
22. F rum varp

til laga um  nöfn bæja og kaupstaða.

(Lagt fyrir Alþingi 1929).

1. gr.
N öfnum  bæja og kaupstaða ræ ður  málvenja ibúa og nærsveitarm anna.

2. gr.
Eigi m á skifta um  nafn á bæ eða kaupstað, nem a beimild sje veitt til 

i s jerstökum lögum.

3. gr.
í  slíkum  lögum skal ibúum  staðanna sjálfra ger kostur á að velja í 

milli hins fyrra nafns og annars, er Alþingi tekur  til i lögunum  sjálfum. At- 
kvæðisrjett um  nafnvalið bafa einungis bæ jarm enn sjálfir, ef um bæ er áð 
ræða, h reppsm enn, ef um  kaupstað ræðir, allir þeir, er kosningarrjett hata til 
bæjarstjórnar eða breppsnefndar, er hlut á að. Um tilbögun atkvæðagreiðslu



fer um  bæi eftir fyrirm ælum  laga um  kosning i bæjarstjórn, um  kaupstaði 
eftir sams konar ákvæðum  um  kosning i hreppsnefndir. Að lokinni atkvæða- 
greiðslu skal kjörstjórn birta atv innu- og sam göngum álaráðuneytinu  úrslilin, 
en ráðuneytið siðan auglýsa þau í s tjórnartið indum . Ef s taðarbúar  hirða ekki 
um  að nota þenna rjett sinn, er Alþingi heimilt að velja nafn.

4. gr. .
Lögin skulu sjálí taka til, frá hverjum  tim a nafnaskiftin skuli gilda, 

og m á frá þeim tím a ekkert nýlt fyrirtæki á slikum  stað bera nafn það, er 
n iðu r  var lagt.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Með lögum 20. okt. 1913 (að röð 31) er jarðanöfnum ljeð lögvernd. 
Álitsskjal það, er hjer fer á eftir, sýnir ljóslega, að eigi er síður nauðsyn á að 
hafa gát á nöfnum bæja og kaupstaða. Að því stefnir frumvarp þetta og þar 
með einnig því að greiða fyrir um það, að kipt verði i burtu rangnefnum, sem 
komist kunna að hafa á. Ettir norskum lögum er alt vald um slik nafnaskifti 
hjá þinginu einu; skal að eins leitað umsagnar stjórnar bæjar þess, er hlut á að 
máli, en á engan hátt er þingið bundið við tillögur hennar. Þetta á illa við bjer 
á landi. Svo sem það er málvenja á hverjum stað, sem ein er bær að ráða i 
þessu efni, svo virðist og best við eiga, að það sje á valdi ibúanna sjálfra, eftir 
þvi sem við verður komið, hvert nafn þeir velji hverjum einum stað. Að þvi 
hníga ákvæði frumvarps þessa.

Bæir ern í frumvarpi þessu kallaðir þeir kaupstaðir, sem hafa bæjarrjett- 
indi, kaupstaðir hinir allir, sem einungis eru löggiltir til verslunar.

Hj er fara á eftir brjef, sem farið hafa í milli atvinnu- og samgöngu- 
málaráðuneytisins eg heimspekideildar háskólans, um mál þetta.

ATV IN NU - OG SAMGÖNGUMÁLARÁÐUNEYTIÐ.

R eykjavik, 26. n óvem ber 1928.
I '

. Hjermeð sendist háttvirtri heimspekisdeild háskólans áættun um strand- 
ferðir kringum ísland. Eru það tilmæli ráðuneytisins að athuguð verði staðar- 
nöfnin á áætluninni og færð til rjetts fslensks máls og berist ráðuneytinu tillögur 
um það, áður en næsta áætlun verður gefin út.

Tryggvi Þórhallsson.

Til heimspekisdeildar Háskólans.
Vigtús Emarsson.



HÁSKÓLI ÍSLANDS 
HEIMSPEKISDEILDIN

Reykjavik 18. jaD. 1929.

Út at erindi hins háa ráðuneytis frá 26. nóvbr. f. á.t þar sem leitað var 
álits heimspekisdeildar um nöfn á viðkomnstöðum strandferðaskipa, var próf. dr. 
Pali Eggert Ólasyni falið að semja álitsskjal nm málið og leggja fyrir deildina. 
Á fundi deildarinnar 18. þ. m. var álitsskjal þetta iagt fram og tjáðu deildar- 
menn sig samþykka stefnu þess. Um leið og álitsskjal þetta er því sent hinu 
háa ráðuneyti sem álit deildarinnar, skal athygli vakin á þvi, að höfundur þess 
tjáir sig í niðurlagi skjalsins búinn til þess að veita aðstoð sina um frekaii að- 
gerðir í þessu máli.

Sigurður Nordal,
. deild arforseti.

Til Atvinnu- og samgöngumálaráðuneylisins, Reykjavik.

Fylgl kjal I.

Á fundi heimspekideildar 12. f. m. var mjer falið að semja álitsskjal um 
erindi frá atvinnu- og samgöngumálaráðuneyti, dags. 26. nóv. f. á ; er þar mælst 
til þess, að athuguð verði nöfn á viðkomustöðum skipa nm landið og þau »fæið 
til rjetts islensks máls« eða tillögur bornar fram i þvi skyni.

Áður en vikið er að sjálfum viðkomustöðnnum, skal jeg leyfa mjer að 
gera nokkurar almennar athugasemdir, sem til skýringar mega verða öllu þessu efni.

Breytingar á staðanöfnum hjer á landi hafa, sem viða annarstaðar, orð- 
ið með tvennu móti, innan að og utan að, ef svo má kalla, eða af völdum ibúa 
landsins sjálfs annars vegar, úllendinga hins vegar.

Um hinar fyrri breytingar, þ. e. af völdum landsmanna, þarf ekki margt 
að ræða. Það er öllum mönnum kunnugt, að íslendingar hafa sjálfir vikið við 
staðarnöfnum viða, frá þvi sem voru í fornöld, jafnvel oftar en einu sinni um 
sama staðinn. Þetta hefir orðið með ýmsum hætti. Stundum er nafninu alveg vik- 
ið v ið ; dæmi Eyrarbakki; þar hjet áður Eyrar. Stundum er vikið við endingum, 
sett fleirtala, þar er áður var eintala, eða eintala, þar er áður var fleirtala; t. d. 
er »Þingvellir« nú að verða sterkara en »ÞingvölIur«, þótt sagt sje enn »að fara 
á ÞingvölU; Þingvallafundur er ætið sagt og ritað, en ekki Þingvallarfundur; 
breytinguna í þessu má að nokkuru rekja til fornmanna sjálfra, með þvi að þeir 
nefndu »völlu«, þó að þeir kölluðu jörðina eða bæinn Þingvóll. Nefna má það 
enn til dæmis, að hin fornu þinganöfn eru fyrir löngu afrækt, en sýslur komnar 
í staðinn; þó mun það enn engan hneyksla að heyra nefnd þing, og sumir höf- 
undar nota jöfnum höndum þing og sýslur.

Við slíkum breytingum, af völdum landsmanna sjálfra, er mjög erfitt að



reisa skorður, ef það á aonað borð er nnt. Að minni hyggju er það og ailsendis 
þarflanst, á meðan farið er að óspiltri tungu landsmanna i þessn efni. 1 þessari 
grein nafnbreytinga er það þá tilíaga min, að engar skorður sjeu við sellar, aðrar 
en þœr, að engin málspjöll sjeu liðin i bregtingunum. Þvi þ jk ir  mjer t. d. sjálf- 
sagt, að haldið sje nafninu »Eyrarbakki«. Þó getur helgi staðar verið svo mikil, 
að etamál er, hvort liða eigi jafnvei skaðlausar breytingar.

Pá eru breytingar af voldum útlendinga. Þær eru tvenns konar eða hafa 
komið fram i tveim myndum. Flestar eru þær frá fyrri öldum, sem kunnugt er, 
og með ströndum fram. En svo hlálega vikur við, að sja má tilraunir til slfkra 
breytinga á síJustu árum, jafovel enn i dag, með þeim mun, að nú gætir þeirra 
einkum i upplöndum og óbygðum landsins.

Jeg skal fyrst leyfa mjer að drepa á dæmi siðara flokksins, þótt ekki 
sje getið í erindi ráðuneytisins. Þar má að visu kalla vera um tilraunir einar 
að ræða, en verra getur af hlotist, ef ekki er tekið i taumana. Það er titt, að 
ferðalangar, er fara um litt kunn lönd, lítt bygð eða þau lönd, er villimenn 
byggja eða hálfviltar þjóðir, reyna að halda uppi frægð sinni með þvi að kasta 
nafni sinu á staði, er þeir ferðast um í Ióndum slíkra þjóða; stundum gefa þeir 
stöðunum nöfn vina sinna eða styrktarmanna. Þetta heflr tíðkast um útlenda 
ferðamenn á íslandi, einkum á siðustu árum. Aðferðin er sú að rita ferðabók 
eða birta jarðrannsókn, draga npp staði og láta fylgja bókinni, með hinum nýju 
nöfnum, er sýna skulu afrek og halda uppi frægð þessara »visindamanna«; en 
sjálflr miklast þeir af að bafa hætt lífi sinu i slarkferðir þær, er þeir kallast farið 
hafa einungis i þarfir vfsinda. Það er nú hvo’t tveggja, að skóflustungur þessara 
manna, sem oftast eru jaiðfræðingar, virðast sjaldan mjög djúpar hjer á landi, 
enda nöfn þessi, er þeir penta á uppdrátt landsins, liklega oftast hið eina, sem 
haldið myndi geta nppi nafni þeirra. Þaiflaust er hér enn að rekja þetta mál 
nánara; dæmi nægja. Tven.ns konar eru einkutn þessar staðanafngiftir, ýmist 
fólgnar i því að kasta nafni á staði, sem þó áður höfðu nöfn manna i milli, eða 
á þá staði, sem menn ætla, að ekki hafi verið skiiðir áður. Dæmi hins fyrra er 
sKnebelsvatne, sem áður hét með íslendmgum sjálfum y»Öskjuvatn«, og sRudlojfs- 
gígure, sem áður var nefndur sViti«. Dæmi hins siðara er »Wattsfell« og »Thor- 
oddsenstindur«. (Þess var ekki að væuta, að útlendingur kynni að skira Þor- 
valdstind). '

