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Ágrip 

Kvennanöfn á Íslandi eru æðifjölbreytt að myndun og uppruna. Þau hafa mörg hver 

verið í notkun allt frá landnámsöld en í gegnum aldirnar hafa sum fallið í 

gleymskunnar dá og önnur verið fengin að láni frá nágrannaþjóðum okkar og úr 

Biblíunni. Upphaflega voru flest nöfn tvíliðuð, mynduð með forlið og viðlið. Mjög 

algengt var að mynda kvennanöfn af karlanöfnum með sérstökum viðskeytum (sbr. 

Ölöf og Valgerður : Ólafur og Valgarður). Þau voru oft stytt eða af þeim dregin 

gælunöfn (sbr. Fríður og Ása : Hallfríður og Ásgerður). Seinna komu fram sérstök 

kvennanöfn sem voru oft tengd náttúrufyrirbærum (sbr. Lóa, Fjóla og Tófa) eða 

útliti/innræti (sbr. Ljúfa).  

 Í ritgerð þessari verður fyrst fjallað um kvennanöfn sem koma fyrir í 

íslenskum fornsögum. Höfð verður til hliðsjónar flokkun sú sem Assar Janzén notar í 

riti sínu De fornvästnordiska personnamnen. Nöfnin skiptast í ósamsett og samsett 

nöfn og er hvor flokkur um sig greindur frekar. Fjallað verður um nöfn ásynja og 

valkyrja í sérstökum kafla þar sem þau voru almennt ekki notuð sem kvennanöfn fyrr 

en á seinni tímum. Flest þeirra nafna sem koma fyrir í fornsögum eru notuð í dag, sum 

þeirra hafa verið tekin upp aftur á síðustu árum. Samsetningar eru einnig orðnar 

fjölbreyttari og í umfjöllun um þær er tilgreint hvenær nýir viðliðir voru teknir upp 

með viðkomandi forlið. 

 Nafnaflóran hefur orðið fjölbreyttari eftir því sem aldirnar liðu og fjallað 

verður um þau nöfn sem hafa bæst við. Verða þau flokkuð á sama hátt og eldri nöfnin, 

í samsett og ósamsett nöfn. Nú eru einnig styttri eiginnöfn notuð sem 

samsetningarliðir (ýmist sem forliðir eða viðliðir). 

 Á Íslandi hafa verið sett sérstök lög um mannanöfn. Í þeim kemur fram hvers 

konar nöfn megi nota og hver þyki óhæf. Mannanafnanefnd semur skrá um heimil 

eiginnöfn og sker úr ágreiningsmálum um þau. Í lokakafla ritgerðarinnar verður farið 

lauslega yfir þær reglur sem þar eru hafðar til viðmiðunar og fjallað stuttlega um 

nokkur þeirra nafna sem nefndin hefur úrskurðað um.  
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Inngangur 
 
Kvennanöfn á Íslandi eru æðifjölbreytt að myndun og uppruna. Þau hafa mörg hver 

verið í notkun allt frá landnámsöld en önnur hafa komið hingað frá Evrópu og 

endurspegla að nokkru leyti danskar tískusveiflur. Sum hinna forníslensku nafna hafa 

legið í dvala um tíma en verið endurvakin á 19. og 20. öld fyrir áhrif aukinnar 

þjóðerniskenndar.1 

 Nafnakerfið á Íslandi byggist á samgermönskum grunni og nafnliðir sem 

notaðir eru í íslensku þekkjast einnig í öðrum vesturnorrænum málum.2  Nöfn í 

forníslensku voru flest tvíliðuð, þ.e. mynduð úr tveimur nafnliðum, forlið og viðlið, 

sbr. Ás-mundr, Ás-dís, Guð-laugr, Guð-björg. Forliðirnir geta yfirleitt verið notaðir 

bæði í kvenna- og karlanöfnum og er það mynd viðliðarins sem segir til um hvort 

nafnið er karlkyns eða kvenkyns,3 sbr. Ás-leifr : Ás-leif. Kvennanöfn voru oft leidd af 

karlanöfnum með ákveðnum viðskeytum. Í frumgermönsku voru það viðskeytin 

*-ī/jō-, *-ō- eða *-ōn- sem notuð voru í þessum tilgangi,4 sbr. físl. Valgerðr (< frg. 

*Wali-garñī/jō) : Valgarðr (< *Wali-garña-), Ólǫf (< Ǫnlǭƀu < frg. *Anu-laiƀō-) : 

Ólafr (*Ǫnlāƀʀ < frg. *Anu-laiƀa-), Þórhalla (< frg. *Þunara-hallōn-) : 

Þórhallr/Þórhalli (< frg. *Þunara-halla/an-). Í íslensku eru þessi viðskeyti ekki 

lengur sjáanleg heldur kemur munur þeirra fram í ólíkri beygingu viðkomandi 

kvenkynsorða. Þannig beygist Valgerðr eins og (*ī/jō-stofninn) heiðr, Ólǫf eins og 

(*ō-stofninn) jǫrð og Þórhalla eins og (*ōn-stofninn) stjarna. Samtímalega séð eru 

kvennanöfn af þessu tagi skynjuð sem kvenkenndar samsvaranir þeirra karlanafna 

sem þau eru leidd af. Afleiðslan verður ekki þannig að í stað karlkynsviðskeytis komi 

kvenkynsviðskeyti heldur fær hið afleidda kvenmannsnafn aðra beygingu en 

karlmannsnafnið.5 

 

                                                 
1 GK & SJ 1991:10. 
2 GK & SJ 1991:15. 
3 Janzén 1947:61–62. 
4 Um þessi viðskeyti sjá Jón Axel Harðarson 2001:266–7. 
5 Samkvæmt GK & SJ 23 er -a eina kvenkynsviðskeytið sem sjáanlegt er í forníslensku. Það sé notað 
til að leiða kvennanöfn af karlanöfnum, bæði ósamsettum og samsettum, sbr. Gríma af Grímr og 
Þórhalla af Þórhallr. Sú skoðun að kvennanöfn af þessu tagi hafi „(afleiðslu)viðskeytið“ -a (svo einnig 
Alexander Jóhannesson 1927:6–7) er á misskilningi byggð, eins og best sést þegar nöfnin eru beygð, 
t.d. nf. Gríma, þf. Grímu, þgf. Grímu, ef. Grímu. Hér eru -a og -u greinilega „(beygingar)endingar“. 
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 Auk kvennanafna sem leidd eru af karlanöfnum voru og eru til sérstök 

kvennanöfn sem tengjast ákveðnum hugtökum (sbr. Hjálp, Hlíf), náttúrufyrirbærum 

(sbr. Lóa, Fjóla) eða útliti/innræti (sbr. Kolbrún, Hugljúf). 

Hjá Rómverjum til forna voru kvennanöfn öll dregin af karlanöfnum. Stúlkur 

fengu sem skírnarnafn kvenkynsmynd af ættarnafni föður síns og ef fleiri en ein dóttir 

fæddust í fjölskyldunni voru þær aðgreindar með viðurlögunum „eldri” og „yngri” eða 

númerum ef þær voru fleiri. T.d. voru Laelia Major og Laelia Minor dætur manns að 

nafni Gaius Laelius Sapiens. Seinna voru stúlkur einnig skírðar í höfuðið á kvenkyns 

skyldmennum og að lokum hættu nöfnin að skírskota til ættarinnar.6 

Siðurinn að mynda nöfn með tveimur liðum á rætur að rekja til indóevrópsku7 

og kemur t.d. einnig fram hjá Forngrikkjum, sbr. Diomēdēs ‘Seifráður, sá sem hefur 

ráð Seifs’, Theophilos ‘Guðvin’.8  Upprunalega fór merking nafns eftir samsetningu 

liðanna, grunnmerkingin kom frá viðliðnum og var forliðurinn notaður til að auka 

merkinguna, ákvarða hana nánar.9  Nöfn sem byrjuðu á liðunum Ás-, Guð- Ragn- eða 

Þór- gáfu til kynna tengingu við guðlega krafta, t.d. að barnið nyti verndar guðanna 

eða byggi yfir guðlegum eiginleikum, sbr. Ásgerðr ‘sú sem nýtur verndar Ásanna’ og 

Ragnfríðr ‘sú sem er elskuð af guðunum’ eða ‘sú sem er fríð eins og guðirnir’.10 

Er tímar liður fóru menn að skeyta nafnliðunum saman á fjölbreyttari hátt og 

varð þá erfiðara að greina nákvæma merkingu þeirra,11 ýmis samsett nöfn glötuðu 

þannig merkingu sinni þegar á frumgermönskum tíma,12 t.d. Dagbjörg ‘sú er hefur 

björg dagsins’ (sbr. Þórbjörg ‘sú sem hefur björg Þórs’), Örnólfur ‘úlfur sem er eins 

og örn’. Þeir forliðir og viðliðir sem eru í notkun í dag hafa flestir verið til í málinu 

allt frá landnámsöld en sumir hafa komið inn í málið seinna. Forliðurinn Krist- kom 

t.d. inn í málið með kristnitökunni13 og viðliðirnir -dögg og -lind koma fyrst fyrir á 

20. öld.14 

Ein ástæðan fyrir því að farið var að setja nafnliðina saman á fjölbreyttari og 

nýstárlegri hátt var sú að foreldrar vildu skíra börn sín í höfuðið á ættingjum eða 

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_naming_conventions_for_females. Skoðað 17. jan. 2010. 
7 Janzén 1947:22. 
8 Jón Axel Harðarson 2005. 
9 Janzén 1947:61. 
10 Janzén 1947:31. 
11 Janzén 1947:32. 
12 Janzén 1947:31. 
13 GK & SJ1991:17. 
14 GK & SJ 1991:35, 37. 
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öðrum nákomnum.15  Hjá Germönum voru nöfn notuð til að minna á ættartengsl. 

