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Målfrid i "kaffidrøs" med Karen på Arskroa. Foto: Privat eige. 
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I denne artikkelen, som omhandlar stadnamn, har me tatt føre oss garden Are 
på Vestre Bokn. Are ligg på sørspissen av øya, den største av Boknaøyane. Det 
er fem bruk på Are. Frå desse bruka har det blitt samla inn 218 namn. Namna 
blei samla inn i 1984, samstundes med at det pågjekk innsamling av stadnamn 
fleire stader i kommunen. Innsamlaren var Målfrid Kro Trosnavåg, og me skylder 
henne ei stor takk for all hjelpa me fekk då me arbeidde med desse stadnamna. 

Stadnamna har mange funksjonar. Dei gjer det enkelt å formidla kunnskap om 
terrenget. Ofte knytte ein historier og regler til namna for å hugsa dei. Monrad 
Alvestad lærte som gutunge denne regla av Dag Tuestad, som var los og styr
mann tidleg i dette hundreåret: "Det e' tungt å forlada Dynå og ro forbi Stumpen, 
Smøryskjå og Fatosten." 

Innleiing 

Are ligg på sørspissen av Vestre Bokn, den største øya i Bokn kommune. Det 
høyrer heile 125 øyar til kommunen, men berre dei tre største, Austre Bokn, Ves
tre Bokn og Ognøy har busetnad. Me finn og spor av tidlegare busetting på 
nokre av dei mindre holmane, som Vågholmen og Kjeøya (Fiskaa & Falck Myck
land 1959: 60ft). 

I dag kan Bokn virka forblåsen og berr. Størsteparten av arealet er snaufjell og 
lyngkledde bergknausar med myr i smådalane forutan den dyrka marka. Men 
Bokn har vore skogkledd. Ein kan framleis finna eldmerka røter i myrene, som 
tyder på at ein stor skogbrann har svidd av trea. Dyrelivet er sparsamt, men det 
er eit rikt fugle- og fiskeliv på og rundt Bokn (Fiskaa & Falck Myckland 1959: 
60f). 

Det har budd folk på Bokn i uminneleg tid. Det er funne ein del oldsaker frå 
den yngre steinalder (3000-1500 f.Kr.) og framover. Ein del av desse funna har 
blitt gjort på Are, der ein blant anna har fleire gravhaugar. Boknnamnet i seg 
sjølv fortel at folk må ha hatt kjennskap til øya i lang tid. Det er blant dei eldste 
stadnamna me har i Noreg. 

Tydinga av namnet Bokn er uklar. Sophus Bugge meinte at namnet var knytt til 
eit gammalt germansk eller oldsaksisk ordtilfang, og at Bokn er ein norsk variant 
av ord som bouhhan og b6kan, som tyder teikn eller merke. Han meinte at Bokn 
hadde fått namnet i tydinga sjømerke eller fordi det var vardar her. N amnet kan 
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og vera knytt til det høge Boknafjellet på Vestre Bokn. Utsikta herifrå er svært 
god, sidan fjellet med sine 294 meter er det høgste punktet i mils omkrins. Bokn 
var då også kjend som "Buck van See" av hanseatar og andre utanlandske sjøfolk 
(Rygh 1915: 430). 

Ei anna forklaring er gitt av Hjalmar Lindroth, som samanstilte Bokn med det 
svenske øynamnet Bokarøn, som tyder "øya som bølgjene slår mot" (Rygh 1915: 
430). Denne tolkinga er heller ikkje usannsynleg. Det kan vera ganske så ver-
hardt på Bokn. 

· 

Det er ikkje berre Bokn-namnet som det er knytt ein del usikkerheit til med 
omsyn til tydinga. Opphavet til gardsnamnet Are er også omdiskutert. Ei forkla
ring er at Are stammar frå fuglenemnet are (havørn), gno. ari. Dei reelle tilhøva 
gjer denne forklaringa til ei truverdig hypotese. Det er nemlig havørn på Bokn, 
og ikkje langt frå sjølve Are ligg Arafjellet. Om aldri så forlokkande, så held den
ne forklaringa ikkje mål reint språkleg. Det er ikkje ofte at gardsnamn er laga til 
nominativsforma av substantivet, noko Are måtte ha blitt dersom det kom av ari. 
Derfor er det meir sannsynleg at Are er ei dativform av gno. aror, som tyder plog. 
Are ligg på sydspissen av øya, og det kan godt vera at aror har blitt brukt i 
tydinga "eit spisst nes". Arsfjorden kan og vera ei avleiing av dette ordet, si dan 
genitivforma av aror er arors (Rygh 1915: 433). 

Me vil i det følgjande sjå nærare på stadnamna som har blitt samla inn på Are. 
Dette vil omfatta tun-, teig- og skjergardsnamn frå dei fem bruka som fell inn 
under gardsnummer 16. Me vil sjå på namnelaging, formverk og nemne, og kny
ta dette opp tnot døme henta frå det innsamla materialet. I vedlegget er ei alfa
betisk liste over orda. 

Metode 

Det materialet som er presentert i artikkelen, er basert på delar av innsamlings
materialet til Målfrid Kro Trosnavåg. Innsamlaren gjekk gjennom materialet med 
oss og gav på ein del av namna ei forklaring ut frå dei reale forholda på staden. 
Den vidare systematiseringa er gjort ut frå dei opplysningane me fekk av Kro 
Trosnavåg, supplert med teori. Den største og kanskje mest utfordrande delen av 
arbeidet har vore namnetolkinga. Her har me brukt ordbøker og andre skriftlege 
kjelder som hjelpemiddel. Me har ikkje gitt kjeldetilvisingar ved bruk av ordbø
ker. Ettersom me fekk tilgang på ein kassett der dei aktuelle stadnamna var lesne 
inn, var det forholdsvis greitt å omsetja til lydskrift. Registrering av stadnamna på 
kart blei ikkje heilt komplett, i og med at eitt av kartblada med tilvisingar hadde 
forsvunne. Dermed manglar 25 karttilvisingar. 

Fei/kjelder i denne samanhengen kan vera følgjande: I overleveringa av namna 
frå heimelsmenn til nedskrivar, frå nedskrivar til oss, kan informasjon vera gått 
tapt eller blitt mistydd. Ein kan heller ikkje sjå bort frå at heimelsmennene vel ut 
kva opplysningar dei vil gi. Dei kan t.d. velja å halda tilbake namn som vekker 
pinlige assosiasjonar. Namn vekker kjensler og kan bli eit problem også for dei 
som er nedskrivarar. Dette kan faktisk bli eit aldri så lite etisk dilemma! Eit døme 
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på det ovannemnde er namnet /vrompå/, som me fekk vita om ved eit tilfelle. 
Det er ikkje skrive ned, men er eit kjent namn på ein stad på Are. 

Når det gjeld lydskrifta, er det ikkje sikkert at tonelaget på dei einskilde namna 
nødvendigvis er blitt heilt rett, i og med at dei er lesne opp fortløpande. Dermed 
kan tonelaget lett bli likt frå det eine ordet til det andre. Tonelaget vert markert: ' 
for tonelag l og V for tonelag 2, t.d. 'hav og Vhage. 

Normering av stadnamn frå ulike dialektar er heller ikkje noka enkel sak. Etter 
gjeldande føresegner heiter det at ein ved skrivemåten skal byggja på den nedar
va uttalen av namnet, altså på dialektuttalen som blir nytta eller har blitt nytta på 
staden. Ein skal i store trekk retta seg etter gjeldande norsk rettskriving, men det 
er på nokre få punkt høve til å dra inn særdrag frå målføret. Namna skal ha den 
grammatiske forma dei har i nedarva munnleg bruk (Særheim 1986: 72). Stad
namnlova av 1990 seier at b,d,g skal nyttast i normeringa dersom dette reflekte
rer uttalen på staden. Me har difor t.d. normert /ågern/ og /vidjå/ til ågeren og 
viga. Konsonantsambandet bn er ikkje lov å bruka, t .d.  skal /'habn/ normerast til 
havn. Grunngjevinga for dette er at det gammalnorske ordet var hofn, og f går 
over til v. Ein kan stilla spørsmål om ikkje konsonantsambandet mn ville vore 
meir naturleg å nytta i denne samanhengen, men det gir ikkje stadnamnlova 
opning for. Det kan verka som ein logisk brest, i og med at ein i nynorsk rett
skriving skal bruka mn i "namn", altså ikkje "navn" (vn), sjølv om både "namn" 
og "havn" har den same gammalnorske f i seg: hQfn og nafn. 