Um öll dæmi þessa flokks er það að segja, að vitanlega getur engum lil 
hugar komið að hanna ferðamönnum, sist »náttúrnfræðingum«, að ferðast um 
landið. Ilt mun og að reisa hömlur við þvf, að slíkir menn skreyti feiðabækur 
sinar með þeim landabrjefum eða nppdráttum, sem þeim sýnist, og þeim örnefn- 
nm slíkt bið sama. En þess verður að krefjast, að hvarvetna þess er Islendingar, 
hvort heldur einstakir menn eða almannavald, birta uppdráltu lands, staðlýsingar 
eða örnefni, og á hvern hátt sem er, þá verði þess vandlega gcett að rgðja burt 
slikum ónefnum öllum. Útlenda ferðamenn mætti og vara við þvi að eyða miklu 
af andriki sinu i þvilíkar nafnagiftir hjerlendis, með þvi að veita þeim vitneskju 
nm, að slíkt myndi að Iitlu metið. Hjer við má þó geta þess, að fyrir getur 
komið, að útlendir ferðamenn skiri ónefnda staði að jöfnu málbragði við lands- 
menn. Sjeð hefi jeg t. d. i riti eftir einn slíkan mann, sem talsvert hefir kannað



óbygðir um einn hluta landsins, fáein slík nöfn; þar er gjá ein kölluð »Heljargjá«, 
og er prýðilega valið, eftir lýsingunni að dæma.

Þá er komið að fyrra flokki útlendra nafngifta á stöðnm, og varðar 
miklu um erindi það, er ráðuneytið hefir beiðst um  tillagna frá heimspekideild. 
Þau eru upptök þeirra nafngifta, sem alkunnugt er, að farmenn fyr á öldum, 
fyrst Þjóðverjar og Englendingar, siðan Danir, skældu íslensk nöfn, hver þjóð 
eftir sínu tungutaki; slíkt gera þær r-aunar enn i dag, og er ekki unt við að ráða. 
En þessu fylgdi það, að þar er farmenn leituðu bjer hafna, hirtu þeir oft ekki 
að fara rjett með innlend nöfn á höfnunum, heldur köstuðu á þær nöfnum eftir 
hentisemi sinni, oftast þó grípin frá höfuðbygð þar i grend, sveit, hjeraði, er þar 
lá að (t. d. Skagaströnd), en langoftast af fjórðum. Þegar strandmælingar hófust 
hjer á landi að marki (seint á 18. öld), varð þessi regla ofan á, sem vænta mátti, 
er ekki var leitað til fslendinga i þessu efni, og þessi nöín voru siðan tekin á 
uppdráttu þá, er birtir voru á þeirri undirstöðu, til leiðbeiningar farmönnum. 
Þvi eru uppdrættir af ströndum og sjóleiðum með íslandi enn i dag með slikum 
nöfnum, íslenskum að visu að stofni, en alla vega skældum, og stöfuð eru þau 
sitt á hvað, eftir þvi hver tunga er á uppdrá ttunum ; t. d. er mikill munur á 
stöfun nafna á uppdráttum á ensku og dönsku, þótt jatnörg sje í augum fslend- 
inga. Þetta mega allir sjá, er skyggnast vilja i uppdráttu þá og leiðarbrjef, er skip- 
um fylgja og farmenn nota. Þetta myndi sjalfsagt erfitt að laga, en nokkurn 
árangur kgnni það að bera, ef stjórn landsins leilaði til þeirra stnfnana, er birta 
slíka uppdráttu, með bendingum um lagfœringar (t. d. »Sökortarkivet« danska). í 
innlendum leiðaruppdráttum eru íslendingar vitanlega einráðir.

Flest í þessu efni fór með öllu fram bjá fslendingum, sem vonlegt var; 
ekki voru þeir aðspurðir, og ekki heldur leitað ráða bjá þeim um uppdráttu af 
sjóleiðum með landi fram.

Þegar litið er nánara á nöfuin sjálf, má sjá, að það er hending ein, sem 
ræður þvi, hvort valið er rjett nafn hafnar eða tekið nafn úr nágrenni; t. d. 
haldast Hofsós, Húsavik, Kumbaravogur, Stykkishólmnr, en aftur ráða fjarðanöfn 
höfnum t. d. i Dýrafirði, Patreksfirði, Eyjafirði o. s. frv., og bjeraðanöfn, t. d. á 
Skagaströnd. f brjefagerðum konungs og stjórnvalda má og telja, að fullkomin 
festa sje á nöfnum hafnanna, er stundir liða, á þeirri undirstöðu, sem nú var lýst.

Þegar litið er til landsmanna sjálfra, verður sitt hvað nppi; oftast halda 
menn þó hinum innlendu nöfnum, hver nöfn sem farmenn og kaupmenn hafa 
valið höfnunum, en það kemur þó fyrir, að útlendar nafnagiftir ná að festast, 
einkum út i frá eða þegar dregur i aðra landshluta. Ekki þarf að nefna mörg 
dæmi þessa. í tilskipan konungs um hlunnindi (»friheit«) kaupstaða 17. nóv. 1786 
eru nefndar 6 aðalhafnir landsins, og er þar á meðal »Egjafjörður« (ekki Akur- 
egri). Landsmenn virðast ekki hafa viljað skeyta þessari nafnagift. Með úthöfn- 
um landsins á einveldistímanum, enn á 19. öld, má sjá nöfnin »Grönnefjord«, 
(sem stundum var þó aðaihöfn), »Rödefjord«, »Röderhaon« (sbr. tilsk. 17. nóv. 
1786 og 11. sept. 1816, og auglýsing rentukammers 31. mars 1833 og fieiri fyrir- 
mæli); ekki hafa landsmenn farið að þessu og kallað þessa staði sGrœnafjörð«, 
y>Rauðafjörð<t, »Rauðahöfn«, heldur hafa rjett íslensk nöfn haldist: Grundarfjörð- 
ur, Regðarfjörður, Raufarhöfn, enda má og telja slík nöfn til hreinna afbakana



eða skældra nafna. Nefna má enn »Badenstad« (rentukammerleyfi til verslunar 
þar 1. mars 1806, sbr. og úthafnaskrá í tilskipan konungs 11. sept. 1816); menn 
hafa ekki virt það nafn, heldur kallað þann stað Búðir eítir sem áður. Einna 
berlegast kemur fastheldni landsmanna fram í einu dæmi 1 skrám einveldistim- 
anna um úthafnir (siðast í tilskipan konungs 28. des. 1836) er jafnan nefndur 
Berufjörður (»Berefjord«); þetta hafa landsmenn virt alveg að vettugi, sem kunn- 
ugt er, og haldið hinu rjetta nafni hafnarinnar (Djúpavogur).

Af þessn, er nú var tínt til, er það auðsætt meðal annars, að ekki hefir 
verið farið að lagaboðum um nöfn á höfnum, þau er á hafa komist af völdum 
stjórnvalda á einveldislímum, eða fgrr, og upptök eiga til úllendra farmanna og 
kaupmanna. Pvi virðist og ekkert lagaboð þurfa til þess að lagfcera þau; málsmeð- 
vitund landsmanna, og þá fgrst og fremst þeirra, er ncest búa höfnunum, hlgtur þar 
að verða áttavitinn, i raun rjettri hið eina fullkomna löggjafarvald.

Það er þvi ætlan min, að stjórngæsluvaldið sjálft, án heimildar i lögum, 
að eins með rannsókn á málvenju nœrlendis höfnunum, megi um alla þessa staði 
setja nöfn i samræmi við það, er rannsókn leiðir í Ijós; gildi sú regla þar er 
þnrfa þykir og almannavaids gætir, t. d. i ferðaskrám (ferða»áætlunum«) skipa 
o. s. frv.

Það er ekki þessu öndvert, heldur þvert i móti bein afleiðing, að i sum-
um dæmum, þar er menn kunna að vilja hreinsa til og taka upp eldri
nöfn, er afrækst hafa eða skekst, á hvern hátt sem er, sje rjeltara, um leið og
það er viðkunnanlegra og frjálslegra, að leita atkvæðis staðarbúa, annaðhvort
(og helst) allra fulltíða (kosningabærra) manna, eða forráðamanna þeirra um 
staðarmál, hvort heldur eru bæjarstjórnir eða hreppsnefndir. Og þá myndi rjett- 
ast að leila til þess heimildar i lögum.

