfattas enligt följande: 

INP prioriterar det externa perspektivet och gör det därmed möjligt för den 
forskare som söker information om en pogost att få en ingång till materialet. I 
vilken mån INP därutöver kan användas för att beskriva den namnvariation 
som kännetecknar källmaterialet beror på antalet hänvisningsposter, eftersom 
huvudposternas uppslagsformer inte redovisar de namnformer som finns 
belagda i materialet. 

Indexet över geografiska namn i AOC 2 prioriterar däremot beskrivningen 
av den namnvariation som återfinns i materialet, vilket gör det svårt att 
använda indexet som sökverktyg för den som redan inte har kännedom om 
den aktuella namnvariationen. I vissa fall ger AOC 2 emellertid 
tilläggsuppgifter till hjälp för särskiljandet av pogoster med liknande namn, 
varvid dock avsaknaden av tydlig skillnad mellan standardiserade och icke-
standardiserade namnformer gör det svårt att relatera dessa uppgifter till 
tidigare forskning. 
    Sammanfattningsvis ger det i AOC 2 publicerade indexet över geografiska 
namn en god utgångspunkt för det vidare arbetet med Ockupationsarkivet. 
Som jag har försökt visa i föreliggande uppsats finns det dock fortfarande inte 
allmänt tillgängligt något pogostnamnindex som kan fungera som ett 
fullvärdigt sökverktyg vid det fortsatta arbetet med materialet i 
Ockupationsarkivet. För att ett sådant index skall kunna erbjuda såväl goda 
sökmöjligheter som en rimlig beskrivning av den namnvariation som 
kännetecknar originaltextmaterialet krävs enligt min uppfattning att det 
sammanställs på grundval av bl.a. följande principer: 
    1. en tydlig skillnad görs mellan normaliserade namnformer (som bör vara 
pogosternas fullständiga namnformer, oavsett skrivningarna i det aktuella 
materialet) och de namnformer som finns belagda i materialet; 
    2. som uppslagsformer i huvudposterna används pogosternas 
normaliserade, fullständiga namnformer: endast på detta sätt kan indexets 
funktion som sökverktyg garanteras; 
    3. hänvisningar görs från (ett rimligt urval av) i källmaterialet 
förekommande namnvarianter till respektive huvudpost. 
    Den nu avslutade publiceringen av katalogen över Ockupationsarkivet från 
Novgorod har öppnat nya möjligheter för den vetenskapliga bearbetningen av 
detta unika arkivmaterial från början av 1600-talet. Det är min förhoppning 
att sammanställandet av ett index över geografiska namn på grundval av de 
principer som har formulerats och diskuterats i föreliggande uppsats 
ytterligare kan öka katalogens användbarhet vid det fortsatta arbetet med 
Ockupationsarkivet från Novgorod. 
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