Foreldrar notuðu iðulega sömu nafnliði, forliði og/eða viðliði í nöfnum barna sinna og 

gátu þeir því gengið í arf.16  Þannig var algengt að nafn barnsins innihéldi annað hvort 

sama forlið og nafn föðurins eða þá sama viðlið.17  Þessi siður er enn við lýði á Íslandi 

og er jafnvel notað nafnlið frá báðum foreldrum. T.d. á ég frænku sem heitir Þór-

fríður, móðir hennar heitir Þorl-fríður en langamma frænku minnar hét Þorl-ríður. 

Foreldrar langömmunnar hétu Þorlákur og Guðríður. Upphaflega var þá 

kvenmannsnafn myndað af karlmannsnafninu Þorlákur með viðliðnum -ríður (frá 

eiginkonu hans) en síðan hafa bæði forliðurinn og viðliðurinn tekið breytingum. 

Janzén telur að mjög snemma hafi verið farið að mynda einstofna nöfn18 en 

þau aðallega verið notuð hjá lægri stéttum á fólksflutningatímanum og einnig á 

víkingatímanum.19  Síðar hafi einnig gælunöfn verið mynduð af tvíliðuðum nöfnum 

með því að stytta þau, oft með því að lengja samhljóð í þeim, t.d. Sigga af Sigríður. 

Viðliðurinn hafi einnig stundum verið tekinn út, t.d. Gyða af Gyríðr (< Guðríðr), Ása 

af Ásborg, Ásdís. Erfitt sé að meta hvort sum nöfn séu dregin af tvíliða nafni eða séu 

fyrirmynd að slíku.20  Viðurnefni eru af svipuðum meiði og gælunöfn en í stað þess að 

vera styttingar á nöfnum vísa þau frekar til hátternis eða útlits nafnhafans. Þau voru 

notuð til aðgreiningar á alnöfnum þegar á þurfti að halda og sum viðurnefni hafa orðið 

að skírnarnöfnum21 þó það sé sjaldgæft. 

Í ritgerð þessari verður fjallað um íslensk kvennanöfn fyrr og nú. Nöfn teljast 

íslensk séu þau mynduð af íslensku orði eða orðstofni. Þau nöfn sem eru af 

samnorrænum eða samgermönskum uppruna teljast einnig íslensk hafi þau verið í 

málinu frá forníslensku en ekki verið tekin upp úr öðrum málum á seinni öldum. 

Byrjað verður á því að fjalla um nöfn sem koma fyrir í Landnámu og Íslendinga 

sögum og þeim skipt í samsett og ósamsett nöfn. Síðan verður farið yfir hvaða nöfn 

hafa bæst við nafnaforðann síðustu aldir og verður þar stuðst við lista frá Hagstofu 

Íslands. Við umfjöllun um nöfnin verður aðallega stuðst við bók Guðrúnar Kvaran og 

Sigurðar Jónssonar Nöfn Íslendinga frá árinu 1991 og einnig rit Assars Janzén De 

fornvästnordiska personnamnen frá árinu 1947. Þá verður farið lauslega yfir þau lög 

                                                 
15 Janzén 1947:35. 
16 GK & SJ 1991:9.  
17 Janzén 1947:33. 
18 Janzén 1947:22. 
19 Janzén 1947:39. 
20 Janzén 1947:39. 
21 Janzén 1947:49. 
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sem gilda á Íslandi um mannanöfn, hvaða kröfur nöfn verða að uppfylla til þess að 

geta verið notuð og einnig hvers konar nöfnum hefur verið hafnað á síðustu árum. 

Forníslensk kvennanöfn 

Forníslensku kvennanöfnin sem fjallað verður um í þessari ritgerð eru fengin úr 

nafnaskrá sem tekin var saman af Guðna Jónssyni og gerð upp úr Íslendinga sögum. 

Skráin ætti að gefa nokkuð góða mynd af þeim nafnaforða sem til var á landinu þó að 

ekki sé víst að fjöldi nafnbera fyrir hvert nafn gefi sanna mynd af því hvaða nöfn hafi 

verið algengust. Guðni bendir á að í Íslendinga sögum sé sama manneskjan stundum 

nefnd fleiri nöfnum en einu22 en sú ákvörðun var tekin að fjalla um öll íslensk 

kvennanöfn nöfn sem tilgreind eru í skránni. Ekki er hægt að ganga að því sem vísu 

að öll nöfn sem notuð voru í forníslenksu hafi ratað á bækur þar sem heimildir eru af 

skornum skammti og þess má vænta að í Íslendinga sögum komi stórbændur og annað 

áhrifafólk fremur fram en sauðsvartur almúginn. 

 Kvennanöfnin í nafnaskránni eru ekki einungis nöfn á íslenskum konum 

heldur einnig ásynjum, valkyrjum og fleiri vættum sem tengjast norrænni goðafræði. 

Hér verður aðeins fjallað um nöfn sem á forníslenskum tíma og/eða síðar hafa verið 

notuð sem nöfn á mennskum konum en meðal þeirra eru allmörg ásynju- og 

valkyrjuheiti. 

 Í umfjölluninni er nöfnunum skipt í tvo meginflokka, samsett og ósamsett 

nöfn, og þau svo greind nánar í samræmi við þá flokkun sem Janzén notar í De 

fornvästnordiska personnamnen.23  Ósamsettu nöfnin eru flokkuð eftir því hvort þau 

eru upprunalega einstofna nöfn (sbr. Auðr) eða gælunöfn (sbr. Ása). Nöfnin verða 

einnig flokkuð gróflega eftir merkingu. Samsettu nöfnin eru greind í forliði og viðliði 

og verður fjallað um hvora liði um sig. Forliðirnir eru einnig flokkaðir merkingarlega 

eftir því sem kostur er en viðliðirnir teknir fyrir í stafrófsröð. 

 

Upprunaleg ósamsett nöfn 

Sum einstofna nöfn eru þannig að erfitt er að skera úr um hvort þau séu dregin af 

tvíliða nafni eða hvort þau séu sérstakar nafnmyndanir. Eins og áður segir koma 

ósamsett, einstofna nöfn fram mjög snemma. Þau geta einnig samsvarað 

                                                 
22 Guðni Jónsson 1978:IX. 
23 Janzén 1947. 
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karlmannsnafni og er þá yfirleitt notað viðskeyti til að leiða kvenkynsmyndina af því. 

Í germönsku voru viðskeytin -ō- og -ī/jō- mikið notuð en þau hafa ýmist fallið brott 

eða breyst og runnið saman við beygingarendingar. Þó skilja þau oft eftir sig ummerki 

í formi klofningar eða hljóðvarpa. Nöfnin Björg og Ólöf eru mynduð með germanska 

viðskeytinu *-ō-. Hið fyrra, sem samsvarar karlmannsnafninu nafninu Bergr, sýnir u-

klofningu, hið síðara, sem er leitt af karlmannsnafninu Ólafr, sýnir u-hljóðvarp. 

Forníslenska nafnið Gerðr er myndað með frumgermanska viðskeytinu *-ī/jō- (< frg. 

*garñ-ī/jō-) og samsvarar karlmannsnafninu Garðr.24 

 Hugsanlegt er að skírnarnafn verði að viðurnefni, þó það sé sjaldgæft.25  Nöfn 

dregin af dýraheitum eru talin með skírnarnöfnunum en þau geta einnig upphaflega 

hafa verið viðurnefni.26  

 Nöfn ásynja voru almennt ekki notuð sem nöfn á mennskum konum en öðru 

máli gegnir um nöfn valkyrja. Þetta stafar af því að meðal Germana voru konur álitnar 

„æðri verur”. Konurnar þóttu standa nær hinum guðlega heimi en karlmennirnir.27  

Sum ásynjunöfn koma fyrir í nafnaskránni sem eiginnöfn og stafar það e.t.v. af því að 

Íslendinga sögur voru ekki ritaðar fyrr en eftir kristnitöku. Þá hafa fornu guðanöfnin 

ekki lengur verið talin heilög og einnig gerast sumar sögurnar eftir kristnitöku. 

 Snúum okkur nú að ósamsettum nöfnum. 

 
Óhlutræn merking 

Auðr: Þetta nafn er líklega sama orð og auð(u)r kvk. ‘örlög, dauði; hamingja, auðna; 

örlagadís, norn’.28  Það er skylt karlkynsorðinu auður ‘ríkidæmi, auðæfi’ en upphafleg 

merking þess er ‘hamingja eða það sem máttarvöldin láta mönnum falla í skaut’. 

Nafnið var aftur tekið upp á 19. öld eftir að hafa legið í dvala síðan á 

víkingatímanum.29  Auðr var einnig nafn á ásynju. 

Björg: Merkingin er ’björgun, hjálp, hlíf’. Það er myndað með germanska 

viðskeytinu *-ō- og samsvarar karlmannsnafninu Bergur.30 

                                                 
24 Jón Axel Harðarson 2001:266–267. 
25 Janzén 1947:39. 
26 Janzén 1947:44. 
27 Janzén 1947:48. 
28 ÁBM 2008:31. 
29 GK & SJ 1991:121. 
30 ÁBM 2008l 61; Jón Axel Harðarson 2001:267. 
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Gerðr: Nafnið er eflaust skylt garður ‘(hlaðinn) veggur, girðing; umgirt svæði’ og 

hefur í upphafi merkt vernd eða verndarvætti almennt eða þá ‘verndargyðju hins girta 

akurs’. Gerðr var annað nafn konu Freys.31  Nafnið er almennt talið samsvara 

karlmannsnafninu Garðr og ef um upprunalegt einstofna nafn er að ræða er það 

komið af frn. *garðī/iō-. Reyndar hafa sumir fræðimenn litið svo á að nöfnin Garðr 

og Gerðr séu styttingar samsettra nafna sem enda á -garðr og -gerðr, sbr. Valgarðr og 

Valgerðr.32  Nafnið var ekki notað aftur fyrr en í kringum 1900.33 

Gróa: Nafnið er vafalítið skylt sögninni gróa ‘vaxa, spretta; verða heilt’, sbr. nno. 