Það dæmi, sem einkum blasir við i þessum flokki, er Isafjörður, sem nú 
er kallaður, og verður þvi ekki andmælt, að það nafn er jafnvel orðið málvenja 
á siðari áratugum, og er hún vafalaust sköpuð af siðari tima lögum landsmanna, 
sem nefnt hafa staðinn svo, þótt af útlendum toga sje spunnið, og yngra nafn 
sje en »Eyjafjörður«. sem stjórnvöld landsins leylðu sjer lengi að nota um Akur- 
eyri; ekki er um það að tala, að þjóðlegti menn hafi verið nyrðra en vestra. E a  
saga nafnsins má þykja einkennileg og vel fallin til leiðbeininga; mun hún því 
stuttlega rakin hér. Þessi hófn var af farmönnum og siðan stjórnarvöldum fyrri 
alda jafnan nefnd Skutulsfjörður (dregið af nafni fjarðarins alls, sem ella); svo er 
enn i tilskipan konungs 17. nóv. 1786, um hlunnindi kaupstaða; meðal 6 aðal- 
hafna landsins er þar nefnd »Skutuls- eða ísafjörður«. í tilskipan konungs 11. 
sept. 1816, um aukin verslunarhlunnindi, er höfnin (i 6. gr.) einungis nefnd 
»lsefjord« og færð niður i úthafnir, enda var þá aðalhöfnum fækkað um tvær 
(úr 6 i 4). Veturinn 1863 rita ibúar staðarios bænarskrá til Alþingis um full 
bæjarrjettindi, og er hún staðsett að sSkululsfjarðaregrin og dagsett 28. febr. 1863 
(sbr. Alþt. 1863. I, bls. 61—63), en staðurinn þar nefndur í lesmáli »verslunar- 
staðurinn Skutulsfjörður (i daglegu tali ísafjörður)«. 1 umræðum um málið þá á 
Alþingi tekur forseti oftast málið á dagskrá með nafninu »málið um að veita 
Skutalsfjarðaregri kaupstaðarrjettc, og svo er málið þá kallað i nefndaráliti, bæði 
i fyrirsögn og í lesmáli, i fyrirsögn atkvæðaskrár og loks i fyrirsögn að bænar-



skrá Alþingis til kontings. En svo kynlega vill til, afl í tillögnm nefndarinnar, 
þeim er samþyktar vorn, og þá anðvitað i niðnrlagsatriflnm bænarskrár Alþingis 
til konungs, er beflið um bæjarrjettindi handa y>Isafjarðarverslunarstað«. Pess má 
geta, að ritnefnd Alþingistiðinda þá kemur fram með þriðja nafnið i skrám við 
þingtiðindin og kallar þar staðinn »Skululseyri<t (á einum stað einungis), vafalaust 
af því, að það heflr þótt þægilegra i munni (á  tveim öðrum stöðum i skrám 
þingtíðindanna 1863 eru nöfnin »Skutulsfjarðareyri« og »Skutnlsfjarðareyri við 
Isafjörð«). Nú er ekki um að tala, að konungur fór, er timi þótti til kominn 
(reglugerð 26. jan. 1866), að vilja Alþingis i þessu, og var þar farið eftir niður- 
lagsatriðum bænarskrár Alþingis, sem vænta mátti, og staðurinn nefndur »ísa- 
fjörðurc (overslunarstaðurinn ísafjörður, þar með talin öll Skutulsfjarðareyri og 
prestsetrið, sem á eyrinni stendur«). Þetta nafn hefir siðan haldist.

Svo hlálega veik þá við, að fbúar staðarins 1866 fengu nafn á stað sinn, 
það er þeir höfðu aldrei beðið um 1863.

Sem að fraraan getur, er það einkum þessi staflur, er jeg gæti bugsað 
mjer, að blýða þætti um að leita atkvæða ibúa staðarins sjálfs, hvert nafn þeir 
vilja hafa, hvort heldur það nafn, er forfeður þeirra völdu staðnum, eða það 
nafn, sem útlendir skipskokkar og aðrir farmenn, á borð við þá að kunnugleika 
á landi, tóku frá alt öðrum stað, lengst inni í djúpi flóans, og köstuðu á þenna.

Jeg er varla i vafa um, hvað ofan á yrði, svo að einungis yrði að velja 
i milli innlendra nafna. Jeg fyrir mitt leyti myndi langhelst kjósa npphaflega 
nafnið, Eyri. Búðir kanpmanna voru þar í öndverðu á tanga i landi prestseturs- 
ins, og kaupstaðurinn er allur i landi þess, þó að hann eigi nú land lengra. 
Þetta nafn er fagurt og einfalt; þvi til stuðnings er og það, að kaupstaðurinn 
myndi ekki eiga samnefnt við nokkurt kanptún eða löggilta höfn. En ef mönnum 
þætti það nafn ekki nægilega iburðarmikið eða virðulegt, mætti kalla staðinn 
Skululseyri (að hætti ritnefndarmanna Alþingist ðinda 1863), og drægi hann þá að 
hálfu nafn af firðinum sjálfum. Þetta væri engin goðgá rje  málspjöll; það eru 
einmitt eyra-nöfnin, sem landsmenn hafa lengt fremur óðrum staðanöfnum. Eyri 
i Arnarfirði hefir öldum saman verið nefnd Rafnseyri, Eyri i Bitru Ó'pakseyri
o. s. frv. En nafnið Skutulsfjarðareyri er þessara nafna sfst og ekki alls kostar 
viflkunnanlegt.

Það kann nú að vera, að sumir kunni að telja tormerki á þvi, að breytt 
sje staðanöfnum, sem fengið hafa festu, þótt ekki sje nema um fáa áratugi, svo 
sem óneitanlegt er um »ísafjörð«. En ekki vaxa mjer þeir erfiðleikar i augum. 
Vjer höfum dæmið fyrir oss, Norðmenn, sem sættu miklu hraklegri meðferð i 
þessn efni en vjer. Helstu staðir þeirra hafa fengið fylkjanöfn eða heilla rikja afl 
fornu, eða verið kendir við Krist|ána og Fiiðreki. Með oss íslendingum veit jeg 
ekki til þess, að slík nöfn hafi komist á nokkurn stað; jeg tel varla, að um 
skamman tima vorn Möðruvellir i Hörgardal kallaðir »Friðriksgáfa« af sumum 
amtmönnum, sem þar bjuggu á 19. óld, af þvi að konungur hatði látið hlaða 
þar steinhús handa þeim; var það nafn engan veginn runnið frá stjórnvöldum 
landsins, heldur af smjaðurgirnd amtmannanna sjálfra. íslendingar hafa þvi ekki 
við neitt þess konar að glima. Öldum saman hafa Norðmenn sætt sig við þessi 
nöfn, og er þeim þvi erfiðara að hreyta um en t  d. Vestfirðingum, sem húið



hafa fáeina áratngi við nafn höfnðstaðar sins, Slikar breytingar koma að sjálJ- 
sögða fyrst fram af hendi einstakra manna innlendra og stjórnvalda landsins 
allra i öllu þvi, er staðina varðár, yrði tekið npp í innlenda nppdráttu og landa- 
brjef, jafnharðan sem slikt væri prentað, o. s. frv., og smám saman myndu allar 
slikar breytingar komast til vitundar útlendingum, er skifti ættu við slika staði, 
i uppdráttu þeirra um sjóleiðir o. s. frv.

Þá höfum vjer litið á höfuðatriði þessa máls, svo sem það veit við oss 
á dögnm einveldistimanna. E r  þá eftir að lita á hafnir og kauptún, sem rjettindi 
hafa fengið siðan er Alþingi hlaut hluttöku i löggjafarvaldi. Þarf ekki lengi um 
að skima til þess að komast að raun um, að þar er nálé&a hin sama ringulreið 
í þessu efni sem á einveldistimunum. Alþingi sjálft viiðist þó yfirleitt vanda sig, 
sem vænta mátti, er það löggildir staði til verslunar. En út i frá er enginn 
ganmur gefinn að þvi eða sjaldan, t. d. i ferðaskrám skipa, Alþingi hefir sam- 
þykt frumvörp nm verslunar&taði »á Búðareyri við Reyðarfjörðc, »að Búðum 
í Fáskrúðsfirðic, »Nesi f Norðfirðia, »Ó«pakseyri i Bitrufirði« (þ. e. Bitru) o. s. 
frv., en i ferðaskrám skipanna er þetta að engu haft, heldur settir viðkomustaðir: 
»Reyðarfjörður«, »Fáskrúðsfjórðnr», »Norðfjörður«, »Bitrufjörður« o. s. frv. Aftur 
á hinn bóginn standa á ferðaskrám skipa: Hvammstangi, Borðeyri, Hólmavik, 
Bildudalur, Búðardalur o. s. frv., og myndu menn þó þar (eftir sömu reglu) hafa 
vænst, að staðið hefði: Miðfjörður, Hrútafjörður, Steingrímsfjörður, Arnarfjörður, 
Hvammsfjörður o. s. frv. ■

Þessi dæmi frá vornm dögum ber að sama brunni, þegar litið er á nöfn 
hgfna og kauptúna, hvort heldur eftir að Alþingi fekk löggjafarvald eða fyrir. 
Nöfn þau, er Alþingi hefir sett i lögin, oftast eftir kunnugum mönnum, eru ekki 
metin nema um suma staði. Afieiðingin hlýtur að vera sú, að sama regla verður 
að gilda i hvorum tveggja dæmanna, hvort heldur eru frá einveldistimunum eða 
eftir: Föst málvenja þeirra manna, er næstir búa stöðunum sjálfum. Málvitundin 
hlýtur einnig hjer að vera œðstur löggjafi, og vitneskjnna um 'hana verður að scekja 
i staðarbáa sjálfa eða par nœrlendis, en ekki f ófullkomin gögn, svo sem ferða- 
skrár skipa, útiendinga eða menn i öðrum landshlutum, þvi að fjailægðin færir 
alt saman og þurkar út allar ójöfnur.

