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Orri ortnamnens bildning
enligt

Landnåma-boken
af

Johan Nordlander.

Vid studiet af ortnamn i ett land, hvilket såsom vårt har en 
helt obetydlig litteratur från Medeltiden, stannar man tidt och ofta 
inför spörsmål, som kanske aldrig någonsin kunna besvaras. Man 
uppvisar t. ex., hurusom ett ortnamn i förra leden innehåller ett 
personnamn; men frågas det, hvem den förevigade varit och hvarför 
just han fått sitt namn fäst vid ortens, då är man hänvisad till 
gissningar. Att det under Medeltiden i Helsingland befintliga Faxe- 
holms slott, då skrifvet Vasaholm, är uppkalladt efter någon, som 
burit namnet Faxe, är höjdt öfver allt tvifvel; men hvem den man
nen varit, hvad han haft med stället att göra o. s. v., det lärer i 
alla tider förblifva en gåta. — Man kan finna, att namn innehålla 
sådana bestämningsord som läring, svin, hors, fäll o. s. v., men frågas 
det, hvarför ställena så uppkallats, är man i allmänhet svarslös. Att 
sådana orter hafva något med häringar, svin, o. s. v. att göra, 
det är tydligt, men om sättet lämna namnen oss i okunnighet. 
Skall man då uppgifva tanken på att träuga vidare genom dunklet 
och nöja sig vid den i och för sig ganska ofullständiga upplysning, 
som man aflockat sådana namn? Ingalunda. Vi hafva att aktgifva 
på det sätt, hvarpå namnen hos oss bildas och förändras på den 
tid, då skatteväsendet ordnas och jordeböcker börja föras; vi hafva 
vidare att gå till andra land med rikare litteratur från Medeltiden 
och där studera namnens uppkomst och bildningssätt, hvarefter vi 
ex analogia få draga våra slutsatser rörande våra förfäders tillväga- 
gående, när det gällde att uppkalla ställen. Sådana upplysningar
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142 JOHAN NORDLANDER.

hafva vi framför allt att söka i den isländska litteraturen och en
kannerligen i det allenastående verk, som handlar örn Islands be
byggande och kallas Landnama-boken.1

Sedan Island kort före år 870 blifvit upptäckt af Naddodd, 
Gardar och Höke, dröjde det icke länge, innan det började be
byggas. Kommen till ön, hade Naddodd viking gått upp på det 
högsta fjället för att se, örn där funnes något folk, eller, såsom det 
heter, »om där röke» på något ställe. Han spanade dock förgäfves. 
Men den, som några år därefter på samma sätt hade spejat efter 
uppstigande rök, han skulle alls icke hafva funnit sig så ensam 
på ön. År 872 stod nämligen slaget vid Hafrsfjorden, och två år 
senare kommo de förste nybyggarne dit, nämligen två missnöjda 
norrmän v. n. Ingolfr och Leifr. Huru Island därefter på endast 
60 år fullständigt bebyggdes, hvilka nybyggarne voro, hvarest hvar 
och en tog ett område i besittning — detta kallades ett landnåm — 
hvad namn det fick, detta med mera omtalas i Landnåma-bokeu. 
Författad af prästen Are Frode (1068—1148) samt tillökt och fort
satt af andra, däribland Ares samtida Kolskegg Vittre, är denna 
bok en riktig guldgrufva, icke minst för namnforskaren. Här få 
vi veta, att namnet Faxa-ös beror endast och allenast på ett ytt
rande af en man v. n. Faxi, att namn, sådana som Kerllngaf jord, 
Svfnadalr, Krossliölum, Feldarliölmr, erinra därom, att en käring 
gick öfver bord, bortgångna svin återfunnos, en kristen person lät 
uppsätta kors på några kullar, eller att en drunknads kappa (feldr) 
där flöt i land. Med till visshet gränsande sannolikhet kan det nu 
antagas, att våra svenska förfäder vid namngifningen gått till väga 
på samma sätt eller följt samma grundsatser som stamfränder på 
den aflägsna ön. Därför vilja vi här enligt Landnäman uppvisa de 
synpunkter, som lågo till grund för de isländska namnen.

Dock först några ord om öns eget namn!

På färd från Norge till Färöarne hade Naddodd viking af storm 
drifvits ur sin kurs och kommit västerut i hafvet till ett stort land 
med höga fjäll. Sedan han förgäfves sökt efter människor därstädes, 
fortsatte han och hans följe till det ursprungliga målet, och »när 
de seglade från landet, foll det mycken snö på fjället, och för det

1 Vi följa hav Islendinga Söguer, utg. af det Kongl. Nordiske Old- 
skrift-Selskab, l:a band., Kjöbenhavn 1843.
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kallade de landet Surland (Snöland)». De lofvade eller prisade 
landet mycket, heter det. Men namnet fick snart vika för ett annat. 
En nian v. n. Garöarr Svavarsson, född i Sverige, men med jord
egendomen på Seland, hade troligen hört det beröm, som Naddodd 
slösat på landet, och på sin framsynta moders råd begat han sig 
ut för att uppsöka det. Han fann det, seglade omkring detsamma 
och upptäckte därvid, att det var en ö. I ett uppfördt hus bodde 
han där öfver vintern, men när våren kom, seglade hail därifrån 
till Norge. Afven han rosade landet mycket, och efter honom kal
lades det nu till en tid Garöarshölinr. — Men icke heller det biet' 
beståndande. En norsk viking Flobo gaf sig ock ut för att upp
söka ön. Med sina följeslagare landade han i en fiskrik fjärd och 
släppte den medförda boskapen i land. Ifriga som de voro att fiska, 
glömde de att samla hö för vintern, hvarför också boskapen dog. 
Då därtill våren var kall, beslöt Floke att draga dädan. Han gick 
upp på ett högt fjäll och såg, att fjärden var full af drifis; »därför 
kallade de landet Island, som det sedan har hetat».

