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FÖRORD 

Åren l960-l963 var jag svensk lektor vid Háskóli Islands i 

Reykjavik. De tre åren på Island är en viktig förutsättning 

för denna avhandling. Många hjälpsamma islänningar har bi

dragit till den och jag tackar dem alla. Två av dem vill jag 

särskilt nämna, ordboksredaktören Jón Aðalsteinn Jonsson och 

professor Halldór Halldórsson, vilka båda från första början 

följt mitt arbete. 

Många svenskar har också hjälpt mig på traven och skall ha 

sitt tack. Några vill jag namnge. 

Professor Gösta Holm stödde mig på ett alltid lika generöst 

sätt, när partier av detta arbete framlades som licentiat

avhandling i Lund 1965. 

Professor Sigurd Fries har läst min avhandling i flera olika 

versioner. Han har därvid givit mig många goda råd. I den mån 

avhandlingen blivit bättre i denna sista utformning är det 

hans förtjänst. Hans vänlighet och omtanke har i hög grad bi

dragit till att arbetet blivit slutfört. 

Min fru, Brita, har ofta ivrat för att jag skulle fullborda 

min avhandling. Till slut har hon - bokstavligen - tagit sa

ken i egna händer och skrivit ut manuskriptet. För detta och 

för hennes uppmuntran och goda stöd tackar jag av hjärtat. 

Avhandlingen tillägnas henne och våra barn, Tora och Gunnar. 

Karlstad i augusti 1975 

Jan Nilsson 
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Den gamla frågan: Finns det dialekter på Island? har med jämna 

mellanrum tagits upp till behandling av språkforskarna. I Scripta 

Islandica 1958"'" fann K arl-Hampus Dahlstedt, att man möjligen kan 

parera den. frågan med en annan: Vad är dialekt? Men väsentligare 

fann han. vara "att det isländska talspråket företer tydliga geo

grafiska variationer av intresse för den nordiska språkforskning-
2 

en, vilka bäst studeras med dialektgeografiska metoder". I sin 

framställning utreder Dahlstedt vissa uttalsvariationers sprid

ning och särdrag och belyser sina exempel med instruktiva kartor. 

Dahlstedts uppsats, som är en sammanfattning av tidigare forska

res iakttagelser, är av utomordentligt värde som en introduktion 

vid fördjupade studier av isländskt talspråk. 

Hreinn Benediktsson, som i sin uppsats Icelandic Dialectology: 

Methods and Results^ till största delen anknyter till Dahlstedt, 

söker bl.a. förklara varför islänningarna i motsats till utländ

ska forskare varit så obenägna att räkna med dialekter på Island. 

Givetvis kan missriktad patriotism ha spelat in - det isländska 

språket är som bekant en nationell, samlande symbol. Snarare är 

det dock så, menar Benediktsson, att främlingen av de skillnader 

han lätt finner mellan språkbruket i olika landsdelar förleds att 

generalisera sina iakttagelser. Islänningen är medveten om att 

respektive språkbruk ej är allenarådande, att gränserna mellan 

olika språkområden är högst flytande. Därtill kommer den funktio

nella aspekten; en utlänning tolkar lätt det han hör Min terms of 
5 his own acquired system". Han tillmäter med andra ord skiljak

tigheter i uttal en betydelseskiljande innebörd. Hreinn Bene

diktsson föredrar att i stället för det kontroversiella 'dialekt' 

använda termen 'variant' el. 'variation' ("the more neutral, less 
£ 

traditiantinged term 'variety'"). Att särdrag i uttalet verkligen 

1 Karl-Hampus Dahlstedt, Isländsk dialektgeografi. Några syn
punkter. Scripta Islandica, 9, 1958. 

2 a. a., s. 8. 
3 I: Lingua Islandica. Islenzk tunga, 3? 1961-62. 
k a.a., S.109 ff. 
5 a.a., s. 109. 
6 a. a., s. 109. 

1 



existerar på Island torde alla vara ense om. I stort sett råder 

också enighet om dessa särdrags utbredning och ålder.^ 

Den isländska ordgeografiska forskningen har ännu 

ej givit så stora resultat. Ett viktigt undantag är Oskar Bandies 

betydande arbete om husdjursterminologin i norskan, isländskan 

och färöiskan.: Studien zur westnordischen Sprachgeographie, 1967. 

Redaktionen vid Orðabók Háskólans har vidare genom ett entusias

tiskt och ihärdigt arbete samlat ett rikt material för den kom

mande stora, moderna ordboken; en guldgruva för hugade veten

skapsmän. Redan vid ett flyktigt studium står det klart att ord

forskaren har goda möjligheter att påvisa regionala särdrag på 

Island: i ords utbredning och betydelse finner man överraskande 

skiftningar. T.o.m. på ordboksredaktionen häpnar man över den 

mängd ålderdomliga uttryck och dialektala vändningar som isländ

ska meddelare årligen skickar till samlingarna i Reykjavik: det 

kan ibland vara helt okända företeelser eller kanske sådana som 

tidigare endast funnits belagda i fornspråket. 

Den moderna isländskans ordböjning har knappast till

dragit sig något intresse bland språkforskarna. I spridda noti

ser i handböckerna uppträder iakttagelser om varianter i form

läran, men någon sammanfattande, monografisk behandling av en

staka fenomen har man ej givit sig i kast med. I och för sig är 

det lätt att förstå. De stränga isländska språkvårdarna vakar 

över språkets väl och ve, dess yttre dräkt får ej förfulas. Uni

formiteten i formläran är otvivelaktigt påfallande. Men man må 

ändå akta sig för att ens på detta område inom språkforskningen 

lättvindigt ta sin tillflykt till begrepp såsom "die sprachliche 
2 

Einheit Islands". 

1 Dahlstedt, a.a.,s.l9 ff, Benediktsson, a.a.,s.86 ff, med där 
citerad litteratur. 

2 Uttrycket är lanserat av Hans Kuhn i. en uppsats med samma namn 
i Zeitschrift für Mundartforschung, 11, 1^35i jfr s.23 "es 
fehlt auch vollständig der Gegensatz zwischen Mundart und 
Schriftsprache". Mot ett dylikt uttalande kan man ställa 
Bandies uppfattning: "So einheitlich das Isl. auf den ersten 
Blick in alter und neuer Zeit erscheinen mag, so lassen sich 
doch verschiedene sprachliche Schichten voneinander abheben. 
Vor allem das Verhältnis von geschriebener und gesprochener 
Sprache ist heute wie auch im 16. Jahrh. von Interesse. Auf 
dem Gebiet der Flexion bestehen im modernen Isl. zum Teil 
wesentliche Unterschiede zwischen der schriftsprachlichen, 
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Endast i ringa utsträckning har språkforskare intresserat sig 

för de isländska ortnamnen."*" Till en del kan det för

klaras av att isländska namn förefallit så självklara och lätt-

tydda. Finnur Jonsson berättar i inledningen till det grundlägg

ande - men schematiska - arbetet Bæjanöfn á Islandi, l907-l9l5, 

att han vid ett universitetsmöte i Kristiania 1896 sammanträffat 

med 0. Rygh och då framhållit nað allur þorri íslenzkra bæjanafna 
2 

er óbrenglaður og þau sjálf auðskilin11. En undersökning av skan

dinaviska ortnamn vore därför enligt Finnur Jonsson så mycket 

mera angelägen. Inställningen bottnar i den vanliga föreställ

ningen att ortnamn blir intressanta först som etymologiskt svår-

knäckta nötter. Det bör dock strax till Finnur Jonssons försvar 

sägas, att han är medveten om att de isländska ortnamnen Meru 

allmerkilegur þáttur i sögu norrsenna nafna".^ Med sina uppsatser 

om isländska älv-, fjord- och fjällnamn samt med den ovannämnda 

gårdnamnsavhandlingen har Finnur Jonsson lämnat utomordentligt 
if 

viktiga bidrag till kännedomen om isländskt ortnamnsskick. 

Oftast när man har haft anledning syssla med isländska ortnamn 

har det varit utifrån historisk-litterära utgångspunkter. Ort

namnsmaterialet i den klassiska litteraturen är omfångsrikt och 

ofta har ortnamnen fått spela rollen av kriterium vid bedömningen 

av sagornas "äkthet". Ibland har ortnamnen t.o.m. använts som 
5 hjälp vid författarbestämningar. En hel del skrifter har för

fattats i anslutning till uppsatser om det första landtagandet. 

Man kan peka på titlar som Landnåm i Skaftafellsþingi, Landnåm i 

ans klassische Aisl. angelehnten Norm und der natürlich ent
wickelten gesprochenen Sprache (z.B. mask, ia-st. GenSg 
læknis/læknirs usw.)." (Die Sprache der Guðbrandsbiblia, 19^6, 
s. ̂f. ) 

1 En presentation av den obetydliga isländska ortnamnslittera
turen fram till 1939 ger ölafur Lárusson i Nordisk Kultur, 5. 
Ej heller senare har isländska ortnamn behandlats i några 
större arbeten; värdefullast är Olafur Lárussons egna upp
satser, av vilka ett antal finns utgivna i bokform: Byggð og 
saga, l9if4. En svensk undersökning är Gösta Franzéns Laxdæla-
bygdens ortnamn, l96^f. I Scripta Islandica, 19, 1968, ger 
Svavar Sigmundsson en utmärkt översikt över ortnamnsforskning 
på Island. 

2 a.a., s. 
3 a. a., s. 413. 
k Islandske elvenavne, NoB, 2, Navne på fjorde, vige m.m. på 

Island, NoB, 4, Islandske fjældnavne, NoB, 20. 
5 T.ex. kap. Staðfræði i Einar Olafur Sveinssons förord till 

Brennu-Njáls saga, IF, 12, 19^4. 
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Skagafirði.^ I andra arbeten anknyter man till en eller flera 

sagor och ger en topografisk skildring av den bygd där sagans 

händelser tilldrar sig. Det klassiska arbetet med denna litte

rära bakgrund är Kr. Kålund, Bidrag til en historisk-topografisk 

beskrivelse af Island, 1-2, 1877-82. Trots den skepsis man ofta 

numer visar inför sagornas förmenta historia, accepterar man 

gärna - även moderna sagoutgivare - de upplysningar om ort

namnens genesis som titt och tätt lämnas. En mängd intressanta 

uppgifter om äldre isländskt ortnamnsskick kan dock, därom råder 

intet tvivel, hämtas ur den historisk-topografiska litteratur 

som på detta sätt tillkommit i anslutning till sagaforskningen. 

Många värdefulla upplysningar om ortnamn lämnas också i arbeten 

med språkvårdande syfte. Tag t.ex. Margeir Jonssons Bæjanöfn á 

Norðurlandi, 1921-33« Boken bär den karakteristiska underrubri

ken Rannsókn og leiðréttingar. Uppenbarligen är det den senare 

delen av underrubriken som legat författaren varmast om hjärtat. 

En rad intresseväckande uppsatser om isländska ortnamn har pub

licerats i olika årgångar av Arbók Hins Islenzka Fornleifa-

félags. Det är framför allt rättshistorikern Olafur Lárusson, 

som där har angripit en rad bebyggelsehistoriska problem. Av 

övriga författare kan nämnas Hans Kuhn, vilken bl.a. behandlat 
2 

naturnamnsskicket i Vestfirðir. 

Det är ingen tillfällighet att det är i dessa årsböcker man fin

ner de värdefullaste uppsatserna om isländskt ortnamnsskick. Det 

sammanhänger nämligen med den vanliga, ovan antydda synen på ort

namnen som historiska vittnesbörd. Det är också i denna förenings 

regi man sedan mitten av 1930-talet systematiskt har insamlat 

ortnamn från hela landet. 

Insamlandet försiggår i princip på så sätt att 'gårdens namn1 av 

någon väl hemmastadd person meddelas antingen direkt till gjóð-

minjasafnið, till den institution som numera fått namnet Ornefna-

stofnun pjóðmin.jasafns, eller till någon person som åtagit sig 

1 Einar Olafur Sveinsson, Landnåm i Skaftafellsþingi, 1948, 
Olafur Lárusson, Landnåm í Skagafirði, l940, Landnåm á 
Snæf ellsnesi, 19 +̂5 • 

2 Arbók Fornl., 1949-30. 
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att samla in namn från ett större område. Ett mycket stort mate

rial har nu (1975) insamlats från landets alla sýslur. I full

bordat skick kommer arkivet otvivelaktigt att bli isländsk och 

nordisk ortnamnsforskning till stort gagn. 

Ortnamns terminologin på Island kan vålla missför

stånd. Det allmänna begreppet för ortnamn är staða(r)nöfn. Mot 

bæjatiöfn 'gårdnamn', 'bebyggelsenamn' ställs vanligen örnefni. 

Finnur Jonsson konstaterar dock (Bæjanöfn, s,kl2) att örnefni  

"er i daglegri ræðu haft um staðanöfn og bæjanöfn, ef bæirnir 

eru í eyði, en ekki er orðið haft um byggða bæi eða ból, svo að 

jeg viti, o g ]?ó mætt i það eins vel vera haft um ]?á, þar eð það 

merkir ekki annað en •'frumnöfn-', eiginleg nöfn, o g er jafnvel 

haft i fornu máli um mannanöfn." Den sistnämnda betydelsen, dvs. 

personnamn, är dock ytterligt sällsynt i fornspråke t. 

På svenska torde örnefni oftast motsvaras av terrängnamn, natur-
2 

namn. Den enklaste och riktigaste definitionen är måhända 'icke-

bebyggelsebetecknande namn'De i 'örnefni' ingående kultur-

namnen, ägonamnen motsvaras snarast av isl. teiganöfn, ett ord 

som dock, såvitt jag vet, knappast används i isländsk topogra

fisk litteratur, där man i stället nöjer sig med det generella 

örnefni. Oftast torde det också - utan ingående överväganden vid 

varje namn - vara ogörligt att ur örnefni utskilja teiganöfn. 

Man kan instämma med Leiv Hægstad, som i det han påpekar att man 

vet mycket litet om isländska och färöiska 'tegnamn' säger: Mpå 

desse ^yane hev dei heller ikkje havt noko större åkerbruk, so 

dei vantar visselig ein stor lut av dei mest sermerkte namni." 

1 I lexika citeras endast ett exempel, nämligen ur Agrip: Mgat 
ölafr digri með henni barn, en ]?eirra örnefni eða örferðir 
vitu vér eigin, Fms, 10, s.3^7. 

2 Om svensk och europeisk ortnamnsterminologi, se B. Ejder, 
Marknamn och kulturhistoria, 1951, s.k ff. Intressanta aspek
ter på terminologiproblem redovisas i NORNA-rapporter, 1, Ter
minologi inom ortnamnsforskningen, 1973» 

3 Det bör dock observeras att örnefni ibland förekommer i en 
allmän betydelse 'ortnamn', så t.ex. hos porkell Johannesson, 
Örnefni i Vestmannaeyjum, 1938 (örnefni = bebyggelsenamn och 
naturnamn). Jfr också Svavar Sigmundsson, Ortnamnsforskning 
på Island, s.l9. 

k Teigenamn frå Voss, Heidersskrift M. Hægstad, 1925, s.62. -
Med "teigenamn" menar Hægstad "namn på teigar av alle slag, 
större eller mindre stykke av åker og eng, slåtter, beite og 
skogstykke." (s.^3) - Jfr porvaldur Thoroddsen, Lysing, 3, 
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Otvivelaktigt är Island alltså jungfrulig mark för ortnamns

forskaren. Någon ortnamnsforskning i skandinavisk mening har där 

knappast förekommit. Insamlingsarbetet av örnefni leder väl så 

småningom till ett funktionsdugligt natur- och ägonamnsarkiv. 

Man hoppas dessutom givetvis på en medveten excerpering av alla 

slags ortnamn i äldre tiders rika källmaterial liksom av l600-

och 1700-talets jordeböcker och sockenbeskrivningar. Bland jorde

böckerna ger t.ex. Jarðabók Arna Magnússonar og Påls Vidalins 

väsentliga upplysningar om isländska gårdars storlek och drift.^ 

Bristen på pålitliga kartor från tiden före l900 kan man dess

värre inte göra något åt - det språkliga och sakliga materialet 

torde ändå bli givande för ortnamnsforskaren. Ur allmännordisk, 

språklig synpunkt är det av utomordentligt stor vikt att också 

det isländska materialet beaktas. Förutsättningar för jämförelser 

Island - Skandinavien har hittills saknats, men med det fram

växande isländska ortnamnsarkivet bör sådana jämförelser så små

ningom kunna bli möjliga. 

Ur t.ex. morfologisk synpunkt möter vi på Island ett 

ortnamnsskick som visar slående likheter med ortnamnsskicket i 

Skandinavien såsom det skymtar i tidiga medeltidsbelägg. De väl

diga formförändringarna i skandinaviska ortnamn är i sina detal

jer höljda i dunkel. Om dessa problem har forskarna fört en lång 

och livlig diskussion. Man kunde kanske anta - eftersom isländ

skan till sin struktur har bevarats relativt oförändrad genom 

tusen år - att det finns företeelser i nutida isländsk ortnamns

morfologi som på något sätt kan belysa allmännordiska ortnamns

problem. 

Följande studie behandlar några drag i de moderna, isländska, 

plurala bebyggelsenamnens flexion. Framställningen vidgas dock 

till att också omfatta de icke-bebyggelsebetecknande namnen samt 

s.3» "pað er mjög undir álitum komið, hvað kalla skal bygt 
land og hvernig á að greina það frá óbyggðum og afréttum. I 
aðallöndum Evrópu er bygt land og ræktað land víðast hið sama, 
á Islandi er það sitt hvað, þvi hér á landi er varla til annað 
ræktað land en túnin." 

1 Om detta viktiga verk från omkring I7OO och om dess tillkomst 
se Kr. Kålund, Arne Magnusson, Embedsskrivelser og andre 
offentlige aktstykker, l9l6. 
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bebyggelsenamnens böjning i gammal tid. Jag anknyter vidare till 

prepositionssystemet vid ortnamn samt isländsk appellativböjning 

i gammal och ny tid. Undersökningen redovisas steg för steg. Av

handlingen blir därigenom också en rapport om min arbetsmetod. 

I kap. 2 redovisas den radioenkät om plurala bebyggelsenamn med 

maskulint grundord som jag fick till stånd på Island år l96l. I 

kap. 3 ägnar jag Svarfaðardalur på norra Island en djupundersök

ning. Kap. k har sin utgångspunkt i svaren på den frågelista om 

gårdnamn som jag tillställde ett antal språkligt medvetna is

länningar år 1963. Jag ger i kapitlet en redovisning av de plu

rala bebyggelsenamnen på Island. Med anledning av svaren på frå

gelistan finner jag det naturligt att behandla också de icke-

bebyggelsebetecknande namnen samt prepositionssystemet vid ort

namn. Det moderna materialet kompletteras i kap. 5 med äldre ort

namnsmaterial framför allt från Islandske originaldiplomer indtil 

ik^O och Diplomatarium Islandicum. I kap. 6 utgår jag från några 

frågelistkommentarer till vissa appellativer som förändrat sin 

böjning och anknyter till isländsk substantivböjning i allmänhet. 

Jag försöker vidare klargöra vilka krafter som varit styrande när 

isländska plurala ortnamn förändrats till genus. 

Det kan inledningsvis påpekas att vissa preliminära resultat av 

min undersökning tidigare omnämnts av andra författare, nämligen 

av Lars Hellberg i hans besvärsskrivelse med anledning av sak

kunnigutlåtandena 1962 (avseende professuren i nordiska språk, 

särskilt ortnamnsforskning, Uppsala) samt av Börje Tjäder i 

Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveck

ling, 1967 (ss.14-15, 21-22, 36). 
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2 RADIOENKÄT OM ICKE-APPELLATIVISKA BÖJNINGSFORMER AV PLURALA 

BEBYGGELSENAMN MED MASKULINT GRUNDORD 

År i960 utkom Lars Hellbergs Plural form i äldre nordiskt ort

namnsskick (se vidare nedan s.9*t ff.). Hellberg hade i detta ar

bete bl.a. redovisat sina iakttagelser av hur plurala ortnamn 

kunde böjas i medeltida isländska diplom: sporadiskt kunde man 

finna "ackusativer på -r av plurala namn, som innehålla masku

lina grundord." (a.a., s.^-2) 

Uppgifterna om denna förmodade feminina böjning av ursprungligen 

maskulina namn mottogs med skepsis av de sakkunniga vid till

sättandet av professuren i nordiska språk, särskilt ortnamns

forskning, i Uppsala år i960. Så invände t.ex. Valter Jansson: 

"Enligt isländskans vittnesbörd har plur. Husar feminin böjning, 

plur. -staþir m.fl. däremot maskulin böjning. Det är ett 

metodiskt fel av förf., att förbise isländskans vittnesbörd om 

att plurala ortnamn av maskulint genus utgöra en annan typ än 

plurala namn med neutralt genus." (Sakkunnigutlåtanden, s.l8) 

Både i Hellbergs framställning och i de sakkunnigas invändningar 

mot Hellbergs resonemang utgick man från medeltida isländskt 

språk. Eftersom isländskan bevarats märkligt oförändrad sedan 

tidig medeltid fanns det måhända i modernt isländskt talspråk 

exempel som kunde belysa diskussionen? 

Av en tillfällighet fick jag sommaren l96l höra ett uttryck som 

föreföll märkligt: någon från Eyjafjarðarsýsla på norra Island 

hade sagt: fara út í Rikkilsstaðir, med r_ i ackusativ. Namnet 

med maskulin efterled böjdes alltså som om det vore ett 

feminint ord. 

Hösten samma år vände jag mig till Ordboksredaktionen vid Islands 

universitet för att om möjligt få den uppseendeväckande formen 

bekräftad. Ordbokspersonalen kunde dock éj ge mig några upplys-

1 Meddelat till mig av mag.art. Stefan Karlsson, som i sin tur 
observerat den påfallande pluralformen i en namngiven persons 
tal. 
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ningar. Cand.mag. Jón Aðalsteinn Jonsson hade vänligheten att i 

radions regelbundet återkommande språkprogram för min räkning 

ställa frågan om några lyssnare kände till en böjning av typen 

um Skeggjastaðir med r^ i ackusativ eller använde uttryck som 

fara út eller austur i Hánefsstaðir, Draflastaðir etc."'" 

Denna radiofråga, som närmast riktade sig till lyssnare på Nord

landet, resulterade i ett tiotal skriftliga och muntliga svar, 

av vilka framgick att reformer i ackusativ av ortnamn på -staðir  

är allmänna i dalgångar runt Eyjafjörður på norra Island. En 

brevskrivare exemplifierar: ég kom í Atlastaðir (Svarfaðardals-

hr., Eyf.), ég kom í Karlsstaðir (Olafsfjarðarhr., Eyf.). Samme 

brevskrivare säger: tfég er hérumbil alveg viss um, að þessi 

bæjanöfn hafa þeir hreinlega kv.kyns." Andra ger exempel som út 

í Veigastaðir (Svalbarðsstrandarhr., S.-ping.), austur i Kambs-

staðir (Hálshr., S.-ping.). Om en person sägs det att han "sagði 

alltaf -staðirnar um hvaða staði sem varM. Det framgår med all 

önskvärd tydlighet av enkäten att denna böjning med jr i ack. kan 

omfatta även andra plurala ortnamn med maskulint grundord. Om 

gården Vellir i Svarfaðardalur säger man t.ex. yfir i Vellir. En 

meddelare har hört former som Möðruvallir (nom./ack.) och fara út 

i Vallirnar. Flera brevskrivare påpekar att böjningen -staðir, 

-vellir med £ i ack. var allmännare förr. Ur ett brevsvar cite

rar jag: MBæjanöfn, sem enda á -staðir eða -vellir voru áður 

fyrr höfð eins i nefnifalli og þolfalli af mörgum hér, nefnilega 

errinu haldið £ þolfallsendingunni. pó er það mjög að hverfa nú 

orðið." 

Jag hade tillfälle att samtala med några av de personer som sva

rat på radioenkäten och fick genom dessa bekräftat att det verk

ligen är fråga om feminin böjning av ifrågavarande namn. En 

sjuttioårs man från Skíðadalur, en sidodal till Svarfaðardalur 

säger: "yfir í Kóngsstaðir, níður i Vellir, yfir í Reykir, þær -

staðirnar, Márstaðir hafa ekki verið byggðar i heilt år." Där

emot säger han på tal om staðir = platser i allmänhet: Mallir 

þessir staðir, ræða um alla þessa staði, sem hann hafði komið á, 

1 t?hvort hlustendur kannizt við að hafa heyrt talað um Skeggja-
staðir (-ir) eða tekið svo til orða að fara út eða austur í 
Hánefsstaðir, Draflastaðir o.s.frv., það er að segja með -r." 
(1961-11-15) 
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for um alla þessa staði." 

Dessa oväntade femininböjningar av staðir- och Reykir-namn har 

inte tidigare uppmärksammats i språkvetenskaplig litteratur. 

Däremot har språkforskare tidigare påpekat onormala pluralböj

ningar av u-stammarna völlur och fjörður (dock från andra trakter 

av Island.) Den förste som mig veterligen kommenterar sistnämnda 

fenomen är Rasmus Rask, som i en liten ordsamling från omkring 

1815 noterar följande böjningar på Östlandet: Mvöllur-nar, 

fiördur-nar Fl. af völlur og fiördur, men dette er ikke alm. p. 

0n.^" forvaldur Thoroddsen har iakttagit en form "fjörðurna / 

skall vara fjörðurnar?/ fyrir firðirnir" i N.- och S.-Múlasýsla 

och i Austur-Skaftafellssýsla under sina resor i slutet av I8OO-

talet.^ 

Björn K. pórólfsson konstaterar att uttryck som fara austur á 

fjörðu (= Ostfjordarna) fortfarande lever kvar i nutidsspråket 

trots att ändeisen i ack.pl. normalt är -i "pað eru lika menjar 

hinnar fornu beygingar, að þf.flt. af fjörður ákv.mynd er á Vest-

fjörðum fjörðurnar og í pingeyarsýslu er sagt: að fara vestur i 

fjörðurnar að ferðast til fjarðanna sem skerast inn úr Eyja-

firði."^ Stefán Einarsson påpekar: "Dialectally the form fjörðu 

has been changed to fjörður (f.pl.): norður á fjörður (= firði) 
j. 

north into the firths". 

De överraskande formerna fjörðurnar kan möjligen uppfattas som 

namnformer; det är vissa fjordar som betecknas på detta sätt. 

Að fara vestur í fjörðurnar betecknar sålunda på Nordlandet att 

bege sig till porgeirsfjörður och Hvalvatnsfjörður.^ Det är osä

kert om Rask har hört appellativet völlur böjas som ett fem.; 

jag har inte kunnat få det bekräftat i nutidsspråket. (Jfr nedan 

1 Jón Helgason, Fem islandske ordsamlinger fra l8. og l9. år-
hundrede, Opuscula, Bibliotheca Arnamagnæana, 20, i960, s.297. 

2 jporvaldur Thoroddsen, Ferðabók, 3i S.3OO. 
3 Um islenzkar orðmyndir á l^f. og 15« öld, s.22 f. 
^ Icelandic, 19^3, s.37« I Icelandic Dialect Studies (JEGP, 31» 

1932, s.55^-) menar också Einarsson att formen "is quite usual 
in the East. It is a direct descendant of the old acc.pl. of 
u-stems: fjörðu.M 

3 Jfr Arbók Ferðaf., 1938, s.103 ff. 
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S.67 f.)1 

I ingressen till radioenkäten omnämndes vissa tidigare kända, 

varierande böjningar av plurala gårdnamn. Som exempel togs acku-

sativerna Eiða eller Eiðar (till eið n.), Lauga eller Laugar 
2 

(till laug f.), Brúa eller Brúar (till bru f.) Denna ingress 

kommenterades i några brev. Sålunda meddelades det från Svarfa-

ðardalur att ack.formerna till de plurala gårdnamnen Upsir och 

Urðir är Upsi resp. Urði (till grundorden ups f. och urð f.). 

Från Svalbarðsströnd på östsidan av Eyjafjörður skriver en man: 

"Sjálfur ber ég orðið fram sitt á hvað, þ.e. ýmist Laugar eða 

Lauga í þf. en hefi aldrei r_ í endingu bæjanafna sem enda á 

-staðir í nf." 

Resultatet av min radioenkät kompletterad med intervjuer var att 

gårdnamnsformer såsom -staðir,-vellir, Reykir i varje fall i de

lar av Eyjafjarðarsýsla har en benägenhet att betraktas och be

handlas som femininer. Artiklar och attribut är avgörande kri

terium. Värt att observera är påpekandet att det icke-normala 

böjningssättet endast tillkommer ortnamnen, ej appellativerna. 

Beaktansvärd är vidare den maskulina böjningen av de plurala 

gårdnamnen Urðir, Upsir (med fem. grundord). 

1 Halldór Halldórsson tycks uppfatta citerade former som namn. 
nTJt frá þf.flt. fjörðu og völlu hafa verið mynduð orðin 
Fjörður, kvk.flt., og Völlur, kvk.flt. (notuð sem sérnöfn). 
(Málfræði, 1950, s.99) 

2 MA Austurlandi segja menn á Héraði fara út í Eiða og eins er 
mér tjáð að norðanlands tali menn um að fara austur i Lauga, 
út í Brua o.s.frv. það er að segja nota karlkynsbeygingu. 
Margir mundu hinsvegar nota kvenkynsbeyginguna og tala um að 
fara út i Eiðar, aus tur i Laugar, út í Brúar ("það er með r) 
en slikt mun ekki málvenja á þessum slóðum." (l96l-ll-15) 
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3 DJUPUNDERSÖKNING: SVARFAÐARDALUR 

De oväntade feminina former.na av t. ex. staðir-namnen är enligt 

radioenkäten i stort sett begränsade till Eyjafjarðarsýsla med 

tyngdpunkt - tycks det - i Svarfaðardalur. Det finns tydligen 

anledning att vända blickarna mot denna sidodal till Eyjafjörður. 

3.1 Dalgången 

Dalen löper i sydvästlig-nordöstlig riktning och är omkring två 

mil lång. I sin inre del delas den i två dalgångar, Svarfaðar-

dalur och Skíðadalur. Svarfaðardalur, den större och dominerande 

dalgången, har givit namn åt kommunen, dvs det som på isländska 

betecknas med 1hreppur'.^ Genom Svarfaðardalur rinner en älv, 

Svarfaðardalsá, som har sitt utlopp söder om det lilla samhället 

Dalvik vid Eyjafjörður. Svarfaðardalsá mottar en rad bifloder av 

växlande storlek från de många, trånga sidodalarna. Den sling

rande älven och de saftiga ängsmarkerna skänker en välmående prä

gel åt den yttre, bredare delen av dalgången. Det mest karakte

ristiska för Svarfaðardalur ar dock de höga, otillgängliga fjäl

len och de branta fjällsluttningarna som på grund av rasrisken 

innebär ett ständigt hot mot gårdarna. En rad gårdar har ödelagts 

av plötsliga, katastrofala laviner. Bebyggelsen är något mer kon

centrerad till den öppnare, centrala delen av dalen, som kan be

traktas som ovanligt tättbebyggd. TTSkammt er milli túnanna og 

víða margir bæir samtýnis".^ Se karta sid.löl. 

Ännu vid sekelskiftet var det vanligt att kombinera fårskötsel 

med fiske (framför allt av håkarl 'håkäring'). Med förbättringar 

av jorden, genom utdikning o.dyl., fick man större möjligheter 

att också ägna sig åt nötkreatursskötsel. Ett avgörande framsteg 

i bygdens historia gjordes när man under de första årtiondena av 

1 Den ursprungliga kommunen Svarfaðardalshreppur är dock numera 
uppdelad i Svarfaðardalshreppur och Dalvíkurhreppur. Om Svar-
faðardalur kan man läsa hos Kålund, 2, s.93-101, Arbók Ferðaf., 
1938, s.68-771 Steindór Steindórsson frá Hlöðutn, Lýsing Eyja-
fjarðar, 1949, s.156-175, Arbók Ferðaf., 1973 (Svarfaðardalur). 

2 Arbók Ferðaf#, 1938, s.72. 
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detta sekel anlade väg till Akureyri. Då kunde man t.ex. få av

sättning för mjölken (regelbundet från 193*0- Bygden låg förr 

mycket avskild och fortfarande innebär den rikliga nederbörden 

om vintrarna svåra problem för kommunikationerna i och till 

dalen. 

3.2 Litterär anknytning 

Dalgången har givit namn åt en saga, Svarfdæla saga, dvs Svarfa-

Öardalsbornas saga. Denna anses i sitt nuvarande skick vara skri

ven någon gång under 1300-talet.^ Den finns dock endast bevarad 

- mycket ofullständigt - i sena avskrifter, frånsett ett membran

blad från 14^-0-talet. Man har fört en livlig diskussion om för

hållandet mellan några notiser i Landnáma-redaktionerna och den 

nu existerande versionen. Allmänt torde man numer räkna med att 

det funnits en äldre och något avvikande Svarfdæla. 

Till Svarfaðardalur är också en stor del av handlingen i Valla-

Ljöts saga förlagd. Denna saga, som i viss mån kan betraktas som 

en fortsättning av Svarfdæla saga, anses ha tillkommit omkring 

1220-12^-0; den äldre versionen av Svarfdæla bör ha skrivits före 
2 denna tid. Valla-Ljóts saga finns bevarad endast i avskrifter 

1 Sagans tillkomst och dess olika versioner diskuteras av Jonas 
Kristjánsson i förordet till Eyfirðingas9gur, IF, 9, s.LXVI-
XCIII. Sagan återfinnes i IF, 9, s.127-211. Jfr också Jón Jo
hannesson, Gerðir Landnámabókar, l94l, s.110-111. Namnet Svar-
faðardalur förklaras vanligen som bildat till ett ursprungligt 
binamn. I Landnámabók omtalas en porsteinn svarfaðr (Hauksbók 
73-19, Sturlubók 193-37) som tar Svarfaðardalur 'at radi 
Helga1 (= Helge den magre). Se Landnámabók l900. Namnet fore
kommer också i gen.: svorfvðar (Hauksbók 67-18), suarbadar  
(Sturlubók l9 O.k) och ack.: Svör f uð (fórðarbók 253-26). ~ 
Svarfdæla saga sägs det att porsteinn "gaf af sér nafn og 
kallaði Svarfaðardal", IF, 9, s.l52. Landnåmsmannen porsteinn 
är den ende kände bäraren av binamnet svyrfuðr el. svarfaðr. 
Samma ord el. namn tycks också förekomma i Svarfaðarklettr, 
som omnämnes på några ställen i Diplomatarium Islandicum. En
ligt Lind, Personbinamn hör sv(?rfuðr samman med "v. svarfa 
'bringa i oordning', n. svarf 'tumult, stoj'." I och för sig 
är det väl möjligt, att ett binamn kan ingå som första led i 
Svarfaðardalur. Lika gärna torde man dock kunna anknyta till 
en rad norska namn på Svarf-, som i NG, 12, förklaras återgå 
på svarfaðr eller sv(?r fuðr med betydelsen 'böjning, båge'. Jfr 
f.ö. Franzén, Laxdælabygdens ortnamn, s.2.k f. (om Svarf hóll). 
- I sagan förekommer flera tvivelaktiga ortnamnsetymologier. 

2 IF, 9, s.CVII. 
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från mitten av l600-talet.^ 

3.3 Språket i Svarfaðardalur 

I stort sett avviker målet i Svarfaðardalur ej från 'nordländ-

skan1 i övrigt. Vissa av de dialektdrag som allmänt uppträder i 

Eyjafjarðarsýsla uppfattas vanligen som arkaismer, så är t.ex. 

detta Dahlstedts mening om harðmæli, tonande l,m,n framför p,t,k, 
2 

uttalet av i forbindelsen ngl, t.ex. i hringla. Också andra 

nordländska dialektdrag påträffas i Svarfaðardalur, så uttalet 

-bð- i exempelvis hafði, uttalet tonlöst explosivt framför ð_ 

i exempelvis sagði.^ 

En morfologisk egenhet kan sägas speciellt utmärka språket i 

Svarfaðardalur. Verb tillhörande 1 sv.konj. har både i fornis-

ländskan och nyisländskan -a i 1 p.sg.pres.ind.: ég kalla. Denna 

ändelse motsvaras i svarfdalskan av -i, alltså ég kalli. Före-
k teelsen har omnämnts i förbigående av Hreinn Benediktsson och 

tidigare av Marius Hægstad^ och Marius Kristensen^. Möjligen har 

ändeisen -i_ uppträtt (och uppträder?) på flera håll i Eyjafjör-

ður. Den förefaller dock att ha ansetts särskilt utmärkande för 

språket i Svarfaðardalur att döma av den ramsa som någon utsock

nes har satt samman för att härma svarfdalsborna: MÉg stanzi og 
n 

hlusti, hói svo og kalli, slæ, raki, þurrki og andskotist". 

Vissa dialektala variationer tycks ha konserverats i svarfdals-

bornas språk. Sålunda nämner Asgeir Bl. Magnusson i sin uppsats 

Um framburðinn rd, gd, fd att Björn M. Olsen i Svarfaðardalur 
g 

har antecknat uttalet sjálbri (= sjålfri) , ett uttal som för

1 Om Valla-Ljóts saga och dess många avskrifter se Jonas Krist-
jánssons förord i Valla-Ljóts saga utg. f. Samfund til udgi-
velse af gammel nordisk litteratur, 63» 1952. 

2 Dahlstedt, a.a., S.I7. 
3 Benediktsson, a.a., s.85 och där citerad litteratur. 
k a.a., S.77 f. Mthe 1st sg.pres. of on-verbs which often ends 

in -iL in the centre of the North (in some parts of Ey jaf jör-
ður)". 

3 Marius Hægstad, Er der bygdemaal paa Island? Kringsjaa, l8, 
l9l0, s.^+2, densamme, Vestnorske maalf^re fyre 1330, 11:2:2, 
S.107, 11:2:3, S.I33. 

6 M. Kristensen, Oplysninger om islandske dialektforskelle, 
Festskrift Pipping, 192^, s.302. 

7 För denna upplysning vill jag tacka Islands president, dr. 
phil. Kristján Eldjárn; E. är född och uppvuxen i dalen. 

8 Islenzk tunga, 1, s.23 not. 
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mödas gå tillbaka till den tämligen allmänna (sedan försvunna) 

övergången av lf)lb (och rf>rb), iakttagen i varje fall från 

1300-talet.^ Uttalet bör ha varit "talsvert útbreiddur á I5., 
p 

l6. og fram á I7. öldM. Det kan följas fram till l800-talet, 

och har förmodats existera längst på Västlandet. Guðbrandur 

Vigfússon (f. 1827) berättar nämligen (i sin utgåva av Eyrbyggja 

saga, Leipzig l86^f, s.XLV) att han som ung hört uttalet i Dalir 

("hálbr, álbr, kálbr, sjálbr, úlbr, silbr, kólbr, tólb"). Men 

t.o.m. något senare - l800-talets sista decennier - har alltså 

Björn M. Oisen antecknat sitt exempel från Svarfaðardalur. 

Svarfaðardalsmálet torde kunna betecknas som stabilt; de dia

lektdrag som där påträffas kan vara av avsevärd ålder. Tyvärr är 

det mindre sannolikt att dessa variationer har kommenterats i 

äldre språkbeskrivningar. Man kan instämma med Asgeir Bl. Mag-

nússon som säger: "Flestum þeim, sem á liðnum öldum fjölluðu um 

islenzka tungu, var fornmálið svo rikt i huga, að það skyggði á 

máleinkenni samtimans, bókstafurinn rikti tíðast yfir hljóðinu, 

stafsetningin yfir framburðinum, og þeir, sem rituðu um framburð 

islenzkra bókstafa, voru stundum komnir aftur i rúnaristur fyrr 

en þá varði."^ 

3.^ Namnskicket: gårdnamnen 

För att ge en uppfattning om det svarfaðardalska gårdnamns-

skicket lämnar jag en alfabetisk förteckning av de i Bæjatal 

l96l upptagna gårdnamnen från Svarfaðardals- och Dalvikur-
4 hrepparna. Denna namnförteckning är utgiven av den isländska 

post- och telestyrelsen. De understrukna namnen nedan återfinns 

i Jarðabók AM, 10, s.51-96. 

1 Noreen, Altisl. Gr.$237:3, Isl.Oröm., s.XXVI. 
2 Isl.Oröm., s.XXVI 
3 Asgeir Bl. Magnusson, a.a., s.10. 
k Ingen hänsyn har tagits till om namnen i Bæjatal har satts 

inom parentes (= ödegårdar). Av förståeliga skäl kan stavning 
och ändelser någon gång vara diskutabla i denna namnförteck
ning. Det försäkras i förordet nað bæjanöfn hafa yfirleitt 
verið prentuð með þeim rithætti, sem tiðkazt hefur í hverju 
byggðarlagi, en eigi eftir þvi hvað kann að vera talið mál-
fræðilega eða sögulega rétt.n(s.3) I stort sett torde för
teckningen vara invändningsfri. - I några fall kan det i min 
förteckning vara fråga om 'hus1, 'skolhus1, 'samlingslokal'. 
För min framställning är ej detta av någon betydelse. 
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Argerði Hnjúkur Sakka 

Arhóll Hof Sandá 

Asgarður Hof sá Skáldalækur 

^Atlastaðir Hofsárkot Skeggjastaðir 

Bakkagerði Hóll Skeið 

Bakki Holl Steindyr 

Bessastaðir Holt Svalbarð 

Bjarnastaðir Hrafnsstaðakot Svæði 

Brautarhóll Hrafnsstaðir Syðra-Garðshorn 

Brekka Hreiðarsstaðakot Syðra-Holt 

Brekkukot Hreiðarsstaðir Syðra-Hvarf 

Búrfell Hrísar Syðri-Grund 

Böggvisstaðir Húsabakki Sæból 

Dæli Hæringsstaðir Tjörn 

Efstakot Ingvarir"*" Tungufell 

Framnes Jarðbrú porsteinsstaðir 

Grund Karlsá pverá 

Gröf Klaufabrekknakot pverá 

Göngustaðakot Klau f ab r ekkur Uppsalir 

Göngustaðir Klængshóll Upsir 

Háls Kóngsstaðir Urðir 

Hamar Kot Vegamót 

Hánefsstaðir Laugahlið Vellir 

Helgafell Me lar Y tra-Garð shorn 

Hjaii Miðbær Ytra-Holt 

Hjaltastaðir Miðkot Ytra-Hvarf 

Hjarðarholt Mið tún Ytri-Másstaðir 

Hlíð Mór Ölduhryggur 

Av de 84 i Bæjatal l96l upptagna namnen återfinnes ^>9 i Jarðabók 

AM. I Bæjatal l93O återfinnes ytterligare 15 namn, vilka är upp

tagna i Jarðabók AM: 

Auðnir Hverhóll Skriðukot 

Blakksgerði Krosshóll Syðri-Másstaðir 

Brimnes Lækjarbakki Sæla 

Gullbringa Sauðanes Tjarnargarðshorn 

Hólkot Sauðaneskot porleifsstaðir 

1 I DI = Ingvara-Yngvarastaðir. Jfr Jarðabók AM, 10, s.53: "Ing
varastader, kallast almennlega Ingvarer." Ett antal liknande 
förkortade namn - dock med singulara former som resultat -
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Sammanlagt 7^ gårdar, vilka finns upptagna i Jarðabók AM, åter

finnes alltså omkring 1930. Det visar sig att övriga i jorde

boken anförda l8 namn i de flesta fall syftar på bodar, inhägna

der, förmodade husruiner o.dyl. - Även om man ingalunda kan vara 

säker på en oavbruten kontinuitet i gårdsdriften, torde man kun

na vara förvissad om att namnen på gårdarna levat kvar. Givetvis 

kan under dessa 2$0 år en rad hjåleigur, dvs utflyttargårdar av 

olika storlek och karaktär, ha brukats och åter lagts öde. 

Namnskicket, som jag i detta sammanhang ej finner anledning att 

ytterligare kommentera, är på intet sätt avvikande från det nor

malisländska. För jämförelser se Bæjanöfn och ölafur Lárusson, 

Ur byggðarsögu Islands (i Byggð og saga, l9Mf) och nedan s.^fl 

ff. 

De plurala namnen fördelar sig på följande sätt (enligt Bæjatal 

1930 och 1961)1: 

mask. grundord^ fem. grundord neutr. grundord 

XAtlastaðir XAuðnir (icke-app. form:) 

Bessastaðir XKlaufabrekkur Hrísar 

Bjarnastaðir XSteindyr (app. form:) 

Böggvisstaðir Upsir Vegamót 
X 
Göngustaðir XUrðir 

XHánefsstaðir 
X Hjaltastaðir 

Hrafnsstaðir 
X 
Hreiðarsstaðir 

xHæringsstaðir 
x 
Kóngsstaðir 

XMelar 
X Skeggjastaðir 
X 
Syðri-Másstaðir 

XYtri-Másstaðir 

Jjorleif sstaðir 

omnämnes av Margeir Jónsson, Bæjanöfn á Norðurlandi, 2, s.39 
ff. 

1 De med x betecknade ligger i Svarfaðardalshreppur. 
2 Historiskt sett hör till pluraler med mask. grundord också 

Ingvarir. Namnet tycks från början ha varit ett staðir-namn, 
se ovan sid.l6. Den nutida efterleden kan dock associeras med 
v°ri varir f-i 'lille vig', Bl. Jag bortser därför från detta 
namn. 
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mask, grundord  

Xporsteinsstaðir 
X Uppsalir 

xVellir 

Efter ändelser: 

mask, grundord  

-ar -ir 

fem, grundord  

-ar -ir -ar -ur 

X1 l8(x13) 3(x2) X1 X. 
1 

3.5 Namnskicket: terrängnamnen 

Jag meddelar i det följande de plurala terrängnamnstyperna i 

Svarfaðardalshreppur enligt samlingarna i Örnefnastofnun pjóð-

minjasafns (se s.^f f.). Jag ger i regel endast ett belägg i an

slutning till resp. namntyp. Jag anger var i Svarfaðardalur nam

net återfinns och uppger det antal namn som jag noterat av varje 

namntyp i Svarfaðardalshreppur. Innebörden i appellativet, som 

utgör namnet eller dess efterled, anges med utgångspunkt hos 

Blöndal eller i några fall hos Böðvarsson. Av dessa ordböckers 

betydelseuppgifter väljer jag alltså att citera den eller de som 

enligt min mening är relevant(a) för ifrågavarande namn. Efter

som upplysningarna om resp. lokalitet är mycket knapphändiga i 

källmaterialet måste vissa namntolkningar betraktas som prelimi

nära^ I redovisningen lämnas till sist uppgift om huruvida det 

aktuella terrängnamnet kan förekomma någonstädes på Island som 

pluralt (eller singulart) gårdnamn (under hänvisning till resp. 

uppslagsord i Baejanöfn). 

De plurala namnen behandlas i alfabetisk ordning. Sammansatta 

namn är inordnade efter efterledernas begynnelsebokstäver. 

Flåandar Ut og upp af honum /Stórihóll/ er melflæmi, sem 

Flåandar kallast. (Klængshóll) 

Möjligen = Flåa-endar, se nedan Klettaendar. 

2 namn i Sv. 

Asar Hér um bil á miðjum Bakkadal er lyngi vaxin hóla-

þyrping, sem kallast Asar. (Bakki) 

ås, -ar m. 'Aas, Bjærgaas1. - k namn i Sv. Även pl. 
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gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^l)* 

Bakkabakkar Handan við ána eru Bakkabakkar, það er allstórt 

eylendi, sem til forna takmarkaðist af Svarfaðar-

dalsá að vestan og Skiðadalsá að austan. (Bakki) 

bakki, -ar m. 'Bred (af en Aa (Elv), Kl/ft el. 

desl.)', 1Landstrækning (i Reglen flad) langs Bred

den af en Aa osv1. - 12 namn i Sv. Aven pl. gård-

namn (Bæjanöfn, s.49*f). 

Hrafnabjörg Sunnan við hvamminn eru kle ttar við ána. Nefnast 

þeir Hrafnabjörg, og framan við þau er Hrafnabjarga-

hvammur. (Hamar) 

b j ar g, björg n. 'h/rfj, stejl Klippe1. - 7 namn i Sv. 

Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, 

Skagabollar Tvær graslautir utan við Skagatá (neðst á Skaga) 

heita Skagabollar. (Ytra Hvarf) 

bolli, -ar m. 'rund Lavning'. - 2 namn i Sv. 

Borgir Borgir er hávaðaholt suður og upp frá túni; það er 

stórt svæði utan við Lambá. Borgarhóll heitir ofar-

lega á Borgunum. (Klaufabrekkur) 

borg, -ir f. 'stejl Klippehöj'. - 2 namn i Sv. Även 

pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.537)« 

Giljabotnar Giljabotnar heita uppi i fjallinu; það eru grösugir 

gilskorningar. (Hreiðarsstaðir) 

botn, -ar m. 'Lavning el. lille Dal, navnlig i en 

Bjærgside1. - 1 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæja-

nöfn, s.524). 

Brekkur Frá pveránni og út fyrir ofan Ytri-Mársstaði liggur 

brún ein, nokkuð há. Kallast hún Brekkur, stundum 

nefndar pverárbrekkur og Mársstaðabrekkur, það sem 

hvorri jörðinni heyrir til af brekkunum. (pverá i 

Skíðadalur) 

brekka, -ur f. 'Skraaning, Skrænt, Bakkeskraaning, 

Siden a.f en Bakke, Brink'. - namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.528). 
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Brot Utarlega á bökkunum er heystæði, venjulega kallað 

Brot (fit.). (Tjörn) 

brot n. 1Brud, Bryden, Brækken'. - 1 namn i Sv. 

Brúnir Ofarlega í tungunni eru Brúnir, og halda þær áfram 

út allt fjallið með sama nafni. (Tjörn) 

brún, -ir f. 'den øverste Rand af et Bjærg'. -

9 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^)« 

Bungur Uppi af Parti eru brúnir, sem Bungur kallast. (Kross-

hóll) 

bunga, -ur f. 'ophöjet Runding', '(i Terrænet) oval, 

is. sne- el. isbedækket Fjældtop'. - 1 namn i Sv. 

Böð I túnfætinum á Bakka eru kaldavermsludý, sem heita 

Böð. par var fé áður vatnað á vetrum, en nú eru dý 

þessi að mestu lokræst. (Bakki) 

bað, böð n. 'Bad1. - 3 namn i Sv. 

Börð Túnið takmarkaðist áður að neðan af óræktarmóabörðum 

milli túnfótarins og tjarnarinnar, og voru þau einu 

nafni kölluð Börð. pau eru nú ræktuð með túni. 

(Tjörn) 

barð, borð n. 'Bakke, aflang Förhöjning'. - 11 namn 

i Sv. Även sing. gårdnamn (Bæjanöfn, s.53l)-

Guludý Skammt framan við Hausinn heita Guludý. Nafnið er 

sjálfsagt af þvi, að þar eru dýjaveitur með gulum 

mosa eins og víða þekkist. (Göngustaðir) 

Ü n. ' Vandpuds, omgiven af bl/dt Mos eller Hænge-

dynd'. - 2 namn i Sv. 

Dysjarnar austar og neðar eru Dysjarnar. (Urðir) 

dys, -jar f. 'en stor Tue, ofte bedækket med Mos, 

is. i Bjærgsumpe'. (Austfirðir) (Ordet har ju också 

betyd. 'Dysse, Gravhöj'.) - 1 namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.57l)« 

Klettaendar Upp af hryggnum nefnast Klettaendar. (Kóngsstaðir) 

endi, -ar m. 'Ende'. - 3 namn i Sv. Även pl. 

20 



gårdnamn (Bæjanöfn, s.^6^). 

Ennin Suður og upp af túninu eru dálitlar engjar, sem 

nefnd voru Ennin. (Brekka) 

enni.n. 'stejl Brink, fremspringende Fjældparti, 

Fjældpynt'. - l9 namn i Sv. Även sing. gårdnamn 

(Bæjanöfn, S.56I). 

Eyrar Nyrzti hluti engja þeirra, sem neðan við túnið 

liggja eru nefndar Eyrar. (Melar) 

eyri, -ar f. 'Landtange, Ør; (e. í á) Sandbanke; 

(e. fram með á) sandet el. gruset Strækning langs 

en Flod, undert. ogs. om flade græsbevoksede Stræk-

ninger paa Flodbredden el. i Floden'. - 6 namn i Sv. 

Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.k8k). 

Flárnar Hallfleyttar mýrar eru upp frå Efri-Votahvammi og 

kallast þær Flárnar. (Hofsá) 

flå, -r f. 'en skraa Flade,(spec.) skraanende 

Klippe' ... (mosafláki í áshlið) 'mosbevokset Skrænt' 

(Austfirðir) ... (mýrarsund) 'Sump, Mose (is. om en 

smal ufarbar Strimmel)'. - 1 namn i Sv. 

Fletar Neðan undir björgunum og Syðrihliðinni eru sléttar 

grundir, sem nefnast Fletar; eru það auðsjáanlega 

grónar skriður, sem hlaupin úr Nykurtjörn hafa myn-

dað fyrr á öldum meðan þau herjuðu á það land, sem 

Brekkubær stendur nú á, en þessi framburður á Fle-

tana hefir orðið til þess að lækurinn smáþokaðist 

suður ... (Brekka) 

Jfr flötur, fletir m. (ar-pluralen ej hos Blöndal) 

'Slett-e'. - 2 namn i Sv. 

Fremri- /Heimastagil/ og norðan við það Fremrifletir. 

fletir Kvarnárhóll er nefndur nyrzt á flötum þessum ... 

Rétt norðan við Kvarná eru Heimarifle tir. (Klængs-

hóll) 

flötur, fletir m. 'Slette'. - 1 namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s,kr?9). 
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Hrisaflæðar Suður af þeim /Flötujaðrar/ er mýrlendisfláki, 

Hrísaflæðar, og er þar bithagi góður. (Hrisar)"^" 

flæður, -ar f. 'flatt og blautt mýrlendi ofan við 

sjávarkamba' (Böðv.). - 1 namn i Sv. 

Fossar Norður af Kindamelum er svæði, sem Fossar kallast. 

Dregur það nafn af fjórum fossum, sem eru í Bæjará; 

heita fossar þessirrNeðstifoss, Kerlingarfoss, 

Litlifoss og Langifoss. (Klængshóll) 

foss, -ar m. 1Vandfald, Foss'. - 3 namn i Sv. Áven 

pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.502). 

Flóðgarðar Aveituengi var i mýrum þessum og sjást viða garðar-

nir ennþá, nefndir Flóðgarðar. (Hofsá) 

garður, -ar m. 'Gærde, Vold, Indhegning'. - 1 namn 

i Sv. Aven pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.^+23). 

Geirar Fyrir neðan klettana taka við grasigrónir rindar, 

eru þeir kallaðir einu nafni Geirar. (Búrfell) 

geiri, -ar m. 'kiledannet Græsplet i en Bjærg-

skraaning'. - 8 namn i Sv. 

Gerðin Dálitið sunnan við aðaltúnið eru Gerðin, þar standa 

peningshúsin. Niður úr Gerðunum ganga tveir holtra-

nar, nefnast þeir Gerðarani ytri og Gerðarani syðri. 

(Búrfell) 

gerði n. 'Gærde, Hegn1 ... 'omgærdet, indhegnet 

Plads, Indelukke, Aflukke; - særlig Pläds med Halade 

og Staid' (= hlöðugerði). - 5 namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.̂ -64). 