Þegar menn nú loks að öðru leyti athuga alt það, er hjer hefir verið bent 
á eða leiða má af þvi óbeint, þá er það augljóst, að í nöfnum hafna og kaup- 
staða eða kanptúna landsins eigast við tvær stefnur. ö u n u r  er runnin frá þeim, 
sem heima eiga f stöðunum sjálfum eða nærlendis og kunnugir eru; þeir menn 
vilja auðkenna staðina nákvæmlega, þeim nöfnum, sem þeim eru tömust og stað- 
irnir i raun rjettri bera. Hin er runnin frá ókunnugum rrönnum, hvort heldur 
eru útlendingar eða landsmenn sjálfir, sem heima eiga víðs fjarri stöðunum. Fyrir 
þeim mönnum dregst landið saman, likt og er í uppdráttum handa börnum; að 
eins höfuðbygðarlögia eru til í meðvitund þeirra manna, alveg eins og þau ein 
eru auðkend á slikum uppdráttum. Því hveifa fyrir sjónum slíkra manna út í 
frá smádalir, fjöll, víkur, vogar. Eu eftir standa i meðvilundinni höfuðdalir, fjall- 
gaiðar, firðir, flóar. Þetta er fullkomlega eðlilegt. E a  jafneðlilegt er það, að slíkir 
menn ráði ekki nöfnum á landabijefum og uppdrátlum. Og alveg sama gildir i 
þessu efni. Fyrri stefnan er þvf ein rjett. Henni hefir og Alþingi reynt að fylgja,



sem fyrr segir, um löggildiug verslnuarstaða hingað til. Sá er og anðsær vilji Al- 
þingis enn. Má til marks um það benda á meðferð Alþingis á einu slíku máli i 
fyrra; þá samþykti neðri deild með 20 atkvæðum gegn 1 að breyta írumvarpi, 
er fyrir lá, á þenna veg; það var frumvarp um bæjarrjetlindi Norðfjarðar. Er 
því kaupstaðurinn að lögum i Nesi, svo sem bann er í rauninni og svo sem 
áður hjet hið löggilta kauptún (sbr. Alþt. 1928, B. 3567 .-86 . dáik). Það sýnir 
sig og i erindi þvi, er ráðuneytið hefir nú sent heimspekideild, að það aðhyllist 
þessa stefnu, og mun það vera í fyrsta sinn, að stjórn landsins gefur þessu máli 
gaum; má þá og vænta, að fleira muni á eftir fara, sem lagfæringar þarf og 
horfir í eðlilega og þjóðlega stefnu. Er einsaÁt, að heimspekideild hlýtur að vilja 
styðja fast alla þjóðlega viðleitni, eins þó að smávægileg kunni að þykja í fyrsta 
bragði. Smávægilegt skeytingarleysi veldur jafnan upptökum að meira háttar 
óreiðu og spjöllum., Eu alls þurfum vjer við að gæta um þjóðerni vort, íslend- 
ingar, ekki síst er sifeldlega aukast skifti vor og tengsl við aðrar þjóðir.

1 mínum augum er þá þelta erindi ráðuneytisins einn liður i þaiflegri 
þjóðernisstarfsemi. Til leiðbeiningar við athuganir í þessu efni gætu verið fyrir- 
mæli laga 10. nóv. 1905 (að röð 61), ef þeim hefði verið fylgt dyggilega. Sam- 
kvæmt 2. grein þeirra skyldi gera uppdrátt af löndum verslunarstaða, mæla þau 
og lýsa takmörkum þeirra; þetta alt skyldi sent stjórnarráði og lýsingin birt i 
B -deild stjórnartiðinda. Þetta virðist allmjög hafa verið vanrækt, lýsingar þær, 
er stjórnarráðinu hafa borist og siðan hafa prentaðar verið, heldur fáar og nokkuð 
ófullkomnar. Staðaröfnin verður þvi að athuga ýmist af öðrum gögnum, einkum 
skjalgögnum, eða með fyrirspurnum til kunnugra manna og greinagóðra. Nú er 
til þess ætlast í erindi ráðuneytisins, að hin einstóku staðanöfn verði athuguð 
svo, að þau verði »færð til rjetls íslensks máls«, eins og þar stendur. Þvi vil jeg 
og ekki skjóta fram af mjer að gera tillögur að þessu leyti einnig. En nú er 
jeg ekki svo kunnugur öllum þessum stöðum, nje heldur liggja öll gögn svo opin 
íyrir þegar, að unt sje á einu vetfangi að afgreiða það mál. Þvi þykir mjer betur 
hlýða, að þær athuganir komi fram í sjerstakri skrá, er vera má síð&n fylgiskjal 
álitsgreinar þessarar. E r og ekki vert, að heimspekideild hafi nokkurn vanda af 
slikri skrá, þó að hún að öðru leyti fallist á stefnu eða anda þessa álitsskjals 
mins, ef henni sýnist svo.

Reykjavík 13. jan. 1929.
Virðingarfyllst:

Páll Eggert Ólason.

Til heimspekideildar háskólans.

Fylílskjal II.

A t h n g a g r e i n i r  .
um nöfn á viðkomustöðum skipa (löggildum verslunarslölum, höfr um, skipa’egum).

Svo var fyrrum bjer á landi um verslun og sjóferðir, að menn lilu meir



á hafnir (skipalegnr) en staði, er að lágu, enda var litið um fasta verslun, nema 
að snmarlagi, lengi vel óviða vetrarverslun og bygging engin, nema þar er ver- 
8töðvar vorn. Þvi gætir i nöfnnm fyrrum meir sjávaiins en dandsins. Það er í 
rauninni fyrst að marki með tilskipan konungs 17. nóv. 1786, um hlunnindi 
kaupstaða, að tekið er að gefa þvi gaum að efla bygð við hafnir landsins. Og 
siðan Alþingi tók til starfa, gætir landsins miklu meir en sjávarins, er ræðir um 
nöfn löggiltra verslunarstaða, svo að það má nú kalla aðalreglu; hitt ber að eins 
við i slikum löggildingum, að hafnir (skipalegui) sjeu látnar ráð'a nöfnum (t. d. 
Hagabót, Hlaðsbót, Selnesbót). Þetta er tekið fram til leiðbeiningar um skrá þá, 
er á eftir fer.

Á það má og benda, að i sjálfu hinu íslenska máli var enginn m unur fyrrum á 
orðunum kaupstaður, kauptún; sá munur, sem menn nú leggja i þau orð, hefir 
enga stoð i tungunni, er settur alveg að handahófi. Menn hafa í lagamáli á síð- 
ari áratugum reynt með þessum nöfnum að greina i milli þeirra staða, sem 
meiri rjettindi hafa en óbreyttir verslunarstaðir, og kallað þá kaupstaði, hina 
kauptún. Þetta hafa menn tekið eftir dönskum lagaboðum, kaupstaður er látinn 
svara til »Köbstad« og kauptún til »autoriseret Handelsstedc (»Handelsplads«). 
En  þetta hefir ekki náð til almenuings. Menn »fara« jafnt »i kaupstaðc, þó að 
þeir sæki vörur til - Vopnafjarðar eða Seyðisfjarðar, jafnt til Keflavíknr sem til 
Hafnarfjarðar. Málvenju er jafnan torvelt að kúga, einkum þegar merking orð- 
anna, sem til er ætlast, að þau hafi, liggur ekki i þeim sjálfum. Löggjafar ættu 
að venja sig af þvi að hugs& fyrst á útlendnm málum og velja siðan af handa- 
hófi orð hugsunum sinum úr  eiginmáli. Hjer liggur beinast við að fara að fornu 
máli og kalla bæi (borgir, staði) meira háttar húsahvirfingar, slikar sem laga- 
menn nú vilja nefna kaupstaði, en óbreylta verslnnarstaði, kaupstaði eða kanptún, al- 
veg jöfnum höndum. Þetta fellur vel við skilning og mál islensks almúga. Svo virð- 
ist og sem löggjafar vorir hafi að nokknrn leyti pata af þessu, því að samhliða 
»kaupstaðar«-nöfnunum, gægjast og fram i lagamáli »bæjar«-rjettindi, »bæjar«- 
stjórn o. s. frv.

í athugagreinum þeim, er hjer fara á eftir, er fylgt viðkomnstöðum á 
ferðaskrá Esju 1928, anstur um, frá Reykjavik talið. En nú er það svo, að viða 
ganga önnnr skip og bátar um firði og flóa og með ströndum fram, á aðra við- 
komnstaði með fram; sum þeirra skipa m unu hljóta styrk nokkurn úr landsjóði, 
og ættu þá ferðaskrár þeirra að liggja undir úrskurð ráðuneytisins. Fyrír þvi eru 
hjer á eftir taldir jafnharðan aðrir iöggiltir verslunarstaðir eða hafnir en Esja 
kemur nú á, eftir viðkomustöðum hennar; eru þeir margir viðkomustaðir ann- 
arra strandbáta eða kunna að verða það.

Ferðaskrá Esju 1928 er hjer táknuð F., tillögur á þeirri ferðaskrá, sem 
fylgdu brjefi ráðuneytisins 26. nóv. 1928, Tlll.

1. Reykjavik.
2. Vestmannaeyjar.
3. Hornafjörður, F. fHöfn i Hornafirði Till.y. Lög 24. okt. 1879 löggilda 

verslnnarstað »á Hornafjarðarósa. Kauptúnið er i nesi milli Skarðsfjarðar og hins 
eiginlega Hornafjarðar; þar hjet að fornu Höfn; þar mun og næsti bær við kend- 
ur (Hafnarnes). 1 nágrenni er kaupstaðurinn jafnan kallaður Höfn. Einsætt er



að takar það nafn á ferðaskrár og önnur slík skfrteini, sem frá almannavaldi má ' 
tetja runnin. En fyrst um sinn, meðan menn ót i frá væru að venjast nafninu, 
og af þvi að fkiri staðir eiga samnefnt við þenna að rjettu lagi, mætti tengja 
Hornafjörð við (eins og Till ), en i rauninni er staðurinn í milli fjaiðanna, svo 
að fullkomlega rjett væri þetta samt ekki.

4. Djúpavogur (svo rjett ritað, þ. e. Djúpa- i ölium föllum, ekki Djúpi- j 
vogur ; aftur mætti rita Djnpi-Vogur; sbr. atbugasemd bjer aftast). Þetta er ein ; 
af binum .fornu verslunarhöfnum, sem taldar eru löggildar með hafnaskrám ein- ! 
veldistímanna. Ekki hefir höfnin ætið verið ein; samtimis á sömu slóðum var og [ 
fram að upphafi kaupþrælkunar (1602) verslað á Fýluvogi eða Fúlavik, nálægt j 
Búlandsnesi. Af útlendum mönnum var höfnin lengi kölluð Berufjö'ður. En rjett ! 
nafn hefir hjer sigrað. Til er annar löggiltur verslunarstaður á þessum slóðum; ! 
lög 13. des. 1895 löggilda Skálavík við Beruljörð.

