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FORORD.

Målet mitt med denne oppgaven var helt fra starten å få samlet
så mange stedsnavn på Hamnøya som mulig. Dette arbeidet vil-Le
ikke vært mu1i9 å få gjennomført uten hjelp fra lokalkjente
fotk på. øya. Jeg har satt stor pris på all hjelpen jeg har
fått fra Magnor, RoIf og Ester, Kåre og Lise og fra Jan. Mange

navn og historj.er ville jeg ikke fått tak 1 uten deres hje1p.

Brønnøysund 28.02.93

Mona Havn
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1.0 INNLEDNING

1.1 STASTED.

Jeg har valgt å samle stedsnavn på Hamnøy i Nordland ikke bare
for å ha noe å skrive om, men også fordi jeg føLer at det. er
viktig. Ikke bare for meg som person som har tilknytning til
øya g)ennom foreldre og besteforeldre er dette vlktig, men

o-også for andre i fremtiden. Navnene som tidligere bIe husket
siden de ble brukt i dagliglivet, blir nå glemt. om de ikke
blir skrevet ned.

1.2 OM OPPGAVEN

Hamnøy ligger i Vevelstad kommune og er ca. l mil lang og

omenLrent 4 km bred på aet bredeste. I tillegg til hovedøya er
det også mange små holmer som hører tiI. De fleste ligger på

vestsiden av Øya- f dag er det omkring 60 fastboende på øya.
Tidligere bodde det mellom 2 og 3 hundre mennesker der. De

fastboende driver med jordbruk og/eller fiske. Jeg har i
tillegg ti1 å samle inn navn på. øya også forsøkt å samle inn
navn på fiskeplasser rundt Øya.
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1.3 METODER

For å få samlet inn navn og opplysninger må jeg dra rundt og
intervjue fol-k som bor på forskjellige steder på. øya for å få
dekket aIle områdene så godt. som mulig. Dette vlI også g)Øre
det enklere å få mest mulig korrekt skrivemåte på navnene for
meg som ikke snakker deres dialekt. ror å få navnene riktig
stedfestet vil jeg bruke kart fra jordstyrekontoret og dra
rundt til- fol-k for å få friefp til å plassere dem. Jeg vi1
del-e inn stedsnavnene etter gårdsnummerene på øya. Elters må

jeg benytte bøker fra biblioteket for å finne eventuelle
betydninger av navn som )eg ikke kl-arer å finne ut med hjelp
fra folk på, øya. Under arbeidet med å samle navnene har jeg
også tenkt å bruke kasset.t for å få tatt. opp noen historier
som kan være med på å forklare navnegivningen.

2.0 TEORI OM STEDSNAVN.

Flesteparten av disse opplysningene er tatt fra Norsk Samlags
bok "Norsk stadnamn-leksi-kon".
Stedsnavnene kan del-es inn i fl-ere grupper ett.er hvil-ke
l-okal-iteter stedsnavnene er knyttet ti1. For eksempel
gårdsnavn, bynavn | Øyr,avrr, fjordnavn/ elvenavn og innsjønavn.
Det finnes usammensatte (eks. Vik, Berg) og sammensatte
stedsnavn ( eks. Håberg, Djupvik). Stedsnavn kan ofte være

stivnet 1 kasusformer, sær1ig dativ (eks: Berge). Betegnelsen
grunnord går på l-okaliteten. Grunnord som for eksempel Vik i
sammensetningen Djupvik, står i norsk språk nest.en uten unntak
sist i sammensatt.e navn, dette fører til at betegnelsen
grunnord og sisteledd feller sammen. Et grunnord kan også stå
alene som stedsnavn. Formelt skilt fra de sammensatte
stedsnavnene etter dagens forhold/ er de avledede navnene som
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f. eks. -ing i Øyingenr-er(av eldre nordisk -ia) i Øyereo og

-und i Borgund. En sosial gruppe med faste brukere av et
ell-er flere stedsnavn kalfes en stedsnavnkrets. I eldre tid
bl-e stedsnavnene overlevert. muntlig, fra generasjon til-
generasjon innenfor den faste navnekretsen. De hadde sin faste
uttal-e, og nedskrivning av navnene skjedde da ganske

vilkårIig. Bare noen få navnegrupper, førsL og fremst
gårdsnavnene, har en gjennomgående skriftllg tradisjon bak

seg. Nå lærer de fleste stedsnavnene ut fra kart, skrift eller
fra mennesker som bor på de enkelte stedene. Det vlf si at de

lærer navnene på samme måte som de som bor på ae forskjelllge
stedene. De gamle uttal-eformene går på denne måten i
oppløsning. I st.edet lages det normerte uttaleformer av ulike
s1ag, ofte på grunnlag av skrivemåten. Fordi stedsnavnene
finnes i så store mengder og går så langt til-bake i t.iden,
utgjør de et rikt språkvilenskapelig materiale. De gir
opplysninger om navnelaging i eldre og nyere tid. Mange eldre
norske ord lar seg rekonstruere ved hjelp av stedsnavn.
Stedsnavnene er kil-der til lydoverganger, lydutvikling og
ellers f.eks. i- og u-omIyd, assimil-asjon osv. Stedsnavnene er
også viktige i kulturhisLorisk og al-lment kitdematerial-e. Ikke
minst gjelder dette gårdsnavnene som enkel-tvis og i grupper
kan fortelle mye om nyrydding, bosetningr, driftsformer og
administrative forhold om gårdsdyrking og folketro i hedensk
og kristen tid, og om sosiale og økonomiske forhofd av

forskjellige sIag. Men også andre kulturnavn som f.eks.
åkernavn, Leignavn og andre lokale navn, kan lære oss mye om

gårdsdrift og arbeidsliv på land og s)Ø.

Landsdeler og landskap som er større enn bygda blir regnet som

områdenavn. Bygdenavn er som regel gamle herreds- og

soknenavn, men etter opphavet er de til dels bygde-, Øy-f)ord-
el-Ier gårdsnavn. Går vi til byqdenavnene finner vi at en stor
prosent opprinnelig er naturnavn. Mange av disse kan fortsatt
være levende som naturnavn (sks. Vega). Mange av bygdenavnene

er gamle gårdsnavn, og de er prosentvls større etter hvor
gamle gårdsnavnene er.
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Bostedsnavn er navn på steder der mennesker bor ell-er har vært
fastboende. Den største gruppen av bostedsnavn er
gårdsnavnene. De er knyttet til det som kalles "Navneqården".
Fordi den norske gården ofte har vært delt opp i flere bruk,
får vi ofte flere bruksnavn på hver gård. Fra }angt tilbake i
tid har gården vært den økonomiske og sosj-a.l-e enheten
samfunnsutviklingen har vokst fram omkring. Derfor er
gårdsnavnene den mest sentrale gruppen av bostedsnavn. Gården
har vært kontinui-tetsbærer. Dette har førL LiL stor
kontinuitet mellom gårdsnavnene. eåde som bosted for
menneskene oq som objekt for salg, Ieie o.1. har også gården
kommet inn i forskjellige skriftlige kilder. Derfor er det
flere skriftlige kilder for gårdsnavnene enn for andre
navnegrupper i Norge.
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2.I GENERELT OM STEDSNAVNGMING.

Stedsnavnene er minner om menneskelig virksomhet i gamle

tider. Som regel har de oppstått så å si av seg selv. Det har
blitL slik fordi man har ønsket å angi for andre hvor stedet
ligger. Da har det of te b1it,t tat.t. ord som mest sannsynlig har
kunnet gjenkalle stedet i den andres hukommelse. Andre steder
har fått navn etter en person man forbinder med stedet ell-er
etter en spesiell hende1se der. eå gårder, i jaktterreng og på

fiskeplasser er det. mange navn som har blitt viktige for å

forklare og stedfeste hendelser oq aktiviteter.

E1dst. av de større navneklassene er de på -vin, naturlig engr
og -heim (av gno. heimr). Begge disse hører hjemme i periodene
før vi-ki-ngtiden. Mange av -vin navnene har opprinnelig vært
knyttet til beitemarker og slåttesteder under eldre
modergårder. De f l-este heimnavnene t,ror man derimot er
opprinnelige gårdsnavn. Dlsse navnene er med på å flnne fram
til- de eldste bosetningene i bygdene der de finnes.

Gårdsnavnene på -1and som for det mesLe finnes på Sørlandet av
SørvestlandeL er yngre enn -heim og -vin navnene. Disse
navnene kommer sannsynligvis fra fol-kevandringstiden.

Stad- navnene er i Norge primære bostedsnavn, oftest med

personnavn som førsteledd. Trolig er det ryddningsmannen selv
som har gitt navn til førsteleddet.
Etter det tradisjonelle norske synet skul-Ie stad- navnene være
fra vikingtiden og vitne om ekspansjonen som foregikk da,
særlig i Trøndelag og på østtandet.

Det er omkring 900 stedsnavn på -set gårder. De er mest
utbredt nordafjel-ls, fra Sunnfjord og nordover. Som oftest er
dette mindre utkantsgårder. Fra vikingtiden er også
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mesteparten av -tveit navnene og -torp navnene kommet.
Mere usikker er man på hvor gamle navnene på -by og bø
gårdene. Disse ordene har vært levende appellativ i språket så
lenge at det er vanskelig å si hvor gamle disse navnene er.

2.1,.1, NATURNA\TN.

Til denne navnegruppen hører navn som Nes, Øy og Lj-a. Dette er
navn som førsL har vært knyttet til forskjellige lokal-iteter i
naturen, og som senere har blitt overført. på qården ell-er
bostedet der.