Akur- Utan og neðan túnsins eru tóftarbrot mörg; heita 

girðingår þau einu nafni Akurgirðingår, og er þinglesin friðun 

á brotum þessum. (Ytri-Másstaðir) 

girðing, -ar f. 'l. (það að girða með garði) Omheg-

ning, Indhegning. - 2. (það sem girt er með) Gærde, 

1 I Örnefnastofnun pjó-Öminjasafns föres gårdarna Hrísar och 
Håls till Svarfaðardalshreppur. Jag har i min terrängnamns-
genomgång följt denna princip. 
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Hegn. - 3» (afgirt svæði) indhegnet Stykke, Af-

lukke.' - 1 namn i Sv. 

Grafirnar ... niður í mýrunum tveir móar, Ytrimór og Syðrimór, 

milli þeirra Grafirnar. par var ætíð rist torf, og 

hefir því lægðin líklega myndazt af því. (Brekka) 

gröf, grafir f. 'Grav, Grube1. - 6 namn i Sv. Aven 

pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.523)-

Grundir Ofar þessum nefjum og Bæjarhólunum er graslendi 

vestur og upp að Stóralæk, er kallast Grundir og er 

efst á þeim Grundarhaus. (Urðir) 

grund, -ir f. 'græsbevokset Slette1. - 10 namn i Sv. 

Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.480). 

Ketilgrænur Niður undan Ketillág eru Ketilgrænur, og Skútagrænur 

Skútagrænur eru enn neðar i hlíðinni, og voru þetta engjageirar 

áður, en þó sjaldan heyjaðir nema annaðhvort ár eða 

svo. (Hlíð) 

græna, -ur f. 'grön Plet'. - 15 namn i Sv. Aven pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Reiðgötur /Brekkur;/ eru þar ofan við svokallaðar Reiðgötur. 

(Melar) 

gata, götur f. 'Sti, is. tiltrampet Ridesti1. -

3 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.567). 

Lambhagar Lambhagar heita engjadrög, sem liggja upp með utan-

verðu porsteinsgerði og nokkru lengra upp en það. 

(Búrfell) 

hagi, -ar m. 'Græsgang1. - 2 namn i Sv. Även sing. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.^föl). 

Einhamrar /Stekkjarhóll/, út af honum, við merkin, eru kletta-

hausar, sem heita Einhamrar. (Göngustaðir) 

hamar, -rar m. 'Klippe', pl. hamrar, 'Klippevæg'. -

3 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^6). 

Grundar- Allir þessir hausar eru einu nafni nefndir Grundar-

hausar hausar, svo og hólarnir upp af þeim, þeir næstu. 



(Grund) 

haus, -ar m. 'Hoved'. - 11 namn i Sv. Aven sing. 

gårdnamn (Bæjanöfn, S.56I). 

Heiðar Hæðirnar sunnan við Holtsdalsmynnið, upp undan 

bænum, kalla sumir Heiðar. (Syðra-Holt) 

heiði, -ar f. 'Hede'. - 1 namn i Sv. Även sing. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^5)-

Hestar Hestar heita tveir steinar á Syðstagilshrygg. 

(Ytra-Hvarf) 

hestur, -ar m. 'Hest1. - 1 namn i Sv. Även sing, 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Brandsgils- Hått uppi hnjuk milli Brandsgils og Hvitalækjar 

hillur kallast Brandsgilshillur. (pverá í Skiðadalur) 

hilla, -ur f. 'Hylde'. - 1 namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Loðnu- Niður af Bungum eru Loðnuhjallar, grasivaxnir 

hjallar geirar út undir Stóralæk. (Krosshóll) 

hjalli, -ar m. 'Klippeafsats, Terrasse, Afsats paa 

en Bjærgside'. - l^f namn i Sv. Även pl. gårdnamn 

(Bæjanöfn, s.5^5)« 

Skolla- A Yzthússmel er klofinn steinn, er heitir Skolla-

hlóðir hlóðir. (Ytra-Hvarf) 

hlóðir fpl. 'Ildsted'. - 1 namn i Sv. 

Hnjótar Afréttur Atlastaða heitir Hnjótar. ... eru auðvitað 

kenndir við fjallið /Hnjótafjall/, ... Gegnt Skallår-

dal, vestan megin hálsins, er kallað Hnjótarnir að 

vestan, en kjálkinn austan megin Hnjótarnir að 

austan. (Atlastaðir) 

hn.jótur, -ar m. ' Bjærgtinde' . - 1 namn i Sv. Även 

sing, gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Uppi å 

Hnjúkum 

2k 

par uppi er dálitill flo tur, er nefnist Uppi á 

Hnjúkum ... (Langahlið) 

hnjúkur, -ar m. 'Bjærgtinde'. - 2 namn i Sv. Även 



pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^3)» 

Hólar Fyrir ofan engið er mikið og ævagamalt framfall úr 

fjallinu, sem einu nafni er kallað Hólar, með mörgum 

lautum og lægðum, melum og holtum, sem hétu ýmsum 

nöfnum. (Hánefsstaðir) 

hóll, -ar m. 'Höj'. - 56 namn i Sv. Även pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.53l)« 

Flóðhólfin /Flóðgarðar/ en engjablettirnir milli þeirra heita 

Yztahólf, Miðhólf og Syðstahólf, eða einu nafni 

Flóðhólfin. (Hofsá) 

hólf n. 'Skuffe', 'Hvælving'. - 1 namn i Sv. 

Holmar Niður við ána er flatlendi nokkurt, kallaðir Holmar 

og er þó ekki neitt klofið að heitið geti núorðið. 

(Hánefsstaðir) 

hólmur, -ar m. 'Holm, lille 0'. -5 namn i Sv. Aven 

pl. gårdnamn (Bæjanöfn, S.516). 

Holtin Móarnir fyrir neðan Stifluhól og niður að túngarði 

voru i daglegu tali nefnd Holtin. (Brekkukot) 

holt n. 'ujævn, ofte stenet Stykke Jord'. - I3 namn 

i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.55l)-

Hryggir Giljasvæðið utan við Syðstagil heitir einu nafni 

Hryggir. (Ytra-Hvarf) 

hryggur, -ir m. 'Ryg', 'Bjærgryg, aflang Bakke'. -

4 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.562). 

Hvammar Hvammar heita slægjulönd þar fyrir neðan, meðfram 

áreyrunum. (Urðir) 

hvammur, -ar m. 'græsrig Sænkning i Jordsmonnet, en 

lille Dal'. - 2 namn i Sv. Även sing. gårdnamn (Bæja-

nöfn, s.524). 

Jaðrar Jaðrar eru kallaðir austur frå Melshorni, og lengra 

austur með ánni nefnast Flötujaðrar. (Hrisar) 

jaðar, -rar m. 'Kant'. - 2 namn i Sv. Även sing. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.496). 
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Katlar Katlar heita einu nafni bollar og drog fyrir ofan 

Katlaholtið. (Hæringsstaðir) 

ketill, katlar m. 'Kedel', 'þröng og djúp laut1  

(Böðv.). - 2 namn i Sv. 

Keldur Ofan við Börð og Nef taka við Mýrar eða Keldur eins 

og þær voru stundum nefndar ... (Grund) 

kelda, -ur f. 'Mosedrag'. - 2 namn i Sv. Aven pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.509). 

Klaufir Lautir nokkrar skerast upp i Börðin og nefndust 

Klaufir, hin syðsta og stærsta Lambaklauf, þvi að 

þar voru lömb setin. (Tjörn) 

klauf, -ir f. 'Klov1, 1Ska.r, Pas1. - 2 namn i Sv. 

Aven sing. gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Mjóadals- ... vestari hluti dalsins er klettabelti er kallast 

klet tar Mjóadalsklettar. (Helgafell) 

klettur, -ar m. flippe1. - 2 namn i Sv. Även sing, 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.5^7). 

Klofar Sunnan við Grænur mætast tvö gil, sem heita Klofar... 

(Y tra-Garð shorn) 

klofi, -ar m. 1Kl^ft, Snævring1. - 2 namn i Sv. Även 

sing, gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Hraunskálar-/Syðri-Pollar/ Ofar þeim eru Hraunskál og Hraun-

kollar skålarkollar. (Urðir) Jfr /Nónskál/ og upp af henni 

eru hnúfur, sem Kollar heita. (I daglegu máli nefnt 

Kollur). (Hreiðarsstaðakot) 

kollur, -ar m. 1(hnúkur) rund, stump Top1. - 2 namn 

i Sv. Aven sing. gårdnamn (Bæjanöfn, s.572). 

Kollurnar I efra fjalli eru þrir hólar, kallaðir Kollurnar. 

(Hóll) 

kolla, -ur f. 'kullet Dyr, is. Hunfaar'. - 1 namn 

i Sv. 

Krokar /Steinmór/ og sunnan við hann Krokar. (Klængshóll) 

krókur, -ar m. 'Krog'. - 1 namn i Sv. Även pl. gård
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namn (Bæjanöfn, s.565)« 

Gömlukvíar Suður og upp frå vellinum fyrst Gömlukvíar. 

(porsteinsstaðir) 

kvi, -ar f. 'Fold'. - 1 namn i Sv. Även pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.^75)» 

Ofan við Hjalla eru Lågar; eru það sund þrjú: Syðsta-

lág, Miðlág og Yztalág. far hefur stundum verið 

heyjað. Uppi af Lágunum milli Hausa og Stekkjarár 

nefnast Efri-Lágar. (Klængshóll) 

låg, -ar f. 'Lavning, Fordybning'. - 7 namn i Sv. 

Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.522). 

Norður frá Skálunum liggja margar, en mjóar og 

nokkuð langar lautir, sem heita Sellautir ... 

(Syðra-Holt) 

laut, -ir f. 'Lavning, Fordybning'. - 3 namn i Sv. 

... að rétt fyrir ofan Gerðatúnið eru þrjár upp-

sprettulindir, sem heita Lindir. (Laugahlíð) 

lind, -ir f. 'Kilde'. - 1 namn i Sv. 

Skriðulækir Tveir lækir renna frå Ytri-Pollum og heita Skriðu-

lækir. Sá austari fellur fram af Skriðulækjar-

klettum, og myndar djupt gil niður eftir þessari 

hjallahlíð, Skriðulækjagilið. (Urðir) 

lækur, -ir m. 'Bæk'. - 1 namn i Sv. Även pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.^OO). 

Me lar A allstóru svæði suður frá Hofsá og nokkuð upp eftir 

eru svonefndir Melar (ekki við ána kenndir). (Hofsá) 

melur, -ar m. 'Grusbanke, Grusflade, Grusslette'. -

10 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.49o). 

Hrisamóar Sunnan Flæða er mólendissvæði, hrisi vaxið. Heita 

þar Hrisamóar, og liggur akvegurinn um þá sunnan-

verða. (Hrísar) 

mór, -ar m. 'Mo, udyrket Stykke Land med sparsomt 

Græs'. - 23 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Bæjanöfn, 

Lågar 

Sellautir 

Lindir 

27 



s.k9O). 

Kotsmýrar par utan við rennur Kotslækur, en allt i kring eru 

Kotsmýrar, nú orðnar að túni að mestu leyti. (Tjörn) 

mýri, -ar f. 'Mose, Sump'. - 25 namn i Sv. Aven pl. 

gårdnamn (Baejanöfn, s.^-83). 

Nafir Klettabelti neðan við Brúnir upp frá Ingvörum heitir 

Nafir. (Tjörn) 

nöf, nafir f. 'Klippekant, Brink1. Även pl. gårdnamn 

(Baejanöfn, s.573)* 

Tjarnar- Neðan undir skriðunum eru stallar, sem heita Tjarnar-

pallar pallar ... (Bakki) 

pallur, -ar m. 'Trin, Trappetrin1. - 2 namn i Sv. 

Syðri- Upp af vestari hluta Hjallanna eru Pollageirar og 

Pollar Pollabrún og upp af henni graslautirnar Syðri-

Pollar ... Ytri-Pollar ... (UrCir) 

pollur, -ar m. ' Pjzíl, Vand hul, Vandpyt'. - 1 namn i 

Sv. Aven sing. gårdnamn (Bæjanöfn, S.508). 

Pimar Skammt þar fyrir framan eru 3 urðarhryggir með sömu 

ummerkjum og Stóri-Rimi. Vafalaust mun fjallið Rimar  

draga nafn sitt af þessum hryggjum. (Hof) 

rimi, -ar m. 'Strimmel'. - 1 namn i Sv. Även sing. 

gårdnamn (Baejanöfn, s.A-89). 

Skålar Utan við lækinn heita Skålar; þar eru melhausar 

margir og lautir á milli. Lækur fellur niður úr 

fjallinu og um Skålar; heitir hann Skálalækur. 

(Krosshóll) 

skal, -ar el. -ir f. 'Skaal'. - 5 namn i Sv. Även 

sing, gårdnamn (Baejanöfn, s.323). 

Skålirnar Upp af miðju túninu eru framhlaupshólar - Skálar-

hólar - og yfir þeim Skálirnar. (Urðir) 

skal, -ar el. -ir f. 'Skaal'. - 3 namn i Sv. 

Skeiðar Upp af þeim /Klettaendar/ og norðureftir eru nefndar 
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Skeiðar. pað eru dálitlar brúnir og klettabelti 

allhátt neðan við. (Kóngsstaðir) 

skeið, -ar f. 'bred Afsats i en Bjærgside el. Klippe-

væg1. - 1 namn i Sv. Även sing, gårdnamn (Bæjanöfn, 

S.480) 

Skildir Sunnan við gil þetta er Ytri-Skjöldur og milli 

Skjaldarlækjar og Illagils er Syðri-Skjöldur. 

"Skildir" þessir eru allgróðurmiklir geirar. Eru 

þeir mjóir efst, en breikka mjög, er niður dregur. 

pótti þar löngum sauðbeit góð. (Ytri-Másstaðir) 

skjöldur, skildir m. 'Skjold'. - 1 namn i Sv. 

Skorur Upp frá áðurnefndri Seilaut eru Selgrænur. par ofar 

Skorur. (Hof) 

skora, -ur f. 1Klipperævne1. - 1 namn i Sv. 

Skriður Rétt framan við. hálsinn eru nefndar Skriður ... 

(pverá) 

skriða, -ur f. 'Skred'. - 5 namn i Sv. Även sing, 

gårdnamn (Bæjanöfn, 

Miðhóls- Miðhólssléttur. Neðan Miðhóls. (Sakka) 

sléttur slétta, -ur f. 'Slette, jævn Mark'. - 1 namn i Sv. 

Även sing, gårdnamn (Bæjanöfn, s.ky9). 

Sneið- Sneiðingårnir (götutroðningur) liggja upp á hólinn 

ingarnir og áfram upp með Sandárgili. (Sandá) 

sneiðingur, -ar m. 'Vej paa skraa op ad en Skrænt 

el. i Siksak'. - 3 namn i Sv. 

Sprungur Sprungur heita einu nafni fláarnir i Gilkjaftinum 

að ofan og upp undir Mýrar. (Grund) 

sprunga, -ur f. 'Sprække, Rift, Kl^ft'. - 1 namn i 

Sv. 

Grafar- /Flötur/ upp frá honum utanverðum eru Grafarsprænur 

sprænur að girðingu. (Gröf) 

spræna, -ur f. 'Bæk el. lille Aa'. - 1 namn i Sv. 

29 



Månastaðir Norðurhluti túnsins heitir Ütvöllur og er nú allur 

sléttaður, nema lítill hóll, sem kallast Mánastaðir. 

(Ytra-Hvarf)1 

staður, -ir m. 'Sted, Plads'. - 1 namn i Sv. Även pl. 

gårdnamn (Bæjanöfn, s.^+28). 

Stallarnir Stallarnir eru fimm stuttir klappahjallar, þrir i 

neðri linu en tveir i efri (Efristallar). (Ytra-

Hvarf) 

stallur, -ar m. 'Afsats i en Fjældside'. - 5 namn i 

Sv. 

Dagmåla- Dagmålasteinar heita steinar tveir út undir Lambå 

steinar neðan Stórubrúnar. Heita þeir svo af þvi, að þá voru 

dagmál talin, er sól bar yfir steina þessa, frå 

Hnjúksbæ séð. (Hnjúkur) 

steinn-, -ar m. 'Sten'. - 5 namn i Sv. Aven pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.5^7)* 

A stekkjum Nokkru ofar er hjallalöguð hólaþyrping með mörgum 

stekkjarbrotum, og kallast þar A stekkjum. (Atla

st að ir ) 

stekkur, -ir el. -ar m. 'Lammefold'. - 1 namn i Sv. 

Aven pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.V?^-). 

Stråkar Vestan í honum /Ytrihnjúkur/ rett norðan við mynni 

Skipadals eru klettar tveir, sem Stråkar heita. Eru 

þeir allstórir. (Klængshóll) 

stråkur, -ar m. 'Dreng'. - k namn i Sv. 

Votusund Austur og upp af Votahvammi og Kringluhólum eru 

Votusund, myrlend, par voru slægjur fyrrum, en nu 

er þar hrísivaxið. (Tungufell) 

sund n. 'smal, sumpet Strækning'. - 5 namn i Sv. 

Även sing. (?) gårdnamn (Bæjanöfn, s.513)« 

1 Det enda exempel på ett ev. icke-bebyggelsebetecknande 
-staðir som jag funnit i Sv. Måhända har här någon form 
av bebyggelse förekommit. 

30 



Systur I botni pverárdals eru klettahnjúkar tveir, sem 

heita Systur. (pverá) 

systir, -ur f. 'Søster'. - 2 namn i Sv. 

Augnateigar ... niður við ána nefnast Augnateigar. pað eru 

grösugir smáhryggir, sem snúa frá austri til vesturs 

og lægðir á milli. (Hnjúkur) 

teigur, -ar m. 'et Stykke Land, spec, gØdet Land el. 

Eng'. - 3 namn i Sv. Även pl. gårdnamn (Baejanöfn, 

s. ̂föO). 

Klaufa- Utan og neðan við hann /Arnarhóll/ heita Klaufa-

tóftir tóftir. Eru það rústir bæ jar þess, er Klaufi sá 

er Svarfdæla getur um, reisti þar fyrst. (Göngu-

staöakot) 

toft, -ir f. 'Ruin', 'Vægge uden Tag1. - 6 namn i 

Sv. Aven pl. gårdnamn (Baejanöfn, s.462). 

Tungur Landið milli giljanna upp á brúnir heitir einu 

nafni Grundartunga, i daglegu tali Tunga eða Tungur. 

(Grund) 

tunga, -ur f. 'Landtunge, Landstrimmel mellem Flo

der'. - 9 namn i Sv. Aven pl. gårdnamn (Bæjanöfn, 

sA&6). 

Hvítuþúfur Fyrir sunnan og neðan Bæjarhaus eru Hvituþúfur. það 

eru nokkrir smástallar þýfðir, og hefur stundum 

verið heyjað þar. (Klængshóll) 

þúfa, -ur f. 'Tue'. - 2 namn i Sv. Även pl. gårdnamn 

(Baejanöfn, s.482). 

Öldur Svæðið suður frá klettinum kallast Öldur: Heimasta-, 

MiÖ- cg Fremsta-Alda ... (Syðra-Holt) 

alda, öldur f. '(bølgeformet) Sandbanke, Bakke, 

Banke'. - 1 namn i Sv. 

I min genomgång av terrängnamnsmaterialet från Svarfaðardals-

hreppur har jag noterat kjk plurala namn fördelade på 90 namn

typer, dvs innehållande eller bestående av 90 olika appellati-
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ver.^" Hur dessa-90 namntyper fördelar sig efter genus och plu

ralformer - lexikaliskt sett - framgår av nedanstående uppställ

ning. Inom parentes anges det totala antalet namn. 

Mask. 

nom. -ar, ack. 

37 (213) 

a nom 

Fem. 

nom./ack. -ar 

11 (50) 

nom./ack. -ir 

11 (MO 
nom./ack. -ur 

16 (49) 

Neutr. 

nom./ack. 

10 (68) 

Följande appellativ förekommer 10 gånger eller mera i de namn 

som jag noterat i Sv. : 

mask. melar (10), hausar (11), bakkar (12), klettar (I3)i 

hjallar (l4), móar (23), hólar (56) 

fem. grundir (lO), grænur (15), mýrar (25) 

neutr. börð (ll), holt (13), enni (l9) 

Man observerar att den vanligaste plurala namntypen är namnen 

med maskulint grundord, nom. -ar, ack. -a, 4l % (49,6 % av to

tala antalet namn). Den fördelningen motsvaras ej i gårdnamns-

materialet i Svarfaðardalshreppur: av de l8 plurala gårdnamnen 

är ik namn med maskulint grundord, nom. -ir, ack. -i (12 -staðir, 

Uppsalir, Vellir), och endast 1 namn med nom. -ar, ack. -a (Me-

lar). 

1 Det bör stå klart att siffran 434 trots sin exakthet endast 
kan vara en ungefärlig beräkning av de plurala namnen. Vissa 
namn har säkerligen undgått upptecknarna. Vissa namn har 
glömts bort av meddelarna. Vissa namn kan återkomma i flera 
namnredovisningar på grund av att gårdarna ligger tätt: det 
blir m.a.o. oklart om det är fråga om en eller två lokaler. 
- Vissa Yzta-Mið-Syðsta-namn osv. sammanfattas ej i någon 
plural form och kommer därför ej med i min beräkning. Under 
de 40 år man samlat in materialet kan ju dock det plurala 
sammanfattningsnamnet ha blivit den normala beteckningen. 

2 19 namn om Hrisar medräknas, se ovan s.22, not 1. 
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Man observerar vidare att inemot hälften av de 90 namntyperna 

också kan uppträda som plurala bebyggelsenamn på olika håll på 

Island (= k2 namntyper). I ytterligare 20 fall förekommer mot

svarande bebyggelsenamn i sing, form. 

Till ytterligare några slutsatser av terrängnamnsmaterialet 

återkommer jag nedan s.77 ff» 

3.6 De plurala namnens böjning 

Vid mina samtal med invånare i Svarfaðardalur har jag antecknat 

följande oväntade böjningsformer av formellt maskulina jjlurala 
1 

namn : 

suður í Kóngsstaðir, 

sunnan við Hánefsstaðir, 

fram í Atlastaðir, yfir í Skeggsstaðir, Sveinsstaðir - þær, 

norðan við Uppsalir, norður í Vellir, yfir i Reykir, 

Kóngsstaðir ... eru nú nytjaðar enn, 

Syðri Másstaðir fóru í eyði 1927, Þ%r eru lika í Skiðadal, 

Skröflustaðir sem eru i Urðalandi, þær fóru í eyði. 

Likaså: Uppsalir - ]?ær (om Uppsala i Sverige) 

Det erbjuder vissa svårigheter att bilda sig en mera ingående 

uppfattning om isländska ortnamns böjningssätt. Givetvis bör 

meddelaren nämna respektive namn i normal talsituation (så i 

ovanstående fall). Väntan blir dock ofta fåfäng för utfrågaren, 

eftersom det av de plurala namnen endast är två kasus som i re

gel är av intresse, nämligen ackusativ eller alternativt nomi

nativ med bestämningar. Ack.former som uppträder efter uttryck 

av typen fram i, yfir i o.dyl. förekommer ytterligt sällan: 

dessa riktningsuttryck varieras numera synnerligen ofta och 

kanske hellre med að_ + dat.: að Völlum, Mel um. (Om prepositioner 

och ortnamn se nedan, s.8*f ff.) 

Vid direkta förfrågningar fick jag ofta svaret, att man mycket 

väl kände till dessa egendomliga böjningssätt, att man ofta hör

de dem men att man var medveten om att de var felaktiga. En gam-

1 Anteckningarna har tillkommit somrarna 1963 och 1966. 
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mal man sade sig skämmas över den slapphet som t.o.m. bildade 

människor visade genom att behandla språket på detta sätt. 

Det torde dock kunna konstateras att feminin böj

n i n g  a v  p l u r a l a  g å r d n a m n  v a r i  

i n g å r  m a s k .  i -  e l l e r  u -  s t a m m a r  ä r  

regel i Svarfaðardalur. Det är däremot 

ovisst om feminin böjning av andra plurala gårdnamn med masku

lina grundord kan förekomma. Ackusativerna Mela, Håla (till 

me]ur m. och håll m.) tycks vara enda brukliga former. (Gård

namnet Hólar förekommer f.ö. ej i Svarfaðardalur.) Två av mina 

meddelare var dock vid förfrågan osäkra om den naturliga böj

ningen av dessa namn och trodde att r-former kan tänkas i acku-

sativ. (Jfr nedan om ack. Hamrir, Krossir, s.^3 f•) 

Det är likaså ovisst om fem. böjning av plurala terrängnamn med 

mask. grundord förekommer i Svarfaðardalur. Mina meddelare häv

dar att det endast är gårdnamnen som behandlas på detta icke-

appellativa sätt. 

Det bör påpekas, att man är allmänt medveten om att man i de 

oväntade feminina böjningarna avviker från 'riksspråklig' böj

ning och det torde vara sällan man låter dessa former uppträda 

i skrift. I namnmaterialet från Svarfaðardalshreppur i Ornefna-

stofnun har jag funnit ett exempel: "Skjöldur heitir fjallið 

ofan við Atlastaðir og porsteinsstaðir.M Meddelaren är en namn

given person från Svarfaðardalur. De feminina böjningarna upp

träder också hos skolbarnen, enligt vad rektorn vid den internat

skola som finns i dalen har meddelat mig."*" Om fe nomenets utveck

ling utanför Svarfaðardalur är det svårt att uttala sig. En 

'feminiseringstendens 1 uppträder i hela Eyjafjarðarsýsla men 

förekomsten av normala böjningsformer torde vara större i trak

terna runt Akureyri. (Jag har samtalat med en rad infödda akur-

eyringar, vilka ej känt till ovannämnda oväntade ackusativfor

mer.) Såvitt jag kunnat utröna tillkommer den oväntade böjningen 

endast ortnamnen, ej motsvarande appellativer. 

1 Böjningarna med -r_ var honom själv alldeles främmande, efter
som han var "sunnlenzkur að ætt". 
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Beträffande gårdnamnet Vellir har jag med mina sagesmans hjälp 

antecknat några variationer i böjningen: 

nom. Vellir, Vallir, Vallnir 

gen. Valla, Vallna 

dat. Völlum 

ack. Vellir, Velli, Vallnir"*" 

I detta sammanhang kan jag hänvisa till ett brev som kom Ordboks

redaktionen tillhanda med anledning av radioenkäten. En bonde i 

Hörgárdalur väster om Eyjafjörður erinrar sig att omkring sekel

skiftet var böjningen av gårdnamnet púfnavellir: 

nom. púfnavellir  

gen. púfnavallna  

dat. púfnavöllum 

ack. púfnavallni (!) 

Om de plurala gårdnamnen Urðir, Upsir och Auðnir (till resp. 

urð f., ups f. och auðn f.) råder knappast någon tvekan: van

ligast är maskulin böjning: Urði, Upsi, fram í Urði, 

Auðni. Ett par av mina sagesman är dock osäkra om denna maskulin-

böjning kan betraktas som äkta svarfdalska. Vid förfrågan med

delar en sagesman, att han också säger Lauga, Fitja i ack.kon

1 Detta -n- som uppträder i nom.gen.ack.pl kan iakttagas i 
vissa plurala ortnamn, oftast, tycks det, runt Eyjafjörður. 
Också i andra delar av landet förekommer dock detta fenomen 
(eller har förekommit). Jfr Isl.Orðm.: MFlt. vellir sem 
staðarnafn eða síðari liður staðarnafna endar oft á -na i 
eignarfalli: fyrir olafs wallna kirkiu DI. XI, ̂ 70 (15^6)", 
s.ö^f. (Björn K. pórolfsson hänvisar f.ö. till att gårdnamnet 
Mýrar "getur haft in i ef. (frá on-stofnum)n (s.82). Redan 
1651 påpekar Runólfur Jonsson i Grammaticæ Islandicæ Rudi
menta, S.52, en avvikande genitivböjning: "A Vollur fit 
Vallna.n Tydligen betraktar Björn K. pórolfsson gen. -n- i 
Vallna bildat i analogi med gen.pl. av on-stammarna. I Baeja-
nöfn, s.415 f., nämner Finnur Jonsson att förekomsten av for-
men vallna "hafði þau áhrif á hinar myndirnar, að sagt 
var i nefnifalli Vallnir, og kemur það oft fyrir alstaðar um 
land." I isländskt riksspråk torde det fortfarande finnas 
några (relativt) accepterade icke-normala gen.bildningar: 
gårdnamnen Vallnakot (S.-ping.) och Vallnatún (Rang.). (Jfr 
dock Bæjatal, 1930 och l96l.) Om namnet Vallnalaug, se Kålund, 
2, S.67» Från Eyjafjarðarsýsla nämner Margeir Jonsson Skútnir  
(nom.), Skútna (gen.) till skúti m., Bjargna (gen. av Bjar-
gir) till bjarg n., Moldhaugnahåls till haugur m. (Bæjanöfn 
á Norðurlandi, 3i s.60 f.) Om Gilnamenn, se nedan s.63 f-
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struktioner (om gårdar som ej är belägna i Svarfaðardalur; till 

grundorden laug f., fit f.). 

Det påpekades för mig att Hrisar el. Hrisir - det enda gård

namnet av denna typ i Svarfaðardalur, med neutralt grundord 

hris - ibland kan ha samma form i ack.: Hrisir, ibland Hrisi. 

På de flesta håll i Eyjafjörður (också i Svarfaðardalur?) torde 

den maskulina böjningsformen Hrisa vara den naturliga. Uppen

barligen bör man dock räkna med vacklande böjning. (Om Hrisar 

som 'örnefni', se nedan s.70 f.) 

Alla mina meddelare i Svarfaðardalur var överens om att de hört 

ovan citerade icke-appellativiskt böjda former av plurala gård

namn så länge de kan minnas. De kan ej ge någon förklaring; ej 

heller vill de kännas vid avvikande böjningssätt av singulara 

gårdnamn eller sing./plur. terrängnamn. (Att dylika icke-appella-

tiviska böjningsformer dock existerar av plurala terrängnamn på

pekas nedan s.67 ff.) Deras i dalgången födda föräldrar har talat 

på samma sätt. En 80-årig man från Svarfaðardalur sade sig be

stämt veta, att hans farföräldrar har böjt de plurala gårdnamnen 

på -ir_ (med maskulint grundord) som femininer. 

I ett brev förvarat i sockenarkivet i Svarfaðardalur berättar 

bonden Gisli Jonsson på gården Hof år l890: "i porleifsstaðir 

fer Jón sonur Björns á Hóli - i Hrisir fer Björn sonur Arnpórs 

á Moldhaugum." Och ytterligare lite längre bak i tiden antecknar 

porsteinn porsteinsson från gården Upsir i en gammal kontrabok: 

"Villinga staðir i Hnjúkshlið af sumum kallaðar Hávarð staðir 

er svo sagt að þær hafi heitið svo first og dreigið nafn af 

Hávarði Isfyrðing sem þær hafi att að biggja ... S/t/afn á 

Vestrárdal framan Sveinstaðir, fremstå bæ i skiðadal.n"^ Denne 

porsteinn porsteinsson var född I825 i Svarfaðardalur. Båda 
2 

hans föräldrar var likasa födda i dalgangen. Det finns ingen 

anledning anta att det är något nymodigt språk han skriver. 

1 porsteinn porsteinsson har denna "viðskiptabók" med en affär 
i Akureyri fram till år 1873 och använder den därefter till 
anteckningar om traktens historia. Boken finns numer på 
Landsbókasafn i Reykjavik och ingår i IB 8 -̂1 8vo Sam-
tiningr, safnað af porsteini porsteinssyni á Upsum. 

2 Om porsteinn porsteinsson að Upsum, se Páll Eggert Ölason, 
Islenzkar æviskrár, 1^32, s.236. 
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I en almanacka från år l86l heter det "ég fór framm i Vall-

nirn (61-03-24), och vidare "for fram i Marsstaðir" (62-03-22), 

"fór frammi hnjúk og Kóngstaðir" (65-02-01). "Eg reið framm í 

Sveinstaðir" (65-09-l8). Däremot "Sigurðr for framm i Mela" 

(64-07-16). Ackusativformer av ortnamn förekommer i dessa kort

fattade almanacksdagböcker från åren I86I-67 mycket sällan. 

Konstruktioner med að_ + dat., k + dat. är däremot synnerligen 

vanliga. Det tycks framgå att staðir-namnen konsekvent böjs med 

-r i ack. Gårdnamnet Vellir förekommer en enda gång i ack. och 

då i ovanstående form: Vallnir. Genitiv av Yellir växlar mellan 

Valla (t.ex. 61-09-23) och Vallna (t.ex. 66-04-01). Tyvärr har 

jag ej funnit några ack.former av Urðir, Hrisar i dessa dag

böcker, däremot dat.formerna Urðum, Hrisum. 

Ett annat exempel: i ett brev till hreppsstjórin A. Pálsson i 

Syðraholt i Svarfaðardalur från hans kollega Jóhann Magnusson i 

Vatnsendi i Olafsjörður år I863 konstateras "]?ví nú hafa menn 
2 

beðið um Reykir". 

Ett noggrant studium av liknande handlingar från l800-talets 

mitt, skrivna i Svarfaðardalur (eller annorstädes i Eyjafjarðar-

sýsla), kan sannolikt ge fler exempel på icke-normal pluralböj

ning. Som jag antytt i det föregående kan man ej räkna med någon 

rik beläggsamling: ortnamnen avslöjar sällan genus. I den mån 

gårdnamn förekommer i de svarfdalska brev och hreppsbaekur som 

jag studerat - huvudsakligen från l800-talets första hälft -

dominerar dativformerna.^ 

I och för sig är det intet som hindrar att detta genusbruk kan 

ha uppträtt mycket länge i Svarfaðardalur. Dalgången bör nämli

1 IB 842, 8v o. 
2 Brevet finns arkiverat i pjóðskjalasafnið i Reykjavik. 

(Skjalasöfn hreppa og sveitarfélaga. Svarfaðardalshreppur. 
Se vidare Skrå um skjöl og bækur i landskjalasafninu i 
Reykjavik, 3i Rvik l9l0, s.267) 

3 Man kan vidare anta att den skrivande ofta rättar sitt natur
liga språk. Någon gång kan han kanske ofrivilligt avslöja sig, 
såsom följande anteckning i Örnefnastofnun (se ovan s.4 f.) 
kan visa. Det berättas om gården Efri Dálksstaðir (Svalbarðs-
strandarhreppur, S.-ping., alltså på östsidan av Eyjafjörður): 
/Efri Dálksstaðir/ "Jörð í Svalbarðsstrandarhreppi næst við 
Neðri Dálksstaði, aðeins fjær sjó. Má segja um þær að þar sé 
mjög likt landslag." 
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gen ha utgjort en väl sammanhållen språklig gemenskap under år

hundraden tillbaka. Be folkningsförhållandena har varit ovanligt 

stabila, inflyttningar har ej förekommit i nämnvärd grad och 

äktenskap har ingåtts huvudsakligen inom dalen. Samma släkter 

torde ha bebott dalgången i åtminstone 300-^+00 år enligt vad 

den svarfdalske släktforskaren och släkthistorikern Björn R. 

Arnason, Dalvik, har meddelat mig. 

Det bör dock framhållas att de exceptionella böjningsformer av 

plurala bebyggelsenamn som vi iakttagit i det föregående inte 

kan begränsas till Svarfaðardalur. De uppträder även - om också 

sporadiskt - i angränsande trakter runt Eyjafjörður, några av 

dem på ett vida större område. Nästa steg bör bli en undersök

ning över hela landet, en undersökning som också omfattar ort

namn med feminina och neutrala grundord. 
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Jf FRÅGELISTA OM ISLÄNDSKA PLURALA BEBYGGELSENAMNS FLEXION 

I föregående avsnitt har jag visat hur oväntade icke-appellativa 

böjningssätt av plurala bebyggelsenamn uppträder i Eyjafjarðar-

sýsla på Island. Jag har funnit att feminin böjning av bebyggel

senamn med maskulint grundord av i- och ji-stammar är utbredd i 

områden omkring Eyjafjörður; i Svarfaðardalur, som jag ägnat 

speciellt intresse, är den dominerande. Jag har vidare påvisat 

förekomsten av icke-appellativiska böjningar av plurala bebyggel

senamn med feminint grundord: maskulint böjda ackusativformer så

som Urði, Auðni, Lauga kan tas som exempel. Jag har också påpekat 

en vacklande böjning av namnet Hrisar; nom. Hrisar, ack. Hrisa  

torde dock vara vanligast."'" 

4.1 Frågelistan 

För att om möjligt få en överblick över böjningar av de plurala 

ortnamnen från olika delar av landet tycktes endast en möjlighet 

vara praktiskt genomförbar, nämligen att tillställa språkmedvetna 

och språkintresserade personer runt Island en frågelista med ett 

antal direkta frågor. Jag konstruerade ett antal frågor och för 

att i någon mån motivera dem försåg jag listan med en ingress av 

följande lydelse: 

pessi spurningaskrá fjallar um bæjanöfn i fleirtölu og 

beygingu þeirra. 

Eins og kunnugt er, koma fyrir bæjanöfn i fleirtölu, sem 

hafa aðrar beygingarmyndir en vænta mætti og ekki eru i 

samræmi við frumorðið, sem til grundvallar liggur. Allir 

kannast við nöfn eins og Fjósar, Hrisar, Húsar. Svipuð 

nöfn koma auk þess fyrir annars staðar á Norðurlöndum. 

I málvitund sumra eru þessi nöfn karlkennd, i málvitund 

1 Jfr Jakob Jóh. Smári, Islenzk málfræði, 1923, s.k2: "pegar 
hvk. a-stofnar eru notaðir i fit. sem eiginnöfn staða, bæta 
þeir við i nf. og þf. -ar eða -ir og eru kvk, eða (oftast nú) 
i nf. -ar, þf. -a og eru þá kk.Tt.d. Hrisar, Fjósar, Holtar, 
Holtir)". 
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annarra kvenkennd: sumir seg ja því t.d. út i Fjósa, Hrísa, 

Husa, en aðrir út i Fjosar, Hrisar, Husar. Frumorðin, sem 

til grundvallar liggja, eru hvorugkennd: f jós, hrís, hús. 

Sums staðar á landinu er sagt austur i Lauga, út í Brúa, 

en annars staðar virðist mönnum ef til vill réttara að 

segja austur i Laugar, út í Brúar. pessi nöfn eru greini-

lega í málvitund manna ýmist karlkennd eða kvenkennd. Ein-

tölumynd frumorðsins er kvenkennd: laug, brú. 

Sums staðar á landinu er t.d. sagt út i Atlastaðir, yfir 

í Vellir, annars staðar er e.f til vill talið réttara að 

segja út í Atlastaði, yfir í Velli. pessi nöfn eru greini-

lega í málvitund manna ýmist kvenkennd eða karlkennd. Ein-

tö'lumynd frumorðsins er karlkennd: staður, völlur. 

pessi mismunandi beygingarháttur bæjanafna i fleirtölu 

hefir lengi 'tiðkazt á Islandi. pað væri fróðlegt að fá 

úr þvi skorið, hvar á landinu hvor beygingarháttur um sig 

tíðkast og hve algengur hvor þeirra er."*" 

Jag började sända ut frågelistan i maj 1963- Den tillställdes 

sammanlagt 72 personer. Av dessa svarade ^>k. Meddelare vald es 

bland personer som tidigare gjort sig kända för Ordboksredaktio

nen genom sitt aktiva intresse för språket. De har alltså tidi-
2 

gare fungerat som palitliga meddelare till Ordboksredaktionen. 

Givetvis måste en frågelista som behandlar mycket speciella mor

fologiska problem få svar av skiftande kvalitet. Eftersom man vid 

diskussion om genusskiften gärna kommer in på språkpsykologiska 

betraktelsesätt, väljer jag att i det följande citera sagesmän-

nens ibland ganska belysande svar tämligen utförligt. Jag ute-

1 Frågornas utformning framgår av bil., s.l60 ff. 
2 Jag vill i detta sammanhang tacka ordbokschefen, dr.phil. 

Jakob Benediktsson för hans vänlighet att låta mig använda 
Orðabók Háskólans som adress. Man kan förmoda att detta för
hållande har haft en viss gynnsam effekt på meddelarna. 
Vidare står jag i tacksamhetsskuld till ordboksredaktören 
Jón Aðalsteinn Jonsson, som valt ut meddelarna åt mig. -
Några trakter är möjligen underrepresenterade men detta för
hållande kan enligt min mening knappast påverka helhets
bilden. 
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sluter dock de kommentarer som i detta sammanhang är utan in-
1 

tresse. 

Ett fenomen som ev. verkar förvirrande är det i isländskan fli

tiga bruket av bestämd artikel vid bebyggelsenamn, ett bruk som 

man kan iaktta i frågelistsvaren. I och för sig innebär ju inte 

förekomsten av artikel vid ett isländskt ortnamn att namnet i-

fråga tillhör ett yngre skikt. Hans Kuhn menar (Örnefni, s.38) 

att artikelbruket spelar stor roll för att man skall kunna skil

ja terrängnamnet från det likalydande gårdnamnet. En viss san

ning ligger häri; tydligen kan dock ofta en obestämd betydelse 

'bebyggelse' avses trots att gårdnamnet satts i bestämd form. 

Professor Halldór Halldórsson har på min förfrågan välvilligt 

gjort några kommentarer till det isländska bruket av artikel vid 

ortnamn. Det har inom parentes sagt aldrig gjorts till föremål 

för någon undersökning. 

Professor Halldórsson finner Mað notaður sé greinir með styttum 

bæjarnöfnum, sbr. t.d. Einar å Holnum, en Einar þessi er frå bæ, 

sem heitir Skammadalshóll. Sama fyrirbrigði er til um kauptúna-

og kaupstaðanöfn, t.d. fara í Fjörðinn (þ.e. i Hafnarfjörð), 

verzla á Bakkanum (þ.e. á Eyrarbakka). I slíkum samböndum væru 

óstyttu nöfnin ekki notuð með greini.M 

Vidare finner han, att när man menar "jörðina alla, þ.e. þegar 

nafnið á ekki fyrst og fremst við bæinn (bæjarhúsin) má oft 

skeyta greini við þau, t.d. Jon keypti (seldi) Guðrúnarstaðina, 

Vallholtið, Lokinhamrarnir eru góð jörð. En ég held ekki, að 

hægt sé að skeyta greini við öll bæjarnöfn. pá ber þess að geta, 

að greini má skeyta við, þegar talað er um kirkjustaði sem brauð, 

t.d. fä Oddann."2 

k.2.1 Bebyggelsenamnsmaterialet 

Som bakgrund presenterar jag först det faktiska isländska be-

1 Jag återger i möjligaste mån meddelarnas skrivsätt. Dock 
rättas uppenbara felskrivningar. Likaså ändras Interpunk
tionen i de fall sammanhanget kan äventyras. 

2 Brev 1964-05-05. 
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byggelsenamnsmaterialet med stöd av uppgifterna i Bæjatal l96l.^" 

Jag har gjort namnsammanställningarna sýslu-vis med början i 

Gullbringusýsla och vidare väster ut runt landet. (Jfr sýsla- 

fört., S.I76, samt karta, s.l82) Namnen redovisas enl. följande: 

1. Antalet plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord i sýslan. 

2. Antalet plurala bebyggeIsenamn med feminint grundord i sýslan. 

3. Antalet icke-appellativiskt böjda bebyggelsenamn med neutralt 

grundord i sýslan. - Vid sidan av dessa finns en mängd appella-

tiviskt böjda plurala neutrala namn. Dessa kan i nom./ack.-formen 

ej omedelbart skiljas från sing.-formen. Efter jämförelse med 

Símaskrá 1964 har jag antecknat ett antal dylika appellativiskt 

böjda plurala namn. Gårdnamnen står nämligen i Símaskrá upptagna 

i sin dativform och de plurala namnen är av denna anledning lätt 

igenkännliga. Förekommande normala pluralformer anföres i det 

följande i noter. Självfallet saknas uppgifter om många namn; 

antalet bör vara mycket större. 

Gullbringusýsla 

Antal bebyggelsenamn: 225 

Därav plurala: k6 mask./fem./icke-app.neutr./ + 12 app.neutr. = 

58 

Mask.: 36 (4 a.-st ./Garðar, Minni-Stóru Vogar, Móar/, 30 ̂ i-st. 

/= -staðir/, 2 u.-st./Hólavellir , Vellir/) 

Fem.: 7 (Auðnir, Eystri-Vestri-Dysjar, Hellur, Húsatóftir, 

Húsatættur, Varir) 
2 

Neutr.: 3 (Efri-Gerðar, Gerðar, Nesjar) 

Kjósarsýsla 

Antal bebyggelsenamn: 210 

Därav plurala: 38 mask./fem./icke-app.neutr./ + 1 app.neutr. = 

39 

1 De ev. tvivelaktiga uppgifter som kan forekomma i Bæjatal 
spelar i detta fall mindre roll: meningen med dessa inledande 
namnförteckningar är givetvis inte att försöka meddela det 
exakta antalet plurala gårdnamn på Island - det är en omöjlig 
uppgift. Avsikten är att visa proportionerna mellan olika 
namntyper. - Namn försedda med asterisk i Bæjatal har ej med-
tagits; dessa namn betecknar så gott som alltid 'hus* i sam
hälle eller stad. 

2 Appellativisk pluralform har: Akurhús, Bursthús, Bæjarsker, 
Efri Akurhús, Garðhús (2 ggr), Hliðarhús, Kothús, Krosshús, 
Lönd, Miðhús, Presthus. 
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Mask.: (12 a-st./Akrar, Bollagarðar, Dílar, Hrafnhólar, 

Hulduhólar, Jörundargarðar, Lækjarbotnar, Melar, Móar, 

Sjávarhólar, Skrauthólar , Vogar/, 17 i_-s t./Norður-

Suður-Reykir , 15 -staðir/, 3 u_-st./Möðruvellir , Reyni-

vellir, Smáravellir, Sólvellir, Vellir/) 

Fem.: 3 (Bringur, Eyjar, Keldur) 

Neutr. : 1 (Hrisar)^" 

Borgarfjarðarsýsla 

Antal bebyggelsenamn: 23^ 

Därav plurala: 39 mask./fem./icke-app.neutr./ + 1 app.neutr. = 

60 

Mask.: 33 (10 a-st./Eystri-Leirárgarðar, Vestri-Leirárgarðar, 

Halsar, Hamrar, Melar, Miðfossar, Runnar, Skogar, 

Syðstu-Fossar, Vatnshamrar/, ^1 i-st./Kleppjárns-

reykir, Kópareykir, Norður-Reykir, Reykir, Sturlu-

reykir, Uppsalir, 33 -staðir/, 4 u-st./Hvítárvellir, 

Laugarvellir, Vellir, paravellir/) 

Fem.: 2 (Fitjar, Hellur) 
2 

Neutr.: 2 (Giljar, Hrísar) 

Mýrasýsla 

Antal bebyggelsenamn: l90 

Därav plurala: 52 mask./fem./icke-app.neutr./ + 5 app.neutr. = 

57 

Mask.: ^8 (11 a-st./Akrar, Asar, Hamrar 2 ggr, Haugar, Krumms-

hólar, Litlu-Skógar, Saurar, Skarðshamrar, Steinar, 

S tóru-Skógar/ 3^ i_-st./Brúarreykir , Síðumúlaveggir , 

S tafholtsveggir , 31 -staðir/, 1 u_-s t./Valb jarnar-

vellir/, 2 an-st./Hamraendar 2 ggr/) 

Fem.: 2 (Kvíar, Traðir) 

Neutr. : 2 (Grenjar, Seljar)"^ 

Hnappadalssýsla 

Antal bebyggelsenamn: 67 

Därav plurala: 12 mask. + 4 app.neutr. = l6 

1 Appellativisk pluralform har: Presthús. 
2 Appellativisk pluralform har: Hrafnabjörg. 
3 Appellativisk pluralform har: Einholt, Fiflholt, Miðhús, 

Skiðsholt, pverholt. 
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Mask.: 12 (5 a.-st./Mið-Garðar, Syð stu-Garðar, Yztu-Garðar, 

Syðri-Skógar, Ytri-Skógar/, 6 i-st./= -staðir/, 

1 u-st./Kleifárvellir/) 

Fem. : 

Neutr.: - 1 

Snæfellsnessýsla 

Antal bebyggelsenamn: l84 

Därav plurala: 36 mask./fem./icke-app.neutr./ + 2 app.neutr. = 

38 

Mask.: 22 (9 a-st./Akrar, Drangar, Hamrar, Hofgarðar, Hólar, 

Krossar, Litlu-Hnausar, Saurar, Ytri-Garðar/, 9 i-st. 

/= -staðir/, 3 ji-st./Brimilsvellir, Kálfárvellir, 

pingvellir/, 1 an-st./Hamraendar/) 

Fem.: 11 (Akureyar, Akurtraðir, Borgir, Búðir, Gvendareyjar, 

Kolgrafir, Mýrar, Rifgirðingar, Skallabúðir, Traðir, 

Vatnabúðir) 
2 

Neutr.: 3 (Efri-Hrísar, Hrísar, Seljar) 

Dalasýsla 

Antal bebyggelsenamn: 210 

Därav plurala: 6l mask./fem./icke-app.neutr./ + k app.neutr. = 

65 

Mask.: 56 (12 a-st./Alfheimar, Glerárskógar, Hamrar 2 ggr, 

Hólar, Ljárskógar, Magnusskogar, Melar, Saurar, 

Skógar, Sólheimar, Tindar/, k2 ±-st./= -staðir/, 

1 u-st./Kjarláksvellir/, 1 an-st./Hamraendar/) 

Fem.: (Alfatraðir, Hvalgrafir, Kleifar, Laugar) 

Neutr.: 1 (Fjósar)^ 

Austur-Barðastrandarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: 83 

Därav plurala: 21 mask./fem./ + 1 app.neutr. = 22 

Mask.: 19 (5 a-st./Barmar, Hólar, Reykhólar, Skógar, Tindar/, 

ik i-st./= -staðir/) 

1 Appellativisk pluralform har: Eiðhús, Hausthús, Hraunholt, 
Vegamót. 

2 Appellativisk pluralform har: Hoftún, Miðhús. 
3 Appellativisk pluralform har: Hrafnabjörg (2 ggr), Sauðhús 

(jfr nedan s.6l), Skörð. 



Fem.: 2 (Kollabúðir, Skáleyjar) 

Neutr. : 

Vestur-Barðastrandarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: 9*f 

Därav plurala: 7 mask./icke-app.neutr./ + 1 app.neutr. = 8 

Mask.: 6 (2 a-st. / Gjögrar , Stakkar/, k .i-st./Fremri-Uppsalir , 

3 -staðir/) 

Fem. : 

Neutr.: 1 (Hvallátrar)^ 

Vestur-1saf jarðarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: 89 

Därav plurala: 11 mask./fem./ + 1 app.neutr. = 12 

Mask.: 8 (k a-st./Gerðhamrar, Hólar, Lokinhamrar, Vaðlar/, 

3 i^-st./ = -staðir/, 1 u-st./Mosvellir/) 

Fem.: 3 (Laugar, Mýrar, Vifilsmýrar) 

Neutr.: -•5 

Norður-Isaf jarðarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: ll6 

Därav plurala: 13 mask./fem./ + 3 app.neutr. = l8 

Mask. : 9 (2 a-st ./Saurar, Vogar/, 6 i-st./Bæir, 3 -staðir/, 

1 an-st./Hjallar/) 

Fem.: (Blámýrar, Kle if ar 2 ggr, púfur) 
4 

Neutr.: -

Strandasýsla 

Antal bebyggelsenamn: I3I 

Därav plurala: 23 mask./fem./icke-app.neutr./ + 2 app.neutr. = 

23 

Mask.: 17 (3 a.-st ./Drangar, Melar 2 ggr, Sandhólar, Smáhamrar/, 

10 i-st./= -staðir/, 2 u_-st./Víðivellir, pambárvellir/) 

Fem.: 3 (Borgir, Eyjar, Kleifar 2 ggr, Mýrar) 

Neutr.: 1 (porpar)^ 

1 Appellativisk pluralform har: Miðhús. 
2 Appellativisk pluralform har: Sellátur. 
3 Appellativisk pluralform har: Fremstuhús. 
k Appellativisk pluralform har: Hrafnabjörg, Látur, Miðhús, 

Strandsei, Sveinshús. 
3 Appellativisk pluralform har: Hnitbjörg, Miðhús. 
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Vestur-Húnavatnssýsla  

Antal bebyggelsenamn: 2.0k 

Därav plurala: 62 mask./fem./icke-app.neutr./ + 1 app.neutr. = 

63 

Mask.: 58 (8 a-st./Böðvarshólar, Haugar, Krókar, Osar, Reyni-

hólar, Sandar, Saurar, Vesturhópshólar/, k6 i-st. 

/Reykir, Syðri-Reykir, Ytri-Reykir, Uppsalir, k2 

-staðir/, 3 u_-st ./Súluvellir, Syðri-Vellir, Ytri-

Vellir/, 1 an-st./Stapar/) 

Fem.: 3 (Fremri-Fitjar, Mýrar, Neðri-Fitjar) 

Neutr. : 1 (Erisar)"*" 

Austur-Húnavatnssýsla  

Antal bebyggelsenamn: 221 

Därav plurala: 67 mask./fem./ + 5 app.neutr. = 72 

Mask.: 60 (12 a_-st./Asar, Blöndudalshólar, Fossar, Geithamrar, 

Hnausar, Hnjúkar, Ljótshólar, Saurar, Sólheimar, 

Tindar, Vaglar, Vatnsdalshólar/, ^-8 jl-s t./Reykir , 

Uppsalir, k6 -staðir/) 

Fem.: 7 (Asbúðir, Efri-Mýrar, Hafnir, Kleifar, Neðri-Mýrar, 

Víkur, pingeyrar) 
i 2 Neutr.: -

Skagaf jarðarsýsla 

Antal bebyggelsenamn: k^6 

Därav plurala: IO6 mask./fem./icke-app.neutr./ + 7 app.neutr. = 

113 

Mask.: 96 (Ik a.-s t./Akrar, Deplar, Hamrar, Hólar 2 ggr, Hver-

hólar, Laugarbakkar, Minni-Akrar, Móskógar, Sól-

heimar 2 ggr, Stóru-Akrar, Vaglar, Vindheimar/, 

7^ i_-s t. /Austari-Reykir , Goðdalir, Lambane sreykir , 

Minni-Reykir, Reykir 3 ggr, Stóru-Reykir, Syðri-

Hofdalir, Uppsalir, Ytri-Hofdalir, 63 -staðir/, 

8 ii-st. /Alf geirsvellir , Hofsvellir, Hólavellir, 

Laugavellir, Reykjavellir, Sólvellir, Vellir, Víði-

vellir/) 

1 Appellativisk pluralform har: Bjarghús. 
2 Appellativisk pluralform har: Artún, Fjós, Miðhús, Syðri-Ytri 

Björg. Obs! Fjós = Fjósar, Bæjatal 1930. 

ke 



Fem.: 8 (Auðnir, Fitjar, Grindur, Hvieyrar, Mýrar, Stekkjar-

flatir, Tjarnir, pufur) 

Neutr. : 1 (Giljar)"^ 

Ey jaf .j ar ð ar sý sla 

Antal bebyggelsenamn: 326 

Därav plurala: 113 mask./fem./icke-app.neutr./ + 5 app.neutr. = 

118 

Mask.: 93 (18 a_-s t. /Básar, Efri-Vindheimar, Hamrar, Hólar 2 ggr 

Leyningshólar, Krossar, Melar 3 ggr, Miðgarðar, 

Moldhaugar, Neðri-Vindheimar, Sandhólar, Skógar, 

Sveinagarðar, Vaglar 2 ggr/, 62 i-st./Uppsalir 3 ggr, 

39 -staðir/, 12 u_-st./Blómsturvellir, Brávellir, 

Brattavellir, Hesjuvellir, Möðruvellir 2 ggr, Sól-

vellir, Vellir 2 ggr, Vökuvellir, pingvellir, púfna-

vellir/, 1 an-st./Skutar/) 

Fem.: 15 (Auðnir 2 ggr, Borgir, Flúðir, Gæsir, Klaufabrekkur, 

Steinaflatir, Stekkjarflatir, Steindyr, Tjarnir 3 ggr 

Torfur, Upsir, Urðir) 
2 

Neutr.: 5 (Eiðar, Hlaðir, Hrisar 2 ggr, Stokkahlaðir) 

Suður-pingeyjarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: 4l7 

Därav plurala: 107 mask./fem./ + 7 app.neutr. = lik 

Mask.: 99 (21 a.-s t./Akrar, Arhólar, Fornhólar, Hamrar, Hlé-

skógar, Hliðskógar, Hólar 2 ggr, Laxárfossar, Melar 

2 ggr, Núpar, Sandhaugar, Sandhólar, Skógar, Sól-

heimar, Syðri-Sandhólar, Vaglar, Viðar (?), Vogar/, 

67 i_-st ./Litlu-Reykir , S tóru-Reykir , Reykir, 6k 

-staðir/, 11 ii-st./Búvellir, Hveravellir, Lauga-

vellir, Litlu-Vellir, Lækjav-ellir, Reyk javellir, 

Stóru-Vellir, Tunguvellir, Vellir 2 ggr, Viðivellir/) 

Fem.: 8 (Auðnir, Brúar, Grundir, Lautir, Litlu-Laugar, Litlu-

Tjarnir, Stóru-Laugar, Stóru-Tjarnir) 

Neutr.: 

1 Appellativisk pluralform har: Fremrikot, Hraun, Langhus, 
Miðhús (2 ggr), Sigtún, Skuggabjörg. 

2 Appellativisk pluralform har: Björg, Hólshús, Miðhús, Sigtún 
Vegamót. Obs! Björg = Bjargir, Bæjatal 1930. 

3 Appellativisk pluralform har: Björg, Gautlönd, Grímshús, 
Leifshús, Skörð, Syðri-Ytri Neslönd. 



Norður-pingey jarsýsla  

Antal bebyggelsenamn: l62 

Därav plurala: 33 mask./fem«/ + 2 app.neutr. = 35 

Mask.: 30 (3 a-st./Efri-Hólar, Presthólar, Skógar, Vogar, 

Ytri-Skógar/, 22 i-st./Sultir, 21 -staðir/, 2 u-st. 