När kolonisationen begynte och de flyende norrmännen först 
kommo till ön, funno de ett jungfruligt land. Ön var då i fullaste 
mening en allmänning, och då inga slagit sig ned där på allvar, 
saknade alla ställen namn. Behofvet af sådana gör sig emellertid 
genast gällande, och vi finna, att de första besittningstagarne också 
med all flit sökte afhjälpa denna brist. Huru de därvid förföra, 
eller hvartill de togo hänsyn vid namngifningen, utgör ämnet för 
denna uppsats.

I allmänhet visar det sig, att äfven de obetydligaste händelser 
kunde gifva anledning till orters eller ställens namn, men gärna 
fäste man sig vid någonting, som hängde samman med kolonistens 
första landstigning. De nämnda männen Ingolf!1 och Hjör-Leifr seg
lade tillsammans, tills de fingo Island i sikte, men då tappade de 
hvarandra. Hjör-Leifr drefs längre västerut, och vattnet tog slut för 
honom. Hans irländska Milar funno då på det rådet att knåda 
samman mjöl och smör, hvilket de skulle äta. Detta kallade de 
minnpak.1 Emellertid kom regn och gjorde den fiskande rätten 
öfverflödig. Då den därtill började mögla, kastades den helt en
kelt öfver bord, hvarefter den »dref i land på det ställe, som nu

1 Af ett gneliskt ord min, mjöl.



144 JOHAN NORDLANDER.

heter Minnpaks-eyrr (af eyrr, sten ör). — På en stenig fjordstrand 
funno Flöki och hans folk en hval och kallade stället Hvaleyri. 
— En bland de tidigaste invandrare var STcallagrtmr, hvilken tog 
ett stort område på den västra kusten. Därvid kommo han och hans 
män till ett näs, på hvilket de funno älftir (svanor); det kallade 
de Älftanes. — Längre fram under landnåmstiden kom en man v. 
n. Ketilbjörn till Island på ett skepp, som hette Ellisi; han landa
de i Elliöa-årös (Ellidaåns mynning). — En annan kom till Island 
med det skepp, som han kallade Kuba, och kom han i Kuöa- 
fljötsös. — Af Harald Hårfagre tick Ingemund, som nedan nämues, 
skeppet Stigandi samt seglade med detta och ett annat till Island. 
Han höll in i Iliinavatn; »där är Stigan dali rbf» {brof, n. skjul, 
hvarunder skepp bygges eller hålles). — Siglufjörör fick namn 
däraf, att jiormodr kom dit med sitt skepp; således af verb. segla. 
Oviss örn, hvar man borde landa och nedslå sina bopålar, öfverlät 
mången bestämmandet däraf åt gudarne. Detta skedde genom att 
kasta de medförda högsätespelarne öfver bord med högtidligt löfte 
att bosätta sig där, hvarest dessa drefve i land. Så gjorde Ingölfr 
och många med honom, pörölfr »var stor blotman och trodde å 
Tor». När tretten (utforskandet äf gudarnes vilja) hade visat honom 
till Island, rifver han ner sitt tempel, för på sitt fartyg största delen 
af timret och något af mullen under den upphöjning, på hvilken 
Tors bild hade stått. Kommen till trakten af Reykjanes, kastade 
han högsätespelarne i sjön, och på den ene var Tors bild utskuren. 
Han sade, heter det i Landn., »att Tor skulle komma i land där, 
hvarest han ville, att förolfr skulle bygga, och han lofvade att 
helga Tor allt sitt landnåm och uppkalla det efter honom». Vinden 
förde ]>. till den fjord, som han kallade Breidafjörö, på hvars 
södra sida han landade i en våg (vik), som han kallade Hofsvåg. 
Tors bild fann han »drifven på ett näs; det heter nu pörsnes,» hvil
ket namn ock gafs hela det i besittning tagna landet »frå Stafa 
inn til pörsär». Sin gård byggde han vid Hofsvåg »och gjorde där 
stort hof och helgade det Tor; där heter det nu Hofstaöir». På 
den plats, där Tors beläte kommit i laud, inrättade han tingsplats 
för hela häradet. På näset stod ett tjäll, hvilket han ansåg för 
mycket heligt; också kallade han det Helgafell. Mot det fick 
ingen se otvagen, och det var så heligt, att ingen, vare sig folk 
eller få, fick dödas där. Det ställe, där tiugsplatsen var, höll han 
ock i helgd, och när tinget pågick, fick ej någon genom att göra



sitt tarf orena »en så helig vall», utan skulle det ske på det skär, 
»som Dritsker heter» (af drif, träck).

Afven Torulfs son, Hallsteinn, var ifrig hedning; han tog land 
på norra sidan af samma fjord. Han blotade till Tor med bön, 
att guden måtte sända honom högsätespelare, och därefter kom till 
hans Iand ett träd, 63 alnar långt och två famnar tjockt, och däraf 
gjordes högsätespelare, ej blott för Hallstein gård, utan för nästan 
alla omkring fjorden. Men stället, där det gudasända trädet kom 
i land, »heter nu Grenitres-nes». — Örn en till Island flyende norr
man v. n. Håsteinn heter det, att han sköt högsätespelarne (setstok- 
kum) öfver bord och i hafvet »enligt gammal sed», och de kommo 
i land nedanför Stokks-eyri. — Slutligen anteckna vi, att en å fick 
namnet J>jörsit, emedan föräring som där landade, hade ett pjörs- 
höfud å framstammen af sitt skepp. Åmynningen hette pjörsslr-ös.