5. Breiðdalsvik. Lög 30. nóv. 1883 lóggilda verslunarstað bjá Selnesbót ! 
við Pverhamar. Þess má geta, að í fornum gögnum kemur fyrir, að nefndur er 
Breiðdalstjörður. En hvorki á hjer við fjörður nje vik, heldur er bjer sem fióa ! 
að sjá. Með öllu er óheimilt að kalla verslunarstaðinn Breiðdalsvík, eins og öll ! 
strandlengjan væri verslunarland og kaup&taður; nær væri Breiðdalur, og þó illa ; 
til fallið, er um jafnstóra sveit ræðir. Einfaldast er að fylgja sjálfum lögunum ! 
og taka upp annaðhvort nafn skipalegunnar, Selnesbót (sem raunar hentar ein- ! 
ungis smám skipum), eða jarðarinnar, þar sem verslunarhúsin standa, en sú 
jörð er Pverhamar.

6. Stöðvarfjörður, F. (Kirkjuból, Till.). Lög 15. febr. 1895 löggilda versl- ; 
unarstað »við Kirkjubólshöfn í Stóðvarfirði«. Það er nú óvist, hvort svo er til 
orða tekið af þvi, að skipalegan heiti í raun og veru Kirkjubólshöfn; má alveg j  
eins veia, að átt sje að eins við Kirkjuból og höfn þá, er þar sje; virðist og j 
eðlilegast að taka upp Kirkjuból hjer (eins og TiH.). ;

7. Fáskrúðsjjörður, F. (Búð/r i Fáskrúðsfirði, Till.). Lög 24. nóv. 1893 * 
löggilda verslunarstað á Búðum i Fáskrúðsfirði, og er sjálfsagt að fara eftir þvi. ! 
Þess má að eins geta, að fyrir kemur i sumum fornum gögnum nafnið Skrúðs- j 
fjörður á firði þessum.

8. Reyðarfjörður, F. (Búðareyri i Reyðarfirði, Till.j). Lög 3. jan. 1890 löggilda I 
verslunarstað á Báðareyri i Reyðarfirði. Pað er rjett nafn, og þar er kauptún nú, ! 
en staðurinn er í landi jarðarinnar Kollaleira. Sjálfsagt að taka upp Till. 1 Reyð- ! 
arfirði eru og tveir aðrir löggildir verslunarstaðir, Hrúteyri (lög 30. nóv. 1883), 
Vattarnes (lög 7. mai 1928).

9. Eskifjörður, Við það nafn er ekkert að athuga; kauptúnið er i landi 
jarðar með þessu nafni.

10. Norðfjörð'ur, F. (Nes, Till.) T ill .  sjálfsögð.
11. Mjóofjörður (Brekka, T i l l ) .  Nafn fjarðarins er rjett ritað Mjóafjörður 

(að fornu Mjóvafjörður, eins og Pykkvabær), rangritað Mjóifjörður, mælti rita 
Mjói-F|örður. Par er enginn löggiltur verslunarstaður, og skip geta legið hvar- 
vetna um fjörðinn. Viðkomustaður skipa og skipalægi er verjulegast niður nnd- 
an Brekku, en Brekkuþorp er það hverfi kallað. Sem stendur er þá ekkert til 
fyrirstöðu því, að annaðhvort þessara nafna sje tekið upp á ferðaskrá (Brekka



eða Brekkuþorp). Annars má benda á það, að nokknð títt er, að jarðir í botni 
fjarða bera nafn fjarðarins alls (svo er t. d. nm Reykjarfjörð, Ingólfsfjörð o. s. 
f rv .) ; fáein dæmi eru þess frá fyrri timnm nm Mjóafjörð, og eins nm Seyðar- 
fjörð, þótt oftar sjen þær jarðir nefndar einnngis Fjörðnr.

12. Segðisfjörður. Rentnkammerbrjef 27. april 1793 leyfir fiskverknn og 
fisktökn á Segðarftrði (»Seyderfjoiden«), og er það nafn oftast svo í fornum skjöl- 
nm, enda segja svo enn hinir elstu menn þar uærlendis. Sem fyrr segir, er jörðin 
Fjörður fyrir botni fjarðarins stundum kölluð því nafni i brjefum fyrri tíma. Að 
öðrn leyti má geta þessa til leiðbeiningar: í  úrsknrði konungs 6. jan. 1855 er 
mælt svo fyrir, að »hinn löggilti verslunarstaður við Seyðisfjörð samkvæmt opnn 
brjefi 14. des. 1842« sknli settnr á »Pladsen Fjarðaraldae, en samt er nafngreind- 
um kanpmanni þar leylð verslun á Vestdalseyri. Brjef dómsmálaráðuneytis 27. 
febr. 1874 leyfir fasta verslun á Vestdalseyri um 3 ár, en löggiltur er þar versl- 
unarstaður 12. nóv. 1875. Lög 8. maí 1894 veita Seyðisfirði bæjarrjettindi. Bær- 
inn allur er i landi að eins tveggja jarða, Fjarðar (með bjáleignm) og Vestdals. 
í rauninni greinist hann i þrent, Búðareyri að sunnan, Ölda (eða Fjarðaröldu) 
fyrir botni og Vestdalseyri að norðan, og verslanir eru i öllum þessum stöðum. 
Megin bæjarins liggur á Ölda (í landi Fjarðar, þvi er nafnið Fjarðaralda), og 
annaðhvort það nafn eða nafn höfuðjarðarinnar ætti helst að ráða nafni bæjar- 
ins. En ef mönnum sýndist að breyta, væri rjett að beita sömu aðferð, sem lagt 
er til í álitsskjalinu að nota um tsafjörð.

13. Borgarfjörður, F. ( Bakkayerði, T ill .)  Lög 13. des. 1895 löggilda versl- 
unar&tað »bjá Bakkagerði i Borgaifiiði«, en lóg 26. okt. 1917 færa út takmörk 
verslunarlandsins, svo að þvi er ætlað að ná yfir Bakka  og Bakkayerði. Nú bera 
nöfnin það með sjer, að Bakki er höfuðjörðin, enda votta jarðabækur, að Bakka- 
gerði var einungis hjáleiga. Beinast sýnist þvi liggja við, að hjer sje tekið upp 
nafnið Bakki.

14. Vopnafjörður. Petta er ein af hinum fornu höfnum, löggilt i úthafna- 
skrám einveldistimanna. Nú gæti vel komið til mála, að fieiri staðir yrðu bjer 
löggiltir til verslunar, þvi að bygð er allmikil og landskostir svo, að vel getur 
aukist; er og annar staður þar löggiltur lil verslunar, Hámundarstaðir (lög 11. 
júli 1911). Vart myndi þó mega kalla þá staði alla Vopnafjörð, og gætu þeir þó 
heitið svo með sama rjetti sem sá verslunarstaður, er nú er. Petta nafn er og 
ekkert annað en rangnefni, runnið frá útlendingum, eins og önnur svipuð nöfn, 
sem getur i álitsskjalinu. Lausnin hjer, sem ella, liggur undir tungurótum al- 
múgans. Nærlendis segja menn »að fara út á Tanya«, þegar þeir fara i kaup- 
staðinn, og svo segja kunnugir menn, að þelta sje stytt úr Kolbeinstanya, en þar 
eru verslunarhúsin, og það nafn ætti að taka upp. Þess má geta, að i tanga 
þessnm liggur Leiðarhöfn; eigi mega þar nú liggja verslunarskip siðari tíma, en 
sjálfsagt hefir þar verið góð lega knörrum og byrðingum fyrrum.

15. Bakkafjörður, F . og T ill.  Lög 30. nóv. 1883 löggilda verslunarstað 
i>vid Bakkafjörða. Að þeim firði liggja fáeinar jaröir. Ein þeirra er H öfn ; þar er 
skipalægi, sem nafnið bendir t i l ; þar er og verslun. Pað nafn er þvi sjálftekið 
upp i ferðaskrár.

16. Skálar, F. Lög 22. okt. 1912 löggilda verslunarstað i Skálavik  á Langa-



nesi. Þetta mnn vera sami staðnrinn, og sýnist þar engin vfk vera; liggnr þá beinast 
við að halda nafni jarðarinnar (sem i F.).

17. Pórshöfn, gömúl höfn, afræktist um tima, en löggilt með opnn brjefi [ 
konnngs 23. des. 1846. :

Enn er á Langanesi einn löggiltar staður til verslnnar, Heiði (iög 27. 
nóv. 1903). . ' ;

í Þistilsfirði er löggilt Hjálmarsvik (lög 11. júli 1911).
18. Raofarhöfn, gömnl höfn (sbr. auglýsing rentnkammers, er löggildir 

þar verslnnarstað, 31. mars 1833). ' :
19. Kápasker, F . og T ill.  Lög 24. okt. 1879 löggilda verslnnarstað við 

Kópaskersvog. Það nafn virðist rjett að taka upp, þvi að eigi liggja verslunarhús 
þar i skeri.

Á Melrakkasljettn er enn löggiltur staður til verslunar i Leirhöfn (lög 15. ; 
júni 1926).

Löggilt er og Fjallahöfn i Kelduhverfi (lög 30. nóv, 1883).
20. Húsaoik er ein hinna fornn hafna, sem taldar ern löggiltar frá 

gamaHi tið.
21. Flateg á Skjálfanda, löggilt til verslunar 6. nóv. 1902.
í Þingeyjarsýslu (við Eyjafjöið) eru enn löggiltir verslunarstaðir á Soal- 

barðseyri (lög 13. apríl 1894) og í Grenivik (lög 27. nóv. 1903).
22. Grimsey; þar er verslunarstaður löggiltur 8. nóv. 1883. Skipalega þar 

mnn vera i Sandvík, og þar var mælt nt land til verslnnarhúsa.
23. Akareyri (sbr. álitsskjalið); fær bæjarrjettindi i reglugerð konnngs 29. 