/Meiðavellir, Vellir/, 1 an-st./Skålar(?)/) 

Fem.: 3 (Borgir, Syðri-Brekkur, Ytri-Brekkur) 

Neutr. : 

Norður-Múlasýsla 

Antal bebyggelsenamn: 328 

Därav plurala: 82 mask./fem./icke-app.neutr./ + 6 app.neutr. = 

88 
Mask.: 79 (4 a-st./Melar, Rauðhólar, Skógar, Svínabakkar/, 

70 i-st./Dalir, 69 -staðir/, 3 u_-st ./Fremri-Viði-

vellir, Fossvellir, Melavellir, Mælivellir, Ytri-

Víðivellir/) 

Fem.: 2 (Borgir, Flúðir) 

Neutr.: 1 (Hlaðir)^ 

Suður-Múlasýsla 

Antal bebyggelsenamn: 293 

Därav plurala: Gk mask./fem./icke-app.neutr./ + 3 app.neutr. = 

67 

Mask.: 58 (9 a_-s t. /Freyshólar, Haugar, Hnaukar, Hólmar, Keld-

hólar, Kelduskógar, Sólheimar, Vaðlar, Vatnsskógar/, 

kk i-st./Dalir, Heydalir, Reykir, Uppsalir, ^fO -sta-

ðir/, 3 u_-st./Buð lungavellir , Bragðavellir , Flat-

vellir, Sólvellir, piljuvellir/) 

Fem.: k (Areyjar, Eyjar, Geithellur, Mýrar) 

Neutr.: 2 (Eiðar, Sellátrar)3 

Austur-Skaftafellssýsla  

Antal bebyggelsenamn: ll9 

1 Appellativisk pluralform har: Fjöll, Sigtún. 
2 Appellativisk pluralform har: Dalshus, Hnitbjörg, Hrafna-

björg, Hús, Langhus. - Gårdnamnet Gil, Jökuldalshreppur är 
enligt Símaskrá sing. Enl. Bæjatal 1930: Giljar. Jfr G. p. 
l901: "Gil (i fit.) er bær i Jökuldal; held ég par sé aldrei 
sagt Giljar." 

3 Appellativisk pluralform har: Lönd, Miðhús, Sigmundarhús. 
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Därav plurala: 15 mask./fem./icke-app.neutr./ + 2 app.neutr. =* 

17 

Mask.: 13 (3 ja-s t. /Brunnar, Hólar, Nýpugarðar/, 6 jL-st./Upp-

salir, 5 -staðir/, 4 u-st./Brunnavellir, Hnappavellir, 

Reynivellir, Seljavellir/) 

Fem.: 1 (Borgir) 

Neutr.: 1 (Holtar)1 

Vestur-Skaf tafeIlssýsia 

Antal bebyggelsenamn: l80 

Därav plurala: 30 mask./fem./icke-app.neutr./ + 2 app.neutr. = 

32 

Mask.: 21 (l̂ f jä-st./Asar, Botnar, Dýrhólar, Eyjarhólar, Eystri-

Sólheimar, Fossar, Garðar, Hnausar, Hunkurbakkar, 

Núpar, Reynishólar, Vatnsskarðshólar, Ytri-Asar, 

Ytri-Sólheimar/, 5 i-st./Hryggir, Loftsalir, 3 -sta-

ðir/, 2 Ji-st./Blómsturvellir, Vellir/) 

Fem.: 3 (Brekkur, Mýrar, Norður-Götur, Seglbúðir, Suður-Götur) 
2 

Neutr.: k (Efri-Fljótar, Giljar (Giljur), Lyngar, Syðri-Fljótar) 

Rangárvallasýsla 

Antal bebyggelsenamn: 460 

Därav plurala: 67 mask./fem./icke-app.neutr./ + 7 app.neutr. = 

7 k 

Mask.: 36 (l8 a-st./Alfhólar, Eystri-Skógar, Eyvindarhólar, 

Fornu-Sandar, Fosshólar, Hamragarðar, Heilår, Hellis-

hólar, Hólar 2 ggr, Hólmar, Hraukar, Lækjarbotnar, 

Saurar, Steinar 2 ggr, Tjaldhólar, Ytri-Skógar/, 

31 i.-st./Uppsalir , 30 -staðir/, 3 ̂ u-st./Kornvellir, 

Minni-Vellir, Seljavellir, Sólvellir, Stóru-Vellir/, 

2 an-st./Miðbælisbakkar, Mosar/) 

Fem.: 9 (Borgareyrar, Brekkur 2 ggr, Hrafntóftir, Keldur, 

Klömbrur, Kornbrekkur, Leirur, Rauðuskriður) 

Neutr.: 2 (Giljar, Skinnar)^ 

1 Appellativisk pluralform har: Smyrlabjörg, Kvísker. Obs! 
Smyrlabjörg = Smyrlabjargir, Bæjatal 1930 (jfr nedan s.64). 

2 Appellativisk pluralform har: Fjós, Presthus. Obs! Fjós = 
Fjósar, Bæjatal 1930. 

3 Appellativisk pluralform har: Artún, Efri-Rot, Gerði, Hús, 
Miðhús, Vesturholt (2 ggr). Obs! Gerði = Gerðar, Hús = Húsar, 
Bæjatal 1930. 
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Arnessýsla 

Antal bebyggelsenamn: 664 

Därav plurala: ll6 mask./fem./icke-app.neutr./ + 17 app.neutr. = 

133 

Mask.:103 (26 a-st./Asar, Dvergasteinar, Efri-Gegnishólar, 

Fljótshólar, Friðheimar, Hallkelshólar, Hamrar, 

Hólar 2 ggr, Hrepphólar, Klausturhólar, Laugarbakkar, 

Laugardalshólar, Móar, Nethamrar, Oddagarðar, Odd-

geirshólar, Skógar, Sólheimar 2 ggr, Stöðlar, Sviðu-

garðar, Syðri-Gegnishólar, Vaðlahólar, Vindheimar, 

Vogsósar*"/, 69 i-st. /Dalir , Efri-Reykir, Kvistir, 

Litlu - Reykir, Reykir 2 ggr, Smjördalir, Stóru-Reykir, 

Syðri-Reykir, Uppsalir, 59 -staðir, 8 u-st./Efri-

Brúnavellir, Ketilvellir, Minni-Olafsvellir, ölafs-

vellir, Reykjavellir, Syðri-Brúnavellir, Vellir, 

pingvellir/) 

Fem.: 12 (Eystri-Hellur, Flúðir, Húsatóftir, Kotlaugar, Laugar 

2 ggr, Laugardælir, Minni-Mástungur, Mýrar, Skálda-

búðir, Tóftir, Vestri-Hellur) 

Neutr. : 1 (Nesjar) Inom parentes upptas i Bæ jatal namnformen 

Nes.1 

4.2.1.1 Sammanfattning av det plurala bebyggelsenamnsmaterialet 

Bland 5«883 gårdnamn på Island har jag noterat 1.3^4 plurala 

namn. 1.241 namn har jag antecknat med Bæjatal som källa. De öv

riga IO3 namnen (= pl. namn med neutralt grundord och appellativ 

böjning) har jag hopsamlat från Símaskrá 1964 (se ovan s.42). 

En enkel sammanfattning av dessa beräkningar ger vid handen att 

nästan en fjärdedel av de isländska bebyggelsenamnen har plural 

form. 

2 
Fördelningen på genus framgår av nedanstående uppställning. 

1 Appellativisk pluralform har: Andrésfjós, Austur-Meðalholt, 
Gerði (2 ggr), Haukholt, Hellisholt, Hólshús, Holtakot, 
Kjarnholt, Miðhús (2 ggr), Skip, Starkaðarhús, Vestri-Meðal-
holt, Vestri-Móhús, Utverk, Vötn. Obs! Gerði = Gerðar, Skip = 
Skipar, Bæjatal 1930. - Vogsósar ev. = Vogshúsar (jfr s.60). 

2 Jag låter i det följande a-st. omfatta också wa-st., ja-st., 
ia-st. På liknande sätt omfattar £-st. an-st., on-st. även 
wo-st., jo-st. osv. 
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Maskuliner (= 1.Ö89 namn) 

a-st. i-st. u-st. 

233 760 83 

an-st. 

11 

Femininer (= 120 namn) 

o-st. i-st. 

46 k? 

on-st. 

23 

rotnom. 

Neutrer (= 133 namn) 

Appellativt böjda 

103 

Icke-appellativt böjda 

32 

Maskulinerna dominerar som synes. De uppgår till 8l % av de plu

rala namnen. Av a-st. är ca 60 hólar- och ca 23 skogar-namn. Av 

de 760 i-st. är hela 704 = staðir-namn, alltså bortåt hälften av 

de plurala namnen. De 85 u-st. är alla vellir-namn. Femininerna  

är alltså betydligt färre. Av o-st. är ca 10 myrar-namn. Med sä

kerhet finns det utöver de 133 noterade plurala namnen med neu

tralt grundord ytterligare ett antal med appellativ böjning. Upp

skattningsvis uppgår hela antalet till minst 200."'" Bland de 32 

namnen med icke-appellativ böjning är ändeisen -ar dominerande; 
2 

enda ir-namn är -hlaðir, Hlaðir (sammanlagt 3 bebyggelser). 

Uttryckt i ändelser i nom.pl. fördelar sig de plurala isländska 

bebyggelsenamnen på följande sätt. (Namn med neutralt grundord 

är undantagna.) 

-ar -ir -ur 

Mask. 244 843 

Fem. ~ 46 47 26 

Namn med maskulint grundord är uppenbarligen vanligast bland 

ar-namn och ir-namn, endast namn med feminint grundord åter

finnes bland ur-namnen. 

1 Ett stort antal av dessa, kanske inemot hälften, torde bestå 
av namn på hús (pl.). 

2 Som framgår av förteckningen ovan har några namn behandlats 
olika i de två upplagorna av Bæjatal; de icke-appellativiska 
formerna är flera i Bæjatal 1930. 

3 Utanför denna indelning kommer Steindyr. 
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k.2.2. Sammanfattning av svaren på frågelistan"*" 

I det följande citerar jag tämligen utförligt svaren på min frå

gelista men koncentrerar mitt intresse till de uppgifter som ty

der på avvikelse från appellativ böjning. 

4.2.2.1 Plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord 

Radioenkäten bekräftas. Exempel på feminin böjning av maskulina 

namn tillhörande i- och 11-stammar (pl.ändelserna -ir) förekommer 

på Nordlandet. Genusskiftet uppträder: 

A. i Fljót, Skagafjörðurs nordöstligaste, mest avskilda dal

gångar : 

nI Fljótum eru nokkur bæjanöfn, sem enda á vellir, staðir og 

reykir. Einn bær heitir Másskógar, annar Deplar. pegar ég var 

krakki í Fljótum, var algengast að hafa fleirtölumynd þessara 

bæjanafna i nefnifalli óbreyttu i þolfalli. Sagt var að fara 

fram í Steinavellir og Illugastaðir, yfir i Lambanesreykir, inn 

í Másskógar og fram i Deplar. ]5egar ég fór úr Fljótum 1939 ætla 

ég að þessu hafi að mestu verið hætt og flestir sem á annað borð 

vissu skil á kyni, tölu og föllum nafnorða hafi farið með bæja-

nöfnin á sama hátt og önnur nafnorð." (S.D. 1889) 

B. i hela Eyjafjarðarsýsla med tyngdpunkt i Svarfaðardalur. Fle

ra meddelare menar sig ha hört böjningsformerna, men oftare förr: 

"Sjálfur kernst ég aldrei svo að orði, og heyrist það varla nú 

orðið, en var venjulegt áður, t.d. um og fyrir síðustu aldamót. 

Heyrt hefi ég þó gamla konu ættaða úr Eyjafjarðardal, nota jr i 

þolfalli bæjanafna i fleirtölu k.k. Hér mundi sagt að Atlastaðir 

séu byggðir en ekki byggðar. Annars þori ég ekki að fullyrða 

neitt um útbreiðslu gömlu málvenjunnar ennþá, en held, að hún sé 

að mestu leyti horfin eða á hröðu undanhaldi hér í sveitunum með 

Eyjafirði vestanverðum.M (E.G. 1888) 

1 Svaren kompletteras i några fall med iakttagelser som jag 
gjort senare, bl.a. vid mitt förnyade besök i Eyjafjörður 
1966. 

2 För identifiering se s.17^ f. 
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"Bæjanöfnin Karlsstaðir, Vémundarstaðir og Reykir, eru til i 

Olafsfirði. Ríkjandi framburður: 'Fara fram i Karlsstaði, Reyki 

og Vémundastaði.1 Til var r-framburðurinn í endi polfalls, en 

hann var á stöðugu undanhaldi fram til ársins 19^-3, pá fluttist 

ég frá ölafsfirði. Hygg hann sé næstum aldauða nú.n (J.J.p. 1897) 

Jag kunde vid mitt besök l966 i Olafsfjörður, nordost om Fljót, 

notera uttryck som Reykir eru seldar"^" och fick den feminina böj

ningen bekräftad av den ovan citerade J.J.p. Denne, gymnasie

läraren Jón Julius porsteinsson, Akureyri, född och uppvuxen i 

Olafsfjörður, sade sig betrakta uttryck som Reykir eru seldar 

som normalt språkbruk i trakten av Olafsfjörður - i varje fall 

några decennier tillbaka. 

C. sporadiskt i S.-ping., i varje fall i de västra, mot Eyja-

fjörður angränsande delarna: 

"Eg nota ekki r í polfalli peirra bæjarnafna sem nefnd eru hér 

á undan, eða annara hliðstæða. Einstaka mann hefi ég heyrt nota 

hinn beygingarháttinn, en pað eru fáir sem pað gera, og verður 

æ fátiðara." (S.V. l90l)2 

Att döma av svar från S.D. 1889 böjs i Fljót, Skag., också _a-

stammar som femininer (se ovan s.^2). Han undantar dock bebygg

elsenamnet Åkrar, vars nom. resp. ack.form sägs vara Akrir, Akri: 

"I Fljótum heitir bær Åkrar, pegar ég var barn og reyndar enn 

lengur var pessi bær kallaður Akrir, polfall fleirtölu Akri, 

fara suður i Akri. Ég ætla, að pessar orðmyndir hafi verið að 

mestu eða alveg horfnar, pegar ég fór úr Fljótum." (S.D. 1889)"^ 

Det kan vara intressant att i detta sammanhang nämna några väx

lingsformer av bebyggelsenamnen Hamrar och Krossar i Eyf. Tvenne 
5 

språkligt väl orienterade meddelare har var för sig vid samtal 

1 Meddelat av bonden Arni Jonsson, Gunnólfsá, f.l888. 
2 I min frågelista till S.V. föreslås: Veigastaðir, Vellir, 

Reykir, Hléskógar, Melar,oHólar, Viðar, Vaglar. 
3 Jag har fått bekräftat från flera håll att namnformerna Akrir 

- Akri är vanliga i Skag. Jfr den app.pl. vallir i Skag., 
dock sällsynt enl. Bl. 

^ Redaktör Erlingur Daviðsson och f. skolinspektören Johannes 
Oli Sæmundsson, Akureyri. 
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med mig uppgivit att man i dagligt tal kan avlyssna följande 

varianter: (fara ut i) Hamra, Hamri, Hamrir resp. Krossa, Krossi, 

Krossir. 

Som framgått ovan (s.3*0 är det högst osäkert om man kan räkna 

med fem.böjning av ortnamn på -ar i Svarfaðardalur. Däremot bör 

man kunna tala om en begränsad isländsk utbredning av övergången 

mask.>fem. bland plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord 

tillhörande i- och u-stamrnarna, dvs ortnamn på -ir. De feminina 

formerna har möjligen varit vanligare förr. 

Den skarpa gränsen västerut kan väcka någon förvåning. Sålunda 

tycks feminin böjning (av ovan behandlat slag) vara helt okänd 

i  S k a g a f j ö r ð u r ,  u t o m  i  F l j ó t .  S ä k e r l i g e n  s a m m a n h ä n g e r  l i k 

heterna mellan Fljót och Eyjafjörður med de förbindelser 

som särskilt i äldre tid fanns mellan Fljót och Svarfaðardalur 

via t.ex. Klaufabrekknadalur.^ 

Det kan vara av visst intresse att observera sagesmännens reak

tioner. Utanför det ovannämnda området är meddelarna påfallande 
2 

säkra pa att de ej har hört feminin böjning. Ett sadant 

genusskifte vore "fullkomið bögumæli" (K.J. 1897, Hnapp.), Mi 

minni málvitund hjákátlegt" (B.I. l908, V.-Hún.), "talið til 

ambögumáls" (G.p. l901, N.-ping.) 

^-.2.2.2 Plurala bebyggelsenamn med feminint grundord 

Maskulin böjning av namn med feminint grundord tillhörande o-

och i-stammar (pl.-ändelserna -ar och -ir) uppträder eller kan 

uppträda över hela landet. Som maskuliner uppträder ibland föl

jande namn: 

1 Kålund, 2, s.87 f. "Bygden Fljót falder vel i to afdelinger: 
Vester- og Øster-Fljot, Fra Stivlas /= en dalgång/ syd
østligste forgrening ligger små fjældveje til Olavsfjord og 
Svarvadardal i Øfjords syssel". Se vidare Kålund, 2, s.95. 

2 Utom i de fall då de uppfattar böjningssättet som typiskt 
för Eyf. Så t.ex. S.J.G. 1893, Skag.: "talsverð brögð munu 
hafa verið að því, að í Svarfaðardal væri t.d. sagt ... í 
Atlastaðir o.s.frv. en með aukinni málfr. þekkingu mun slik 
beyging í rénun." 



Fitjar (Borg. ), (Brúar, Laugar)"'" 

"Austur í Lauga og út í Brúa kannast ég við úr Reykjadal í ping-

eyjarsýslu. I æsku minni heyrði ég og sá skrifað um Fitja, um 

Fitjana (i Skorradal), en ekki var það algengt, og er held ég 

nú nær horfið. Sagt var og af sumum Fitjarnir, peir Fitjarnir. 

Ekki var pað algengt." (I.A. 1912) 

Laugar, Mýrar (V.-Isf.) 

MJá. Slikt hef ég heyrt og mun hafa verið venja. /Ur brev:/ A 

minu hemili heyrði ég bæjanöfnin Vifilsmýrar, Mýrar og Laugar 

beygð eins pessi orð væru samheiti. En pegar ég var 17 ára gamall 

heyrði ég stúlku úr Dýrafirði segja að búið væri að byggja 

Mýrana. Seinna varð ég pess vis að nafnið Mýrar var orðið karl-

kyns: Mýrar-Mýra o.s.frv. Mýrarnir-Mýrana. petta mun hafa verið 

rikjandi málvenja hér i fjörðum. Hitt, sem ég vandist heima, er 

sennilega ávanin leiðrétting. Súgfirðingar held ég að hafi 

almennt talað um Laugana eða Lauga." (H.K. l9l0) 

Laugar (V.-Isf.) 

"Bær er hjer sem heitir Laugar. Mjer hefur fundist fleirtölu-
2 

myndin óeðlileg, pvi laugin er par aðeins ein. Mjer finnst pol-

fallið eigi að vera Laugar. polfallið heyrist sjaldan. Menn segja 

hjer: Fara inn að_ Laugum, hann býr k Laugum. Ef. Lauga. Samt 

heyrist einstaka sinnum talað um Lauga og jafnvel Laugana, sem 

er auðsæ karlkenning. Vifilsmýrar og Kleyfar hef jeg ekki heyrt 

beygðar öðruvísi en fleirtöluna af orðunum mýri og kleyf." 

(K.G.p. l88l) 

Fitjar (Stranda.) 

"I Vatnadal i Steingrf. er bærinn Fitjar, nú i eyði. Nafnið var 

yfirleitt rétt beygt, en þó heyrði ég sagt t.d.: Hann ætlar að 

flytja á Fitjana. Var fátítt." (J.H. l899) 

Fitjar, Mýrar (V.-Hún.), (Laugar, pingeyrar) 

"en jörðin Mýrar (hér i grend) var af einum manni nefnd: 'Mýrar-

1 Namn utanför resp. meddelares hem-sýsla sätts inom parentes. 
2 Jfr upplysningen om gården Laugar, Dal. (nu öde): "Bærinn 

Laugar hefir dregið nafn af fornri laug, sem hefir verið 
skammt fyrir neðan bæinn." (Jón Jonsson, Ornefni i Snóksdals 
sokn, Safn til sögu Islands og islenzkra bókmenta, 2, I886, 
S.326). 
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nir'. pessi m. væri nú 90 ára ef hann lifði og ólst upp á næsta 

bæ v ið Mýrar (Bessastöðum), dó fyrir 15 árum. Vel greindur, en 

ekki lærður. pingeyrar-nir heirdi ég oft sagt fyrir ^fO árum 

(ókunnugri nú) grunar að svo sé enþá. Eg held að flestir 

telji Fitjana góða jörð. Alment talað svo - held ég." (G.P.S. 

1893) 

"Venjulega er sagt hér, eða ég þekki ekki annað: Fara austur að 

Fitjum. Fara austur i Fitja. Fitjabæirnir. pað eru Fremri-Fitjar. 

(S.D. 1896) 

MA Akureyri heyrði ég stundum talað um að fara austur í Lauga. 

I Hrútafirði hefðu allir talað um að fara austur að Laugum." 

(B.I. 1908) 

Mýrar, pingeyrar (A.-Hún.) 

"Hér er sama að segja og áður, svona er ekki talað nú. pó er 

sú undantekning áð ég minnist þess frá barnæsku að bæjarnafnið 

Mýrar var karlkennt, pað kom fyrir en var fágætt. Sama mun hafa 

átt sér stað um pingeyrar." (M.B. l889) 

Borgir /Borgar (Eyf.) 

MI Grimsey heitir bær Borgir eða Borgar, pegar ég kom þangað 

árið l940 var algengast þar, að bærinn væri kallaður Borgar, 

þolfall fleirtölu Borga, fara suður í Borga, pegar ég fór úr 

eyjunni tíu árum seinna sögðu margir Borgir og fóru suður í 

Borgir, ættu þeir þangað erindi.""'" (S.D. 1889) 

Auðnir, Gæsir, Tjarnir, Urðir (Eyf.), (Brúar, Laugar) 

II Laugar, þær eru byggðar mundi hver maður hér segja. Hitt hey-

rist ekki. - Nei, og hér fer enginn austur i Lauga eða út i 

Brua, en ég minnist þess að hafa heyrt þingeyinga komast svo að 

orði, og þessi málvenja var hér nokkuð almenn áður, en er að 

hverfa. Sumir sögðust fara i Auðni, Urði og Gæsi (Gási) en r-
2 

endingunni var haldið i bæjanöfnunum: Tjarnir, Upsir og Borgir. 

1 Jfr "Karlkennd eru bæjanöfnin Borgar (á Borgum, i Borga) og 
Eiðar (á Eiðum, i Eiða).M (Sira Jón Norðmann, Grimseyjar-
lýsing, S.23) 

2 Gæsir av oklart ursprung; jfr IF, 9, s.38 MGásir (eða Gásar, 
siðar Gáseyrr, -eyri) við Hörgárós voru helzti verzlunar-
staður við Eyjafjörð að fornu,n. Jfr också Mad åboten sele 
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Annars var ruglingur á þessu og ekki hægt að telja nokkra mál-

venju ríkjandi um þetta hér í sveit." (E.G. l888) 

MSumir hér segja austur að Tjörnum, aðrir austur í Tjarni, en 

aðrir austur i Tjarnir." (M.H.A. l89l) 

"segi ávallt: fara austur í Lauga, út í Brúa, bæjanöfnin Borgir, 

Mýrar, Búðir, Tjarnir eru öll eins í þolfalli (halda r) eftir 

þeirri málvenju sem tíðkast hér." (B.H. 1892)"^" 

Auðnir, Brúar, Laugar (S.-ping.) 

nHefi heyrt talað um að fara suður í Lauga, en þó sjaldan og 

tæplega hin síðustu ár. En algengt er að sagt sé: út eða suður 

í Brúa. Ennfremur var stundum sagt: fara fram í Auðni, en hey-

rist nú varla. Algengt er enn að heyra nafnið = bæjarnafnið 
2 

Brúar beygt sem karlkynsorð = þeir - Brúar." (B.G. l900) 

/ur brev/ M kannaðist aðeins við hina sérstæðu beygingarmynd 

á tveimur bæjanöfnum, sem spurningalistinn hafði að geyma, þ.e. 

að Laugar og Brúar séu karlkennd. Slikt heyrist stöku sinnum i 

daglegu máli fólks hér i austurhluta S.-ping., þar sem ég þekki 

bezt til. Ekki þori ég neitt um það að fullyrða, hvort þessi 

málvenja er á undanhaldi eða hið gagnstæða." (J.B. l907) 

MÉg og ymsir aðrir hér beygja ofantalin bæjarnöfn dálitið sitt á 

hvað. Með öðrum orðum, báðir beygingarhættirnir eru notaðir, en 

sá r-lausi mikið sjaldnar. Helst er hann notaður hér í orðinu 

Laugar: Fara austur i Lauga, fetta mun ]?ó hafa verið algengara 

áður." (S.V. 1901) 

Mýrar (N.-Múl., S.-Múl.), (Laugar) 

"Hér er sagt fara norður i Lauga en mun vera aðflutt málvenja. 

priurnum og klaustrinu áá maudruuollum íordina gaser", 1^52, 
DI S.89, or., "hier i mote gaf abotinn iordina gaser", 
1^52, 1460, DI 5, s.9l, or. 

1 B.H. 1892 är född på Östlandet, men numer bosatt i Akureyri. 
- Jfr om språket i Akureyri: "A Akureyri heyrði ég stundum 
talað um að fara austur i Lauga." (B.I. l9o8) "Talsverð 
brögð munu vera að því að sagt sé, t.d. á Akureyri, að fara 
austur í Lauga o.s.frv." (S.J.G. 1893) 

2 Jfr "austur í Lauga", "út í Brúa" uttryck som I.A. l9l2 
känner till från Reykjadalur, S.-ping. 
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Mýrar eru í Skriðdal. Jafnan í kvenkyni að því er ég bezt veit, 

nf. og þf. Myrar." (A.H. l9l6) 

M£g mundi hiklaust segja: Fara austur í Lauga osfrv." (B.G. l900) 

"Aðeins hefi ég heyrt tekið svo til orða í Vopnafirði að þessi 

eða hinn unglingurinn ætli norður í Lauga, og er þá átt við 

Laugaskóla, aðeins slept seinni hluta nafnsins." (S.S. 1895) 

MEg segi sjálf og heyri aðra segja norður í Lauga þ.e. Lauga í 

Reykjadal, en minnist ekki að hafa /heyrt það/ í samband við 

önnur bæjanöfn.M (N.G. l906) 

"Sama gildir um þessi bæjarnöfn t.d.: austur að Búðum, út að 

Mýrum, suður að Borgum, eða sem algengt er á Fljótsdalshéraði 

út í Mýra, út í Eiða o.s.frv." (p.R.P. I885) 

Kluftir el. Kluftar, Kotlaugar, Laugar, Laugardælir (Arn.) 

"Laugar og Kotlaugar eru alltaf i k.k. T.d. 1Laugarnir eru góð 

jörð, Kotlaugarnir voru komnir í eyði. Fyrir vestan Lauga' o.s. 

frv. Jjessi málvenja virðist vera einráð hér um slóðir,  

Laugardælir eru lika i k.k. Um hin nöfnin veit ég ekki eða 

þekki ekki dæmi um, að þau séu notuð í k.k.M (G.J. 1930)^" 

Mf»að b æjarnafn, sem ég þekki í þessu sambandi, er Laugar. Ég 

heyrði stundum sagt t.d. upp fyrir Lauga, fyrir framan Lauga 

o.s.frv. petta var notað á Hreppum en fátítt þó og heyrist ekki 

nú. 1 sömu sveit og Laugar eru Kotlaugar, þá eyðibýli« Var það 

stundum einnig r-laust i þolf.M (H.M. l9o8) 

Mhefi oft talað um Laugardæli sem góða jörð, en held að menn 

haldi yfirleitt r-inu í þolfallinu.M (J.G. l9l9) 

"Yfirleitt er sagt Kluftarnir en jörðin nefnist Kluftir eða 

Kluftar. Eg hygg, að orðið sé að uppruna kvenkyns: kluft fit 

1 Finnur Jonsson nämner efterleden dæli i Bæjanöfn (s.^22) och 
menar att ordet är fem. och troligen = doe 1 (jfr daeld). Han 
utgår från att dat.formen dæli förts över till nom. "'-dælur' 
i fit. er vist ekki annað en 'afbökun1 úr 'dælir1. Nú er ætið 
skrifað 'Laugardælur1.n Jfr dock Bæjatal 1930 och l96l: 
Laugardælir. 
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kluftir sbr. skyld orð í nágrannamálunum.f?"^ (G.J. 1930) 

Följande namn med feminint grundord - spridda över landet - kan 

alltså stundom uppträda med maskulin böjning: 

1. ar-pluraler (o-stammar) 

Brúar, S.-ping. 

Fitjar, Borg., Strand., V.-Hún. 

Ko tlaugar, Arn. 

Laugar, V.-Isf., S.-ping., Arn. 

Mýrar, V.-Isf., V.-Hún., S.-Múl. 

pingeyrar, A.-Hún. 

2. ir-pluraler (i-stammar) 

Auðnir, Eyf., S.-ping. 

Borgir, Eyf. 

Kluftir, Arn. 

Laugardælir, Arn. 

Tjarnir, Eyf. 

Urðir, Eyf.^ 

Att plurala bebyggelsenamn med feminint grundord verkligen upp

fattas som femininer hävdas som enda möjlighet av meddelare 

från Gull., Mýr. , Hnapp., Snæf., Dal., N.-ping., A.-Skaft., 

Rang. 

Namnet Laugar med maskulin böjning (ack. Lauga) har blivit känt 

och accepterat i sin från appellativet avvikande form också i 

trakter där liknande böjningar inte tycks existera (N.-Múl.), 

nämligen då namnet Laugar syftar på den kända gården i Reykja-

dalur, S.-ping. 

Det förefaller sannolikt att man vid en intensifierad undersök

ning i nutidsspråket kan påträffa flera exémpel på mer eller 

mindre tillfälliga genusskiften bland dessa namn. Intressant är 

att de iakttagna genusskiftena uppträder på så många håll: i 

exempelsamlingen finns alltså maskulinböjda ar-pluraler från 

1 Jfr Bl. Tillæg kluft, -ir f. 'Kl^ft', Böðv. kluftir kv.ft., 
'klyftir 1. 

2 Ovan har mask. böjning av Upsir påpekats (s.35) likaså av 
det osäkra namnet Gaesir ( s. 56). 
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väst-, nord- och sydlandet, maskulinböjda ir-pluraler från nord-

och sydlandet. 

Tydligen råder det på sina håll en viss osäkerhet om hur namnen 

skall uppfattas: "Annars var ruglingur á þessu og ekki hægt að 

telja nokkra málvenju rikjandi um þetta hér i sveit." (E.G. l888 

Eyf.) "Eg og ymsir aðrir hér beygja ofantalin bæjarnöfn dálitið 

sitt á hvað.M (S.V. l901 S.-ping.) Uttalanden av denna art kan 

anses vara typiska. 

4.2.2.3 Plurala bebyggelsenamn med neutralt grundord 

Till skillnad från namn diskuterade under 1 och 2 hör till nedan 

behandlade namn pluraler, vilka redan i nominativformen avviker 

från appellativböjningen. Vid undersökning av namn med neutralt 

g r u n d o r d  k o m p l i c e r a s  s i t u a t i o n e n  a v  a t t  d e  a p p e l l a t i -

V i s k t böjda plurala namnen i nominativ-ackusativ i regel 

inte omedelbart kan skiljas från singularformen (såvida ej be

stämningar ger upplysningar härom). Exemplifieringen ger därför 

en något ofullständig bild: för varje sýsla kan med relativ sä

kerhet endast anföras de plurala namn vars förändrade böjnings-

sätt är uppenbart. De appellativiskt böjda namnen (-björg, -holt, 

-hús, -låtur osv) torde, som ovan nämnts, vara långt flera. 

Överhuvudtaget förekommer de enkla, osammansatta namnen oftare 

än de sammansatta i en icke-appellativisk form. En mer generell 

syn företräds av en meddelare, som menar att "þessi venja að 

karlkenna nöfn, sem eru að réttu lagi hvk. fit., á aðeins við 

bæjanöfn og aðeins þau, sem eru ósamsett". (H.M. l9o8) 

Hannes forsteinsson har en liknande uppfattning i sin uppsats 

Rannsókn og leiðrje ttingar á nokkrum bæjanöfnum á Islandi, (Ar-

bok Fornl., 1923). Från en jordebok från mitten av l800-talet ci

terar porsteinsson namnformen Strandseijar, som han finner vara 

olämplig: det är bara enstaviga neutrala namn som i pluralis har 

en form på -ar (s.52). Finnur Jonsson påpekar dock i sin mycket 

kritiska artikel Nokkur orð um íslenzk bæjanöfn, (Arbók Fornl., 

1924), ett exempel Vogsósar<Vogshúsar (s.l2; jfr ovan S.50), som 

vederlägger porsteinssons teori. Sporadiskt kan tydligen namn på 

-hús uppträda i en icke-appellativ form: från Dalasýsla anför en 
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meddelare namnet Sauðhúsar (H.J. l90l): "hér nota margir eldri 

menn til dæmis Sauðhúsar i nefnifalli." (= Sauðhús, Laxárdalshr., 

Dal.) och i Húnavatnssýsla har en resenär för sextio år sedan 

hört talas om namnet Miðhúsar (H.J. 1884: "par heyrði ég lika 

sagt um annan bæ: Miðhúsar.M (Sannolikt = Miðhús, Sveinsstaðahr., 

A.-Hún.) Från V.-Hún. anför Mar geir Jónsson (Bæjanöfn, 2, S.5I) 

Bjarghúsar, som han vill rätta till Bjargshus. Jfr Smyrla-

bjargir>Smyrlabjörg, s.64. 

De icke-appellativiska pluralformerna uppfattas i regel som 

maskuliner. Meddelarna ger en rad övertygande belägg och be

tonar stundom att maskulin böjning är den enda förekommande. 

(Hrisar, Seljar, Grenjar) (Hnapp.) 

"bæjanöfnin Hrisar, Seljar og Grenjar eru oil r-laus i polfalli 

í framburði mælts máls her um slóðir. Eg gæti trúað að svo sé 

borið fram i öllu þvi héraði, sem nú er kallað Vesturlandskjör-

dæmi, pó ég geti ekki fullyrt pað . Sagt er: peir - Seljar, 

Hrisar, Grenjar eru byggðir. Sá framburður, sem ég hef greint 

frá hefir verið notaður i min eyru siðan ég man eftir, og ég hef 

ekki trú á öðru, en hann hafi verið allsráðandi um langan aldur." 

(K.J. 1897) 

Hrisar (V.-Hún.) 

"pekki ekki aðra málvenju en pessa. Eg fór austur i Hrisa. Eg 

for austur að Hrisum. Hrisar eru i porkellshólshreppi, peir eru 

byggðir." (S.D. 1896) 

Fjósar (A.-Hún.), (Hrisar) 

"petta er algengt mål og gamalt, ekki aðeins i næsta nágrenni 

pessara bæja, heldur einnig i nálægum byggðarlögum og mun svo að 

miklu leyti enn. Hér mun rikjande málvenja að tala um Fjósa, 

Hrisa og ég man ekki til að ha.fa heyrt fleirtölumyndina Hris.n 

(M.B. 1889 o. S.M. 1923) 

Eiðar, Sellátrar (S.-Múl.) 

"Eg karlkenni bæði Eiða og Sellátra og veit ekki annað en það sé 

föst málvenja i nágrenni pessara bæja." (L.I. 1912) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att maskulin böj
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ning är den normala i större delen av landet. Svar med uppgifter 

om maskulin böjning kommer sålunda från Kjós., Gull., Borg. 

(Mt.d. þeir Hrísarnir eru góð sandjörð", I.A. l9l2), Mýr., 

Hnapp., Snæf., Dal. (nHef heyrt: Fjósar eru byggðir, sem hlýtur 

þá að tákna fleirtölu, - nokkuð algengt", H.J. l90l), V.-Barð.\ 

V.-Isf., N.-Isf., Strand., V.-Hún. (Mef ég ætti að beygja þau 

mundi þolfallið verða: Fjósa, Hrisa og því r-laust. Eg mundi 

einnig segja: Fjósar eru byggðir. Gamall Hrútfirðingur, sem ég 

åtti tal við nýlega var mér sammála um þetta, og mætti ætla að 

þetta hafi verið málvenja í Hrútafirði.M, B.I. l9o8), A.-Hún., 

Skag. ("fram í Gilji", G.G.), Eyf. ("Um Hrisa er sagt, að þar 

sé vel byggt, peir eru vel setnir af núverandi bónda.", J.J.p. 

1897), S.-fing., N.-ping., N.-Múl., S.-Múl., A.-Skaft., Arn. 

("Eg þekki einkum til á Skipum. Veit ég ekki annað en það hafi 

verið algeng málvenja í Arnessýslu fyrr'og nú, að nf. m. gr. 

væri Skiparnir og þolf. væri r-laust, t.d. fyrir austan Skipa. 

Sama máli mun gegna um Gerða." (H.M. l9o8) 

F e m i n i n  b ö j n i n g  f ö r e k o m m e r  p å  s i n a  h å l l  -  i  v a r j e  f a l l  a v  
2 

vissa av de aktuella namnen. 

Giljar (Rang.), (Gerðar) 

"Oil þessi bæjarnöfn eru beygð sem kvenkyns orð með -r_ í þf. 

fit., en þá mynd er mjög sjaldgæft að heyra hér, en þó ber það 

aðeins við: að fara upp i Gerðar, - út í Giljar (eða Giljur). 

Ekki nógu kunnug til að svara, hvort þessi beyging er tiðar 

notuð á einum stað en öðrum." (K.S. l905) 

Ett par meddelare betonar att feminin form är det korrek-

t a böjningssättet: 

MNöfn sem þessi (Fjósar o.s.frv.) þekktust ekki á æskuslóðum 

1 Vid ett besök i V.-Barð. sommaren 1963 antecknade jag ack.-
formen Hvallåtra. 

2 I ett par fall uppfattas fem. form som speciellt anmärknings
värd. Så ack. Eiðar: nEg fluttist ársgamall hingað. pó man ég 
það, að ég heyrði eina kellingu segjast hafa farið út í Eiðar, 
þegar ég var drengur. Nú teljum við miklar líkur til, að þessi 
kona hafi verið aðflutt, og suma minnir úr Norðurlandi. (G.H. 
I88I, från N.-Múl.) MHef heyrt menn segja að fara á Eiðar 
þ.e. fara á Eiðaskóla. peir sem ég heyrði komast svo að orði 
voru af Berufjarðarströnd utanverðri." (N.G. l906) 
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mínum, en þá sjaldan menn þurftu að taka þau sér i munn, beygðust 

þau eins og Fitjar og Mýrar (af fit og mýrr). Ekki þori ég að 

fortaka að ég kunni að hafa heyrt aðra beygingu á þeim (eða 

beygingar) hér í Reykjavik, en það he fur aldrei hvarflað að mér 

að telja slíkt málvenju, heldur skort einstaklinga á réttri 

málkennd." (A.ö. l888) 

"Held yfirleitt að menn haldi r-inu í þolfallinu enda annað 

heldur ósmekklegt mál.M /Ur brev:/ "Fjósar, Holtar og Hrisar eru 

óþekkt nöfn hér i sýslu a.m.k. þar sem ég er kunnugur." (J.G. 

1919) 

I samma trakt kan de plurala namnen med neutralt grundord och 

icke-appellativisk böjning utvecklas åt olika håll: 

Giljar, Lyngar (V.-Skaft.) 

f?En svo segðum við Giljurnar (eru byggðar). en Gil jar var 

hér óþekkt fyr en póststjórnin fór að skrå sendingar merktar svo. 

Áður og að jafnaði enn segjum og skrifum við Mýrdælir Giljur; 

dæmi: þessi bær þarna er Giljur. fetta er bóndinn á Giljum. par 

fara Gilja-menn. Við segðum t.d. Fjósin og Giljurnar eru í 

Hvammshreppi en Syðri-Fljótin og Lyngarnir (eða Syðri-Fljót og 

Lyngar) eru í Meðallandi. (E.H.E. l9l2) 

Det bör observeras att Lyngar uppfattas som maskulinform liksom 

- enligt en annan meddelare - Fljótar ("Fljótarnir eru lausir.M, 

J.A.J. 1920). Till det uppenbart feminina namnet Giljur kan gen. 

formen Gilna(menn) bildas"*": 

Giljar (V.-Skaft.) 

MVegna svars Einars H. Einarssonar, Skammadalshól, vil ég ge ta 

þess, að ég er vanur úr Myrdal i samb. við Giljur, að sagt sé: 

1 Observeras kan i detta sammanhang det fem. vattendragsnamnet 
Sandgilja i Rang. omnämnt i Helga Skúladóttirs uppsats Or-
nefni á Keldum á Rangárvöllum, Arbók Fornl., 1937: M]pangað 
rann Sandgilja áður en hún hvarf i sandinn." (s.ll7) En bild
ning till Sandgilja är Sandgiljuslétta (s.123). En gård be
nämnd Sandgil nfór í eyði 1692 af sandi Sandgil yngra, 
eða flutt stóð sunnar". Sing.formen framgår också av noten 
MI Sandgili bjó siðast einsetumaður M. (s.l2k) En tänkbar 
förklaring till vattendragsnamnet är en utgångsform Sandgilja- 
á. 
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Gilna-menn, Gilna-bóndi. Eg hef borið þetta undir fleiri og er 

ég áreiðanlega ekki einn um þetta. Hitt /Gilja-menn/ minnist ég 

ekki að hafa heyrt par eystra, en ég var einmitt í sveit á Gil-

jum milli 1930-41." (J.A.J. 1920) 

I regel svarar man nekande på frågan om ev. växlingsformer: 

Hrís-Hrísar, Eiði-Eiðar\ Från flera håll meddelas dock att man 

medvetet sökt ändra dessa namns böjningssätt till att överens

stämma med appellativerna. "Reynt mun hafa verið til pess á 

síðustu áratugum síðustu aldar að koma í málvenjunni: Hrís, 

Hrisin, í Hrisum, en pað tókst ekki." (I.A. 1912 Borg.) Sellátur  

i stället för Sellátrar "oftast notuð vegna fordildar, til að 

sýna, að menn kunni sina málfræði.11 (L.I. l9l2 S.-Múl.) Någon 

gång har meddelare lagt märke till tillfälliga korrigeringar: 

"Heyrt hefi ég bæjarnafnið Hlaðir, beygt Hlöð i polfalli." (S.V. 

l901 S.-fing.) 

Karakteristiskt för en del kommentarer är att man gärna associ-
2 . 

erar till liknande eller likalydande appellativer. Sa förkla

ras Smyrlabjargir, A.-Skaft.: 

"Gamla fólkið sagði altaf svo í nf. og polfalli, og ég hygg pað 

upprunalegt (klettarnir par eru = b jargir smyrlanna). Nú er 

oftast sagt 1Smyrlabjörg' i báðum þeim folium. - Breytingin hygg 

ég hafi einkum komið með sr. Pétri Jónssyni presti á Kálfafells-

stað i893-1926. Hann sagði altaf 'i Smyrlabjörg' þar sem aðrir 

segja 'að Smyrlabjörgum'." (V.G. l900)^ 

1 Det kan uttryckas på följande sätt: "Ég tek Eiða sem dæmi. 
Mundi aldrei segja og hefi ekki heyrt sagt Eið eru, heldur 
Eiðar eru. Hrafnabjargir /= Hrafnabjörg, N.-Múl./ muni aldrei 
sagt." (B.G. l900 N.-Múl.) "Gil (i fit) er bær á Jökuldal; 
held ég þar sé aldrei sagt Gil jar."( G. J>. l90 1 N.-ping.) 

2 Jfr dock följande namntolkning som innebär att namnet kommit 
att utvecklas från den appellativiska böjningen: "pó er mér 
í barnsminni að fyrir nokkrum áratugum voru reist á Seifossi 
tvö samstæð hús, sem voru kölluð 'á Hlöðum'; þetta voru sem 
sé stórar heyhlöður. pó mun nf. og þolf. ekki hafa verið 
'Hlöður', þó sjaldan það hefði verið notað, heldur 5Hlaðir'. 
Nú eruhúsin horfin fyrir löngu og nafnið því ekki notað." 
(H.M. l9o8 Arn.) 

3 Jfr följande uppgift om mask.böjning: "Norðan Arnarfjarðar er 
bærinn Hrafnabjörg. Ég hef heyrt Arnfirðing segja, að Stapa-
dalur legðist undir Bjargana. Nefnifallið væri pá að sjálf-
sögðu Bjargar - Hrafnabjargar. pað hef ég aldrei heyrt en 
þvert á móti að þarna væru Hrafnabjörg. Virðist mér það því 
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Meddelaren associerar till substantivet björg, bjargir f.'hjälp'. 

Ett intressant svar lämnas av B.I. l9o8, V.-Hun. Hon svarar i 

brev på min fråga om namnet Eiðar: npú sendir mer lista með 

bæjarnöfnum. par rakst ég á nafnið Eiðar og er pað hvorugkyns-

orð. I fyrstu hélt ég að petta væri prentvilla, en pegar ég fór 

að hugsa betur um þetta sá ég að petta mundi vera alveg rétt. 

Eg hef nefnilega alltaf hugsað mér að bæjarnafnið Eiðar væri 

karlkyns og væri komið af orðinu eiður (en ekki eiði) og hef 

alltaf haldið að bærinn héti svo af pvi að par hefði einhver eða 

einhverjir svarið einhverja eiða (sbr. Kópavogseiðar). Eg átti 

tal um petta við mág minn og komst pá að pvi að pað hafði farið 

eins fyrir honum." 

Som tidigare påpekats är plurala namn med neutralt grundord och 

icke-appellativisk böjning relativt få (se ovan s.^l)» Hur upp

fattar man de namn som man är obekant med? En meddelare skriver: 

"Bæjarnöfn eins og Fjósar, Húsar og Hrisar eru ópekkt hjer nær-

lendis, og mundu, að jeg ætla, kallast ambögur eða orðskrypi. 

Jeg mundi skoða pau karlkyns og beygja pau pannig. Orðið fjós 

er hvk.eint. og fit. með endingunni -ar verður pað k.k.fit.  

Nafnið Fjósar mundi jeg beygja pannig: Fjósar, Fjósa, Fjósum, 

Fjósa. Fleirtala af hrís hjelt jeg væri ekki til. Fyrir 60 árum 

kynntist jeg manni sem var sagður frá porpum í Steingrimsfirði. 

Mjer gat ekki komið til hugar annað en bærinn hjeti porp, skoðað 

sem fleirtala. Ef til vill hjet hann porpar. ökunnugt er mjer 

hvernig nafnið var notað par, eins um lik nöfn par sem pau eiga 

heima. (K.G.p. l88l V.-Isf.)1 

En annan meddelare uttrycker också en viss aversion mot namn

typen: 

nokkuð á reiki.1' (H.K. l9l0 V.-Isf.) 
1 Kännaren av Strandasýsla, skolinspektören pórleifur Bjarnason, 

Akranes, meddelar i brev (64-03-31) på min förfrågan om gård
namnet porpar, Strand.: "Bæinn pekki ég vel. Han liggur i 
pjóðbraut, pegar ekið er norður Strandasýslu til Hólmavikur, 
stendur nokkurn spöl frá sjó og er slétt frá sjónum heim að 
bænum, en fjail að baki og nokkur klettabelti umhverfis hann 
- kannski kemur nafnið par af Eg held að menn se.gi um 
Porp, en ekki porpar, er pó ekki öruggur um talvenjuna par 
norður frá.n 
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T,A Miðnesi er bær nefndur 'Nesjar' (idulega á sjó miðað á Nes-

jar).^" Ég hliðraði mér hjá að nefna slikt, af barnsvana, en i 

Mýrasýslu er a.m.k. bærinn 'Grenjar1, og eru þeir þar ófeimnir 

að nefna hann svo. Eg hefði aftur ekki komið mér að því að segja 

annað en að þetta væru Greni (fit.), hann byggi á Grenjum og ég 

ætlaði að Grenjum - o.s.frv." (G.J). l901 N.-ping.) 

Det är inte första gången språkligt intresserade islänningar ut

trycker sin motvilja mot dessa egendomliga namn. År 1869 manar 
2 

Jón porkelsson i den isländska tidningen Norðanfari att låta 

namnen uppträda i sin appellativiska form: MEg vona, að menn 

láti eigi framar sjást á prenti aðrar eins orðmyndir og Flj6tar, 

Gerðar, Giljar. pær eru jafnrangar sem sagt væri löndir, skipir, 

tjöldir fyrir lönd, skip, t jöld.M 

I modern skriftlig framställning kan man vänta sig maskulin eller 

(ibland) feminin böjning. Jag citerar: "... sandbyl í Meðallandi, 

eyddi slægjur og beitarlönd og færði tvo bæi nærri í kaf (Slýja 

og Eystri-Lynga).M "Fljótar, við Eldvatnið neðarlega, voru fyrir 

eigi allslöngu nærri komnir í eyði . .."^ nværi þetta mjög eðli-
1+ , 5 

legt um Eiða ... sem koma i Eiða.M MUm Seljar og fykkvaskóg." 

4.2.3 Icke-appellativiska böjningsformer av plurala bebyggelse

namn 

Icke-appellativiska böjningsformer av plurala bebyggelsenamn 

uppträder alltså sporadiskt över hela Island. Beträffande över

gången mask.>fem. (av åtminstone i- och u-stammar) i trakter om

kring Eyjafjörður (tydligen med Svarfaðardalur och Fljót som 

centrum) kan man möjligen tala om ett språkbruk som råder över 

ett större, sammanhängande område. (Jfr karta, s.183) 

Ett slående resultat av undersökningen är att dessa böjnings

former ofta tycks vara kända inom mycket begränsade områden. 

1 ObsJ fem. form. Tidigare i sitt svar har G.p. konstaterat att 
han nsegi þá Hrísan. 

2 Um bæjanöfn á Islandi, Norðanfari, 19 och 27 nov. l869. 
3 forvaldur Thoroddsen, Ferðabók, 3i 1913-13? S.II3. 
k Benedikt Gislason frá Hofteigi, Eiðasaga, 1958, s.9. 
5 Magnús Már Lárusson, Set. Magnus Orcadensis Comes, l962, 

S.475. 
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Tag t.ex. den ovan nämnda övergången mask.> fem., vars existens 

är så gott som okänd i övriga delar av Island. (En allmänt känd 

icke-appellativisk form är maskulinböjningen av gårdnamnet 

Laugar, S.-ping., se ovan). Av svaren på frågelistan att döma 

uppfattas de från appellativerna avvikande pluralformerna ha 

varit vanligare förr. 

Det är högst osäkert om man kan ge någon generell förklaring 

till dessa fenomen, som i och för sig är anmärkningsvärda i den 

stränga isländska språkmiljön. För att i någon mån belysa de 

iakttagna morfologiska egenheterna diskuterar jag i det följande 

med utgångspunkt från övriga frågelistesvar plurala terräng-

namnstyper, deras form och innebörd, samt några tendenser i bru

ket av preposition vid ortnamn. 

4.3»1 De icke-bebyggelsebetecknande namnen 

I frågelistan användes beteckningen örnefni i fråga nr 5 (se 

nedan bil., s.l60 ff.), som alltså rör ev. genusförändringar hos 

andra plurala namn än bebyggelsenamn. (De i denna fråga sökta 

genusförändringarna bland motsvarande appellativ behandlas i 

kap. 6.) 

Svaren på den del av fråga 5 som rör örnefni är i-de flesta fall 

nekande: man känner e j till avvikande bÖjningssätt av dessa 

namn. Någon gång kommenterar meddelaren sitt 'nej1: nEg veit 

ekki til þess, að þessar beygingamyndir hafi notazt um annað en 

bæjanöfn". (E.G. 1888 Eyf.) /Fitjana, Grafina?/ "Nei (ekki nema 

bæjarnafnið Fitjar, sbr. áður).M (I.A. 1912 Borg.) 

Av svaren att döma tycks alltså genusskiften förekomma mindre 

ofta bland de icke-bebyggelsebetecknande än bland de bebyggelse-

betecknande namnen. Genusskiften kan dock förekomma äver. bland 

dessa. Jag anför i det följande de fåtaliga exemplen under resp. 

appellativiskt huvudord. 

völlur m. 

N.-Isf. Við seigum þeir vellirnir nema staður rétt fyrir 

sunnan Hnifsdal. par eru þær völlurnar, út á völlur, inn á 

völlur, þegar ég kom á völlurnar. Eg man ekki eftir neinu 

6 7 



öðru sérstöku. pær völlurnar er mér sagt séu milli Geir-

laugarskriðu og Stálfjalls á Barðaströnd. (B.J.G. l902) 

A.-Skaft. Hér er til örnefni Völlur, i fleirtölu, er það 

engjastykki tilheyrandi jörðinni Arnanes. Við segjum 

Völlurnar - ekki Vellirnir og hann fór út á Völlur - ekki 

Velli. peir fengu mikið hey af Völlunum. (H.J. 1884) 

Redan i samband med diskussionen av min radioenkät pekade jag på 

några tidiga iakttagelser av feminin böjning av pluralformen till 

völlur (s.10). 