Kult.urnavn er gårdsnavn som gjennom selve navnet forteller om

kul-turforhol-dene el1er menneskelig virksomhet.
Formelt kan det. skilles mel-Iom usammensatte (VolI, Vik) og

sammensatte navn (Nordvoll, Sandvik). Det er et skille mellom
navn med bunden og ubuden form: Voll- mot Vo1len. Dette skillet
er viktig fordi det kan fortelle noe om alderen til navnene.
Hovedregelen er at de bundne navnene er yngre enn de ubundne
navnene. Slik kan vi se at plassnavnene og gårdsnavnene fra de

siste fire-fem hundreårene nesten al]tid har bundet form eks.
Pershagen. Gårdsnavnene fra middelal-deren har derimot, f åt,t
ubundet form. Gårdsnavnene kan være l-ike gamle som de eldste
gårdene i Norge. Det. vil- si at de må være fra slutten av
bronsealderen da forskerne tror at folk ble tvunget til å sl-å
seg ned på qårder på grunn av klimaforverringen som skjedde
da.

Elvenavnene er av det eldste språkmaterialet som finnes i
Norge. Ordet efv kommer kanskje av det latinske ordet aLbus,
hvit, som betyr den hvitglinsende. Det er denne navnegruppen
som har minst grunnord. Det. er Å, bekk, eIv, grov ogt 7øk som

blir brukt over større områder her til lands. I sammensatte
el-ler avledede navn på et dalføre går elvenavnet ofte inn som

prlmærnavn. Sammensetningene med gamle bost,edsnavnedeler
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indikerer at mange av de usammensatte el-venavnene hører til
primærnavnestoffet. AIle gamle usammensatte efvenavn er
hunkjønn. Dette kommer av at de fleste grunnordene for
rennende vann f.eks. elvr er hunkjønnsord. El-venavnene var
mere knyttet til- kol-lektivet enn til- den enkelte mann i
utkantene av bosetningsområdet. Mange steder bl-e det bare sagt
elva e1ler åa i daqligtal-e derfor har nok noen usammensatte
navn gått tapt. I periferien av brukerkretsen kunne det i
slike tilfeller være naturlig å feste appellativet til
gårdsnavnener sorr hadde et større bruksområae. Ofte er denne
navnegivingsprosessen årsak til at selv små el-ver kan skifte
navn flere ganger oppover et vassdrag. Manqe av efvenavnene
har fått en individualiserende karakterist.ikk. De kan fortelle
om lyden f.eks. Gaula. El-venavnene kan fortelle om strøm og
fossefall i elva f.eks- Opo. Andre elvenavn kan komme av
hvordan elvefaret er f.eks. Krokbekkjen. Og noen ganger kan
f l-ora og fauna i området rundt elva være årsaken til- navnet.
Elvenavnene er den gruppen av navn som har størst variasjon i
navneqi vningsbakgrunnen .

Blant fjordnavnene er det mange navn som har oppstått pga.
vær- og strøm forhol-dene i fjorden. Dette var tldligere svært
viktig siden fjorden ble brukt som ferdselsåre og fiskeplass.
De fleste fjordnavnene har gjennomgått et navneskifte fra
usammensatte tll sammensatte navn, der det eldste navnet i dag
er førstel-edd. Grunnen ti1 at navnene har blitt endret er at
det usammensatte fjordnavnet har gått over til å fungere som

bygde- eller områdenavn. DeL har derfor vært nødvendig å

skille ut fjordnavnet ved et forklarende ti1legg.

Mesteparten av Øy- og holmenavnene er sammensatte. De har et
førsteledd f.eks. Kjerring-, Fugl- Stor og et, sisteledd
f .eks.- ho1me,- skjer elIer -Øy. Opphavet t.il navnene er svært
forskjellig. Navnegiverne har ofte festet seg ved et el1er
annet særdragi ved øyene. Utmerkelsesleddet forteller om

menneskelig aktivitet og utnyttelse av u.l-ike s1ag. Den store
mengiden av usammensatte Øynavn er opprinnelige hunkjønnsord.
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Øyene har ofte fått navn som utmerker dem som spesielle
høydeformasjoner. Ell-ers kan en innskåret kyst. være
navnegivningsgrunn. Øyer som ligger ut mot. storhavet har
gjerne fått navn som minner om funksjonene de har som vern.
Ofte Ligger øya så nær en annen Øy el-l-er fastlandet at den
regnes for å være en forlengelse. Jordsmonnet på Øyene er også
grunnen til navnegivning f.eks på Vega og Leka. Fargen, væT-

og strømforhold, flora og fauna og menneskelig virksomhet av
forskjellig art har vært med på å gi navn ti1 mange Øyerl
holmer og skjær.

Et særmerke for fjellnavnene er sammensetningene med en rekke
qrunnord for forskjellige høydeformasjonerf som bergr eggr
f jel1, hammer, horg, nebb, nibb, nobb, pig9, ti-nd, topp og
mange fl-er. Grunnordene karakteriserer formasjonene enten bare
grovt e1l-er mer individual-iserende. Sammenl-ikningsord som er
brukt i navnegivninqen virker ofte individualiserende. Ofte
er fjellnavn sammenliknet med en person ell_er en enkelt
legemsdel. Eks. Aksl-a. Det er også vanlig å sammenlikne med

dyr og del-er av dyr. f . eks. Nebbstein. Denne navnegruppen
innehol-der sammenlikninger fra mange bruksområder. Flora og
fauna har gitt grunnlag for mange navn, og mange fjellnavn
forteller om bergsorten i fje11et. ell-er andre særmerker ved
fjellformasjonene. Fjellnavnene viser ellers at de har kommet

senere inn i menneskenes interesseområde enn for eksempel
elver, fjorder og Øyer. Når menneskene har utvidet sitt
virkeområde, har det oppstått en naturlig trang tiI å fra flere
navn å referere ti1. Nå holder navn på komme bort fordi de
ikke lenger har noen funksjon. Mange fjell har blitt brukt som

orienteringspunkt både på sjØen og på land. Det er derfor lkke
så rart at en rekke av de eldste fjellnavnene finnes mel-lom
veinavnene eks. VeLekol1en. Mesteparten av fjellnavnene har
bundet form, både usammensatte og sammensatte navn. Dette
grammatiske t.ilfellet er et av kriteriene som bl-ir brukt for å
kunne hevde at navnene ikke til-hører de eldste navnene vi har.
Avl-edning er ikke så vanlig i fjellnavn som i mange andre
navnegrupper.
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2.1.2 PERSONNA\AI

Mot utgangen av vikingtlden var -rud navnene den viktigste
navneklassen. Det. betyr rydning. Denne navneklassen er oftest
1 tilknytning t1I personnavn og forteller om nyrydding av

smågårder, førsl og fremst på østlandet.
Navneklasser som rud, rust,ad, aukland, sve, gjerde ell-er
forhistoriske vin, er kl-are ekspansjonsnavn. De fort.eller om

nyrydding, om gårder der det før hadde vært. beite el-ler
utmark.

Gårdsnavnene fra de første hundreårene etter 1 350 kan kalles
kontraksjonsnavn. De vitner om tilbakegang i bosetningen,
eksempel på Oet er -aun navn.

Fra 1 600 kom det ekspansjonsnavn. Disse kan være naturnavn i
bundet form, som for eksempel: Svartåsen, Djupvika og Berget.

Under plassnavn gruppen kommer navn som -lykk)a,
-hagen, -g)erdet, -LrØa, -stua osv. Stua er ofte knyttet ti1
steder med l-ite jord. Karakteristisk for plassnavnene er at de

oft,e har bundet form. Som førsteledd dominerer ofte navn eLLer
yrke på plassmannen.

Bruksnavnene er med på å skil-le de forskjellige brukene i en

oppdelt gård. Mest vanlj-ge navn på gården er eks. Sørgården,
Nordgården, Nordstuen osv.
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3.1 STEDSNAVNENE rEG FANT pÅ naMNøyA.

3.1.1 Navn fra Waag - gårdsnr. 1

Kollbeinskjære: utenfor vågsvåjen: kommer av gno. kaLl_r
ttrund topp, knaus.tt E1ler av det gno.
mannsnavnet Ko11r.

Hestvikjæ: Vika lengst, sør på yttersiden av
vågslandet. Av dyrenavnet hest.

Småskjæran: Ved Vågsvåjen. Av små, de små skjærene.

Hammarsvikjæ: r vågsvåjen: Av hammar som betyr bratt
bergvegg.

Vågsvikjæ: Av gno. vag:r som betyr "vågrbukt.rvikrr
e1ler av nyno - bøLge,s)Øgang.

Puinn Berje =

Båtnesse: Nes der båtene ta tillble satt på
1and.

Vann i Nordmarka på Vågsodden.Nordvatne:

Grauthammar'n: Førsteledd av gno. grjot som betyr stein.
Sistel-edd av Hammar som betyr bratt
bergvegg.

Av våg, fjordbukt på Våg.vågsvåjen:
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Storgjæ1e: Førstel-edd av stor. Sisteledd inngjerdet
jordstykke e11er gjerde.

Vågsvåjen

ØverglæLe: Det øverste gjerdet e1Ier inngjerdete
jordstykket.

Lægde: Av 1ægd som betyr lavt terreng ell-er søkk.

Vågsgår'n: Gården ved Vågsvåien. Førsteledd av våg.
' Sisteledd av gård.

Høyvikjæ: Sammensatt. av høy og vik. Mulig betydning:
Vika som bl-e brukt tiI slåttemark.

Odden ved Våg. (Nordspissen av Hamnøya. )
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Vogsodd'n

Geitgrovo:

Vås:

Langjælsvikjæ:

Lenningen:

Lennj-ngsvik jæ:

Lenningsskjæran:

Trettvikjæ:

Sisteledd av gno. graf eIler nyno. grov
som betyr utgravd huI1 i jorda. Eller av
gno. grof som er det samme som nynorsk
grov som gir betydningen bekk, bekkefar
som er gravd ut av vannet.

Av våg, fjordbukt.

Se Langgjæle. Vika ved LanggjæIe.

Ved Liss-gjæIet.

Sted der båtfarende Ia ti1 Iand.

Fløskjær ved Lenningsvikjæ.

Ei vik mellom våg og Høyvikjæ.
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Hammar'n: Med seilingsmerke på vågsoidd'n: Kommer av
hammar som betyr bratt bergvegg.

torvhåjen: En haug der torv bIe hentet e11er tørket.

Strupen: På veien/stia ti1 Vågsvikjæ som tok av

litt sør for Pellegrinda. Kan muligens
sammenliknes med legemsdelen strupe, smalt
sted.