Til sist må nemnast at stadnamngransking er eit nytt felt for oss, og me ser 
difor ikkje bort ifrå at feil har oppstått pga manglande erfaring på området. 

Kva er eit stadnamn? 

Når ein lagar stadnamn, nyttar ein stadnamnsgrunnord som fortel om terrenget, 
slike som nes, haug, berg og vik. For at folk skal kunna rettleia seg i det daglege 
arbeidet, har ein føydd til utmerkingsledd som skil den einskilde staden frå den 
andre. Desse utmerkingsledda har ulik funksjon og kan fortelja om eigartilhøve, 
utsjånad og bruk. Dersom ein treng ytterligare presisering, kan ein nytta særskil
jande ledd som fortel om leie og storleik. 

Usamansette stadnamn 

Av dei 218 stadnamna på Are er det 36 som er usamansette. Nokre av stadene 
i materialet har same namn som ein naturleg vil nytta om terrenget på staden, 
t .d.: Dalen /'da:l,n/ (gno. dalr ) og Tua rtu:å/, som i den reale forklaringa er nyt
ta om fleire små ekrer og ein haug, vidare Lunden /'lo:en/ (gno. lundr), som 
tyder ein liten skog, men som no blir brukt om eit følgjestykke. Bakkane rbaka
ne/ (gno. bakki), Skjeret /'sje:re/, Neset /'ne:se/ og Heietel rheied,l! er andre 
naturnamn. Heietel er laga til det gammalnorske ordet hegeitill (nno. heggeitel), 
som tyder hard knute i stein, eller kvarts. Avstanden mellom den lokale uttalen 
rheied,l/ og den norrøne forma er forholdsvis stor, men kan forklarast med at 
bokstaven g i  Boknadialekten i enkelte ord og spesielle samanhengar går over til 
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j (t.d Holger- Håljer). I og med at trykket ligg på første stavinga, vil diftongen 
ei høyrast ut som e, og vidare vert t uttala d. Sluttresultatet blir/"hejedill/ eller 
/"heid,l/. 

Dei eldste naturnamna er jamnast opphavleg usamansette, men mange av dei 
har i seinare tid fått terrengnemne i tillegg. Andre usamansette stadnamn er knyt
te til tun og teig. 

Døme på dette er: Sega /'se:djå/, som kjem av verbet siga, og tyder eng som er 
gjødsla ved sig av husdyrgjødsel frå fjøs. Informanten har oppgjeve at dette er er 
eit våtlendt område. 

Namnet Auna /'au nå/ av gno. audn, øydemark, "ubygd stad", avleidd av gno. 
audr, adj., nyn. aud, tom. Ingen aun-namn førekjem før 1350, men frå 1500-talet 
blir dette namnet vanleg. Dette og busetnadshistoriske tilhøve tyder på at nam
netypen kom opp som nemne for gardar som hadde lege aude etter mannedau
den og krisa i mellomalderen. Dei aller fleste eldre aun-namna skal truleg tolkast 
slik og ikkje i den generelle tydinga "øyde, ubygd stad". Men då svært mange 
gamle øydegardar på 16-1700-talet blei brukte til slåtteland, seter o.l. , har truleg 
ordet aun utvikla ei meir allmenn tyding, "ubygd jordstykke i marka" , og denne 
tydinga kan liggja til grunn for somme nyare aun-namn på slåtteteigar og utlyk
kjer (Norsk stadnamnleksikon 1990: 62). Den siste forklaringa er mest sannsyn
leg på Are, i og med at Auna er namnet på eit jordstykke som markerer grensa 
mellom tre gardar. Det same forholdet finn me og på Alvestad. Vollen /'vå: d'l/ 
(gno. VQllr) tyder grasmark, og Gjerdet /"je:re/ (gno. gerdi, avleiing til gno. gardr) 
har grunntydinga gripa, omslutta) her: innhegning i utmark. Stølen /'stø:d,l/ 
(gno. StQdull) tyder mjølkeplass eller seter, og Hagen /"haien/ blir brukt om inn
hegning der husdyra beiter, eller område der det blir dyrka frukt og bærtre. Dei 
sistnemnde namna er alle utbreidde i tilknytning til gardsbruk. 

Namn som i denne samanhengen er knytte til ferdsle eller veg, er ord som t.d. 
Kleiva (gno. kleiD til verbet kliva. Ordet tyder vanlegvis bratt og oftast steinete 
bakke som det fører veg eller sti over. Informanten har oppgjeve at barna på Are 
måtte opp og ned denne kleiva når dei skulle til og frå skulen. Ho ligg rett under 
Hognåsen, og her er det spesielt verhardt. Det hendte difor at mødrene bar bar
na over her i styggever for å vera på den sikre sida. 

Vardane /"va:rane/ (gno. vardi, "endereist stein") fungerte i gammal tid som eit 
middel til kommunikasjon, då ein for å varsla hendingar mellom dei ulike stader 
tende bål på vidt synlege toppar. Dei er og merke for sjøfarande og for folk som 
vandrar i heia. Vardane i dette tilfellet har gjerne hatt størst funksjon som lan
dingsmerke frå sjøen, i og med at Are ligg ope til ut mot Boknafjorden. Skaret 
/'ska:re/ (gno. skar()) tyder fjellskar og er eigentleg eit naturnamn, men på Are er 
dette namnet på vegen til sjøen som gjekk mellom Søre og Nordre Vilhelmshau
gen. 

I nokre namn er lokalitetsordet utelate. Namna fortel dermed ikkje om føre
komsten av det som er nemnt, men jamfører lokalitetane med noko anna kjent. 
Døme på dette er: Smettet l" smete/ av verbet smetta. Dette passar godt på den 
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smale veggjennomgangen som har fått namnet. Smettet er eit skar som me finn 
på den smalaste delen mellom Arsvatnet og sjøen. 

Firkanten rfi :rkanten/ er eit moderne ord som jamfører forma på eit bestemt 
jordstykke med ein firkant. Sannsynlegvis har det vore eit anna namn og kanskje 
fleire namn her tidlegare. 

Halen rha:l,n/ er namnet på eit smalt jordstykke mellom to åkrar. Det gammal
norske ordet hali vart brukt som teignamn, så Halen på Are treng ikkje nødvendig
vis vera eit reint metaforisk namn. Pallen /'pa:d,l/ tyder "opphøgd benk langs veg
gene inne i "eit rom". I terrenget kan ein tenka seg ein slags "benk" eller platå. 
Informanten skildra staden som ei mark som skråna. Ogen ;v o:djen/ står kanskje 
til verbet oka, som tyder å flytta seg smått, skubba seg fram. Informanten forklara 
ordet med "hest som går bakover". Begge stadene som beiter Ogen på Are, er 
smale og tronge, slik at det nok er mest praktisk å rygga inn med kjerra for hesten. 

Namn som Sega, Pallen og Auna vil ha sterkare namnekarakter enn t .d.  Hau
gen eller Dalen. Dei sistnemnde kan vera vanskelege å skilja ut frå vanlege 
appellativ, men fungerer i faste sosiale og geografiske miljø som eigentlege stad
namn. Ei slik sosial gruppe med faste brukarar blir kalla stadnamnkrins. Namne
krinsen for eit teignamn er t.d. garden eller grenda, for eit gardsnamn er det til 
vanleg bygda (Norsk stadnamnleksikon 1990: 24). 