Groa, Grua, fsæ. og fd. Gro (konunafn). Það hefur einnig verið skýrt sem tökunafn úr 

keltnesku, sbr. skosku gruach ’kona’ en það þykir ólíklegt.34  Nafnið hefur verið 

allnokkuð notað síðan á landnámsöld.35 

Heiðr: Nafnið merkir ‘birta, ljómi’, í yfirfærðri merkingu ‘sómi, frægð, tign’. Það er 

leitt af lýsingarorðinu heiður ‘bjartur, skær’,36 sbr. nafnorðið heiður ‘sæmd, tign’ 

(með stofnlægu r-i), sem er af sömu rót. Nafnið þekktist til forna og var helst notað 

sem völvunafn og þannig er það einmitt tilgreint í nafnaskránni. Það kemur fyrir aftur 

í manntali 1910. Sem viðliður kemur -heiðr fyrir í kvennanöfnum eins og Aðalheiðr, 

Ragnheiðr o.fl. 37 

Hjálp: Sama orð og hjálp’aðstoð, liðsinni…’.38  Fyrri kona Örlygs Hrappssonar bar 

þetta nafn39 en engar frekari heimildir eru um notkun þess. 

Hlíf: Sama orð og hlíf  ’vörn, vernd’.40  Nafnið kemur fjórum sinnum fyrir í 

nafnaskránni en virðist ekki hafa verið notað mikið í gegnum tíðina.41  

Katla: Nafnið samsvarar karlmannsnafninu Ketill.42  Um merkingarhlutverk þessa 

orðstofns í mannanöfnum sjá bls. 30. Ef nafnið Katla er gamalt er það komið af frn. 

                                                 
31 ÁBM 2008:241. 
32 Janzén 1947:46. 
33 GK & SJ 1991:245. 
34 ÁBM 2008:280. 
35 GK & SJ 1991:254. 
36 Jón Axel Harðarson (bréflega). 
37 GK & SJ 1991:286. 
38 ÁBM 2008:332. 
39 Guðni Jónsson 1978:89. 
40 ÁBM 2008:340. 
41 GK & SJ 1991:304–5. 
42 ÁBM 2008:450. 
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*katilōn-. Það getur einnig verið stytting á samsettum nöfnum með Ketil- eða -katla.43  

Nafnið hefur ekki alltaf verið notað mikið, það kemur fyrir í manntalinu 1703 en svo 

ekki aftur fyrr en 1910.44 

Ósk: Sama orð og ósk ‘beiðni um e-ð (eftirsóknarvert), löngun’ < germ. *wunskō-.45 

Nafnið hefur verið notað allt frá landnámsöld.46 

Una: Nafnið er dregið af sögninni una ‘dvelja, halda sig, kunna vel við sig’ < 

*wunē/a-.47 Hermann Pálsson telur það hafa merkinguna ‘hamingjusöm kona’.48 

Nafnið hefur verið notað alla tíð síðan á landnámsöld.49  

Unnr: Uppruni nafnsins er sennilega af tvennum toga. Annars vegar er það komið af 

frn. *unnī/iō- ‘elska’, sem upphaflega hefur e.t.v. verið notað sem gæluyrði. Þetta orð 

kemr einnig fyrir sem viðliður í orðum eins og Ingunn(r) og Þórunn(r), sem merkja 

‘sú er nýtur ástar Yngva/Þórs’. Hins vegar er það orðið til við persónugervingu 

nafnorðsins unn(u)r ‘alda, sjór’. Þessu til stuðnings má benda á að dóttir sjávarguðsins 

Ægis ber þetta nafn; einnig kemur það fyrir sem fornnorskt árheiti.50  Nafnið kemur 

aftur fyrir árið 1703.51 

Dýr 

Bera: Merkingin er ‘kvenbjörn’ og er nafnið skylt ber- (í berfjall ‘bjarnarfeldur’ og 

berharðr), bersi, birna og björn. Bera er komið af *berōn- sem leitt er af gömlum n-

stofni *beran- (sbr. fhþ. bero, ef. et. beren). Af þessum sama n-stofni er orðið björn 

komið (í frumnorrænu voru myndir þf. og þgf. ft. *ber-n-unz og *ber-n-umz skynjaðar 

sem fallmyndir u-stofns og leiddi það til endurmyndunar beygingardæmisins).52 Þessi 

orð gætu hafa komið fram í germönsku í stað indóevrópska bjarnarheitisins (sbr. lat. 

                                                 
43 Janzén 1947:47. 
44 GK & SJ 1991:359-360. 
45 ÁBM 2008:694–95. 
46 GK & SJ 1991:439. 
47 ÁBM 2008:1086. 
48 Hermann Pálsson 1960:223. 
49 GK & SJ 1991:543. 
50 Um möguleika þess að nafnið eigi sér tvennan uppruna sjá Janzén 1947:48. 
51 GK & SJ 1991:544–5. 
52 ÁBM 2008:61. 
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ursus, gr. árktos) vegna bannhelgi.53  Nafnið Bera var ekki notað aftur fyrr en á 20. 

öld.54 

Birna: Þetta eiginnafn hefur sömu grunnmerkingu og nafnið Bera, þ.e. ‘kvenbjörn’, 

en samnafnið getur einnig táknað stjörnumerkið Vagninn (sbr. lat. ursa) og ‘skaphörð 

og þrasgjörn kona’.55  Birna er komið af frn. *berniōn- og er það leitt af n-stofninum 

beran- (sbr. hér að ofan) með viðskeytinu -iōn-. Nafnið er notað í Egils sögu og 

Sturlungu en síðan ekki aftur fyrr en á seinni hluta 19. aldar.56 

Mæva: Þetta nafn samsvarar líklega fremur viðurnefninu Már (‘sjófugl af mávaætt’) 

en að það sé veik mynd lýsingarorðsins mær ‘mjór’.57  Nafnið kemur fyrir í 

Landnámu58 en svo ekki aftur fyrr en á 20. öld. 

Rjúpa: Sama orð og fuglsnafnið rjúpa. Uppruni orðsins er umdeildur. Það hefur verið 

talið tengjast fornu litarorði, sbr. lith. raũbas ‘grádoppóttur’, en einnig hefur það verið 

tengt við sögnina ropa og rypta (sagt er að rjúpan ropi). Þetta er þó óvíst. Rjúpa 

kemur bæði fyrir sem konunafn og auknefni í fornu máli 59 en hefur ekki verið notað 

síðan.60 

Svala: Sama orð og samnafnið svala ‘ættkvísl fugla af svöluætt’. Uppruni þess er 

óþekktur en það hefur verið tengt við germ. *swel-, ie. *su ̯el- ‘hreyfast, kvika’ í svala 

‘renna, skolast, streyma’.61  Nafnið er notað í Bandamanna sögu en kemur síðan ekki 

aftur fyrir fyrr en í upphafi 20. aldar.62 

Ýrr: Líklega er nafnið komið af *ūr(w)ī/ *ūr(w)iō- ‘úrarkýr’ (kvendýr úruxans) sem 

leitt var af karlkynsorðinu *ūru- ‘úruxi’.63  Nafnið kemur fyrir í Landnámu og 

Sturlungu en síðan ekki aftur fyrr en á 4. áratug 20. aldar.64  Þegar -rr styttist í 

                                                 
53 ÁBM 2008:50. 
54 GK & SJ 1991:144. 
55 ÁBM 2008:57. 
56 GK & SJ 1991:152. 
57 ÁBM 2008:652; Janzén 1947:57. 
58 GK & SJ 1991:418. 
59 ÁBM 2008:769. 
60 GK & SJ 1991:459. 
61 ÁBM 2008:992. 
62 GK & SJ 1991:517. 
63 Sbr. ÁBM 2008:1167. 
64 GK & SJ 1991:579. 
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bakstöðu á 14. öld hefði Ýrr átt að breytast í Ýr en þegar nafnið var tekið upp á 20. öld 

voru báðar orðmyndirnar notaðar og hliðarmyndin Ír kom svo fram 1970. 

 

Náttúrufyrirbæri 

Mjöll: Sama orð og mjöll ‘nýfallinn snjór, þurr snjór og laus í sér’ sem líklega er 

komið af *mellō < *melnā.65  Eftir víkingatímann kemur það ekki aftur fram fyrr en á 

19. öld og eru vinsældir þess sem seinna nafns miklar.66 

Þúfa: Sama orð og þúfa ‘(ávöl) jarðvegsójafna,…’ < *þūbōn-.67  Nafnið kemur einu 

sinni fyrir í nafnaskránni og samkvæmt Íslendingabók var ein stúlka skírð þessu nafni 

árið 1879. 

Bardagi eða vopn 

Gríma: Nafnið er að öllum líkindum leitt af karlmannsnafninu Grímr (‘varinn með 

höfuðhlíf, maður sem hefur hjálm’) en þó hefur það einnig verið talið dregið af 

nafnorðinu gríma ‘sérstök andlitshula, dulargervi, †hjálmur, nótt’.68 Janzén telur 

mögulegt að Gríma sé dregið af samsettum nöfnum sem mynduð eru með forliðnum 

Grím- eða viðliðnum -gríma.69  Nafnið hefur ekki verið notað mikið í gegnum tíðina, 

árið 1855 bar aðeins ein kona það en 14 árið 1989.70  Lítil útbreiðsla þess gæti bent til 

að það sé fremur notað sem stuttnefni en skírnarnafn. 