En annan grupp af namn hör samman med själfva besittnings- 
tagandet af ett område. Aevarr kom ur viking till norra Island 
och landade vid mynningen af floden Blanda. Landet på dennas 
västra sida var redan upptaget, hvarför vikingen gaf sig i väg upp 
efter floden för att på andra sidan »leta sig landnåm». Kommen 
till det ställe, som heter Mobergsbrekkur, satte han där ned stäling 
hofa (en lång stång) och sade sig därmed taga bostad tor sin son. 
Detta beteckningssätt gaf denna gång ej anledning till något namn, 
och lika litet var det fallet, när en träl Rodrek, af sin herre ut
sänd »i landaleit», tog land i besittning genom att i ett smalt vatten 
nedsticka en nybarkad staf — det uppkallades efter trälen och 
benämndes Roöreksgil —, men sannolikt har det två gånger före
kommande namnet Stafs! (Staf-å) uppkommit genom detta bruk. — 
En man v. n. Einar tog land pä öns norra sida. Han seglade där 
in i en fjord och satte sin yxa i Reistargnup, hvaraf fjorden fick 
namnet Oxarfjörör (Yx-fjord). Västerut satte han upp en örn (gen. 
arnar), och så fick det stället heta Arnarpufa (Örn-tufva). På ett 
tredje ställe sattes ett kors (kross), och däraf uppstod namnet Krossås 
(Korsås).

Norrmannen Grim för till Island »i landaleit» och var första 
vintern i Grimsey (Grims-ö) på n. v. kusten. På hösten rodde 
han ut med sina huskarlar för att fiska, hvarvid sonen Tore låg i 
stäfven, klädd i ett ej uppskuret själskinn, som var draget upp till 
halsen. Grim drog härvid upp ett sjörå och sade till detta: »Hvad
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spår du oss örn våra förelagda öden, eller hvar skola vi bygga och 
bo på Island?» Rået svarade: »Icke behöfver jag spå eder; men 
gossen, som ligger i själ-bälgen, han skall där bygga och laud taga, 
hvarest Skälm, eder märr, lägger sig under klötjebördan». Grim 
omkom verkligen på en roddfärd under vintern och lämnade efter 
sig hustrun Bergdis och den nämnde sonen Tore. På våren föro 
dessa västerut, hvarvid Skälm gick före, dock utan att lägga sig. 
Andra vintern voro de på Skälmar-nesi, men sommaren därpå föro 
de söderut öfver hedarne till Borgarfjorden. Afven nu gick märren 
före, tills de hade hedarne bakom sig och voro vid två röda sand
kullar (sandmelir). Där lade sig Skälm under bördan nedanför 
den yttre kullen, hvarför Tore efter råets anvisning tog land där 
och bodde at Raudamel enimi ytra. Men Skälm dog i den tyd
ligen efter henne uppkallade Skälmarkeldu (Skälms-källan).

Härmed äro vi inne på en annan grupp af namn, nämligen 
sådana, som hänföra sig till händelser under färder på ön för upp
sökande af lämplig boningsplats. Andr var en rik, stolt och aktad 
änka, som efter att hafva bortgift sin sondotter med en skotsk jarl 
kom till Island med 20 frie män å sitt skepp. Efter att hafva till- 
bragt vintern hos en broder gaf hon sig ut med sina män för att 
söka sig land vid Bredafjorden. De åto därvid dögurb (dagvard, 
frukost) på södra stranden af denna, där det nu heter Döguröarnes. 
Sedan föro de längre in i fjorden och landade på ett näs, hvarvid 
Audr tappade sin kam; det näset kallade hon Kambsnes. — Helge 
Rolfsson for till Island för att besöka sina trander och kom till 
Eyjafjörd. Den första vintern uppehöll hail sig hos en där bosatt 
man, men örn våren gaf han sig ut »för att leta sig bostad». Han 
kom till en fjord och hittade där en harpun (skuta); det stället 
kallade han Skutilsfjörö, och där byggde han sedan. — Helge 
den magre kom sent en höst till Islands norra kust. Örn våren 
gick han upp på ett tjäll och såg, att det var »svartare» (= mera 
skog?) längre in i fjorden, hvarför han begaf sig dit. Men fjorden 
kallade han Eyja-fjörö på grund af de öar, som lågo utanföre. — 
Den berömde vikingen Ingemund landade med sitt följe på södra 
kusten och vistades första vintern hos en fosterbroder. På våren 
föro han och hans män norrut öfver hedarne och kommo till en 
fjord, där de funno två baggar (kruta); därför kallade de henne 
Hrutafjörö. Om honom och hans följe heter det, att de under
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fortsättningen af färden »gåfvo namn vida omkring». Örn vintern 
kom lian till en dal, er var ribi (med skog) vaxina, och kallade 
det stället Yiöidal. Han tog hela Yatnsdal i besittning och fann 
där på ett vatten en björnhona jämte två hvita ungar; det kallade 
han Hunavatn.1 Den Ketilbjörn, som kom till Island med skeppet 
Ellisi, bodde första vintern hos sin svärfar, men drog örn våren 
öfver hedarne in i landet, ty kusttrakten var redan besatt, för att 
leta sig land. Ett ställe, där han haft nattkvarter och gjort sig 
ett skjul (skdli), heter nu $ksUabrekka (af bretha, brink). När 
han och hans följe föro dädan, kommo de till en å, som de kallade 
(isara. De skulle nämligen hugga en vak på isen, men det gick 
ej bättre, än att de miste sin yxa (öx, oxar). En gång stannade 
de nedanför en framskjutande klippa (midi) och funno i en å en 
fisk, som heter reijer (salmo alpinus L.), den jämtska, laxliknande 
rören (?). Därför fick stället heta Reyöarmuli.