Samansette stadnamn 

I namnetilfanget på Are finn me mest namn som fortel om landskapet. Nokre 
av dei er brukt usamansette, men dei fleste er samansette, 186 av i alt 218. Me 
har namn som endar på -haugen, -ekra, -vik, og -humpen. Desse terrengdefine
rande orda blir ofte kalla hovudledd eller grunnord. Me har t .d. funne 28 stad
namn med haugen som hovudledd. Ein skil mellom haugane med innleiande 
utmerkingsledd, t .d. Søre Haugen og Bårdsågerhaugen. Dette avgrensar og presi
serer hovudleddet. Det kan vera tradisjonar, personnamn, historiske hendingar, 
gode fiskeplassar o.l .  som blir nytta som utmerkingsledd. Geografisk retning og 
lokalisering blir og nytta til utmerking. Øvre og Nedre Sommarhusbakken og 
Austre og Vestre Arsvågen er døme på dette. 

Ein leddanalyse kan syna korleis namna har utvikla seg. Dette kan illustrerast 
slik: 

3 
2 
l 

Austre Munkhalsneset 
Munkhals+neset 
Munk+ hals 

Stadnamn kan vera samansette av to eller fleire ledd. Nokre gonger er namn 
sette saman utan suffiks, slik som Varhaug, Vallberg og Torviga. Første leddet 
kan vera knytt til det siste med bindelyd a, e eller s .  I vårt materiale synte det seg 
at a er mest brukt. Litt overraskande såg me at namnegruppa med s er jamstor 
med namnegruppa med e. 

Døme: Grunnaviga ;v gronavi:djå/ 
Hedningernyrå rhe:dninge:my:rå/ 
Steinsholmen /' stainshålmen/ 
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På Are har me både jensakastet og Mariamyra. Kanskje kan desse stadnamna sporast til
bake til nokre av desse personane? Biletet er tatt i 1905 og syner frå venstre: Matias med 
jens på fanget, Man·a, Hanna med Hilda på fanget, Malena, Maria Knutsdotter, Ingeborg, 
Karina, Bertina Alvestad (hushjelp), Sina Are og Lars Are. Foto: Bokn kommune. 

Ei anna stor gruppe stadnamn er dei som er kalla opp etter personar. På Are 
fann me 22 slike namn. Nokre av dei har bindelyd, slik som Tollakstjørna 
rtolakskjødnå/ og Perskjelda /'Pe:rskjelå/. Noko meir uvisst er det om namn 
som Mariamyra ;v marjamy:rå/, Annemartebakken ;v anemartebakjen/ og Berta
stranden rbertastra:en/ har bindelyd, eller om desse har starmnesamansetjing. 

Lydverket 
Norrøn p,t,k,> b,d,g 

p>b 
gno. skip: ;v sje:bavi:g/ Skibavig 

t>d 
gno. batr: rbå:dahå:le/ Bådaholet 
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k>g 
gno. akr ;v sto:rå:gern/ Storågeren 

Norrøn fn>bn 
gno. hQfn:  l" monkha:b,n/ Munkhavn 

Norrøn rn>dn 
gno. kvern: rkvednaberjene/ Kvernabergene. 

Norrøn ll>dl 
gno. VQllr: /'vå:dl! Vollen 

Norrøn kk> kj 
gno. flekkr: r årabla:flekje/ Årabladflekket 

Nokre eksempel på bøying av substantiv utifrå stadnamnmaterialet: 

hankjønn: 

haug: 
bakke: 

hokjønn: 

ekra: 
vik: 
myr: 

/'hau 
rbakje 

rekra 
/'vi:g 
/'my:r  

inkjekjønn: 
skjer: /'sje:r 
berg: /'berg 

'hauen 
"bakjen 

"ekrå 
'vi:djå 
'my: rå 

'sje:re 
'berje 

["hauar] 
["bakar] 

["ekrer] 
["vi:gar] 
["my:rar] 

['sje:r] 
[ 'berg] 

"hauane/ 
"bakane/ 

"ekrene/ 
"vi:gane/ 
"my:rane/ 

'sjerå/ 
'berjå/ 

175 

Dei døma som står i klammer [ .  . .  ] ,  har me ikkje funne eksempel på ma
terialet. 

Stadnamn i bunden og ubunden form 

Eit viktig skilje går mellom namn i bunden og ubunden form. Skiljet er viktig 
fordi det seier noko om alderen til namna. Ein hovudregel er at namn i bunden 
form er yngre enn dei i ubunden form. Plass- og gardsnamn frå dei siste 4-500 
åra har mest alle bunden form, medan gardsnamn frå mellomalderen og eldre tid 
har ubunden form. Hokjønnsord som øy og vik har ofte bunden form utan 
samanheng med alderen. 

På Are er det 12 namn som er i ubunden form. Det er Søra Småsund rsø:ra 
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vsmå:son/, Austre Arsvåg raustre 'a:rsvå:g/, Krukkevig rkrokevi:g/, Vallberg 
rvalberg/, Varhaug rva:rhau/, Revur rre:vu:r/, Vassbotn rvasbåtn/, Gloshaug 
;vglo:shau/, Skibavig rsje:bavi:g/, Munkhavn rmongkha:b,n/ og Litleslett rlit
leslet/. Dei sju førstnemnde er naturnamn, medan dei fire siste har karakter av å 
vera kulturnamn. Gloshaug med utmerkingsleddet glo tyder truleg at dette er ein 
haug med vidt utsyn, som folk har nytta for å få oversikt over sjøforhold og 
ferdsle. I namnet Litleslett kan det tenkast at slett kjem av slått, slætt eller slætte, 
som er i slekt med det gammalnorske slattr (til å slå). Dette kan tyda på at staden 
har vore ei lita slåttemark tidlegare. 

Ordtilfang og tidfesting 

Stadnamn har ulikt opphav og svært varierande alder, og det kan vera vanske
leg å tidfesta namn. Me veit at t .d. Heietel er eit svært gammalt namn. for lenge 
sidan voks det skog på Are, og det kan tenkast at Loen er eit gammalt namn. 
Namn utan artikkel synest å vera eldre enn namn med artikkel (Stemshaug 
1985). Dette kan tyda på at t.d. Varhaug er eit gammalt namn. Dei fleste stad
namn som inneheld haug, vik og holme, er utan artikkel og vanskelege å tidfes
ta. Mange stader på Are er oppkalla etter personar, og nokre av dei er omtala i 
Norges bebyggelse. Me trur t.d. at Oline - født tidleg i førre århundre - har gitt 
namn til Olinavika, og at Holgershaugen kjem av Holger, født i 1884, eller far 
hans, som og heitte Holger. Plassen Him te han Holger har truleg same opphav. 
Gardbrukaren og fiskaren Jens, født 1903, har gitt oss ]ensakastet. Annemarte var 
eit populært namn omkring 1850, og stadnamnet Annemartebakken er truleg 
nyare enn dette. Per, Ola og andre forkorta bibelske namn kom i alminneleg 
bruk på femtenhundretalet. Perskjelda og Olashaugen på Are kan derfor vera frå 
den tid eller nyare. Gullgruba kan daterasttil ein gong på 50-talet . Det var då ein 
luring sprengde dette holet i håp om å finna gull. 

Nemne 

Når ein lagar stadnamn, er det svært vanleg å nytta ord som fort el nok o om 
den einskilde staden. Namnet kan fortelja om kva terreng det er, utsjånad eller 
kva staden vert nytta til. Slike grunnord kan vera vik, myr, åker, haug, støl, for å 
nemna nokre få av dei. Desse grunnorda eller nemningane står stundom aleine, 
som t.d. i Haugen /'hauen/ og Dalen /'da:l ,n/. Men dei går svært ofte igjen i 
mange namn, og det er då nødvendig å kunna skilja den eine haugen frå den 
andre. Derfor er dei ofte samansette med eitt eller fleire utmerkande ledd. 