Hildr: Nafnið merkir ’orrusta’ og var einnig nafn æðstu valkyrjunnar.71  Það er komið 

af frg. *heldī/iō-, sem upphaflega hafði merkinguna ‘eggjun, storkun, ögrun’.72 

Andlegt atgervi eða hugarástand 

Dalla: Uppruni nafnsins er sennilega germanskur, sbr. fe. mannsnafnið Dealla og 

lýsingarorðið deall ‘stoltur, djarfur’, sbr. einnig mhþ. ge-telle ‘fallegur, kurteis’. 

                                                 
65 ÁBM 2008:627. 
66 GK & SJ 1991:415. 
67 ÁBM 2008:1200. 
68 Hjá GK & SJ 1991:253 eru athyglisverðar hugmyndir um upprunalegt merkingarhlutverk nafnsins 
Gríma en þar er gengið út frá merkingunni ‘hjálmur, nótt’. 
69 Janzén 1947:47. 
70 GK & SJ 1991:253. 
71 Janzén 1947:47. 
72 Lühr 2000:196. 
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Nafnið er skylt goðaheitunum Dellingur, Heimdallur og Mardöll. Það kemur fram í 

Landnámu en var síðan ekki notað aftur fyrr en í byrjun 20. aldar.73 

 

Útlit 

Ljót: Nafnið er komið af kvenkynsmynd frumnorræna lýsingarorðsins *leuhta- ‘ljós, 

bjartur’, sbr. fe. léoht, fhþ. lioht ‘bjartur’.74  Það hefur seinna horfið (nema í 

samsetningum) vegna tengingar við lýsingarorðið ljótur ‘ófríður’ (< *leuta-).75  

Gælunöfn 

Oft er erfitt að skera úr um af hvaða nafni gælunafn er dregið og einnig hvort um er að 

ræða gælunafn eða viðurnefni. Sum gælunöfn hafa orðið að sjálfstæðum 

skírnarnöfnum á seinni öldum. Gælunöfn hafa oft orðið til við styttingar samsettra 

nafna og hefur þá ýmist forliður eða viðliður verið felldur niður. Í sumum tilvikum 

fær gælunafnið (stuttnefnið) veika beygingu. Auk þess geta gælunöfn tekið 

samhljóðalengingu (sbr. Sigga af Sigríður) en engin dæmi eru um það í forníslensku. 

Ása: Stuttnefni af nöfnum sem hafa forliðinn Ás-. Það hefur verið notað allt frá 

landnámsöld og fram til okkar daga.76 

Ásta: Upphaflega stuttnefni af nöfnum sem hafa forliðinn Ást-. Það getur þó í sumum 

tilvikum verið leitt af nafnorðinu ást ‘elska, kærleikur’. Í Landnámu er Ásta nafn 

móður Ólafs helga Haraldssonar en hér á landi kemur það fyrst fyrir á 13. öld.77 

Bót: Líklega er nafnið dregið af nafnorðinu bót ‘bati, betrun, lagfæring’. Í Landnámu 

var það nafn á ambátt Ketilbjarnar gamla. Það kemur fram í manntali 1646 en síðan 

hefur það eingöngu verið notað í samsetningnum.78 

Eyja: Stuttnefni af nöfnum sem mynduð eru með Ey-, -ey. Nafnið kemur einu sinni 

fyrir í Landnámu og í fornbréfi frá 16. öld en er ekki notað aftur fyrr en í upphafi 20. 

aldar.79 

                                                 
73 ÁBM 2008:105; GK & SJ 1991:178. 
74 ÁBM 2008:570. 
75 GK & SJ 1991:387. 
76 GK & SJ 1991:129. 
77 GK & SJ 1991:132–3. 
78 GK & SJ 1991:164. 
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Fríðr: Í upphafi sennilega notað sem stuttnefni af nöfnum sem hafa viðliðinn -fríðr 

Nafnið kemur einu sinni fyrir í nafnaskránni sem konunafn og einu sinni sem 

ásynjuheiti. Það kemur svo aftur fram í manntali árið 1703 og er enn notað.80 

Gyða: Nafnið er talið stytting af Gyðríðr (Guðríður).81  Það hefur verið notað töluvert 

allt frá landnámi.82 

Halla: Stuttnefni af nöfnum með forliðnum Hall- og viðliðnum -halla. Það kemur 

fyrir í Landnámu og hefur verið notað alla tíð síðan.83 

Jóra: Stuttnefni af nöfnum sem byrja á Jór-. Nafnið kemur fyrir í Landnámu og í 

Bárðar sögu Snæfellsáss en er svo ekki notað aftur sem skírnarnafn fyrr en á 20. öld.84  

Lína: Nafnið kemur einungis einu sinni fyrir í Landnámu en ekki í öðrum 

fornbókmenntum. Það kemur ekki fyrir aftur fyrr en í manntali 1910. Í nútímamáli er 

Lína stuttnefni af kvennanöfnum sem enda á -lína, sbr. Berglína og Guðlína.85  

Lofthæna: Nafnið hefur sennilega verið gælunafn, og liðurinn Loft- vísar fremur til 

þess sem er upphafið en til andrúmsloftsins, sbr. karlmannsnafnið Loftur.86 

Svana: Stuttnefni myndað af nöfnum sem hafa forliðinn Svan- (sbr. Svanborg, 

Svanfríðr og Svanlaug).87  Ein kona ber það í Landnámu en síðan kemur það ekki 

fyrir fyrr en á 3. áratug 20. aldar.88 

Þóra: Stuttnefni af nöfnum með forliðunum Þor-, Þór- og viðliðnum -þóra.89 Algengt 

nafn til forna og er enn notað.90 

Æsa: Nafnið er stuttnefni af samsettum orðum með forliðnum Æs-, sbr. fsæ. 

Æsborgh, Æshild, fdö. Esgerth, Estrith (: Ásbjörg, Áshildr, Ásgerðr, Ástríðr 

                                                                                                                                            
79 GK & SJ 1991:216–7. 
80 GK & SJ 1991:236–7. 
81 ÁBM 2008:290. 
82 GK & SJ 1991:268. 
83 GK & SJ 1991:273–4. 
84 GK & SJ 1991:347. 
85 GK & SJ 1991:386. 
86 ÁBM 2008:573. 
87 Janzén 1947:61. 
88 GK & SJ 1991:518. 
89 ÁBM 2008:1187. 
90 GK & SJ 1991:593. 
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< *Ás[t]ríðr).91  Nafnið kemur fyrir á nokkrum stöðum í Íslendinga sögum og 

Landnámu og hefur verið notað alla tíð síðan.92 

Ásynjur og valkyrjur 

Nöfn ásynja voru yfirleitt ekki notuð sem kvennanöfn á víkingatímanum. Ástæðan er 

sú að ásynjur voru taldar heilagar og því fannst mönnum ekki við hæfi að skíra 

mennskar konur nöfnum þeirra.93  Ásynjuheiti koma þó sum fyrir í nafnaskránni sem 

kvennanöfn en valkyrjunöfn voru oftar notuð. Í þeim tilvikum sem nöfnin voru notuð 

sem eiginnöfn mennskra kvenna eru þau flokkuð sem samsett eða ósamsett eftir því 

sem við á.  

 Mörg ásynju- og valkyrjuheiti hafa þó ekki verið tekin upp sem kvennanöfn 

fyrr en á 19. eða 20. öld.94  Eru valkyrjunöfnin flest vinsælli sem síðara nafn enda eru 

þau yfirleitt stutt og henta því vel sem slík. Nöfn ásynja og valkyrja eru oft mjög 

lýsandi og eru þau nátengd eiginleikum/hlutverki þeirra. Fjallað verður um nöfnin í 

stafrófsröð. 

Bestla: Þetta er nafnið á móður Óðins en hún var af jötnaættum. Uppruni þess er óviss 

en það gæti verið skylt bast og þá haft merkinguna ‘sú sem hefst við í eða er reyrð 

basti’ eða eitthvað þvíumlíkt. Það hefur einnig verið tengt við ffrísn. bōst (< *banst-) 

‘hjúskapartengsl, hjónaband’. Samkvæmt því hefði Bestla (< *bæstla < *banstilōn) í 

öndverðu merkt ‘eiginkona’. En sú tenging er þó talin ólíkleg.95  Nafnið kom fyrst 

fyrir í manntali árið 1989.96 

Bil: Nafnið gæti verið skylt nafnorðinu bil ‘millibil; meiðsli, bilun; tímaskeið, 

andartak…’ og sögninni bila ‘skaddast, bregðast’ og þá vísað til við minnkandi 

tungls. Ásynjan Bil var tengd tunglinu.97  Tveir konur bera nafnið í dag og eru þær 

skyldar.98 

                                                 
91 GK & SJ 1991:603 eru þeirrar skoðunar að Æsa sé hliðarmynd af Ása sem „sótt [sé] til 
fleirtölumyndarinnar æsir” (af ás, físl. áss). Það er afar ósennilegt vegna þess að stofnbrigði fleirtölu 
mynduðu ekki afleiðslugrunn fyrir önnur orð. 
92 GK & SJ 1991:603. 
93 Janzén 1947:48. 
94 GK & SJ 1991:19. 
95 ÁBM2008:52. 
96 GK & SJ 1991:150. 
97 ÁBM 2008:55. 
98 Sjá Ísl. bók. 
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Eir: Ásynjunafn, sem merkir ‘hlífð, náð, friður’.99  Nafnið var fyrst tekið upp sem 

kvennanafn á 4. áratug 20. aldar og hefur verið notað allnokkuð síðan, þó fremur sem 

seinna nafn.100  

Fold: Þetta er annað nafn Jarðar. Það merkir ’land, jörð; mosavaxið land á lágum 

fjöllum; vot, snöggvaxin graslág í fjalli; sléttlendis harðvelli’.101  Nafnið er borið sem 

annað eiginnafn en myndin Folda sem fyrra eiginnafn. Þá er -fold notað sem viðliður í 

nöfnunum Ísafold og Ísfold. 