ágúst 1862. Samkvæmt 1. grein reglugerðar þessarar skyldi heimilt að leggja 
Oddeyri undir. Upphaflega var kaupstaðurinn í landi Eyrarlands stærra og Nausta, 
en smám saman hafa og lönd fleiri jarða verið lögð UDdir bæinn.

24. Daloik (löggilt 30. júli 1909). Svo segja kunnugir menn, að þetta 
nafn sje komið á síðasta mannsaldri og að innansveitarmenn nefni þar enn 
Böggvisstaðasand, enda er kaupstaðnrinn að miklu leyti í landi þeirrar jarðar. Ef 
þetta er rjett, virðist sjálfsagt að láta það nafn njóta rjettar sins.

Innar við Eyjafjörð ern þessir verslunarstaðir löggiltir: Hjalteyri (lög 18. ; 
des. 1897), Litla-Árskógssandur (lög 31. mai 1927). í Hrisey er löggiltur verslun- 
arstaður í Syðslabœ  (lög 28. nóv. 1919).

25. ólafsfjörður F. ( ólafsfjarðarmúli, Till.). Lög 20. okt. 1905 löggilda : 
verslnnarstað »við Olafsfjarðarhorne. Kaupstaðurinn mun að mestu i landi jarð- 
arinnar H ornbrekku ; hlýtur hún  að draga nafn af Horni (og þá Ólafsfjarðar- 
horni ?) Nafnið ætti þá að draga af þessn, en ekki firðinum óllum.

26. Siytafjörðar, F . og Tlll. Þar er löggiltur verslunarstaður með úrskurði 
konnngs 20. mai 1818; bæjarrjettindi eru þar i tje látin með lögum 28. nóv. 
1919. Kaupstaðuiinn er allur öðrum megin fjarðarins. Jörð hjet þa r  Höfn, og er 
það vafalaust dregið af hinni fornn (og nýju) skipalegu; i landi þeirrar jarðar 
og prestsetursins, Hoanneyrar, er megin bæjarins. Ef breyta ætti hjer um nafn, 
yrði sjálfsagt að beita sömn aðferð sem í álitsskjalinn greinir um ísafjörð.

27. Haganesoik, löggilt 18. des. 1897.
28. Hofsós, ein hinna fornu hafna, löggilt i úthafnaskrám einveldistímanna.



29. Kolkaós, F. Lög 4. nóv. 1881 löggilda verslnnarstað við Kolbeinsárós. 
Þá nærgætni er sjálfsagt að sýna landsmönnnm út i frá, að ekki sjen teknar npp 
styttingar innansveitarmanna á stöðum i þau gógn, sem ætlnð eru alþjóð manna. 
Því er sjálfsagt að taka hjer upp Kolbeinsárós (eins og áðnr segir nm »Tangac i 
Vopnafirði og sfðar mun sagt um »Sand« og »Stapa«, en þeir staðir eru svo nefnd- 
ir af mönnum nærlendis, þótt þeir heiti Kolbeinstangi, Hjallasandur og Arnarstapi).

- 30. Sanðárkrókur, löggiltur með opnu bijefi konungs 27. mai 1857.
í Skagafirði eru að öðru leyti þessir verslunarstaðir lóggiltir: Seloik (lög

27. nóv. 1903), Bœr á Höfðaströnd (lög 22. nóv. 1907), »við Málmeyjarsand inn- 
an við Votabergc (lög 4. júni 1924), »við Jarðfallsoik I Malmey« (lög 15. júnl 1926).

31. Ká'fshamarsoik, löggilt 27. nóv. 1903.
32. Skagaströnd Þetta naÍD, heilt hjerað, er með öllu ótækt, enda rnnnið 

frá útlendingum. Kaupstaðarhús hafa verið bæði i Hólanesi og Spákonafellshöfða, 
og er örskamt í milli. Eðlilegast er, annaðtveggja að kaupstaðurinn hafi nafn af 
þeim stað, er hús eru mest eða verslun, eða af skipalegunni, sem er sameiginleg. 
Sagt er, að verslúnin sje nú mest i Spákonufellshöfða. En víkin eða skipalegan i 
milli staðanna heitir Viðoik, að sögn kunnugustu manna.

33. Blönduós, lögg. 15. okt. 1875. t
34. Hoammstangi, lögg. 13. des. 1895.
í Húnavatnssýslu eru að auk þessir löggiltir verslunarstaðir: Reykjatangi 

(lög 24. nóv. 1893), Lambhúsoik á Vatnsnesi (lög 20. okt. 1905), Hindisoik á 
Vatnsnesi (lög 4. júni 1924). Nefna má, að leyft var í rentukammerbrjefi 16. apr- 
il 1799 að sigla á Sigriðarstaðaós (»Sigristade-Osen«) og reka þar lausaverslnn.

35. Borðeyri, lógg með opnu brjefi konungs 23. des. 1846.
36. Bitrufjörður F. ( Ó p a k s e y i , Tiil.), Lög 27. nóv. 1903 löggilda versl- 

unarstað á sóspakseyri i Bitrufirdi*, og er einsætt að halda þvf.nem ahvað  fjarð- 
arnafni mætti sleppa; bygðin er að ja 'naði að fornu og nýju nefnd Bitra.

37. Hólmaoik, lögg. 3. jan. 1890.
1 Steingrlmsfirði eru tveir aðrir löggiltir verslunarstaðir : Skeljaoik (opið 

brjef konungs 19. jan. 1863) og Dranganes (lög 31. mai 1927).
38. Reykjarfjörbur, F. (Kúoikur, T i l l ). Viðkomustaðúr skipa er í Kúoik-

um  i Regkjarfirði, og þar var hin gamla höfn einveldistlmanna.
Annar verslunarstaður hefir á siðari árum verið löggiltur i Reykjarfirði, 

Gjögur (lög 22. okt. 1912).
39. Ingólfsfjörður, F. ( Eyri i Ingólfsfirði, Till.). Hjer er enginn löggilt- 

ur staður til verslunar. Hins vegar hefir á siðari árum verið þar sildveiði annað 
veifið og hús nokkur reist á Eyri þess vegna. Pví hefir verið þar i bili viðkomu- 
staðnr strandskipa. Skipalega mun geta verið um allan fjöiðinn. Ingólfsfjörður er 
nafn höfuðjarðarinnar, og meðan enginn staðnr er i firðinnm löggiltnr til versl- 
unar, virðist mega láta það nafn ráða. .

40. Norðurfjörður er og jarðarnafn ; þar er löggiltur verslunarstaður með 
lögum 5. des. 1899.

1 Strandasýslu eiu að öðru leyti þessir staðir löggiltir til vers lunar: 
Stóra-Fjarðarhorn í Kollafirði (lög 2. nóv. 1914), Kaldrananes við Bjarnarfjörð
(lög 19. júni 1922), Broddanes við Kollafjórð (lög 7. maí 1928).



41. ísafjörðar (sbr. álitsskjalið sjálft).
42. Bolanyarvik, lögg. 27. nóv. 1903. Þess má geta, að nafnið er svo stafað ;

i elstu ritnm (en einnig Bolnngavik, Bnðlnngavik o. s. frv.). ;
43. Súgandafjörðnr, F. (Suðureyri, Till.). Lög 5. des. 1899 löggilda versl-

unarstað á Suðureyrarmölum. — Suðureyri er og til i Tálknafirði, löggiltur versl- ;
unarstaður.

1 Norðnr- ísafjarðarsýslu ern að öðru leyti þessir verslunarstaðir löggiltir: 
Hesteyri við Hesteyrarfjörð (lög 4. nóv. 1881), Arngerðareyri (lög 3. jan. 1890), ; 
Látar í Aðalvík (lög 20. okt. 1905), Hnifsdalar (lög 23. nóv. 1907), Höfn bjá ■ 
Horni (lög 3. nóv. 1915). ;

44. Önandarfjörður, F. (Flateyri, Till.). Opið brjef rentnkammers 31. mai 
1823 löggildir þar verslunarstað. Verslun og skipalega er og hefir verið að eins 
hjá Flateyri, og er það nafn þvi sjálfsagt, enda hefir Dýlega (m eð lögum 18. mai ; 
1920) verið löggiltur annar verslunarstaður i þessum firði, Valþjófsdalar.

45. Dýrafjörður, F. (Pingeyri, TilL). Verslunarstaðurinn er frá fornu fari 
Pingeyri. Nú vill og svo til, að fleiri eru löggiltir verslunarstaðir í firði þessum: 
Haakadalur (lög 15. jan. 1892), Mýramelar (lög 28. nóv. 1919). Ef verslun væri ; 
tekin app i öllum þessum stóðum, væri hlægilegt að kalla einn þeirra Dýrafjörð; 
og ekki væri heldur hentngt að kalla þá alla því nafni. Sjálfsagt er að taka upp
á ferðaskrár Pinyeyri, enda oft notað i öðrum landshlutum manna í milli, og þá 
þvf fremur nærlendis.

46. Bildudalur. Hjer er ein af hinum fornu verslunarhöfnum, og var þar 
stundum kallað Bildudalseyri fyrrum. Dalverpi þetta er i öndverðu ein torfa, og 
hjet höfuðjörðin Hóll, en fáein býli (3-4) voru þar önnur, i upphafi hjáleigur- 
Hentast mun að halda Bildadals-nafoi, með þvi að þetta er að stofni ein jarðeign, 
enda vel afmörkuð, en taka ekki upp aflur Bildudalseyri.