Berg er eit gammalt ord, som svært ofte er brukt i stadnamn. På Are har ti berg 
fått namn, alle med føreledd som fortel om bruka, leiet eller utsjånaden. I tillegg 
har me Vallberg, der føreleddet kan komma frå det gamalnorske ordet for falk, 
"valr" , eller frå "voll", som tyder eng/grasmark (Særheim 1986: 51) .  Nesbergene 
/'ne:sberjene/ og Nesberga /'ne:sberjå/ er enklare å tyda, dei betyr ganske enkelt 
berga på neset. Nokre av desse berga ligg like til høgre når ein køyrer av ferja i 
Arsvågen. Her kan folk fiska med stang, og det seiest at her fekk dei alltid fisk. 
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Him te han Holger. Postkort laga av flyfoto tatt før Bokn fekk elektrisk strøm. 
Foto: Bokn kommune. 
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Kvernaberga rkvednaberjå/ er berga der kverna stod, og Rådstovebergene 
/'rå:ståvberjene/ er ikkje langt unna den store Rådstova /'rå:ståvå/, ein stein der 
det ifølge tradisjonen blei halde råd i gamal tid. Laberget /'la:berje/ og Laksaber
get riaksaberje/ forte! om aktivitetar knytte til fiske og ferdsel. Ved Laberget var 
det fint for båtane å leggja inntil, og frå Laksaberget fiska dei laks. 

Ekre er i store delar av fylket vårt eit vanleg namn på grasmark. Ordet er 
avleidd av åker og tyder eigentleg attlagd åker. På Are finn ein denne nemninga 
i seks namn. Hognåsekrene rhågnåse:krene/ er ekrene nedanfor den ruvande 
Hognåsen. På Tausanekra /'tausane:krå/ var det kan henda tausene som slo. 
Aasen skriv at "taus" blei nytta "synonymt" med tenestejente (og berre det) i Sta
vanger og omegn. Det er ikkje så lenge sidan det var vanleg med tenestefolk på 
gardane, så denne tolkinga kan stemma med dei faktiske forholda. 

Haug er det terrengnemnet som er mest nytta på Are. Heile 28 namn inneheld 
haug. Den usamansette forma Haugen /'hauen/ er brukt to stader. Åtte av namna 
er knytte til personar: Olashaugen r o:lashauen/ er brukt på to ulike stader, Søre 
Vilhelmshaugen rsø:re vvelomshauen/ og Nordre Vilhelmshaugen rnore vvel
omshauen/. Kristoffer, Gjertrud og Holger har og gitt namn til haugar i området. 
Andre namn fortel noko om terrenget på staden: Nedre og Øvre Steinshaugen 
røvre/ og rnere/ rsteinshauen/. Nedre Steinshaugen vert og kalla Rognkyse
haugen r rångnkjy:sehauen/, noko som fortel at det er ulendt der. Gjerdehaugen 
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rje:rehauen/ og Nausthaugen r nausthauen/ har føreledd etter lokalitetar i nær
leiken. Tradisjonar og hendingar har og vore utslagsgjevande for namngjeving. 

Til saman er det ti stadnamn med etterleddet holme. I den norske skjergarden 
finn ein hovudsakleg grunnfjellsskjergard, d.v.s. at det nakne berget stikk opp i 
dagen, og grunnen er karrig (Stemshaug 1985: 79). Dette fører til at voksternamn 
er noko sparsamt representerte. På Are finn me at berre eitt av føreledda har 
noko med vokster å gjera, nemlig Vierholmen rvi:erhålmen/. Vier er eit slags 
kjerr. Likevel er det ikkje heilt bart på alle holmane. Me finn til dømes Kuholmen 
/'ku:hålmen/, der kyrne pla gå ut og beita. Det er og vanleg å ha husdyrnamn på 
mindre holmar og skjer. Teistholmen har fått namn etter ein fugl, gno. peisti. 
Helleholmen rhedlehålmen/ og Steinsholmen /'steinshålmen/ har truleg fått 
namn etter grunnen. Det gamalnorske ordet hella kan nemlig tyda berg eller flat 
stein. 

At kjeldene har vore livsviktige for folk på gardane, er noko som seier seg 
sjølv. Ni stader har kjelde i namnet sitt. I kjeldene er det blitt henta alt det vatnet 
folk har hatt bruk for til seg sjølve, dyr og planter. Vatnet frå Lillegrenkjella rlile
grenkjelå/ var ikkje godt å drikka. I denne oppkomma var vatnet svært jernhal
dig. 

Mymamna manglar drag som er typiske for heile gruppa, og det er få myr
namn som skil seg ut som opplagt gamle namn. Dei aller fleste myrnamna er 
samansette, og ofte er dei relasjonsnamn (Stemshaug 1985: 87). På Are er det 
elleve myrnamn, og me finn at storleiken har vore det viktigaste for namnegje
vinga av Stormyra rsto:rmy:rå/ og Småmyra rsmå:my:rå/. Svovelmyra /'svå:vel
my:rå/ har blitt heitande dette fordi den torva dei spadde her, brann ekstra godt. 
Skudenesmyra er eit relasjonsnamn, då ho ligg slik at ein kan sjå heilt til Skude
nes herfrå. Litt spesiell er Hedningemyra. Den torva dei spadde der, blei seld, og 
fortenesta gjekk til misjonen. Vågamyra ligg ved Vestre Arsvåg, og Portamyra har 
fått namnet sitt fordi ho ligg ved ei grind i ein steingard. Myrene fekk og namn 
etter personar på staden. Mariamyrå /V marjamy:rå/ har kan hen da fått namn etter 
ei som heitte Maria. 

Odde kjem av det gamalnorske ordet oddi, som tyder nes. Seks av namna frå 
Are inneheld odde. Føreledda som er nytta, er i tre av tilfella knytte til fargen 
grøn. To stader heiter Grøne odden r grø:ne V ådn/ og ein stad heiter Grøne 
oddane r grø:ne V å dane/. Desse er vanskelege å skilja frå kvarandre for dei som 
ikkje høyrer til den aktuelle namnekrinsen. Vidare er det to namn der det berre 
er brukt særskiljande ledd for å presisera kva for eit ein talar om, nemlig Nordre 
og Søre Odden. Medodden r me:åd,n/ ligg mellom desse og tyder den midtre 
odden (av gno. midoddi). Ein skil altså mellom den nordre, den midtre og den 
sørlege odden i Austre Arsvågen. 

Eit skjer er eit nake og lite berg som stikk over flomålet, og er vanleg langs hei
le kysten (Stemshaug 1985: 80). På Are er det fire namn med terrengordet skjer. 
Me har det usamansette ordet Skjeret /'sje:re/, som blir brukt om skjera i Arsvat
net. Skarvaskjeret har namn etter fuglen, skarv. Knutskjeret /'knutsje:re/ er kalla 
opp etter strandsitjaren Knut. 

Ordet støl kjem av det gammalnorske ordet stodull og tyder "stad der krøttera 
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Anny Grønnestadf 1914 mjølkar kyr påfriland. Foto: Bokn kommune. 

blir samla og mjølka".  I vårt materiale er det elleve namn som inneheld grunn or
det støl. Av kartet kan me sjå at stølane ofte ligg i eit smalt hjørne av beitemarka, 
inngjerda av steingardar på opptil tre sider. Det er difor lett å samla dyra og hal
da dei i ro her. På Melketangen r melketånjen/ gjorde vatnet same nytta som 
gjerda på stølane. 

I gammalnorsk heitte det også vik, og det tyder "liten fjordarm, bukt" (Stems
haug 1985: 74). Vik er eit vanleg nemne i heile landet, og på Are fann me nitten 
vik-namn. Det er det terrengordet knytt til skjergarden som er mest brukt. Totalt 
sett er det berre "haug" som er meir nytta enn "vik" på Are. Nokre viknamn har 
knytt til seg føreledd som fortel om jordgrunn, botntilhøve og dyreliv . Døme på 
dette er Nordra og Søra Steinsviga i /'steinsvi:djå/ og Vallbergviga 
rvalbergvi:djå/. Den siste er eit sekundærnamn til Vallberg. Eigenskapar ved 
vika har sannsynlegvis gitt namn til Grunnaviga r gronavi: djå/, der føreleddet 
kjem av det gammalnorske ordet "grunnr". Krukkeviga rkrokevi :djå/ viser til jet
tegrytene på berget nær denne vika . Husdyr som har ferdast i området, har gitt 
namn til tre av vikene, nemlig Indra og Ytra Hestaviga rhestavi:djå/ og Nordra 
Kalvaviga r no:ra �kalvavi:djå/. 