Freyja: Gyðjan sem bar þetta nafn var systir Freys Njarðarsonar. Þau tilheyrðu 

upphaflega Vönum. Freyja (< *fraujōn) er í raun kvenkynsmynd nafnsins Freyr        

(< *fraujaz), sem merkti ‘herra, drottinn’, sbr. gotn. frauja k. ‘þ.s.’ (< *fraujan-).102  

Á 19. öld varð nafnið vinsælt líkt og önnur goðafræðleg nöfn.103 

Frigg: Nafnið er komið af germ. *frijjō, sem merkti ‘ást, kærleikur’, og er það skylt 

sögninni fría, frjá ’elska, unna’. Sem gyðjunafn er það persónugervingur ástar og 

kærleika.104  Notkun þess sem kvenmannsnafns er ekki gömul hérlendis, það kom 

fyrst fyrir í manntali árið 1989.105 

Gefjun: Þetta gyðjunafn er sennilega leitt af ō-sögn *gabjōn sem merkti ‘gefa 

ríkulega, auðga’ e.þ.u.l. og er skylt sterku sögninni *geban, ísl. gefa. Fyrrnefnda 

sögnin er mynduð af nafnorðinu *gabjō- kvk. (‘rausnarleg gjöf, auðgun’ e.þ.u.l.) sem 

á sér samsvörun í germ. -latn. gyðjuheitinu Gabiae en það var notað um móðurgyðjur 

(Matronae Gabiae, Junones Gabiae, sbr. einnig Alagabiae).106  Nafnið hefur verið 

tekið upp aftur á allra síðustu árum. 

Gefn:. Eitt af nöfnum Freyju. Það er líklega orðið til úr *gabīni- ‘rausnarleg gjöf’ og 

leitt af sögninni *gabjan ‘gefa ríkulega’ (: *geban ‘gefa’). Við persónugervingu hefur 

                                                 
99 ÁBM 2008:149. 
100 GK & SJ 1991:197. 
101 ÁBM 2008:200. 
102 ÁBM 2008:208. 
103 GK & SJ 1991:230. 
104 Um uppruna og myndun nafnsins Frigg sjá Jón Axel Harðarson 2008:162–3. 
105 GK & SJ 1991:236. 
106 Jón Axel Harðarson (bréflega). Sbr. ÁBM 2008:236. 
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það fengið merkinguna ‘sú er gefur ríkulega’.106  Nafnið kom fyrst fyrir sem eiginnafn 

1910.107 

Gná: Nafnið kann að vera skylt sögninni gnýja ‘dynja, bylja; knýja […]’ og merkir þá 

‘sú sem knýr á eða fer með gný’. Samkvæmt því væri það komið af *gnawō.108  

Nafnið kom fyrst fram sem kvennanafn 1989.109 

Gunnr: Orðið gunnr merkir ‘orrusta, bardagi’, og er komið af i-stofninum *gunþi- 

kvk. Það er myndað af ie. rótinni *gw̯hen- ‘slá, drepa’, sem einnig er til staðar í lat. dē-

fendō ‘ég ver’ (eig. ‘ég slæ/drep af mér’) og gr. phónos ‘dráp’. Í fornnorrænu. varð nn 

að ð á undan r110 og því er einnig til hliðarmyndin Guðr. Nafnið var fyrst notað 

hérlendis sem eiginnafn á 3. áratug 20. aldar.111 

Hlökk: Valkyrjunafn sem líklega er tengt sögninni hlakka ‘hælast um’. Það kom fyrst 

fram sem eiginnafn hérlendis 1989.112 

Hrund: Valkyrjuheiti sem er skylt sögninni hrinda ‘stjaka við, ýta frá sér, hrekja 

burt…’.113  Upphafleg merking þess hefur verið ‘hrinding’ en við persónugervingu 

breyttist hún í ‘sú er hrindir’. Nafnið kom fyrst fram 1910.114 

Hörn: Eitt af nöfnum Freyju. Uppruni þess er óviss en það gæti verið komið af 

*harw-īnō og verið skylt hör ‘jurt sem lín er unnið úr; léreft; línþráður, 

†bogastrengur’ (< *harwaz). Upphaflega hefði nafnið vísað til gyðju sem tengdist hör 

og spuna (hörgyðju, örlagagyðju).115    Það var ekki fyrr en á 3. áratug 20. aldar að 

það komst í notkun hér á landi.116 

Ilmr: Valkyrjunafn sem líklega er komið af < *elmī/ijō- en þar sem ekki er vitað 

hvaða hlutverki valkyrjan gegndi er erfitt að komast að uppruna nafnsins. Það hefur 

helst verið tengt við trjáheitið álmur, sbr. fhþ. elmo, elm, elmboum, fe. elm, en einnig 

                                                 
107 GK & SJ 1991:241. 
108 ÁBM 2008:261, 264. 
109 GK & SJ 1991:250. 
110 ÁBM 2008:289. 
111 GK & SJ 1991:266. 
112 GK & SJ 1991:305. 
113 ÁBM 2008:373, 381. 
114 GK & SJ 1991:313. 
115 GK & SJ 2008:412–3. 
116 GK & SJ 1991:318. 
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við sögnina ilma og nafnorðið jálmur ‘hávaði’.117  Nafnið kom fyrst fram í manntali 

árið 1989118 

Lofn: Ásynjunafn sem er skylt nafnorðinu lof og lýsingarorðinu ljúfur.119  Sennilega 

samsvarar það gotn. lubains ‘von’ og fe. lufen ‘von, ást (?)’ (< germ. *lubaini-).120  

Nafnið kom ekki fram í manntali fyrr en árið 1989.121 

Mist: Valkyrjuheiti sem e.t.v. hefur merkt ‘sú sem veldur missi’ og er þá skylt sæ. 

mista, d. miste ‘missa, tapa’. Það hefur einnig verið tengt við nafnorðið mistur og 

samkvæmt því hefði merking þess verið ‘sú sem fer með skýjum eða þokumistri.’  

Þetta er þó talið vafasamt.122  Nafnið kemur fyrst fram 1989.123 

Nanna: Deilt hefur verið um uppruna þessa ásynjunafns. Það er frekar talið skylt 

nenna ‘hafa dug eða vilja til, vera ólatur við’ og got. anananþjan ‘dirfast’ en að það sé 

gæluorð af sama toga og sæ. (máll.) nanna ‘móðir’, lþ. og hþ. nanne ‘faðir’.124  Hér á 

landi kemur nafnið fyrst fyrir sem eiginnafn á 19. öld.125 

Rán: Ásynjunafn, komið af germ. *rahnō ‘ákvörðun’ sem við persónugervingu fékk 

merkinguna ‘sú er ákvarðar, ræður’. Það er skylt lýsingarorðinu rænn ‘áræðinn, 

djarfur’, nafnorðinu ræna ‘meðvitund, skynsemi, hugsun’ og fleiri orðum.126  Nafnið 

var fyrst notað á 5. áratug 20. aldar.127   

Sága: Þetta ásynjunafn er sennilega skylt sögninni séa, sjá og komið af germ. *sēgw
ōn 

sem merkti ‘sú sem sér (fyrir) …’.128  Nafnmyndin Sága er ekki notuð í dag en 

hugsanlegt er að ritmynd hennar < Saga> (án lengdartáknunar rótarsérhljóðs) í eldri 

                                                 
117 ÁBM 2008:419. 
118 GK & SJ 1991:320. 
119 ÁBM 2008:573. 
120 Sbr. Meid 1967:118. 
121 GK & SJ 1991:388. 
122 ÁBM 2008:624. 
123 GK & SJ 1991:414. 
124 ÁBM 2008:658, 663. 
125 GK & SJ 1991:419. 
126 Sbr. Jón Axel Harðarson 2002:44–5. 
127 GK & SJ 1991:455. 
128 Sbr. ÁBM 2008:792. 
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heimildum hafi runnið saman við nafnið Saga sem er sama orð og samnafnið saga 

‘frásögn, atburðarrás’. Í manntalinu 1910 er ein kona skráð með nafninu Saga.129 

Sif: Ásynjunafn sem er persónugervingur skyldleika, blóðbanda og ættartengsla og 

komið af frn. *sibjō-, sbr. gotn. sibja ‘skyldleiki’, fe. sibb ‘blóðbönd, ást, vinátta, 

friður, hamingja’.130  Það var ekki notað sem eiginnafn fyrr en á 3. áratug 20. aldar.131 

Sjöfn: Ásynjunafn, skylt sjafni ‘ást, geðþokki; unnusti’.132  Uppruni þessara orða er 

óljós. Einna helst kemur til greina að þau séu komin af germ. *sefnō- og *sefna(n)- og 

tengist find. sápati ‘hann/hún lætur vel að, annast um’, gr. hépō ‘ég fæst við, er 

önnum kafinn við’.133  Nafnið kemur fyrst fram sem skírnarnafn í manntali 1910.134  

Skuld: Nafn á örlaganorn. Það er skylt sögninni skulu og hefur upphafleg merking 

þess verið ‘skylda’, sbr. fhþ. sculd, scult, fe. scyld ‘þ.s.’ < germ. *skulþi/ði-  Í 

norrænni goðafræði er Skuld sú örlaganorn sem ræður framtíðinni.135  Nafnið hefur 

verið tekið upp sem skírnarnafn á 20. öld. 

Sól: Ásynjuheit sem er sama orð og sól ‘lýsandi hnöttur, helsti hnöttur sólkerfis;…’. 