Exemplet från N.-Isf. bekräftas av prof. Halldór Halldórsson: 

"Skipið er að koma fyrir Völlurnar"; "Völlurnar = nesið milli 

Skutulsf jarðar og Hní f sdals" . 

Från Norðfjörður, N.-Múl., kan jag tillägga exemplet: völlurnar 
2 

'beitiland'. Jfr om traktnamnet Vellir: "I uppvexti minum 

heyrði ég stundum sagt t.d. svo: Hann fór út á Völlur (kvk.ft.) 

í staði'in fyrir: Hann fór út á Velli. Vellir eru sveit á Héraði. 

(N.G. l906 S.-Múl.)3 

fj örður m. 

V.-1sf. petta um Fjörður held ég að sé einsdæmi að bæja-

nöfnum slepptum. Hér hefur verið venja að tala um Fjörður -

Fjörðurnar - einkum um Jökulfirði, en þó líka sagt t.d. 

fiskur væri genginn í fjörðurnar almennt. (H.K. l9l0) 

N.-1sf. Við seigum Vestfirðir enn Jökulfjörður. pað er svo 

mikill þræsingur að það sést ekkert inn i fjörðurnar. pað 

var rok út úr fjörðonum enn logn undir Grænuhlíð. Hann var 

svo hvass útur Jökulfjörðum að ég varð að rífa meðan ég 

sigldi yfir Fjörðurnar enn svo var finasta veður þegar ég 

kom vestur fyrir Vébjarnarnúp. (B.J.G. l902) 

1 Muntligt meddelande. 
2 Meddelat av séra Stefan Snævarr, född i trakten. 
3 Ibland kan fem. form dyka upp i tidningsspråk; Mpær eru 

ótaldar ferðirnar, sem hann fór út i Purku og Völlur og inn 
í Núp eða á Skagahliðar". Morgunblaðið 1963-09-26. - Med
delat av cand.mag. Jón Aðalsteinn Jónsson. 
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Ur: Landbréfabók. Ríkisútgáfa Námsbóka (s.12-13, Norðvesturland). 
Reykjavik l962. 

Kartbilden över Vestfirðir - Jökulfirðir ger en uppfattning om 

hur dylika uttryckssätt kan ha uppstått. 

Jökulfirðir består av en stor fjord från vars botten fem mindre 

förgreningar utgår.^ För den seglande i Isafjarðardjúp ger den 

enda fjordmynningen associationer till det sing. fjörður, som i 

sin tur kan påverka det- plu rala namnet. Jfr "For den ydre dels 

vedkommende viser Jøkelfjordene sig som. éri större fjord, hvorfra 

f^rst laengere inde udsendes - mod nordist, f6st og sy dost - fem 
2 

mindre fjorde, hver med sitt særlige navn." 

Den allmänna användningen som H.K. meddelar bör väl sannolikt 

betraktas som sekundär. 

1 Jfr J)orvaldur Thoroddsen, Lysing Islands, 1, s.9^m 
2 Kålund, 1, s.608# - Det bör kanske påpekas att namnet Isa-

fjörður ursprungligen tillkommer endast den längst in i Isa-
fjarðardjúp liggande fjorden. Handelsplatsen Isafjörður, som 
ligger i Skutulsfjörður och tidigare burit namnet Eyri, har 
genom missuppfattning fått sitt nuvarande namn, förmodligen av 
danska köpmän. Jfr Kålund, 1, s.5Ö5* Arb. Ferð., l949, s.^0. 
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S.-Múl. Mig minnir fastlega að ég hafi heyrt sagt: Hann 

fór austur í fjörður i staðinn fyrir firði. (N.G. l9o6) 

Tidigare - i samband med diskussionen av radioenkäten - har jag 

påpekat förekomsten av feminint böjda former av fjörður m. 

(s.10). 

Det tycks vara ganska klart att det är de ;n a m n , vari 

völlur, fjörður ingår, som i första hand har fått en förändrad 

pluralform. Appellativa belägg (förutom - möjligen - fjörðurnar, 

se ovan) har jag ej kunnat finna. 

hris n. 

Hnapp. Fleirtalan er hrís, fjós, holt, það er þolfallið 

eins og nefnifallið. Aftur er hris helst ekki haft í fleir-

tölu. pað er_ mikið hrís i hrauninu er sagt, ekki það eru 

mikil hris osfrv. Hrisar (örnefni) er til hér í sveit og 

beygist nákvæmlega eins og bæjanöfnin Hrisar i Fróðárhreppi 

og Helgafellssveit, aldrei talað um Hrís. (K.J. 1897) (Jfr 

S.61) 

På ordboksredaktionen vid Islands universitet har man från ytter

ligare några håll fått upplysningar om örnefnið Hrisar, 

nämligen från V.-Kun., S.-ping. och Arn., t.ex. "Svæði, vaxið 

hrísi, niður undan Ytra-Fjalli í Aðalda.1: Féð er austur i Hrí-

sum." (S.-ping.) 

Beträffande genus är ett frågelistesvar från S.-ping. (om samma 

lokal som ovan?) upplysande: "Hris heitir engjateigur á Fjalls-

engi í Aðaldal og er nafnið beygt sem karlkynsorð - með greini: 

hrisinn.M (B.G. l900) 

Bl. anger om appellativet hris, 1lav Birk el. Birkekrat', att 

mask. genus finns på Västfjordarna (1Vf.m.1).^ På förfrågan med

delas från Ordboksredaktionen att hris som mask. förekommer i 

Vestfirðir, pingeyjarsýsla, V.-Skaftafellssýsla. Ordboksredak

tören tillägger: "Mætti segja mér, að kk. komi víðar fyrir, en 

1 Böðv. anför utan kommentar båda genus: • (h eða k)' . 
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áreiðanlega er hvk.-kynið algengara. 

lyng n. 

Eyf. Hér er landsspilda, sem heitir Lyngar - ekki Lyng -

(karlkynsmynd) - og er ]?á Lýnga í þolfalli, sbr. Hrísa. 

(E.G. 1888)2 

Hit bör också föras 

bjarg n. 

A.-Skaft. p6 með þeirri undantekningu að 'Siettubjörg1, 

sem eru upp af Hnappavöllum, voru oftast nefnd 'Sléttu-

bjargir'. (S.B. 1917)^ 

Ytterst sällan stöter man i skrift på icke-appellativiskt böjda 

pluralformer av örnefni med neutralt grundord. Följande exempel 

hör dock sannolikt hit: "Fyrir botni Lambhúsasunds var mjór land-

rimi, grasi gróinn, og nefndist Grenjar. En nú er komið skarð í 

þennan rima. Fyrir innan Grenjarnar er luktur vegur, sem heitir 

Krókalón." (Arb. Ferð., 1930, Borgarfjarðarsýsla sunnan Skarðs-

heiðar, s.132) Uttryckssättet tyder på ett rent naturnamn. En 

bebyggelse med namnet Grenjar upptas dock i Ytri-Akraneshreppur, 

Borg., i Bæjatal 1930. 

Av svaren på fråga 3 tycks framgå, att man med genusförändringar 

som grund inte kan dra någon absolut gräns mellan bebyggelse-

betecknande och icke-bebyggelsebetecknande namn. Genusskiften av 

de icke-bebyggelsebetecknande namnen har vi emellertid kunnat 

konstatera endast av ji-stammarna fjörður och völlur och av några 

1 Den isländske presidenten, dr.phil. Kristján Eldjárn har med
delat mig: MMér er það ljóst i minni, að ég skildi orðið hrís 
sem karlkynsorð á uppvaxtarárum mínum i Svarfaðardal, og ég 
er ekki enn fyllilega búinn að venja þá tilfinningu úr mér." 

2 Jfr gårdnamnet Lyngar ̂ V.-S kaft., se ovan s.^9. 
3 Jfr gårdnamnet Smyrlab.jargir-Smyrlab j örg, A.-Skaft., se ovan 

S.49. Formen Sléttubjargir står också angiven på kartan 
(Uppdráttur Islands, Aðalkort 9, Suðausturland) och betecknar 
tydligen fjällsträckningen från gården Knappavellir norrut 
mot Óræfajokull. Om den feminina böjningen är normal för trak
ten eller möjligen beror på litterär-grammatisk påverkan är 
ovisst. 

k Grundordet får förmodas vara gren, greni n. 'Hule for vilde 
Dyr1 (Bl.). Jfr gårdnamnet Grenjar, Mýrasýsla, se ovan s.^3-
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få neutrala a-stammar. Vi har funnit långt flera exempel bland 

bebyggelsenamnen. Denna ev. större benägenhet hos bebyggelse

namnen att uppträda med förändrat genus kan föranleda frågan: 

finns det förutom habitationen någon avgörande skillnad mellan 

plurala örnefni (naturnamn och ägonamn) och bebyggelsenamn? 

4.3.2 Materialet i Ornefnastofnun pjóðminjasafns 

Som jag tidigare nämnt (s.3ff.) har man på Island visat ett täm

ligen lamt intresse för ortnamnsforskning i skandinavisk mening. 

De uppsatser i Arbók Hins íslenzka fornleifafélags som behandlar 

örnefni har ofta tillkommit i historiskt-litterärt syfte; ort

namnen speglar ju den klassiska litteraturen. I de flesta till

fällen är det därtill en tämligen knapphändig genomgång av namn

skicket: det är inte säkert att man alltid får reda på namnens 

grundform, och inte heller blir man så ofta underrättad om vilka 

eller vad för slags lokaler ifrågavarande namn syftar på. Både 

ur språklig och saklig synpunkt är materialet sålunda ofta otill

räckligt. Så småningom kommer säkerligen Ornefnastofnun pjóð-

minjasafns (se s.k) att kunna fullgöra uppgiften som ett prak

tiskt användbart ortnamnsarkiv. An så länge är det dock stora 

brister som vidlåder samlingarna. Det är mycket svårt att få en 

överblick över materialet. Varje gård och dess namnfång finns 

genomgånget i tämligen regelbunden ordning (t.ex. tunet, utmar-

kerna, ängar, fjället), men frånvaron av register är mycket be

svärande. Också mot detta namnmaterial kan man rikta invändningen 

att man ofta ej blir underrättad om vilka eller vad för slags 

lokaler namnen syftar på. Inte heller ur morfologisk synpunkt 

är presentationen tillfredsställande. Dels kan det ha varit frå

ga om utsocknes upptecknare som ej har fäst avseende vid speci

ella språkbruk, dels personer som i ovist nit har rättat ev. 

kantigheter i meddelarnas språk. Ibland meddelas inte grund

formen; prepositionsbruket har helt förbisetts. När en lokalitet 

sägs ligga "austan og sunnan við Fitja" kan man tyvärr inte utgå 

från att namnets böjning är den normala just i trakten omkring 

den åsyftade gården Fitjar i Gullbringusýsla men väl att den 

utsocknes upptecknaren finner den naturlig."'" Man måste beklaga 

1 Upptecknaren härstammar från Borgarfjörður. Av samme upp
tecknare: "Jarðir í Gerðahreppi næst sunnan við Gerða", 
"Melaberg. Jörð i Miðneshreppi næst norðan við Nesja.M 
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att uppteckningarna inte fran början gjorts pa ett mera till

fredsställande sätt; som det nu är återstår ett omfattande kom

pletteringsarbete . 

Man kunde dock förmoda, att upptecknarna ofrivilligt avslöjade 

ev. icke-appellativiska böjningar också av terrängnamnen. Våren 

och sommaren 1962 gjorde jag en stickprovsgenomgång av det stora 

materialet. Jag fann i huvudsak endast exempel på appellativisk 

böjning av terrängnamn (singulara och plurala), däremot ibland 

exempel på icke-appellativisk böjning av bebyggelsenamnen (av typ 

Fitja, se ovan s.?2). (Jfr också s.3^- och s.37) Med alla re

servationer för den morfologiska "uppsnyggning" som namnen under

gått tycks man också härav kunna konstatera att det verkligen 

föreligger en skillnad mellan bebyggelsenamn och terrängnamn i 

genusskiftesfrekvens. 

4.3.3 Utom-svarfaðardalska namntyper representerade också i 

Svarfaðardalshreppur 

Efter ett besök sommaren 197^- i Örnefnastofnun tillställdes jag 

det kompletta namnmaterialet från Svarfaðardalshreppur.^ Jag har 

ur detta material ovan (s.l8) redovisat de plurala terrängnamnen 

i denna kommun. En jämförelse med mitt stickprovsmaterial visar 

att samma namntyper återkommer på andra håll i landet. Några 

exempel 

Bollar 

Brúnir 

Guludý 

Eyrar 

par skammt norður frá eru dældir, mjög grasi vaxnar, 

og nefnast Bollar. *(Hólar, Saurbæjarhr., Eyf.) 

Og er þá komið upp undir brúnir, en það eru klappir 

og lágir grjóthólar með grasi á milli sem nefnt er 

Brúnir. (Arnarbæli, Miðneshr., Gull.) 

Fyrir ofan Bæjarstæði eru Guludý neðst í Gerpinum. 

(Sandvik, Norðfjarðarhr., S.-Múl.) 

Landið frá brautinni vestur að ánni frá Steinslæk 

1 Jag vill tacka chefen för Örnefnastofnun, professor pórhallur 
Vilmundarson för denna generositet. 

2 För jämförelse se s.l8 ff. 



og norður að bæ nefnist einu nafni Eyrar. (Sandholt, 

Asahr., Rang.) 

Flæðarnar Utan við Stórhólum eru Flæðarnar. A Flæðunum er 

FlæÖakill. Flæðarnar afmarkast af Flæðabörðunum að 

sunnan, en Flæðarhorninu að austan. (Sandur, Hjalta-

staðahr., N.-Múl.) 

Garðar Suður af nýja bænum á Stekkjarflötum er hóll niður 

undir gili, og er ]?að ne fnt i Görðunum (Garðar). 

Tóftarbrot eru þar og nokkur rækt á parti og vottar 

fyrir garði i kring. Ætla sumir, að þar hafi býli 

verið. (Stekkjarflatir, Saurbæjarhr., Eyf.) 

Gerðar Svæði frá bæ og upp að vegi er ]?að sem einu nafni 

er nefnt Gerðar. (Gerðar, Gerðahr. , Gull.) 

Grundir Fyrir austan Stekkjarhólinn og þar norður eftir er 

að mestu leyti samfellt harðvellisengi, sem nefnt 

er einu nafni Grundir. (Helgastaðir, Saurbæjarhr., 

Eyf. ) 

HoIah6lar Hólarnir sunnan við, sem eru háreistir og nokkuð 

víðáttumiklir grjóthólar, nefnast einu nafni Hóla-

hólar. (Hólakot, Saurbæjarhr., Eyf.) 

Lambhólmar Yzta landið sem grasi er gróið fyrir neðan Skipakil 

heitir Lambhólmar, í daglegu tali Hólmar. (Eydalir, 

Breiðdalshr., S.-Múl.) 

Krókar Fyrir innan Nautárdal klofnar Skjóldalur i tvo dali. 

Heitir sá syðri Syðri-Krókar og beygir til suð-

vesturs, en hinn riyrðri beygir i norðvestur o g heitir 

Nyrðri-Krókar. Eru árnar, sem um þá falla, samnefndar 

þeim, Syðri- og Nyrðri-Króksá. (Skjóldalur, Saur

bæ jarhr. , Eyf.) 

Meðfram Breiðdalsánni heita Krokar, grasbotnar alla 

1 Icke-appellativ böjning alltså! 
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leið út undir Eyjatanga, en innsti botnin heitir 

Dýjabotn. (Eyjar, Breiðdalshr., S.-Múl.) 

Móar Frá bökkunum upp að hrauni (uppblæstrinum) er all-

breið vallendisræma, smáþyfð á pörtum, heitir það 

Móar. (Hvalnes, Miðneshr., Gull.) 

Mýrar Fyrir framan Leirkeldu og ofan áðurnefnd örnefni 

heitir láglendið einu nafni Mýrar. (Barðsnes, 

Norðfjarðarhr., S.-Múl.) 

Sund Austan við hálsinn er mikið og grösugt mólendi, er 

einu nafni nefnist Sund. Ofan til, nær hálsinum, eru 

Efri-Sund, út og suður, en með fram Núpargili eru 

Neðri-Sund. Yzti hluti sundanna nefnizt Yzta-Sund. 

(Gnúpufell, Saurbæjarhr., Eyf.) 

Utan við Hagárnes er Grjótártunguskriða. I fjallinu 

uppundan er geysimikill flái, er nefnizt Grjótár-

tunguflái eða Grjótártungur og endar að neðan í 

þröngu klettagil ... Grjótártunguhóll. (Litlidalur, 

Saurbæjarhr., Eyf.) 

Beskrivningarna av lokaliteterna påminner starkt om de exempel 

som jag lämnat från Svarfaðardalshreppur. Att det sedan finns 

regionala skiftningar i bruket av terrängnamn står klart - också 

regionala skiftningar i namns innebörd. 

k.3.k Utom-svarfaðardalska namntyper ej_ representerade i 

Svarfaðardalshreppur 

Ur det enorma materialet är det givetvis ingen svårighet att 

notera namntyper vilka inte återfinns i Svarfaðardalshreppur. 

Jag presenterar ett antal dylika exempel (på likartat sätt som 

jag presenterat materialet från Svarfaðardalshreppur, se ovan 

s.l8 ff.). 

Aurar Kringum bæinn er geysistór aurslétta, sem heitir 

einu nafni Aurar. (Eydalir, Breiðdalshr., S.-Múl.) 

aur, -ar m., pl. 'Dyndslette, fugtige Sandstræk-

Grjótár-

tungur 
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ninger1. 

Balar Fyrir innan hana inn að Merkisskriðu milli ár og 

fjälls heita Balar (harðvelli). (Höskuldsstaðasel, 

Breiðdalshr., S.-Múl.) 

bali, -ar m. 'haard og jævn græsbevokset Forhöjning1. 

Aven sing. gårdnamn (Bæjanöfn, s.480). 

Breiðar Inn af Grenfellinu ofan við það sem þegar hefur 

verið nefnt innað Hálsgötugili heita einu nafni 

Breiðar, en þær taldar ná uppámóts við Bröttubrekku. 

(Bessastaðir, Kaldrananeshr., Strand.) 

breið, -ar f. 'Snevidde, Snebredde1, Böðv.: 'snjó-

breiða, flatneskja1. Aven sing. gårdnamn (Bæjanöfn, 

S.571). 

N jarðvíkur- J)á er næst N jarðvikur f it jar , láglendið fyrir botni 

fitjar vikurinnar. (Innri-Njarðvik, Keflavikurhr., Gull.) 

fit, -jar f. 'jævn, ofte moseagtig Engstrimmel paa 

Bredden af en Flod el. Sjzf el. langs Kysten'. Även 

pl. gårdnamn (Bæjanöfn, s.48l). 

Flatir I suðaustur frá Jjórarinsstöðum eru svokallaðar 

Flatir. I pórarinsstöðum og á þessum flötum er venja 

að reka saman ær um sauðburð. (Berustaðir, Djúpárhr., 

Rang.) 

flöt, flatir f. 'Græsplæne, Slette1. Även pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.V79). 

Flóar /Veghólar/ Kringum þá er stór grasslétta, er nefnist 

Flóar. Litil hlíð liggur um Flóana og skiptir þeim i 

Efri- og Neðri-Flóa. (Hellisfjörður, Norðfjarðarhr., 

S.-Múl.) 

flói, -ar m. 'Sumpstrækning, Flom1. 

Flóð Norðan við túnin eru grasivaxin Flóð og .fellur vatnið 

úr þeim i pjórsá um svonefndan Háfsós. (Háfshverfi, 

Djúpárhr., Rang.) 

flóð n. 'Oversvömmelse1, 1 (j^jörn) Kær (Arn.)1. 
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Greni Upp af Fram-Mýrdal er Efstadalsbrún og þar fyrir ofan 

Efstidalur, en svo urðir, sem nefndar eru Greni. Üt 

af Grenjunum er ... (Hólar, Norðfjarðarhr., S.-Múl.) 

greni n. 'Hule for vilde Dyr'. Även pl. gårdnamn 

(= Grenjar) (Bæjanöfn, s.57l)- Jfr ovan s.71. 

Leirur /Hólmar/ Fyrir utan heita einu nafni Leirur landið, 

sem sjór fellur af og á. (Eydalir, Breiðdalshr., 

S.-Múl.) 

leira, -ur f. 'leret Sted, Lergrund', 'pl. le^ir ur, 

leret, flad Strækning (is. i Nærheden af Havet, som 

oversvömmer den ved Flodtid)'. Aven pl. gårdnamn 

(Bæjatal l96l). Jfr sing. gårdnamn i Bæjanöfn, s.505» 

Lænur tJt við Selfljót eru engjar einu nafni kallaðar 

Lænur. (Jórvik, Hjaltastaðahr., N.-Múl.) 

læna, -ur f. 'lille Lavning, Sænkning', också 'en 

lille Bæk, lille Vandl^b'. 

Mosar ••• fyrir innan það er grýtt landslag vaxið ljósum 

mosa, það heitir Mosar. (Rauðversstaðir, Breiðdals-

hr., S.-Múl.) 

par niður eru mosavaxin höll sem heita Mosar« (Eyja-

lönd, Breiðdalshr., S.-Múl.) 

mosi, -ar m., pl. 'mosbegroet Strækning'. 

Sandar par suður af uppi á 'Súlnafjalli eru graslausir sand-

flákar, sem skiptast i tvennt fyrir gjá, sem liggur 

frá Litlu-Súlum þvert yfir Sandana til Vaðlavikur. 

Sandflákar þessir nefnast Syðri- och Nyrðri-Sandur. 

Af norðanverðum Söndunum hallar ört niður. (Vid-

fjörður, Norðfjarðarhr., S.-Múl.) 

sandur, -ar m., pl. 'Sandstrækninger'. Även pl. gård

namn (Bæjanöfn, s.489). 

4.3*5 Diskussion av form och innebörd 

I kap. 3 har jag lämnat en utförlig redovisning av terrängnamns-

materialet från Svarfaðardalshreppur. Jag har i denna kommun no
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terat 9o plurala namntyper, sammanlagt namn (s.31 ff-). 

Samtliga dessa namntyper torde återfinnas på andra håll på Is

land. Därtill kommer alltså runt landet ett namnmaterial som 

inte finns representerat i Svarfaöardalshreppur, framför allt 

väl därför att naturliga förutsättningar saknas. Jag har ovan 

(s.75 ff.) givit några exempel på sådana plurala namn som jag 

inte funnit i Svarfaðardalshreppur. 

I materialet från Svarfaöardalshreppur fann jag att den vanli

gaste plurala terrängnamnstypen är namn med maskulint grundord, 

nom. -ar, ack. -ja. Ett pluralt namn som slutar på -ar i nom. 

består med andra ord i regel av ett maskulint ord och får då 

ändeisen -a i ackusativ. Enligt min uppfattning gäller denna 

iakttagelse hela landet. 

En annan iakttagelse utifrån Svarfaðardalsmaterialet torde också 

gälla hela landet: ett pluralt terrängnamn som slutar på -ir i 

nom. är oftast ett feminint ord och får då ändeisen -ir i acku

sativ. 

De formella likheterna mellan terrängnamn och bebyggelsenamn kan 

i förstone synas överväga: också bland bebyggelsenamnen är ju 

ar-pluralerna i första hand maskuliner (jfr s.51). En väsentlig 

skillnad är dock uppenbar: ir-namnen bland bebyggelsenamnen är 

i långt högre grad än ir-namnen bland terrängnamnen maskuliner 

på grund av staðir-namnens höga frekvens (jfr s.^l). 

Nära hälften av de förtecknade namntyperna från Svarfaöardals

hreppur förekommer enligt mina beräkningar också som plurala 

gårdnamn på Island. Räknas motsvarande singulara namn återfinner 

man 2/3 av terrängnamnen som bebyggelsenamn. Det torde ibland 

vara tillfälligheter som gör att vissa namn ej påträffas bland 

de bebyggelsebetecknande: man kan ju i och för sig tänka sig att 

Lindir (se s.27) återfanns som gårdnamn. Givetvis är dock 

vissa terrängnamn mer eller mindre otänkbara som bebyggelsenamn. 

Sålunda kan det ju vara förståeligt att en gård inte bär namn 

med t.ex. ef terleden -böð; gårdens läge förbjuder det."'" Man torde 

1 En annan sak är att vissa bebyggelsenamn knappast förekommer 
som natur- och ägonamn. 
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kunna utgå ifrån att förhållandet plurala terrängnamn: plurala 

bebyggelsenamn i Svarfaðardalur motsvarar relationerna i stort 

på Island, dvs. hälften (eller mer) av alla plurala terräng-

namnstyper återfinns som bebyggelsenamn. 

Ett viktigt men svårlöst problem är den plurala formens inne

börd. År i960 stimulerades ortnamnsdebatten genom Lars Hellbergs 

Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. I det kapitel som 

betitlas 'De plurala ägonamnen. Allmän karakteristik1 menar sig 

Hellberg ha kommit till följande resultat: "ägonamnens plurala 

form avser själva ägorna, den odlade marken, och hör sålunda 

icke samman med de ingående appellativen (eller i vissa fall 

naturnamnen). Undantag från denna regel utgöra huvudsakligen 

endast sådana namn, vilka som definitivum ha ett i sig självt 

ägobetecknande appellativ, t.ex. äng, åker, vre t, lycka, täppa, 

sved, bråte osv." (a.a., s.l22). I ett tidigare kapitel hävdar 

Hellberg att Mde plurala bebyggelsenamnen, äldre såväl som yngre, 

ha åtminstone i det stora flertalet fall uppstått ur plurala 

ägonamn." (a.a., s.107) 

Hellberg, som tycker sig finna att de plurala ägonamnens grund

ord "åtminstone i det stora flertalet fall" har singular syft

ning (a.a., S.I31), menar att "den väsentliga orsaken till plu

ralformens ymniga förekomst i nordiska ägonamn är den ständigt 

fortgående nyodlingen" (a.a., s.l46). 

Som framgår ovan s.l8 ff. har jag valt att i min redovisning inte 

göra någon inskränkning i namnfnaterialet från Ornefnastofnun: 

jag behandlar alla plurala namntyper i Svarfaðardalshreppur. Av 

den anledningen kan man inte göra någon omedelbar jämförelse 

mellan de Hellbergska ägonamnen och mina terrängnamn. Dock torde 

det vara av ett visst värde för den av Hellberg initierade dis

kussionen att belysa den plurala formens innebörd på Island genom 

att peka på några huvudtyper bland de exemplifierade terräng

namnen. Sanningen är väl nämligen den att dessa namns flertals

form måste förklaras på skilda sätt. 

1. Bland exemplen finner man en rad 'naturliga1 pluraler, dvs 

namn som syftar på plurala företeelser. Så t.ex. ett område som 

kallas Fossar: det har sitt namn av fyra namngivna forsar (s.22). 
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Likaså Hólar, som är ett sammanfattande namn på ett kuperat 

terrängavsnitt (s.25). Jfr också Hólahólar (s.74) 

2. Mycket ofta anges lokalernas läge i förhållande till varandra 

och sammanfattas i ett pluralt namn, t.ex. Syðstalág, Miðlág, 

Yztalág: Lågar. Mot sistnämnda namn ställes Efri-Lågar (s.27). 

"Skildir" (s.29), Krokar (s.74), Sandar (s.77)« 

Man kan lämpligen jämföra med bebyggelsenamn av liknande typ: 

det finns på Island ett relativt stort antal gårdar som 'delar' 

ett namn. De åtskils då genom en förled: Syðri-Ytri, Neðri-Efri, 

Stóri-Litli osv. Se Bæjatal! I dylika fall är det ibland b e -
2 

b y g g e i s e n  m e d  s a m m a  n a m n  s o m  s k i l s  a t .  D e t t a  k a n  f ö r 

anleda 'onaturliga' pluralbildningar. Jag kan ge ett exempel 

från V.-Barð.' som illustrerar detta. Under en resa där sommaren 

1963 berättade min infödde meddelare: nHér eru Rauðsdalir." På 

min fråga varför det hette så - jag kunde endast uppfatta en 

dalgång - förklarade han, att det i dalen ligger två gårdar: 

Lægri- och Hærri-Rauðsdalur. Dalgången i sig själv kallas Rauðs-

dalur.^ Min sagesman anförde också exemplet Hliðar(nar), dvs 

1 Om gården och namnet Holtar i A.-Skaft, skriver en meddelare: 
"Eg get imyndað mér að Holtar sé forn fleirtölumynd af holt, 
par eru hólarnir margir og smáir og standa bæirnir nú 4 
dreift á þeim og bera hver sitt sérnafn, svo að bæjarnafnið 
Holtar er að hverfa úr mæltu máli." V.G. l900. - Någon en
staka gång påpekas att pluralen är onaturlig, jfr terräng
namnet Holmar (s.25) och gårdnamnet Laugar (s.55). 

2 Om tvi- och þríbýli på Island se porvaldur Thoroddsen, Lysing 
Islands, 3» s.25 ff., Olafur Lárusson, Byggð og saga, s.56 ff« 

3 "Lægri- og Hærri-Rauðsdalur, góðar bújarðir, eru í Rauðsdal-
num, og standa bæirnir á hjalla neðst í dalnum, sinn hvorum 
megin við Rauðsdalsá. Dalurinn er skammur og grunnur.", Arbók 
Ferð., 19^9, s.99. - Namn på dalgångar kan stundom bli för
virrande. Så ibland i Svarfaðardalur. Kålund (2, s.96) finner 
att "sidedalene i Svarvadardalen have med få undtagelser t o 
navne hver, et for hver side af dalen." Han ger 
exemplet Bakkadalr-pverårdalr. Ägandeförhållandet i dalen ut
trycks alltså på detta sätt. Jfr Arbók Ferð., 1973, där för
fattaren (Hjörtur E. pórarinsson) skriver på följande sätt om 
Hålsdalur/Hamarsdalur: "Eins og margir pverdalir hér um sló-
ðir, heitir pessi dalur tveimur nöfnum. pví er nefnilega pan-
nig háttað, a.m.k. hér i Svarfaðardal og raunar víðar i ná-
grenninu, að þegar tvær jarðir eiga slíkan dal, hvor jörðin 
sinn helming, þá kallast dalurinn öðrumegin eftir peirri jörð, 
sem hann á, en hinum megin ár eftir hinni jörðinni. petta 
pykir sumum aðkomumönnum heldur hlálegt, en okkur heimamönnum 
finnst það aftur á móti bæði eðlilegt, sanngjarnt og hentugt." 
(a.a., S.45 f•) Jfr följande notis i redovisningen av örnefni 
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Miðhlið och Litlahlíð. Miðhlíð i sin tur kallas ofta Miðhlíðar  

eftersom det under detta namn döljer sig tvenne gårdar."'" 

En relativt vanlig växling av numerus av typ: Borgir: Borgar-

hóll (s.l9), Grundir: Grundarhaus (s.23)» Krokar: Króksá ( s • yif) , 

Skálirnar: Skálarhólar (s.28) är värd att beakta. Den förekom

mer ochså i samband med bebyggelsenamnen: "Borgir er eyðibýli 

við sunnanverðan Norðfjörð og kallast nú i daglegu tali Búland." 

T e r r ä n g n a m n e n  i  n ä r h e t e n  a v  d e n n a  g å r d  h a r  d o c k  s i n g u l a r  

förled, t.ex. Borgarhjalli, Borgartangi, Borgarsandur. (Norð-

fjarðarhr., S.-Múl.) Utan att närmare känna till dessa lokaler 

är det svårt att bilda sig någon uppfattning. Man bör dock obser

vera att det är två förklaringar som söks: 1. anledningen till 

pluralformen av det enkla namnet, 2. anledningen till singular

formen av det sammansatta namnet. Om man utgår ifrån att de 

enkla plurala namnen verkligen syftar på plurala företeelser, 

kan man som en förklaring till sing.formen i sammansättningar 

tänka sig att den singulara efterleden accentuerar ett behov av 

singulart begrepp även i förleden; alltså en mekanisk växling. 

i närheten: "J)verá greinir sundur dali tvo, Kóngsstaðada.1 og 
fverárdal. Eru þeir gríðarlangir, eftir því sem gerist um 
afdali. Liggja þeir í suðvestur, og ganga skálir och smádalir 
til beggja handa inn í fjöllinn." (Ornefnastofnun: Kóngs-
staðir, Sv.) Av kartan (se s.l8l) framgår att det enligt nor
malisländsk och skandinavisk terminologi är en dal. Där
emot från ett annat håll i Eyjafjörður: "Hagárdalur að norðan, 
sá sem tilheyrir Litladal en hinumegin árinnar Hagárdalur að 
sunnan." (Meddelat till Örnefnastofnun från Saurbæjarhr., av 
Angantyr H. Hjálmarsson o. Pálmi Kristjánsson.) 

1 Ett annat exempel på att den plurala syftningen inte är så 
självklar: av ett uttryck som "mitt á milli Grindavikur og 
Njarðvikna" (Arbók Ferð., 1936, s.3^0 kan man få uppfattningen 
att det är frågan om flera vikar med namnet Njarðvík. För
klaringen är dock en annan: "Af stapanum er örskammt 'út1 i 
Njarðvikur, en svo er nefnd einu nafni tvö hverfi, Innra- og 
Ytra-Hverfi, við eina vik með all-góðu skipalægi." (a.a., s. 
31) - Det är frestande att jämföra med några stong-namn som 
Matras diskuterar i Stednavne paa de færj^ske Norðuroyar 
(Aarbjzíger, 1932). Det finns enligt Matras ett par plurala 
stong-namn som är svåra att förstå: "Mon Flertalsformen kan 
forklares paa flg. Maade: der findes ofte to fremstikkende 
Odder, en paa hver side af Vigen (el. Sejlleden), derfor si
ger man f.Eks.: "vit koma nú inn móti Stongum (Stongunum)", 
naar man er ved at passere de to modsvarende Næs og denne 
(logiske) Flertalsform influerer saa paa Navnet Stong (saadan 
hed hver af de to Odder oprindelig), saa at vi faar Formen 
Stangir paa begge Sider?" (s.272) Forklaringen förefaller 
rimlig. 
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Jfr "er mikið blásið land upp að Móanum, og er það nefnt nú 

orðið Haldhraun, áður var það kallað Moldir, sbr. Miðmoldar-

klett í miðju hrauninu.""^ 

3. En rad plurala namn uttrycker jordens beskaffenhet: av namn 

som Keldur eller Lænur får man en konkret föreställning om ett 
2 

omrade med manga framsipprande rännilar. Mera direkt om jord

månen talar pluraler som Aurar, Eyrar, Leirur, Melar, Sandar. 

Det synes mig möjligt att uppfatta namntypen som en sorts kol

lektivisering: pluralen uttrycker en utsträckning, som karak

teriseras av det i namnet ingående appellativa begreppet. Singu-

lara former existerar dock också av 1jordmånsnamn'. Jfr MUt af 

Leirubörmunum liggur Leirusandurinn. J)ar út af er Leiran eða 

Nýja Grasið.M (Sandur, Hjaltastaðahr., N.-Múl.) Singulara former 

tycks dock inte vara så vanliga som motsvarande plurala former. 

Den växling som otvivelaktigt kan förekomma mellan singulara 

och plurala terrängnamn sammanhänger väl ibland med den tendens 

Lundahl påpekat: terrängbetecknande ord används ofta i pluralis 

"om det är fråga om terränger med oenhetlig karaktär, vilka än 

kunna uppfattas som en enhet och än som en mångfald.M"^ 

Utan närmare motivering menar Lundahl - på tal om pluralformen 

sandar - att betydelseövergången 'sand1 till 1 sandslätt' måste 

ha ägt rum i singularis. Det förefaller rimligare att tänka 

sig att det är pluralformen som medfört en dylik semantisk ut

vidgning. (Jfr de plurala appellativerna aurar, leirur, sandar 

i modern isländska. Se Blöndal) 

k. Ytterligare en lätt urskiljbar grupp bland de citerade ter

rängnamnen är de som berättar om en inhägnad av något slag: 

Flóðgarðar (s.22), Gerðin (s.22). Dylika pluraler förekommer som 

bekant också som bebyggelsenamn. Man kan förmoda att det är det 

plurala hägnadsnamnet som överfört pluralformen till att beteckna 

1 Helga Skúladóttir, Örnefni á Keldum á Rangárvöllum, s.l20. 
2 Jfr ett uttalande om gården Keldur i Rang. "Mun það eflaust 

rjett, að bærinn dragi nafn af lækjunum og dásamlegu upp-
sprettunum, sem þar eru svo ótölulega margar." (Helga Skúla-
dóttir, Örnefni, s.113.) 

3 Några flexionsväxlin-gar, Bidrag Emil Olson, 1^36, s.66. 
b Studier över bruket av pluralis hos subst, i fvn. och fsv., 

anf 35, S.57. 
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det inhägnade området (och därmed också - senare - den dit för

lagda bebyggelsen). ̂ 

Vi har - inte oväntat - funnit en rad överensstämmelser mellan 

gårdnamn och terrängnamn: ortnamns typerna står varandra mycket 

nära. Någon förutom habitationen avgörande skillnad har vi 

knappast kunnat iakttaga. Det innebär att i de flesta fall det 

plurala bebyggelsenamnet torde kunna utgå från motsvarande plu

rala terrängnamn. 

Sambandet mellan terrängnamn och bebyggelsenamn kan anknytas 

till en av Hellbergs utgångspunkter i Plural form, nämligen att 

de plurala bebyggelsenamnen "åtminstone i det stora flertalet 

fall uppstått ur plurala ägonamn." (a.a., s.107) Alla de samman

fattningsnamn, typ Oldur (= Heimasta-, Mið-, Fremsta-Alda, se 

S.3I), som terrängnamnsmaterialet ger exempel på, kan vidare 

kopplas samman med en annan av Hellbergs utgångspunkter, nämli

gen "att den väsentliga orsaken till pluralformens ymniga före

komst i nordiska ägonamn är den ständigt fortgående nyodlingen." 
2 

(Plural form, s.1^6) 

Däremot förefaller man inte kunna finna stöd för en annan huvud

tanke i Hellbergs framställning i det isländska materialet, näm

ligen att man för att kunna förklara ett oväntat feminint genus 

1 Jfr prepositionsuttryck som A stekkjum (s.30) och i Görðunum  
(S.74) där pluralen är lättförståelig. 

2 Kritiska invändningar mot Hellbergs Plural form har framförts 
av Ingemar Olsson (NoB, 1963). Framför allt granskar Olsson 
det gotländska ägonamnsmaterialet i Plural form och under
stryker därvid att den plurala formen i exemplen hos Hellberg 
uppenbarligen måste förstås på olika sätt. Enligt Olsson 
"har delningar spelat en stor roll för uppkomsten av plurala 
ägonamn på Gotland." (a.a., s.lkZ) Birgit Falck-Kjällquist 
diskuterar i sin avhandling, Studier över ägonamn i sydvästra 
Värmland, kap. 3i den plurala formens innebörd i namnmateri
alet. I den mån "numerus inte har saklig täckning, ligger det 
nära till hands att förmoda att den plurala formen motsvaras 
av pluralitet av annat slag, t ex av odlingar." (a.a., s.113) 
Falck-Kjällquist nämner vidare som förklaring till plural form 
i ett konkret fall att "ett område är fördelat på flera ägare" 
eller att "ägaren delat upp området i flera brukningsdelar", 
(a.a., S.114) Falck-Kjällquist påpekar sammanfattningsvis, 
S.II7, att orsaken till den plurala formen kan finnas redan i 
naturnamnsstadiet. Bedömningen av ägonamnspluralen måste göras 
från fall till fall. - Olssons och Falck-Kjällquists synpunk
ter synes ha relevans också för det isländska materialet. 
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av plurala bebyggelsenamn bör utgå från ett singulart moverat 

ägonamn, vilket omedelbart eller i den likaledes moverade fler

talsformen kan uppträda som bebyggelsenamn. (Om termen movering 

se Plural form, s.l^i-8, och nedan s.92) Något generellt samband: 

ägonamn - movering - pluralitet på grund av nyodling - bebyggel

senamn, kan man, såvitt jag förstår, inte finna i isländskt ort

namnsmaterial - i varje fall inte i våra dagar. 

k.k.l Prepositionssystemet vid ortnamn 

Som framgått ovan (s.33) har det varit förknippat med vissa svå

righeter att kunna avlyssna de kasus av ortnamnen som jag velat 

höra i spontant tal. I detta sammanhang är det ju nämligen bara 

ackusativ (i vissa fall nominativ) som kan vara av intresse. 

Svårigheterna bör knappast reduceras till ett metodiskt problem: 

att det är så svårt att få höra dessa former beror otvivelaktigt 

på att nominativ och ackusativ av ortnamn är föga frekventa i 

talspråket. Att så är fallet övertygas den intervjuande om inför 

den tvekan om vederbörande nom./ack.form som han ibland möter 

hos den intervjuade. 

I frågelistan användes som alternativt förslag Mfara fram iM. 

Uttrycket borde alltså åtföljas av en ackusativform av ortnamnet. 

En rad meddelare fann sig föranlåtna att kommentera det före

slagna riktningsuttrycket. 

Borg. var ávalt sagt upp eða fram að Giljum eða Hrisum. 

- Nú orðið heyrist stundum sagt að fara fram i Hrisa, t.d•; 

það er þykist ég mega fullyröa, þingeysk áhríf. Litið er þó 

um þetta. (I.A. l9l2) 

Snaef. Hér i Helgafellssveit er bæði sagt: út að Hrisum og 

út i Hrisa, jafnalgengt, en aðeins sagt: út að Seljum. 

(Báðar jarðirnar eru i Helgafellssv.) (G.G. l896) 

Hnapp. Annars er aldrei tekið svo til orða hér að segja 

fram i, heldur fram að, og fylgir þá, að sjálfsögðu þágu-

fall. Sagt er fram að Krossum, upp að Görðum þó er 

stundum sagt út i þegar rætt er um bæjanöfn, sem enda á 

holt, hus, nes t.d. út i Hömluholt, út i Hausthús, út i 
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Skógarnes. (K.J. 1897) 

V.-Isf. Hér er yfirleitt ekki talað um að fara í bæi. Við 

förum að Holti, Mosvöllum, Vöðlum o.s.frv. petta stingur 

alveg í stúf við norðlenzka málvenju t.d. (H.K. l9lO) 

V.-Isf. Menn segja hjer: Fara inn að Laugum, hann býr á 

Laugum. Jeg pykist sjá af pessari spurningaskrá að mis-

munandi er til orða tekið á ýmsum stöðum, pegar farið er 

til annarra bæja. Jeg vil pví geta þess hvernig pað er hjer 

og hefur verið óbreytt pað jeg man. Orðtækin eru í prem 

myndum, fer notkun peirra eftir pvi hver bæjanöfnin eru. 

- Hjer segja menn: Að fara út i Bæ, Vatnadal eða Keflavik. 

Inn i Selárdal eða Botn. pegar farið er á pessa bæi er 

aldrei komist Öðruvisi að orði. pá er sagt: Fara yfir að 

Norðureyri eða yfir á Norðureyri. Sagt er inn að Laugum, 

inn að Kvinesi eða inn á Kvianes, inn að Gilsbrekku eða 

inn á Gilsbrekku, út að Stað eða út á Stað, út að Gelti. 

(K.G.p. l88l) 

V.-Hún. I Hrútafirði var alltaf talað um að fara að pessum 

eða þessum bæ, fara út að Stað, fara yfir að Fossi. pó voru 

tvær undantekningar. pað var alltaf sagt: að fara fram i 

Sel (sem i raun og veru hét Ospaksstaðasel) og fara fram i 

Fossel. (B.I. 1908) 

A.-Skaft. Við segjum ekki hér, að við förum i pennan eða 

hinn bæinn, eins og nú er farið að tíðkast allviða hér á 

landi, heldur segjum við að bænum. Hann fór að Holtum, að 

Smyrlabjörgum, að Arnanesi, en ekki í Holta, í Smyrlabjörg, 

í Hóla o.s.frv. (H.J. 1884) 

Materialet är väl litet för att man skall kunna dra några säkrare 

slutsatser om bruket av preposition för att beteckna riktning 

vid ortnamn. Det förefaller dock som om að_ skulle vara domine

rande riktningspreposition på Väst- och Sydlandet, å. el. + 

ack. av ortnamnet är vanliga riktningsuttryck på Nord- och Ost

landet. Det är ovisst om det verkligen föreligger någon tendens 

som tyder på att a£_ skulle gå tillbaka i användning, såsom några 

meddelare förmodar. Dessa och liknande intressanta problem ford-
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rar speciella undersökningar. 

Det för tillfället väsentligaste i kommentarerna till det före

slagna riktningsuttrycket är enligt min mening att vi åter stöter 

p å  l o k a l a ,  f a s t a  s p r å k b r u k .  

Några av meddelarna finner anledning att diskutera även befint-

lighetsprepositionerna. Jag citerar: 

Hnapp. Tvö bæjanöfn eru i Staðarsveit sem kend eru við Hól. 

Til skams tima var i daglegu tali greint á milli bæ ja þessa 

þannig: Kjartan Hól. Kristján á_ Hóli. Nú i seinni tíð 

hefur þessu verið breytt á þann veg að nefna bæina Efri 

o g Neðri Hól. (J.M.K. 1893) 

Hnapp. Bær hér i sveit heitir Hallkelsstaðahlíð, i daglegu 

tali nefndur Hlið. Venjan er að ég hygg að segja i Hlíð , 

þegar rætt er um bæi með þessu nafni, en hér er alltaf sagt 

á Hlið, bóndinn á Hlíð. Skepnur sem eru útí hlíðinni utan 

bæinn eru sagðar vera út á hlíðinni. - Fjallendið norð-

vestur af Hítárvatni heitir Vatnshlíð, og er alltaf sagt að 

skepnur, sem þar eru sé inn á Vatnshlíð, ekki inn i Vatns-

hlíð. Aftur eru þær i öllum öðrum hliðum hér í nálægð. Sagt 

er: i Moldbrekkuhlíð, Skógahlið, Kaldárbakkahlið osfrv. 

(K.J. 1897) 

V.-Hún. I Hrútafirði var bær, sem hét Geithóll, og var talað 

um að fara út að Geithól og bóndinn þar kallaður Jón 1 Geit-

hól. Aftur á móti var Hörghóll austar í Húnavatnssýslu og 

Svarfhóll i Borgarfirði og var talað um að fara austur að 

Hörghóli og suður að Svarfhóli og bændurnir þar kallaðir 

Sigurjón á Hörghóli og Jón á Svarfhóli. Eg veit ekki af 

hverju við sögðum 'í Hól' þegar við töluðum um bæ i okkar 

sveit, en 'á Hóli' um bæi i öðrum sveitum. Ef til vill hefur 

verið málvenja í Borgarfirð'i og austantil í V.-Hún. að segja 

'á Hóli' og Hrútfirðingar farið eftir þeirri málvenju, þegar 

þeir töluðu um 'Hóla* á þeim slóðum. (B.I. l9o8) 

A.-Skaft. Aftur á móti er málvenjan sitt á hvað, þegar talað 

er um menn á bæjunum. Við segjum t.d. Jón í Holtum, Arni á 
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Smyrlabjörgum, Jón í Arnanesi. Sigurður á Skálafelli -

Bjarni í Hoffelli. Hjalti i Hólum og má lengi telja. (H.J. 

1884) 

A. -Skaft. Um forse tningarliði. pað kerriur ekk i þessu máli 

við, en skrítið er pað hvað fors. á og í á undan bæja-

nöfnum, eru notaðar hér óreglulega. Eg hef ekki orðið þessa 

var annarsstaðar í jafnrikum mæli. I Öræfum heitir pað i 

Skaftafelli, í Svinafelli, i Sandfelli. En pegar kemur 

austur yfir Breiðumerkursand i Suðursveitina, er pað orðið 

á Felli, á Kálfafelli, á Skálafelli. A Mýrum heitir i 

Haukafelli. t Nesjum í Svinafelli (þar), i Hof(s)felli en 

á Meðalfelli. 0g i Lóninu er það á Stafafelli. pá er pað 

með -nesin. Allir segja: i Bjarnanesi, i Arnanesi o.s.frv., 

en par er ein undant.: á Hofsnesi (í Öræfum). Sagt er í 

Borgarhöfn en á Höfn, á Borg en i Borgum, á Vagnsstöðum en 

i Porgeirsstöðum, í Lambleiksstöðum. pá er sagt i Holum 

(i Hornaf.) en ekki á Holum eins og alment er sagt um gömlu 

Hóla i Hjaltadal, i Svinhólum en á Sævarhólum, i Heinabergi 

en á Setbergi. pá er alltaf sagt á Hlið en ekki i Hlið, sem 

mun vera nokkuð föst regla í öðrum héruðum. (V.G. l900) 

V.-Skaft. Eitt er það sem ég hef oft hugsað um hvernig á 

standi, en það er málvenjan hér i sambandi við -hólana og 

fólkið þar, sem sé það er venja hér að taka svo til orða 

(við getum sagt að bændurnir heyti Jón). pað er Jón i 

Reynishólum - Jón i Eyjarhólum. Jón á Dyrhólum, Jón á 

Litlu-Hólum. Jón á Vatnsskarðshólum. Jon i Eyvindarhólum. 

pá er það eintalan, undir Eyjafjöllum er bær sem heitir 

Lambhúshóll og par á nafni minn heima og pegar um okkur er 

talað er vaninn að segja um hann Einar í Lambhúshól eða 

bara Einar i Hól, en svo Einar á Skammadalshól, Einar á Hól 

eða Einar á Hólnum pegar um mig er rætt, petta mun vera all-

gömul málvenja af hverju sem hún stafar. (E.H.E. 1912) 

Som framgår av exemplen forefaller prepositionsbruket regellöst; 

en forvirring som dock till en del får betraktas som skenbar. En 

av meddelarna från A.-Skaft, tillfogar: "petta sem hér er til-

fært mun vera nokkuð föst regla, sem enginn infæddur A.-Skaft-

fellingur leyfir sér að brjóta nema pá af tilgerð eða apahætti." 
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(V.G. l9oo) 

Det sista påpekandet är viktigt. Språkområden är ytterst små när 

det gäller ortnamn, i synnerhet bygdens och gårdens många namn. 

Namn och namnformer är kända bara i en begränsad social och 

språklig miljö. Böjningsformer och prepositionsbruk förekommer 

med en för främlingar speciell och okänd innebörd."^" 

Ur frågelistan citerar jag vidare ett exempel, som visar hur 

ändelser kan åtskilja örnefni och gårdnamn. 

V.-Isf. Svo er hjer eins og kannske víðar að -i, sem upp-

runalega var i þágufalli karlkynsorða, hefur verið feilt 

niður, á það sjer iðulega stað þó orðin sjeu án greinis og 

undantekningarlaust með greini. pannig er t.d. með orðin 

hóll, haugur, bátur og mörg fleiri. A þessu kunna þó að 

vera undantekningar en allir segja: í haugnum, á hólnum eða 

bátnum. - petta nær þó ekki til bæjarnafna þó samnefnd sje 

þessum nafnorðum. pegar örnefni er samnefnt bæ með sliku 

nafni, getur komið fyrir að i-ið breyti þýðingu setning-

arinnar. Komi jeg á bæ og spyrji að manni og fái svarið: 

Hann er úti á Hóli, þá þýðir það að hann sje úti á bæ, sem 

heitir Hóll. Sje svarið aftur á móti: Hann er úti á hól, 

þá er hann á hól nærri bænum. (K.G.p. l88l) 

Betydelsen kan bli mycket differentierad: 

V.-Isf. /Ut að Gelti/ Til eru einnig orðtækin að fara út 

á Gölt og að fara út i Gölt en þau hafa aðra merkingu. Að 

fara út að Gelti þýðir að fara á bæinn í einhverjum erin-

1 Jfr den isländska terminologin vid angivelse av riktning från 
en plats, dalgång etc. till en annan. Det är karakteristiskt 
att de varierande uttrycken för olika trakter utgör ett så 
fast system; främlingen avslöjar sig lätt genom att använda 
felaktiga riktningsuttryck. Se Stefán Einarssons båda upp
satser: Terms of Direction in Modern Icelandic, Scand. Studies 
pres. to Flom, 19^-2, och Terms of Direction in Old Icelandic, 
JEGP k3, 19^4, också i Skirnir, 19^2, 1953. En skarpsinnig, 
generell tolkning ger Einar Haugen, The Semantics of Icelandic 
Orientation, Word, 13, 1957« Tryggve Sköld sammanfattar tidi
gare teorier och urskiljer två grundtyper av väderstrecks
termer: den lokalgeografiska och den polära (Isländska väder
streck, Scripta Islandica, l6, 1965« 
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dum, að fara á Gölt þýðir að fara út að Gelti og upp á 

fjallið, eins og menn gerðu oft áður sjer til gamans. Að 

fara út i Gölt Þýddi hinsvegar að klífa í fjallið t.d. til 

að ná þar i einkennilega kristalla eða til að ná kindum úr 

ógöngum. (K.G.p". l88l)^" 

Det föreligger ett behov att kunna skilja mellan namn och appel

lativ, mellan ett namn och ett annat namn, mellan namnet självt 

i dess olika funktioner: út að Gelti = till gården Göltur, út i 

Gölt = till fjället Göltur. 

k,k.2 Tidigare synpunkter på prepositionssystemet 

I den ovan citerade uppsatsen Um bæjanofn á Islandi, l869, på

pekar Jón porkelsson att man numera generaliserar prepositions-

bruket: nþar sem fornmenn að eins höfðu þær forsetningar með 

bæjarnöfnunum, er gátu staðið við þau sameignarnöfn, er mynduðu 

bæjarnöfnin eður hinn siðara hlut þeirra." Med utgångspunkt i 

befintlighetsprepositionerna finner Jón porkelsson det naturligt 

med en indelning av de isländska gårdnamnen i fyra grupper enligt 
2 

följande schema : 

Befintlighet Riktning till Riktning från 

1. á á af 

2. at til frá 

3. i i or 

4. undir undir undan 

Prepositionerna fördelar sig på några vanliga gårdnamnstyper på 

följande sätt: 

1. -staðir, -rnýrr, -éyrr 

2. A, Borg, Drangar, Fell m.fl. 

3. Dalr, Garðr, Hlíð, Holt m.fl. 

4. Fell 

1 Jfr en meddelares uppgifter om gårdnamnet Göltur i Árnessýsla. 
"Hér skal ég aðeins bæta við einu bæjarnafni í Grímsnesi. pað 
er Göltur. Fyrst þegar ég man eftir, var venja að þgf. væri 
Gölt, t.d. hann bjó i Gölt. Nú væri ]?gf. of t haft í Gelti; 
vafalaust af því að menn hafa talið það réttara." (H.M. l9o8) 

2 porkelssons material är de isländska sagorna. Både preposi-
tioner och gårdnamn uppträder därför i fornspråklig dräkt. 
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porkelsson framhåller att man i och för sig kan tänka sig flera 

prepositioner vid samma gårdnamn "ef bærinn t.d. stendur á ein-

hverjum hól, þá heitir hann á Hóli eða å Hvåli; en ef hann sten

dur við hól eða hjå hól þá heitir hann at Hóli". Men, framhåller 

porkelsson vidare, "engum manni i fornöld gat dottið i hug að 

segja á A, á Dröngum, á Fossi, á Vatni því að enginn bær er 

reistur á ánni, heldur er bærinn reistur við ána, við drangana, 

við fossinn, við vatnið." porkelsson exemplifierar genom en rad 

citat ur den klassiska litteraturen. 