Redan hafva vi anfört några exempel därpå, att olyckor och 
missöden gåfvo anledning till namn; här följa ytterligare några. 
Einar Skålaglam drunknade å (eller vid) Einarsskeri, och kom hans 
sköld i Skjaldey, men hans feldr i Feldarhölm. — Eysteinn for 
från Hålågaland till Island, men led skeppsbrott. Själf räddade 
han sig, men en käring, kerling, kastades af skeppet i Kerlingar- 
fjörö. — För den redan omnämnde Ingemund bortsprungo tio svin, 
hvilka andra hösten återfunnos i Svlnadal; och var det då hundra 
svin. Men galten hette Beigaår; han lopp å Svinavatn och sam, 
till dess klefvarna gingo af. Han sprack å Beigaöarhvåli (livall, 
kulle). — När Helge den magre for till Island, förde han med sig 
hustru, barn och all egendom. Han landade vid Galtarhamar, 
hvarest han satte i Iand tvenne svin, och hette galten Sölvi. De 
återfunnos två vintrar senare i Sölvadsil och voro då tillhopa icke 
färre än 70.1 2 — Afven för Steinölf sprungo tre svin bort, men åter
funnos två år därefter i S linadal och voro då trettio till antalet. — 
Ett skepp, lastadt med lefvande boskap, kom till Island, men en

1 För att skaffa timmer till byggnaderna måste lian göra en resa till 
Norge, hvarvid hail medtog björnungarne och gaf dem åt Harald 
Hårfagre. Sådana hade man ej förut sett i Norge, och konungen 
gaf honora i gengäld timmer i öfverflöd och skeppet Stigandi.

2 Annars är Sölvi äfven ett mansnamn; en Sölvi bodde å Sölva- 
hamri, och på Grönland tog en annan med det namnet Sölvadal.
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fölunge spräng bort. En man v. n. Tore »köpte vonen» (hoppet, 
d. v. s. rättigheten att behålla honom, örn han lyckades fånga ho
nom). Han fick äfven fatt i fölet, och det biet' den allra bästa 
springare. Hästen hette Fluga och omkom i ett sumphål på Flu- 
gumyri.

De på ön så vanliga striderna hafva ock lämnat spår efter 
sig i ortnamnen. Hvamm-Tore på n. v. Island låg i delo med Räf 
den gamle örn en ko, som hette Brynja. Som kviga hade hon 
sprungit bort för Tore, men återfanns i den efter henne uppkallade 
Brynjudal, där hon gick ute med 40 nöt, och voro alla komna 
från henne. Stället tillhörde Räf, som därpå grundade sina anspråk. 
Det kom till strid vid de kullar (kolar), som därefter kallades Or- 
rustuhölar (orrosta, strid) eller ock £>örishölar, emedan Tore där 
föll med åtta män. — Vid Mannafallsbrekku kämpade två män 
v. n. Einar med hvarandra, och på den enes sida folio fyra män; 
jfr mann-fall, n. blodbad. Under striden hade tvenne af den 
enes trälar flytt. Den andres träl Hr cigarr satte efter dessa och 
dödade dem båda i ^raelavlk.1 — Det isl. deild, f., betecknar ofta 
rättstvist (jfr svenska ligga i delo med någon), men äfven någon 
gång strid med vapen. I den förra betydelsen ingår det möjligen 
i namnen Deildar-ey,-gilrtungu, men när det heter, att Ingemunds 
och Jörunds söner stredo unn Deildarhjalla (hjalli, m., afsats i sidan 
af ett berg), har ordet nog betydelsen af sammandrabbning.

Besittningstagarens hedniska eller kristna tro får allt emellanåt 
sitt uttryck i namnen. I det föregående är redan taladt om den 
jförölf, som höll Helgalen i så stor vördnad, att ingen otvättad fick 
se ditåt I öfverensstämmelse med gifvet löfte uppkallade han sitt 
landnåm efter Tor och kallade det f>örsnes. — En man Åsbjörn 
helgade ock sitt tagna land åt samma gud och kallade det pörs- 
mörk. — Kollsveinn bodde på Kollsvemsstööum, men hade blot 
å Hofstööum. — Audun bodde i Hofsfelli och reste där stort 
hof. — Bodvar byggde först at Hofi och uppförde där hof.

Den välaktade änkan Auör, redan omtalad såsom namngifvare, 
bodde på Hvamm, »men hade sitt bönställe å Krossltolinn; där 1

1 I belöning härför fick han af sin husbonde frihet och land så vidt, 
som han på tre dagar kunde gå omkring; »det heter nu Hreidars- 
geröi».
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lät lion resa kors (kross), emedan hon var döpt och fast i tron». — 
Redan är anfördt, hurusom en man vid besittningstagandet på ett 
ställe satte ett kors, hvaraf platsen fick namnet Krossås, hvilket 
dock måhända var utan religiös betydelse. — Om Helge den magre 
heter det, att han var »mycket blandad i tron»; han trodde å Krist, 
men detta hindrade honom ej att vid sjöfärder och farliga företag 
i allmänhet åkalla Tor. När han fick syn på Island, sporde han 
genom tretten Tor, hvar han skulle taga land, och fick anvisning 
på den norra kusten. Det led emellertid på hösten och besätt
ningen längtade tydligen i land. Gäckande frågade då Helges 
son, örn fadern äfven ville fara till Ishafvet, örn tretten visade ho
nom dit. De landade i Eyjafjörö, och Helge tog allt land därom
kring, i det att han gjorde eld vid hvarje åmynning. Han tog sin 
bostad å Kristones, som uttryckligen säges vara uppkalladt efter 
Kristus, och bodde där till döddagar.