Það er sennilega komið af germ. *sōwulō (: gotn. sauil [sO.il] hk. < *sōwila-).136  Sem 

eiginnafn er nafnið ungt, það kemur fyrst fram sem skírnarnafn í manntali 1989137 en 

það kemur fyrir í nafnaskránni sem forliður (Sólrún).138 

Vár: Ásynjunafn sem skylt er nafnorðinu várar † ‘sáttmáli, trúnaður, hollusta’, fe. 

wǣr kv. ‘samningur, vernd…’, fhþ. wāra ‘sáttmáli, tryggð, hollusta’.139  Nafnið hefur 

verið tekið upp sem skírnarnafn á allra síðustu árum. 

                                                 
129 GK & SJ 1991:469. 
130 Sbr. t.d. Kluge 1975:710. 
131 GK & SJ 1991:476. 
132 ÁBM 2008:823. 
133 Jón Axel Harðarson (bréflega). 
134 GK & SJ 1991:497. 
135 ÁBM 2008:872. 
136 Sbr. ÁBM 2008:927 og Jón Axel Harðarson 2001:38–9. 
137 GK & SJ 1991:505. 
138 Í nafnaskránni eru tilfærð þrjú kvennanöfn sem eiga að hafa forliðinn Sól-, þ.e. Sólrún, Sólveig og 
Sólvör. Tvö þau síðastnefndu hafa reyndar forliðinn SÄl- (> Sol-, Söl-) < *sali-, sbr. ísl. salur ‘stór 
stofa, heimkynni, bústaður, ...’ (sbr. Janzén 1947:88). Þannig samsvarar SÄlveig (> Solveig) 
merkingarlega nafninu Rannveig (forliðurinn Rann- er sama orð og rann ‘hús, heimili’) og SÄlvÄr (> 
Solvör, Sölvör) er sama nafn og Salvör. Síðar hefur forliður þessara nafna blandaðist forliðnum Sól-. 
139 ÁBM 2008:1105–6. 
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Þrúðr: Dóttir Þórs bar þetta nafn, sem er komið af germ. *þrūþi- kvk. ‘afl, styrkur’. 

Það er skylt sögninni þróa(st) og þroski. 140  Nafnið hefur verið notað hér síðan á 13. 

öld.141 

Samsett nöfn 

Eins og áður hefur komið fram er það indóevrópskur arfur að mynda nöfn með 

tveimur nafnliðum og í nafnaskránni eru tvíliða nöfnin mun fleiri en þau einstofna. 

Forliðir eru um áttatíu og er fjórðungur þeirra einnig notaður sem viðliður. Aðrir 

viðliðir eru um tuttugu. Nánast allir forliðirnir geta verið notaðir bæði fyrir kvenkyns 

og karlkyns nafn og fer það eftir endingu/mynd viðliðarins hvort kynið nafnið ber. 

Eins og áður er getið er það yfirleitt viðliðurinn sem ber aðalmerkingu nafnsins, 

forliðurinn ákvarðar hann nánar. 

 Það hefur lengi tíðkast á Íslandi að skíra börn eftir nákomnum ættingja og eru 

tvíliðuð nöfn tilvalin til þess þar sem ýmist er hægt að nota þau óbreytt eða nota 

aðeins annan samsetningarlið þeirra, þ.e. forlið eða viðlið. Með seinni aðferðinni 

verða til ný nöfn, nýjar samsetningar sem bætast við nafnaforðann. 

 Hér að neðan verður hver liður tekinn fyrir og merking hans og uppruni 

skýrður eftir því sem hægt er. Þá verður tekið fram með hvaða viðlið forliðirnir voru 

notaðir til forna og einnig taldir upp þeir viðliðir sem bæst hafa við notkun þeirra. 

Innan sviga verður síðan ártal sem sýnir hvenær viðliðurinn kom fyrst fyrir með 

viðkomandi forlið og er þar stuðst við bók Guðrúnar Kvaran og Sigurðar Jónssonar 

Nöfn Íslendinga. Í þeim tilvikum sem viðkomandi samsetning kemur ekki fyrir í þeirri 

bók er ekkert ártal tekið fram. Síðustu upplýsingar sem Guðrún og Sigurður studdust 

við eru frá 1989. 

 

Forliðir 

Bardagi eða vopn 

Bryn-: Af brynja ‘pansari, herklæði’ en upphafleg merking þess orðs hefur verið 

‘brjósthlíf’. Brynja er tökuorð úr gall., sbr. fír. bruinne ‘brjóst’ < *brusnios. 

Forliðurinn kom fyrir í samsetningum með -gerðr, -hildr og -vör og í dag er hann 

                                                 
140 Um uppruna og myndun þessara orða sjá Jón Axel Harðarson 1993:281–2. 
141 Hermann Pálsson 1960:228. 
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einnig notaður með -dís (s.h. 19. aldar) og -fríður (1989), sbr. stuttnefnið Brynja 

(1921–30).142 

Geir-: Af geir ‘spjót’. Liðurinn var notaður í samsetningum með -björg, -dís, -hildr, 

laug,- ný og -ríðr og nú einnig með -fríður (1910) og -rún (1910).143 

Grím-: Af gríma ‘sérstök andlitshula, dulargervi; hjálmur; nótt’. Forliðurinn var áður 

aðeins notaður í nafninu Grímhildr en í manntalinu 1910 kemur hann einnig fyrir með 

-heiður og eru báðir viðliðirnir notaðir í dag.144 

Gunn-: Af gunnur ‘orrusta, bardagi’. Nafnliðurinn kom fyrir með -fríðr, -hildr, -laug 

og -vör en seinna bættust við -björg (1910), -borg (1989), -dís (1989), -dóra (1910),        

-ella, -heiður (1910), -jóna (19. öld), -leif (1921–30), -löð, -rún (1989), -veig (1910) 

og -þóra (1910).145 

Her-: Af her ‘vopnað lið’ (< germ. *harja-).146  Þessi forliður kom áður fyrir með       

-dís,- gerðr, -ríðr, -vör og -þrúður og nú einnig með -björg (1703), -borg (17. öld) og 

-fríður (1989) en -ríðr hefur ekki verið notað síðan á Landnámsöld.147 

Hildi-: Af hildur ‘orrusta’. Í nafnaskránni kemur þessi forliður fyrir í samsetningum 

með -guðr, -gunnr og -ríðr en er nú notaður með -gerður (1910), -gunnur og -sif (20. 

öld).148 

Hjör-: Þessi forliður sem merkir ‘sverð’ (< germ. *heru-) kom fram með -guðr,          

-gunnr og -þrimul en þeir liðir eru ekki í notkun lengur heldur -björg, -dís (s.h. 18. 

aldar) og -ný (1989).149 

Járn-: Af járn ‘málmur’. Í nafninu Járngerðr og er sú samsetning enn í notkun ásamt 

nafninu Járnbrá (1646).150 

Odd-: Af oddur ‘broddur, fremsti hluti einhvers’. Til forna var þessi forliður notaður 

með -björg, -fríðr, -katla, -laug, -leif, -ný og -vör en nú einnig með -freyja (1989),            

-gerður (síðan í Sturlungu), -hildur (1646) og -rún (seint á 17. öld). Viðliðirnir -leif og 

-vör eru ekki lengur notaðir með forliðnum Odd-.151  Nöfnin Orný og Otkatla eru 

                                                 
142 GK & SJ 1991:168–9. 
143 GK & SJ 1991:241–3. 
144 GK & SJ 1991:252–3. 
145 GK & SJ 1991:263–7. 
146 ÁBM 2008:321. 
147 GK & SJ 1991:290–4. 
148 GK & SJ 1991:297–8. 
149 ÁBM 2008:336; GK & SJ 1991:302. 
150 GK & SJ 1991:338. 
151 GK & SJ 1991:427–430. 
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hliðarmyndir (ritmyndir) af Oddný og Oddkatla (< Oddkell) en þau eru ekki notuð í 

dag. 

Sig-: Af sigur ‘það að hafa betur’. Í nafnaskránni kemur þessi forliður aðeins fyrir 

með í nöfnunum Signý og Sigríðr en er nú einnig notaður með -dís (1910), -dóra 

(1989), -fríð (1910), -fríður (1855), -gerður (1845), -rún (15. öld), -þóra (1855) og          

-þrúður (17. öld). Nafnið Sigyn er myndað með forliðnum Sig- og viðliðnum -yn       

(< * -vin) og var fyrst notað sem eignnafn hér á síðustu áratugum 20. aldar.152 

Sigr-: Hliðarmynd af Sig-. Í nafninu Sigrfljóð. Nú er samsvarandi mynd Sigur- notuð í 

fjölmörgum samsetningum: -ást (1910), -björg (1703), -björt (1845), -borg (1703),      

-dís (1855), -dríf (16. öld), -drífa (15. öld), -ey (1845), -finna (1855), -fríð (1910),       

-laug (17. öld), -leif (19. öld), -lín (1845),-lína (1845), -ósk (19. öld), -rós (1845),        

-unn (1910), -veig (17. öld) og -vina (1910).153 

Skjald-: Af skjöldur ‘sérstakt hlífðartæki í höggorrustu’.154  Í nafnaskránni kemur 

þessi forliður fyrir með -dís, -gerðr og -vör og voru nafnberarnir skyldir (móðir og 

dætur hennar tvær). Nöfnin hafa ekki verið notuð síðan. 