Arnfinn Brekke har studerat prepositionsbruket vid ortnamn i 

norskt diplomspråk under jämförelse med Landnámabók och finner 

liksom Jón porkelsson det lämpligt att indela gårdnamnen i k--, 

i-, at- och undir-grupper. Tydligen känner han ej till porkels-

sons uppsats. 

Brekke finner vid sina studier i Landnámabók att det citerade 

schemat följs - i stort sett: "det er navnets betydning og 

gaardens beliggenhet som betinger præpositionsbruken". (s.28) 

Man kan förklara det isländska språkbruket "logisk ut fra præ-

positionens og navnets betydning eller gaardens beliggenhed." 

(s.51) at-gruppen befinns vara den minst motståndskraftiga "siden 

vaklingen er størst ved denne." (s.3l) 

Sannolikt har både porkelsson och Brekke tecknat ett idealtill

stånd. Prepositionsbruket har knappast varit så harmoniskt och 

naturligt som förf. antyder. Sveinn Skorri Höskuldsson kritiserar 

i en opublicerad magisteruppsats (Notkun forsetninga með bæja-

nöfnum i Landnámu) Brekkes tendens att av det isländska materi

alet schematisera prepositionsbruket, "notkunin /er/ geysifjöl-

breytileg, ekki aðeins með einstökum flokkum bæjanafna, heldur 

og með einstökum bæjanöfnum og bæjum". (s.7) I princip får man 

väl tänka sig ett dylikt ursprungligt, naturligt prepositions-

system, som i och med att appellativa begrepp uppfattas som namn 

börjar luckras upp i sin regelbundenhet. Det förefaller också 

naturligt att av de prepositioner som i fisl. betecknade befint

lighet kom ett diffust aö_ att bytas ut mot k_ el. i_ vid gårdnamn, 

1 Om præpositionsbruken vid islandske og norske gaardnavne, 
1918. 
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just därför att en 'sjö', en 'å' osv fick betydelsen 'gård' och 

den prep. med innebörden 'vid', som tidigare varit exakt blivit 

inexakt. 

Jag vill i samband härmed erinra om de särskilt i äldre isländska 

så vanliga prepositionsuttrycken av typ: "bær er heitir i Hvam-

mi". Enligt gängse mening bör man förstå dem som ursprungliga 

lägesbeskrivningar, vilka så småningom stelnat till formler, 

ovisst när. Hans Kuhn har dragit vittgående slutsatser av dessa 

uttryck. Han uppfattar dem nämligen som bevis på att gårdarna 

långt fram i tiden benämndes efter sitt läge "þó að heimildirnar 

kalli að bæirnir hafi 'heitið i Hjarðarholti, á Kambsnesi' " . 

Det kan nämnas att Jón porkelsson i den tidigare nämnda uppsatsen 

från 1869 drar fram gårdbeteckningar av denna typ: gårdnamnen 

"finnast mjög sjaldan í fornum bókum i nefnifalli, þar sem vjer 

nú t.d. segjum: så bær heitir Hjarðarholt, sögðu fornmenn: så 

bær heitir i Hjarðarholti". Finnur Jonsson, som kortfattat kom

menterar prepositionsbruket vid ortnamn i Bæjanöfn finner att 

"öllu fremur má ætla að bæjarnafnið hafi verið upphaflega náttú-

runafnið með forsetningu á undan (og þágufalli af orðinu)." (s. 

5^9) Med detta vill han kritisera 0. Rygh, som menar, att natur

namnen blivit gårdnamn "blått áfram". Det kan observeras att 

också bland terrängnamnen idag dyker benämningar av denna art 

upp. Jfr: "par uppi er dálítill flötur er nefnist Uppi á Hnjú-

kum." (s.24), "Nokkru ofar er hallalöguð hólaþyrping með mörgum 

stekkjarbrotum, og kallast þar A stekkjum." (s.30) 

Det finns anledning att instämma med Brekke, som framhåller att 

"Præp. h^rte med som en del av navnet; man kunde ikke efter for-

godtbefindende ta den bort eller sætte den til. Alle navne var i 

stirre eller mindre grad præpositionsnavne." (s.J;2) 

1 Upphaf íslenzkra örnefna og bæjanafna, S.167. 
2 Magnus Olsen framhåller i ett kort avsnitt i Nordisk Kultur, 

5, att prepositionsbruket vid ortnamn kräver "sin særskilte 
belysning alt efter utviklingsgangen i de forskjellige egner". 
(s.lO) Han finner anledning påpeka: "I sprogvidenskapelige 
arbeider burde alltid redegjöres for hvilke preposisjoner et 
bostednavn forbindes med, likesom det i ordbokene er fast 
regel å meddele oplysninger om ordenes böining." (s.lO) 
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k,k.3 Hur prepositionssystemet inverkar på de plurala namnens 

böjning 

Effekterna av prepositionsbruket kan sammanfattas så: 

1. Det frekventa bruket av prepositionsuttryck kan tänkas åstad

komma en viss osäkerhet om resp. namns böjning. Man kan alltså 

gå så långt att man frågar sig vilken huvudform ett namn egent

ligen har eller har haft. Jfr Kålund, 1, s.382, om namnet Gren-

jar, Mýr. "denne form er dog nyere, oprindelig hed gården 1 at 

Grenjum' af 'gren': rævehuld; sml. Nesjar (A), ligeledes gennem 

en hf.flt. Nesjum af nes." 

Det frekventa prepositionsbruket kan möjligen forklara följande 

uttalsförändring, om vilket H.J. l901, Dal., ger upplysning i 

ett frågelistsvar: nT.d. mætti nefna Kirkjuból, Hörðuból er su-

mir nefna Kirkjubóll, Hörðubóll (framborið eins og hóll) einkum 

eldra folk." I dat. sammanfaller nämligen efterlederna -hóll och 

-bål (-hóli, -bóli) och eftersom hóll är den långt vanligare 

efterleden kan nom.formen -bóll uppkomma - nom. är nämligen inte 

så vanlig som dat."'" 

2. Det komplicerade prepositionsbruket - utförligt exemplifierat 

ovan - åstadkommer en rad små språkområden. 

3- Det skiftande bruket av preposition kan ibland anses samman

hänga med den semantiska bakgrunden: det benämnda framstår så 

klart för tanken att det kan påverka benämningen: ett å Fossi 

kan sägas egentligen innebära 

k /jörðinni sem er (sern heitir) að/ Fossi. 

När 'jorden1, 'gården' eller något annat huvudord blir domine

rande för tanken kan prepositionsbruket förändras. Det benämnda, 

det föreställda, påverkar benämningen. Det finns häri en inre 

likhet med den språkliga förändring som kallas movering enligt 

Lars Hellbergs definition: "Movering (eller moverande avledning) 

1 En framställning av norska förhållanden ger Indrebö, Kasus 
obliquus i norske stadnamn, Maal og minne, 1926. Jfr också 
prepositionssystemet på Färöarna: Matras, Stednavne paa de 
fær^ske Norðuroyar, 1933, s.lk. 
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är en språklig nybildningsprocess, varigenom ett appellativ i 

ortnamnsfunktion efter en psykologiskt betingad omtolkning för

ses med ett definitiv i form av suffix eller ändelse, vilket 

hänför sig till mer eller mindre klart medvetna begrepp, av

seende den med namnet betecknade lokalen." (Plural form, s.l*f8)^ 

1 Man närmar sig här så väsentliga problem som: vad konstituerar 
egentligen ett proprium? En intressant översikt över skilda 
definitionsförsök och angreppspunkter ger Francis Lee Utley 
i The Linguistic Component of Onomastics, Names, 11, 1963-
Möjligen kan TG-grammatiken komma oss till hjälp: i NoB, 6l, 
1973, skisserar Bengt Pamp en modell för strukturbeskrivning 
av ortnamnen enligt TG-grammatikens system. 
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5 DET ALDRE SPRÅKBRUKET 

Vi har i det föregående kunnat konstatera att det i modern is

ländska existerar pluraiformer av isländska ortnamn, vilka ur 

strikt grammatisk synpunkt avviker från det normala. Det bör vara 

av ett visst intresse att undersöka huruvida dessa avvikande plu

ralformer kan tänkas förekomma i äldre tiders språkbruk. 

Som bekant är ortnamnsmaterialet omfångsrikt i de medeltida di

plomen. Genom att studera namnskicket sådant det möter oss i de 

isländska diplomen bör man kunna skaffa sig en tämligen god upp

fattning om de plurala ortnamnens morfologi, kanske t.o.m. ort

namns morfologiska förändringar under några århundraden - med 

reservation för att det hos skrivarna kan finnas en strävan att 

korrigera sitt språk. 

Det isländska diplommaterialet är dessvärre inte jämnt fördelat 

över landet. Diplomen är många flera från nordlandet än från 

andra delar av Island. Av 352 originaldiplom fram till 14^0 är 

258 skrivna på nordlandet."*" Men det är hela landets ortnamns

fång som möter i dessa nordlandsdiplom. 

Jag utgår i det följande från Islandske originaldiplomer indtil 

14^0 men anknyter också till Diplomatarium Islandicum. När det 

gäller den icke-appellativa böjningen av plurala namn med neu

tralt grundord - som tidigt observerats av en rad forskare -
2 

anknyter jag också till litteraturspråket. 

1 Se härom i Islandske originaldiplomer indtil 1450. Tekst. Udg. 
af Stefán Karlsson, K-havn l%3i s.XVIII ff. 

2 Att få en överblick över ett namns förekomst i den fisl. lit
teraturen är f.n. så gott som omöjligt - med mindre man själv 
excerperar allt material. Man kunde möjligen föreställa sig 
att ortnamnen behandlades i AMKO (Den Arnamagnæanske Kommis
sions Ordbog). Så är dock ej fallet: nDet hrfrte til ordbogs-
folkenes instruks fra furste færd, at person- og stednavne 
ikke skulle excerperes." (Ole Widding i brev 1975-03-19) 
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5.1.1 Plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord: Islandske 

originaldiplomer indtil 1^50 

Jag har gjort en beräkning över antalet isländska plurala be

byggelsenamn med maskulint grundord i Islandske originaldiplomer 

indtil 1^50 och funnit l86 dylika namn. Dessa namn förekommer i 

olika former sammanlagt 728 gånger. Fördelningen av dessa namn

former efter kasus framgår av följande tablå: 

nom. 31 7 % 

gen. 234 32 % 

dat. 355 b9 % 

ack. 88 12 % 

Ungefär hälften av beläggen är alltså dativformer.Av de 186 

bebyggelsenamnen är 123 (= 2/3) i_-stammar (framför allt staðir- 

namn). Ca 60 ackusativer är jl-stamsackusativer. 

Oftast möter man helt normala böjningsformer, t.ex.: 

nom. er_o nu allir vlfsdalir Jtolulausir hola stadar eign 

(1352, Isl.orig. 25, s.27) 

ack, at hann selldi honum halfua hallfridar stadi jhaurgar 

dal (1396, Isl.orig. 100, s.123) 

Stundom finner man former vilka sannolikt bör förstås som fel

skrivningar. Så t.ex.: 

ack, istf nom, ath fyrnæmðar jardær walþiofs stadær ok 

arnar stadæ j g<n)upa suæitt skal wæra ... (1 3̂0, Isl.orig. 

213, S.275) 

nom, istf ack, at fyrr ne f rid jng ibiårg handlagdi adr grendum 

monnum magnuse ok jngunne þessar jardir til fullrar eignar 

halfa grund j eyia firde duergstadi eyrar land kot aa hrafn-

stadir j kræklinga hlid snarta stadir_ j gnupa sueit (1^-17, 

Isl.orig. 163, S.2IO) 

Men hur skall man uppfatta följande exempel: 

selldi adr greindr eirekr fyr sogdum birnne jarder þær er 

1 Den procentuella fördelningen på kasus torde motsvara fördel
ningen också för fem. och neutr. (jfr fördelningen av kasus 
av mask.namn i DI 7-9 s.101) - Stående formler i diplomens 
adressering bidrar till den höga dativfrekvensen. 
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suo heita siofar borggh j skaga firde fyrer tigitige hundra-

da kimba stadi tuenna fyrer fimtige hunndrada badar saman 

gil fyrer fimtigi hundrada asgrims stader_ fyrer xx huridrod 

kalfár daal fyrer xx hundrod liggia þessar iarder allar j 

skaga firde ... (1 3̂9, Isl.orig. 270, s.336) 

Förklaringen är väl den att två konstruktioner har föresvävat 

skrivaren: 1. selldi + ack.form, 2. jarder + heita, liggia. En 

sammanblandning av de två konstruktionerna förklarar den oväntade 

växlingen kimba stadi tuenna: asgrims stader. 

I ett annat diplom förefaller den feminina böjningen - här en 

nom.form - vara säkrare: 

er þat sydri dalur Jblonduhlid syndzta grun_d vel lir J vaall-

hoolmi Raeykir okdadastadir allar (1392, Isl.orig. 88, s.l08) 

Brevet är skrivet i Syðri-Akrar, Blönduhlið, Skag. Dock förekom

mer i samma diplom också ack. alla þorlæiksstadi. 

Utöver den nämnda ev. fem.formen dadastadir allar förekommer på 

baksidan av tre gamla originaldiplom följande oväntade icke-

appellativiska böjningsformer: 

bref vm valdiufz stadir (1^+^+7 -» Isl.o rig. 3151 s.38^-) 

Utgivaren kommenterar: MPå bagsiden med en norsk hånd fra ca 

1^50". Utgivaren hänvisar vidare till ett annat diplom, på vars 

baksida han tycker sig igenkänna en norsk skrivare. Brevet är 

skrivet i Múli, Reykjardalr, ping. (= S.-ping.) 

bref vm hauskulldzstadar i reykiadal (1̂ *37 1 Gren jaðarstaðir , 

Reykjadalr, fing. Isl.orig, 262, s.328) 

Utgivaren kommenterar: "På bagsiden med en (norsk?) hånd fra ca. 

I3OO." (a.a., s.328) 

Domur vm adalbol Bessastader og Balka stader Nyrdra. (l426, 

Viðimýrr, Skagafjörðr, Skag. Isl.orig. 202, s.26l). Enligt 

utgivaren "med en hånd fra det 17. årh." (a.a., s.26l) 

Det är med andra ord en mycket mager skörd av icke-appellativiskt 

böjda maskuliner i denna samling av isländska originaldiplom fram 

till år 1^50. Utover de odaterade, ev. norska, exemplen på di-
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plomens baksida kan man måhända bara räkna med ett fall (se ovan 

S.96). 

5.I.2 Plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord: Lars Hell

bergs exemplifiering ur Diplomatarium Islandicum 

Eventuell femininböjning av plurala bebyggelsenamn med maskulint 

grundord har diskuterats livligt i andra sammanhang. I Plural 

form i äldre nordiskt ortnamnsskick hävdar nämligen Lars Hell

berg att han funnit säkra belägg på att plurala bebyggelsenamn 

i gammal tid behandlats som femininer. Denna tes styrkes enligt 

hans mening framför allt av norskt diplommaterial. 

Framställningen har häftigt kritiserats; därtill har väl den 

tillspetsade formen i argumenteringen bidragit. Hellbergs kriti

ker har hårdnackat värjt sig inför tanken att också plurala be

byggelsenamn med maskulint grundord behandlas som femininer. Där

emot synes ingen vilja förneka att bebyggelsenamn med neutralt 

grundord behandlas som femininer. 

Hellberg, som vid två tillfällen i början av l960-talet sökte 

professuren i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, i Upp

sala, fick i samband med att han framförde erinringar mot de sak

kunnigas utlåtanden 1962 en preliminär rapport om den radioenkät 

jag fått till stånd på Island. (Se kap. 2) Hellberg uppfattar min 

rapport som "ett ganska sensationellt stöd" för sin ståndpunkt 

(besvärsskrivelsen, s.48). 

År 1967 utkom Börje Tjäders stora arbete Studier över de plurala 

bebyggelsenamnens morfologiska utveckling. Inledningsvis redo

visar han den livliga diskussion som förts om de plurala be

byggelsenamnen . Bl.a. redogör han för Hellbergs ägonamnsteori 

(kortfattat belyst ovan s.83) Tjäder refererar vidare - dock utan 

att nämna mitt namn - den rapport som jag lämnat Hellberg om mo

dern isländsk ortnamnsmorfologi (s.lk f.). Tjäder synes liksom 

Hellberg uppfatta det nuisländska materialet som ett avgörande 

stöd för att de femininböjningar av plurala ortnamn med masku

lint grundord som Hellberg funnit i DI verkligen "speglar ett 

dåtida isländskt talspråk" (a.a., S.I5). 
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Vi tycks ha anledning att i detta sammanhang granska de isländ

ska ortnamn i Hellbergs avhandling som blev ett så kontroversi

ellt inslag i l960-talets debatt. 

I andra kapitlet av Plural form, De plurala bebyggelsenamnens 

fornspråkliga böjning (s.22 ff.), framlägger Hellberg ett stort 

material ur Diplomatarium Norvegicum och Biskop Eysteins Jorde

bog (Den r^de Bog) och söker visa, att plurala bebyggelsenamn 

med maskulint grundord ej böjs som motsvarande appellativ. Hell

berg menar Matt plurala ortnamn, som innehålla maskulina grund

ord, ha feminint genus i fornspråket, då de avse bebyggelse." 

(a.a. , S.39) 

Hellberg diskuterar hur dessa former kunnat undgå upptäckt och 

påpekar, att ackusativerna "när de påträffas en och en" inte är 

så uppseendeväckande, till skillnad från namn som Bergar, Holtar, 

Nesjar. Hellberg framhåller att Mdet fornvästnordiska språk, som 

hittills blivit föremål för ett mer ingående studium, i huvudsak 

har en litterär eller skönlitterär prägel" (a.a., s.^fl). Häri 

ligger en "felkälla": avvikande former har alltid löpt risken att 

bli korrigerade i en medveten språkmiljö. 

Eventuella spår av ursprungligt böjningssätt bör enligt Hellberg 

påträffas i diplom och liknande urkunder. Efter att ha studerat 

några band av Diplomatarium Islandicum (3-6) finner Hellberg, att 

det normala språkbruket "nära överensstämmer med den fornisländ-

ska (och nyisländska) grammatikens formlära" (a.a., s.42). Hell

berg har dock funnit sporadiskt förekommande ackusativer på -r 

av plurala namn med maskulint grundord. Dessa avvikelser påträf

far han i sju diplom från åren 1^-17 ti ll 1^+83 (i DI 4-6, a.a., 

s.k2 f.). Två av dessa diplom har citerats ovan (s.95 ) och då 

från Isl.orig. , (lkl7, Isl.orig. ±63^~ oc h 1^37, Isl.orig. 2622). 

För sammanhangets skull torde det vara bäst att citera övriga 

fem belägg^: 

1 = DI *f, S.26 0. 
2 = DI 4, S.568. 
3 Vid ett besök sommaren l96l i de arnamagnæanska samlingarna i 

Köpenhamn fick jag tillfälle att tillsammans med cand.mag. 
Stefán Karlsson kontrollera de diplom som då fanns arkiverade 
i Köpenhamn nämligen 1^17 , DI ^ s.260, or., 1^30, DI 4, s. 
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... Skula gief eg ... jardernar uestur a nesium kirkiubol. 

Jllugastadi. ... jarder j breidafiardardolum. Dunk, gunnar

stader. blaunduhlid. og bugdustadi ... (1 3̂0, a Maudru-

vollum j Eyiafirdi, DI *f, s. ^-05, avskr. )^" 

... hun a allt heimaland oc þorualldzstader. (DI s.273* 

i ett år IV7I skrivet parti av 'Måldagar Olafs biskups 

Rögnvaldssonar um Hólabiskupsdæmi') 

.. . gaf adr nefndr aboti einar Klaustrsins uegna tuær iar-

der snartarstader ok breku ... (Î f6*f, aa modruuollum j j 

eyiafirde, DI s.^fl9, or.) 

... um þau malaferli sem domkirkiuna åå holum ááhrærdi ok 

hennar jord holar j fliotum ... (lV7*+, áá holum j hiallta-
2 

daal, DI S.76O, or.) 

... ath steinaveller ok krakaveller voro selldar itavlav-

lavsar ... (1 +̂831 dom på Hólar, DI 6, s.489, or. )^ 

Kritik har riktats mot Hellbergs material, bl.a. av Gösta Fran-

zén . Denne papekar att det är "en välkänd skrivarpraxis" att 

i uppräkningar blanda nominativformer med oblika former.^ I 

diplomet från 1^30 förekommer som synes former på -r_ som skul

le kunna tyda på feminin böjning av ursprungligen maskulina 

substantiv. I diplomet påträffas dock både Illugastadi_ och gun-

narstader, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser. 

Hellberg kommenterar själv denna växling: "Särskilt intressant 

är att ackusativer på -stader kunna uppträda i samma diplom som 

ackusativer på -stadi" (a.a., s.^-3)« Sannolikt är det väl så -

som jag antytt ovan s.96 om ett annat diplom - att skrivaren rå

kat glömma sammanhanget. Man kan jämföra med ett annat avsnitt i 

diplomet från 1^30: ... gefit ... svo heitandi iarder ... Jn 

primis jordina Stadarhol i Saurbæ. Lx.Cm* ad dyrleika. puerdalur 

^05, avskr., 1464, DI s.4l9, or. Vid denna kontroll kunde 
jag konstatera att de aktuella formerna är korrekt återgivna 
i diplomatariet. Senare har jag kunnat kontrollera övriga di
plom, arkiverade på J)jóðskjalasafnið, Reykjavik. Även dessa 
diplom är riktigt återgivna i DI. 

1 Diplomet finns ej bevarat i original men avskriften har gjorts 
av Årni Magnusson: "þessi er i alla staði góð, eins og af-
skriptir Arna eru vanar að vera." (DI k, s,kO^>) 

2 Formen holar i not kommenterad "Svo". 
3 Formen itavlavlavsar i not kommenterad "Svo". 
k Till frågan om stad-namnens genus, numerus och betydelse, 

NoB, 1961. 
3 a.a., s.176. 
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og puerfell. mula tuo og huitadalina bada. 

Kasusväxlingen förklaras enkelt av att gåde gefit och heitandi  

har uppfattats som styrande verb. Jfr följande ur grammatisk syn

punkt inkorrekta böjning: 

... fieck ... þessar jarder er suo heita. Stæri akra j 

blonduhlid ,j skagafirdi. Eýuindarstadi j blondudal . . . 

(1498, j flateý áá breidafirdi, 1530, a stærum aukrum j 

skagafirde, DI 7, s.4o4, or.) 

Ett närmare studium av det isländska diplomatariet visar att 

denna växling mellan ackusativ- och nominativformer är synner

ligen vanlig vid uppräkning av gårdnamn, i synnerhet i s.k. mål

dagar. Om kyrkan aa greniadarstad t.ex., anges det i ovan om

nämnda Måldagar Olafs biskups Rögnvaldssonar 

hun a allt heimaland med aullum vmmerkium. brunaland. 

asgeirsstadi. ... brecka. hraun. midhuamr. ytzsta huamr 

oc rauf, oc tueir hluter j sigurdarstodum. (I5OO, DI 

S.280) 

Utgivaren av Isl.orig., Stefán Karlsson, har vid samtal bekräf

tat att dessa kasusväxlingar är frekventa. 

Övriga av Hellberg citerade diplom förefaller däremot att kunna 

vara exempel på feminin böjning av plurala bebyggelsenamn med 

maskulint grundord. Av särskilt intresse är det diplom som cite

ras sist av Hellberg, från 1483, se ovan s.99. I detta diplom 

spelar ett brev en viss roll: 

... beidvmz ver af bavdvare ath hann sýnde ef hann mætti 

hier nockud j moti ef hann mætti. kom þa fram firir oss 

bref med .iij. manna inciglum af alfu tijt(t) nefn(d)s 

bavdvars. j hveriv svo stod ath steinaveller ok kraka-

veller voro selldar itavlavlavsar med avllum dal firir 

avstan fram sem fyr greint sel stod j. (1^-83, DI 6, s. 

439, or.) 

Man kan - som en förklaring - tänka sig att skrivaren läst brevet 

själv eller att han hört det läsas och att det av brevet fram

gått att 1jarðirnar steinavellir og krakavellir voro selldar1. 
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För att få ett begrepp om hur nutida islänningar uppfattar de 

påfallande ack.formerna vände jag mig till Ordboksredaktionen 

vid Islands universitet. Det visade sig att redaktionsmedlemmar

na gärna föreställde sig, att ett jarðir var underförstått - för 

dem kändes femininböjningen fullständigt främmande. 

Värt att påpeka är dock, att i det aktuella områdets nutida 

språk - Steinavellir och Krakavellir ligger i trakten av Fljót -

vellir-namnen faktiskt (kan) uppfattas som femininer! (Om Steina

vellir, se ovan s.52) 

5.I.3 Plurala bebyggelsenamn med maskulint grundord: Diploma

tarium Islandicum 7-9 

Jag har studerat ytterligare tre band av diplomatariet, delarna 

7-9, med diplom huvudsakligen från l400- och l^OO-talen. De all

ra flesta ortnamn uppträder som väntat med helt ointressanta for

mer, dvs de aktuella -staðir, -vellir etc. böjs uppenbarligen 

som sina appellativa motsvarigheter. Av kasusformer dominerar 

dativen. Av ca I5OO ortnamnsformer till maskulina huvudord i de 

tre banden är nästan hälften dativformer - övriga kasus ungefär 

jämnt fördelade. 

Även när det gäller dessa band av diplomatariet påträffas några 

gånger ack.former på -r till namn vari ingår ett maskulint sub

stantiv. Följande exempel har jag antecknat: 

1. vm þorustader ("Utan á bréfinu með fornri hendi", 1492, 

aa mukaþveraa j eýiafirdi, DI 7i S.99, or.)1 

2. vm þorustader i kaupangi ("Utan á bréfinu með fornri 

hendi", 1492, ath domkirkiu(nn)e ath holum, DI 7i s.100, 

or.)1 

3. vm skutustader [sellder herra Olafe og domkirkiune) 

I not kommenteras "Utan á bréfinu [með hendi frá 17- öld; 

hitt með fornri hendi". 1493, aa holum, DI 7, s.173, 
2 

or. 

1 I reg. till DI = póroddstaðir. Gården skrivs numera póru-
staðir enl. Bæjatal l96l (Öngulstaðahr., Eyf.). 

2 = Skútustaðir vid Mývatn, S.-ping. 
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Man torde kunna jämföra dessa ack.former med tre tidigare cite

rade påskrifter (s.96). 

k, ... at nefndr hallr ketilsson selde med samþycke sol-

ueigar ionsdottr eigin konv sinnar. biskupinum jordina 

vijdar er liggr j reikiadal j einarstadar kirku sokn •.• 

(1504, a munkaþueraa, DI 7i s.731, or.) 

Flertalsformen vijdar uppmärksammas av Finnur Jonsson i Bæja-

nöfn (s#558)« Han finner att namnet, som förekommer två gånger 

i landet, enligt skrivsättet bör vara pl. av "viðir (ekki 'vi-

ðar') sbr. og 'vijdar' i DI VII; hjer er orðið kvennkyns". 

5. Bref vm nordr Reykir oc ytra Galtarvik 

... at nefndvr Pall sellde greindvm Sigvrde jordena 

nordvr Reyker er liggur j Mosfelltz kirkiv sokn (1493, 
2 

j Eyngey aa Kollafirde, DI 7? s.l89, avskr. ca 1570) 

6. ... dæmdum uier þessa fyr greinda peninga fallna upp 

j iordina reyker. epter þui sem hun er dyr til ... 

hafa og halida greinda jord reyker (1^19, áá uidi-

uollum j blaunduhlid j skagafirdi, DI 8, s.690, or. )^ 

7. ... at suo fyrir skildu ad nefndnr olafur selldi ... 

jardernar hrafnabiorg liotzholar snæringsstader geit-

hamrar mosfell med til greindum þraumum tveimur og 

skoginum i blaundugile ... (1512, aa. audkúlu j suina-
4 

dal, DI 8, S.377, or. ) 

8. Kirkian j hvamme j nordurárdal aa þessar jarder. hareks-
C c 

stader, huol. krok. xv j desey og x j dal fram fra 

huarfsaa. froda eingi oc kleppstiu (I508, á staðnum i 

Hvammi í Norðrárdal, DI 8, s.257i samtida avskrift)^ 

De exempel vilka möjligen kan visa på feminin böjning av plurala 

bebyggelsenamn med maskulint grundord blir sannolikt ej många 

1 Viðar, Reykdælahr., S.-ping. Numerusförändring av typ Einars-
staðir -staður är inte så ovanlig när prästsäte åsyftas. (Se 
nedan s.lkk) 

2 Norðurreykir, Mosfellshr., Kjós. 
3 Reykir, Lýtingsstaðahr.(?), Skag. Formerna reyker kommenteras 

r'Svo bæði". 
k Ljótshólar, Snæringsstaðir, Geithamrar, Svínavatnshr., A.-Hún. 
5 Háreksstaðir, Norðurárdalshr., Mýr. 
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ens vid en fullständig genomgång av diplomatariet och andra doku

ment från äldre tid. Osäkerheten måste bli stor: vad är 'äkta' 

fem.böjning, vad är tillfälliga associationer till bakomliggande 

begrepp av typen 1jörð'? 

I ovanstående exemplifiering från DI 7-9 förefaller de tre på

skrifterna (1-3) samt de två Reykir-diplomen (5-6) vara säkra 

exempel på fem.böjning. 

Sammanfattningsvis: vid enstaka tillfällen påträffas i DI former 

av plurala bebyggelsenamn med mask. grundord som tyder på att 

dessa namn uppfattats som femininer. Möjligen har i dessa exempel 

ett begrepp 'jörð', 'jarðir', dominerat tanken. 

Sambandet med den nutida fem.böjningen av -staðir, -vellir, Rey-

kir i Skag. - Eyf. - S.-ping. är troligen en realitet: feminin

formerna i diplomet från 1483 (DI 6, s.489, se ovan s.100) samt 

i påskrifterna till två diplom från 1492 (DI 7? s.99-100) och 

ett diplom från 1493 (DI 7i s.l73i se ovan s.101) uppträder också 

i dagens isländska just av dessa namn. 

Det sammanhanget tycks också bli bestyrkt genom följande exempel 

hämtat från en av de källor -som Arni Magnusson utnyttjar för sitt 

stora jordeboksarbete. I ett brev från 1689, skrivet Má Muka-

þverá", i avskrift från 1703? skriver någon: ... fáum vid ... 

Jórdena Mine Reikir i Flió'tum (Jbskj AM Skag 37)« Just så kan man 

ännu uttrycka sig i trakten, t.ex. i Olafsfjörður, se ovan s.53i 

- eller för den delen också i trakten kring Munkaþverá. 

3-1.4 jörð, jarðir som styrande begrepp 

Det bereder inga svårigheter att i diplommaterialet finna exempel 

på hur jörð, jarðir blir styrande begrepp. Arten och omfattningen 

av denna påverkan skiftar. 

1. Att jarðir kan föresväva tanken utan att för den skull påverka 

böjningen av resp. bebyggelsenamn men väl ev. bestämningsord 

framgår tydligt av följande exempel. I diplomet har talats om 

'jarðir1 som säljs. Observera den feminina formen allar: 

Hier j (mot) Gaff Biskup Augmundur Teijti sem þeirra kaup-
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breff jnnihelldur. J fyrstu Huam j Huamzsueit lx°' ad dyr-

leika. Jtem jordina Asgard 1°* Magnusskoga og Kietilstadi 

huora vm sig fyrir xxiiij0' Haifa Glerárskoga xv° * Bre ida-

bolstad xxiiij0* allar j Huamz kirkiu sokn verandi. (Ca 

1522, DI 9, S.93, avskr. ca l64o) 

2. I följande exempel sammanfattas tvenne maskulina bebyggelse

namn till ett fem.pl.begrepp, badar. Observera att grundordet 

står i sing. 

... feck greindum biskup godskalki till fullrar eignar og 

frialss forrædis iordina alla vindheima og aass er badar 

liggia i haurgardal i bægisar kirkiu sokn og iordina hola 

i auxnadal ... (15IO, DI 8, s.328, or.)1 

3. Det motsatta förhållandet, nämligen att det plurala maskulina 

bebyggelsenamne t omnämnes i fem.sing. möter i följande exempel: 

... porustader. xxxC* Fifilgerdi. xx°" Krokstader xx°* 
C • 

liggia þær jarder j Kaupangskirkiusokn. Veigastader. xx 

liggur hun j Sualbardskirkiusokn. (1532, 15351 DI 9, s.635i 

avskr. 1704) 

Motsättningen tre gårdar: en gård (porustader, Fifilgerdi, Krok

stader: Veigastader) åstadkommer den oväntade sing.formen hun. 

Självfallet är det jörð som föresvävar skrivaren. 

4. Det plurala namnet uppfattas som en singular företeelse med 

predikatet i singularis: 

... gaf ... pessar jarder ... Snartastader xvj° er liggvr 

j borgarfirde j lvndar kirkivsokn ... (1524, DI 9, s.247 f., 

avskr. ca 1570) 

Sannolikt är det jörð som är det "egentliga" subjektet. 

5. Bestämningsordet står i fem.form utan att jörð, jarðir före

kommer i sammanhanget: 

. . . par i mot logdum vier Solvegu aptur pa peninga ... Voru 

par til skildar Stackar. Lambavatn og Kolltsvik. (1531» 

DI 9, S.572, avskr. av AM "Ür bréfabók biskups Ögmundar", 

skildar kommenteras Svo) 

Återigen är det väl jarðir som dominerar tanken. 

1 I not markeras att ordet dal är skrivet två gånger i orig. 
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6. En ovanlig, intressant växling mellan pluralt och singulart 

namn finner man i följande exempel: 

... selldi ... ii hundrud og. xx. vr jordinni myrum ... sem 

greindre jordu fýlgir ... fyrir fýrsagda jord ... selldi ... 

vC' j adur greindre mýre. (15 5̂1 DI 11, s.4l3, AM Apogr. 

512) 

Sannolikt är det det återkommande sing, jörð som påverkat namnets 

numerus. 

Exemplifieringen kunde lätt göras mera ingående. Det bör dock re

dan nu stå klart, att de ev. feminina former som läsaren möter 

mycket väl kan föranledas av ett dominerande begrepp som jörð, 

jarðir.^ Om de feminina formerna sedan verkligen avspeglar den 

skrivandes språkbruk i allmänhet eller är exempel på tillfälliga 

av sammanhanget betingade skrivformer kan vi sällan avgöra. 

5.2.1 Plurala bebyggelsenamn med feminint grundord 

Enligt Hellbergs ovan antydda resonemang utgör de plurala be

byggelsenamnen "en väl sammanhållen grupp, vars förnämsta känne

tecken är feminint genus." (Plural form, s.62) Det kan därför 

vara av ett visst intresse att rikta uppmärksamheten också mot 

de plurala namn vars grundord har feminint genus, eftersom vi i 

det föregående - i nutida isländska - kunnat observera ett antal 

maskulina böjningsformer av dylika namn. Enligt svaren på fråge

listan gäller det: Brúar, Fitjar, Kotlaugar, Laugar, Mýrar, 

fingeyrar, Auðnir, Borgir, Kluftir, Laugardælir, Tjarnir, Urðir 

(se ovan s.5^). 

Bland de trettio plurala bebyggelsenamnen med feminint grundord 

(12 o-st. pl.-ar, 8 i-st. pl.-ir, 10 on-st. pl.-ur) i Islandske 

originaldiplomer indtil 1^+50 förekommer ett tiotal ack.former, 

alla med normal (= appellativ) böjning.- Ett exempel: 

... ath hann gaf sumarlida syne sinum Jordina vatzhorn j 

hauka dal ok vatn fyrer tiutighe hunndrada hrafna biorg 

tungho laugar ok laugar dal halfan ok þorstæins stadi. 

1 Om jörð, jarðir som styrande begrepp vid norska namn, se 
Hægstad, Smaating or maalsoga, 2, Maal og minne, 1915-

2 Jag har här ej medtagit Gaesir. Namnets ursprung är oklart, 
se ovan s.56. 
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(1432, Möðruvellir, Eyjafjörðr, Eyf., Isl.orig. 233, s.302) 

Jag har gått igenom Diplomatarium Islandicum och därvid funnit 

att normal femininböjning dominerar bland bebyggelsenamnen med 

fem. grundord. Jag har dock antecknat några avvikelser från det 

vanliga mönstret: 

Fitjar, Skorradalshr., Borg. 

A. ... á' motz uid Fitia, B. ... hueria adr nefnda jord 

Fitia atti (1562, áa pinguelli, DI 13, s.751-732, AM 238 

4^°, Bessastaðabók) 

Kolgraf ir , Eyrarsveit, Snaef. 

Enn hier j moti gaf þolleifur gamalelisson ... jordina kol-

grafi er liggur j eyrarkirkiu sokn ... at mag(n)us atti at 

selia þolleifi aptur jordina kolgrafui fyrstum. (I316 & 

1318, aa haumrum j grundarfirdi I316, j þykkuaskogi j 

mid(d)olum I518, DI 8, s.388, AM Apogr. 2266 "accuraté 

collatum" )"*" 

Kleifar, Saurbæ jarhr., Dal. 

... Asmundi syni minum gef eg iordina Kleifa (1338, i Hollti 

i Saurbæ, DI 13, s.286, avskr. av Magnus Einarsson, d. 1732) 

Laugar í Hörðudal, Dal. 

... ofan til motz vid lauga ... upp til motz vid Lauga ... 

seir hann honum Lauga jord alla ... (13̂ 3, i hijtardal, DI 

8, S.I3 f., avskr. 1779) 

Laugar i Sælingsdal, Dal. 

... sellde adur nefndum Jone Biornsyne alla jordina Lauga 

... at hann hefdi giefid Sigride dottur sinne þessa iord 

Lavga a brullaupsdeigi. (1364, a Mel j Midfirde, DI 14, 

s.318, or. 

Mýrar, Ytri-Torfastaðahr., V.-Hún. 

... enn J>a jord myra lys eg mels kirkiv eign vera og verid 

1 Formerna kolgrafi och kolgrafui kommenteras "Svo". 
2 Diplomet diskuteras i Westergård-Nielsen, To bibelske vis-

domsb/ger, s.41-42. 
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hafa. (15^ & 155^1 a melstad j midfirde 15^4, j vestvr-

[hopsh]olvm 155*+1 DI 11, s.309, avskr. 1712)^" 

pingeyrar, Sveinsstaðahr., A.-Hún. 

Kirkiari aa marstodum. hun aa ... til moz uid þingeyra (13^4, 

DI 4, s.ll, avskr. 15^3-1593) 

Urðir, Svarfaðardalshr., Eyf. 

... Légriettumana Dom. vin Jardernar. Vrde. Nwp og Vijdedals 

Tungu Anno M.D.X. (Ur rubrik, 1310, a Holum, DI 8, s.320, 

avskr. 1592) 

Laugar, Reykdælahr., S.-ping. 

1. ... þa gaf han heni sydri lauga ok dazstadi er ligia i 

einarstada kirkiv sokn j reykiadal ... (1464, aa Modru-

vollum j eyiafirdi, DI 5, s.4l5, or. 

2. ... ath greindur herra biskupinn selldi ... jordina alla 

ýtri lauga j reykiadal j einarsstada kirkiu sokn. (1529, áá 

holum j hialltadal, DI 9, s.492, or.) 

3. ... ad greindur Torfi selldi ... jordina alla storu 

Lauga i Reykiadal ... Skylldi fyr greindur sira Sigurdur 

strax eignast nefnda iord storu Lauga ... þui hann skylldi 

leigulaust hafa storu Lauga ... ad Torfi selldi Lavga ... 

(I56O, a Greniadarstodum i Adalreýkiadal, DI 13, s.486, or.) 

4. ... ath hallbera magnusdotter selldi ioni arngrimssyne 

iordena sydre lauga i reykiadal ... (1489, DI 6, s.657, AM 

Apogr. 29^-2 Mmeð hendi Jóns Magnússonar bróður Arna 'Ex 

original! á kalfskinn) Jfr f.ö. presentationen av brevet: 

"Hallbera Magnúsdóttir seir Jóni Arngrimssyni jörðina Syðri-

Lauga i Reykjadal fyrir jörðina Mýlastaði ..." Utg. av DI 6 

är Jón porkelsson, l9o4. 

Kotlaugar, Hrunamannahr., Arn. 

... ad koksvatn ætte vpp ad gardinum j myrinne er liggur 

fyrir nedan kotlauga (I506 & 1339, áá nedre Haumrum j 

1 Både lys och myra kommenteras i not "Svo". 
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Holttamannahrepp I506, j Skalholtti 1539, DI 8, s.130, 

avskr. ca I6OO) 

Laugar, Hrunamannahr., Arn. 

... af þessum ollum bæium. sem fyrr eru nefndir oc þessvm 

thil. kogsvattn oc lavgar tuennir. (1331? Máldagi Mariu-

kirkju i Hruna, DI 2, s.664, avskr. l60l)"^ 

I senare källor finner man ofta dylika maskulina former av be

byggelsenamn med fem. grundord. Så t.ex. i avskrifter av det 

jordeboksmaterial som Arni Magnússon använder. Ur det material 

som rör Skag., Eyf., S.-ping. några exempel: 

Auðnir (Eyf.) ... alla Jordina Audne i Øxnadal (l696, Jbskj 

AM Eyf.Nr 70, avskr. 1703) 

Fitjar (Skag.) ... gaf ... pessar Jarder Urriðá ... Fitia 

fremre ... badar J Midfyrde ... (I66O, Jbskj AM Skag Nr 30, 

avskr. 1703) 

Kleifar (S.-ping.) ... Betalade og galit ... Jordina alla 

Kleifa ... (l663i Jbskj AM ping nr l8, avskr. 170*f) 

Laugar (S.-ping.) ... firer Storu Lauga ... keipt Störu-

Lauga ... J Jordina Storulauga ... selldi ... jordena alla 

Stó'rulauga ... Eignast nefnda Jord Storulauga ... ad Torfi 

sellde Lauga ... sellde ... Jordena Itri Lauga J Reikiadal 

... mz pui han Eignadist Lauga ... þá' skillde hun Eignast 

Aptur sina Jord Jafngoda Lauga ... þáT han fieck hene Lauga 

... (Jbskj AM ping Nr l6, i samtliga fall avskr. från 1704, 

originalen från ca I56O-I58O) 

5.2.2 Sammanfattning: plurala bebyggelsenamn med feminint 

grundord 

I svaren på min frågelista redovisades ovan (s.59) elva ort

namnstyper vilka i sin plurala form kan böjas som maskulinum 

trots att det appellativ som ligger till grund för namnet är 

1 lavgar tuennir kommenteras i not "þannig oil" = tre avskr. 
från I6OO-talet, s.664. 
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feminint. Vid min genomgång av DI har jag funnit sju dylika ort

namnstyper. Fem av dessa, Fitjar, Laugar, Mýrar, Urðir, ping-

eyrar, återfinnes i frågelistematerialet: det är t.o.m. samma 

gårdar som avses. Därtill har jag i DI funnit ex. på maskulin 

böjning av Kolgrafir (Snæf.) och Kleifar (Dal.). 

Dessa avvikelser från appellativ böjning uppträder i varje fall 

från mitten av l400-talet. Maskulinböjningens ålder är med andra 

ord ansenlig. Slående är att det i de tidigaste beläggen är fråga 

om namnet Laugar - framför allt gården Laugar i Suður-pingeyjar-

sýsla - vars maskulina böjning i modern isländska är påfallande 

utbredd (se ovan s.59)# 

5« 3^1 Plurala bebyggelsenamn med neutralt grundord 

Antalet plurala bebyggelsenamn med neutralt grundord i Islandske 

originaldiplomer indtil 1^50 samt deras fördelning på kasus fram

går av nedanstående uppställning."^" 

Nom. Ack. Gen. Dat. 

XBjörg i Kinn (ping.) 1 

Björg (Skag.) 1 1 
2 

Dý (Reykjahverfi?, ping.) 1 

XEið i Fljótsdalshéraði (Múl.)^ 1 

XGil (Holtsþing, Skag.) 1 
•y l± 
Gil í Skagafirði (Skag.) 1 

XHafnarlönd (Hafnarland) á Skaga (Hún.) 2 

XHálshús (Vatnsfjarðardalr, Is.) 1 

XHrafnabjörg í Dölum (Dal.) 11 

Hrafnabjörg (Kræklingahlíð, Eyj.) 1 

XHrafnabjörg (Svínadalr, Hún.) 1 

1 Lokaliseringen efter register till Isl.orig. För närmare upp
gifter om dessa belägg hänvisas till detta reg. De med aste
risk försedda namnen existerar som moderna bebyggelseriamn i 
Baejatal 1930 o. l96l. I noter anges om resp. namn förekommer 
med icke-appellativisk form i Baejatal. - Två namn, Björg  
(Skag.) och Vöð (Skag.) är måhända enbart naturbetecknande. 

2 "eydi jorð. sem langan tima hafði v bygð verit er ath dyium 
hæitir", 1380, Isl.orig. 39, s.69. 

3 = Eiðar, Eiðahr. , S.-Múl., Baejatal 1930 o. l96l (se ovan s.48). 
k = Giljar, Lýtingsstaðahr., Skag., Bæjatal 1930 o. l96l (se 

ovan s.^-7)» 
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Nom. Ack. Gen. Dat. 

XHrís (Flókadalr, Borg.)"^" 2 
xT; 

x 
Krossanes (syðra, Kræklingahlið , Eyj.) 1 

Miðhús (öslandshlíð, Skag.) 1 2 

XMiðhús (Vatnsfjarðardalr , Is.) 

XNesslönd við Mývatn (ping.) 1 

Vöð (Skág.) 

Vi finner 17 (ev. 15) bebyggelsenamn med neutralt grundord som 

uppträder i plural form. I ett fall tycks det vara fråga om en 

tillfällig pluralisering: "upp j tungard milli krossa nesia" 

13^71 Isl.orig. IO5, S.I30. Det är nämligen fråga om två be

byggelser med namnet Krossanes (jfr Bæjatal 1930, Syðra- o. Ytra-

Krossanes, Glæsibæjarhr., Eyf. samt på annat ställe i det cite

rade diplomet: "sellde ... jordina alla j krossanese ytra j 

kræklinga hlid".) Sju bebyggelsenamn uppträder i nom. eller ack. 

form. Av dessa är två osäkra pluraler: de förekommer utan några 

bestämningsord, nämligen gil (1^-39, Isl.orig. 270, s.336) och 

hris (ca 1392 eller senare, Isl.orig. 87 III, S.IO5). Namnen, 

som alltså kan vara sing. , motsvaras idag av Giljar resp. Hrísar  

(se ovan). Därmed återstår fem namn vilkas plurala nom./ack. 

form synes vara säker: hrafna biorg (1 +̂32, Isl.orig. 235i s.302), 

hrafna biorg (1397? Isl.orig. IO5, S.I30), half hrafna biorg 

(1^21, Isl.orig. l8*f, s.231)1 midhws, gen. midhwsa (1395» Isl. 

orig. 97, s.ll9), neslaund huartueggi (1 -̂47, Isl.orig. 317» 

S.385). 

I de isländska originaldiplomen före 1^-50 finner vi alltså inga 

exempel på icke-appellativ böjning av plurala namn med neutralt 

grundord. 

3.3*2 Tidigare synpunkter på plurala ortnamn med neutralt 

grundord 

I närmast föregående avsnitt har jag påpekat att man i de is

ländska diplomen från tiden före 1^50 ej finner några exempel på 

namn av den typ som i svensk ortnamnslitteratur brukar betecknas 

1 = Hrisar, Reykholtdalshr., Borg., Bæjatal 1930 o. l96l (se 
ovan S.43). 
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'plurala ortnamn av typen Berga'. Denna livligt omdiskuterade 

ortnamnstyp har ägnats en sammanfattande behandling av Ivar Lun

dahl i NoB, 1937. I en exkurs till uppsatsen Om förhållandet mel

lan ortnamn och inbyggarnamn i de forngermanska språken, före

trädesvis de fornnordiska, anför Lundahl exempel ur den fornväst-

nordiska litteraturen vilka enligt honom med säkerhet kan räknas 

till denna kategori. 

Som bekant söker Lundahl i den nämnda uppsatsen förklara ett 

stort antal plurala ortnamn som inbyggarnamnsbildningar. En viss 

grupp plurala ortnamn kan Lundahl dock ej uppfatta som inbyggar

namnsbildningar . "Det är framför allt den feminina böjningen 

(i fvnord.), som uppreser ett, så vitt jag kan se, oöverstigligt 

hinder för antagandet, att namnen av typen Bergar, åtminstone 

till sin grundstomme, äro ursprungliga inbyggarnamn, ty då vänta

de man givetvis maskulin böjning." (a.a., s.79) 

I en utförlig forskningshistorik refererar Lundahl tidigare för

sök att förklara ortnamnstypen (a.a., s.68 ff.). Enligt Bugge 

har de ursprungligen neutrala namnen fått sin fem. plurala böj

ning under påverkan av ett fem. ord för gård som föresvävat tan

ken (ANF 7i S.263 f.). Hægstad menar, att mönsterordet som före

svävar tanken och åstadkommer genusskiftet är iprð 'jord' (MoM 

L9L5, S.I68 f.). Häremot invänder Lundahl (a.a., s.75) att också 

ortnamn vari ingår maskulina ord borde få fem. böjning. Han frå

gar sig varför genusövergången uppträder endast i pluralis. Dess

utom stöder sig Lundahl i sin motargumentering på det plurala 

naturnamnet R/tsundar som han betraktar som ett "allvarligt hin

der" (a.a., s.7^+) för Bugge-Hægstads hypotes. 

I sin egen förklaring till namntypen Berga utgår Lundahl från 

att nom./ack. av de ursprungligen neutrala, plurala namnen under 

urnordisk tid lätt kan ha associerats med nom./ack. sing, av o-

eller i-stamsböjda femininer (jfr neutr. plur. nom. Xberg-u med 

fem. sing. nom. Xmark-u). Den dominerande plurala dativformen 

gör dock klart för tanken att namnet är pluralt. Därav de fem. 

pluraländelserna -ar_ och -ir. Att appellativerna ej undergår 

samma förändring sägs bero på bestämningar som understryker det 

plurala begreppet. 
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Lundahl stöder sin förmodan att genusförändringen uppkommit i 

urnordisk tid på genusförändringens "utbredning i fornnorskan 

(jämte fornisländskan) och fornsvenskan samt dess av allt att 

döma undantagslösa giltighet" (a.a., s.79). 

Det kan vara intressant att i detta sammanhang något studera de 

av Lundahl anförda fvn exemplen (a.a., s.68-69). 

1. Från skaldediktningen anförs ack. Hlaðir, "viþ hlaþir vtan" 

(en hs har formen hlaðar)^~. Med Hlaðir åsyftas Lade nära 

Trondheim. 

2 
Från fisl prosalitteratur anföres exempel i Heimskringla. 

2. ack. Grjotar, "út á Grjótar", en gård i Orkadalen, Norge.^ 

3. nom. Hlaðir, ack. Hlaðir (k ggr), ack. Hlaðar, Lade vid 
2f 

Trondheim. Utöver de nämnda formerna finns också varianten 

hlaþ i AM 37 fol.5 

^f. nom. Holtar, "Holtar á Vestfold var h9fuðbær hans", möjligen 

i Borresogn, Norge. Vidare i en i Hkr citerad dikt av jpjóðólfr 

ór Hvini: dat.pl. "sås Holtum bjó", men sing, i två hss: 
f)  

"a holti", "i hollti". 

7 3. ack. Sigtúnir, "við fornu Sigtunir", Sigtuna i Sverige. Tva 

hss har -tun; denna form också i en dikt av Valgarðr á Velli 

"sått þá's sædrift létti Sigtún".^ Namnet också i nom. "kalla-
9 

ðar fornu Sigtunir" . Tre hss har mask. form "kallaðir fornu 

1 Gisl Illugason, Erfikvæði um Magnús berfætt (ca llO^f). Den 
norsk-islandske Skjaldedigtning, s.kkl. 

2 Heimskringla 1-3, utg. av Finnur Jónsson, K-havn l893-l900. 
3 Heimskringla 2, s.57« 
k Heimskringla 1, s.l07, l94, 2^7, 353, 370, 381. 
3 I3OO-talsavskrift:, dess pålitlighet diskuteras av Finnur 

Jonsson: "hvad der særlig gör denne afskrift så værdifuld, er 
at den overalt stræber efter nöjagtig at gengive originalen i 
alle dens enkeltheder, forkortelser osv." (Heimskringla 1, 
s.XXV). 

6 Heimskringla 1, s.80. 
7 Heimskringla 2, s.8. 
8 Heimskringla 3, s.lOO. 
9 Heimskringla 1, s.l6. 
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Sigtúnir", två hss har appellativ böjning, varav en sing. 

Ytterligare en nom. i samma avsnitt: Msem hann lét heita 

Sigtúnir". Två hss har appellativ böjning."'" 

6. ack. S6lbjargir, "upp á Sólbjargir", en gård nordväst om 
2 

Kongahella. 

7. nom. Véar, "þat er Sunndalr ok Norðdalr, Véar og Varðynjar 

ok allar markir", Vedbo härad i Dalsland.^ 

8. ack. Nesjar, "við Nesiar", nfirir Nesiar", Brunlanes hd, 

Norge. 

Lundahls övriga exempel är hämtade från de norska och svenska 

diplomatarierna. Lundahl uttalar sig förbluffande bestämt: det 

är ett "faktum, att de ifrågavarande neutrala ortnamnen i fvnord. 

böjas som femininer. Detta framgår av de flerfaldigt 

betygade ackusativerna på -ar och -ir. I intet enda fall är 

maskulin böjning betygad." (a.a., s.77 f.) Om ack. Sigtún hos 

Valgarðr (lOOO-t.) påstår Lundahl att formen "torde tryggt kunna 

betraktas som en licentia poetica." (a.a., s.79) 

I fortsättningen (s.82 f'f. ) finner Lundahl att de äldre forn-

svenska exemplen - i urkunder skrivna på latin - ger föga väg

ledning om genus. 

Det fvn materialet i Lundahls framställning består alltså av sju 

namn. Två av dessa avslöjar enbart icke-appellativisk böjning 

(Holtar, Véar). De övriga fem namnen i det isländska källmateri

alet uppträder i ack. fem. i olika hss - ett av dem också i nom. 

mask. samt i appellativ form (Sigtúnir: Sigtún), två med växling 

sing.- plur. (Holt: Holtar, Hlað: Hlaðir). 

1 De fem-sex Sigtún som existerar idag på Island torde vara upp-
kallelsenamn. Ett av dem, Sigtún i Eyf., uppmärksammas i Bæja-
nöfn "það er fleirtöluorð, eins og 1Sigtúnaland* sýnir (DI 3) 
og ekki síður 'Sigtúnir1 (DI 5)? Þ&ð er hin forna og eiginlega 
mynd." (a.a., S.V70) 

2 Heimskringla 3» s.333» 
3 Heimskringla 3, s.250. 
k Lundahl hänvisar till Fagrskinna, utg. Finnur Jónsson, s.150. 

Jfr NG 6, S.308. 
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Uppenbarligen kan plurala namn med neutralt grundord stundom ha 

feminin form i fisl. litteratur. Det förefaller dock djärvt att 

på grundval av den ovan citerade exempelsamlingen havda genus-

förändringens "undantagslösa giltighet vad gamla bebyggelsenamn 

beträffar" (Lundahl s.79) - i varje fall på Island. I intet av 

Lundahls exempel handlar det ju om isländska bebyggelser. 