Ordet åker har grunntydinga driva. Opphavleg har ordet vore brukt om ein 
stad der husdyra går (Særheim 1986: 26). Ordet kjem av gno. akr, og er eit van
leg grunnord i bustadnamn og teignamn over heile landet. På Are fann me elleve 
namn som inneheld åker. Tre av dei fem bruka har ein åker som heiter Storåke-
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ren r sto:rå:gern/. Dette namnet blir nytta om det som ein gong var hovudåke
ren, og er ikkje nødvendigvis den største åkeren på garden i dag. Andre utmer
kingsledd kan t.d. fortelja kven som eig garden, slik som i Bårdsåkeren 
/'bå:rså:geren/, eller om leie i forhold til husa på garden, slik som i Austre og 
Vestre Dalsåkeren /'da:lså:gern/. 

I tillegg til dei elleve førnemnde nemna finn ein ei rekke andre som er nytta i 
to eller fleire namn. Desse er nes, ås, bakke, dal, seg, tre, flekket, flat, varde og 
hage. Ein del stadnamn har føreleddet vass. Vass er genitivsforma av vatn (gno. 
vatns). Det gjeld Vassbotnen rvasbåt,n/ Vasshaugen rvasauen/, Vasstre rvas
tre:/ og Vassholmane rvashålmane/. Alle desse stadene ligg ved Arsvatnet. 
Nemnet stein førekjem og i fleire namn, både som føreledd, som i Steinsviga 
/'steinsvi:djå/, og etterledd, som i Otrasteinane r o:trasteinane/. Dette er ikkje 
særleg oppsiktsvekkande, då det mest dominerande trekket i landskapet på Are 
er knausar og steinar som stikk opp i og rundt grøne beitemarker. 

Skjergardsnamn 

Av dei i alt 218 innsamla namna på Are er heile 68 knytte til havet på ein eller 
annan måte. Hovudvekta av stadnamna i skjergarden på Are er fleirledda, dvs. at 
dei inneheld både eit terrengdefinerande ledd og eit utmerkingsledd. Berre fire 
namn har eitt ledd: Mele r me:le/, Neset /'ne: se/, Støa /'stø:å/ og Vardane 
rva:rane/. Utmerkingsledda varierer stort, men ei heil rekkje terrengord går 
igjen. Dei mest vanlege er vik, berg, holme, odde og skjer. Ein finn og ein del 
andre typisk maritime terrengnamn, t.d. nes, hamn, våg, strand, sund, flu og eid. 

Havet må ha vore viktig for livsgrunnlaget på Are. Fiske og jakt i skjergarden 
har vore ei viktig sidenæring i tillegg til sjølve gardsbruket. Og fisket rundt Bokn 
har vore godt. Ofte ville menn, ikkje berre frå dei indre delane av Ryfylke, men 
og frå Telemark, trekka ut mot Bokn og bu på strendene her delar av året og dri
va med fiske (Fiskaa & Falck Myckland 1959: 62). Desse ferdamennene har etter
latt seg mange minne på Are. Ein finn restar etter busetnadene deira. Dei bygde 
enkle steinhytter, der murane framleis står igjen og minner om ei svunnen tid. 
Både i Søre og Nordre Steinsviga finn me restar etter hyttene deira. Men det er 
helst strandsitjarane som har gitt namn til nokre av desse stadene. Strandsitjarane 
var fattige, jordlause menn og kvinner som livnæra seg av livet i og ved sjøen. 
Bertastraen /"'berta'stra:en/ er ei strand som ligg i ei lun vik der ein hadde ly for 
den verste blesten. Stranda er oppkalla etter ei Berta som budde her. Knudskjeret 
rknutsje :re/ har namn etter ein strandsitjar som heitte Knut. Det var nemlig han 
som pla fiska ved dette skjeret. Knut veit me har eksistert. 

Men det var ikkje berre strandsitjarar og ferdamenn som gjorde seg nytte av 
spiskammeret i skjergarden. På Bokn var så å seia alle menn mellom femten og 
seksti med på sildefisket, og skjergardsnamna tyder på at dei dreiv med fiske 
også utanom sildesesongen (Aadnøy 1979: 183).  Ved Laksaberget rlaksaberje/ 
har det vore eit laksesete, og ved Kisteholmen rKistehålmen/ hadde dei hum
markister dei samla hummaren i. Frå Morthammar r mårthamar/ kunne ein gjera 
mange vonkast etter mort (småsei) . I Makrellviga rmakrelvi:djå/ kunne det stå 
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Sildafiske ved Solholmen i Arsvågen. Her er moloen vedferjeleiet i dag. 
Foto: Bokn kommune. 
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og koka med makrell når stimen kom inn til kysten. Namnet Jensakastet Fjensa
kaste/ seier noko om fiskerettane på denne plassen. Her var det ein som heitte 
Jens som fiska. Kan henda det var han som oppdaga fiskeplassen, men det blir 
berre spekulasjonar. Både Laberget /'la:berje/ og Medodden Fme:åd,n/ var gode 
stader å tørka nøtene etter fisket. Båe namna finst mange stader langs kysten. 
Laberget tyder ein god lasteplass, så kan henda dei og tok i land fisken her (Sær
heim 1989: 35). Medodden er ein odde som ligg i ei lita vik omgitt av to større 
oddar. Dette stemmer godt med namnet, med kjem frå det gamalnorske ordet 
mid, som tyder "den midtre" ,  og her er det altså snakk om den midtre odden i 
Arsvågen. 

Ei heil rekke med ferdanamn har blitt samla inn på Are. Arsvågen er jo ei lun 
hamn, og det er då heller ikkje rart at det er nett her dei valde å leggja den nye 
ferjestøa. Også munkane frå Utstein Kloster valde å leggja til på Are. Klostertida 
er bevart i to namn, Munkhavn Fmongkha:b,n/og Munkhalsneset Fmongkhals
ne:se/. Men det er ikkje berre historia som har etterlatt seg namn i terrenget. Ein 
kan og finna restar av gamal overtru i ein del namn. Sjøormen, som ifølgje lokal 
tradisjon heldt til i Boknafjorden, gjekk i land på Are. Landingsplassen blei kalla 
Ormasegekrå F årmase:gekrå/, og denne grensar til Ormasega F årmasedjå/, ei 
lita bukt som dannar ei naturleg hamn. Om ein nå ikkje akkurat fekk orm på 
kroken her, så var denne bukta ein bra fiskeplass for makrell. 

Andre lune ankringsplassar er støa, Studahola F stu:dahå:lå/ og Bådahola 
Fbå:dahå:lå/, der gardane på Are hadde og har kaianlegg. Ein stad som Skibavig 
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;v sje:ba:vi :g/ er nok og ein god ankringsplass for større båtar, og kan henda Ski
bahumpen /" sje:bahomp,n/ blei brukt som eit navigeringspunkt å segla etter. 
Avløybebåsen ;v a:vløybebå:sen/ var ein annan lun stad, og dersom det var for 
dårleg ver, kunne ein dra båtane over Avløybeidet Fa:vløybeie/, ei smal, land
fast stripe mellom Avløybet ra:vløybe/ og hovudøya. Uansett skulle ein vera for
siktig utanfor A vløybet, for der låg to skjer der sjøen slo riktig hardt. Her kunne 
ein båt bli slått til pinneved. Kanskje Melefluå ;v me:leflu: å/ var skumlast, sidan 
ho ikkje kunne sjåast ved flo vatn. Då var det viktig å vita at det faktisk var to 
Meleskjer. Kan henda det er derfor det andre skjeret heitte Stora Meleskjeret 
r sto:ra V me:lesjere/. Det minte ein på at det var eit anna skjer der og, og ein 
kunne då sørga for å halda god avstand. Det ligg og eit tredje skjer, som heiter 
Mele F me:le/ litt lenger nord. Også her er det verhardt. Grunnaviga ;v gronavid
jå/ var ei vik der ein måtte vera forsiktig. Her ferdast nok berre robåtar. 