Pellegrindæ: Tidligere grind på veien mel1om Våg og

Hesstun. Har fåLt navnet fordl hesten som

gikk der het Pe1Ie.

Kjærllheitsstiæ: Et sted på våg der unge jenter og gutter
møttes, derav navnet.

Bryggenesoidd'n: odden på yttersiden av Vågsvå3en. En odde

ved bryggene.

Bryggenesse: Førsteledd av brygge og sisteledd av nes.
Nesset der det var brygger eller nesset
ved brygqene.

HesLskjære:

Juvikjæ:

Jonsvikjæ:

Navnet kommer av dyrenavnet "hest".

Av ju som betyr dyp. "Den dype vika."

Nord/Sør: Kommer av mannsnavnet Jon.

Grauthammarvi-kjæ: Vika ved Grauthammar'n. Av gno. grjot som

betyr st,ein.

Fjellgjerde: Me1lom Vågsgår'.t og Høyvj.k1æ. Førsteledd
fjelI og sisteledd qjerde. Det kan gi
betydningen gjerdet som ligger nærmest
fjel1et.
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Grauthammar'n: Førsteledd av gno. grjot som betyr stein.
Sisteledd av hammer - bratt bergvegg.

Vågsskjær: Av gno. vågr som betyr våg, bukt, vlk
e1ler hav, s)ø. Skjær ved Våg.

Leirvikjæ: Sannsynligvis ei vik med leirgrunn.

Kjerringvikjæ: Kan muligens komme av at det kanskje har
bodd en enslig kvinne der.

Amundvikjæ: En gammelungkar som het Amund bodde der.
Han døde for ca. 50 år siden, derav navnet
på vika.

Kjærlighet,skrokjen: Et sted der de unge møttes for å sverme,
derav navnet.

Tutheiæ: Navnet kommer kanskje av gno. tut_Z.a som
bet.yr å sutre, klynke, kIage. Ell_er det
som er mest sannsynlig er at det kommer av
gno. tuttr som betyr stubb, stabbe eller
topp, spiss. Betydningen er veldig
usikker.

Hesthåjen: Av dyrenavnet hest. Muligens har hestene
gått på beite på denne haugen.

Dalahåjen: Hauqen ved Dalan.

stortjøinnæ: Førsteledd av stor og sister-edd av tjønn
som betyr vann. t'Det store vannet. "

Langgjæle:

LissgjæIe:
gjerde.

Førsteledd av lang og sisteledd av gjerde.

Førsteledd av liten og sisteledd av
"Det. 1il_1e gjerdet,. "
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Asphaug: En haug der det vokser osp.

Fredheim: cårdsnavn/tomtenavn på Våq. Førsteledd av

fred og sisteledd av heim.

Sol-bakken: Tomtenavn. Førsteledd av so1 og sisteledd
av bakke. Betegner bakken der sola
skinner.

Haldishåjen: Navnet kommer av kvinnenavnet Ha1dis.

Langgjælsvikjæ: Vika ved Langgjælet.

Kobbstein: Av kobbe.

Kleiva: Av gno. kl-eif som betyr "kleve, kammer"
(innlukke melIom bergsider eller bratte
bakker. )

Kjøkkenhåjen: Haug utenfor k1økkenet. Ved Vågsgår'n.

Hammarrn (Nord/
Sør): På Våg. Bratt berghammer ved Vågsvåjen.

rorvhåjen: eå Våg. En haug der det bIe tørkeL L.orv,
derav navnet.

Torvhågkråæ: Kråa ved Torvhåjen.

Masterlegrde: Av nyno. master rrskipsmasttt. på våg, €t
trangt smug. Sisteledd legde betyr smug.

Skarpen: Betydninq ukjent.

Krenglo: Av nyno. kringle "rund skive" ofte brukt
som navn på runde hauger fje1l og vann.
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Langberganl
Høyvikbergan: De lange bergene i Høyvikjæ.

Vakkervoill'n: Den f ine voll-en.

Yttersjørn:

Tronghåjen:

gåtstø på yttersiden, mot skipsleia.

Den smale lange haugen.

Bjøinndal'n: Kofllmer av dyrenavnet b1ørn. Kanskje dalen
d,er b3ørnen hol-dt tiI.

Kolbeinsvikjæ: Av mannsnavnet Kollbein, derav navnet.

Steinrøysa: Ei steinrøys på våg.

Lenningsvåjen: V&glvik med båtstø.

Kolbe j-nsvik jæ
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Langberghåjen: Haugren ved langbergene.

Storlennings-
skjæran: Skjærene ved Storlenningsvikjæ.

Storlenningsvikjæ: Den store lenningsvika. Av gno. Tending
som betyr landingsplass (for båter).

Hesthåjen: Av dyrenavnet hest. Muligens beitesLed for
hester.

Hulderhåjen: Av hulder. Folk trodde at, huldra holdt til
i den haugen, derav navnet.

Gernskogan: Betydning ukjent. ( Kanskje av grærn = ga1. )

Skogholt i Høyvikjæ.

Nilsmyro:

Alberthåjen:

Nordolddrn:

Vågsfj el1e :

Leirvikberje
/Nordre:

Kommer av mannsnavnet Nils.

Kommer av mannsnavnet Albert.

Odden lengst nord på uamnøya.

Høyeste punkt me1lom Våg og Vågsoidd'n.

Av gno. Leirr som betyr "leirjord". Berg i
Lervikjæ.

.o.Lenningshåjen: Haugen ved Lenningsvikjæ.

SLorlenningsvik-
bergan: Bergene ved Storl-enningsvikjæ.

Halvorhåjen: Haugen har fått navnet av mannsnavnet
Halvor.
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Trettvikberje: Berg i Trettvikjæ.

Trettvikhåjen: Haug ved Trettvikjæ.

Fjelljordsbakkjen: Jordbakke opp mot fjellet.

Krøplingsvikberje: Av krøpling. Berg 1 Krøplingsvikjæ.

Smillægd'n =

Lægdrn: Søkket hvor smien stod, lavtliggende
sted, fordypning ved siden av et berg.
Ved Vågsgår'n.

Høyvikbergmyran: Myrene ved Høyvikberjan.

Høyviknesse: Nes ved Høyvikjæ.

Gernskogmyro: Myra ved Gernskogan.

Karistrandvikhåjen: Av kvinnenavnet Kari. Haugen ved
Karistrandvikjæ.

Karistrandvik: Navnet kommer av kvinnenavneL Kari.

Nerjordshåjen: Indre/ytre: Genltiv av nedri som betyr
nedre. ttDen nederste haugen. "

,Jonsvikhå jen/
nordre: Haugen har fått. navnet av mannsnavnet

Jon. Haugen ved Jonsvikjæ.

Hellvikshåjen: Kommer av gno. he77a som betyr flatt berg.
Haugen ved Hellvikjæ.

Skomakervikjæ: Av skomaker. Kanskje det engang har bodd
en skomaker der.
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Lyngvikbergan: Sammensatt av plantenavnet lyng. Eller av
gno. Togn som betyr st1I1e, roIig. Det
siste kan være naturlig pga. uttalen er
lyng ikke "Løng" slik det antagelig ville
blit,t uttalt dersom det kom av
plantenavnet lyng.

Hellvikoiddrn: Førsteleddet er usikkert, men det kan
komme av gno. heLfa som betyr flatt berg.
(lasteplass for skip. )?? Odden ved
Hellvikjæ.

Fjeldsmyran: Myrene oppe ved Vågsfjelle.

Langbergmyro: Myr ved Langberjan.

Høyvikshåjen: Haugen ved Høyvikjæ.

Peder Amundsostøæ: Ved vågrsvåjen (ti] høyre): Støa tiI Peder
Amundsen
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3.1.2 Navn fra Hesstun - gårdsnr. 2

Edvardtorj ersoholo :

Hesstongruinn:

Haillarvikjæ:

Langvikjæ:

Kvitberje:

Dalabekkjen:

Teinnholmen:

Oiddøyæ:

Ruinnholmen:

Navn på fiskeplass ved skillet mellom
Hesst,un og Havn. Edvard Torgersen tok torv
i Svaillmyro og hadde denne fiskeplassen
omtrent der han 1a til med båten sin når
han skulle hente torv.

Fiskegrunne ved Hesstun.

Vika ved Haillarvikheiæ.

Sør for Sørskjæran: Av lang og av gno.
vik, "Den lange vika."

Ved Vevelstadsundet. Førsteledd av gno.
hvitir, den hvite. Sisteledd av berg. "Det
hvite berget. "
(r MåIa på innersiden av Mål-vikjæ. )

Nord/Sør: Bekkjen i Dalan.

Holmen har fått navnet av fuglenavnet
terne.

Navnet kommer av odde. Siste øya av
Hesstunøyene ( nordenden ) .

Av gno. (h)rund, den framskut.te Øydr kan
også være laget av gno. (u)rinda, skyte
fram. Eller det kan være en beskrivel-se av
formen på holmen.
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Grå,øya: Har sannsyntlgvis fått navnet på grunn av

den grå fargen på berget.

Hansøyæ: Navnet kommer fra mannsnavnet Hans

(Hansen).

Festvikjæ : Feststed for ungdom, derav navnet.

Festvikbekkjen: Førsteledd av samlingssted for ungdom når
det skul-l-e være f est.
Bekken i Festvikjæ.

Kildo:

Elvnesse:

Heiei'n:

Oppkomme i Festvikjæ.

Nesset ved utløpet av FesLvlkbekkjen.

Nordenden av Hall-arvikheiæ.

.åi-,-*

Festvikjæ
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Reve: Åpningene på sund ble kalt "rev". Ved
sørenden av Svarthåjen (Svarthågreve) og
ved sørenden av Arøyæ (erøyreve).

Hesstonøyan: Øyrekka utenfor Hesstun.

Arøyæ: Av gno. ari, Øtn el1er av mannsnavnet Are.
Det, blir sagt at det skal ha bodd en mann

ved navn Are på Arøyæ, derav navnet.