Hur är det då i andra isländska källor? Jag väljer att granska 

ortnamnen i Landnámabók (5»3»3) samt gör vidare en beräkning 

över förekomsten av den aktuella namntypen i Islendinga sögur 

(3*3. 4). Slutligen undersöker jag huruvida de i Bæjatal 1930 för

tecknade icke-appellativiska namnen förekommer i det isländska 

diplomatariet (5-3*3). 

3.3.3 Plurala bebyggelsenamn med neutralt grundord i 

Landnámabók"'" 

I Landnámabók berättas det om landnåmsmannen Ketill hængr, att 

han, medan han ännu var bosatt i Norge, for "norðr i TorgarM och 
2 

brände inne ett par av sina fiender. Namnet Torgar syftar pa en 

norsk gård belägen på en "stor, langstækt, lav 0y s.v.f. Brøn

nøysund, i Nordland."*^ Ön bär namnet Torget. På öns södra del 

reser sig fjället Torghatten, som betraktas som en sevärdhet: 

tvärsigenom fjället går nämligen en stor tunnel, ett naturfeno

1 De utgåvor som jag använt mig av är: Landnámabók 1-3« Hauks-
bók. Sturlubók. Melabók m.m. udg. af Det Kongelige Nordiske 
Oldskrif t-Selskab. København l900. (förkortn. íí, S_, M), L and-
námabók. Melabók AM IO6. 112 Fol. udg. af Kommissionen for 
det Arnamagnæanske Legat. København - Kristiania 1921. = 
pórðarbók (förkortn. p) , Skarðsárbók. Landnámabók Björns 
Jónssonar á Skarðsá. Jakob Benediktsson gaf út. Reykjavik 
1938. (förkortn. Sk) De citerade namnens stavning kan variera 
något i olika redaktioner. Jag bortser från de - för mitt 
syfte - ointressanta variationerna och utgår i första hand 
från H, i andra hand från S osv. - Om Landnámabóks olika re
daktioner se Jón Johannessons grundläggande arbete Gerðir 
Landnámabókar, Reykjavik l94l, och vidare Jakob Benediktssons 
inledning till Landnåma-utgåvan i Islenzk Fornrit, 1, Reykja
vik 1968. Till delvis nya resultat kommer Sveinbjörn Rafnsson 
i Studier i Landnámabók. Kritiska bidrag till den isländska 
fristatstidens historia. Lund 1974. - Av ca I7OO ortnamn i 
Landnámabók uppgår antalet gårdnamn till ca 6OO. Av dessa är 
ca 200 plurala (ca 123 staðir-namn). 

2 H 303 S.IO5, S 344 S.217, P 344 s.9, Sk 3^3 S.I63. 
3 Aschehougs Konversasjonsleksikon, 3. utg., 1972. 
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men från istiden. Fjället är berömt också i språkvetenskapliga 

sammanhang. Bengt Hesselman har i en känd uppsats givit en fasci

nerande tolkning av dess namn."^" Han menar att fjället från bör

jan hetat Torg och att namnet egentligen syftar på det egendom

liga hålet som kan observeras på långt håll från ön. Till den 

indoeuropeiska verbalroten Xderk (Xdork, Xdrk) 'se1, bevarad 

exempelvis i got. gatarhjan 'utmärka, känneteckna1, konstruerar 
x 

Hesselman ett nordiskt verbalsubstantiv torg n. med betydelsen 
2 1 seende, syn, anblick, blick, öga1. Andra norska namn pa Torg-

(-torg) vill Hesselman förklara som uppkallelsenamn efter gården 

vid det "riktiga" Torg eller bildade till torg 1 Markt1. 

Om pluralformen säger Hesselman att den "är en historia för sig 

som har många paralleller i norska och svenska gårdsnamn. I före

liggande fall betyder den snarast: '(den stora) gården Torg och 

de andra gårdarna där1 eller kanske 1ön Torg och de andra öarna 

närmast däromkring1."^ Hur man än förstår namnet Torgar torde 

grundordets genus vara neutrum. Därmed står det också klart att 

namnet kommit att sammanfalla med den kategori som i svensk ort

namnslitteratur brukar kallas plurala ortnamn av typen Berga. 

Detta "norðr i Torgar" är det enda belägget i Landnámabók där 

man finner en otvetydig feminin pluralform av ett namn, vari 

(troligen) ingår ett appellativ med neutralt genus. En bidra

gande orsak till att man ej finner flera exempel i Landnámabók 

är givetvis det välbekanta och föga uppseendeväckande förhållan

det att ortnamn så ofta förekommer i "fel" kasus, dvs dativ och 

genitiv. Teoretiskt sett kan alla plurala namn vilka uppträder 

i dessa kasus och har neutralt grundord vara av den aktuella 

typen. 

Vid studium av Landnámabók påträffas ett litet antal plurala 

gårdnamn (med neutralt grundord), av vilka man endast känner 

1 En naturnamnsstudie. (ANF 44, 1928, omtryckt i: Från Mara
thon till Långheden, Nordiska texter och undersökningar, 71 
1935) 

2 I fortsättningen av sin uppsats söker Hesselman göra tro
ligt att roten derk också föreligger i tjärn, med ursprung
lig betydelse 'blick, öga1. ANF 44, 192*57 s7 "515» 

3 a.a., S.517. 
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till "fel" kasus."'' Andra källor såsom Diplomatarium Islandicum 

kan då bli till hjälp och ge upplysning om nom./ack.-böjning. 

I det följande diskuteras nio plurala namn i Landnámabók under 

jämförelse med detta källmaterial. (Det kan nämnas att de neu

trala singulara isländska gårdnamnen i Landnámabók l900 enligt 

mina beräkningar uppgår till 127 (av dem 29 holt-namn). 

Jag inskränker mig till att huvudsakligen citera originaldiplom, 

såvida ej avskrifterna är av särskilt intresse. 

1. Bæjarsker, Miðneshr., Gull., Bæjatal 1930 o. l96l. 

2 
til Bear skeria (Ldn l900 H s.122) " en gård på vest

siden af Reykjanes"^ 

... gaf nefndur hallzsteinn halfa jord er heitir biasker 

er stendr aa Rosthuala nesi ... half biasker ... 

orig. 308, S.377 f-

... seldi ... haalfa jord er heiter bíaskier ... fyrgreinda 

iord bijaskier, (l488, DI 6, s.637? or.) ('um biasker1 utan

på brevet "með fornri hendi") 

... fyrir þaa somo iord biaasker, (l489, DI 6, s.659, or.) 

... fyrir jordina biasker, (1^-91, DI 6, s.759, or.) ('um 

jordena Biaskier1 utanpå brevet "með fornri hendi") 

I avskrifter t.ex.: þadann eigv sýdvr biasker j midiann eyktar 

holm (I27O, DI 2, s.77i avskr. ca 1570), ... ad Býiaskerium  

(1367, DI 3i S.221, avskr. ca I65O) 

Vidare med sing, form: Biaskers Bref (15171 DI 8, S.608, avskr. 

1 Ortnamnsregistret till Landnámabók -l900 (utg. Finnur Jónsson) 
behandlar ej dessa namn helt konsekvent. Sålunda anges inte 
alltid när det är fråga om plural form av urspr. neutrala 
namn. 

2 Jfr p 390 S.27 til Bearskeria, Sk 390 s.I.85 til Bæar 
sceria. 

3 Ldn l900, S.288. 
k = DI 4, S.659, Ibhk, or. 
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ca I57O), vm jordina halftt Biasker (1519, DI 8, S.7OO, avskr. 

ca I57O). 

I AM skrivs namnet Biarsker och uppfattas som pl.: til Bia

sker ja"*". 

Finnur Jonsson för i Baejanöfn upp fem andra gårdar med namn på 

-sker 'klett eða lítinn hólma (graslausan)'. Bæ jarsker bestås 

en speciell kommentar på grund av förleden: MBýjasker er bærinn 

nefndur nú, en eista myndin og rjettasta er býjar- eða bæ jar-

(svo Landn.); orðið er flt.-orð; hið einasta nafn, er myndin 
2 

býr finst á Islandi." 

Jag har endast kunnat finna appellativa böjningar av namnet 

Bæjarsker. 

2. Giljar, Hálsahr., Borg., Bæjatal 1930 o. l96l. 

til Gilia (H 26 S.I6, S 38 s.l4l, p 38* S.39, Sk 36 s.2k) 

frå Gilium (H 27 s.l6, S 39 s.lAl, p 39 s.39, Sk 37 s.2k) 

"Gil (plur.), jfr gården Giljar i Hálsasveit (Bgf)"^ 

I DI endast i några avskrifter, alla med dat.pl.-form, äldst 

fra gilivm (1258, DI 1, s.594, avskr. ca I6OO) 

Bæjanöfn citerar en rad gil-namn (s.526). Betydelsen anges på 

följande sätt: "Djúpur ár- eða lækjar-farvegur, helst þar sem 

klettar eða grjót er beggja vegna". Pluralen av detta namn är 

"eins og við var að búast, Giljar (oft vist karlkent) og jafnvel 
If 

Giljur (sem bendir á kvennkyn)." 

3. Hrisar, Reykholtsdalshr., Borg,, Bæjatal 1930 o. l96l. 

1 Jarðabók AM, 3. s.5^ (o. s.3*0: "Hafnamenn sækja kirkju til 
Kirkjuvogs þing til Biaskerja". 

2 Bæjanöfn s.517- Hægstad menar att "Býja - maa vera paaverka 
fraa austn. liksom kirkivby D.I. IV 651-3 (l440), Byen Kyrk" 
(Vestnorske maalf̂ re, 2:2, s.68.) 

3 Ldn 1900, S.293. 
4 Jfr "Hofstaðir, Signýjarstaðir, Stóriás og Húsafell voru tal-

dar mestar jarðir í Hálsasveit, en nu hafa Giljar og Norður-
reykir bætzt í þeirra hop." (Arbók Ferðaf., 1954, s.Bl.) 
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i Hrisum (S 36 s.üAO, p 36 s.38, Sk 3^ s.23), "Hrisar, en 

gård i Flokadalen (Bgf)" ̂  

. . . ok fat hyggia menri ath hris eighi allt fyrer svnnan 

graena hlid svo ath hris eigi . . . ath hris eighi alla þor-

eyiar tvnghvr ("ca. 1392 eller senere", Isl.orig. 87 III» 

S.IO5) 

I avskr.: ack. hrijs hälf (135$, DI 3, s.123, avskr. I6OI), Hrijs 

half (139?I DI 4, s.ll9, avskr. ca l640), hrijs half (1478, DI 6, 

s.173, avskr. I6OI), hälf hrijs (1370 el. senare, DI 13, s.626, 

avskr. fr. l600-t.) 

I Baejanöfn påpekas att hris (Ms.s. kjarr") som gårdnamn endast 

förekommer i pluralis, nog er þá, sem við var að búast": Hrisar 

7 ggr, Kaldbakshrisar. Finnur Jonsson nämner vidare nom. Hrisir, 

Hris samt ack.formen Hrisa (i DI 6, se nedan s.128) 

4. Hvallátur (Látur), Rauðasandshr., V.-Barð., Bæjatal 1930 o. 

l96l. (Så i reg.; i den egentliga förteckningen l96l: Hvallåtrar) 

at Huallatrum (S 13I s.l68, ]? 131 's.75, Sk 129 s.69) 

"Hvallátr (plur.), en gård nord for Látrabjarg (Bst)M^ 

... a hualatrum ... 1465, DI 3, s.443, or. 

... ath adr nefndr þorleifr selldi fyrr nefndum sira ioni 

jordina hualatur er liggr j bæiar kirkiu sokn ... Kann ok 

iordin hualatur ... 1463, DI 3, s.450, or. Likaså ... fyrer 

jordina hualatur ... 1465, DI 5, s.450, or. (vm hvalatur 

utanpå båda breven "með fornri hendi") 

I avskrifter: hualaatr (1458, DI 5, s.163, AM Apogr. Nr 732), 

... 3 j ordena hvalatur er ligur 3 savrbæiar kirkiu sokn ... ut 

til hualatra (1514, DI 8, s.517, AM Apogr. 1329). 

1 Ldn 1900, s.299. 
2 Baejanöfn, s.557« 
3 Ldn 1900, s.299. 
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Senare belägg uppvisar liknande former: pl. med appellativ böj

ning. 

Bæjanöfn anger 8 gårdar med låtr såsom särskilt namn eller som 

efterled i namn. Därtill den icke-appellativa namnformen Sel-

låtrar, S.-Múl. (a.a., s.373)« Ordet látur: "merkir aðallega 

dvalarstað sela við strönd; orðið er samstofna við 1 að liggja' 

og merkir því 'legu eða legustað'." (a.a., s.575)^"' 

5» Miðhús, Gnúpverjähr., Arn., Bæjatal 1930 o. l96l. 

at Miðhvsvm (H 335 s.ll9, S 38O s.227, 5 380 s.23, Sk 378 
2 

S.180) "Miðhús, en gård i Gnupverjahrepp (A)" 

I DI endast i a v skr. : fra miðhusum (1220, DI 1, s.*f06, avskr. 

ca I6OO), Midhus og Minna Hof (1570 "og siðar", DI I5, s.652, 

avskr. ca I63O). 

I Bæjanöfn nämns 27 andra Miðhús och över hundra andra gårdnamn 

med efterleden -hus. Ett Husar omnämnes från Rang. "mun vera 

karlk. orðM. (s.^-56) Ordet hus i ortnamn säges betyda "eitt ein-

stakt herbergi af mörgum eða part af heilum bæ, svo að hús i fit. 

getur verið s.s. 'bær'; svo merkir það og einstakt hús (úr 

timbri) í kaupstað eða við sjóM. (a.a., s.^33) Det påpekas att 

hús alltid står i pl. "um bæji eða íbúðir, sem jafna má við 

bæjiM. 

6. Seljar, Helgafellssveit, Snæf., Bæjatal 1930 o. l96l. 

til Selia (H 72 s.31, S Sk s.1^2, Sk 82 s.Mf) 

"Sel, (plur.) sæter ovenfor Bjarnarhöfn (Snf)"^ 

... sellde ... iordina biarnarhaufn er liggur i helgafellz-

sueit ok þar med kothraun. sel ok amyrar er liggia i biar-

narhafnar kirkiu sokn (13071 DI 8, s.l60, or.) 

Avskrifter: ad Selium (I36O, DI 3* s.l44, avskr. ca I66O), ja 

1 Jfr ovan s.62. 
2 Ldn 1900, S.307. 
3 Ldn 1900, S.312. 
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Selium (l49l-15l8, DI 7, s.66, "skr. 1598"). 

Finnur Jonsson är osäker om Landnámabóks til Selia är ett be

byggelsenamn (Bæjanöfn, s.478). Om Sel (eller Seljar) söder om 

Bjarnarhöfn se Olafur Lárusson, Landnåm á Snæfellsnesi, 19^5, 

s.lOl ("jörðin Sel eða Seljar"). 

Namnet betecknar "sumardvalarstað, helst á heiðum eða við fjöll 

uppi"."^" I Bæjanöfn er 12 sing. Sel förtecknade; därtill två pl. 

Seljar. Omkring I50 namn med -sel som efterled finns upptagna. 

7. Skörð, Tjörneshr., S.-ping., Bæjatal 1930 o. l96l. 

i Skaurdum (H 209 s.82, p 2 5̂ s.120),(Sk 242 s.126 i Skorðu 
2 

vie) "Skörð, en gård i Sp" 

... at sira nikulas selde biskup godskalk jordina halfa 

skaurd er ligur i reykiahuerfe i husauikr kirkiusokn, 

(150^-1505, DI 7, S.73O, or.) 

... skord half ... (ca 1550, DI 9, s.301, or.) 

Avskrifter: ... gefua ... skarda kyrkiu (1296, DI 2, s.317, 

avskr. I386). Ett Skard halft xx° (1552, DI 12, s.46O, avskr. 

ca 1560) förmodas vara en felskrivning för Skörð ("misr. i 

frumr. fyrir Skörð'1, DI 12, s.896). 

Betydelsen av skarð anges i Bæjanöfn vara "lægð meiri eða minni 

i fjalli eða á heiði, svo að umferð geti orðið"^. I Bæjanöfn 

finns l4 gårdar upptagna med singular form (Skarð), två med plu

ral form (Skörð). Därtill kommer ett tiotal singulara samman

satta namn. 

8. Snæfjöll, Snæfjallahr., N.-Isf., Bæjatal 1930. (Ej l96l.) 

at Snæfiollumm (H 124 S.5I, S 154 s.175* Sk 151 s.?9) 

fra Snæfiollum (S 173 s.l80, Sk 169 s.89) "Snæfjöll, en 

1 Bæjanöfn, s.475« 
2 Ldn 1900, s.3l4. 
3 Bæjanöfn, s.549. 
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gård på Snæfjallaströnd (Isf.)""*" 

... kirkiune at sniofiollum ... (1383* DI 3i s.366, or.) 

... j snæfialla kirkiusokn ... (14^8, DI 5i s.l64, or.) 

Vidare plurala gen. och dat. former i I6OO- och 1700-tals-

avskrifter samt nom. formen Sniofiöll i rubrik (13^7, DI *f, s. 

137» avskr. fr. l600-t.). 

Bæjanöfn (s.538 ff.) nämner ett osammansatt pluralt namn, F jöll, 

samt ett sammansatt, nämligen Snæfjöll. I övrigt noteras ca I5 

singulara Fell samt ca 90 namn med efterleden -fell, sannolikt 

alla sing. 

9. Stokkahlaðir, Hrafnagilshr., Eyf., Bæjatal 1930 o. l96l. 

at Stocka loðv (H 202 s.80), at Stokkahlaudum (S 237 s.l97, 

p 237 S.II8, Sk 23^ S.I23), frá Stokkahlöðum (M s.252) 
2 

"Stokkahlaða, -hlaðir, en gård i Øfjordsdalen (Ef)M 

... selldi ... iordina stokahlader j eýiafirde ... aa 

jordunne stokahlaudum ... a jorduni stokahlaudum, (1464, 

DI 3i s.*fl9 f., or.). Utanpå brevet kaup vm stockahlade  

"með gamalli hendi". 

... fyrer jordina stockahladi, (1 6̂6, DI 3, s.^-67, or.) 

... a stockahlodvm ... eiga stockahlod manadar rekstur ... 

j stockahladna iord, (I308, DI 8, s.215, or.) 

... j Stockahlaudvm ... skylldi ... kirkian alla Stocka-
Q 

hladi eiga . . . ]?ui iordin Stockahlader er xl . ... at 

hallda Hola eda Stockahladi. og eigi þa með þui moti alla 

Stockahladi, (1561, DI 13, S.65I, or.) 

1 Ldn l900, s.31^. Jfr "kirkjustaðurinn forni Snæfjöll, sem i 
Vilkinsbók er nefndur Snjófjöll á Snjófjöllum, en var lengst 
af kallaður Staður á Snæfjallaströnd.M (Arbók Ferðaf., l949, 
S.II8) 

2 Ldn 1900, s.315. 
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Också i avskrifter växling mellan mask. och fem. böjning; jfr 

... gaf greindur einar steffani jardir stockahladner, (1395, 

DI 3, s.596, avskr. 1589, på brevets baksida: bref vm eingiteig 

ed stockahladner ... ), ... vm Stockahlade (13531 DI 12, s.35^i 

avskr. ca I67O?). 

Finnur Jonsson räknar endast med ordet hlaða i efterleden till 

Stokkahlaðir: MSvo að segja eingöngu haft i fit., og þá myndin 

hlaðir eða hlaðnir, n_ komið inn frá eignarfalli (hlaðna)".^ Ur

sprungligen har - enligt F.J. - namnet varit sing. Stokkahlaða, 

vilket bestyrks av Glúma-hss. Han medger dock att pluralformen 

är "allgömul". Han menar dessutom att namntypen -hlaða tyder på 

att dessa gårdar från början ej varit självständiga. Ett sing, 

och tre plurala namn omnämnes (de plurala är Hlaðir, Bessahlaðir, 

Stokkahlaðir, alla i Eyf.). 

Det bör påpekas att det sing. -hlaða-namnet spelar stor roll i 

Glúma,i berättelsen om kalvdråpet och vänprövningen; möjligen är 

den feminina singularformen en typ av folketymologi. Sannolikt 

kan man med lika stor rätt räkna med en efterled -hlaðir av 
2 

hlað n, Jfr Hlaðir (Laðir) i Norge, Rygh Inledn., s.63. 

En viss osäkerhet om namnets ursprungliga form kvarstår dock. 

De nio gårdnamn med neutralt grundord vilkas plurala böjning ej 

med säkerhet framgår av Landnámabók påträffas således alla i DI 

och i Baejatal 1930 resp. l96l. 

Redan av detta obetydliga material tycks man kunna dra slut

satsen att den "undantagslösa giltighet vad gamla bebyggelsenamn 

beträffar" - vilken skulle innebära att plurala ortnamn med neu

tralt grundord kommer att få icke-appellativ böjning (jfr ovan 

s.llk) ej_ har sin tillämpning på Island. 

Plural form är genomgående (dock existerar sena belägg i avskrif

ter av sing. former såsom Biaskers (s.ll6) och det i och för 

1 Bæjanöfn, s.^52. 
2 Om kalvdråpet se t.ex. Liestöl, Ingolv-episoden i Víga-Glúms 

saga, (Nordiskt folkminne, Studier till C.W.v. Sydow, 1928). 

122 



sig lätt förståeliga halftt Biasker (s.117) samt SkarÖ halft 

(s.120). 

Appellativ form både i dagens isländska och i diplomen har Bæjar-

sker, Miðhús och Skörð. De moderna formerna Hrisar, Hvallåtrar, 

Seljar motsvaras i diplomen av appellativböjningar. 

Endast Stokkahlaðir kan uppfattas som en icke-appellativt böjd 

pli^ralform - om man utgår ifrån att grundordet är hlað n. Det 

bör dock observeras att den appellativa formen faktiskt uppträder 

vid sidan av den icke-appellativa: stockahlod (se ovan s.121). 

Den icke-appellativa formen uppfattas tydligtvis som maskulinum 

eller femininum. 

5-3*^ Plurala namn med neutralt grundord i Islendinga sögur 

Genom att utgå från registret till Islendinga sögur (utg. Guðni 

Jonsson, l9*+9) har jag sökt bilda mig en uppfattning om före

komsten av de icke-appellativiskt böjda plurala namnen med neu

tralt grundord i band 2-12. (Jag bortser från band 1, Landnáma-

bók.) Dessa elva band innehåller de stora islänningasagorna samt 

en mängd korta sagor, "þæ t tir, o. likn. Texten är normaliserad i 

denna utgåva. För mitt syfte spelar detta förhållande ingen roll. 

11 av de ca kO icke-appellativiskt böjda namnen i Bæjatal 1930 

tycks gå att identifiera nämligen följande: Bjargir, Eiðar, 

Fljótar, Giljar 2 ggr, Grenjar, Hrisar 3 ggr, Seljar, Stokka- 

hlaðir. I intet fall uppträder namnen i nom./ack. men väl i 

gen./dat. I ett fall uppträder ett namn i sing, nämligen Sjtokka-

hlaðir i Víga-Glúms saga (jfr ovan s.122). I övrigt möter plu

rala former. 

5.3.5 Plurala bebyggelsenamn med neutralt grundord i Bæjatal 1930 

och DI 

Som jämförelse med de namn jag hämtat ur fornspråkliga källor 

ovan ger jag i det följande en förteckning över de i Bæjatal 1930 

upptagna plurala gårdnamnen med neutralt grundord och icke-appel-

lativ böjning. Vissa namn återfinnes i nom./ack. form i Diploma

tariet eller ev. i Isl.orig. och citeras därifrån. I noter hän
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visas till resp. uppslagsord i Bæjanöfn."1" Namnen förtecknas i 

bokstavsordning med utgångspunkt i efterleden. 

2 Bjargir (Björg), Arnarneshr., Eyf. (Bæjatal l96l: Björg) 

nom. biarger (ca 1550, DI 9, s.3l8, or.) 

Smyrlabjargir, Borgarhafnarhr., A.-Skaft. (Bæjatal l96l: 

Smyrlab jörg Lækur, Smyrlab jörg Austurbaer) 

nom. smyrlabiorg (1528, DI 9, s.^71, el. något 

senare avskrift) (jfr: ... er liggur uid Smijrla-

biargarfi^ru (ca 1500, DI 7, s.^52, avskrift ca l600) 

Eiðar, Eiðahr. , S.-Múl."^ 

nom. Eidar (I568, DI I5, s.77, AM Apogr. 4735 b) 

(också Eidur i samma diplom: Mþa skyllde greind jord 

Eidur falla epter þui sem laugbokarennar erfder 

utuisa" . Jfr denna sing. mask, form med den syn på 

namnet B.I. har, se ovan s.65). 

ack. gardin Eijda (1568, DI I5, s.152, AM Apogr. 4736 

b); jfr ack. Eyda (DI 4, s.676, avskr. I680). 

Eiðar, Grímseyjarhr., Eyf. 

Fjos (Fjosar), Laxárdalshr., Dal. (Bæjatal l96l: Fjósar) 

1 Utöver de icke-appellativiskt böjda namnen i Bæjatal tillkom
mer ett par namn i Baejanöfn, nämligen: 1. Vötn, Arn. "kallast 
alment Vetnir" enl. A.M. (a.a., S.505). Formen kommenteras: 
"Breytingin á Vötn i 'Vetnir1 er alleinkennileg, en skiljanleg 
eftir mörgu öðru; eflaust er 'Vetnir' karlkynsorð.M (a.a., 
S.506), 2. Slýjar, V.-Sk., "fit. af slý (eins og 'Lyngar' og 
þess konar nöfn)M (a.a., s.576). - En rad namn vilka ej numera 
betecknar bebyggelser omnämnes i exemplifieringen nedan. Fin-
nur Jonssons sýsia-be teckningar skiljer sig något från dagens 
men torde inte behöva vålla några missförstånd. 

2 Bæjanöfn (s.5^5) upptar under berg, b jarg ca 40 namn, varav 
följande plur.: Björg (Snæf., S.-p.), Bjargir (Björg) (Hún.) 
Finnur Jonsson citerar från AM "A Björgum heitir bærinn". 
(S.-p.) Sms: Hnitbjörg, (N.-Múl.), Skogabjörg (N.-p.), Hrafna-
björg (Arn., Borg., Dala., Isf. (3)1 Hún., N.-Múl. (2), 
Smyrlabjargir (A.-Sk.), Valabjörg (Snæf., Skag.), Skuggabjörg  
(Skag.(2),S.-P.). - Pluralen är enl. Finnur Jonsson alltid 
Mbjörg (bjargir)n (a.a., s.546) 

3 Bæjanöfn (s.489) nämner 8 Eið-bebyggelser, varav två plurala: 
Eiðar (Eyf., S.-Múl.). Betydelsen anges vara "mjór rimi milli 
tveggja vatna (eða með vatni báðum megin).n (ib.) 

4 Bæjanöfn (s.473) anger ett tiotal fjós-namn. Namnen Fjós/ 
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F jósar, Bólstaðarhlíðarhr., A.-Hún. (Bæjatal l96l: Fjos) 

nom. fiosir (1390, DI 3, s.^-52, avskr. I7IO, "afskript 

eptir frumbréfinu, sem var með norsku handarlagi" , 

s. ). 

ack. Fiösa (I368, DI 13, s.l79, AM Apogr. 4738 b II) 

ack. Fiosa (1369, DI I5, s.233, AM Apogr. ^7^8 b) 

Fjósar, Hvammshr., V.-Skaft., (Bæjatal l96l: Fjós) 

Fjósar, Laxárdalshr., Dal. 

Fljótar, (Efri- og Syðri-), Leiðvallarhr., V.-Skaft.1 

ack. fliot (13^+3, DI 8, s.3i avskr. I6OI) (pl. att 

döma av dat. at fliot[um]) 

Gerðar, Gaulverjabæjarhr., Arn. (Bæjatal l96l: Gerði) 

ack. Gerdar (1397, DI 4, s.36. avskr. l6^0) 

ack. Gierdur (ca I3OO, DI 7, s.^-5^, avskr. 1712) 

(i annan avskr. från samma tid Gierdar) 

ack. Gierdar (1570, DI I5, s.656, samtida avskr.) 

Gerðar, Gerðahr., Gull. 

Gerðar, Stokkseyrarhr., Arn. 

Fjósar/Fjósir (Hún.) avviker från appellativ böjning. 
1 Bæjanöfn(s.5OI) upptar 3 Fljót-namn, varav Fljótar (efri-

syðri), V.-Skaft, är det enda plurala. Finnur Jonsson kommen
terar detta namn: "Fljótar i fit. er karlkynsorð, sbr 'báða 
Fljótana'." Citatet är hämtat från Jón Steingrímsson, Skýrslur 
um Skaptárgosin 1783» Redogörelsen är från I788 och avtryckt 
i Safn til sögu Islands ... ,4: nþað stóra eldflóð eyði-
lagði Hólma 12 hundruð, báða Fljótana 2k hdrn (a.a., S.I5), 
"uppbrenndi Efri Fljóta", "brenndi Syðri Fljóta" (a.a., s.63). 
Känt är det plurala traktnamnet Flj61 på norra Island. (Jfr 
"Fljótin. pau byrja við Stafá Byggðin skiptist í tvennt, 
Vestur- og Austur-Fljót." Arb. Ferðaf., l946, s.94) 

2 Bæjanöfn (s.kGk) nämner 7 singulara Gerði och k 'plurala Gerðar  
(Rang. MGe.rður AM" ib., Arn. (2; det ena namnet ev. Gerði), 
Gull.-Kjós.) Omkring 200 sms gerði-namn förtecknas, varav ett 
i icke-appellativisk form: Dalsgerðir (syðri-ytri) , Eyf. (Dock 
Dalsgerði, i Bæjatal 1930 oT l 96l.) Namn på gerði förekommer 
i olika omfattning i olika delar av landet, mest i Eyf., 
Skag., S.-ping. (Se Bæjanöfn, s.468 f. ) 
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Gerðar, Vestur-Landeyjähr., Rang. 

ack. Gierdar (1570, DI 15, S.67I, avskr. l630(?), 

lokaliseringen ej helt säker) 

Gil jar , Hálsahr. , Borg. 

Se ovan s.117« 

Giljar, Hvammshr. , V.-Skaft. 

Giljar, Jökuldalshr., N.-Múl. (Bæjatal l96l: Gil) 

nom. Gil (156^-, DI l4, s.32*f, avskr. I6OI) 

ack. Gil (I55I, DI 12, s.320, AM Apogr. ^538) 

Giljar, Lýtingsstaðahr., Skag. 

ack. gil (1^39, Isl.orig. 270, s.336, or. På baksidan 

av dipl. med hand från l600-t.: vm dyrleika åå gili) 

ack. £il (1506, I507, DI 8, S.119, or.) (MUtan á 

bréfinu með hendi frå 17. öldM: Gilzbref) 

nom. Gijl (155O-I55I, DI 11, s.87^, or.) (Jfr "ixC# 

Med GiliumM, s.860) 

nom. Gil (1566, DI l*f, s.5 59, or.)* 

nom. Gil (1552, DI 12, s.*f6l, avskr. I560) 

2 
Grenjar, Alftaneshr., Mýr. 

Grenjar, Ytri-Akraneshr., Borg. (Ej i Bæjatal l96l) 

3 
Hlaðir, Glæsibæjarhr., Eyf. 

nom. hladner (1525, DI 9, S.318, or.) 

Hlaðir, Grýtubakkahr., S.-ping. 

1 Bæjanöfn (s.526) nämner 9 sing. Gil-namn och 4 plurala: Giljar 
(V.-Skaft., Rang. (MGiljur AM" ib.), Borg., Skag.) Omkring 
30 sammansatta gil-namn noteras. Om pluralformen: MFleirtalan 
af þessu orði er, eins og við var að búast, Giljar (oft vist 
karlkent) og jafnvel Giljur (sem bendir á kvennkyn)." (ib.) 
Giljar (V.-Skaft.) i DI 2 = Geilar. 

2 Bæjanöfn (s.57l) nämner endast Grenjar i Mýra-Hnappadalss. 
och utan forklaring. (Väl av gren n. 'lya1.) 

3 Bæjanöfn (s.^-52) för hit sing. Hraukhlaða samt tre pl.: Hlaðir 
("Hlaðnir AM" ib.) Eyf., Bessahlaðir, Eyf., Stokkahlaðir 
(n-hlaðnir AM" ib.) Eyf. Se vidare under Stokkahlaðir ovan 
S.122. 
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Hlaðir, Húsavikurhr., Arn. (Ej i Bæjatal l96l) 

Hlaðir, Sandvíkurhr., Arn. (Ej i Bæjatal l96l) 

Bessahlaðir, Öxnadalshr., Eyf. (Ej i Bæjatal l96l) 

ack. Bessahladne (I56O, DI 13» S.V72, avskr. 1703)? 

jfr dat. Bessahlödnum (1696, Alþingisbækur 8, s.^kO) 

Stokkahlaðir, Hrafnagilshr., Eyf. 

Se ovan s.121 f. 

Holtar, Mýrahr., A.-Skaft.1 

nom. hollt (I525, DI 9, s.273i or.) 

nom. Hollt (1522 og síðar, DI 9, s.93, avskr. l640) 

nom. Holltar (1556, DI 13, s.139, or.) 

Hrisar, Fróðárhr., Snæf. (Ej Bæjatal l96l)2 

nom. hris (l480, DI 6, s.256, or.) 

nom* (1^82, DI 6, S.429, avskr. 1704 & 1723; 

jfr ä Hrijsum ib.) 

Hrisar, Helgafellssveit, Snæf. 

nom. Hr i jsar (1390, DI 3, s.Mf5i avskr. ca 1730) 

nom. Hrijs, ack. Hris, dat. j hrisum (1398, DI 3, 

S.638, avskr. I606; annan avskr. I66O nom. Hrijsar) 

Hrisar, Reykholtsdalshr., Borg. 

Se ovan s.117 f. 

1 Bæjanöfn (s.55l) utgår från en urspr. betydelse 'skog': nNu 
merkir það, sem kunnugt er, gróðurlitlar mishæðir (hryggir 
stundum), helst milli mýra, þar sem skógur hefur vaxið i 
fyrndinniM (ib.). - Ett 20-tal enkla Holt-namn anges; ett 
pl. namn: Holtar, A.-Skaft, ("þessi flt.-mynd er ævagömul og 
kemur fyrir i Noregi á elstu timum." (a.a., s.55^) Omkring 
I50 sammansatta holt-namn förtecknas, varav fyra (Einholt, 
Hellisholt, Hauksholt, Kjarnholt) anges kunna vara pl. - Enl. 
Bæjanöfn har Rang, och Arn. särskilt många holt-namn, Mula-
och Skaftafellssýsla få. 

2 Bæjanöfn (s.557): "s.s. kjarr. Finst eingöngu i fit. sem 
bæjarnafn og er þá, sem við var að búast." Hrisar-namn finns 
enl. förteckningen i Bæ janöfn i Borg. , Snæf"] (2); Hún. , Eyf. 
(2; den ena gården "af sömum Hrisir" citerat efter AM). Bæja
nöfn påpekar variantformen Hris i Borg., Snæf., Eyf. (ib.). 
Vidare ett sms namn: Kaldbakshrisar, Arn. 
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Hrísar, Saurbæjarhr., Eyf. 

ack. hris (lA29, DI 4, s.377, or.) 

Hrísar, Svarfaðardalshr., Eyf. 

nom. Riis (l*f^7, DI s.712, or.) 

nom. hris (ca 15251 DI 9, s.3l9, or.) 

Hrisar, forkelshólshr., V.-Hún. 

nom. hris. og onnur hris (ca 1550, DI 9, s.31^, or.) 

ack. hrijsa (lV79, DI 6, s.l99, avskr. 1595)1 

Husar, Asahr., Rang. (Bæjatal l96l: Hús I-II) 

ack. Hus (1524, DI 9, s.256, "með hendi Grunnavikur-

Jóns". ) 

ack. Husa (153^, DI 9, s.695, AM Apogr. 2715 "meö 

hendi Arna Magnússonar".) 

Gullhúsar, Snæfjallahr., N.-Isf. (Ej Bæjatal l96l)^ 

k 
Lyngar, Leiðvallarhr., V.-Skaft. 

Nesjar, Grafningchr., Arn. (Bæjatal l96l: Nesjar (Nes))^ 

nom./ack.(?) nesiar (1539, DI 10, s.497, avskr. 1705) 

ack. Nesiar (I567, DI 14, s.640, AM Apogr. *f8l3 ?tEx 

originali".) 

nom. Nesiar (1570, DI 15, s.6Mf, avskr. l630(?) I reg 

Nes(jur)!) 

Nesjar, Miðneshr., Gull. 

1 Ack.formen särskilt omnämnd i Bæjanöfn, s.557» 
2 Bæjanöfn (s.^53) ger exempel på över 200 bebyggelser med 

efterleden -hús (i regel i pl. jfr s.119). Husar, Rang. är 
enda ex. i Bæjanöfn på icke-appellativ böjning. 

3 Bæjanöfn (s.456): Gullhús. 
k Bæjanöfn (s.557) anger bara denna bebyggelse: "eystri - ytri 

e. vestari)". Det påpekas att namnet är maskulint. Grundorde 
är väl lyng n. 

5 Bæjanöfn (s.*f9l) nämner 12 enkla sing. Nes. 3 plur. : Nesin 
(el. Nesjabær) Isf., samt Nesjar (Arn., Gull.-Kjós.) - Där
till kommer 230 sammansatta ne s-namn, varibland också ett 
Norðr-Nesjar (Gull.-Kjós,). Nesjar-formen kommenteras: "er i 
samræmi við svo mörg önnur þess kyns og finst lika i Noregi. 
(a.a., s.493) 
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nom. nesiar (1270, DI 2, s.79, avskr. ca 1570) 

Seljar, Hraunhr. , Mýr.^" 

nom. sel (1V78, DI 6, s.13^-, AM Apogr. 5584) (jfr 

"annad land er ad selium heitir", 135^, DI 2, s.87, 

avskr. I6OI) 

ack. sel (1370, DI 15, s.6l6, avskr. ca l630(?)) 

Seljar, Helgafellssveit, Snæf. 

Se ovan s.ll9 f. 

Sellátrar, Helgustaðahr., S.-Múl. (Bæjatal l96l: Sellátur)2 

nom# Seláátur (1497, DI 7» s.369, avskr. ca 17OO) 

ack. Selláítur (15OO, DI 7i s.49l, avskr. 1697) Brevet 

rubriceras "Breff fyrer Sellátrum 1500". 

3 Skinnar, Asahr., Rang. 

Zf 
Skipar, Stokkseyrarhr., Arn. (Bæjatal l96l: Skip I-II) 

porpar, Kirkjubólshr., Strand. 

5.3*6 Sammanfattning: plurala bebyggelsenamn med neutralt 

grundord i äldre isländskt språkbruk 

Den oenhetlighet som vi funnit utmärka de plurala namnen med neu

tralt grundord på Island idag - se redovisningen av frågelistan 

S.60 ff. - tycks vara karakteristisk också för äldre isländskt 

1 Baejanöfn (s.4-75) nämner förekomsten av ett tiotal enkla sing. 
Sel-namn samt 2 pl.: Seljar (Mýra-Hnappadalss., Snæf.) Där
till kommer ca I80 sammansatta sel-namn. 

2 Baejanöfn (s.573) anger 3 enkla Låtr-namn, 6 sammansatta. Den 
oregelbundna formen Sellátrar, S.-Múl. jämförs med Selalåtra 
land i N.-Múl. (a.a." s.575) Jfr "a Selatrum j Selatravik", 
nom. Selatr (i reg. Sellatrar), 15^5i DI 4, s.338, AM Apogr. 
4780 = Sellátur, Tálknafjarðarhr., V.-Barð. Bæjatal 1930 & 
l96l. Jfr också Hvallátrar ovan s.ll8 f. 

3 Bæjanöfn (s.565)1 "merkir ef til vill að jörðin (túnið) líkist 
útþöndu skinni." 3 namn upptas; därav ett pl.: Skinnar, Rang. 

k Bæjanöfn (s.573)' "Skipar (svo AM. J)" (Arn.), endast detta 
namn. 

5 Baejanöfn (s.^53): "Aðeins einu sinni i fit.: porpar XIV /= 
Strandas./, sbr. 'fyrir porpum' AM; págufall kemur oft fyrir 
í DI, en aldrei nefnifall, en porpar mun pað hafa verið." 
(Jfr S.65) 
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språkbruk. Med utgångspunkt i dagens isländska namn av typen 

Berga finner vi i originaldiplom att det moderna Holtar (A.-

gkaft.) äldst möter oss som hollt (I525), Hrisar (Borg.) som 

hris (ca 13^2), Hrisar, (Fróðárhr., Snæf.) som hris (l480), 

Hrisar (Saurbæjarhr., Eyf.) som hris (1429), Hrisar (Svarfaðar-

dalshr., Eyf.) som Riis (lMf7), Seliar (Snæf.) som sel (I507). 

I avskrifter från I6OO- och 1700-talen stöter man på former som 

fliot ( = Fljótar, V.-Skaf.), gil ( = Giljar, N.-Múl.), Hus ( = 

Húsar, Rang.), sel (= Seljar, Mýr.). 

Namn som otvivelaktigt uppvisar en från appellativet avvikande 

böjning - i likhet med nutida bruk av samma namn - är biarger 

(nom., I55O, = Bjargir, Eyf.), hladner (nom., 1525, = Hlaðir, 

Eyf.). I avskrifter från 1500- och 1700-talen påträffas Eidar 

(nom. = Eiðar, S.-Múl.), fiosir (nom. = Fjósar, A.-Hún.), Hrijsar 

(nom. = Hrisar, Helgafellssveit, Snæf.), nesiar (nom. = Nesiar, 

Arn.), nesiar (nom. = Nesiar, Gull.). 

Som jag tidigare påpekat uppfattas i modern isländska de icke-

appellativa namnformerna (Eiðar, Holtar osv. ) i regel som masku

liner. Feminin böjning förekommer dock. (Se ovan s.6l ff.) I 

det material som jag redovisat ovan finner vi feminin böjning av 

Gerðar och Nesiar: 

ack. gerdar (1397) avskr. l6kö = Gerðar, Arn. 

ack. Gierdar (1570) avskr. l630(?) = Gerðar, Rang."*"' 

ack. Nesiar (I567) avskr. ca I7OO = Nesjar, Arn. 

Maskulin böjning finner vi av Bessahlaðir, Eiðar, Fjósar, Hrisar, 

Husar. 

ack. Bessahladne (I56O) avskr. I703 = Bessahlaðir, Eyf. 

ack. Eijda (I568) avskr. ca I7OO = Eiðar, S.-Múl. 

ack. Fiösa (I568) avskr. ca I7OO = Fjósar, A.-Hún. 

ack. hrijsa (lV79) avskr. 15^5 = Hrisar, V.-Hun. 

ack. Húsa (153*0 avskr. ca I7OO = Husar, Rang. 

I det material som Lundahl redovisar i sin exkurs finns inga is-

1 Det kan observeras att Gerðar., Rang. är ett av de få namn med 
neutralt grundord, om vilket en meddelare har rapporterat att 
han uppfattar det som feminint (jfr s.62). 
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ländska bebyggelsenamn av typen Berga (se ovan s.112 f») Bland 

de isländska originaldiplomen fram till 1^-50 möter vi endast 

appellativisk böjning av de plurala ortnamnen med neutralt grund

ord. Också efter denna tid uppträder i diplomen appellativisk 

böjning av namn som idag är kända under en icke-appellativisk 

form. Vidare vet vi att antalet appellativt böjda namn idag torde 

vara minst fem gånger så stort som de icke-appellativt böjda. (Se 

S.5I) Det förefaller på grund härav orimligt att tänka ^ig att 

de icke-appellativiskt böjda plurala namnen med neutralt grund

ord någonsin varit särskilt många på Island; kanhända aldrig fle

ra än dagens ca kO namn. 

De isländska plurala neutrala namnen har inte drabbats av någon 

blint verkande feminisering som Lundahl möjligen föreställt sig. 

Man kan hellre anta att vissa namn vid skilda tidpunkter och i 

olika sammanhang råkar ut för en formförändring: nom./ack.«for

merna är ju ingalunda ortnamnens enda rätta ansikte - de frekven

ta gen./dat.-formerna är det i lika hög grad eller högre. I takt 

med att appellativet fick en mer utpräglad namnfunktion var möj

ligheterna större att böjningen avvek från den ursprungliga, 

appellativa."'" Det är värt att observera att de plurala gårdnamnen 

med maskulina eller feminina grundord - och ändelser - är en 

1 Ortnamnsforskarna har i 'fallet Berga1 utan skönjbar anled
ning blivit allt säkrare på sin sak. År l89l menar Bugge att 
fenomenet är "meget udbredt" (ANF 7, s.263)1 år 1898 hävdar 
Rygh, (Indledning, s.ll f.), att denna genusförändring av gam
la namn "har været undtagelsefri Regel." Lundahl synes överta 
Ryghs uppfattning: det är ju den undantagslösa giltigheten 
som tvingar Lundahl till antagandet att genusförändringen 
uppkommit i urnordisk tid. - I själva verket vet man mycket 
litet om fenomenets tidigaste utbredning. Den appellativa 
dominansen i det isländska materialet kunde möjligen tyda på 
att en mera generell förändring av de norska namnen blir van
lig först långt efter det att Island koloniserats. Att de 
icke-appellativt böjda plurala namnen med neutralt grundord 
uppenbarligen uppträder i fem. dräkt i norska i3oo-talsdiplom 
har Tjäder ingående kunnat demonstrera. (Studier, 1967, s. 
Ik6 ff.) - Att också appellativt böjda plurala namn med neu
tralt grundord existerar i Norge torde stå klart. I den källa 
som Lundahl hänvisar till, Heimskringla, uppträder några gång
er ett norskt gårdnamn med dat.formen Meðalhúsum (ss.l89, 193, 
3^8, 383) en gång med gen.formen Meðalhúsa (s.3^9). Enligt 
reg. till Finnur Jonssons utgåva motsvaras namnformen av nom. 
Meðalhús = Melhus i Guldalen, Norge. I NG noteras sammanlagt 
11 Melhus-namn. I flertalet fall föreslås grundformen XMeðal-
húsar - dock utan att en dylik nom./ack.form har iakttagits 
eller behöver förutsättas. 
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numerärt så stark grupp i jämförelse med namnen med neutralt 

grundord: ar- och ir-namnen är idag åtminstone fem gånger flera 

(se ovan s.^l)» Detta förhållande torde - delvis - kunna förklara 

de ändelser som kännetecknar vissa plurala namn med neutralt 

grundord. Givetvis kan man också tänka sig norsk påverkan: det 

isländska Hlaðir t.ex. är måhända ett uppkallelsenamn. 

5.k Kommentar till det äldre språkbruket 

Sammanfattningsvis torde man av det i kap. 5 redovisade materi

alet kunna dra den slutsatsen att den böjning av plurala be

byggelsenamn som avviker från den appellativa och vars moderna 

förekomst jag redovisat i tidigare kapitel sporadiskt återfinnes 

i källor från l^tOO- och 1500-talen och framåt i tiden. 

De plurala bebyggelsenamnen har i stort sett behållit sin appel

lativa genusböjning men tendenser finns hela tiden att låta dessa 

namn bilda en speciell ortnamnskategori med appellativ-avvikande 

genusböjning. 
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6 APPELLATIV OCH NAMN 

6.1 Oväntad flexion av vissa appellativer 

Svaren på den del av frågelistan som rör ev. avvikande appella-

tivböjning (= fråga V) är så gott som alltid nekande: i intet 

fall uppges t.ex. att appellativerna fitjar, mýrar, staðir, vel-

lir uppträder med förändrat genus. Någon gång en kommentar t.ex. 

till möjligheten att säga:Mraeöa um þessa lauga" (se nedan s.l63). 

pekki það aðeins i einu tilfelli, eins og áður var frá-

skýrt, þar sem talað er um bæjarnafnið Laugar. (K.G.p. 

l88l, V.-Isf.) 

I svaren på frågelistan kommenteras dock på några ställen också 

onormal appellativböjning. Jag citerar: 

V.-Isf. Auk þess, sem sagt er um Fjörðurnar má minna á það 

að karlkynsorð eins og fætur og fingur virðist hafa náttúru 

til að bæta r_ við fleirtölu -þf- i munni nútímafólks: fætur-

nar, fingurnar - en almennt er enn lítið á það sem málvillu, 

- þó er það gamalt. (H.K. l9l0) 

A.-Skaft. Hinsvegar var almennt sagt hér og er nokkuð enn 

meðal eldra fólks fæturnar, fingurnar i stað: fæturnir, 

fingurnir, sem í eintölu er nefnd fótur, fingur (karlkennd). 

(V.G. 1900) 

Böjningen nom./ack. fæturnar, fingurnar är känd från hela Island. 

Stefán Einarsson nämner formerna i Icelandic (s.37)* Colloqui

ally the plurals ve tur, fingur, fætur are often feminine, especi

ally with the suffixed article: veturnar, etc., instead of vetur-

nlr.M Förf. vill dock inte rekommendera dessa former (liksom ej 

heller dat./ack. bróðir, jfr nedan s.133)« Förf. påpekar på annat 

håll att f6tur, fingur i talspråk kan behandlas som fem. också 

utan artikel: vera votur á báðar fætur, verkja i allar fingur.^ 

1 Stefán Einarsson, rec. av Valtýr Guðmundsson, Islandsk gramma-
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Björn K. pórólfsson påpekar att fotr och fingr kan behandlas som 

femininer i pluralis från 1500-talet.^ Han citerar från den is

ländska bibelöversättningen (1540 resp. 1584): faetrnar aa Iesu, 

Jóh. I2.3 (1584: fæturnar Iesu); sijnar Faetr, Dom. 19.21; mijnar 
2 

fingur, Lofkv. 5«5» Bandle tillfogar ytterligare ett antal exem

pel (Die Sprache der Guðbrandsbiblia, s.258) och påpekar beträf

fande den ofta förekommande pluralformen av fótur att feminin 

böjning huvudsakligen uppträder i ack. (framför allt i bestämd 

form); maskulin böjning förekommer alltså också, t.ex. fseturner, 

2 Mos. 27.18, þijner Faetur, 5 Mos. 8.4. Jfr också Fingur þijna, 

Ordzk. 7.3. 

I början av l800-talet har t.ex. Rask iakttagit feminin böjning 

av f otr (f ótur): "nyttjas i plur. (fætr) ofta som fæm. faetrnar."^ 

I isländskan betraktas alltså feminin böjning av fingur och fotur 

som felaktig. Ett annat s.k. rotnomen: fisl. nagl, pl. negl upp

fattas tidigt - i varje fall från 1500-talet - som feminint ord: 
k 

nom.sg. nögl, nom.pl. neglur, nöglur eller naglir. En rest av 

den gamla maskulina böjningen återstår i sammansättningar som 

t.ex. nagls rót; i övrigt accepteras nögl, neglur som feminint 

substantiv. 

Bandle söker förklara dessa genusskiften som delvis orsakade av 

"bedeutungsverwandte fem. Wurzelst., wie Bezeichnungen von Kör

perteilen ( hönd , t.önn ). M (a.a., s.257) En liknande förklaring 

förekommer hos Björn K. pórólfsson (Isl.Orðm., s.87) i samband 

med redogörelsen för feminina former som faetrnar, mijnar fingur: 

"pessi kvennkyns fleirtala er vafalaust áhrif af orðinu hynd". 

Någon sanning ligger måhända häri; viktigare tycks mig vara att 

påpeka hur få dessa maskulina rotnomina är. Pluralformerna med 

tik, ANF 42, S.28I. 
1 Isl.Orðm., s.86. Om neutral böjning av fingr i fisl. och fsv. 

se Cederschiöld, Studier över genusväxlingen, l9l5, s.90, 
Sturtevant, Old norse philological notes, Scand. Studies pres. 
G.T.Flom, 1942, s.52. 

2 Jfr Jón Helgason, Málið á nýja testamenti Odds Gottskálks-
sonar, s.58. 

3 Rask, Anvisning till isländskan, I818, s.295. 
4 Isl.OrÖm., s.87, Bandle, s.258, Jakob Jóh. Smári, Isl. mál-

fræði, S.54. Jón Magnusson upptar i sin Grammatica Islandica 
formen neglur och kommenterar: MQvidam etiam vitiose dicunt 
nöglur.71 (s. ̂5) 
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-r_ i nom. o. ack. - och framför allt det senare uppträdande -ur 

- har ej utan svårighet kunnat infogas i ett maskulint böjnings

system: på samma sätt som næturnar bildas fae tur nar - ett fingur-

nir är ett exceptionellt ordslut i jämförelse med fingurnar. 

Uppenbarligen är det ordets yttre dräkt snarare än dess innebörd 

som åstadkommer genusskifte i veturnar i st.f. veturnir. Jfr 

Stefán Einarsson, ovan s.133«"^" 

Orimligt är det att tänka sig inflytande på det semantiska pla

net i fråga om de icke ovanliga pluralerna bræðurnar, bændurnar, 

former vilka torde vara av ansenlig ålder även om de mera sällan 

påträffas i skrift. Dock förekommer i Guðbrandsbiblia (1584): 

Brædurnar, Post. 15.32, 1 Cor. 6.8, Brædunnar, Post. l8.l8 (= 
2 

Brædurna NT 1540). 

Från mitten av 1700-talet kommer dessa exempel: "enn Mag. Nico-

laus fann ráð við bændurnar"^, "eg gat ... skiljanliga talat við 
1+ 

innbyggendurnar". 

Det förefaller alltså ganska klart att man bör förstå dessa ge-

nusskiften (eller tendenser till genusskiften) som grammatiskt 

analoga former. Utan tvivel spelar bestämd form stor roll vid 

valet av feminin böjning. Att företeelsen kan vara ett problem i 

isländsk skolundervisning framgår av följande notis i Björn Guð-

finnssons skolgrammatik.^ MI talmáli ber stundum við að kven-

kynsgreinir er skeyttur við karlkynsorð. petta á sér einkum stað 

i þolfalli fleirtölu karlkynsorða, sem enda á -ur i fleirtölu. 

Er þá sagt bændur-nar i staðinn fyrir bændur-na, fætur-nar í 

staðinn fyrir fætur-nir eða fætur-na, fingur-nar i staðinn fyrir 

fingur-na, vetur-nar í staðinn fyrir vetur-na o.s.frv. petta er 

algerlega rangt." 