Val-: Þessi forliður er margfaldur í roðinu. Hann getur verið nafnorðið val ‘kjör, 

kosning; afbragð, úrval’ eða valur ‘lík á vígvelli, vopnbitnir menn’. Hann er einnig 

talinn geta tengst þjóðflokksheitinu Valir sem notað var um keltneska íbúa Norður-

Frakklands. Samsetningarnar Valborg, Valdís og Valgerðr hafa verið í notkun allt frá 

landnámstíð. Hin fyrstnefnda er tökuorð úr þýsku (sbr. fornháþýsku Wahlburg). Nú er 

Val- einnig notað með -björg 1703), -ey (1931-40), -fríður (1910), -ný (1910), -rós 

(1910), -rún (1989) og -þrúður.155 

Vig-: Þessi nafnliður er skyldur sögninni vega ‘drepa’ og nafnorðinu víg ‘dráp, 

bardagi’. Til forna í nafninu Vigdís og nú einnig Viglín (1989). Hann er einnig notaður 

með -dögg (1931–40) í myndinni Víg-.156 

Vet-: Í nafnaskránni kemur þessi forliður fyrir með viðliðnum -hildr og er tekið fram 

að nafnberinn sé skrælingjakona. Forliðurinn er sennilega kominn af vétt ‘bardagi’, 

sbr. vetfang, vettvangur < véttvang(u)r (sem upphaflega merkti ‘vígvöllur).             

                                                 
152 ÁBM 2008:813; GK & SJ 1991:476–481,494–5. 
153 GK & SJ 1991:482–493. 
154 GK & SJ 1991:499. 
155 ÁBM 2008:1098–1100; GK & SJ 1991:551–6. 
156 GK & SJ 1991:562–3, 569. 
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Sbr. karlmannsnafni †Vetleif(u)r.157  Nafnið er þá myndað á sama hátt og Gunnhildr, 

þ.e. báðir nafnliðir merkja ‘orrusta, bardagi’. 

 

Trúarbrögð 

Liðir af þessu tagi eru flestir dregnir af goðanöfnum. 

Álf-: Nafnliðurinn er af sama stofni og nafnorðið álfur ‘hulduvættur, huldumaður’.158  

Hann var notaður með -dís, -gerður, -heiðr og -hildr. Álfgerður var ekki notað aftur 

fyrr en eftir 1989. Hinar samsetningarnar hafa alltaf verið notuð en í mismiklum mæli. 

Síðar hafa viðliðirnir -ey, -rún (1845) og -sól bæst við.159 

Ás-: Af ás ‘guð’ (< frn. *ansu-R). Með nafnliðnum hafa foreldrar óskað barni sínu 

verndar guðanna.160  Í samsetningum með -borg, -dís, -gerðr, -hildr, -laug, -leif, -ný 

og -vör, sbr. einnig stuttnefnið Ása. Seinna hafa nafnliðirnir -björg (þegar á 

landnámsöld), -rós og -rún (1910) verið teknir upp en -leif, -vör og -þrúður eru ekki 

notaðir í dag.161 

Eir-: Af ásynjuheitinu Eir. Í nafninu Eirný og nú einnig með -dís.162 

Frey-: Af nafni goðsins Frey.163  Nafnliðurinn er notaður í samsetningum með -dís og 

-gerðr. 

Guð-: Af nafnorðinu guð/goð.164  Til forna kom þessi forliður fyrir með -björg,           

-finna, -laug, -leif, -ný, -ríðr og -rún en nú einnig með -björt (1910), -borg (1845), -

dís (1910), -fríður (17. öld), -lín (1845), -mey (1910) og -veig (1845). 165  Nafnið 

Guðrún gæti einnig geta verið myndað með forliðnum Gunn- (< *gunþi-) (sbr. gunnur 

‘orrusta’) vegna þess að í fornnorrænu breyttist nnr í ðr, en sú tenging er þó óviss.166  

Guðlaug og Guðríðr höfðu hliðarmyndirnar Gyðlaug og Gyðríðr, Gýríðr.167  Af 

þessum hliðarmyndum er aðeins Gyðríður enn í notkun. 

                                                 
157 ÁBM 2008:1128 
158 ÁBM 2008:11. 
159 GK & SJ 1991:124. 
160 Janzén 1947:65. 
161 GK & SJ 1991:129–132, 136. 
162 GK & SJ 1991:197. 
163 ÁBM 2008:207. 
164 ÁBM 2008:285. 
165 GK & SJ 1991:255–262. 
166 Janzén 1947:74. 
167 Hermann Pálsson 1960:193. 



 25 

Ing-: Hliðarmynd af Yng(v)- (s.þ.). Þessi forliður er kominn af goðanafninu Yngvi 

(eða réttara sagt óhljóðverptum fyrirrennara þess) < germ. *Ingwa-.168  Myndin Ing- 

kemur fyrir með -unn, -uðr. Nafnið Ingveldur er yngri hliðarmynd af Yngveldr (sjá 

undir Yng(v)-). Ing- kemur nú einnig fyrir með -dís (1989), -ey (1989), -heiður,           

-hildur (1801) og -rún (1989).169  

Ingi-: Þessi forliður er skyldur nafninu Yngvi (sjá um Ing- hér að ofan). Hann er 

kominn af *Ingwija- sem merkti ‘sá er tengist Yngva’.170  Hann kom fyrir með -björg, 

-gerðr, -leif og -ríðr. Samsetningum með Ingi- hefur fjölgað, nú eru einnig notaðir 

viðliðirnir -björt (1989), -borg (1910), -finna (1910), -fríð, -fríður (1910), -laug 

(1910), -lín (1703), -rún (1989), rós (1989), -sól og -veig (1910).171 

Ragn-: Þessi nafnliður er kominn af stofni orðsins regin, rögn ‘goð, goðmögn’. Það 

merkti upphaflega ‘ákvörðun’ (sbr. gotn. ragin ‘ákvörðun, ráð’) en við 

persónugervingu breyttist merkingin í ‘sá/sú er hefur ákvörðunarvald’.172  Forliðurinn 

var áður notaður með -heiðr og -hildr en nú einnig með -ey (1989) og -dís.173 

Regin-: Af sama orði og Ragn-. Í nafninu Reginleif en sú samsetning hefur ekki 

komið fyrir síðan.174 

Vé- Þessi forliður, sem merkir ‘helgistaður’ < *wiha-, var notaður í samsetningum 

með -dís, -fríðr, -laug og -ný til forna. Af þessum samsetningum er Védís sú eina sem 

hefur verið í notkun alla tíð síðan. Véfríðr hefur ekki komið fyrir síðan, en Vélaug og 

Véný komu fram aftur á 20. öld.175 

Yng-: Hliðarmynd af Ing- (sjá hér að ofan). Í nafnaskránni koma fyrir 

samsetningarnar Ynghildr og Yngvildr en þær eru báðar orðnar til úr *Ingwa-hildī/iō-. 

Nafnið Yngveldr, sem kemur fyrir í fornbréfum frá 15. öld, er sennilega sett saman úr 

Yng- og -veldr (< *Ingwa-waldī/iō-) og er það þá kvenkynsmynd nafnsins *Yngvaldr 

sem hefur glatast í norrænu en er varðveitt í fhþ. Ingwald, Ingold, fe. Ingwald.176  

Annars hefur Yngveldr verið skýrt sem ummyndun úr Yngvildr. Eins og nefnt var hér 

að ofan er nafnið Ingveldr yngri mynd af Yngveldr.177 

                                                 
168 Jón Axel Harðarson 2009. 
169 GK & SJ 1991:321–7. 
170 Jón Axel Harðarson 2009. 
171 GK & SJ 1991:321–7. 
172 Jón Axel Harðarson 2002:46. 
173 GK & SJ 1991:452. 
174 GK & SJ 1991:455. 
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Þor-: Hliðarmynd af Þór-, notuð með -björg, -finna, -gerðr, -gríma, -katla og -ljót. 

Þorgríma er ekki notað nú en bæst hafa við samsetningar með -bera (1989), -birna 

(1989) og -leif  (14. öld).178  

Þór-: Goðanafnið Þór (< *þunara-).179  Þessi forliður hefur hliðarmyndirnar Þór- og 

Þor- og er sú síðari orðin til við afstöðustyttingu á undan vissum samhljóðum. Í 

nafnaskránni er forliðurinn notaður með -arna, -dís,- elfr, -ey, -gunna, -gunnr, -halla, 

-hildr, -laug, -ný, -odda, -ríðr (Þóríður, Þórríður), -unn, -vé ,-veig og -vör. Hann er 

nú einnig notaður með -björg, -elfa (1801), -fríður (1910), -heiður (1855), -katla       

(= Þorkatla), -leif (= Þorleif), -lín (1931–1940), -lína (1910) og -rún (1989). Eina 

samsetningin sem ekki er enn í notkun frá fornu fari er Þórríður en Þórfríður gæti 

verið komið í staðinn fyrir það. 180 

Þur-: Hliðarmynd af Þor- og aðeins í notkun með -ríðr (Þuríðr).181  Þetta er sama 

nafn og Þór(r)íður. 

Ægi-: Í nafninu Ægileif. Nafnið er að öllum líkindum tengt nafni sjávarguðsins Ægis 

og merkir það þá ‘afkomandi Ægis’. Ósennilegt er að forliður þess sé skyldur ægir 

‘ógnvaldur’. Nafnið hefur ekki verið notað síðan í Landnámu. 