En kristen man v. n. Örlygr, som uppfostrats på Söde niarne 
hos den helige biskop Patrik, drog till Island, medförande timmer 
till kyrka, järnklocka, mässbok samt vigd mull, som skulle läggas 
under hörnstolparne. När han nalkades Island, uppstod storm, och i 
sin nöd åkallade Orlyg biskop Patrik samt lofvade att gifva hans namn 
åt det ställe, där han finge landa. De kommo i land, där det nu 
heter Orlygshöfn, och fjorden innanför kallade de Patreksfpirö. 
Men en man v. n. Koll hade i nöden åkallat Tor. I stormen biet' 
han skild från de andra och förliste med sitt skepp, där det nu 
heter Kollsvik.

Vidare uppkallas ställen efter deras användning och naturliga 
beskaffenhet, ett så vanligt och kändt förhållande, att vi ej anse 
nödigt att anföra många exempel därå. Svensken Gardar bodde 
om vintern »i Husavik och gjorde där hus», och lngölfr lät göra 
skala å Skålafelli. — Den mäktige sjökonungen Geirmund tog 
land på norra stranden af Breidafjord och bodde å Geirmundarstö- 
öum under Skarni. Han hade fyra gårdar, som sköttes af hans 
trälar; en låg i Kjaransvlk, tydligen uppkallad efter vårdaren, 
trälen Kjaran. Geirmund hade på resor mellan sina gårdar för 
jämnan 80 man med sig och var mäkta rik både på lösegendom 
och kreatur. »Så säga män», heter det, »att hans svin gingo å 
Svlnanesi, men fåren å Hjaröarnesi» (kjärf), f., hjord). — Under 
landnamstiden kom ett skepp in i Rångårös, och var därå stor sjuk
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dom, så att ingen vågade hjälpa de sjuke. En modig man v. n. 
|>orsteinn för då till skeppet och förde de sjuka till det ställe, 
som nu heter Tjaldastaöir, och gjorde där åt dem tjold, tält, 
samt tjänade dem själf, medan de lefde.1 — »Jordeld» rann upp
ifrån och folk flydde till ett ställe, hvarest de gjorde sig tjaldbuöir; 
stället heter ä Tjaldavelli (å Tältvallen). — Skallagrimr tog det 
område, »som heter å Myrom, och var där mycket myrländt». 
Steinölfr gick in på fjället och såg en öppen plats (rjöår, n.); där 
lät han göra bce och kallade det Saursa?, emedan det var mycket 
myrländt; och så kallade han hela dalen. Stället, där gården 
(bmrinn) var byggd, kallades Torfnes. — Ett ställe heter Kjarra- 
dalr, »emedan där voro hrtskjörr (riskärr) och småskog, så att 
man icke kunde bygga där».

Med afsikt har vi sparat behandlingen af personnamnen i ort
namnen till sist för att taga dem i sammanhang och på en gång. 
De ingå, såsom allbekant är, mycket ofta i ortnamnen såsom den 
förra ledén i dessa eller som bestämningsord. I allmänhet låta 
dessa bilduingar hänföra sig till någon af de grupper, som vi i det 
föregående anfört. Ofta uppkallas en ort efter den person, som 
först kom till densamma eller var med därvid. Alfr för undan 
konung Harald till Island och »kom med sitt skepp till den flod
mynning, som har namn efter honom och heter Ålfsös»; han bodde 
vid Gnupum. — Geirmundr, redan flera gånger omnämnd, landade 
i (keinilundal-väg, men hodde å Geirmundurstöb>um. — Vestarr 
landade vid Yestarsnesi. -— Håsteinn kom i Hästeinssund. — 
Med Islands tredje upptäckare, den redan omtalade Flöki, följde en 
man från Söderhanm v. n. Faxi. Sedan skeppet efter segling 
västerut längs Islands södra kust kommit väster örn Reykjanes och 
den stora fjärden öppnade sig, så att man kunde se Snajfellsnes och 
en stor fors, som föll i sjön, utbrast Faxi: »Det måtte vara ett 
stort land, som vi hafva funnit: här äro stora vattenfall.» Sedan 
är det kalladt Faxa-ös.

Det allra vanligaste är, att stället uppkallas efter den första 
besittningstagaren, och redan i Landnåmans törsta kapitel finna vi 
exempel därpå. När Gardar, efter att hafva tillbragt vintern på