í Arnarfirði eru enn fremur löggiltir verslunarstaðir, norðan megin (f ; 
Vestur-ísafjarðarsýslu): Hlaðsbót (lög 24. nóv. 1893) og Tjaldanes (lög 22. nóv. 
1907); sunnan megin (i Barðarstrandasýslu) : Bakkabót (lög 16. nóv. 1907) óg 
Melstaðar (i uppdrætti herforingjaráðs nefndur Melstaðir) í Selárdal (lög 15* ; 
júni 1926). Engin hjáleiga Selárdals finnst i jarðabókum, eldri nje yngri, með 
þessu nafni; mun þetta þvi nýbýli. Ef að því ræki, að þarna yrði tekin upp 
verslun til mfuna, væri ve), að grafið væri fyrir rætur þessa nafns og hversu rjett- 
mætt það sje. Skipalega hjer er kölluð Selárdalsból.

47. Tálknafjörðar, F. (Sveinseyri, T ill  ), 1 Tálknafirði eru 4 löggiltir staðir 
til verslunar: Sveinseyri (lög 30. nóv. 1883), Eysteinseyri, (lög 22. nóv. 1907), 
Lambeyri (lög 18. mai 1920), Suðureyri (lög 27. júní 1921). Verslun mun nú ekki 
vera nema á Soeinseyri, og er það i samræmi við annað hjer, að verslunarstaður- 
inn sje látinn ráða nafni, enda er Sveinseyri viðkomustaður skipa. A það skal þó 
bent, að skipalegan innan við Sveinseyri heitir Hóp, og mun það hafnarnafnið 
að fornu, og raunar þess hluta fjarðarins, sem er innan eyra (Lambeyrar cg 
Sveinseyrar, en þær liggja hvor gegnt annnarri).

48. Patreksfjörðar, F. (Vatneyri, Till.). Hin forna höfn og verslunarstaður 
var að Vatneyri, og er hún  ein úthafna einveldistimanna. Innanrikisráðuneytið 
leyfði 15. des. 1852 að setja upp verslunarbús á Geirseyri, er liggi 370 faðma frá



Vatnegn, en þar var ruælt fyrir verslunailandi frá fyrri tið. Dómsmálaráðuneytið 
veitir og verslunarleyfi á Geirsegri i brjefi 5. júli 1870. Loks löggilda lög 24. ágúst 
1877 verslpnarstað á Geirsegri og mæla svo fyrir, að sá staður og hinn eldri 
verslunarstaSur, Vatnegri, skuli vera einn verslunarstaður. Nærlendis kalla menn 
þenna kaupstað einu nafni »Egrar« (»fara á Eyrar«). Liggur beint við að 
fylgja þvi og taka það nafn upp i ferðaskrár.

49. Flatey. löggilt höfn frá fornu fari (ein úthafna einveldistimanna).
í Barðastrandarsýslu eru að öðru leyti þessir verslunarstaðir löggiltir: 

Fjörður í Múlahreppi (lög 18. des. 1897), Króks/jarðarnes (lög 22. nóv. 1907), 
sKarlsegjarvik hjá Reykhólumc (lög 20. okt. 1913), Hagabót á Barðaströnd (lög
20. okt. 1913).

50. Búðardalar. Lög 30. nóv. 1883 heimila landshöfðingja að löggilda 
Báðardal eða Vestliðaeyri, eftir þvi hvor staðurinn sje betur til fallinn. Búðardal- 
ur varð hlutskarpari 14 árum siðar (sbr. auglýsing landshöfðingja 26. júli 1897). 
Þetta er að vísu fornt örnefni (frá landnámstíð), en óviðkunnanlegt er það, að 
þessi staður skuli eiga samnefnt við höfuðból nærlendis, á Skarðsströnd, sem 
kalla má nafnkunnugt í sögu landsins, fyrir sakir stórmennis, er oft hefir búið 
þar, en hitt að eins órnefni i landi jarðar með alt öðru nafni. Þess kennir cg nú, 
að þetta veldur ruglingi með mörgum mönnum. Ef innanbjeraðsmönnum þætti 
tiltækilegt, væri viðkunnanlegast að taka upp annað nafn á þessum stað Benda 
má þá t. d. á það, að dalverpi þetta hefir og verið nefnt Stekkjarhvam m ur; þar 
heitir og Skipagrund við vik eina, og er það eitt hið fegursta kaupstaðarnafn, ef 
það þækti mega eiga við þenna stað.

I Dalasýslu eru enn fremur þessir staðir löggiltir til verslunar: Skarðsstöð 
við Gilsfjörð (lög 30. nóv. 1883). Salthólmavik (lög 13. des. 1895), Skarfsstaðanes 
við Hvammsfjörð (lög 30. júli 1909), Hjallanes á Fellsströnd (lög 30. júli 1909), 
Gunnarsstaðaey á Hvammsfirði (lög 11. júlí 1911), Gunnlaugsvik við Hvammsfjórð 
(lög 28. nóv. 1919).

51. Stgkkishólmur er ein verslunarhafna frá timum kaupþrælkunar.
52. Grundarfjörðar, F  Þetta er ein hinna gömlu verslunarhafna, ein 

aðalhafna (eða »kaupstaða«), bæði meðan þær voru 6 (tilskipan 17. nóv. 1786) 
og eins eftir að þær urðu 4 (tilskipan 11. sept. 1816). Hin fornu verslunarhús 
voru í landi jarðarinnar Grundar, og þar var skipalegan fy rrun . Annars er skipa- 
lægi ágætt hvarvetna um fjörðinn; einkum er þvi við brugðið bjá Kviabryggju, 
enda er þar lóggilt til verslunar (lög 11. júlí 1911). Annar löggiltur verslunar- 
staður þar er Grafarnes (lóg 18. des. 1897); þar mun nú viðkomustaður skipa, 
Og liggur þá, beinast við að taka það nafn upp í ferðaskrár.

53. Ólafsvik er ein hafna frá siðari öldum, þó eigi eldri til verslunar en 
frá lokum 17. aldar, tók smám saman við af Rifi, er þar spilltist höfn.

54. Sandur, F. Lög 8. nóv. 1901 löggiida verslunarstað á Hjallasandi. 
Staðurinn er í landi jarðarinnar Hraunskarðs, i sumum ritum nefndur Hellissandur, 
en f jarðabókum. eldri og yngri, Hjallasandar, og má þá ætla, að það sje hið 
rjetta nafn; celti þá að taka það upp i ferðaskrár, en ekki stytting nafnsíns.

55. Stopi, F., er ein hinna fornu verslunarhafna (einnig nefnd svo af 
farmönnum, þótt undarlegt megi virðast, þ. e »Stappen«), en var lögð af með



lagaboði á 19. öld, og varð þvi að löggilda aftnr sfðar (með lögnm 3. jan. 1890). j 
En hjer gegnir sama máli sem nm næsta kaupstað á nndan, að þetta nafn er 
styttÍDg; jörðin heitir Arnarstapi, og er sjálfsagt að taka það nafn opp fullt.

I Snæfellsnessýslu og Hnappadals eru enn þessir staðir löggiltir til versl- 
nnar; Stakkham ar  i Miklaholtshreppi (lög 15. febr. 1895), Sydra-Skógarnes í sama 
hreppi (lög 20. okt. 1905), Kleltuik i Neshreppi innan Ennis (lóg 30. júlí 1907), 
Fúlavik l Staðarsveit (lög 4. júni 1924), Hellnar i Breiðavik (lög 27. júni 1925), ; 
Bervík (lög 7. mai 1928), Dritvik (iög 7. mai 1928).

Hjer þrýtur fasta viðkomnstaði strandferðaskipsins Esju; brestur þá alveg i 
i ferðaskrá hennar verslunarstaði i heilum sýslum: Þverárþingi hina forna, Kjal- | 
arnesþingi (utan Reykjavík), Árnes, Rangár og Skaftafellsþingum (utan Höfn i ! 
Hornafirði). Vegna annarra báta, er gaDga með ströndum fram, skulu þó hjer 
greindir þeir staðir i sýslum þessum, sem löggiltir hafa verið til verslunar.

{ Mýrasýslu eru þessir: ;
Straumfjörðar, lögg. með opnn brjefi konuDgs 19. jan. 1863. ;
Borgarnes »við BrákarpolU (opið brjef konungs 22. mars 1867). Skipa- j 

legan heitir Brákarpollur, en landið er upphaflega úr landeign Borgar, og þaðan 
er nafnið. '

Akrar (lög 27.nóv. 1903). '

t Borgarfjarðarsýslu:
Lambhússund  á Skipaskaga er löggilt með opnu brjefi konungs 16. jÚDÍ 

1864. Áður hafði þar verið leyfð sigling á Krossvik (með úrskurði konungs 21. 
apríl 1847 og auglýsingu rentukammers 11. mai sama ár), en eigi löggiltur þar 
staður til verslunar. Það er auðsætt, að Lambhússund er nafn á siglÍDgaleið eða j 
skipalegu, en ekki nafn á landi. Það er og auðsætt, að óviðkunnanlegt er, að j 
kaupstaðurinn heiti þvi nafni, þótt það sje raunar hið löggilta nafn. Alment er : 
nú og sveit eða bygðarlag látið ráða nafni þessa kaupstaðar, og er hann ; 
nefndur ýmist Skipaskagi eða Akranes. Fyrra nafnið ( Skipaskagi) hefir meir notað 
verið af mönnum nærlendis og heyrisl tiðum í tali manna i milli, en er þó j 
heldur að þoka fyrir Akraness-nafni, og kemur til af þvi, að þess nafns gætir nú 
meir á prenti. Skipaskagi var upphaflega nafn einnar jarðartorfu mikillar, er 
smám saman deildist í mörg býli (hið helsta þeirra minnir á það og heldur enn 
nafninu Heimaskagi); þar mun nú megin kaupstaðarins. Aftur tók Akranes \ 
í eldra máli yfir miklu meira landsvæði en nú mun talið. Má sjá það af : 
Landnámabók. Af fáeinum brjefum frá 16. öld má sjá jafnvel, að þeir, er að 
þeim brjefum stóðu, hafa talið Akranes ná um Skilmannahrepp, sem nú er, eða 
hluta af honum, og um Leirársveit. Nú mun aftur tiðast eða eingöngu skaginn 
útsuður af Akiafjalli kallaður Akranes. ViðkunDanlegast væri að visu nafnið 
Skipaskagi á kaupstaðnum, og hjeti hann þá Skipaskagi á Akranesi, en rjettast 
væri þó að bygðarmenn sjálfir rjeðn nafni, ef svo er, að takmörk bygðarlaga 
hjer hafa færst til. ,

Hrafneyri við Hvalfjörð (lög 15. febr, 1895).
Seleyri »við Borgarfjörðt (lög 15. febr. 1895).