For å orientera seg i skjergarden brukte dei både jamføringsnamn, metaforar 
og namn som seier noko om vegetasjonen eller dyrelivet på den aktuelle staden. 
Stongholmen F stonghålmen/, eit stadnamn som førekjem fl eire sta der langs kys
ten, var truleg eit ferdamerke. Vardane Fva:rane/ hadde ein liknande funksjon, 
for ikkje å snakka om Galten l 'galt,n/, som var godt synleg frå havet. Men ofte 
er det vanskeleg å skilja ferdamerke frå namn på fiskemed. 

Mange stadnamn kan ha fleire funksjonar. Bergsuggeskjeret Fbarsugesje:re/, 
for å ta eit eksempel, kan enten ha fått namn fordi det er godt med berggylte der, 
eller fordi dette var eit leitt skjer å råka på. Berggylta er ingen vakker fisk, og fin
nane på ryggen kan minna om skarpe piggar. Dermed kunne dette namnet skil
dra dei faktiske forholda konkret eller meir biletleg. Eit raskt blikk på kartet indi
kerer at den metaforiske tydinga er sannsynleg. Bergsuggeskjeret og Bergsugge
sundet ligg tett opptil Store Meleskjeret og Meleflua. Dette blir ytterligare forster
ka av det faktum at berggylte ikkje har vore særleg utnytta som matfisk. Smaken 
på kjøttet er god, men dei mange små beina gjer at fisken er vond å reinska, og 
derfor blir han stort sett berre brukt i fiskesuppe. Med tanke på det rike fiskelivet 
ved Bokn er det lite truleg at dei har nytta denne fisken i andre enn reine nauds
tilfelle. Berggylte er og kjend under namnet hedleskit i Ryfylke, noko som viser at 
han ikkje er særleg populær. Namnet kan derfor vera eit eksempel på metaforisk 
namngjeving. Ein kan likevel ikkje utelukka at der var mye berggylte der. 

Nokre namn fortel om vegetasjon og dyreliv. Vierholmen Fvi:erhålmen/ til 
dømes har fått namn etter den buskliknande vegetasjonen som veks der. På Hel
leholmen ;vhedlehålmen/ derimot veks ikkje stort. Den minner mest om ei flat 
helle. 

Andre namn ved sjøen fortel om busetnaden her. På Buaberget Fbu:aberje/ 
låg ei eldgammal sjøbu som blei brunnen opp for å gi plass til det nye ferjean
legget i Arsvågen. Dette var det eldste naustet på Bokn. Mange meinte det burde 
ha blitt flytta i staden for å fjernast. Men her måtte gamal tid vika for ny, og nå er 
det berre namnet som vitnar om at det har vore naust her i fleire hundre år. Ein 
annan stad som har namn etter sjøhus, er Nausthaugen rnausthauen/. Når ein 
rodde inn mot land, såg ein denne haugen oppforbi naustet. 

Ein del av namna viser til spesielle fenomen på staden. Krukkebergene Fkro-
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Den gamle sjøbua på Are omkring 1940. Naustet var det eldste på Bokn, men måtte vika 
plass for den nye ferjeterminalen. Foto: Bokn kommune. 

keberjene/ og Krukkeviga rkrokevi:gå/ har fått namn etter nokre jettegryter sjø
en har malt ut i berga her. Det er og jettegryter på Tueberga rtu:aberjene/, men 
her er det terrenget i innlandet som har gitt berga namn. Det er og tilfelle i Støls
vig ;v stø:lsvi:g/. Oppfor denne vika ligg nemlig ein støl der dei p la mjølka kyrne 
tidlegare. Ei heil rekkje namn i skjergarden rundt Are er knytte til jordbruket. 
Husdyra hadde her beitestader som var naturleg avgrensa av vatn. Både på Teist
holmen rteisthålmen/ og Kjeøya /'kjøynå/ gjekk det geiter, og Kjeøya har sjølv
sagt fått namn etter dette. Kuholmen /'ku:hålmen/ er ein liten holme nær stran
da, og her gjekk kyrne ut og beita ved fjære sjø. Studaholet r stu:dahå:le/ fortel 
oss at her pla dyr beita før det blei kai her. Dette var ein stad der det var lett å 
samla krettura. 

På same måten som jordbruket ofte har gitt namn til skjergarden, er det og 
eksempel der teignamna har blitt henta frå kystfaunaen. Rognkysehaugen r rång
kjy:sehauen/ har for eksempel fått namn etter ufisken rognkjeks, ein fisk med 
stygge piggar og skarpe finnar. Dette er eit jamføringsnamn. Rognkysehaugen, 
som og blei kalla for Nedre Steinshaugen, var vanskeleg å slå fordi det var så 
mange knausar, knattar og stein her. I lokaldialekten brukte ein og rognkyse 
som eit skjellsord på vrange og kranglevorne jenter. Eit anna teignamn er klart 
inspirert av ferdsla på sjøen. Forma på denne åkeren minner om bladet på ei åre, 
og han heiter derfor Årabladflekket r å:rabla:flekje/. 
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Metafor- og jamføringsnamn 

I nokre få av namna som har blitt samla inn, er lokaliteten jamført med noko 
anna kjent. Desse namna kallar me gjerne jamførings- eller metafornamn. Rogn
kysehaugen er eit døme på dette. Haugen er samanstilt med ein ufisk og ei vrang 
jente. Dermed kan ein ved hjelp av namnet sjå at denne haugen er vond å slå. 
Namna kan og vera metaforiske, dvs. basera seg på biletbruk. Mele er eit døme 
på eit metaforisk namn. Namnet teiknar eit bilde av sjøen som ei kvern. Ofte kan 
det vera vanskeleg å skilja metaforiske namn frå dei jamførte. Det viktigaste her 
blir å sjå på den rike biletbruken som finst i desse namna. 

Galten /'galt,n/, som og er omtala i avsnittet om skjergardsnamn, er eit jamfø
ringsnamn. Denne haugen kan ha vore eit seglemerke eller eitt av punkta til eit 
fiskemed. Galten er nemlig eit vanleg skjergardsnamn, men det er knytt ein heil 
del truer og førestellingar til dette namnet. På sjøen betydde det nemlig ulukke å 
nemna dyr med det rette namnet, og ein brukte derfor ei rekke omskrivingar, og 
kjend som godord og noanamn (Hovda 1975: 43). Dermed kan dette vera ein 
haug som dei kalla noko anna på sjøen. Dersom Galten har hatt noanamn, har 
desse ikkje overlevd. 

Krukkevig rkrokevi:g/ og Krukkebergene /vkrokeberjene/ er andre døme på 
jamføringsnamn. Her blir holene som sjøen har mala ut, samanstilt med krukker. 
Halen er brukt om eit smalt jordstykke som er samanklemt mellom to større tei
gar. Krogen /'kro:djen/, derimot, er ein åker i kroken av to steingardar som ligg 
mot grensa til nabobruket. Ein annan åker beiter Lalsåkeren /'la:lså:gern/. Lal 
tyder laken, så dette er nok eit flatt og firkanta jordstykke som er lett å arbeida 
på (Aasen 1873). 

Fuglar og dyr 

Som vi ser, har fisk og fiske hatt stor innverknad når stadnamn er blitt laga. Det 
har og husdyr og gardsdrift hatt. Dette er ikkje i så høg grad tilfelle med ville dyr 
og fuglar, sjølvsagt fordi dei ikkje har vore så avgjerande for livsgrunnlaget for 
folk langs kysten. Likevel kan ein sjå at stadnamn kan fortelja ein god del om 
fugle- og dyrelivet på ein stad. 