1 Alla dogo. Den man, som lefde längst, grof ned i jorden en stor 
skatt (fé mikit), sora dock ingen sedan funnit. Af dessa händelser 
fick den hjälpsamme mannen namnet Tjaldstosbingr.
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ön, om våren var redo att afsegla därifrån, rymde från honom i 
båt en man, som hette Ndttfari, och med honom träl och tjänste
kvinna. Mannen »byggde sedan där, hvarest det heter Nåttfara- 
vik». — Såsom Islands första egentliga bebyggarc nämnas foster
bröderna Ingölfr och Leifr, äfven Hjör-Leifr kallad. Af dem bodde 
den förre en vinter nedanför (undir) Iiigölfsfelli, men landade, där 
det nu heter Ingdlfshöföi (höffri, m., hög udde); den senare åter 
kom i land vid Hjörleifshöföa och lät där uppföra två stugor, 
den ena 18, den andra 19 famnar lång. — Om landnåmsmannen 
Äsölfr berättas, att han, som var kristen fullt ut och ej ville hafva 
något med hedningar att göra eller få mat af dem, byggde sig en 
koja {skåll), där det nu heter at Asölfsskåla anum austasta, och 
fiskade han i en närbelägen å, som var full af fisk. När grannarna 
märkte detta, fördrefvo de honom af afundsjuka. Han flyttade då 
till ett ställe, som fick namnet Miåskdli, men när hans afundsman 
kommo för att fiska på det gamla stället, funno de ingen fisk där 
längre. Men i vattenfallet på det nya stället hade Äsölfr lika god 
tillgång därpå som på det förra, Fördrifven äfven härifrån, for 
han till ens vestasta Asdlfsskåla (gen.). — En raan hade tre söner, 
som föro till Island och där togo land, nämligen Eyvindr Eyvindar- 
fjiirö, Öfeigr Öfeigsfjörö och Ingölfr Ingölfsfjörö. En annan 
v. n. Björn tog Bjarnarfjörö och hans son Svänn bodde å Svans
holm — Huru ett och samma personnamn kunde gifva upphof 
till flera orters namn, ses af berättelsen om Ketil Guta. Denne 
hade en träl v. n. Skorri. Denne flydde från sin herre och uppe
höll sig om vintern hemligen i Skorraliolti och sedan i Skorradal; 
han påträffades slutligen i Skorraeyju. — Till belysning af sam
manhanget mellan personens och bostadens namn, må ytterligare 
nämnas, att
Ani bodde vid {at) Änabrekku, Grimr bodde vid Grlinsgil, 
Bekan bodde at Bekanstööum, Hvatt bodde på Hvatastööum, 
Geirr bodde i Geirshlfö, Bau^r bodde at Rauösgili.

Afven åtskilliga kvinnonamn ingå af denna anledning i sam
mansättningen. Den mäktiga Andr bodde på ett ställe, som hette 
Auöartbptir {tapt, tomt). Arnbjörg hette en kvinna; hon bodde at 
Arnhjargarlaek {lahr, bäck). En man gaf sin syster Signyju Sig- 
nyjarstaöi, och bodde hon där. En kvinna pörunn bodde i f>örun- 
narliolti och en annan med samma namn at pörunnartöptum.
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Särskild uppmärksamhet förtjäna sådana personnamn som Björn, 
Hök, Orm, hvilka äfven förekomma såsom appellativer. Nu al
man ofta oviss därom, huruvida ett sådant ord, när det står såsom 
bestämningsord, betecknar en person eller ett djur, och vanligen har 
man ingen annan ledning än den, som ligger i grundordet. All 
villrådighet försvinner inför sådana upplysningar, som att

Björn byggde och dog i Bjar- 
narhöfn,

Björn hette en man, som tog
Bjarnarfjörö,

Rauba-Björn tog Bjarnardal, 
Griss, en frigifven träl, fick Gri- 

sartungu,
två bröder Haukr gåfvo namn åt

Haukagil,
llaukr bodde på det ställe, som 

nu heter Hauksgrafir,
Hrafn bodde vid Hrafnsfjörö å 

Grönland,

Hrutr (såsom appell, bagge) bodde
å HrutstöÖum,

Hundi, en träl, som fick frihet af 
Auör, erhöll af henne Hunda- 
dal,

Ormr tog Ormsdal och bodde där, 
Ulfr bodde å Ulfstööum,
Örn, en man, for upp under det 

fjäll, som nu heter Arnarfell, 
och dödade sig själf där,

Örn, också en man, tog land i 
Arnarflröi.

Ej sällan hände, att en person af det område, som han tagit 
i besittning, gaf barn eller senare ankomna släktingar eller sina 
frigifna trälar ett större eller mindre område med full besittnings
rätt, och ofta uppkallades därvid landet efter dess nye ägare. Den 
ofta omtalta Auör utdelade frikostigt land åt sina besättningskarlar 
och frigifna trälar. Hörbr fick Höröadal och Vivill Yivilsdal, 
där han ock bodde; den redan nämnde skotten Hundi fick på 
sin lott Hundadal, och Sökkölfr erhöll Sökkdlfsdal på sin lott. 
Alfarins söner Ängö land af sin fader; de voro: Höskuldr, som bodde 
at Höskuldsäin, Ingjaldr, som bodde at Ingjaldshvoli, Gotl at 
Gotalaek och Hölmkell vid forsen vid Hölmkelsä. Eyvindr hani 
kom ut efter landnåmstiden; han var Ondottssönernas frände. De 
gåfvo honom land, och bodde han i Hanatuni och var kallad 
Tunliani. — Ketil häng gaf Dufpaksholt åt en man, som hette 
Dufpakr. — En mans frigifna trälar hette Brattr och Lejb alfr, och 
dessa bodde i resp. Brattsbolti och Leiöölfsstööum. — Två 
andra frigifna v. n. Böbvarr och Steim-aubr bodde i Böövarstöp- 
tum och å Steinrauöarstööum.
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Dessa exempel, som lätt skulle kunna mångdubblas, visa tyd
ligt, att det ej var endast stormän, som på detta sätt Ängö ställen 
uppkallade efter sig.

Ställen benämnas vidare efter personer, som falla i strid 
af ett eller annat slag, antingen fegt öfverfall eller ordentlig holm
gång.