Arøyva1n: VaI er det samme som sund. Et sund meIlom
Arøyæ og Langøyæ.

Arøydraje: Indre/Ytre. Ved et skjær på nordodden av
Arøyæ.

Andholmen: Holmen har fått navn på grunn av
fuglenavnet and.

Hesstun: I'Hæss 'ton" r dv gammalnorsk Hes jutunir, der
sisteleddeL er flerta1l av tun.
Først,eleddet er av (h)esje som betyr
kleberstein. K. Rygh mener at Hesje kunne
værL et eldre navn på Hamnøya, der dette
steinslaget fins.

Stiæ: Sted på veien mellom Hesstun og Havn. Ved
Festvikjæ. Bratt og ulendt sted.

S1-grunbakken: En bakke som har fått navnet fra
kvinnenavnet Sigrun.

Haillarvikheiæ: Navn etter Haillarvikjæ. Haillar betyr
skrått berg. Heia ved Haillarvikjæ.

Lyngskørro: Etter Lyng - mannen som sprengte ut velen
på aette stedet. Tidligere
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Hestmyrhe j-æ:

Hai llarvikhei skalet. .

Heia ved Hestmyro.

Staurheiæ: Furukledd hei. Furua ble brukt til å lage
staur. Heia ved Staurheiti'n.

Staurheiti tn

Staurheiti'n: Spiss fjelltopp/ tind på Staurheiæ.

Øyoidd'n:

Gråholmen: Indre/
Ytre:

Nordenden av Oiddøyæ.

Har fått navnet på grrunn av gråfargen
de har.

Brygg)eholmen: Førstel-edd av landgangsbro og sisteledd av
øy. Holmen like ved bryggetefsløhusene.

Vågen har fåt.t navnet fra mannsnavnetRasmusvåien:
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Nils Bendeksostøæ:

Puinn Tuven:

Rasmus.

Støa til Nils Bendiksen: f Rasmusvåjen.

Gårdsnavn på Hesstun. Gården nedenfor
haugen Sytuvo.

Rasmusv

Sytuvo:

len

Møl_nhusbekk j en :

Ved brygqene (Hesstun): Den høyeste haugenved sjøen.

( Teodorabekkj en, Kvernhusbekkj en,Møllnarbekkjen): Det har vært en møI1eder. Sammensatt av kornmaler, møl-ler.
Denne bekken har hatt fl-ere navn de siste80 årene. Teodorabekkjen ble mye bruktomkring 1960. Da levde Teodora Reinertsenennå o9 bodde like ved denne bekken.

Det lange vannet. (på fjellet ovenfor
Langvatne:
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Fjel1dørjo: Skiløypetrase ned fra Hamnfjellet mot

Tuvo.

Da1an: Skogkledd dalområde sØr for Hesstun.

Aunholmen: Avledet av nyno. aud som betyr "Ødertom",
ødemark. "Den øde holmen."

Storholmen: Nord for bryggene på uesstun. Den store
holmen.

Kjærringvikjæ: Det har muligens bodd en enslig kvinne
der, derav navnet.

wilshåjen: Haugen har fått navnet fra mannsnavnet
NiIs.

MånsjenshåIo: Sør for Dalan. Da\/flel1}løft. med

stupbratte fjellsider. I månelys ser det
ut som en hule i fjellet.???

Dalvatnan:

rål-andshålo:

Sørskjæran:

Heimskjæran:

Festvlkjæ, )

Vann på fjellet ovenfor Da1an.

Fjell-kløft på HessLun.

Skjærene lengst mot sØr.

Skjærene nærmest heimen/gården.

Gjerdsmo'n: Førsteledd av gjerde og sisteledd av gno.
mor som betyr mo, Lørt sandslette.
BeLydningen av dette stedsnavnet kan være

det inngjerdete jordstykket.

Gjerdsbekkjen: (Gjerdsmobekkjen) Bekk som renner
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over Gjerdsmo'n.

Isterkjer'n: Av ister "vidjepilrr. (Haug som ble brukt
tiI skibakke).

Anehåjen: Oppkalt etter Ane, kona tj-l handelsmannen
på Hesstun rundt år 1 900.

Nonshåjen: Kommer av det latinske ordet nona. Når
sola stod over Uonshåjen var det tid for
non, et ettermiddagsmåftia. Haug sør for
Yttergården.

Samuelhåjen: Haugen har navnet etter Samuel, far til
Jentoft Kristensen.

sjåtoftæ: St,ed der det stod en s jå/uthus.

St.orvei-tæ: Den store grøfLa. Sist,eleddet veit betyr
grøft.

Myrveien: Veien over myra.

Nygårdstjøinnæ: Av ny gård som er utskilt fra gammel gård.
T1ønn som bare oppstod hvis det kom regn mens det var tele i
bakken.

Nordtjøinnæ: T)Ør.l: i utmarka nord for Hesstun. Rester
av torvgreft/torvtak.

Nordmarkjæ:

Ytergår'n:

Utmarka nord for Hesstun.

Den ytt.erste gården. Gården lengst. vest.

Mellomstuo: Gården i midten. Den mellomste gården av
en oppdelt gård.
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Hesstun

Resmushåien: Etter rismåI et mål-tid som ble inntat.t når
sola stod opp. Sannsynligvis ble dette
måttiAet holdt når sola kom opp over denne
hauqen "

Ki1lo: (Nygårdski11o) oppkomme på Nygår'n.

Makjenvikjæ: ' Den trivelige vika. Navnet kan komme av

det gno. ordet makendi som betyr ro, fred.

Nordstuo:

Nygår'n:

Ervikjæ:

Småberj an :

Gården lengst nord.

Den nyeste gården.

Navnet. har kommet av fuglenavnet ærfugI.

Lave bergrygger mellom Nygår'., og Halsen.

29



Halsen: SammenLiknes med legemsdelen hals. Et
smalt, trangt sted.

Halsen

Skale: Kommer av nynorsk skar som betyr hakk i
f je11rygg.

Bjøinnvikjæ: Vika der bjørnen holdt til eller har blitt
' sett.

Roparsjære: Her er Vevelstadsundet smalest. Det var
derfor mulig å rope for å få skyss over
sundet -

Bjøinnvikhåjen: Haugen nord for B1øinnvikjæ.
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Lissbjøinnvikjæ: Mindre vik nord for B1øinnvikjæ.

Halsensletto: Jamførl med leqemsdelen hals. Sletten ved
Halsen.

Halsmorn: Kan sammenliknes med legemsdelen haIs.
Moen ved Halsen.

Dalamyrån: Myrene ved Dalan.

Kvilarhåien: Ved Lisette. Haugen der det ble tatt
hvilepauser.

Hansmo'n: Dyrket opp av Hans Hansen som eide
Nygården.

Gaillarnebben: Høgrst.e toppen av Sytuvo. Navnet kommer

sannsynligvis av ga77ar som betyr bratt.
Navnet kan også komme av gno. gaJa som

betyr å gale, skri-ke . Det kan komme av
gno. gaTd som betyr kleiv. Eller det kan
komme av grno. gaTdr som gir betydningen
galing, trolldomssang.

St.orhågskal-e: Skar mell-om Storhåien ogr en nabohaug.

Grinntrøæ: Kommer av grind, (inngjerdet område).
Brukt til samlingssted for bufe om natta.
Disse grindene bIe mye brukt mens det var
b)ørn på. øya. Da måtte buskapen samles om

natt,en. Den siste b jørnen som dyrene måtte
beskyttes mot, b1e skutt i Langolæ, av en
finn, sannsynligvis i 187O-årene.

Langøyæ (Hesstun): Den lange øya.

Førsteledd sjå, ei sideform til s)Ø. Mer
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sannsynllg ei vik der det tidligere sto en

sjå.

Myrteien: Førsteledd av myr og sisteledd av telg,
som gir betydninqen avgrenset jord,
skogstykke.

Lidskj al-v I
ungdomshuset: Oppkalt etter Odins høgsete i Valha1l.

Vestgår'n: Einar Nilsen: Sisteleddet betyr "gjerde".

Sjåstein: Tidligere sto det en sjå (skur) ved
steinen. Det blir fortalt at Nils
Bendiksen, som bodde "puinn Tuvenr t' på
sine eldre dager pleide å gå tj-f denne
steinen og rope ut nyheter til de som

arbeidet ute på gårdene på uesstun.

Fagertun: Førsteledd av gno. fagr adj. "fager,ven"
Sisteledd av gno. tun egentlig i
betydningen gjerde, men har i nordisk fåt,t
betydning€trr "inngjerdet område,
gårdsp1ass".

B1ørk1uinn: Av gno. birki, "b1ørkeskog." Stedet har
fått navnet fra treslaget b1ørk. Sisteledd
av gno. lundr, ttlund, lit.en skogt'

Mølnarhåien: Av gno. mylnari som betyr
t'mØl1er, kornmaler . "

Møllnarmyro: Førsteledd av gno. myTnari som betyr
møI1er. Sisteledd av gno. myrr som betyr
myr.

Øvre/Nedre: Av gno. dæl som betyr daI.oalahåj en:
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Haugen ved Dal-an.

Oillerhåle: Finnes i Oillerskogen i Festvikjæ. Har
fått navnet fra treslaget or.

oillerskogen: Navnet kommer fra treslaget or (dialekt
older).

Liæ: Nord for Dalan: Betyr li.

Gudbrandiliaholo: Navnet kommer av mannsnavnet Gudbrand.

Ørntuvo: f Festvikjæ ved erattflåge. Har fått
navnet fra fuglenavnet ørn. Kanskje har
Ørnen pleid å sitte der.

Brattflåie:

Botnvatnan:

Ærvikhåjen:

Ærvlkskjære:

Storsainnvikjæ: Vik nord for Heimskjæran: Betyr
sannsynligvis "den sandete viken"

Makjenvikhåjen: Haugen ved Makjenvikjæ.

St,upbrat.t f1åg i Festvikjæ.

På Hesstun: Navnet kommer av qno. botnar.

Haug ved Ærvikjæ.

Skjær ved Ærvikjæ.