I innleiinga synte vi kva namnet Are kunne tyda. Sjølv om mykje talar for at 
namnet skriv seg frå "plog .. , er det slett ikkje usannsynleg at namnet har noko 
med "ørn .. å gjera. Når ein løyser kryssord og stikkordet er havørn, er løysinga 
som regel "are .. . Sør- og vestsida av Boknafjellet er bratt, og her er vill og urørd 
natur. Her er havørna å sjå rett som det er. Og når ein veit at måker og kråker er 
livretten hennar, skulle ho ikkje mangla mat i desse traktene. For eit par år sidan 
måtte ei av dei bøta med livet, då ho fauk på straumleidningane og mørkla store 
delar av kommunen. 

Sjølv om måker og kråker er to av dei vanlegaste fuglane langs kysten, har 
ikkje dei sett spor etter seg i stadnamna på Are. Det har derimot teisten gjort, 
som ein svært sjeldan får auge på. I Vestre Arsvågen finn ein Teistholmen. Om 
det finst teiste på denne holmen i dag, skal vera usagt. Skarven har fått eit skjer 
kalla opp etter seg (Skarvaskjer r skarvasje:r/). Denne fuglen blir det jakta på, 
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men det hender og at han blir sitjande fast i garna når han dykkar etter fisk. Så 
det mørke kjøtet har nok ikkje vore så svært sjeldan middagsrett i område ytterst 
ved kysten. Trekker ein seg litt lenger inn på land, nærare gardstuna, finn ein 
Skjerahaugen F' sje:rahauen/ og Skjeradalen F' sje:rada:len/. Her er det svært 
sannsynleg at det har stått (står) tre, der skjora har hatt reir. Her har ho "satte og 
skratta», hoppa framom husa og erta katten og jamvel «Spådd» om veret. 

Ved Otrasteinane F' otrasteinane/ heldt oteren til. Her sette folk sakser. I lange 
tider har oteren blitt fanga for den fine pelsen si skuld. I mellomalderen vart også 
kjøttet nytta til menneskemat (Gyldendals store konversasjonsleksikon 1965). 
Oter tyder eigentleg vatn. Ordet oter har altså fått tydingsutvikling til vassdyret 
(Særheim 1987: 285). 

I Revur F' re:vu:r/ er det my kje truleg at reven har hal de til. Her er store stein
blokker, og svært ofte er det nettopp slike stader reven har hiet sitt. Dalen like i 
nærleiken har fått namnet Revurdalen F're :vu:rda:len/ etter denne ura. 

Valberg er eit gammalt namn. Val kjem av gno. valr, som tyder falk, så dette 
berget har kanskje fått namn etter denne fuglen. Vi veit at seinast i år blei det 
observert falk lenger inne på øya. 

Tradisjonar og hendingar 

I stadnamna kan me finna minne om hendingar og tradisjonar som går langt 
tilbake i tid. Klehauen /'kle:hauen/ t.d. er namnet på ei lita ekre der dei bleikte 
klede før i tida. Der som me skylde klede, /'de:rsåme" sjylde_kle:r/ var ein fast 
stad ved Arsvatnet som vart nytta nettopp til dette føremålet. 

Munkhavn F'mongkha:b,n/ og Munkhalsneset F'mongkhalsne:se/ har truleg 
fått namna sine pga. at Utstein Kloster og munkane der i si tid eigde både Are og 
ein god del andre gardar. Etter reformasjonen kom Utstein Kloster sine landom
råde i privat eige. Sett under eitt eigde kyrkja 40% av all jord i Noreg i mellomal
deren. I Ryfylke var denne delen endå høgare (Semmingsen 1979: 89). Det er 
likevel ikkje sikkert at namnet er så gammalt som de i faktiske hendingane. Det 
kan vera laga i nyare tid på bakgrunn av at ein har visst om dei historiske forhol
da. 

Hedningemyra F'he:dningemy:rå/ har og eit religiøst tilsnitt, då inntektene av 
torva som vart spadd opp her, vart gitt til misjonen. Rådsstova F'rå:stå:vå/ er ein 
stor stein som tente som samlingsstad når dei heldt råd før i tida. Det kan tenkast 
at dette er eit gammalt stadnamn, i og med at rådsmøta føregjekk utandørs. 

Kongagrava F'kångagra:vå/ er namnet på eit fornminne, nærare bestemt ein 
gravhaug. Det kan vera at storleiken på haugen har fått folk til å tenka seg at det 
er ein stor og mektig mann som er gravlagd her, kanskje til og med ein konge! 
Noko av det same kan kanskje tenkast å vera tilfellet for Gullgruba F' gulgru:bå/. 
No veit me at det går ein kvartsgang frå Rennesøy, som bl.a. kjem opp på Bokn. 
Gull opptrer mest alltid i kvartsgangar som fine trådar eller blad innsprengd i 
bergarta. Det er difor ikkje heilt usannsynleg dette med gullet, men mest truleg 
er det at det var vona om å finna gull som har vare utslagsgjevande for namnela
ginga. 
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Namnedød 

I dei seinare åra har det pågått ei omfattande innsamling av stadnamn i kom
munane rundt om i fylket. I omlegginga frå jordbruk til industri har mange stad
namn diverre gått tapt. Namna er sterkt knytte til bruken av staden, og når bru
ken og/eller brukaren endrast, kan dei gamle namna lett bli gløymde. Det er der
for viktig å samla desse namna mens me framleis har heimelsmenn og - kvinner 
til å overlevera dei. 

Stadnamna inneheld mykje informasjon både om fjern og nær fortid. Dei kan 
fortelja oss om livsgrunnlaget på staden, om kor lenge det har budd folk her og 
ein heil del om folka som bur og budde i området. Stadnamn er ikkje berre vik
tige kulturhistoriske og allmennhistoriske kjelder, dei har og ein stor verdi i 
språkvitskapen. Gjennom stadnamn kan ein nemlig finna ut ein heil del om tid
legare tiders talemål og ordtilfang (Sandnes & Stemshaug 1990: 25). 

Stadnamn som har ein relativt liten namnekrins, er mest utsette for namnedød. 
Eit eigarskifte på ein gard er nok til at mange namn på både inn- og utmark kan 
døy ut. Stadnamn som har ein større krins, er mindre utsette for namnedød. Her 
er det fleire brukarar som kan halda namnet i hevd, sjølv om nokre av brukarane 
skulle falla frå .  I overgangen frå teigblanding til samla driftseiningar har mange 
namn gått tapt. Rasjonaliseringa av jordbruket har resultert i at ein heil del namn 
har blitt overflødige og kanskje erstatta med namn som er meir i samsvar med 
dagens driftsmetodar. 

Men det er ikkje berre i jordbruket at stadnamna er utsette for namnedød. 
Mednamna er og i fare . Moderne navigasjonsutstyr har gjort dei gamle ferdamer
ka overflødige. Fiskarane oppsporer fisken ved hjelp av avansert datautstyr. Ein 
treng ikkje lenger hugsa stadnamna for å orientera seg. Gode sjøkart over nor
skekysten har langt på veg gjort dei overflødige. Karta fungerer faktisk i dag som 
ei kjelde også for lokalkjende personar. 

Nedskrivinga av stadnamn på kart, vegskilt og liknande har og vore med på å 
forsterka namnedøden. Namna som er nedskrivne, blir normerte, og normeringa 
er ikkje alltid i samsvar med den lokale uttalen. rvelomshauen/ ville for eksem
pel bli normert til Vilhelmshaugen. Nokre vil kanskje sjå på det siste namnet som 
det mest rette, sidan det er meir i samsvar med skriftspråket. Normerte uttalefor
mer av stadnamna i lokalmiljøet blir meir vanlege ved utvikling av kart. Ein 
annan sideeffekt karta har hatt, er at det ofte har vare fleire namn på ein lokalitet 
(dublettnamn), og når folk ser ein av variantane på kartet, trur dei at denne 
skriftforma må ve ra den "rette" ,  og adopterer denne til fordel for det stadnamnet 
dei brukte tidlegare. Dermed blir karta eit toegga sverd. Dei preserverer ei heil 
rekke stadnamn, samstundes med at dei bidrar til namnedød. 