När den redan flera gånger nämnde Hjör-Leifr efter ankomsten 
till Island skulle så om våren, hade han blott en oxe, hvarför han 
lät trälarne draga årdern. Detta kostade på, och medan han själf 
var inne i stugan, hittade trälen Dufpakr på det rådet, att de 
skulle dräpa oxen, men säga, att en skogsbjörn slagit honom. När 
så husbonden och hans folk, såsom han förmodade, gånge ut i skogen 
för att söka björnen och därvid aflägsna sig från hvarandra, skulle 
trälarne anfalla och nedgöra Hjör-Leifr och hans vänner. Så skedde, 
och trälarne dödade lika många, som de själfva voro. Därpå lupo 
de bort med hustrur och lösegendom samt rodde med båten till 
några öar, där de en tid hade sitt tillhåll. När den dräptes kamrat 
Ingölfr fick veta detta, satte han efter trälarne och dräpte dem alla. 
»Där heter det Dufjmksskor.» — De Öar på hvilka de hållit till, kalla
des efter detta för Yestmannaeyjar, emedan trälarne voro västmän 
(från Irland). — När Ketil guta ur västerviking kom till Island, 
hade han med sig flere irländska trälar, bland dem Klokt och 
Skom. Dessa lupo ifrån honom med två kvinnor och mycket gods, 
men de blefvo gripna och dräpta, den förre i Flökadal och den 
senare i Skogadal. Medan husbonden var ute och såg sig örn 
efter land, flydde äfven andra trälar samt innebrände en man och 
plundrade hans hus. När de eftersattes, lopp hvar och en sin väg. 
Men förfölj arne grepo dem: Kora togo de i Koranesi, Svart i 
Svartsskeri och Skorra i Skorrey samt slutligen pormöå i £>or- 
möösskeri. — Kari låg i delo med Karle örn en oxe, och det ut
röntes, att Karle var ägaren. Men då eggade Kåri sin träl till att 
döda vederdelomannen, hvilket ock skedde. Men sedan dråp Kari 
den träl, som utfört hans befallning. Karles son hämnades emel
lertid. Först dråp han Kares son Kulan i Kylanshölum, och sedan 
innebrände han honom själf »på det ställe, som nu heter ä Brenn»» 
(brenna, f., eld, brand). — Ketilbjörn, som kom till Island med 
skeppet Ellide, säges hafva varit så rik, att lian bjöd sina söner att 
af silfver göra tvärträen i det Imf, som de Dito göra. Då de ej 
ville det, körde han silfret å två oxar upp på fjället. Därvid hade
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hail med sig trälen Hålti och tjänstekvinnan Hot, och dessa hjälpte 
honom att gömma skatten. Men för att de ej skulle uppenbara 
gömstället, dödade han dem därefter, den förre i Hakaskaröi och 
den senare i Bötarskaröi; och har ingen sedan funnit skatten 
(skarö, n., bergpass). — Hrafn öfverfalles försåtligt och genombor
ras med spjut; där är Hrafnshaugr. — En man v. n. Hrani käm
pade på ett ställe, som nu heter H ranatäll, och Kjallakr biet slagen 
å Kjallakshöli. — Slutligen anteckna vi, att Grimölfr biet dräpt 
lija (vid) Grlmölfsvötnum, Sveinnngr slagen å Sveinungseyri 
(variant:-keiöi), och att Ätli, sårad i en strid, vardt förd till Atley 
(variant: Atlaey), där han dog.

Några gånger omtalas ställen, som fått namn efter, personer, 
sorn på dessa råkat ut för missöden och olyckshändelser.

På färden från Norge till Island hade Fiola en dotter, som 
hette Geirhildr, med på skeppet. Under färden besökte hail Hjalta- 
Iand, och där drunknade flickan i Geirliildarvatni. Och örn en 
isländsk nybyggare v. n. Höskuldr heter det: »Efter honom är 
Höskuldsvatn uppkalladt, emedan han druuknade där.»

Slutligen må nämnas, att några ställen hafva namn efter något 
harns födelse.

Den Ingimundr, örn hvilken det nämnes, att han gaf namn 
vida omkring, hade en hustru v. n. Vigdis, pardis, dotter hans, 
var född i j>drdi'sarholti», eller enligt en variant: »När de kommo 
till Vatnsenda, vardt Vigdis lättare nied en mö, son [jördis var kallad; 
och heter stället f>ördisarholt sedan.» — Den mäktige landnåmsman- 
nen Ketill hain gr bodde at Hofi. När han hade fört sitt mesta gods 
till Hofs, vardt hans hustru Ingumi lättare och födde där Hrafn, 
som först sade lag å Island; därför heter stället där at Hrafnstöp- 
tura. — Helge den magre, hvars galt Sölvi redan är omtalad, satt 
första vintern at Bildsä, men förde örn våren sitt ho till Kristsnes, 
hvarest han bodde, så länge han lefde. Under boförningen (flytt
ningen) vardt hans hustru porunn lättare i pörunnareyju; där 
födde hon porbjörg hölmasöl.

Det är bekant, hurusom de gamla isländarne och för öfrigt 
nordboarne i allmänhet gärna och äfven af de obetydligaste anled
ningar gåfvo hvarandra öknamn, som sedan följde en troget till 
döddagar. Såsom vi sett, är det det vid vattenösningen gifna namnet, 
som vanligast ingår i ortnamn; dock är det ingenting ovanligt, att 
ställen, som uppkallas efter med ök- eller tillnamn försedda perso
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ner, bevara just detta. Exempel på båda fallen erbjuda orter, som 
Ölafr helge gaf namn åt. Han drifves bort från det efter honom 
uppkallade (Hafsvik och tar så Belgsdal samt bor å Belgsstööuin. 
Fördrifven äfven därifrån, bodde han slutligen i Ölafsdal.

Vi sysselsätta oss i det följande med sådana ortnamn, som in
nehålla tillnamn. Då dessa kunde tilläggas personer med hänsyn 
till små tillfälligheter och de mest olikartade förhållanden, komma 
de att utgöra en mycket brokig samling. När de så genom sam
mansättning med grundord bilda ortnamn, måste dessa ofta förete 
till betydelsen besynnerliga sammanställningar och skulle delvis 
förefalla obegripliga, örn vi ej kunde följa dem så långt tillbaka i 
tiden. Hos oss i Sverige hafva säkerligen namn bildats på samma sätt, 
men i saknad af isländarnes rika litteratur stå vid är ofta vackert 
vid etymologiska försök. Vi anföra därför bär rätt många exempel.