Kjerringvikhåjen: Av gno. kerLing som betyr kjerring. Haug

ved Kjærringvikjæ.

Leirvikjæ: Av gno. Leira som kan bety at det er en

leirete strand der.

Bjøinnholmen: Har fått, navnet fra dyrenavnet b1ørn.
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Haillarvikoiddrn: Odde ved Halllarvikjæ.

Festvikhåjen: Haug i Festvikjæ som bte brukt. ti1
feststed.

Brattbergan: Ved Dampskipskaiæ: Sammensatt av bratt og
av gno. berg som betyr klippegrunn, høyde

med nakne berg.

Dampskipskaiæ: Kai som ble bygd for anløp av lokalbåten
omkring 1 950.

Edvard Torjerso-
sLøæ: nåtstøa til Edvard Torgersen ved

o,Rasmusvalen.

Kaillarvikjæ: Avledet av gno. kalla som betyr å rope.
Ell-er avledet av mannsnavnet Karli. Her er
det mest sannsynlig avledet av å rope.

nundhåjen.
På Hesstun: Formen på haugen har gitt den navn.

Dalahauq:Øvref
Nedre: Hauger ved Dalan.

Festvikskjæran: Skjær ved Festvikjæ.

Sankarveien
(Hesstun): Veien som kyrne b1e jagd ned når de

sku1le heim fra beite.

St,orhåjen: På Hesstun: Den største haugen i
Hesstunmarka.

Oterbekkjen: På Hesstun: Har fåt.t. navn fra dyrenavnet
oter.
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Sjåvikhalsen: Navnet kan komme av sjå som betyr s)Ø

e1ler det kan komme av at det har stått en

sjå der. Kanskje et smalt sted
(sammenlikna med Hals) ved Sjåvikjæ.

Mølnhushåjen: Førsteledd av mølIer og sisteledd av haug.
Kanskje haugen ved mølla.

Nonshåjen: Non, et måttia i 3-4 t,iden om

ettermiddagen. Ordet, kommer fra latin
nona-

Hansmon: Mannsnavnet Hans har gitt navn til dette
stedet. Sannsynligvis er det en mann ved
navn Hans som har dyrket opp dette
stykket.

Oksdyo: Myrtlønn der okse har gått seg ned, derav
navnet.

Bjølnnvikhåjen
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Bjøinnvikhåjen: Den størsLe haugen ved Bjøj-nnvikjæ.

Storgrinna: Grind på veien mel-lom Våg og Hesstun.

Kjellarhåien: På Hesstun: Sted der det var en
jordkjeller.

Binasjåbakken: Stedet der en kvinne som het Bina hadde en

t.orvsjå. Den 1å like ved qrenseskillet
meIlom Hesstun og Våg.

Sigrunbakken

36



3.1.3 Navn fra Havn - gårdsnr. 3.

Havn:

Hamnsundet:

Havn

Esøyæ:

Naturllg god havn for båter.

Sundet med god havn.

Øya med kleberstein/ Esje. På øya er det
et klebersteinsbrudd der det er innrisset.
en runeinnskrift som sannsynligvis er fra
1 000-ta11et. Fra seinere tld er det også
en rekke navn innrisset i bergveggene. Øya

-ohar dermed på et vis kystens størsLe
gjestebok. Kleberstein har gitt. navn til
Øya og også til Hesstun på Hamnøya. Det
kommer av det gammelnorske navnet
esjestein som betyr kleberst.ein.
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Esøyskjære:

Liss-Esøyæ:

Esøytar' n/Esøysluæ
med støtte: Sisteledd tare betyr grunne/

slue betyr båe.

Esøyvikjæ. På

Esøyæ: Vik/vaf som skiller delen Liss-EsØyæ fra
Esøyæ.

eåddungen: Skjær med støtte. Det er vanskellg å finne
opprinnelsen til navnet.

eådduskjergruinn: Fiskegrunne ved påddungen.

Stortiskjære og
Liss-Tiskjære: Kiskjeran - Kiene var der om

sommeren. Dette er den mest
sannsynlige forklaringen, men

det kan også komme av nyno.
kive, en måsesort.

Tverrløpe: sund på tvers av selve hovedsundet, meIlom
Esøyæ og Stortiskjære.

Llss-suinne: Det lille sundet, melIom stortiskjære og
Liss-Tiskjære.

Jupsuinne: Dypt sund. Sundet mell_om Langøyæ og Liss-
Tiskjære "

Vommæ: Skjær med form som ej. vom fra et dyr. I
føLge Strompdal var dette et tidligere
rettested nevnt av Snorre. Ordet kan også
komme fra det gammelnorske ordet vomb

Skjær på yttersiden av Esøyæ.

Nord-de1en av Esøyæ.
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(Vambarhofm) som betyr vom, mage. El1er
det kan komme fra gno. vom (Vammar) som

betyr vanære. Mest sannsynlig er den
første forklaringen på grunn av formen til
øya-

Valskjærsuinne: Sund ved Valskjære. Sundet mell-om Langøyæ

og Valskjære.

Vommæ

Valskjære: Et skjær med en steinvarde på, derav
navnet. Denne varden er i dag falt sammen

mindre synlig.

Vommskjæran:
( Storvommskjæret,
Liss-Vommskjæret) : Skjærene ved Vommæ.

Øya som t.ilhørte gården.
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Garsøyvikjæ:

Garsøyvaf ,n:

s1åttøyæ:

Vestervikjæ:

Storvikjæ:

Naus tvikjæ:

Vik på Garsøyæ.

Sundetr',Vafen,,, 
me-l-IomGarsøyæ. 

--*" / Ittealom s1åttøyæ og'

?rolig av 9l
førsteleuuuf"^- 

sl-åt 
'' 'terøynå' 

der

;::i'"#J: :ff:*il')i:;#-r ;:t
husmanns".;: ;; ;;j. ""' tidrisere 

";-'
Vik på vestsida av sIått Øyæ.

Stor vik på vestsida av SIått Øyæ.

Jl::.ff'";i::,tterne på srårrøyæ hadde

Garsøyæ
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Naustvikoidd'n: Odden ved Naustvikjæ på Sfåttøyæ.

rjøshåjen: Haugen bak fjøset på st-åttØYæ.

Brygqjevikberje: Bergtrapp ved Bryggevikjæ på Ståttøyæ.

Bryggjevikjæ: På Ståttøyæ. Vika der brygga stod-

Nordvikjæ:

Løkvikjæ.
(Nord/ Sør):

vika lengst nord på SfåttØyæ.

Samlingsplass for leik av gno. leikr. Her

kan navnet også komme av at oppsitterne på

sIåttøyæ pleide å tra løkåkeren sin her.
Vika har god jord.

Einvikjæ.
(På s]åttøyæ)z Har antageligvis fått navnet fra

planten einer.

Einvikftåje: (Ved Hamnskjæran ved Slått.øyæ): F1åg ved

Einvikjæ.

Einvikhåi en : Haugen ved Einvikjæ på SfåttØyæ.

Hamnskjæran: Skjær på sørøsLsiden av S1åttøya. Skjær

som gav skjerming mot uvær.

S1åttøytar'n: Taren ved Slåttøyæ. Tare betyr grunne med

få meter vann.

Vallskifte: Brukt om landingsplass til en gård ved

s)Øen. Her sannsynligvis skiIle mellom

vallene, eiendommene ell-er gårdene Havn og

Hesstun.

Av naust som betyr båtsted, landgangssted.Naustholmen:
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laålveien:

Ursgruinn:

Storgriunn:

Hysgruinn:

Traløyæ:

Vårbakkjen:

Langruinn: "Den lange grunnentt. Grunne utenfor
VaIskjære.

Valskjærgruinn: En grunne ved Valskjære.

Vommeråsen: Fiskeplass ut,enfor Vommæ. t'Rås" er ofte
brukt om fiskeplass.

Bonsteingruinn: Grunne i innløpet ti1 Hamnsundet. uar fått
navneL fra Bonstein.

Det stod en brygge der, tidligere også
trandamperi.

Veien til Uåla fra Havn.

Fiskeplass for uer, uersva11.

Grunne utenfor Esøyæ

Av Hyse. Fiskested vest for Esøyæ.

Fiskegrunne på Velfjorden.

Fiskegrunne.

Langøyæ (Havn): Lang, smal Øy, derav navnet.

Måtvikjæ: Store/
1i11e: To viker i YtåIa.

Labakkjen: Førsteleddet betyr løe. I Nordnorge blir
ofte løer kal-L 1a. Det stod en Løe der
tidligere. ( Løe er et hus de brukte ti1 å

Lagre høy i). I nærheten av denne var det
et flatt plat.å som b1e brukt til
danseplass når jorda var frosset. Når
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Veberje:

Styrmannstein:

båtene som skulle ti1 Lofoten måtte legge
seg i Hamnsundet og vente på bedre vær,
kom ungdommene på l-and med trekkspill. De

fikk t.jenestejentene på gårdene rundt
omkring til å komme og være med på dans.
En gang var det over hundre jekter i
sundet på en gang. På den ene båten var
det en overtroisk gammel skipper. Det ble
bestemt at de sku1le ta en tur til
Troillhåle en dag. De unge ville g)øre
litt fantestreker mot denne skj-pperen så

de qikk i forveien med kasseroller, bøtter
og kjepper for å slå takten. De var helt
sti1Ie til skipperen hadde kommet seg inn
i grotten, men da s1o de løs og laget så

mye bråk som de kunne. Den overtroiske
skipperen b1e hysterisk. Da han endelig
fikk pusten igjen, spurte han: " E de nån

som kan 1åsså her? "Det han mente var om

det var noen som kunne lese fadervåret.

YLre/ indre/melIom : Ve i gno. betyr
"heI1ig sted". Men trolig kommer dette
navnet her av at det var det eneste stedet
det var mulig å legge til for å hente ved
som ble hugget i bergskortene lenger inne
på l-and, derav navnet.