Det er lite me kan gjera for å hindra namnedød, bortsett frå å samla inn namna 
mens det framleis finst brukarar av dei. Namnedød er ikkje noko nytt fenomen, 
men omveltingane i samfunnet dei siste hundre åra har intensivert han. Industri
aliseringa, utvandringa og fråflyttinga frå bygdene har hatt store konsekvensar. 
Folk bur ikkje lenger på ein stad heile livet. Offentlege ferdselsårer har gjort dei 
gamle ferdamerka overflødige. Med tanke på kor viktige stadnamna har vare i 
språk- og historieforskinga fram til i dag, er det synd dersom me ikkje på eitt 
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eller anna vis kan klara å ta vare på dei. Dei er eitt av dei viktigaste bindeledda 
me har til fortida og til oss sjølv. 

Konklusjon 

Are har gjennomgått store endringar si dan arbeidet med K yststamvegen tok til. 
I denne prosessen har nok nokre gamle namn måtta vika plassen for nye. Inn
samlinga av stadnamn på Are blei gjennomført i 1984, og difor er dei nedskrivne 
namna ikkje påvirka av bruksendringa som har gått føre seg dei siste åra. Det 
kunne elles vore interessant, i forlenging av dette arbeidet, å sjå på desse stad
namna på Are no elleve år etterpå, for å fmna i kor høg grad Kyststamvegen har 
verka inn på dei. 
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Stadnamn på normert skrivemåte Namnenr. 

Annemartebakken 213 
Auna 214 
Austra marka 348 
Austra sega 323 
Austre Arsvåg 101 
Austre Dalsågeren 125 
Avløybebåsen 40 
Avløybeidet 41 
Avløybenibba 45 
Bakkane 339 
Basta brygga 342 
Bastaflekket 343 
Bekkahoben 412 
Bergsuggeskjeret 49 
Bergsuggesundet 50 
Bertastraen 204 
Bua berget 106 
Bådaholet /202 
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Stadnamn på normert skrivemåte 

Bårdsågeren 
Bårdsågerhaugen 
Dalen 
Dalen 
Der som me skylde klær 
Firkanten 
Galten 
Gardågeren 
Gilahaugen 
Gjerdet 
Gjertrudhaugen 
Gloshaug 
Grunna vi ga 
Grøne odden 
Grøne odden 
Grøne oddene 
Grønhaug 
Gullgruba 

� · /' � � l 

@ 

Namnenr. 

403 
404 
2 1  
216 
340 
19 
425 
18 
2 1 1  
219 
28 
222 
1 14 
51 
225 
59 
34 
39 

• (1 



i 

STADNAMN FRÅ ARE PÅ VESTRE BOKN 

� ·�� - ,  
. • -..._ -.�,, ...:_ 

•· . s 
.. ',G.. . '  

. ..,J� · . 1 . 

i. � ·· .· - "' ; V \ l ..... ". ' . •  ,- ., • @ , \\ .  1 A .' s . !" e s e 1 
{� - . ,.....,__ . ,. . . ,--... '--' . 0' . �". ·' ' J--) .. . l ·. \,! •. . 

• 
...... 

o 

Stadnamn på nonnert skrivemåte 

Gåsa tre 
Haga garden 
Hagen 
Halen 
Haugen 
Haugen 
Hedningemyra 
Heietel 
Helleholmen 
H im til han Holger 
Himastølen 
Himatua 
Hognåsekrene 
Hognåsen 
Hognåsviga 
Holgerfloda 
Holgershaugen 
Hønsa ekra 
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Namnenr. Stadnamn på nonnert skrivemåte Namnenr. 

333 Hønsahaugen 325 
328 Hønsahuset 331 
330 Hånesvigane 1 10 
1 19 Indra Hestaviga 54 
4 J ensakastet 233 
203 Kalvahaugen 409 
302 Kalvastølen 220 
308 Kisteholmen 206 
30 Kjeldefloda 405 
329 Kjeldehaugen 6 
314 Kjeldehaugen 401 
321 Kjeldehaugkjelda 406 
357 Kjeldekra 3 
353 Kjeøya 430 
236 Klehaugen 338 
402 Kleiva 235 
l Knutskjeret 132 
326 Kongagrava 2 24 
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Stadnamn på normert skrivemåte Namnenr. Stadnamn på normert skrivemåte Namnenr. 

Kristofferhaugane 408 Nordre odden 102 
Kro gen 1 28 Nordre Solholmen 1 29 
Krukke berga 1 1 3  Nordre Vilhelmshaugen 13 
Krukkevig 1 1 1  O gen 228 
Kuholmen 428 O gen 423 
Ku marka 413 O las garden 416 
Kverna bekken 5-4, C3 Olashaugen 415 

31 1 Olashaugen 38 
Kverna bergene 310 Olinaviga 227 
Kvernamyra 351 Ormasega 318 
La berget 103 Ormasegekra 319 
Laksabergjet 109 Ospekra 17 
Lalsågeren 10 Otrasteinane 234 
Langedalen 355 Pallen 12 
Lapsågeren 324 Perskjelda 121  
Lillegrenkjelda 4 1 1  Pløysleflekke 27 
Lille grensbakkane 30 Portamyra 20 
Litleslett 31  Resagrefta 322 
Litlås 354 Revur 133 
Lunden 336 Revurdalen 35 
Lø haugen 9 Rognkysehaugen/ 
Makrell vi ga 303 Nedre Steinshaugen 25 
Mariamyra 419 Rådstova 426 
Medodden 105 Råds tove bergene 427 
Mele 359 Sandviga 347 
Meleflua 48 Se ga 1 27 
Melketangen 201 Sjebudalen 126 
Meraviga 352 Skaret 15  
Morthammar 232 Skarflekket 16 
Munkhalsneset (austre) 134 Skarvaskjer 47 
Munkhalsneset C vestra) 43 Skibahompen 1 1 5  
Munkhavn 42 Skibavig 1 16 
Munkhavn 1 17 Skjeradalen 350 
Murar etter ferdamenner 553 Skjerahaugen 2 1 5  
Nausthaugen 207 Skjeret 341 
Ned forbi løa 337 Skudnesmyra 424 
Nedre stølen 29 Smettet 309 
Nes berga 417 Småmyra 209 
Nes bergene 57 Småmyrane 407 
Neset 418 Sommarhusbakken 26 
Nordra floda 7 Steinsholmen 226 
Nordra Kalvaviga 61 Stongholmen 429 
Nordra Steinsviga 230 Stora Meleskjeret 46 
Nordramyra 420 Storamyra 2 1 2  
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Stadnamn på normert skrivemåte Namnenr. Stadnamn på normert skrivemåte Namnenr. 

Store garden 306 Vassbotnhaugane 345 

Storegardsbekken 307 Vasshaugen 334 

Storågeren 2 Vassholmane 312 

Storågeren 208 Vasstre 335 

Storågeren 327 Vassviga 1 24 

Studaholet 205 Vierholmen 56 

Støa 104 Voll 122 

Stølen 24 Vågamyra 414 

Stølen 120 V ågamyrsbakken 36 

Stølen 221 Ytra Hestaviga 55 

Stølen 410 Ytre A vløybet 44 

Stølen 313 Øvre og nedre Sauågeren 344 

Stølsfladene 23 Øvre Steinshaugen 5 

Stølsviga 305 Årabladflekket 22 

Stølsvighumpen 304 

Svovelmyra 223 

Søra floda 8 

Søra Småsund 60 

Søra Steinsviga 231 

Søre odden 107 

Søre Solholmen 358 

Søre Vilhelmshaugen 14 

Tausansekra 1 1  

Teistholmen 361 

Tollakstjørna 349 

Torvmyra 346 

Torvviga 422 

Trapphaugane 37 

Tresdalen 218 

Trulsatre 210 

Trulsebu 217 

Tua 316 

Tuabergene 317 

Tue dalen 320 

Tue garden 315 

Tuetjørna 32 

Tyskahaugen 33 

Vallberg 1 1 2  

Vallbergviga 108 

Vallbergåsen 123 

Vardadalen 421 

Vardane 229 

Varhaug 1 1 8  

Vassbotn 301 