Eyvindr (luftkula bodde å Au3- 
kulustööum;

torgils auga å Augastöönm;
porgrimr hildr bodde at Bilds- 

felli;
torbjörn hlesi bodde å Blesastö- 

öum;
efter Ketil blundr är Blundsvatn 

uppkalladt;
pörör gnaga tog land från Gnupä

till ....... samt hade Gnupudal
och bodde där;

Retin gufa var första vintern å 
Myrom lija (vid) Gufuä, den 
andra å Snsefellsnesi at Gufu- 
skälum, den tredje i Gufufiröi 
och bodde sedan i Gufudal;

Björn gullbert bodde på Gull- 
berastööum;

Eyvindr hani bodde i Hanatuni;
Haraldr bringe satt första vintern 

på det ställe, där lian hade 
landet,och det heter nu Hrings- 
staöir;

porgeirr jarftlangr bodde på Jarö- 
langsstööum;

Geirsteinn lejdin tog Kjäl kä
flöth;

[torgils knappi tog Knappadal;
pördr knappe bodde på Knapps

äf.Ödum;
pörn rinn korni ligger i Korna- 

haugi;
porken krafla dolde sig i Kröf- 

luhelli;
pörarinn kråke tog Kröksfjörö;
porgeirr lambi å Lainbastööum;
porsteinn lunån bodde i Limans- 

liolti;
pörör mikill gjorde bu å Mikils- 

stööum;
pörör skeggi bodde på Skegg- 

jastöönm;
Oddleifr stafe bodde å Staf sköl i;
porbjörn stråge gjorde bil å 

Stnigsstööum;
Hallvarör sugandi tog Kuganda- 

fjörö;
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Björn svibinhorni tog Sviöinhor- Ketill pistill tog [>istilsfjörö;
liadal; J>örir $wss bodde på f>ussstööum.

torbjörn tdlhni tog Tälknafjörö;
Ofta sättes tillnamnet före det ursprungliga namnet, så att en, 

som hette t. ex. Björn, biet' kallad Shjalda-Björn. Med sådana 
sammansättningar förfor man olika: ibland togos båda orden med, 
ibland åter blott det ursprungliga namnet.

Den nämnda Shjalda-Björn bodde å SkjaIdalijarnarstöölim;
Slettu-Björn bodde å Sléttubjarnarstööum;
Grimr, Stafngrimr kallad, bodde å StafngrlmsstöSum; men 

Gull-pörn bodde å [>orisstööum och
Hålmgaungu-Mani tog land till Månajiufu och bodde i Må- 

navik.
När tillnamnet är sammansatt och följer efter det egentliga 

namnet, ingår emellanåt endast ena sammansättningsleden i ort
namnet. När Vebjörn Sygna-Kappi (från Sogn) och hans bröder 
kommo till Island, ledo de i elakt väder skeppsbrott nedanför stora 
stenhamrar och kommo med knapp nöd upp. Vebjörn gick först, 
och »det är nu kalladt Sygnakleif». — jmrölfr blöbrushalli och 
hans son äro båda höglagda å Skallanesi. — Olofr tvennumbruni 
bodde å Olafsvöllum, men ligger i Brunaliaugi.1

* *
*

Vi hade ämnat att härefter dels lämna en förteckning å de grund
ord, till hvilka personnamn läggas i vår text, dels ock göra några 
jämförelser mellan förhållandet å Island och hos oss i afseende på 
namnbildningen, men då vår uppsats därigenom skulle hafva svällt 
ut för mycket, måste vi afstå därifrån. Endast en sak vilja vi 
ytterligare påpeka.

Uti denna tidskrift, häftet för 1895, ha vi uppvisat, hurusom 
i svenskan prepositioner emellanåt smält samman med det följande 
substantivet och mist sin betydelse till den grad, att man ibland 
lagt till en ny preposition. Af Vtmedland 1557 ha vi fått Uland, af 
firir Bergin år 1351 Förberg eller t. o. m. en gång Offerberg. —

1 Några isländska orter äro uppkallade efter ställen i Norge, men då 
de äro högst få, nämna vi saken endast på detta sätt. Loptr kom 
af Gaulum till Island och bodde i Gaulverjab® (d. v. s. Gaulbornas 
gård). Och om en man v. n. jmrviör heter det, att han for af Vors 
till Island och bodde i Yorsabae.
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Exempel på samma företeelse tinna vi ock i Landnåman. Där nam
nes fjorgrimr under Pelli, liksom ock en Kolli, hvilken äfven bodde 
under Pelli, d. v. s. nedanför fjället. Men så befinnes äfven, att 
en pörn bjo at Undirfelli1 ([>. bodde vid Underfjället). När vi 
vidare finna, att en man v. n. Ondottr bodde i Yidvfk, och att en
annan tog Sandvik-----------allt til YiÖfjaröar, anar man tillvaron
af en likadan bildning. Äfven ett annat Yiöfjörör förekommer på 
Island och i följande sammanhang: »Frey st eimi — — — narn
Sandvik ok bjö d Bardsnesi, Viöfjörö ok 11ellisfjörb; fra ho- 
num eru Sandvikingar ok Viö fröling ar ok Hellis froing ar kom- 
nir.i Till Yiöfjörö finnes i den andra afskriften af originalmen- 
branen varianten vid fjöröinn, hvilken vi ej, i likhet nied utg., 
kunna kalla oriktig, utan blott äldre. 1

1 Var. at Undunfelli.

n