Navnet er knyttet ti1 sagn om forlis. Et
skip kom nordfra lastet med sild ogr

styrmannen feilberegnet vinden og gikk på

l-and der. Det er siden blitt navnet på en

stor stein i en stelnur/morene på sørsiden
av Hamnøya.

også en stein i Velfjorden med samme navn.
Kanskje knyt,tet, tit en person kalt

Gernolasteinan:
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Sjurflåje:

Tømmerklaven:

Bonsteinklaven:

Mari-aveien:

Vestergruinn:

uåIa:

Gernol-a. Geitene brukte å søke tilflukt
der når det var uvær.

YLre/Indre: Navnet er knyttet ti1
mannsnavnet Sjur.

Stor ki'øft /klave med furu i bunnen, derav
er det sannsynlig at navnet kommer.

Kløft/klave like ved Bonstein, derav
navnet.

Kommer av kvinnenavnet Maria. En sti rundt
Hamnøyas sørende som er svært ulendt.
Navnet kan stamme fra at den bl-e brukt av
en samekone som het. Maria. Hun var ofte på
Hamnøya med rein.

Grunne vest for Esøyoidd'n.

Sørenden av Hamnøya. Den er preget av
store og små rullesteiner avsatt ved
slutten av istiden. Navnet kan ha

sammenheng med at stedet er værutsatt.
Derfor lager dønning ofte en god deI sLøy
når de sIår inn mellom steinene. Det er
ikke stedet for en still-e samtale selv i
rolig vær. nn må gjerne være litt høylytt
tor å bti hørL, en må altså bruke litt må1

for å høres.
Navnet kan opprinnelig komme fra gno. moL

som betyr banke av småstein. Det kan komme

av gno. mogTa som betyr murre, knurre. Det
kan også ha oppstått på grunn av det gno.
ordet mal-a som betyr samtale. EIIer
betydningren kan komme av gno. malar-grjot
som betyr småstein som ligger i dunge,
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Liæ: Lia overfor plantefeltet i Blesen.
Nederste delen av BuIiæ.

Buliæ: Førsteledd av bufe og sisteledd av 1i.

Borkkare: Jettegryte i fjellet på størrelse med et
borkkar, derav navnet. Et borkkar er et
kar brukt til innpregnering av fiskegarn.

Bulif1åje: F1åget i Buliæ.

Buliaksl-æ: Sisteledd kan sammenliknes med legemsdelen
aksel noe som er vanlig for fjellnavn. Den

smale delen lengst, sørvest på sutitjellet
blir kal-t Buliakslæ.

Bekkjen: Tidligere hovedvannkilde i Havnr €rr bekk
som renner midt gjennom qården Havn.

Geitrevo: Navnet kommer av geit og revne/fjel-1kløft.
Det er en skilIekløft i MåIa mellom
gårdene Hesstun og Havn. Det blir fortalt
at geitene søkte tilflukt der i
styggvær/tordenvær .

Bulistrana:

Liahammar'n:

forvhåjen:

Blesås 'n:

Blesmorn:

Stranda lengst sØr i Blesen.

F1åget lengst nord på r,iæ.

Ved Åsmyro, torvmyra på Ås'n.

Åsen i Blesen,

Lyngkledd mo I Blesen.

Trongan: Området ovenfor Trongrevo. Det er en trang
daI, derav navneL.
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rundslipt fjærestein.

Målsteinan: Det mest storsteinete området lengst vest
(r uåla. )

Bonstein: Kan komme av at det har vært en storbondes
sted for å holde vakt/vokte. Det er en
svær,firkantet stein på en bergtrapp ved
innløpet til Hamnsundet,. Nedenfor denne
steinen har en skute forlist. I føLge
sagnet sku1le det vært en s)ørøverskute.
S1ørøverskatten skal fortsat,t være skjult
ved Bonstein, e11er aller helst "nedlåst i
den".

Blesen: Ut fra naturlige synspunkt. betyr det "lys
stripe" av nyno. b1ese. En lys stej-nstrand
langs sjøen. Sagnet sj-er at det var en
vaktplass der det b1e b1åst i 1ur for å 9i
beskjed til gården dersom fiender kom.

sengelhåIe: Er en 35 meter dyp hule skapt av sjøen.Det
er veldig klart ekko inne i denne hulen.

Døpefont.fn/
Vaskefate: Det er en jettegryt,e i en stor stein,

fylt med vann. Den likner en døpefont,
derav navnet.

Bulibrotte.
Nord/ Sør : Navnet kommer av bufe/ belteplass.

Sisteleddet betyr "bratt skråning".

Bakken opp mot Bulifje11e.

Fjellet ovenfor Buliæ.

^ouppa L1æ:

Bulifjelle:
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Trongrevo: Store/Lille: Fj-nnes i Bl-esen. Det er to
revner som fører ned fra Trongan.
Blesbekkjen renner gjennom den st.ørste,
"stortrongrevott .

Ørnstein: Det er en stein i Blesen som ligner på en

ØTn.

Bekken i B1esen.Blesbekkjen:

Ørnstein

Middagsliveien
Sør/Nord: Veier opp til Middagsliæ. Her var det

s1åtte1and.

Gressgrodd, bratt, Ii. Sola skj-nner helLMiddagsliæ:
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ned i l-ien først ved middagstid.

Middagslifjelle: Fjellet ovenfor Middagsliæ.

Middagsllbrottan:. Sør/midt/nord: Middagsliæ er avdelt av
sLupbratte bergtrapper/"bråt", derav
navnet.

eIåberbakkjen: En bakke med b1åbær nedenfor Middagsliæ"

Senje: En gressmark. Tidligere sIåtteland.

Botnez Øvre/Nedre: Sør/Nord: Kommer av gno. botnar flertall
av botn. Det er gammelt slåtteland.

Åsen: Av gno. ass som betyr ås. (Et vanlig
gårds/plassnavn. )

Åseinn: Enden av Åsen.

Åsbekkjen:

Åstjøinna:

Åsmyro:

Bekken i Åsen.

T)ønna på Åsen.

Myra på åsen.

Einaroidd'n: Kommer av mannsnavnet Ej-nar. Han var dreng
i Havn i mange år. En gang skal han ha
vært uoppmerksom ogi ha rodd seg opp på

denne vesle odden i nærheten av Åseinn.

Åborn: Mur av stein lengst sØT i fjæra ved
sjøhusene i Havn.

Kildo i Blesen: Kil-de som springer ut like ovenfor
ftomåIet lengst nord i Blesen.
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Norlandsba'n:

Syvei 'n:

Gjelbakkjen:

Åskhåjen:

Johanstykkje:

Grindtrøæ:

langåker'n:

Rolfstykkje:

Vei bygget for å k1øre ned fra torvmyra på
Åsen. Navnegiver er Daniel Lorentsen. Han

kom som gammel mann for å se på dette
arbeidet med veibyggingen. Etterpå skal
han ha gått tif Helge Hansen, eD nabo i
Havn r og sagt: " Ha dåkker sett at
Nordlandsba'n hainn e kommen ganske åt
sommarfjøsan. " Han hadde sannsynligvis
lest om nordlandsbanebyggingen i avisene
uken før.

Vei fra en gård ned ti1 sjøen. I Havn er
det en oppmurt kjørevei fra stedet der den
gamle bebyggelsen i Havn stod (gårdshaug)
og ned til sjøhusene.

Bakke ved et inngjerdet jordstykke?

Navnet. kommer av gno. askr som betyr aske.
Her ble det tømt ut aske. Mesteparten av
jorda på denne l-ill-e knausen er oppstått
av dette.
Kommer av mannsnavnet Johan. stedet er
oppkalt etter nyrydderen, Johan Danielsen.

Et sted nær en grind. Samlingssted for
kyr, sau og geiter om natten med flyttbare

l,qleroer/ grr_nder.

En langstrakt åker i Havn.

Kommer av mannsnavneL Ro1f. Det var Rolf
som l-a opp dett,e stykket. ( På yttersiden
av Gammellembruæ. )

Sammenliknet med legemsdelen nakke. Slike
navn finnes i bruk mange steder.

Nakkjen:
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Eks.nakken på et fjeIt. Her er det en
bergt,rapp like nord for sjøhusene i Havn.

Sommarfjøsvoill'n: Sør/Nord: Navnet kommer av at det har vært
sommerfjøs der.

Sommarfj øst1ønnaf
Åstjøinnæ: En tjønn ved sommerfjøsen.

Kjellar'n: Grop på sommarfjøsvoiII'n som er fylt med

vann om vinteren. Navnet kan komme av det
gno. ordet keLda som betyr ttrennende

vannt'.

Sainnfaillan: Navnet kommer av gno. sandr som betyr
sandstrekning, sandmo.

Bursvoil-I'n: Nordenden av Labakkjen.

Nebbstein: Stein som Likner på et nebb, derav navnet.

Storsteinar.f
Steinan: Sidemorene ved foten av Hamnfjellet

langs den sørligst.e delen av innmarka i
Havn.

Storheiæ:

Lissheiæ/
Sankarheiæ:

Torvheiæ:

Den store heia.

Den lill-e heia. Heia der husdyrene samlet,
seg når det ble kveld.

Ei hei hvor det ble tørket torv.

Finnolæ: Navnet kommer av finner i betydningen
"samer" eller finner i betydninqen
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"f iender". Event.uelt. av plantenavnet
f inna, finnsgegg el1er fi-nngress.
Sisteleddet betyr "steinur".

Snyplojen: Stort innsnitt i fjellsiden med form som

en omvendt V. Når det kommer srrø, ser det
ut som om det blir et "biIde" av ei dame

der. Snø av gno. snjor.

Hermanstiæ: Navnet kan komme av mannsnavnet. Hermann

e11er av hærmann, kriger ell-er herremann.

Langolæ: Har betydningen "Den lange ura." Siste
b1ørn skutt i Havn, bIe skutt her omkring
1 870-80.

Snyplojen

Den brede steinura.
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^- o .Ramrlale:

Vetrn:

Storvatne:

Lomvatne:

Trongtjønnæ:

Straumiskogan:

Finnkåtdalan:

Lommtjønnen:

Storrevo:

Syvo11'n: Sør/Nord:

Navnet er sammensatt av fuglenavnet ravn
og av fIåg.