Kalmansárós »við Hvalfjörða (lög 22. nóv. 1907). Benda má á forn gögn 
(sjálfa Landnámabók), sem ráða má af, að Kalmansá sje á Akranesi; er þetta ] 
samræmi við það er áðnr segir, nm rýmri takm öik Akraness fyrr á timnm.

í Kjalarnesþingi:
Hafnarfjörður er ein af hinnm fornu höfnum, löggilt i hafnaskrám ein- 

veldistimanna; bæjarrjettindi 22. nóv. 1907. Kaupstaðurinn er fyrir botni fjarðarins 
einungis, og er nafnið vitanlega rangnefni; megin kanpstaðarins er á landi jarðar, 
sem Akurgerði hjet. Skipalegan hefír bersýnilega heitið Höfn, og er þaðan nafn 
fjarðarins. Hitt er annað mál, hvort hlýða þyki að breyta um nafn, og yrði að 
sjálfsögðn að gera það i samráði við staðarmenn sjálfa.

Keflavík er og löggilt á einoknnartimnm.
Vogavik (lög 24. nóv. 1893). Þetta nafn er þvæltingnr, alt eins og sagt 

væri Vogavogur. Enginn maðnr nærlendis lætur heldur til sin heyra slikt nafn. 
Bygðarlagið, sem að tornn hefir verið ein torfa, er jafnan kallað Vogar, og svo 
ætti að nefna viðkomnstað i ferðaskrá.

Sandgerðisvik á Miðnesi (iög 8. nóv. 1901). Petta nafn er aidrei notað, 
heldnr jarðarinnar sjálfrar, enda er þar kauptún; virðist og rjett að fara að þvi 
og kalla hjer Sandgerði að eins.

Járngerðarstaðavik í Grindavik (lög 6. nóv. 1902). Skipalega er nú á 
þessnm stað, en var annarstaðar (nálægt Stað) á tímnm kanpþrælknnar.

Skildinganes við Skerjafjörð (lög 20. okt. 1905).
Gerði (flt.) í Garði (lög 20. okt. 1905).
Mariuhöfn i Kjós (lög 20. okt. 1905).
Kirkjuvogur í Höfnnm (lög 22. nóv. 1907).

í Árnessýslu:
Egrarbakki, löggiltur í hafnaskrám fyrri alda.
Porlákshöfn (lög 24. ág. 1877).
Stokksegri (lög 30. nóv. 1883).
Herdísarvik (lög 11. júli 1911).

Í Rangárvallasýslu: .
Hallgeirseg i Landeyjum (lög 18. des. 1897).
Holtsós undir Eyjafjöllum (lög 20. okt. 1905). '
Aftur er ekki vel Ijóst, í hvorri sýslnanna (Rangárvalla eða Skaftafells) 

ætlaðnr hefir verið staður til verslunar i lögum 19. sept. 1879, en þau löggilda 
slikan stað »við Jökulsá á Sólheimasandi«; það má þó vera til bendingar, að þá 
á alþingi var hið upphaflega frumvarp flutt af þingmanni Vestur-Skaftfellinga.

í Skaftafellssýsiu:
»Papafjarðarós«. (opið brjef konungs 19. jan. 1863). Par var fyrrum 

verslun nm hríð, og var þar þá jafnan nefnt i Papós (þ. e. Papaós), en er nn af 
fyrir fullnm 30 ára.

Vik í Mýrdal (lög 2. des. 1887).
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Ingólfshöfði (Kárahðfn) (lög 15. jan. 1892). Taka skal það fram, að 
knnnugir menn segja, að nafnið Kárahöfn sje rangt og hafi. aldrei til verið (shr. 
Alþt. 1905, II. 2429. dðlk).

Káðaós (lög 30. júlí 1909).
Hualneskrókur i Lóni (lög 11. júli 1911).
Hvalsiki (lóg 22. nóv. 1918).

1 Norður-Múlasýslu ern ótaldir:
Lagarfljótsós (lög 30. nóv. 1883).
Múlahöfn við Hjeraðsflóa (lög 3. jan. 1890).
Óshöfn við Hjeraðsflóa (lög 6. nóv. 1902).

Með þvi að erindi stjórnarráðsins leggur fyrir að »færa til rjetts íslensks 
máls« staðanöfnin, liggur bjer beint við að lyktum að geta tveggja atriða, sem 
vangætt er oftast af löggjafarvaldi og ljóst kemnr fram i alþingistiðindum og 
stjórnartiðindum.

1) Jón rektor Porkelsson hefir fyrstur manna sýnt fram á það, að það 
lögmál hefir legið i íslenskri tungu og Iiggur enn, ef vel er að gáð, að þegar 
fyrri hluti í samskeyttu nafnorði er lýsingarorð og ekki er tekinn stofn þess (t. 
d. Breiðdalur, Flateyri, Rangá o. s. frv.), þá er tekinn hinn tvíkvæði stofn þess 
(eða ef menn vilja heldur kalla það, hin veika mynd lýsingarorðsins með end- 
ingunni -a, jafnt i karlkynsorðum sem kvenkyns) og skeytt við nafnið, t. d. 
Breiðafjörðnr, Djúpavogur, Miklagarður, Breiðavfk, Grunnavfk o. s. frv. (ekki 
Breiðifjörðnr, Djúpivogur o. s. frv.), og er þá sá hluti orðsins að sjálfsögðn ó- 
beygjanlegnr, er því rjett ritað t. d. úr  Breiðavik, úr Grunnavfk, til Grunnavikur, 
Breiðavikur o. s. frv. (ekki úr Breiðuvik, Grunnuvík, til Breiðuvfkur, Grunnuvik- 
ur o. s. frv.). Þetta er ekki að eins lögmál í staðanöfnum, heldur nafnorðum al- 
raent; þvi ern t. d. orðin lausamaður, hvítasunna; þvi segir enginn maður á 
hvltasunnu, heldur segja enn allir á hvitasunnu. Pessari reglu er allmjög mis- 
boðið af löggjafarvaldinu. Pvi má sjá i alþingistiðindum og stjórnartiðindum 
nöfn svo sem t. d. Breiðifjörður, Djúpivogur o. s. frv. (þar sem vera skyldi 
Breiðafjörður, Djúpuvogur o. s. frv.); þvi eru verslunarstaðir löggiltir t. d. i 
Fúlavik o. s. frv., i staðinn fyrir i Fúlavik o. s. frv. Ef menn vilja beygja lýs- 
ingarorðið i samsettum nafnoiðum, er enginn annar kostur en að rita nafnið i 
tveim orðum og band i milli (t. d. Breiði-Fjörður, í Fúlu-Vik o. s. frv.). En 
langeinfaldast er að fylgja því lögmáli, sem enn Iiggur undir tungurótum manna.

2) Allmjög kveður að þvi i lagasetningu, að hafðar sjeu rangar forsetn- 
ingar með staðanöfnnm, einkum þar er táknuð skal vera eða dvöl á stað; má 
þar sjá á, þar er vera skal í, og i, þar er á skal sett. Ber einkum á þessu, þar 
er nes er i staðarnafni i endingu. Einfalt lögmál er þó um þetta i m álinu : Pegar 
nesið er heilt bggðarlag, skal veran þar táknuð með á (þvf er Staður á Reykja- 
nesi, Garðar á Átftanesi), en ef það er bœr eða jnrð, þá með i (þvi eiga nienn 
heima i Reykjanesi við Reykjarfjórð, i Álftanesi á Mýrum, i Hvalsnesi á Miðnesi, 
i Nesi i Norðfirði o. s. frv.). Menn kynnu að vilja benda á það, að sagt ér »f 
Borgarnesit, og telja það andstætt lögmáli þessu. En svo er ekki; það er einmitt



til enn fastari sönnnnar þvi. Borgarnes var til skamms tima óbyggt land, partnr 
úr jörön, og var þá vitanlega sagt »i Borgarnesi«, en sú forsetning hefir og 
haldist, sem von var, eftir að bygð var þar tekin npp. Dvöl og vist i dölnm, 
fjörðnm, viknm, vognm ræður og forsetningin í, en ekki á. Hér kynnu menn 
enn að vilja telja það brot, að sagt er t. d. »á Húsavik«. En þá ber þess að 
gæta, að þetta er að upphafi jörð og hún nokknð meira háttar (prestsetnr). Um 
höfuðból og prestsetnr v$r vist eða dvól fyrrum (og jafnvel er svo enn) táknuð 
með forsetningunni að (fyrir í eða ó), t. d. »að Skarði* (fyrir »i Skarði«). Þetta 
mætti hafa valdið þvi, að á siðari timnm hefir komist að um slika staði for- 
setningin á (og mætti vera eins konar samdráttnr á að), svo að nú er haft þar 
á, er menn myndn hafa vænst að fornn að (þvi »á Skarði«, »á Húsavik« o. s. 
frv.), þótt rjettast væri þar í, að lögmáli tnngnnnar óskertn.