1 Jfr också Wessén, Till de feminina substantivböjningarnas 
historia, s.90 ff. Festskrift Hj.Falk, 1927. 

2 Bandle, s.267; jfr "Reiknade j modur Arf sinn j mots vid 
Braedur sijnar" (1494, DI 7i s.2l6, avskrift ca I6OO). 

3 Ludvig Holberg, Nikulás Klím. Islenzk þýðing eftir Jón Olafs-
son úr Grunnavik, utg. 1948, s.265* 

4 a.a., s.33-
5 Björn Guðfinnsson, Islenzk málfræði handa framhaldsskólum, 

1938, S.24. 
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Och passar man sig inte kan man bli offentligt åthutad: MMætti 

ég svo að endingu minna þýðandann á það sem hun eflaust veit, að 

orðið 1fætur1 er karlkyns en ekki kvenkyns."^" 

6.2 Utblick mot den isländska substantivböjningen i allmänhet 

Isländsk språkhistoria är tyvärr ett av vetenskapsmännen försum

mat område. Björn K. pórólfssons översikt över isländsk formlära 

under 1300- och l400-talen (med utblickar mot nutiden) och Band

ies stora undersökning av språket i Guöbrandsbiblia är grundläg

gande för vår kunskap om den "efterklassiska" isländskan fram 
2 

till omkring l600. Språket under de senaste århundradena har 

däremot ej studerats i nämnvärd grad; här väntar många intressan

ta uppgifter.^ 

Beträffande substantivböjningen kan man konstatera att den i 

stort sett ej förändrats sedan fornspråklig tid. De allmänna 

tendenser som utmärkt flexionen är lätt iakttagbara; några vik

tiga förändringar kan mycket schematiskt beskrivas på följande 

sätt: 

a-stammar. Många substantiv, vilka i fisl. böjs som a-stammar 

behandlas i nisl. som i-stammar, t.ex. dalir, selir. 

ia-stammar. I varje fall i talspråk har -r- trängt in i alla 

kasus av maskulina ia-stammar; t.ex. læknir, læknirs, læknir, 

læknir, pl. læknirar, læknira, læknirum, læknira. Böjningssättet 

betraktas ej som korrekt isländska, "is not considered good form 

even in conversation". Jakob Jóh. Smári för dock utan kommen-

1 Sigurður A. Magnusson, rec. av Walentin Chorells Læðurnar 
('Kattorna'), Morgunblaðið 1964-01-19. 

2 Viktiga arbeten om 1300-talets språk är Westergård-Nielsen, 
Låneordene i det 16. århundredes trykte islandske litteratur, 
19^-6, densamme, To bibelske visdomsb^ger og deres islandske 
overlevering, 1957. 

3 Den främsta anledningen till det ringa intresset torde vara 
den av Bandle antydda: isländskans grammatiska struktur är ju 
"im wesentlichen erhalten geblieben. So scheint es in der 
Tat auf den ersten Blick wenig verlockend, sich durch das 
grosse und schwer zugängliche Material mühsam durchzuarbeiten, 
um dann am Ende vielleicht doch nicht zu wesentlichen Resul
taten zu gelangen." (Die Sprache, s.2) 

4 Einarsson, Icelandic, s.^k. 
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tarer upp denna böjning med -r_- som talmålsmynd i sin grammatik. 

Böjningssättet är en ytterst vanlig - och gammal - företeelse. 

Enligt Björn K. pórólfsson börjar r-former uppträda i singularis 
2 •• 

i oblik form i varje fall under l400-talet. Äldsta exemplet med 

-ir i pluralis är enligt Isl.OrÖm., s.78, från år 1599: hellerum 

(av hellir m). I Guðbrandsbiblia är r-former vanliga i singu

laris, däremot finns inga plurala exempel. (Bandle s.205-206) 
3 I en ordbok från I65I förekommer pl. hellrar, hirðrar , i Níkulás 

Klim böjningsformer både efter det gamla och nya systemet: laeknis 

-læknirs osv. 

o-stammar. Redan i fisl. finner man en vacklan mellan o-stams-

och i-stamsböjning (Noreen, Aisl.Gr. § 3751 jfr Bandle s.2l8 ff.). 

I nisl. förekommer ett stort antal substantiv vilka numer enbart 

böjes som i-stammar. 

io-stammar. i-formen i dat. o. ack. tränger ut nominativformen på 

-r_ i de flesta hithörande substantiv. Enligt Björn K. pórólfsson 

uppträder i-former (som i t.ex. heiði) från 1500-talet och har 
5 nått sin nuvarande utbredning omkring l600-talets mitt. Endast 

ett fåtal substantiv har bevarat -ur i nom.; förutom bl.a. reyður, 

æður, brúður en rad personnamn, t.ex. Guðriður, Hólmfríður. 

i-stammar. Som framgår ovan har de maskulina och feminina i-

stammarna fått förstärkning från a- och o-stammarna. 

1 Islenzk málfræði, 1923» s.^5* 
2 Isl.OrÖm., s.l3i jfr Johannes L.L. Johannesson, Nokkrar sögu-

legar athuganir, 1924, s.77» - Björn K. pórólfsson.gör den 
intressanta iakttagelsen (s.79) att maskulina ia-stamsord då 
och då under 1500-talet uppträder utan r-form i nom.: hirði 
i st.f. hirðir. p. menar att dessa former avspeglar ett verk
ligt böjningssätt. 

3 Runolphus Jonæ, Grammaticæ islandicæ rudimenta, 1651» s.51-
k Holberg, Nikulás Klim, S.3OO, med en rad exempel anförda. 
5 Isl.OrÖm., S.8I, jfr Bandle s.22k. 
6 Björn K. pórólfsson påpekar (Isl.OrÖm., s.17) att den r-lösa 

nominativen av hithörande personnamn förekommer relativt ofta 
under I300- och l400-talen - liksom av namn tillhörande a-
stammarna. pórólfsson förmodar att detta kan bero på norskt 
inflytande "menn hafa i skirninni fengið nöfn með norskum myn-
dum. Eiginnöfn eru ihaldssöm i málum yfirleitt, og þegar þess 
er gætt, hve hvarf nefnifallsendingar er afar sjaldgæft í 
islenzku, virðist augljóst að endingarlaus nefniföll manna-
nafna eru ekki islenzkar málnyjungar". (a.a., s.l8) 
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u-stammar. Den väsentligaste förändringen är att -u_ i ack.pl. 

ersätts av -i_ i analogi med i-st. Dylika former förekommer redan 

i fisl. , Noreen, Aisl.Gr. § En allmännare övergång till 

—JL i ack.pl. och därmed ändelser som i-stammar i hela pluralis 

räknar Björn K. pórólfsson med från I5OO-talet.^ I litterärt 

språk och i vissa stående fraser förekommer dock fortfarande ack. 
2 

-ju, t. ex. leggja fé á vöxtu, stemma stigu fyrir. 

n-stammar. Inga större förändringar sedan fisl. (wan-, won- 

stammar böjs numer som rena an- resp. on-stammar, se Halldór 

Halldórsson, Málfræði, s.103* IO5.) 

Rotnomina, r-stammar, nd-stammar. Gemensamt för dessa är som be

kant pluralisändelsen nom./ack. -(u)r. Som framgått ovan före

ligger en tendens till femininböjning av hithörande maskulina 

substantiv. (I pluralis uppträder vissa feminina rotnomina som 

jo- eller i-stammar, f.ö. redan i fisl. Jfr Noreen Aisl.Gr. § klG-

417, Bandle, a.a., s.26l, Hægstad, Vestnorske maalf^re 11:2:3? 

S.129.) Om r-stammarnas och nd-stammarnas förenklade böjning, se 

Bandle, a.a., ss.265-269, Hægstad, a.a., s.129-130. 

Man observerar vid studium av den isländska substantivböjningen 

tendenser till utjämning av ovanligare former till förmån för 

vanligare. Den isländska substantivböjningen är dock märkligt 

oförändrad sedan formspråklig tid. 

Utom dessa utjämningar deklinationer emellan, allmänna tendenser 

till ett enklare böjningssystem, påträffar man ibland förändring

ar av den typ som omnämnes i grammatiska arbeten "but have been 

left - usually in footnotes - either without explanation or in

sufficiently clarified."^ Ofta synes det nämligen omöjligt att 

med någon grad av visshet kunna ange orsaken till bestämda för

ändringar. Dock torde formell påverkan betyda mest för skilda 

1 Isl.OrÖm., s. 8*f, Bandle, a.a., s.2^1. 
2 Einarsson, Icelandic, s.37i Halldórsson, Málfræði, s.99. 
3 Albert Morey Sturtevant, Irregularities in the old norse 

substantive declensions, Scandinavian Studies, l9, l9̂ 6-V7 , 
S.79. - Kända är vissa oregelbundenheter i personnamns böj
ning, t.ex. följande fall, hämtade från Isl.OrÖm.: Nom. Dagr: 
dat. Dag (jfr degi), (s.3), nom. Ingimundr: gen. Ingimunds-
(son) (jfr Ingimundar), (s.3), nom. Mår: gen. Mårs (i fr mås), 
(s.ll). 
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analogibildningar i substantivböjningen: substantiv med likartad 

yttre gestalt attraherar varandra. Stundom kan man ganska exakt 

peka på orsakerna till ett ords förändrade böjning. Så i de fall 

där substantivböjningen omformats som en följd av förändringar i 

uttalet. I Oddur Gottskálkssons översättning av NT, 15^0i före

kommer t.ex. gen.sg. kuarnar (Lúkas 17*2, Opinb. l8.2l).^ I fisl. 

finns däremot bara gen.sg. kuernar (till nom.sg. kuern, 'kvarn', 

o- eller i-stamsböjt, jfr Noreen, Aisl.Gr. § 375)» Genitivformen 

kvarnar förutsätter en nom.form kvörn. Rundning ve>vö efter kon-

sonant förekommer från omkring 1^+00, jfr kvöld 'kväll'. I ana

logi med andra feminina substantiv med JD i stammen (<u-omljutt a) 

t.ex. gjöf, gröf, höfn bildas gen.sg. kvarnar, pl. kvarnir. Dessa 

former (kvörn, kvarnar, kvarnir) är de i nisl. mest gångbara. 

6.3 Diskussion av olika slags genusskiften 

När man diskuterar förändringar av ords genustillhörighet kan 

det ofta vara tvivel underkastat om vi har med verkliga genus

skiften att göra, dvs en konsekvent förändring av alla särskilj

ande kasus, bestämningsord etc. I och för sig behöver inte ett 

bestämningsord i "fel" genus betyda att huvudordet verkligen 

ändrat genus; det kan vara fråga om en formel, vars utseende be

stäms av tillfälliga analogier. 

I nisl. förekommer då och då uttrycket i þann tíð, se Valtýr 

Guðmundsson, Islandsk grammatik, s.65« Den maskulina böjningen 

har gamla anor, den forekommer redan i fisl. (dock rätt sent be

lagd). Cl.-Vigf. citerar några dylika uttryck och vill som alter

nativ förklaring uppfatta þann inte som ack.mask. men som "þan = 

þá, 'þan' being an obsolete pron. form with a final n_, cp. þansi 

on the Runic stones." Seip finner maskulin böjning i Barlaams og 

Josaphats saga från omkring 1260-70: i þinum burðartið (N.Spr., 

s.187) men antyder att det möjligen kan vara exempel på kasus-

upplösning (jfr a.a., s.l9o). M. Hægstad anför (Vestnorske maal-

f^re 11:2:3i s.127) några exempel från Diplomatarium Islandicum 

("i brev fraa I5. hundr. til deils m."). I Guðbrandsbiblia slut

1 Exemplen finns omnämnda i Jón Helgason, Málið á N.T., S.i7. 
Aven den äldre gen.formen kuernar förekommer hos Oddur. 

2 Isl.Oröm. s.XIII. 
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ligen förekommer en rad exempel: j þann tijd, i þennan tijd 

o.dyl. uttryck (Bandle s.236). 

Uppenbarligen är det fråga om en fras om vars ålder och ursprung 

man kan vara oense. Men även om man till äventyrs accepterar tan

ken att frasen trängt in i isländskan från ett norskt språk där 

kasusupplösning börjat göra sig gällande, kvarstår väl den för

klaringen som den rimligaste och primära, nämligen att det van

liga substantivet timi (och fraser av typ í þann tima) attraherat 

tíð och föranlett genusskif te . 

En alldeles tillfällig förändring av genus möter vi i följande 

citat ur Guðbrandsbiblia: "Eg sa i Draume Vijnuid standa/ med 

þremur Kui.jslum/ þeir vrdu græner". 1 Mos. 40.10. 

Substantivet kvisl f. 'gren (av olika slag)1 är i isländskan 

alltid femininum. Sannolikt har här ordet kvistur m. föresvävat 

tanken.^ 

Liknande forklaring får tillgripas i följande exempel ur Oddur 

Gottskálkssons översättning av Nya Testamentet 15^-0: "einginn 

gat þann lof song numit/ vtan einazta þeir hundrat og fiorer og 

fiorutige þusender sem keypter eru af iordunne" (Opinb. 14.3). 

Jón Helgason förklarar (Málið, s.7^)i "pað sem hjer ræður kyninu 

er eflaust það, að ått er við karlkynsverur, en ekki hitt, að 

sjálft orðið 'þúsund' geti verið masc." 

I dessa nu citerade exempel på oväntade, osäkra genusskiften är 

det ett bakomliggande begrepp, ett huvudord om man så vill, som 

dominerar tanken. Ordets betydelse har däremot ej för

ändrats. Men givetvis kan ett ords innebörd medvetet eller omed

vetet ändras och den yttre dräkten av denna anledning bli annor

lunda. Så är ibland fallet med det láð n. som uppträder framför 

allt i poetiskt språk. Enl. Lexicon Poeticum betyder láð nop-

rindel. 'ett stykke land, taget i besiddelse', land i alm."^ 

1 Jfr nsv. i sinom tid, i rät tan tid som Siljestrand menar bero 
på inverkan frän uttryck som fsv. annan tima o.dyl. (Ordböj
ningen i Västmannalagen, 1, s*lll) 

2 Jfr Bandle, s.221. I den nuvarande bibelöversättningen heter 
det nA vinviðinum voru þrjár greinar og jafnskjótt sem hann 
skaut frjóöngum, spruttu blóm hans ut". 

3 Lexicon Poeticum, 1931. 
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Alex. Johannesson, som översätter láð med 'grundbesitz, land'\ 

jämför bl.a. med ags. láð 'grundstiick' och sv. dial, fælad, 

'weideland1. I modern isländska förekommer láð n. i några stå

ende uttryck yfir el. um láð og lög, á láði og legi med betydel

sen 'till lands och sjöss' och láðs og lagar dýr 'amfibie'. Se 

Bl. och Böðv. 

I rimur uppträder láð med neutralt eller feminint genus. Jag ci-
2 

terar nagra feminina böjningsformer hämtade ur Rimnasafn. 

I betydelsen 'land, jord': 

"ecki mun þat all long nad 

eiga skal hon aa þessare ladM (Skáldhelgarimur, VI, 48) 

Som kenning för 'kvinna': 

"Biortuzt suarade bauga lad 

blid var þellann veiga" (Hjálmþérsrímur, XI, 20) 

Som kenning för 'ring': 

MBlidir drvcku bonda hia 

bytir ofnnis ladarM (Skáldhelgarímur, I, 16)^ 

Som kenning för 'bröst': 

"Girndar modrin grefur upp strid 
£ 

og gengr um minnis ladir" (Blávius rimur ok Viktors, I, l) 

Som kenning för 'arm, hand': 

"Hauka láðin harðla sterk 
n 

hon var prýdd með Fenju verk" (Konraðsrímur, III, 6) 

Därtill förekommer ett antal exempel med den väntade neutrala 
g 

böjningen, se Ordboken. 

1 Alexander Johannesson, Isländisches etymologisches Wörter
buch, 1956. 

2 Rímnasafn. Samling af de ældste islandske rimer, l905-12, 1-2. 
3 Rímnasafn, 1, s.l52. 
k Rímnasafn, 2, s.75» 
5 Rímnasafn, 1, S.IO7. 
6 Rimnasafn, 2, s.604. 
7 Riddara-rimur, utg. Theodor Wisén, I881, s.ll6. 
8 Ordbog til de af Samf. til udg. af gammel nord. litt. udg. 

rimur, 1926-28. 
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I sammansättningar uppträder láð i sílkiláð f. 'kvinna' och 

viskuláð n. 'brost'. 

Ordboken påpekar att feminin form uppträder "især i kvinde-

kenninger" (s.232) och Björn K. pórólfsson kommenterar: nLáð er 

sjálfsagt orðið kvennkyns vegna þess, að það er oft haft i kven-

kenningum, einnig haukaláð kenning á hendi.""*" 

Förklaringen är - som framgår av ovanstående exempel - måhända 

inte självklar, men tanken förefaller rimlig: man kan anta att 

substantivet láð påverkats av den nya betydelsen, vilket visar 

sig i genusskifte. 

Ett annat substantiv med ursprunglig innebörd 'jord, land' är 
2 fron n., ett poetiskt ord som ofta används i betydelsen Island. 

I rimur har fron ofta feminint genus i kenningar för 'kvinna'^: 

"Hiýldum gaf sú hringa frón 

hrannar bál og klæði" (Friðþjófs rimur, I, 10) 

"Hennar enni, hlýr og sjón, 

haka og munnr inn bjarti 

berr af hverri bauga frón 

beint þótt meira skarti" (Friðþjófs rimur, V, 10) 

Man kan förmoda att det är den förändrade funktionen, innebörden, 

som åstadkommer dessa mer eller mindre tillfälliga genusföränd-

ringar. 

Vi har i dessa ords användning i rimur funnit ett slags parallel

ler till ett karakteristiskt drag hos ortnamnen: hos ortnamnen 

liksom hos kenningar möter vi ju appellativerna i en speciell 

1 Isl.Orðm., s.9. 
2 Ordet har väl blivit mest känt genom första raden i Jonas 

Hallgrimssons bekanta dikt: "Island, farsaelda frón og hag-
sælda hrimvita móðir." 

3 "Orðin frón og láð munu ávalt kvennkend, þegar þau eru höfuð-
orð i kvenkenningum." (Björn K. fórólfsson, Rimur fyrir l600, 
S.191) 
Rímnasafn, 1, s.^-12. 

5 Rímnasafn, 1, s.^-43; hverri rättat av Finnur Jonsson från 
hverie. 
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funktion; ortnamnen har en primär och en (mer eller mindre) se

kundär innebörd. Därav följer att analogiska böjningssätt (jfr 
2 

'movering1 i Lars Hellbergs terminologi) kan antas bli vanli

gare hos dessa substantiviska ord än andra, och också, såvitt 

jag förstår, att bebyggelsenamn, med ett dominerande grundord 

'jord1, 'gård1 lättare kan påverkas än motsvarande terrängord, 

där den appellativa betydelsen kvarstår. Men: givetvis kan dess

utom ortnamn liksom appellativer uppträda med förändrat genus 

på grund av formella analogier. Självfallet bör man - oftast -

som bakgrund för genusförändringar räkna med både form och inne-

håll.3 

G.k Namn och numerus 

Påfallande i de isländska plurala bebyggelsenamnens morfologi är 

att numerusskiften är så sällsynta. Den plurala formen tycks vara 

en oundgänglig, fast fixerad del av namnet. Endast vid två till

fällen exemplifieras i frågelistsvaren ett dylikt numerusskifte 

1 I fråga om utländska ortnamn föreligger ej denna dubbla inne
börd; så snart ett namn verkligen känns främmande i det is
ländska böjningssystemet borde ett bakomliggande 'mönsterord' 
ha större möjlighet att göra sig gällande. Oskar Bandle har 
studerat översättarnas behandling av ortnamnen (s.290 ff•) i 
Guðbrandsbiblia. Genusförhållandena är förvirrande: ibland är 
det genusbruket i förlagan som tas upp, ibland har tydligen 
ett bakomliggande begrepp föresvävat tanken, så t.ex. allt 
Libanon, Jos. 1.4., vars neutrala genus väl orsakas av ett 
tänkt grundord 'fjäll1. Jfr med pater noster som i isländska 
källor behandlas som fem. i motsats till latin och tyska. Fe
minint genus beror säkerligen - såsom Westergård-Nielsen har 
antagit - på association med ordet och begreppet bæn f. (Låne
ordene, s.LXl) - Kristján Eldjárn har påpekat för mig att fem. 
böjning av pater noster uppträder på en isländsk runsten, nu
mera i pjóðminjasafn Islands. Runstenen är från Kalmanstunga, 
Borg., ca 1^30: her huiler ion gils son fins sonar les þu eina 
pater noster firir hans sal. (Jfr Eldjárn, Hundrað ár i pjóð-
minjasafni, nr. 89.) Kristján Eldjárn har vidare påpekat för 
mig att "Faðirvorið er hvorugkyns eins og vor.M 

2 Om movering se ovan s.92 f. och Plural form s.l48. - I Plural 
form (s.l49) ger Hellberg instruktiva exempel på Covering1  

av familjenamn. Han anför de två namnen Berg och Spjut och 
påpekar att man mycket väl kan kalla personer med dessa namn 
Bergen, Spjuten, ja, man kan t.o.m. tala om Bergarna och Spju
tarna. Appellativernas betydelseinnehåll har här trängts un
dan; genusväxlingen kan antas ha "en alldeles speciell grund, 
nämligen övergången till namnfunktion.M (a.a., s.l^l) 

3 Ett intressant, allmängiltigt resonemang om olika typer av 
genusförändringar förs av Beito i inledningen till hans Genus-
skifte i nynorsk, 19^4, s.1-8. 
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- men då av ett terrängnamn: 

Vil nefna óvenjulegt örnefni í Bolungarvík, nafn á fjalli 

sem kallast Ernir, sem er fleirtala af fuglsheitinu örn. 

pað er beygt þar óbreytt i öllum folium nema i eignarfalli, 

þar er það Ernirs eða Ernis, þágufall mun vera Erni. Avalt 

eintölubeyging. Fuglsheitið örn var áður ýmist notað i 

karlkyni með fleirtölunni ernir, eða kvenkyni arnir. Jeg 

held kvenkynsmyndin sje alveg horfin." (K.G.p. l88l, 

V.-Isf.)1 

I Arnardal við Skutulsfjörð (á Vestfjörðum) er fjallsöxl 

eða fjallsendi, sem heitir Ernir og beygist þannig: Ernir, 

Erni, Erni, Ernis. Fuglsnafnið örn beygist aftur á móti 

þannig í fleirtölu: Ernir, erni, örnum, arna. (B.I. l9o8, 

V.-Hún.) 

Man kan ha skiftande mening om anledningen till fjällets namn. 

Intressant i sammanhanget är numerusförändringen, vilken väl får 

antas bero på en dominerande föreställning om ett fjäll och där-
2 

med naturlig anslutning till de vanliga ia-stammarna. 

De plurala bebyggelsenamnen tycks däremot uppträda med ett nume

rus som blivit ett med namnet.^ Pluraliteten innebär dock inte 

alltid flertal i konventionell mening; jfr ovan s.80. 

1 Jfr Arbók Ferðaf., 1949, "Yzti hluti fjallsins milli dalsins 
/= Arnardalur/ og Skutulsfjarðar heitir Ernir, en fjallsmúlin 
austan dalsins, sem er yzti endi Súðavíkurhlíðar, kallast 
Hömlur.", S.59. - 9m är fem. redan på 1500-talet enligt Isl. 
Orðm., S.84. Runólfur Jonsson har pl.formen ernur. (Jfr Wes-
tergård-Nielsen: To bibelske visdomsbjzfger, 19^7, S.30, med ex. 
av fem.böjningar.) Valtýr Gudmundsson, Islandsk grammatik, an
ger liksom Stefán Einarsson, Icelandic, (s.^Ol), mask. och 
fem. form som normala. Valtýr Gudmundsson säger dock "hyppigst 
huk. som höfnn (s.60). 

2 En liknande numerusförändring - i detta fall kombinerat med 
genusskifte - kan iakttas i ett annat exempel, som en av mina 
sagesmän meddelat mig: Loftleiðir f.pl. kan någon gång upp
träda som ett singulart ia-stamsord, gen. Loftleiðis. Rimligt
vis beror en sådan utveckling på en bakomliggande föreställ
ning 'fyrirtæki' el.dyl. 

3 Jag bortser från växlingen -staðir: -staður sammanhängande 
med det singulara ordets innebörd i ortnamn: 'gård med kyrka', 
'prästsäte' o.dyl. Finnur Jonsson förklarar -staður istf -sta-
ðir som en förkortning av -staðastaður (Bæjanöfn s.^51). (Jfr 
Linde, Studier över de svenska sta-namnen, 19^1, s.l60, Kous-
gård Sørensen, Danske bebyggelsenavne på -sted, 19^8, S.I7I.) 
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Att flertalsformen har bevarats så konsekvent - trots alla möj

ligheter att associera till ett sing, jörð^ sammanhänger måhända 

med en mer eller mindre omedveten påverkan från "utsträcknings-

namn" av typ Aurar, Leirur etc. (se ovan s.82). 

6.5 Appellativ blir namn 

Det finns till slut anledning att försöka belysa förhållandet 

appellativ och namn med hänvisning till de iakttagelser som jag 

redovisat i tidigare kapitel. 

De förändringar vilka vi iakttagit i de plurala ortnamnens böj

ning tycks ofta innebära fullständiga, morfologiskt helt genom

förda genusskiften. Dessa icke-appellativiska böjningar är ibland 

kända blott på begränsade områden; man bör jämföra med preposi-

tionsbruket, som är mycket växlande sett över hela landet men 

fast i det lokala språkbruket. Det förhållandet att namnen i så 

hög grad är prepositionsnamn torde f.ö. vara em anledning till 

de skiftande böjningar vi har iakttagit. 

Genusförändringar har vi funnit framför allt bland bebyggelse

namnen, i mindre grad bland terrängnamnen. I avsnittet om genus-

förändringar bland appellativerna sökte jag göra troligt att sub

stantiv, vars betydelse har förändrats, lättare påverkas till 

analogiska böjningssätt. Detta kan vara en anledning till skill

naden i genusskiftesfrekvens mellan bebyggelsenamn med innebörden 

1 jörð' o.dyl. och terrängnamnen med en mer eller mindre appella-

tivisk innebörd. Andra, formella faktorer spelar sannolikt stor 

roll. 

Svårigheterna är stora när man skall försöka urskilja och defi

niera de krafter som styr ortnamnens genusförändringar. Ofta är 

det en omöjlig uppgift. Vissa tendenser tycks man dock kunna ur

skilja i spänningsfältet mellan appellativ och namn. Några syn

punkter : 

1 Jörð har varit den normala beteckningen för gård, jfr: "Be
tegnelsen for en g/ård/ som en jordenhed var jörð, mens g. 
husene kaldtes bær. Betegnelsen garður förekommer kun om 
enkelte stormænds g. i i3oo- og l400-tallet, utvivlsomt under 
indflydelse af no. sprogbrug.", Kulturhistoriskt lexikon, 5i 
sp.632. 
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Att plurala bebyggelsenamn på -ar med feminint grundord kan be

handlas som maskuliner över hela Island bör sannolikt sättas i 

samband med deras fåtalighet. Motsvarande maskulina namn är fem 

gånger så många. Man kan jämföra med de feminina plurala namnen 

på -ur, vars feminina genus aldrig ifrågasätts. 

Liknande formella skäl förklarar också att de icke-appellativiskt 

böjda namnen med neutralt grundord på -ar uppfattas som maskuli

ner. Jfr ovan s.131 f- Maskulinböjningen uppträder likaledes över 

hela Island. 

Det förhållandet att maskuliner på -ir inom ett relativt stort 

men avgränsat område behandlas som femininer är mer uppseende

väckande; ortnamnen med maskulint genus är en till numerären 

mycket stor grupp. Man väntar sig därför inte formell analogi 

som troligaste eller enda förklaring till genusskifte. 

I och för sig är det ju tänkbart att Auðnir, Tjarnir, Upsir, 

Urðir dominerade av maskulina staðir-namn kommit att uppfattas 

som maskuliner. Ack.former som Reykir, -staðir, -vellir (med -r) 

skulle då i nästa steg kunna förstås om hyperkorrekta böjnings

former. 

Det förefaller dock rimligare att utgå ifrån att det är ix-namnen 

med maskulint grundord som primärt kommit att uppfattas som femi

niner. Den maskulina böjningen av Auðnir etc. (i samma områden) 

kan med denna utgångspunkt förstås som hyperkorrekta böjnings

former."^ En rad faktorer kan nämligen - tillsammans - ha bidragit 

till denna (sär)utveckling i Eyjafjarðarsýsla och närliggande 

trakter: 

1. ar-pluraler har en benägenhet att uppfattas som maskuliner, 

se ovan s.59. ir-pluralerna kan möjligen just därför identi

fieras som femininer. Jfr förhållandet mellan terrängnamnen där 

ar-pluralerna oftast är maskuliner och ir-pluralerna femininer, 

1 Kluftarnir (till Kluftir, Arn.) samt (um) Laugardæli (till 
Laugardælir, Arn.l (se ovan s.58) är de enda maskulinformerna 
i frågelistan av ir-namn med feminint grundord utanför Eyf.-
S.-ping. Tydligen ansluter sig böjningen av Kluftir till ar-
pluralerna (typ Laugar, jfr Borgir, s.56). Maskulinformen av 
Laugardælir är sannolikt en analogibildning till -dælir m.pl. 
'Dalboer' (Bl.). 
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se ovan s.?8. 

2. vellir-namnen kan tydligen lätt associeras med on-stamsplura

lerna (jfr völlurnar s.10 och s.68 och Vallna s.35). En ev. femi

nin böjning av vellir-namn (t.ex. Möðruvellir) kan ha bidragit 

till att också staðir- och Reykir-namnen uppfattats som femi

niner. 

3. Begreppet jarðir har måhända lokalt kommit att dominera de 

talandes föreställning så att en feminisering av de maskulina 

ir-namnen blivit följden. 

k. Sociala faktorer - ev. norskt medeltida inflytande? - kan ha 

bidragit till att stabilisera fenomenet. Bakgrunden till det 

högst hypotetiska norska inflytandet kunde möjligen tecknas på 

följande sätt. 

Det är allmänt bekant att biskopar men också präster i den is

ländska kyrkan under katolsk tid ofta var norrmän. Känt är vidare 

att under den katolska tiden "Nordlandsfjärdingens västligaste 

del /spelade/ en speciellt i förhållande till sin areal men även 

i förhållande till sin folkmängd synnerligen viktig rollM för den 

isländska kyrkan. Citatet är hämtat ur Jón Helgasons uppsats Om 

ordet 'gud1i isländskan (ANF kk, 1928, s.^51). Helgason som tror 

sig kunna lokalisera uttalet gu>gvu till trakten Húnavatnssýsla-

Eyjafjörður menar att kyrkans språk kan ha gjort sig särskilt 

gällande i denna del av landet där förutom ett biskopssäte (Hó-

lar) också tre munkkloster (pingeyrar, Munkaþverá, Möðruvellir) 

och ett nunnekloster (Reynistaður) var belägna (= hälften av lan

dets kloster). Med gillande citerar Helgason Br^ndum-Nielsen: 

"Sprogforandringer ... udgaar fra visse Centrer, ofte fra ganske 

enkelte Individer, der da i det givne Tilfælde bliver sproglige 

Normgivere, som efterlignes, fjzirst af en snævrere Kreds, senere 

af alle inden for et vist (steds- og tidsbegrenset) Sprogsam-

fund.n (Dialekter og Dialektforskning, s.58) Kanhända har det 

norska inflytandet från de två klostren i Eyjafjörður, Munka-

þverá och Möðruvellir, varit så starkt att feminiseringen av de 

plurala ir-namnen blivit bestående minnen i trakten. (Att refor

mer i ack. av dessa namn är vanliga i norska medeltida källor vet 

vi genom Hellberg, Plural form, särskilt s.25 ff. och Tjäder, 

Studier, s.lkk ff.) 

Det äldre materialet synes visa att de sporadiska genusföränd-
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ringarna bland de plurala ortnamnen kan äga avsevärd ålder. Ka

rakteristiskt är att det ofta är samma namn som uppträder med 

förändrat genus - i den meningen ett stabilt fenomen. 

I grammatisk litteratur kommenteras i regel endast genusskifte 

av namn med neutralt grundord. Dessa namn är ju uppseendeväckande 

också i sin nominativform, vilket givetvis bidragit till att göra 

dessa namn särskilt intressanta. Någon anledning att betrakta 

dessa namn annorlunda än övriga icke-appellativiska böjningar 

finns inte, såvitt jag förstår. De appellativiskt böjda neutrala 

namnen har på Island sannolikt alltid varit många gånger flera 

än de namn som så småningom uppträder i ny, icke-appellativisk 

dräkt. 

Vi har kunnat iaktta att primära ortsangivelser utvecklas i 

riktning mot stelnade formler. Appellativerna som 

ingår i de plurala bebyggelsenamnen - vars pluralitet har skif

tande bakgrund - får i sin nya funktion (som namn) ett nytt inne

håll.^" Den icke-appellativa böjningen - liksom prepositions-

formlerna, se ovan s.84 ff. - är enligt min mening ett exempel på 

hur en ny innebörd av ortsangivelsen (eller ortsbeskrivningen) 

gör sig gällande. Om de skandinaviska bebyggelsenamnens utveck

ling har Gun Widmark träffande sagt att de blivit e tike t ter: "Vad 

som tidigare hade varit individuellt karaktäriserande benämningar 
2 

övergår till att bli rena beteckningar." De isländska ortnamn 

som uppträder i icke-appellativ dräkt är på väg att bli "rena 

beteckningar". 

Det finns ytterligare stadier på namnens väg mot ett särskilt 

ortnamnsparadigm: numerusförenkling, kasusförenkling, genus-

förenkling. Exempel på dylika företeelser finner man som bekant 

i Skandinavien. (Synpunkter på denna skandinaviska utveckling 

refereras utförligt av Börje Tjäder, 1%?, framför allt s.7-37.) 

På Island befinner sig ortnamnen i början av en dylik utveckling 

- och "paradoxalt nog väl också i slutet: den isländska språk

vården är vaksam. 

1 Det singulara namnet tycks komma att stå appellativet närmre 
både till form och innebörd. 

2 Gun Widmark, Till frågan om uppkomsten av vårt ortnamns-
slutande -a., '1974, s.28^. 
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7 SAMMANFATTNING 

1. Inledningsvis (kap. l) påpekas att man i språkvetenskaplig 

litteratur endast i ringa utsträckning behandlat isländska ort

namn. Någon ortnamnsforskning i skandinavisk mening har knappast 

förekommit på Island. 

Från morfologisk synpunkt möter man på Island ett ortnamnsskick 

som visar slående likheter med ortnamnsskicket i Skandinavien 

under tidig medeltid. Nutida isländsk ortnamnsmorfologi kan där

för tänkas belysa allmännordiska ortnamnsproblem. 

Avhandlingen behandlar några drag i de moderna isländska, plura

la bebyggelsenamnens flexion. Framställningen vidgas dock till 

att också omfatta de icke-bebyggelsebetecknande namnen samt be

byggelsenamnens böjning i gammal tid. Det har vidare förefallit 

vara av vikt att anknyta till prepositionssystemet vid isländska 

ortnamn och isländsk appellativböjning i gammal och ny tid. 

2. I kap. 2 redovisas resultaten av en radioenkät som gjordes på 

Island år l96l. Av denna enkät framgick att gårdnamnsformer så

som -staðir, -vellir, Reykir har en benägenhet att betraktas och 

behandlas som femininer i Eyjafjörður på norra Island, särskilt 

i Svarfaðardalur. Motsvarande appellativer böjs på normalt sätt, 

dvs som maskuliner. 

3. Svarfaðardalur ägnas en djupundersökning i kap. 3- Dalgången 

beskrivs. Tidigare kommenterade, språkliga egenheter i Svarfaðar-

dalur redovisas. Det konstateras att befolkningsförhållandena i 

dalgången har varit stabila. Bebyggelsenamnen i dalgången och de 

plurala terrängnamnstyperna i Svarfaðardalshreppur redovisas. 

Det konstateras att feminin böjning av plurala gårdnamn, vari in

går maskulina i-stammar eller u-stammar, är regel i Svarfaðar-

dalur. De plurala gårdnamnen Urðir, Upsir, Auðnir med feminina 

grundord uppfattas vanligen som maskuliner (ack. Urði, Upsi, 

Auðni). Den icke-appellativa böjningen Hrísar (Hrisir) (till 
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hris n.) uppträder med ack.formerna Hrisa (Hrísir, Hrisi). 

De icke-appellativa formerna, som enligt sagesmannen tillkommer 

endast de plurala gårdnamnen, kan exemplifieras från källor från 

l800-talet i Svarfaðardalur. 

k. För att om möjligt få en överblick över böjningen av de plura

la ortnamnen i olika delar av landet tillställdes språkintresse-

rade personer runt Island ett antal frågor om ortnamns böjning 

(se bil.). I kap. k meddelas fördelningen av de plurala bebygg

elsenamnen i varje sýsla i landet (s.k2 ff.). Ungefär en fjärde

del av de isländska bebyggelsenamnen har plural form, 1.3^ pl. 

namn. 

Bebyggelsenamn med maskulint grundord. Radioenkäten bekräftas. 

Feminin böjning av ir-pluraler förekommer i Eyjafjörður, i Fljót, 

Skagafjörðurs nordöstligaste dalgångar, samt i de västligaste de

larna av Suður-pingeyjarsýsla. 

Bebyggelsenamn med feminint grundord. Maskulin böjning uppträder 

eller kan uppträda runt hela Island av ar-pluralerna Brúar, Fit

jar , Kotlaugar, Laugar, Myrar, pingeyrar samt av ir-pluralerna 

Auðnir, Borgir, KlUftir, Laugardaslir, Tjarnir, Upsir, Urðir. 

Bebyggelsenamn med neutralt grundord och icke-appellativisk böj

ning. De icke-appellativiska pluralformerna (29 ar-pluraler, 3 

ir-pluraler) uppfattas i regel som maskuliner. 

Av några svar på frågelistan framgår att också icke-bebyggelse-

betecknande plurala namn kan uppträda med förändrat genus. Genus-

avvikelserna förefaller dock vara vanligare bland bebyggelse

namnen. 

Det görs ett försök att tolka pluralitetens innebörd hos terräng

namnen. Det konstateras att pluraliteten måste tolkas på skilda 

sätt. Det påpekas vidare att det existerar ett nära samband mel

lan terrängnamn och bebyggelsenamn: någon förutom habitationen 

avgörande skillnad mellan terrängnamn och bebyggelsenamn kan man 

knappast finna. 
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Det framhålles att nominativ-ackusativformer av ortnamn är föga 

frekventa i isländskt talspråk. En anledning är att ortnamnen i 

hög grad är prepositionsnamn vilket kan tänkas åstadkomma en viss 

osäkerhet om respektive namns böjning. Det komplicerade preposi-

tionsbruket åstadkommer en rad små språkområden. 

Det skiftande bruket av prepositioner kan anses sammanhänga med 

den semantiska bakgrunden: det benämnda framstår så klart för 

tanken att det påverkar benämningen. När 'jorden1, 'gården1 eller 

något annat huvudord blir dominerande för tanken kan preposi-

tionsbruket förändras. 

5. I kap. 5 vidgas diskussionen till att också omfatta äldre is

ländskt språk. Med utgångspunkt i Islandske originaldiplomer 

indtil lk$0 samt Diplomatarium Islandicum 7-9 anknyts till de 

exempel som Lars Hellberg har givit (i Plural form) av feminint 

böjda namn med maskulint grundord. De fåtaliga exempel man uppen

barligen kan finna i medeltida källor och senare visar en viss 

geografisk överensstämmelse med dagens utbredning. Det görs ett 

försök att visa att jörð, jarðir lätt kan bli styrande begrepp 

i de sammanhang där gårdnamn förekommer. 

Sporadiskt uppträder från mitten av l400-talet maskulina former 

av plurala namn med feminint grundord. 

I de isländska originaldiplomen från tiden före ik^O finns inga 

exempel på icke-appellativisk böjning av plurala namn med neu

tralt grundord. Eftersom dylika namn - ibland hämtade från is

ländsk litteratur - behandlats tämligen utförligt i skandinavisk 

ortnamnsdebatt anknyts till denna. Det påpekas att man i denna 

debatt utgått från norska namn i isländska källor. Det hävdas i 

avhandlingen att någon undantagslös förändring från appellati-

viska till icke-appellativiska former (av pl. namn med neutralt 

grundord) ej gäller isländskt ortnamnsskick; de fåtaliga icke-

appellativiska namnen synes vara analogibildningar till de långt 

vanligare ar- och ir-pluralerna. Uppkallelse efter norska namn 

kan också tänkas. 

Också efter 1^+50 uppträder i de isländska diplomen stundom appel

lativ böjning av namn som idag är kända under en icke-appella-
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tivisk form. 

Den böjning av de plurala bebyggelsenamnen som avviker från de 

appellativiska (maskulin eller feminin form, neutralt grundord) -

och vars moderna förekomst redovisats i kap. k - återfinnes spo

radiskt från 1500-talet. 

6. I det avslutande kapitlet (kap. 6) redovisas exempel på ovän

tad flexion bland appellativer och ges en sammanfattande utblick 

mot isländsk substantivböjning i allmänhet. 

Det påpekas att en förändring av genus inte ovillkorligen innebär 

verkliga genusskiften; det kan vara fråga om formler, vars 

utseende bestäms av tillfälliga analogier (så t.ex. í þann tíð  

där den maskulina formen säkerligen är en analogiform till i 

þann tima). 

Med exempel från poesins språk demonstreras att ords förändrade 

innebörd kan föranleda genusförändring (láð n. uppträder med fem. 

genus i betydelsen 'kvinna'). Ortnamnen har på liknande sätt en 

primär och en sekundär innebörd. När den appellativiska inne

börden har bleknat kan namnets sekundära innebörd, t.ex. 'jor

den1, 'gården', medföra att analogiska böjningssätt blir vanliga 

hos dessa substantiv. 

De genusforändringar som har iakttagits tycks innebära fullstän

diga, morfologiskt helt genomförda genusskiften. Ett försök görs 

att urskilja några av de krafter som styr de isländska, plurala 

ortnamnens genusförändringar: 

Att plurala bebyggelsenamn på -ar med feminint grundord kan be

handlas som maskuliner över hela Island sägs höra samman med de

ras fåtalighet. De motsvarande maskulina namnen (på -ar) är fem 

gånger fler. Liknande formella skäl kan förklara att de icke-

appellativt böjda namnen (på -ar) med neutralt grundord uppfattas 

som maskuliner. 

Att plurala bebyggelsenamn på -ir med maskulint grundord inom 

ett relativt stort men avgränsat område behandlas som femininer 

är mer uppseendeväckande, eftersom ortnamn med maskulint genus 

152 



är en till numerären mycket stor grupp (8l % av de plurala nam

nen). Olika faktorer kan tänkas ha bidragit: kanske har t.ex. 

begreppet jarðir - i en avgränsad del av landet - så kommit att 

dominera tanken att en feminisering av de maskulina ir-namnen 

blivit följden. Den maskulina böjningen av Auðnir, Tjarnir, 

Upsir, Urðir (i samma områden) kan med denna tolkning förklaras 

som hyperkorrekta böjningsformer. Som ett hypotetiskt förslag 

framkastas att det medeltida, kulturellt starka, norska infly

tandet i just dessa delar av Island måhända spelat en roll vid 

feminiseringen av de plurala ir-namnen med maskulint grundord. 
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8 SUMMABY 

Chapter 1. This thesis deals with a few characteristics of the 

inflexion of modern Icelandic settlement names in the plural, but 

also takes up plural names of places other than settlements, as 

well as the inflexion of the plural settlement names in olden 

times. In addition, reference is made to the preposition system 

in Icelandic place names and Icelandic inflexion of appellatives 

in ancient and modern times. 

Chapter 2. With the expression fara út í Rikkilsstaðir, where 

there is an unexpected -r in the accusative, as a basis for 

study, the results of a radio survey in Iceland in l96l are 

presented. This survey makes it apparent that farm name forms, 

such as -staðir, -vellir, and Reykir, are regarded as feminines 

in Eyjafjörður in northern Iceland, especially in one of the 

by-valleys called Svarfaðardalur. The survey also shows that 

Urðir and Upsir with the feminine earliest forms urð f. and 

ups f. often take an r-less form in the accusative, i.e. take a 

form which is in accordance with masculine inflexion. 

Chapter 3» A detailed study of Svarfaðardalur. A description of 

the valley. A presentation of earlier linguistic comments on the 

Svarfaðardal dialect. Population characteristics in the valley 

are described as stable. A presentation of settlement names in 

the valley, as well as the types of plural land area names 

("terrängnamn") in the part of the valley which comprises Svarfa-

ðardalshreppur. plural land area names can be divided up into 

90 name types. The most common name type is of names with mascu

line earliest forms and nominative with -ar, accusative -a. The 

ar plurals amount to *f9.6 % of the total number of names. Of the 

18 plural farm names in Svar f aðardalshreppur, l*f are n ames with 

masculine earliest forms, nominative -ir, accusative -i. (12 

-staðir, Uppsalir, Vellir) and 1 with the nominative -ar, accu

sative -a. ( Melar ). 

It is established that feminine inflexion of plural farm names, 
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in which there are masculine i-stems or u-stems, is the rule in 

Svarfaðardalur. The plural farm names Urðir, Upsir and Auðnir  

with feminine earliest forms are usually taken to be masculines 

(accusatives Urði, Upsi and Auðni). The non-appellative inflexion 

Hrisar, (Hrisir) of hris n. occurs with the accusative forms 

Hrisa (Hrisir, Hrisi). 

The non-appellative forms, which according to the local spokes

men are only added to the plural farm names, are also exemplified 

from sources from the l9th century in Svarfaðardalur. 

Chapter 4. In introduction, information as to the distribution 

of the plural settlement names in each sýsla in the country, 

according to Baejatal l96l. Of the 3*883 farm names in Iceland, 

1,344 are plural names, i.e. almost a quarter of all names. 

The distribution by gender is shown in the following table: 

Masculines (= 1,089 names) 

a-stem i-stem u-s te m an-stem 

223 76O 85 11 

Feminines (= 120 names) 

£-stem i-stem an-stem root n. 

46 47 23 4 

Neuters (= 133 names) 

Appellative inflected non-appellative inflected 

103 32 

Expressed by the endings in the nom. plural, the Icelandic 

settlement names are distributed in the following way: 

-ar -ir -ur 

Masc. 244 843 

Fem. 46 47 26 

Neut. 29 3 103 

The following conclusions can be drawn from the answers to a list 

of questions, distributed in 1963 to a number of people living 

in different parts of Iceland and interested in the Icelandic 

language. 
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Settlement names with earliest forms in the masculine: feminine 

inflexion of ir plurals occurs in Eyjafjörður, in Fljot, Skaga-

fjörður's northernmost valley, and also in the most western parts 

of Suður-pingeyarsýsla. 

Settlement names with earliest forms in the feminine: masculine 

inflexion of the ar_ plurals Brúar, Fitjar, Kotlaugar, Laugar, 

Mýrar, pingeyrar and of the ir_ plurals Auðnir, Bor gir, Kluf tir, 

Laugardælir, Tjarnir, Upsir, Urðir occurs occasionally. 

Settlement names with earliest forms in the neuter and non-

appellative inflexion: the non-appellative plural forms are, as 

a rule, taken to be masculines. 

Some of the answers to the list of questions in the survey made 

it clear that plural names of places which are not settlements 

can appear with changed gender (Völlurnar, Fjörðurnar, Hrisar, 

Lyngar, Sléttubjargir). Gender deviations, however, appear to be 

more common among settlement names. 

Working from material on land area names in Örnefnastofnun Pjóð-

minjasafns, an attempt is made to interpret the significance of 

plurality in land area names. It is established that the plurali

ty must be interpreted in different ways (natural plurals, e.g. 

Fossar, collective plurals, e.g. Lágar = Syðstalág, Miðlág, Yzta-

lág, soil names or names of a land expanse, e.g. Leirur, en

closure names, e.g. Gerðin). In addition, it is pointed out that 

there is a close connection between land area names and settle

ment names: any decisive difference between land area names and 

settlement names, apart from the factor of habitation, can 

scarcely be found. 

Attention is drawn to the fact that nominative-accusative forms 

of place names are not at all frequent in Icelandic colloquial 

language. One reason for this is that place names are to a large 

extent preposition names, which fact may bring about a feeling 

of uncertainty as to the inflexion of such names. The complicated 

use of prepositions produces a row of small language areas. 

The varying use of prepositions can be considered to be allied to 

I56 



the semantic background: that which is designated is so clear in 

the mind that it affects the name used. When 'the land', 'the 

farm' or some other main word becomes dominant in the mind, the 

use of the preposition can be changed. A å Fossi must be ex

plained thus, ji /jörðinni sem er (sem heitir) að/ Fossi. 

Chapter 3» With "Islandske originaldiplomer indtil 1^-30" and 

"Diplomatarium Islandicum 7-9" as a starting point for study, a 

connection is established with the Icelandic examples from the 

Middle Ages of feminine inflected names with masculine earliest 

forms given by Lars Hellberg (in "Plural form i äldre nordiskt 

ortnamnsskick"). 

An estimate of the number of Icelandic plural settlement names 

with masculine earliest forms in "Islandske originaldiplomer" 

reveals l86 such names. These names occur in different forms 728 

times. The distribution of these name forms according to case is 

indicated in the following table: 

nom. 31 7 % 
gen. 23^ 

Ol % 
dat. 333 k9 % 
acc. 88 12 % 

The few examples of the feminine form in these names which can 

be found in sources from the Middle Ages and later, show a 

certain geographic conformity with the distribution as it is 

today (as, for example "ath steinaveller ok krakaveller voro 

selldar itavlavlavsar", 1^-83* DI 6, s.489, orig. ; both the names 

refer to farms in the district of Fljót in northern Iceland). 

An attempt is made to show that jörð and jarðir can easily become 

governing concepts in cases where farm names occur. 

Masculine forms of plural names with feminine earliest forms 

appear sporadically after the latter part of the 15th century. 

In the answers to the list of questions, eleven types of place 

names are accounted for. In their plural forms these can be in

flected as masculines, despite the fact that the appellative from 

which the name derives is feminine. Five of these are to be found 

in DI: Fitjar, Laugar, Mýrar, Urðir, pingeyrar. In the earliest 

137 



instances (from 1^64) it is a question of Laugar in Suður-

pingeyjarsýsla. 

In the Icelandic original diplomas before 1^50, there are no 

examples of non-appellative inflexion of plural names with 

neutral earliest forms. As such names - sometimes taken from 

Icelandic literature - are dealt with fairly extensively in 

Scandinavian place name debate, reference is made to this and 

in particular to Lundahl's essay n0m förhållandet mellan ortnamn 

och inbyggarnamn i de forngermanska språken, företrädesvis de 

fornnordiska" in "Namn och bygd", 1937« The point is made that 

Lundahl has based his exemplification of non-appellative in

flected names with neutral earliest forms on Norwegian names 

from Icelandic sources. It is maintained in this paper that any 

change with no exceptions from appellative to non-appellative 

forms (of plural names with neutral earliest forms) does not 

apply to Icelandic place name order; the few non-appellative 

names seem to be late analogies to the far more common ar_ and ir 

plurals. Another possibility is naming after Norwegian names 

(e.g. Hlaðir). 

Occasionally, appellative inflexion of names which today are 

known in a non-appellative form appear in the Icelandic diplomas 

after 1^50 as well. The inflexion of the plural settlement names 

which deviates from the appellative (masculine or feminine form, 

neutral earliest form) is found sporadically from the l6th 

century onwards. 

In summarising it is probably possible to conclude from the older 

material which has been presented in this chapter that the plural 

settlement names have in general retained their appellative 

status in the gender inflexion. There are, however, all the time 

tendencies to let these nouns have a special place name category 

with deviating appellative gender inflexion. 

Chapter 6. Discussion of examples of unexpected inflexion among 

appellatives of the type faeturnar and fingurnar. A summary of 

Icelandic noun inflexion in general. 

Attention is drawn to the fact that a change of gender does not 
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necessarily signify a real gender variation; it can be a question 

of formulas, the forms of which are determined by accidental 

analogies (as, for example, í þann tíð, where the masculine form 

is certainly an analogy to í þann tima). With the help of ex

amples from poetry, it is illustrated that the change of meaning 

in a word can lead to change of gender (láð n. appears in the 

feminine in the meaning of 'woman'). In the same way, place names 

also have a primary and secondary significance. When the appella

tive meaning has faded, the secondary meaning, e.g. 'the land' 

and 'the farm', can cause an analogy inflexion to become common 

in these nouns. 

This study of the gender changes in place names seems to indicate 

complete morphologically effected gender variations. An attempt 

is made to distinguish some of the forces which govern the Ice

landic, plural place name gender changes: 

The fact that plural settlement names with -ar_ and w ith feminine 

earliest forms can be treated as masculines in the whole of Ice

land is said to be connected with their infrequency. The corre

sponding masculine names (with -ar) are five times their number. 

Similar formal reasons can explain why the non-appellative in

flected names (with -ar) with neutral earliest forms are regarded 

as masculines. 

The fact that plural settlement names with -ir and with masculine 

earliest forms are treated as feminines within a relatively large 

but limited area is more remarkable, since masculine place names 

are great in number (8l % of the plural names). Various factors 

can be thought to be contributory: perhaps, for example, the 

expression jarðir - in a limited part of the country - has so 

dominated thé speaker's concept that a feminisation of the mascu

line -ir names has been the result. With this interpretation, 

masculine inflexion of Auðnir, Tjarnir, Upsir and Urðir can be 

looked upon as hyper-correct forms. As a hypothetical suggestion, 

it is proposed that the culturally strong Norwegian influence 

from the Middle Ages in these particular parts of Iceland has 

possibly played a part in the feminisation of the plural ir_ names 

with masculine earliest forms. 
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BILAGA FRÅGELISTA 

SPURNINGASKRA 

pessi spurningaskrá fjallar um bæjanöfn i fleirtölu og beygingu 

þeirra. 

Eins og kunnugt er, koma fyrir bæjanöfn i fleirtölu, sem hafa 

aðrar beygingarmyndir en vænta mætti og ekki eru í samræmi við 

frumorðið, sem til grundvallar liggur. Allir kannast við nöfn 

eins og F jósar, Hrisar, Husar. Svipuð nöfn koma auk pess fyrir 

annars staðar á Norðurlöndum. I málvitund sumra eru pessi nöfn 

karlkennd, í málvitund annarra kvenkennd: sumir segja pvi t.d. 

út í Fjósa, Hrisa, Húsa, en aðrir út i Fjósar, Hrísar, Húsar. 

Frumorðin, sem til grundvallar liggja, eru hvorugkennd: fjos, 

hris, hús. 

Sums staðar á landinu er sagt austur i Lauga, út i Brua, en 

annars staðar virðist mönnum ef til vill réttara að segja austur 

i Laugar, út í Brúar. pessi nöfn eru greinilega i málvitund manna 

ýmist karlkennd eða kvenkennd. Eintölumynd frumorðsins er kven

kennd: laug, brú. 

Sums staðar á landinu er t.d. sagt út i Atlastaðir, yfir i Vel-

lir, annars staðar er ef til vill talið réttara að segja út i 

Atlastaði, yfir i Velli. pessi nöfn eru greinilega i málvitund 

manna ýmist kvenkennd eða karlkennd. Eintölumynd frumorðsins er 

karlkennd: staður, völlur. 

pessi mismunandi beygingarháttur bæjanafna i fleirtölu hefir 

lengi tiðkazt á Islandi. pað væri fróðlegt að fá úr því skorið, 

hvar á landinu hvor beygingarháttur um sig tíðkast og hve al-

gengur hvor þeirra er. 

Ég væri sérstaklega þakklátur fyrir rækileg svör með dæmum frá 

eins mörgum byggðarlögum og auðið er. 

Reykjavik í mai 1963 

Jan Nilsson 

Sendikennari við Háskóla Islands 

Menn eru beðnir að senda svör til Orðabókar Háskólans i Reykja

vik. 
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I. Nafn svaranda, heimilisfang, fæðingarstaður, fæðingarár. 

II. Komizt þér sjálfur svo að orði, eða hafið þér heyrt einhvern 

annan gera það: fara fram i Atlastaðir, Draflastaðir, Vellir? 

Eða kannizt þér yfirleitt við , að notað sé -r_ i þolfalli bæja-

nafna i fleirtölu í svipuðum samböndum, ef frumorðið i eintölu 

er karlkennt? Ef til vill hafið þér jafnvel heyrt þær - Atla-

staðir? (- eru byggðar?) 