Fjellnavn flere steder. Navnet kommer av
gno. viti med betydningen "veten,varden."
Det kan komme av at det har stått en varde
der, men kan også være et
"jamføringsnavn. "

Det største vannet på Hamnfjellet ovenfor
Trongan.

Vannet har fåt.t navneL fra fuglenavnet
lom.

Tjønn på Hamnfjellet ovenfor Trongan.

Sør/Nord: Myrer på Hamnfjellet med

bekker/oppkommer.

Finnene/samene hadde tilholdssted der når
de hadde rein på Hamnøya om vinteren. De

kan ha hatt en kåte der sel-v om rester av
en eventuel-l- Xåte ikke er synlig i dag.

Vanlig brukt navn. Først.e ledd er av
fuqlenavnet 1om, kanskje har den har hatt
tilhold ved disse t.jønnene?

Er en stor kløft/ revne i fjellet. Reve
betyr kløfL.

Førsteledd av sfø og slsteledd av vol_l som

kommer fra gno. voJ-l-r det betyr fast, jevn
gressmark.
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Støæ: NaustsLøæ/
Bryggestøæ: Navnet gir betydningen landingsplass for

båt,er.

Navnet betyr fjord.F jæro: /ttord:

Steinvår'n: Først.eledd av stein og sisteledd av gno.
vaLL, ofte brukt om st,eder som er ryddet
ved å felle skog. Her er det navnet på

steinmur lagt opp langs fjæra.

uåjen: Navnet kommer av gno. haugr som språklig
sett er nær t'haug." Det er et vanlig
grunnord. Det er brukt om lave høyder.

Stupe: Sammenliknes med legemsdelen strupe. Her
brukt om en bratt skrent ned mot
jordteigen Myro.

Myro: Navnet kommer av det gno. ordet myrr som

betyr myr.

Myrhåjen: Haugen ved myra el1er haugen der det er
myrer. Det.te er en haug som først b1e
synlig for noe over 1 00 år siden på grunn
av torvtaking tiI brensel og sLrø i
fjøsene.

Rasmushåien.
Sør/Nord z Mannsnavnet Rasmus har gitt navn til-

haugen.

Geitolæ: Avledet av navnet på Geita. Ei geit skal
ha sat.t. seg fast der, derav navnet.

Nerheiæ: Heia ved vannkummen. Eørstel-eddet betyr
"nedre". Sannsynligvis gir det betydningen
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Kjellarhålo:

Kjellarbakkjen:

,o,t'lØsnal en:

Flyplass 'n.

Rasmushågskale:

Bryggjevikjæ: /Nord:

Kjellar'n:

Liss-Bryggfevikjæ :

Nord-BryggJevikjæ:

Gammellembruæ:

l-andet/heia som ligger lavere.

Grop i bakken i Bekkjedalen.

Bakke der det tidligere var jordkjeller,
derav navnet. I moreneryggen mellom
Bryggjevikjæ og Bekkjedal-'n.

Haugen nord for Grindtrøæ (Uavn).
Førstel-edd av f1øs og sisteledd av haug.

Landingsstripe for småfly, derav navnet.

Mannsnavnet Rasmus har
som deler Rasmushåjen i

gitt navnet. Skar
to.

Førsteleddet kommer av

brygge/landgangsbro. Eventuelt. fra en
ølbrygger. Det var tidligere et gammelt
handelssted. Det er murrester som viser
hvor bygnlngene har stått, og det er også
en gammel jordkjeller der som har vært
brukt til vinkjeller. T fjæra i
Bryggjevikjæ b1e det tatt i land jekter
som skull-e smøres.

Flatt område øverst i Bryggjevlkjæ.
Tidligere har det vært en brønn midt på
den. Like ved er Kjellarbakkjen, derav er
sannsynligvis navnet.

Lita vik like sØT for Bryggjevikjæ.

Mindre vik nord for Bryggrjevikjæ.

Låvebrurester etter tidligere f1øs på
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gården Havn.

Gammelbryinn: En gammel brønn som i dag er igjenkastet.

Bryin: Navnet kommer av det gno. brunnr som betyr
"oppkomme, kildet' .

Bekkjebakkjen: Førstel-eddet kommer av qno. bekkr som

betyr "lite vannløp".

Feitholo: Det stod et stamperi der tidligere. I dag

er det preget av at det vokser en spesielt
stor gressart der. Den kal-les Sandrøyr.

Gammelhagen: Hagerester etter hagen rundt noen eldre
hovedbygninger på gården Havn. De siste av
gårdshusene bl-e flyttet i begynnelsen av
1940 årene. Tidliqere har det. vært.
fellestun på gården. Nå er det fire
gårdstun.

Vartn: Navnet. betyr "varde".

Gjerdal'n: En plass nær fjæra ved Trond Helgesen.
SamI j-ngssted for husdyr.

Stormo'n: Sisteleddet kommer av gno. mor som betyr
"mo, tørr sandsl-ette.

Stormojoto: Navnet kommer av jote som betyr "l1te
dalsøkk. tt

Øvermarkjæ: Den høyesteliggende delen av innmarka i
Havn.

Nermarkjæ: Den lavestliggende de1en av innmarka i
Havn.
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Asphåjen:

Tovgreftæ/
Myrtjøinnæ:

Storgrøsteinan:

Lissgrøten:

Aspliæ:

Avledning av trenavnet asp. Det vokser asp
på den haugen, derav navnet.

Tov kommer av dofn som er rot av dof
som betyr "svul-me, svellet' . Eller gno.
dufr som betyr "tuve,topp".
Størstedelen av myra er her brukt, til
torv. Bare en dam står igjen.

Navnet kommer av grjot som betyr store
steiner. Muligens er dette en

steinal-derboplass. Det er mulig å se
rester etter l-ave ringmurer og ei svært
lang båtstørydning. Den siste blir det
fortalt skal være ryddet. av en eier av
gården Havn på sl-utten av 1800-t.a11et. Han

skal ha vært noe makelig av seg og hogg
vinterveden sin så nærL husene som mulig.
For å få til 3. k1øre den fram gjennom
denne moreneryggen, skal han ha ryddet
denne "veien". Det må ha vært mange dagers
arbeid og svært tungt, for steinene som er
fIyt.t,eL.r €r ganske store. Dette arbeidet
kan ikke ha gjort det mer kjørbart med

hest heller så forklaringen lyder
usannsynliq. Mer sannsynlig er det, ei
fortelling som er laget for å forkl-are et
ellers uforklarlig "naturfenoment'. Høyden

over haver er 50-60 meter.

En morenerygg med st,ore og små steiner.

Aspliskogan er en li der det vokser en del-
asp/osp, derav navnet.

En haug mell-om Torblørn og Trond Helgesen:Rundhåjen:
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Navnet kommer av gno. (h)rinda som betyr
"å skyte fram." El-ler i dette tilfell-et er
det mest sannsynlig at det kommer av gno.
(h)rund som betyr rund.

Revhåjen: Kommer av dyrenavnet rev, grunnen ti1
navnet er nok at det var revfarm der føt.

Rundhåjen

Nausthåjen: Førsteledd av naust som betyr båthus og

sisteledd av haug. Sannsynligvis haugen
' ved naustene,

Grønnhåjen: Førsteledd opprinnelig brukt om

gressvokste steder. Fargen har gitt
navnet.

Er en vik ved Grønnhåjen.Grønnhåsan:

57



,§,&_

Grønhå1 en

Grønnhåbekkjen: Bekken som renner ut på Grønnhåsan"

Plantefelte: Ut, område som er tilplantet med furu og
noe gran.

Grinnhåjen: Ved Torb)Ørn: Navnet. kommer av gno. grind
som betyr grind, gjerdeledd. Sannsynligvis
haugen ved ei grind.

rje11åker'n: Førsteleddet fje11 er et grunnord som
' betyr "berg som stiger så høyt, at

skogveksten nesten opphører." Det kommer

av gno. fjaL7i. Sisteleddet kommer av gno.
akr som betyr dyrket jord. Åkeren som er
nærmest fjellet er mest sannsynlig som

betydnlng på dette navnet.
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Johanna flekkjen: Kvinnenavnet Johanna har gitt navn til
stedet. Der hadde hun sitt fasLe
bærplukkersted. Hun var en tidligere
gardkone i Havn.

Grønnhånesse: Nesset utenfor Grønnhåjen.

Svarthågvikjæ: Avledet av adjektivet svart. Vlka ved

sørenden av Svarthåjen. Stedet har fått
navn på grunn av fargen.

Svarthågnesse: Nesset ved Svarthåjen.

Grønn1ian.
Nord/Sør: Rognliæ Et sted der deL vokser rogn, derav navnet.
og Skavliæ: Et sted der det ble tatt bork,"skav"r åv

Lrærne som mat til bufeet. Begge l-iene
ligger nord for Troillhåldal-'n.

Krokjen: Navnet kommer av gtno. krokr som betyr
krok, krumming.

Krokbekkjen: Eørstel-edd av gno. krokr som betyr krok,
krumming. Bekken renner ned gjennom

Krokjen, derav navnet.

Kaill-arnesse: Nes på østsiden av uåIæ. Førstel-edd av
kalla som betyr å rope. Sisteledd av gno.

nes som betyr en framstikkende
terrengformasjon.

HøyhåIe: HØy som var srått i utmarkslåt.ten ble
Iagret der, derav navnet.

Kvitrabben: Ved HøyhåIe: Førsteledd av gno. årzztr som

betyr kvit. Berget har en hvit farqe,
derav navnet. Det var en mann som skul-Ie
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gå ned Kvitrabben like før jut et, år. Det
var is på berget og han falt og skled helt
til han traff en furu som stod he1t, ute på

kanten. Hadde han ikke truffet den, vil-Ie
han ha falt utenfor stupet. Det er også en
historie om en b1ørn som en gang var på
Hamnøya, knyttet tiI dette stedeL. Den

hadde tatt en geit oq 1å og spiste på den
da det kom en båt gjennom sundet. De som

var ombord, så biørnen og la til land. Den

ene mannen gikk på land og dro det som var
igjen av geit,a fra b)ørnen. Dette førLe
ti1 sinne hos bjørnen. Han begynte å kaste
mosedolter etter mannen som 1øp tilbake
ti1 båten. Mannen som ikke hadde hatt tid
ti1 å nfi redd mens han var nær b1ørnen,
skalv så fryktelig da han kom seg i båten
igjen, at det blir sagt. at hele båten
rist,et -

Troillhåldal- \n
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Nord1iæ: Lia nord for gården Havn.