Takið dæmi og tilgreinið a) hvar þessi málvenja tíðkast (á tak-

mörkuðu svæði?), b) hvort hún er algeng eða fátíð, c) hvort hún 

var algengari eða fátiðari áður. 

Bæjanöfn, sem t.d. kæmu til greina: 

Svar: 

III. Komizt þér sjálfur svo að orði, eða hafið þér heyrt einhvern 

annan gera það: fara austur i Lauga, út i Brúa? Eða kannizt þér 

yfirleitt við r-laust þolfall af bæjanöfnum í fleirtölu í svi-

puðum samböndum, ef frumorðið i eintölu er kvenkennt? Ef til vill 

hafið þér jafnvel heyrt þeir - Laugar? (- eru byggðir?) 

Takið dæmi og tilgreinið a) hvar þessi málvenja tíðkast (á tak-

mörkuðu svæði?), b) hvort hún er algeng eða fátið, c) hvort hún 

var algengari eða fátiðari áður. 

Bæjanöfn, sem t.d. kæmu til greina: 

Svar: 

IV.A. Komizt þér sjálfur svo að orði, eða hafið þér heyrt ein

hvern annan gera það: fara út i Fjósa, Hrisa? Eða kannizt þér 

yfirleitt við r-laust þolfall (þ.e. karlkynsbeygingu) af bæja-

nöfnum i fleirtölu, ef frumorðið i eintölu er hvorugkennt? Ef 

til vill hafið þér jafnvel heyrt þeir - Fjósar? (- eru byggðir?) 

Takið dæmi og tilgreinið a) hvar þessi málvenja tiðkast (á tak-

mörkuðu svæði?), b) hvort hún er algeng eða fátið, c) hvort hún 

var algengari eða fátiðari áður. 

Bæjanöfn, sem t.d. kæmu til greina: 

Svar: 

l6l 



IV.B. Komizt þér sjálfur svo að orði, eða hafið þér heyrt ein-

hvern annan gera það: fara út i Fjósar, Hrísar? Eða kannizt þér 

yfirleitt við, að notað sé -r i þolfalli (þ.e. kvenkynsbeyging) 

af bæjanöfnum í fleirtölu, ef frumorðið í eintölu er hvorugkennt? 

Ef til vill hafið þér jafnvel heyrt þær - Fjósar? (- eru byggð-

ar?) 

Takið dæmi og tilgreinið a) hvar þessi málvenja tíðkast (á tak-

mörkuðu svæði?), b) hvort hún er algeng eða fátið, c) hvort hún 

var algengari eða fátíðari áður. 

Bæjanöfn, sem t.d. kæmu til greina: 

Svar: 

IV.C. Notið þér sjálfur, eða hafið þér heyrt einhvern annan nota 

fleirtölumyndina Fjós, Hrís jafnframt Fjósa(r), Hrísa(r), t.d. 

ýmist Hris eru eða Hrisar eru? 

Takið dæmi og tilgreinið a) hvar þessar mismunandi beygingar-

myndir eru notaðar (á takmörkuðu svæði?), b) hvort þessi notkun 

er algeng eða fátíð, c) hvort hún var algengari eða fátíðari 

áður. 

Bæjanöfn, sem t.d. kæmu til greina: 

Svar: 

V. Dæmin, sem tilgreind eru undir lið II-IV, varða bæjanöfn. 

Varpa mætti fram þeirri spurningu, hvort það eru aðeins bæjanöfn 

i fleirtölu, sem þessar athyglisverðu beygingarmyndir koma fyrir 

af. Orðin, sem til grundvallar liggja bæjanöfnunum, eru vitanlega 

einnig notuð á annan hått: t.d. er hægt að tala um eitt eða mörg 

hús á bæ (= samnafn), hægt er að tala um sérstök engi, holt  

(= örnefni). 

V.A. Notið þér sjálfur, eða hafið þér heyrt einhvern annan nota 

sams konar beygingu og nefnd er undir lið II (þ.e. með -r_ í þol-

falli 'fleirtölu af orðum, sem i eintölu eru í málvitundinni karl-

kennd)? 

1. af samnöfnum, t.d. ræða um þessar staðir? 

2. af örnefnum, t.d. Sandarnar, Hringirnar? 
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V.B. Notið þér sjálfur eða hafið þér heyrt einhvern annan nota 

sams konar beygingu og nefnd er undir lið III (þ.e. án -r i þol-

falli fleirtölu af orðum, sem í eintölu eru i málvitundinni kven-

kennd) ? 

1. af samnöfnum, t.d. ræða um þessa lauga? 

2. af örnefnum, t.d. Fitjana, Grafina? 

V.C. Notið þér sjálfur eða hafið þér heyrt einhvern annan nota 

svipaðar beygingarmyndir og nefndar eru undir lið IV a og b (þ.e. 

fleirtölumyndir eins og Fjósar, Holtar, Hrisar með karlkenndri 

eða kvenkenndri beygingu i stað fleirtölumyndanna Fjós, Holt, 

Hrís)? 

1. af samnöfnum, t.d. husar? 

2. af örnefnum, t.d. Holtar? 

VI. Önnur dæmi um athyglisverðar nafnmyndir i fleirtölu (eða  

eintölu)? 
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KALL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING VIKTIGARE FÖRKORTNINGAR1 

Alþingisbækur Islands. Reykjavik 1912-. 

AM, se Jarðabók Arna Magnussonar og Påls Vidalins. 

ANF = Arkiv för nordisk filologi. Chra I883-88, Lund 1889-. 

Arbók Ferð(af)., se Ferðafélag Islands. 

Arbók Fornl. = Arbók Hins islenzka fornleifafjelags. R-vik I88O-. 

Aschehougs Konversasjonsleksikon. l8. 5- utg. Oslo 1972. 

Bandle, Oskar, Die Sprache der Guðbrandsbiblia. Orthographie und 

Laute. Formen. Kopenhagen 1956. (Bibliotheca Arnamagnæana. 

17. ) 

Studien zur westnordischen Sprachgeographie. Haustiertermi-

nologie im Norwegischen, Isländischen und Färöischen. A. 

Textband. Kopenhagen 196?- (Bibliotheca Arnamagnæana. 28.) 

Beito, Olav T., Genusskifte i nynorsk. Oslo 1954. (Skr. utg. av 

Det norske vid.-akad. i Oslo. 2. Hist.-filos. kl. 1954:1.) 

Benediktsson, Hreinn, Icelandic dialectology: Methods and re

sults. (i: Lingua Islandica. Islenzk tunga. 3- 1961-62.) 

Bl. = Blöndal, Sigfús, Islenzk-dönsk orðabók. Reykjavik 1920-24. 

Brekke, Arnfinn, Om præpositionsbruken ved islandske og norske 

gaardnavne. Kria l9l8. (Bidrag till nordisk filologi, 4.) 

Brennu-Njáls saga. Einar 01. Sveinsson gaf út. Reykjavik 1954. 

(Islenzk fornrit. 12.) 

Br^ndum-Nielsen, J., Dialekter og dialektforskning. K-havn 1927. 

Bugge, Sophus, Om Forandring af Genus i norske Stedsnavne, (i: 

ANF 7. 1891.) 

Bæjanöfn, se Jonsson, Finnur. 

Bæjatal á Islandi 1930. Póststjórnin. Reykjavik 1930. 

Bæjatal á Islandi l96l. Gefið út af Póst- og simamálastjórninni. 

Reykjavik l96l. 

Böðv. = Böðvarsson, Arni (red.), Islenzk orðabók handa skólum og 

almenningi. Reykjavik 1963. 

Cederschiöld, Wilhelm, Studier över genusväxlingen i fornväst-

nordiska och fornsvenska. Ak.avh. (Upps.). Gbg l9l3. (Göte

1 Förkortade grammatiska termer förklaras i särskild förteck
ning, nedan s.173« Förkortade sýsla-beteckningar återfinnes 
på 4s.176. 
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borgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Hand

lingar. Fjärde följden, l4.) 

Cl.-Vig., se Cleasby, R. , & Vigfusson, G. 

Cleasby, R., & Vigfusson, G., An Icelandic-English dictionary. 

2. ed. with a supplement by W.A. Craigie. Oxford 1957-

Dahlstedt, Karl-Hampus, Isländsk dialektgeografi. Några syn

punkter. (i: Scripta Islandica. Isländska sällskapets 

årsbok. 9. 1958.) 

DI = Diplomatarium Islandicum. K-hafn 1857--

Egilsson, Sveinbjörn, Lexicon poeticum antiquæ linguae septen-

trionalis. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog. 

2. udg. ved Finnur Jonsson. K-havn 1931. 

Einarsson, Stefan, Attatáknanir i fornritum. (i: Skirnir 127-

Reykjavik 1953.) 

Attatáknanir i islenzku nú á dögum. (i: Skirnir 126. 

Reykjavik 1952.) 

Icelandic. Grammar. Texts. Glossary. 2. ed. Baltimore, 

Maryland - London 1949. 

Icelandic Dialect Studies, (i: The Journal of English 

and German Philology. 31« Urbana, 111., 1932.) 

/Anmälan av/ Islandsk Grammatik Islandsk Nutidssprog af 

Valtýr Guðmundsson. 1922. (i: ANF 42. 1922.) 

Terms of Direction in Modern Icelandic, (i: Scandinavian 

Studies presented to George T. Flom by colleagues and 

friends. Urbana, 111. , 1942. Illinois studies in language 

and literature. 29:1.) 

Terms of Direction in Old Icelandic, (i: The Journal of 

English and German Philology. 43. Urbana, 111. , 1944. ) 

Ejder, Bertil, Marknamn och kulturhistoria. Studier i skånskt 

marknamnsskick. Lund 1951. (Lundastudier i nord. språk-

vet. 7»i delvis i: Sydsv. Ortnamnssällsk. Årsskrift. Lund 

1949-51. ) 

Eldjárn, Kristján, Hundrað ár í pjóðminjasafni. Reykjavik 1962. 

Eyfirðinga s$gur. Jónas Kristjánsson gaf út. Reykjavik 1956. 

(Islenzk fornrit. 9.) 

Eyrbyggja saga. Herausgegeben von Guðbrandr Vigfusson. Leipzig 

1864. 

Fagrskinna. Nóregs kononga tal udg. for Samfund til udgivelse af 

gammel nordisk litteratur ved Finnur Jónsson. København 

1902-03. (Samf. til udg. af gammel nord. litt. 30.) 
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Falck-Kjällquist, Birgit, Studier över ägonamn i sydvästra Värm

land. Ak.avh. Lund 1973. (Lundastudier i nordisk språk

vetenskap. Serie A. Nr 25.) 

Ferðafélag Islands. Arbók. Reykjavik 1931-, 

Fms = Fornmanna sögur, eptir gömlum handritum útg. að tilhl. Hins 

K. Norræna Fornfræða Félags. 1-12. K-havn l825-l837« 

Franzén, Gösta, Laxdælabygdens ortnamn. Uppsala l96^f. (Acta 

Academiæ Regiæ Gustavi Adolphi. kZ.) 

Till frågan om stad-namnens genus, numerus och betydelse, 

(i: NOB.49. 1961.) 

Gislason, Benedikt, frá Hofteigi, Eiðasaga. Gefin út á 75 åra 

afmaeli skolans. Reykjavik 1958. 

Guðfinnsson, Björn, Islenzk málfræði handa framhaldsskólum. 

Fimmta útg. með breytingum. Eiríkur Hreinn Finnbogason 

annaðist útgáfuna. Reykjavik 1958. 

Guðmundsson, Valtýr, Islandsk grammatik. Islandsk nutidssprog. 

K-havn 1922. 

H = Hauksbók, se Landnámabók. 1-3- l900. 

Halldórsson, Halldór, Islenzk málfræði. Handa æðri skólum. 

Reykjavik 1950. 

Haugen, Einar, The Semantics of Icelandic Orientation, (i: Word. 

Journal of the linguistic circle of New York. 13« New York 

1957. ) 

Heimskringla 1-3« Nóregs konunga spgur af Snorri Sturluson. Udg. 

f. Samf. til udg. af gammel nord. litt. ved Finnur Jonsson. 

K-havn l893-l900. (Samf. t. udg. af gammel nord. litt. 23.) 

Helgason, Jón, Fem islandske ordsamlinger fra 18. og 19. år-

hundrede. (i: Opuscula. 1. Hafniæ i960. Bibliotheca Arna-

magnæana. 20.) 

Málið á Nýja Testamenti Odds Gottská'Lkssonar. Gefið út af 

Hinu islenska fræðafjelagi i Kaupmannahöfn. K-höí'n 1929. 

(Safn fræðafjelagsins um Island og islendinga. 7«) 

Om ordet 1 gud' i isländskan, (i: ANF kk, 1928.) 

Hellberg, Lars, Erinringar med anledning av sakkunnigutlåtandena 

om. de sökande till professuren i Nordiska språk, särskilt 

ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet 1962. (Sten

cil. ) 

Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. Uppsala i960. 

(Uppsala Universitets Årsskrift l960:l.) 

Hesselman, Bengt, En naturnamnsstudie. (i: ANF kk. 1928; omtryckt 
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under namnet Torghatten och tjärn i Nordiska texter och 

undersökningar. 7« Uppsala 1935.) 

Holberg, Ludvig, Nikulás Klím. Islenzk þýðing eftir Jón Olafsson 

úr Grunnavik (l7^5). Jon Helgason bjó til prentunar. K-höfn 

1948. (Islenzk rit síðari alda gefin út af Hinu islenzka 

fræðafélagi i Kaupmannahöfn. 3») 

hr = hreppur 

Hægstad, Leiv, Teigenamn frå Voss. (i: Heidersskrift til Marius 

Hægstad fraa vener og læresveinar. Oslo 1923«) 

Hægstad, Marius, Er der bygdemaal paa Island? (i: Kringsjaa. l8. 

Kria l9l0.) 

Smaating or maalsoga. 2. (i: Maal og minne. l9l3.) 

Vestnorske maalfjzfre fyre 1350« 11:2:2. Kria l9l7. (Vid.-

selsk. skr. 2. Hist.-filos. kl. l9l6:4. ) 11:2:3. Oslo 19^2. 

(Skr. utg. av Det norske vid.-akad. i Oslo. 2. Hist.-filos, 

kl. 19^1:1. 

Höskuldsson, Sveinn Skorri, Notkun forsetninga með bæjanöfnum i 

Landnámu. Ritgerð til fyrri hluta prófs í íslenzkri mál-

fræði við Háskóla Islands. (Janúar 1953.) (I författarens 

ägo. ) 

IB 84l. 8vo Samtiningr, safnað af porsteini porsteinssyni 

á Upsum, Landsbókasafn, Reykjavik. 

IF = Islenzk fornrit. 

Indrebö, Gustav, Kasus obliquus i norske stadnamn. (i: Maal og 

minne. 1926.) 

Isl.Orðm., se pórólfsson, Björn K. 

Islandske originaldiplomer indtil 1450. Tekst. Udgivet af Stefán 

Karlsson. København 1963. (Editiones Arnamagnæanæ, series 

A. vol. 7.) 

Islendinga sögur. Islendingasagnaútgáfan. Nafnaskrá. Guðni Jons

son hefir samið. Reykjavik l949. 

Islenzk tunga, se Lingua Islandica. 

Jansson, Valter, se Sakkunnigutlåtanden. 

Jarðabók Arna Magnússonar og Påls Vidalins. Gefin út af Hinu 

islenska fræðafjelagi i K-höfn. 1-11. K-höfn I9l3-l9^3. 

Jbskj AM = Jarðabókarskjöl A. Magnússonar, pjóðskjalasafn, R-vík. 

Johannesson, Alexander, Isländisches etymologisches Wörterbuch. 

Bern 1950-56. 

Johannesson, Jón, Gerðir Landnámabókar. Ak.avh. Reykjavik 19^-1. 

Johannesson, porkell, Ornefni i Vestmannaeyjum. Reykjavik 1938. 
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Jóhannsson, Johannes L.L. , Nokkrar sögulegar athuganir um helztu 

hljóðbreytingar o.fl. í íslenzku, einkum í miðaldarmálinu 

(I3OO-I6OO). Reykjavik 192*1-. 

Jónsson, Finnur, Bæjanöfn á Islandi. (i: Safn til sögu Islands 

og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju gefið út af Hinu 

íslenzka bókmentafélagi. 4. K-höfn og Reykjavik l907-

1915.) 

Islandske elvenavne. (i: NoB. 2. l9l4-15. ) 

Islandske fjældnavne. (i: NoB. 20. 1932-33«) 

Navne på f jorde, vige m.m. på Island, (i: NoB. 4-. l9l6. ) 

Nokkur orð um isl. bæjanöfn. (i: Arbók Fornl. 1924.) 

Ordbog til de af Samf. til udg. af gammel nordisk litt. 

udg. Rimur samt til de af Dr. 0. Jiriczek udg. Bósarímur. 

K-havn 1926-28. (Samf. til udg. af gammel nord. litt. 31«) 

Jónsson, Jón, Ornefni i Snóksdals sókn. (i: Safn til sögu Islands 

og íslenzkra bókmenta að fornu og nýju gefið út af Hinu 

islenzka bókmentafélagi. 2. K-höfn 1886.) 

Jonsson, Margeir, Bæjanöfn á Norðurlandi. Rannsókn og leið-

réttingar. 1-4. Akureyri 1921-33« 

Jónsson, Runólfur (Runolphus Jonæ), Recentissima antiqvissimæ 

linguae septentrionalis incunabula id est grammaticæ is-

landicæ rudimenta nunc primum adornari cæpta & edita. 

Hafniæ I65I. 

Kousgård Sørensen, John, Danske bebyggelsenavne på -sted. Ak.avh. 

K-havn 1958. (Navnestudier udg. af Stednavneudvalget. Nr. 

1.) 

Kristensen, Marius, Oplysninger om islandske dialektforskelle. 

(i: Festskrift tillägnad Hugo Pipping 1924, H-fors 1924. 

Skr. utg. av Sv. litt.-sällsk. i Finland. 175«) 

Kristjánsson, Jonas, se Eyfirðinga SQgur. 

Se Valla-Ljóts saga. 

Kuhn, Hans, Die sprachliche Einheit Islands, (i: Zeitschrift für 

Mundartforschung. 11. Halle-Saale 1935.) 

Upphaf íslenzkra örnefna og bæjanafna. (i: Samtíð og saga. 

Safnrit Háskólafyrirlestra. 5« Reykjavik 1951.) 

Vestfirzk örnefni. (i: Arbók Fornl. 1949-50. 1951.) 

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Från vikingatid 

till reformationstid. 1-. Malmö 1956-. 

Kålund, P.E. Kristian (utg.), Arne Magnusson, Embedsskrivelser 

og andre offentlige Aktstykker. K-havn o. Kria l9l6. 
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Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. 

1-2. K-havn 1877-82. 

Landnámabók. 1-3- Hauksbók. Sturlubók. Melabók. m.m. udgiven af 

Det kongelige nordiske oldskrift-selskab. K-havn l900. 

Landnámabók. Melabók AM 106. 112 fol. udg. af Kommissionen for 

det Arnamagnæanske Legat. K-havn o. Kria 1921. 

Lárusson, Magnus Már, Set. Magnus Orcadensis Comes, (i: Saga, 

Tímarit Sögufélags, 1962. Reykjavik 1963.) 

Lárusson, Olafur, Byggð og saga. Reykjavik 1944. 

Landnåm á Snæfellsnesi. Reykjavik (Snæfellsnes. 1.) 

Landnåm í Skagafirði. Reykjavik l940. (Skagfirzk fræði. 2.) 

Ortnamn. Island, (i: Nordisk Kultur. 5« 1939.) 

Ldn l900, se Landnámabók. K-havn l900. 

Lexicon poeticum, se Egilsson, Sveinbjörn. 

Liestöl, Knut, Ingolv-episoden i Viga-Glúms saga. (i: Nordiskt 

folkminne. Studier tillägnade C.W.v.Sydow, Stockholm 1928.) 

Lind, E.H., Norsk-isländska personbinamn från medeltiden. Uppsala 

1920-21. 

Linde, Gunnar, Studier över de svenska sta-namnen. Ak.avh. Upp

sala 1951. (Studier till en svensk ortnamnsatlas utg. av 

Jöran Sahlgren. 9. Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs akad. 

26.) 

Lingua Islandica. Islenzk tunga. Timarit um islenzka og allmenna 

málfræði. Reykjavik 1959-, 

Lundahl, Ivar, Några flexionsväxlingar. (i: Bidrag till nordisk 

filologi tillägnade Emil Olsson, 1936. Lund 1936.) 

Studier över bruket av pluralis hos substantiv i fornväst-

nordiskan och fornsvenskan. (i: ANF 53« 19^-0.) 

Om förhållandet mellan ortnamn och inbyggarnamn i de forn-

germanska språken, företrädesvis de fornnordiska, (i: NoB. 

23. 1937.) 

M = Melabók, se Landnámabók. 1-3. l900. 

Magnusson, Arni, Voculæ islandicæ rariores nonnullæ. (i: Arni 

Magnússons levned og skrifter udg. af Kommissionen for det 

Arnamagnæanske Legat. 1. K-havn 1930.) 

Magnusson, Asgeir Bl., Um framburðinn rd, gd, fd. (i: Lingua is

landica. Islenzk tunga. 1. 1939.) 

Magnusson, Jón, Grammatica Islandica. (i: Finnur Jonsson, Den 

islandske grammatiks historie til o. I8OO. K-havn 1933. 

Det Kgl. Danske Vidensk. Selskab. Hist.-filol. Meddelelser 
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19. if.) 

Matras, Chr., Stednavne paa de færjzfske No rðuroyar. K-havn 1933. 

(i: Aarb^ger for nordisk Oldkyndighet og Historie. 1932.) 

MoM = Maal og minne. Norske studier utg. av Bymaalslaget. Kria 

(Oslo) l9o9-. 

NG = Norske gaardnavne. Udg. ... af 0. Rygh m.fl. 1-19. Kria 

(Oslo) 1897-1936. 

NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 

Uppsala 1913-16. Lund 1917-30. Uppsala 1931-^3. Uppsala o. 

K-havn l9*f6-. 

Norðmann, Sira Jón, Grimseyjarlýsing. Finnur Sigmundsson bjó til 

prentunar. Reykjavik 1946. (Menn og minjar. 3») 

Nordisk Kultur. 3« Ortnamn. Utg. av Magnus Olsen. Stockholm 1939. 

Noreen, Adolf, Altisländische und altnorwegische Grammatik. 

(Laut- und Flexionslehre) unter Berücksichtigung des Ur

nordischen. if. Aufl. Halle (Saale) 1923. (Samml. kurz. 

Gramm, germ. Dial. 4:1.) 

Den norsk-islandske skjaldedigtning, udg. af Kommissionen for 

det Arnamagnæanske Legat ved Finnur Jonsson..A. Tekst 

efter håndskrifterne. I. Bind. K-havn o. Kria l9l2. 

NORNA-rapporter. 1, se Terminologi inom ortnamnsforskningen. 

N.Spr. = Norsk språkhistorie, se Seip, Didrik Arup. 

Olafsson, Jón, se Holberg, Ludvig. 

Olason, Páll Eggert, Islenzkar æviskrár frá landnámstimum til 

ársloka l940. 1-3» Reykjavik 1948-32. 

Olsen, Magnus, Ortnamn. Norge, (i: Nordisk Kultur. 5- 1939.) 

Olsson, Ingemar, Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick, 

(i: NoB. 31. 1963.) 

Ordbog til ... rimur, se Jonsson, Finnur. 

Pamp, Bengt, Kring ortnamnens grammatik, (i: NoB. 6l. 1973«) 

Rafnsson, Sveinbjörn, Studier i Landnámabók. Kritiska bidrag 

till den isländska fristatstidens historia. Ak.avh. Lund 

1974. (Bibliotheca Historica Lundensis. 31.) 

Rask, Erasmus Christian, Anvisning till Isländskan eller Nor

diska Fornspråket. Från Danskan öfversatt och omarbetad 

af Författaren. Stockholm l8l8. 

Rask, Rasmus, se Helgason, Jón, Fem islandske ordsamlinger. 

Rímnasafn. Samling af de ældste islandske rimer udg. for Samf. 

til udg. af gammel nord. litt. ved Finnur Jonsson. 1-2. 

K-havn 1903-22. (Samf. til udg. af gammel nord. litt. 33«) 
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Rygh Inledn. = Norske gaardnavne. Forord og inledning. Kria 1898. 

S = Sturlubók, se Landnámabók. 1-3« l900. 

Sakkunnigutlåtanden ang. professuren i Nordiska språk, särskilt 

ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet i960. (Stencil.) 

Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok. Uppsala 1950-. 

Seip, Didrik Arup, Norsk språkhistorie til omkring 1370. 2. ut

gave. Oslo 1933. 

Sigmundsson, Svavar, Ortnamnsforskning på Islanda (i: Scripta 

Islandica. Isländska sällskapets årsbok. l9. l969.) 

Siljestrand, Karl K:son, Ordböjningen i Västmannalagen. 1-3-

Linköping l890-93. 

Simaskrá l964. Gefin út af Póst- og simamálastjórninni. Reykja

vik 1964. 

Sk = Skarðsárbók. Landnámabók Björns Jónssonar á Skarðsá. Jakob 

Benediktsson gaf út. Reykjavik 1938. 

Skrá um skjöl og bækur í Landsskjalasafninu í Reykjavik. 3. 

Reykjavik l9l0. 

Skúladóttir, Helga, Örnefni á Keldum á Rangárvöllum. (i: Arbók 

Fornl. 1937-39. 1939.) 

Sköld, Tryggve, Isländska väderstreck, (i: Scripta Islandica. 

Isländska sällskapets årsbok. l6. 1963») 

Smári, Jakob Jóh., Islenzk málfræði. Reykjavik 1923. 

Steindórsson, Steindór, frá Hlöðum, Lýsing Eyjafjarðar. Fyrri 

hluti. Akureyri 1949. (Eyfirðingarit. 1.) 

Steingrimsson, Jón, Skýrslur um Skaptárgosin 1783» (i'» Safn til 

sögu Islands og islenzkra bókmenta að fornu og nýju gefið 

út af.Hinu islenzka bókmentafélagi. 4. K-höfn og Reykja

vik 1907-13.) 

Sturtevant, Albert Morey, Irregularities in the Old Norse Sub

stantive Declensions, (i: Scandinavian Studies. l9. 

Menasca, Wise. 1946-47.) 

Old Norse Philological Notes. Phonology and Shift of 

Gender, (i: Scandinavian Studies presented to George T. 

Flom by colleagues and friends. Urbana, 111., 1942. Illi

nois studies in language and literature. 29:1.) 

Sv. = Svarfaðardalshreppur. 

Sveinsson, Einar Olafur, Landnåm i Skaftafellsþingi. Reykjavik 

1948. (Skaftfellinga rit. 2.) 

se Brennu-Njáls saga. 

S/rensen, se Kousgård Sørensen. 
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Terminologi inom ortnamnsforskningen. NORNA-rapporter. 1. Upp

sala 1973. (Särtryck ur: N0B.6I. 1973.) 

Thoroddsen, porvaldur, Ferðabók. Skýrslur um rannsóknir á Island 

l882-l898. l-̂ f. Reykjavik 1913-13. 

Lýsing Islands. 1-^f. K- höfn l9o8-22. 

Tjäder, Börje, Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfo

logiska utveckling. Uppsala 1967. (Nomina Germanica. I3.) 

Utley, Francis Lee, The Linguistic Component of Onomastics. 

(i: Names. 11. Potsdam, N.Y., 1963.) 

Valla-Ljóts saga, udg. for Samfund til udg. af gammel nord. litt 

ved Jonas Kristjánsson. K-havn 1932. (Samf. til udg. af 

gammel nord. litt. 63.) 

Wessén, Elias, Till de feminina substantivböjningarnas historia, 

(i: Festskrift till Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra 

elever, venner og kolleger. Oslo 1927.) 

Westergård-Nielsen, Chr., Låneordene i det 16. århundredes 

trykte islandske litteratur. K-havn 19^-6. (Bibliotheca 

Arnamagnæana. 6. ) 

To bibelske visdomsbjzfger og deres islandske overlevering. 

En filologisk studie over Ecclesiasticus og Prouerbia Salo 

monis i det l6. århundrede. K-havn 1937. (Bibliotheca 

Arnamagnæana. l6. ) 

Widmark, Gun, Till frågan om uppkomsten av vårt ortnamnsslutande 

-a_. Up psala 197^-. (i: Nordiska namn. Festskrift till 

Lennart Moberg 13 december 197^.) 

Vigfússon, Guðbrandur, se Eyrbyggja saga. 

Wisén, Theodor (utg.), Riddara-rímur. K-hamn I88I. 

p = pórðarbók, se Landnámabók. 1921. 

porkelsson, Jón, Um bæjanöfn á Islandi. (i: Norðanfari, Akureyri 

l9 och 27 nov. 1869.) 

pórólfsson, Björn K., Rimur fyrir I6OO gefið út af Hinu íslenska 

fræðafjelagi i Kaupmannahöfn. K-höfn 193^-. (Safn Fræða-

fjelagsins um Island og íslendinga. 9.) 

Um islenskar orðmyndir á ik. og I3. öld og breytingar 

þeirra úr fornmálinu. Með viðauka um nýjungar í orðmyndum 

á l6. öld og siðar. Reykjavik 1923. 

porsteinsson, Hannes, Rannsókn og leiðrjettingar á nokkrum bæja-

nöfnum á Islandi. (i: Arbók Fornl. 1923.) 

172 



FÖRTECKNING ÖVER NÅGRA I AVHANDLINGEN OFTA FÖREKOMMANDE FÖR

KORTNINGAR AV ISLÄNDSKA GRAMMATISKA TERMER 

ef eignarfall (genitiv) 

et eintala (singular) 

fit fleirtala (plural) 

fn fornafn (pronomen) 

f s forsetning (preposition) 

gr greinir (artikel) 

hvk hvorugkyn (neutrum) 

kk karlkyn (maskulinum) 

kv kvenkyn (femininum) 

nf nefnifall (nominativ) 

no nafnorð (substantiv) 

Þf þolfall (ackusativ) 

Þgf þágufall (dativ) 
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FÖRTECKNING ÖVER MEDDELARE 

A. H. l9l6 Armann Halldórsson, Eiðum, S.-Múl. (N.-Múl.)''" 

A. 0. 1888 Arni Ola, Reykjavik. (N.-ping.) 

A. s. 1932 Asgeir Svanbergsson, púfum, N.-Isf. 

B. G. 1900 Bjartmar Guðmundsson, Sandi, S.-ping. 

B. G • 1900 Björn Guttormsson, Ketilsstöðum, N.-Múl. 

B. H. 1892 Bjarni Halldórsson, Akureyri. (N.-Múl.) 

B. I. l9o8 Bjarnheiður Ingþórsdóttir, Hafnarfirði. (V.-Hún.) 

B. J.G. l902 Bjarni Jónas Guðmundsson, Isafirði, N.-Isf. 

E. G. 1888 Eiður Guðmundsson, púfnavöllum, Eyf. 

E. H.E. 1912 Einar H. Einarsson, Skammadalshól, V.-Skaft. 

G • G. Gunnar Guðmundsson, Reykjum, Skag. 

G. G. 1896 Guðmundur Guðjónsson, Saurum, Snæf. 

G • H. 1881 Gisli Helgason, Skógargerði, N.-Múl. 

G. J. 1930 Guðmundur Jónsson, Kópsvatni, Arn. 

G . J.G. 1896 Guðrún J. Guðmundsdóttir, Efra-Hreppi, Borg. 

G. P.S. 1893 Gunnlaugur Pétur Sigurbjörnsson, Torfastöðum, 

V.-Hún. 

G. p. 1901 Guðmundur pórsteinsson frá Lundi, Reykjavik. 

(N.-ping.) 

H. G. 1886 Hafliði Guðmundsson, Buð, Rang. 

H. J. 1884 Hjalti Jónsson, Hólum, A.-Skaft. 

H. J. 1901 Hallgrimur Jonsson frá Ljárskógum, Búðardal, Dal. 

H. K. 1910 Halldór Kristjánsson, Kirkjubóli i Onundarfirði, 

V.-Isf. 

H. M. l9o8 Haraldur Matthiasson, Laugarvatni, Arn. 

H. P. 1897 Halldór Pétursson, Kópavogi. (S.-Múl.) 

I. A. 1912 Ingimundur Asgeirsson, Hæli, Borg. 

I. P. 1895 Ingvar Pálsson, Balaskarði, A.-Hún. 

J. A. J. 1920 Jón Aðalsteinn Jonsson, Reykjavik. (V.-Skaft.) 

J. B. 1907 Johannes Björnsson, Ytri-Tungu, S.-ping. 

J. G. l9l9 Jón Guðmundsson, Fjalli, Arn. 

J. H. 1899 Johann Hjaltason, Reykjavik. (Strand.) 

J. J. p. 1897 Jón Jul. porsteinsson, Akureyri, Eyf. 

1 I de fall meddelare ej är bosatta i sin ursprungliga hem-
sýsla anges denna inom parentes. 
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J.M.K. 1893 Johann M. Kristjánsson, Lágafelli syðra, Snæf. 

K.G.p. I88I Kristján G. porvaldsson, Suðureyri, V.-Isf. 

K.J. 1897 Kristján Jonsson, Snorrastöðum, Hnapp. 

K.S. 1905 Kristin Skúladóttir, Hemlu, Rang. 

L.I. l9l2 Lúðvik Ingvarsson, Eskifirði, S.-Múl. 

M.B. l889 Magnús Björnsson, Syðra-Hóli, A.-Hún."'" 

M.B. l889 Marta Brynjólfsdóttir, Kolsholtshelli, Arn. 

M.H.A. l89l Magnús Hólm Arnason, Krónustöðum, Eyf. 

N.G. l906 Nanna Guðmufidsdóttir, Berufirði, S.-Múl. 

O.J. l9l3 ölafur Johannesson, Reykjavik. (Eyf.) 

O.M. l90Jf Olina Magnúsdóttir, Kinnarstöðum, A.-Barð. 

O.p. 188^ Olafur porvaldsson, Reykjavik. (Arn.) 

S.B. l908 Sigurjón Björnsson, Kópavogi. (V.-Skaft.) 

S.B. 1917 Sigurður Björnsson, Kviskerjum, A.-Skaft. 

S.D. l896 Stefán Diómedesson, Hvammstanga, V.-Hún. 

S.D. 1889 Sæmundur Dúason, Siglufirði, Skag. 

S.E. 1889 Sigurjón Erlendsson, Alftárósi, Mýr. 

S.J.G. 1893 Sigurður J. Gislason, Akureyri. (Skag.) 

S.M. 1923 Sveinbjörn Magnússon, Syðra-Hóli, A.-Hún. 

S.S. 1895 Sigrún Sigurjónsdóttir, Hvammi i Vopnafirði, 

N.-Múl. 

S.S. l9l5 Sigrún Sigurðardóttir, Hóli, Fáskrúðsfirði, 

S.-Múl. 

S.V. l901 Sigurjón Valdimarsson, Leifshúsum, S.-ping. 

V.G. l900 Vilhjálmur Guðmundsson, Gerði, A.-Skaft, 

p.R.P. 1883 porbjörg R. Pálsdóttir, Gilsá, S.-Múl. 

p.T. 1921 pórður Tomasson, Vallnatúni, Rang. 

1 Frågelistans senare del besvarad av sonen Sveinbjörn Magnús-
son 1923. 
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FÖRTECKNING ÖVER ISLANDS SlSLUR 

Arn. Arnessýsla 

A.-Barð. Austur-Barðastrandarsýsla 

A.-Hún. Austur-Húnavatnssýsla 

A.-Skaft. Austur-Skaftafellssýsla 

Borg. Borgarfjarðarsýsla 

Dal. Dalasýsla 

Eyf. Eyjafjarðarsýsla 

Gull. Gullbringusýsla 

Hnapp. Hnappadalssýsla 

Kjós. Kjósarsýsla 

Mýr. Mýrasýsla 

N.-Isf. Norður-Isafjarðarsýsla 

N.-Múl. Norður-Múlasýsla 

N.-ping. Norður-pingeyjarsýsla 

Rang. Rangárvallasýsla 

Skag. Skagafjarðarsýsla 

Snæf. Snæfellsnessýsla 

Strand. Strandasýsla 

S.-Múl. Suður-Múlasýsla 

S.-ping. Suður-pingeyjarsýsla 

V.-Barð. Vestur-Barðastrandarsýsla 

V.-Hún. Vestur-Húnavatnssýsla 

V.-Isf. Vestur-Isafjarðarsýsla 

V.-Skaft. Vestur-Skaftafellssýsla 
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ORTNAMNSREGISTER1 

A stekkjum 30 83 9l Åkrar 43 f. 46 f. 53 Akureyar 44 Akur-
girðingar 22 Akurhús 42 Akurtraðir 44 Alfatraðir 44 Alfgeirs-
vellir 46 Alfheimar 44 Alfhólar 49 Andrésfjós 50 Areyjar 48 
Arhólar 47 Arnanes 85 87 Arnarstaðir 95 Artún 46 49 Asar l8 43 
46 49 f. Asbuðir 46 Asgrimsstaðir 96 Atlastaðir 9 l6 f. 33 f • 
52 54 Auðnir l6 f. 35 42 47 56 f. 59 IO8 146 Augnateigar 30 
Aurar 75 82 Austari-Reykir 46 Austur-Meðalholt 50 

Bakkabakkar 19 Balar 76 Balkastaðir 96 Barmar 44 Básar 47 Bessa-
hlaðir 127 130 Bessastaðir l6 f. 96 Bjargar 64 Bjarghús 46 
Bjarghúsar 6l Bjargir 35 47 123 f. 130 Bjarnanes 87 Bjarna-
staðir l6 f. Björg 47 109 Blámýrar 45 Blómsturvellir 47 49 
Blöndudalshólar 46 Bollagarðar 43 Bollar 73 Borg 87 Borgar-
eyrar 49 Borgarhöfn 87 Borgir l9 44 f. 47 ff. 56 ff. 8l 87 146 
Botn 85 Botnar 49 Bragðavellir 48 Brandgilshillur 23 Bratta-
vellir 47 Brávellir 47 Breiðar 76 Brekkur 19 49 Brimilsvellir 
44 Bringur 43 Brot 20 Brúar 11 47 55 ff. 59 Brúarreykir 43 
Brúnir 20 73 Brunnar 49 Brunnavellir 49 Búðir 44 57 Buðlunga-
vellir 48 Bugðustaðir 99 Bungur 20 Bursthús 42 Búvellir 47 
Bæir 45 Bæjarsker 42 II6 122 f. Bær 85 Böð 20 Böðvarshólar 46 
Böggvisstaðir l6 f. Börð 20 

Daðastaðir 96 Dagmálasteinar 30 Dalir 48 50 Dalshús 48 Deplar 46 
52 Dilar 43 Draflastaðir 9 Drangar 44 f. Dvergasteinar 50 
Dvergsstaðir 95 Dý 109 Dýrhólar 49 87 Dysjarnar 20 

Efri-Akurhús 42 Efri-Brúnavellir 50 Efri-Dálksstaðir 37 Efri-
Fljótar 49 Efri-Gegnishólar 50 Efri-Gerðar 42 Efri-Hólar 48 
Efri-Hrísar 44 Efri-Lágar 80 Efri-Mýrar 46 Efri-Reykir 50 Efri-
Rot 49 Efri-Vindheimar 47 Eið 109 Eiðar 11 47 f. 58 6l f. 65 f. 
123 f. I30 Eiðhús 44 Einhamrar 24 Einholt 43 Ennin 21 Ernir 144 
Eyjar 43 45 48 Eyjarhólar 49 87 Eyrar 21 73 82 Eystri-Dysjar 42 
Eystri-Hellur 50 Eystri-Leirárgarðar 43 Eystri-Lyngar 66 
Eystri-Skógar 49 Eystri-Sólheimar 49 Eyvindarhólar 49 87 

Fell 87 Fiflholt 43 Fitjar 35 43 47 55 f. 59 72 106 108 f. Fjós 
46 49 63 124 Fjósar 44 46 49 6l ff. 65 125 130 Fjöll 48 Fjörður 
68 Fláandar l8 Flárnar 21 Flatir 76 Flatvellir 48 Fletar 21 
Fljótar 123 125 130 Fljótshólar 50 Flóar 76 Flóð 76 Flóðgarðar 
22 82 Flóðhólfin 25 Flúðir 47 f. 50 Flæðarnar 74 Fornhólar 47 
Fornu-Sandar 49 Foss 85 Fossar 22 46 49 79 Fossel 85 Fosshólar 
49 Fossvellir 48 Fremri-Fitjar 46 Fremrifletir 21 Fremrikot 47 
Fremri-Uppsalir 45 Fremri-Víðivellir 48 Fremstuhús 45 Freys-
hólar 48 Friðheimar 50 

Garðar 42 49 74 84 Garðhús 42 Gautlönd 47 Geirar 22 Geithamra.r 46 
102 Geithellur 48 Geithóll 86 Gerðar 42 49 f. 62 72 74 125 130 
Gerðhamrar 45 Gerði 49 f. Gerðin 22 82 Gil 48 109 Giljabotnar 
19 Giljar 43 47 ff. 62 ff. 84 117 123 126 130 Giljur 49 63 
Gilsbrekka 85 Gjögrar 45 Glerárskógar 44 Goðdalir 46 Grafar-

1 Registret är ej fullständigt. Namn som ej är av omedelbart 
intresse för framställningen utelämnas. Likaså utelämnas i 
de flesta fall namn som endast tjänar som exempel. - Förkort
ningarna f. och ff. innebär inte alltid att det är samma loka
litet som återfinnes i ett längre avsnitt men väl att samma 
namn återkommer. 
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sprænur 29 Grafirnar 24 Greni 77 Grenjar 43 6l 71 123 126 
Grimshús 47 Grindur 47 Grjótar 112 Grjótártungur 75 Grundar-
hausar 24 Grundir 24 47 74 8l Gullhúsar 128 Guludý 20 73 
Gunnarsstaðir 99 Gvendareyjar 44 Gæsir 47 56 59 Göltur 85 88 f. 
Gömlukviar 27 Göngustaðir l6 f. 

Hafnarlönd 109 Hafnir 46 Hallfriðarstaðir 9^ Hallkelshólar 50 
Hallkelsstaðahlíð 86 Hálsar 43 Hálshús 109 Hamraendar 43 f. 
Hamragarðar 49 Hamrar 43 f. 46 f. 50 53 Hánefsstaðir 9 l6 f. 
33 Háreksstaðir 102 Haugar 43 46 48 Haukafell 87 Haukholt 50 
Hausthús 44 84 Hávarðsstaðir 36 Heiðar 23 Heinaberg 87 Hellar 
49 Hellishólar 49 Hellisholt 50 Hellur 42 f. Hesjuvellir 47 
Hestar 23 Heydalir 48 Hjallar 45 Hjaltastaðir l6 f. Hlaðir 47 
f. 64 112 127 130 Hléskógar 47 Hlíð 87 Hliðarhús 42 Hlíðskógar 
47 Hnappavellir 49 Hnaukar 48 Hnausar 46 49 Hnitbjörg 45 48 
Hnjótar 23 Hnjukar 46 Hoffell 87 Hofgarðar 44 Hofsnes 87 Hofs-
vellir 46 Hoftún 44 Hólahólar 74 80 Hólar 25 44 ff. 49 f. 80 
87 99 Hólavellir 42 46 Hóll 86 88 Hólmar 25 48 f. 80 Hólshús 
47 50 Holt 85 Holtakot 50 Holtar 49 63 80 85 f. 112 127 130 
Holtin 25 Hrafnabjörg l9 43 ff. 48 64 109 Hrafnhólar 43 Hrafns-
staðir l6 f. 93 Hrafntóftir 49 Hraukar 49 Hraun 47 Hraunholt 44 
Hraunskálarkollar 26 Hreiðarsstaðir l6 f. Hre^pphólar 50 Hris 64 
110 Hrísaflæðar 22 Hrísamóar 27 Hrísar l6 f. 36 f. 43 f. 46 f. 
61 ff. 65 f. 70 84 117 f. 123 128 130 Hryggir 25 49 Hulduhólar 
43 Hunkurbakkar 49 Hús 48 f. Húsar 49 65 128 I30 Húsatóftir 42 
50 Húsatættur 42 Hvalgrafir 44 Hvallátrar 45 62 Hvallátur II8 
Hvammar 25 Hveravellir 47 Hverhólar 46 Hvieyrar 47 Hvítárvellir 
43 Hvituþúfur 30 Hæringsstaðir l6 f. Höfn 87 Hömluholt 84 
Hörðuból 92 Hörghóll 86 Höskuldsstaðir 96 

I Görðunum 83 Illugastaðir 52 99 Ingvarir l6 f. 
Jaðrar 25 Jörundargarðar 43 
Kaldárbakkahlið 86 Kálfafell 87 Kálfárvellir 44 Kambsstaðir 9 
Karlsstaðir 9 33 Katlar 26 Keflavik 85 Keldhólar 48 Keldur 26 
43 49 82 Kelduskógar 48 Ketilgrænur 24 Ketilvellir 50 Kimba-
staðir 96 Kirkjuból 92 Kjarláksvellir 44 Kjarnholt 50 Klaufa-
brekkur l6 f. 47 Klaufatóftir 30 Klaufir 26 Klausturhólar 50 
Kleifar 44 ff. 55 106 IO8 f. Kleifárvellir 44 Kleppjárnsreykir 
43 Klettaendar 20 Klofar 26 Kluftir 58 f. 146 Klömbrur 49 Kol-
grafir 44 IO6 109 Kollabúðir 45 Kollurnar 26 Kóngsstaðir 9 l6 
f» 33 37 Kópareykir 43 Kornbrekkur 49 Kornvellir 49 Kothús 42 
Kotlaugar 50 58 f. 107 Kotsmýrar 28 Krakavellir 99 f. Krókar 
26 46 74 80 f. Krossanes 110 Krossar 44 47 53 84 Krosshús 42 
Krummshólar 43 Kvianes 85 Kviar 43 Kvisker 49 Kvistir 50 

Lágar 27 80 Lambanesreykir 46 52 Lambhagar 24 Lambhólmar 74 
Lambhúshóll 87 Lambleiksstaðir 87 Langhús 47 f. Látur 45 Laugar 
11 35 44 f. 50 55 ff« 85 105 ff. Laugarbakkar 46 50 Laugardals-
hólar 50 Laugardælir 50 58 f. 146 Laugarvellir 43 46 f. Lautir 
47 Laxárfossar 47 Leifshús 47 Leirur 49 77 82 Leyningshólar 47 
Lindir 27 Litlu-Hnausar 44 Litlu-Hólar 87 Litlu-Laugar 47 
Litlu-Reykir 47 50 Litlu-Skógar 43 Litlu-Tjarnir 47 Litlu-
Vellir 47 Ljárskógar 44 Ljótshólar 46 102 Loðnuhjallar 23 
Loftsalir 49 Lokinhamrar 45 Lyngar 49 63 71 128 Lækjarbotnar 
43 49 Lækjavellir 47 Lænur 77 82 Lönd 42 48 

Magnusskógar 44 Mánastaðir 30 Mársstaðir 9 37 Másskógar 52 Meðal-
fell 87 Meðalhús 131 Meiðavellir 48 Melar l6 f. 27 37 43 ff. 
47 f. 82 Melavellir 48 Miðbælisbakkar 49 Miðfossar 43 Mið-
Garðar 44 Miðgarðar 47 Miðhliðar 8l Miðhólssléttur 29 Miðhús 
42 ff. 110 119 123 Miðhúsar 6l Minni-Akrar 46 Minni-Mástungur 
50 Minni-Olafsvellir 50 Minni-Reykir 46 103 Minni-Vellir 49 
Minni-Vogar 42 Mjóadalsklettar 26 Móar 42 f. 50 75 Moldbrekku-
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hlíð 86 Moldhaugar 47 Moldir 82 Mosar 49 77 Móskógar 46 Mos-
vellir 45 85 Mýrar 44 ff. 55 ff. 75 IO6 109 Mælivellir 48 
Möðruvallir 9 Möðruvellir 43 47 

Nafir 28 Neðri-Dálksstaðir 37 Neðri-Fitjar 46 Neðri-Mýrar 46 
Neðri-Vindheimar 47 Nes 87 Nesjar 42 50 66 72 113 128 I30 
Nesslönd 110 Nethamrar 50 Njarðvikurfitjar 76 Norðureyri 85 
Norður-Götur 49 Norður-Reykir 43 Norðurreykir 102 Núpar 47 49 
Nýpugarðar 49 

Oddagarðar 50 Oddgeirshólar 50 Olafsvellir 50 ösar 46 Ospaks-
staðasel 85 

Presthólar 48 Presthus 42 f. 49 
Rauðhólar 48 Rauðsdalir 80 Rauðuskriður 49 Reiðgötur 24 Reykhólar 
44 Reykir 9 11 33 37 43 46 ff. 50 53 96 102 Reykjavellir 46 f. 
50 Reynihólar 46 Reynishólar 49 87 Reynivellir 43 49 Rif-
girðingar 44 Rikkilsstaðir 8 Rimar 28 Runnar 43 

Sandar 46 77 80 82 Sandfell 87 Sandhaugar 47 Sandhólar 45 47 
Sauðhús 44 Sauðhúsar 6l Saurar 43 ff. 49 Seglbúðir 49 Selár-
dalur 85 Seljar 43 f. 6l 66 84 ll9 123 129 f. Seljavellir 49 
Sellátrar 48 6l 129 Sellátur 45 64 Sellautir 27 Setberg 87 
Síðumúlaveggir 43 Sigmundarhús 48 Sigtún 47 f. Sigtúnir 112 
Sjávarhólar 43 Skaftafell 87 Skagabollar l9 Skålar 28 48 Skála-
fell 87 Skáldabúðir 50 Skáleyjar 45 Skálirnar 28 8l Skammadals-
hóll 87 Skarðshamrar 43 Skeggjastaðir 9 l6 f. Skeggsstaðir 33 
Skeiðár 28 Skíðsholt 43 Skildir 29 80 Skinnar 49 129 Skip 50 
Skipar 50 62 129 Skógahlið 86 Skógar 43 f. 47 f. 50 Skógarnes 
85 Skollabúðir 44 Skollahlóðir 23 Skorur 29 Skrauthólar 43 
Skriðulækir 27 Skriður 29 Skröflustaðir 33 Skuggabjörg 47 
Skútagrænur 24 Skútar 47 Skútnir 35 Skútustaðir 101 Skörð 44 
47 120 123 Sléttubjargir 71 Slýjar 66 124 Smáhamrar 45 Smára-
vellir 43 Smjördalir 50 Smyrlabjargir 49 64 85 87 124 Smyrla-
björg 49 64 Snartarstaðir 95 Sneiðingarnir 29 Snæfjöll 120 f. 
Snæringsstaðir 102 Sólbjargir II3 Sólheimar 44 46 ff. 50 Sól-
vellir 43 46 ff. Sprungur 29 Staður 85 Stafafell 87 Stafholts-
veggir 43 Stakkar 45 Stallarnir 30 Stangir 8l Stapar 46 
Starkaðarhús 50 Steinaflatir 47 Steinar 43 49 Steinavellir 52 
99 f. Steindyr l6 f. 47 51 Stekkjarflatir 47 Stokkahlaðir 47 
121 ff. 127 Stóru-Akrar 46 Stóru-Laugar 47 Stóru-Reykir 46 f. 
50 Stóru-Skógar 43 Stóru-Tjarnir 47 Stóru-Vellir 47 49 Stóru-
Vogar 42 Stråkar 30 Strandsei 45 Strandseljar 60 Sturlureykir 
43 Stöðlar 50 Suður-Götur 49 Suður-Reykir 43 Sultir 48 Súlu-
vellir 46 Sund 75 Svarfhóll 86 Sveinagarðar 47 Sveinshús 45 
Sveinsstaðir 33 36 Sviðugarðar 50 Svinabakkar 48 Svínafell 87 
Svínhólar 87 Syðri-Björg 46 Syðri-Brekkur 48 Syðri-Brúnavellir 
50 Syðri-Fljót 63 Syðri-Fljótar 49 Syðri-Gegnishólar 50 Syðri-
Hofdalir 46 Syðri-Másstaðir l6 f. 33 Syðri-Neslönd 47 Syðri-
Pollar 28 Syðri-Reykir 46 50 Syðri-Sandhólar 47 Syðri-Skógar 
44 Syðri-Vellir 46 Syðstu-Fossar 43 Syðstu-Garðar 44 Systur 30 
Sævarhólar 87 

Tindar 44 46 Tjaldhólar 49 Tjarnarpallar 28 Tjarnir 47 56 f. 59 
146 Tóftir 50 Torfur 47 Torgar 114 Traðir 43 f- Tungur 30 
Tunguvellir 47 

Ulfsdalir 95 Uppi á Hnjukum 23 9l Uppsalir l6 l8 33 43 46 ff. 
Upsir 11 16 f. 35 47 59 146 Urðir 11 l6 f. 35 37 47 56 59 107 
109 146 Utverk 50 

Vaðlahólar 50 Vaðlar 45 48 85 Vaglar 46 f. Vagnsstaðir 87 Val-
bjarnavellir 43 Valþjófsstaðir 95 f. Varir 42 Vatnabúðir 44 
Vatnadal 85 Vatnsdalshólar 46 Vatnshamrar 43 Vatnshlíð 86 
Vatnsskarðshólar 49 87 Vatnsskógar 48 Véar II3 Vegamót l6 f. 
44 47 Veigastaðir 9 Vellir 9 l6 l8 33 35 37 42 f. 46 ff. 68 96 
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Vémundarstaðir 53 Vestri-Dysjar 42 Vestri-Hellur 50 Vestri-
Leirárgarðar 43 Vestri-Meðalholt 50 Vestri-Móhús 50 Vestur-
hópshólar 46 Vesturholt 49 Vetnir 124 Viðar 47 102 Viðivellir 
45 ff. Vifilsmýrar 45 55 Víkur 46 Villingastaðir 36 Vindheimar 
46 50 Vogar 43 45 47 f. Vogsósar 50 60 Votusund 30 Vöð 109 f. 
Vökuvellir 47 Völlur 67 f. Vötn 50 

Ytri-Asar 49 Ytri-Björg 46 Ytri-Brekkur 48 Ytri-Garðar 44 Ytri-
Hofdalir 46 Ytri-Másstaðir 16 f. Ytri-Neslönd 47 Ytri-Reykir 46 
Ytri-Skógar 44 48 f. Ytri-Sólheimar 49 Ytri-Vellir 46 Ytri-
Víðivellir 48 Yztu-Garðar 44 

pambárvellir 45 paravellir 43 piljuvellir 48 pingeyrar 46 55 f* 
59 107 109 pingvellir 44 47 50 porgeirsstaðir 87 pórleifsstaðir 
l6 f. 36 porpar 45 65 129 porsteinsstaðir l6 l8 34 pórustaðir 
101 pórvaldsstaðir 99 púfnavellir 35 47 púfur 45 47 pverholt 43 

Öldur 30 83 
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FÖREKOMST AV ISLÄNDSKA PLURALA BEBYGGELSENAMN VILKA KAN UPPTRÄDA I ICKE-APPELLATIV FORM 
(ENLIGT BÆJATAL l96l SAMT SVAR PÅ FRÅGELISTA) 

[I mask. grundord ra. ändeisen -ir o maskulin böjning 
åk. fem. grundord m. ändeisen -ar | fem. grundord m. ändeisen -ir #feminin böjning 
/k neutr. grundord m. ändeisen -ar pj neutr. grundord m. ändeisen -ir 
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