Paul-inedett'n: Kvinnenavnet Pauline har gitt navn til
stedet. En kvinne som het Pauline falt
utfor stupet og brakk Iårhalsen. Siden har
stedet blitt kalt Paulinedett'n. Ulykken
b1e oppdaget fordi det var en stiIle
lørdagskveld om sommeren. Kvinner fra
gårdene i Havn var på vei ti1
sommerfjØsene for å melke. De hørte ropene
til Pauline. Dette skjedde for over hundre
år siden.

Svarthåjen: Navnet kommer av at haugen har en mørk

farge, derav navnet.

GrusLakje: Grustak.

TroillhåIda1'n: Først,eleddet karakteriserer et vi1t,
ulendt terreng. Et sted der overnaturlige
skapninger kunne hol-de tiI.

troillhåle: En grotte i TroillhåIdal'n der det er
hulemalerier. Fra et platå inne i grotten
går det. flere ganger innover i fjeIlet,
men de er nå stengt på grunn av ras slik
at det ikke er mulig komme seg inn i dem.

Hulemaleriene kan tyde på at. hulen har
vært brukt som hellig sted for tidligere
beboere på. øya.

Troillhålbekkjen: Bekken som renner i Trolllhålda1'n.
Ut1øpet av bekken kalles Svarthågbekkjen.

Troill-håltj-'n: Sisteledd tind betyr spiss fjelltopp.
Troillhåltj-'n er tinden ved troillhåle,
derav navnet.
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Svart,hågei 'n: Nord/ Sør: Enden av Svarthå jen.

Oillerhåjen: Stedet har fått navnet fordi treslaget or
vokser der.

oksdal-rn: Sammensetning av okse og da1. Et sted der
oksene gikk på beite, derav navnet.

Okstirn: Av gno. tind som betyr "bratt bergvegg."
Tinden ved Oksdaf'n. Det er riktig at
denne fjellknausen har svært bratte sider.
Det samme har også Oksdal-'n like ved. På

folkemunne fortelles det imidlertid at
Oksdal'n ble brukt som sommerbeite for
okser. Det var lett å qjerde dem inne der
siden det bare er mulig å komme inn i
dalen gjennom noen få trange kIøfter.
Navnet Oksti'n kan sannsynligvis ha
sammenheng med denne beitetradisjonen.

Oksdalsrabben: Rabb betyr bergrygg. Navnet kommer av at
rabben ligger ved Oksdal'n.

Oksrevo: Inngangen ti1 Oksdalrn.

Steinvikbekkjen: Bekken i Steinvikjæ. ( Kommer dit fra
oksdal'n. )

Pettersteinan: Etter skytterbasen som sprengte ut veien
på dette stedet.

Knuthø1e: Mannsnavnet Knut har gitt navn til stedet.
Etter Knut som kjørte grus derfra.
(Grustak).

AntostefråIe: Av Kvinnenavnet Antoste. Vest for
TroillhåIti'n.
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Kleiva: Øvref nedre: Et sted der det varf er vanskel-ig å komme

frem uten å krype, derav navnet. Sør i
Steinvikjæ.

Svaillmyro: Navnet kan komme av nyno. svailla som

betyr å prate. Eller det kan komme av sval
som betyr kald.

Hestmyro: En hest gikk seg ned der, derav navnet.

Støæ i Liss-
Steinvikjæ : St.øæ betyr båtstø, €t sted der en båt

kunne dras på 1and. Her 1 Liss-
Steinvikjæ.

Bekkjedal-'n : Navnet kommer av qno. bekkr som betyr
"lite vasslaup. " Betydningen blir da
bekken som renner gjennom dalen.

Bryggjevikæ.
Sør/Nord: Navnet kommer av vika der det var

båthus, brygger.

Prekst.ol-'n: rrittstående fjelltind som kan minne om

prekestolen i ei kirke, derav navnet.

Litj fj e1Ie : Det vesle fjelIet.

Steinvikjæ: Vik preget av steinete grunn og
rullest,einsf jære, derav navnet.

St.einvikheiæ: Heia ved Stelnvikjæ.

SteinviksLøæ: Torvlasteplass nord i Stelnvikjæz Stø
betyr landingsplass for båter.

Støa til Bendek, derav navnet. Den er vedBendekssLøæ:
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Prekst.ol \n

Nauslhåjen i Havn.
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4.0 OM TOLzuNGEN AV NOEN AV STEDSNAVNENE

OG TYPER STEDSNAVN JEG FANT.

Jeg hadde opprinnelig planlagt å ta i bruk kart fra
jordstyrekontoret for å få navnene på øya rikLig plassert med

hjelp fra folk på. øya. Jeg fikk imidlertid så mange navn at
det ikke lot seg gjøre å tå tax i kart med stor nok målestokk
til å plassere aIle navnene riktig. Derfor måtte jeg kutte ut
dette.

Under arbeidet med å samle inn navn, forklaringer og historier
brukte jeg kassett for å få samlet informasjonen slik aL jeg
senere kunne skrive det ned så korrekt som muIig, men mye av

opplysningene skrev jeg ned mens folk fortalte det de visste
(fordi de ikke flkk til å snakke når kasset.ten gikk). Det var
vanskelig å finne betydningen for en god de1 av navnene, mens
jeg på andre navn kunne spørre meg fram til en rimelig
forklaring. Mange av navnene var knyttet til forskjellige
hisLorier som kom frem mens vi jobbet, men ikke alle gav noen

forkl-aring på navnet.

Enkelte stedsnavn som f.eks. -rud, -heim, -landr-stad og -by
navn finnes ikke på Hamnøya, men de er tit en viss grad
utbredt i nabokommunene. De fleste navnene på øya er
naturnavn, kulturnavn og personnavn.

På Hamnøya er det mest gårdsnavn med diverse bruksnavn på

enkelte gårder som er oppdelt. Mange av navnene som finnes
bærer naturlig nok preg av at det er et fisker-/bondesamfunn
på øya. Noen av personavnene som er funnet er så nye at det
har vært mulig å finne hvilken person som har gitt navn til de
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forskjellige stedene. Jeg har også klart å finne frem til
historier som forklarer navneqivningen på noen av de nyere
stedsnavnene. Mange av de gamle stedsnavnene på øya har nok
gått tapt siden det nå er så få som lever på øya. Flere av
navnene som før bJ-e brukt eksisterer nok ikke lenger på grunn
av at det er færre som bruker navnene t.iI daglig.

5.0 OM UTTALEN AV NOEN AV STEDSNAVNENE.

På grunn av at jeq ikke har hatt tilgang til en datamaskin med

lydskriftprogram har )eg prØvd å skrive navnene så nær opp ti1
uttalel-sesmåten som mulig. Under arbeidet brukte jeg kassett
for å få tatt opp noen historier som kunne være med på å

forklare navnegivningen, dette gjorde det også l-ettere å få
skrevet ned navnene mest mulig korrekt.

6.0 AVSLUTNING.

Jeg synes at arbeidet med denne oppgaven har vært veldig
interessant. Jeg har l-ært mye underveis og har forandret på

framgangsmåter og opplegg etterhvert. Det har vært nyttig å

måtte flnne andre måter 3, g1øre ting på enn opprinnelig
p1anIagt. Jeg har l-ært mange gamle hj-storier som forklarer
navn som jeg tidligere bare har hørt. Wå kan jeg ut fra
hlstorier og tolking forstå hvorfor stedene har de navnene de
er gitt.

Dette er en oppgave som jeg sikkert aldri vi1 kunne sl meg

ferdig med. Det vil alltid være mer informasjon å hente og
å 1ære. Jeg har samlet så mange navn som det var mulig for
å få tak i nå, men jeg vet at ikke all-e områdene av Øya er
like godt dekket. Det.te fordi )eg ikke fikk tak i folk som

kunne fortelle gamle navn fra enkel-te av områdene.

mer

meg
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Noen av navnene jeg har funnet har mange alternative
forklaringer. Det,te tyder på at navnene er veldig gamle slik
at det ikke er mulig å si hva som er den opprinnelige
forklaringen. Da har ieg gått ut fra de mest sannsynlige
forklarlngene ut fra stedet som det er i dag (f.eks Uåla).
Mange Stedsnavn har qått tapt opp gjennom årene og noen nye er
kommet til. Etter å fra arbeidet med denne oppgaven ser )eq
enda kl-arere enn før jeg begynte hvor viktig det. er å tå
skreveL ned stedsnavn før d.e forsvinner helt ut av bruk-

uøyhå1e

67



KILDER

OLsen, Magnus: Hvad våre stedsnavn lærer oss.
Universitetsforlaget, Oslo 1973.

Sandnes, J.
/Stemshaug, O.: Norsk Stadnamnteksikon. Det Norske

Samlaget. Oslo 1990.
St.rompdal, Knut: Gamalt frå uelgeland. Norsk

folkeminneforlag .

Oslo 1929.
Sturluson, Snorre: Norges kongesagaer. Den norske bokklubben.

Oslo 1979.
Åsvang, Arnt O.: Vevelstad I, II og III. Mosjøen 1966

1974.
Aasen, Ivar: Norsk ordbog. Cammermeyers forlag.

Kristiania 1918.

Sandnes , J.
/Stemshaug, O.: , Norrøn Ordbok. Det Norske Samlaget. Oslo

1 990.

68



Mindvæ

KjerkesIua

ngoya.

^-Buhl"

90
a!)

doya /1
ntL(/ B

il
)1
'n

76

Run CG rådya

Osur1:'
..:::

Kolbeinskjt.
Ternhh a

T5Lislesoya

dungei r\

9soya
'kiiv

6vh

e,2

loo\E- H6i