 

Óhlutræn merking 

Ást-: Þessi forliður er annað hvort talinn vera sama orð og ást ‘elska, kærleikur’ eða 

vera kominn af Ás-.182  Eina nafnið sem kemur fyrir með þessum forlið í nafnaskránni 

er Ástríðr og telur Janzén það vera komið af Ásfríðr (Ást-ríðr < Ásríðr < Ásfríðr).183  

Síðar hafa allmargir viðliðir bæst við og í dag er forliðurinn notaður með -björg 

(1910), -björt (1989), -dís (1703), -fríður (1845), -gerður (s.h. 19. aldar), -heiður 

(1989), -hildur (1910), -rós (1910), -rún (1855), -veig (1910), -þóra (1989) og -

þrúður (1703).184 

Al-: Þessi forliður er talinn geta verið af þrennum toga: 1) forskeytið al- ‘fullkomlega, 

öldungis’, 2) < *Aðal- , 3) rúnaorðið alu- töfravald, vernd’.185  Í nafninu Aldís en nú 

einnig með -rún (1989). Nafnið Alrún gæti þó tengst þýska nafninu Alrun(e).186 

                                                 
178 GK & SJ 1991:584–93. 
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Auð-: Sami stofn og í auður ‘ríkidæmi’ sem tengist lýsingarorðinu auðinn ‘sem 

einhverjum veitist af hamingjunni’. Í nafnaskránni er einungis samsetningin Auðbjörg 

auk stuttnefnisins Auðr, en seinna hafa verið myndaðar fleiri samsetningar og í dag 

kemur forliðurinn fyrir með viðliðunum -dís (1989), -lín (1910), -ný (1989) og -rún 

(1989). 187 

Berg-: Af nafnorðinu björg (ef. bjargar), sbr. sögnina bjarga ‘hjálpa, frelsa, forða’. 

Þessi forliður er í nafnaskránni notaður með-dís, -hildr,-ljót og -þóra. Í dag eru einnig 

í notkun viðliðirnir -dögg (1989), -ey (1910), -fríður (1855), -heiður, -laug (1855),       

-lind (1931–41), -lín (1989), -ný (1910), -rán, -rín (1910), -rós (1845) og -rún 

(1910).188 Forliðurinn hafði hliðarmyndina Bjarg-189 og kemur sú mynd fyrir í 

nafnaskránni með viðliðnum -ey. Í dag eru liðirnir -hildur (1703), -lind einnig notaðir 

með Bjarg-.190 

Bót-: Þessi forliður er skyldur nafnorðinu bót ‘bati, lagfæring’. Eina nafnið með 

þessum forlið í nafnaskránni er Bóthildur og er það einnig hið eina sem notað er í 

dag.191  Talið hefur verið að hér sé um að ræða vestur-germanskt (og þá helst 

fornenskt) tökunafn að ræða, sbr. fe. Bóthild, fhþ. Botzhilt.192 

Dýr-: Af lýsingarorðinu dýr ‘kær, dýrmætur’ (< germ. *deuria-).193  Samsetningin 

Dýrfinna hefur verið notuð frá fornu fari en síðari tíma samsetningar eru með -borg 

(1646), -leif (s.h. 17. aldar), -ley (1989) og -unn (byrjun 16. aldar).194 

Ey-: Í flestum tilvikum hefur þessi nafnliður merkinguna ‘heill, hamingja’ (< frn. 

auja) en í sumum kann hann að merkja ‘hólmi’ eða jafnvel ‘alltaf, ávallt’ (< *aiwa-). Í 

nafnaskránni eru samsetningar með -dís, -laug og -gerðr auk stuttnefnisins Eyja en í 

dag eru einnig samsetningar með -björg (1845), -björt, -gló (1910), -hildur (1989),       

-leif (1910), -lín (1910), -rós (1989), -rún (1855), -vör (10. öld) og -þrúður (1910).195 

Fjör-: Af nafnorðinu fjör ‘líf’. Þessi forliður kemur aðeins fyrir í samsetningu með      

-leif og merkir nafnið eiginlega ‘lífsafkomandi’. Það var notað á 10. öld.196 
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187 GK & SJ 1991:119–121. 
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193 ÁBM 2008:141. 
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Hlé-: Þessi forliður er kominn af frn. *hlewa- ‘frægð’, sbr. Hlewagastiʀ 

‘frægðargestur’ (á Gallehus-horninu) og gr. Kleóxenos ‘þ.s.’.197  Hann er skyldur 

lýsingarorðinu hléður ‘frægur, víðkunnur’ (< *hlewiða-). Nafnliðurinn var notaður 

með -guðr, -gunnr en er nú einungis notaður með -dís (1921–30).198 

Hróð-: Af hróður ‘frægð’. Í nafninu Hróðný.199 

Ið-: Þessi forliður kemur aðeins fyrir í nafninu Iðunn, sem sennilega merkir ‘sú er ann 

starfi sínu, hin starfsama’. Samkvæmt því er forliðurinn sama orð og ið kvk. ‘starf, 

vinna’, og upphaflega hefur nafnið þá verið viðurnefni. Iðunn var ein af ásynjunum og 

hefur nafn hennar verið notað sem eiginnafn hérlendis síðan á landnámsöld.200 

Ner-: Þessi forliður hefur verið talin geta átt sér samsvörun í fhþ. Neri-bert, Neri-

swind, sbr. fhþ. nerian, got. nasjan ‘bjarga’ og ísl. nesti, næra.201  Hann kemur fyrir 

með -eiðr en nafnið Nereiðr gæti einnig verið tengt latn. nafninu Nereida sem leitt er 

af gr. Nērēís (ef. Nēreídos) ‘dóttir Nereifs’. Nafnið breyttist í Neríður á 17. öld og var 

notað þannig fram á 19. öld.202 

Öl-: Af frn. alu ‘töfravald, vernd’. Í nafnaskránni kemur þessi forliður fyrir í nafninu 

Ölrún sem var tekið upp aftur á 20. öld.203 

 
Náttúrufyrirbæri 

Dag-: Af nafnorðinu dagur. Í nafninu Dagrún  en nú einnig með -björg (s.h. 19. 

aldar), -björt (17. öld), -fríður (1910), -ný (s.h. 19. aldar) og -rún.204 

Drop-: Af dropi ‘(kúlulaga) vökvadreitill sem drýpur niður í einu; smálögg af e-m 

vökva’. Þessi forliður er aðeins notaður með viðliðnum -laug, ‘drjúpandi eða seytlandi 

laug eða lind’.205  Nafnið var tekið upp aftur um aldamótin 1900206 og er enn notað. 

Hall-: Af hallur ‘steinn, litur’. Þessi forliður kom fyrir með -bera, -björg, -dís, -dóra, 

-erna, -fríðr, -gerðr, -gríma, -katla, -veig og -vör. Bæst hafa við liðirnir -borg (1921–
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30), -ey (1989), -gunnur (1989) og -rún (1989) en -erna og -vör eru ekki lengur 

notaðir.207 

Haf-: Af haf ‘sjór, sær’. Í nafninu Hafþóra og nú einnig í samsetningum með -björg 

(1989), -borg, -dís (1646), -ey (1989), -lína (1855), -rós og -rún (1931–40).208 

Hrím-: Þessi forliður sem merkir ‘héla’, kemur fyrir með -gerðr í fornu sögukvæði en 

sú samsetning hefur ekki verið notuð sem skírnarnafn hér á landi.209 

Ís-: Af ís ‘frosið vatn, klaki’. Í nafninu Ísgerðr í Landnámu og aftur á 4. áratug 20. 

aldar. Nú er forliðurinn auk þess notaður með -björg (1910), -dís, -ey (1910), -hildur 

(1931–40), -laug (1921–30), -rún (1989). Hliðarmynd hans Ísa- er notuð með -dóra,   

-fold (1845) og -lind. Ísafold og Ísfold eru hliðarmyndir sama nafns.210 

Mar-: Af mar ‘sjór’. Forliðurinn var til forna aðeins notaður með viðliðnum -döll 

(sbr. Dalla) og merkti nafnið ‘hin sæbjarta, hin bjarta vatnagyðja’,211. Það hefur ekki 

verið notað frá því á landnámsöld. Forliðurinn Mar- sem notaður er í dag er sennilega 

frekar sama orð og mar ‘hestur’ heldur en ‘sjór’ og er notaður í samsetningum með      

-dís (1989), -ey (1910), -fríður (1989), -gunnur (1989), -heiður (1989).212 

Snjá-: Af snjár ‘snjór’. Í nafninu Snjálaug, nú aðeins í Snjáfríður (1703). Í myndinni 

Snjó- er hann hins vegar notaður bæði með -laug (1801) og -fríður (1801). Einnig er 

til hliðarmyndin Snæ-, sem til forna var notuð með -fríðr en í dag er hún notuð með     

-björg (1910), -björt (1921–30), -borg (1921–30), -brá (1989), -dís (1941–50), -fríð,    

-rós og -rún (1921–30).213  

Sól-: Af sól ‘lýsandi hnöttur; sólskin’. Þessi forliður var til forna notaður í nafninu 

Sólrún. Saman við hann rann forliðurinn Sol- (< Sǫl-) í nöfnum eins og Solveig og 

Solvör sem breyttust í Sólveig og Sólvör. Nú er forliðurinn Sól- einnig notaður með     

-björg (1703), -björt (1703), -borg (1703), -brá (1989), -brún (1941–1950), -dís 

(1910), -dögg (1989), -ey (19. öld), -eyg, -fríður (1989), -hildur (1931–40), -katla,       

-lilja (1989), -ný (1989) og -rós.214 
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Stein-: Af steinn. Í fornmáli var þessi forliður aðeins notaður með -gerðr, -uðr, -unn 

og -vör. Á seinni tímum hafa bæst við liðirnir -björg (1910), -borg (1989), -ey (1910), 

-fríður (1845), -hildur (1910), -laug (1910), -rós, -rún (1989) og -þóra (1855).215 

Sæ-: Af sær ‘sjór, haf’. Kemur í nafnaskránni fyrir með -hildr og -unn. Í dag hefur 

samsetningum með honum fjölgað og er hann nú einnig notaður með -björg (17. öld), 

-björt, -borg (1703), -dís (1921-30), -finna (1845), -fríður (1910), -laug (1910), -lín 

(1931–40), -ný (1941–50), -rós (1910), -rún (1931–40), -sól og -vör (1989). Nafnið 

Sæhildr  hefur ekki verið notað síðan í Landnámu.216 

 

Andlegt atgervi eða hugarástand 

Fast-: Af lýsingarorðinu fastur ‘sem hreyfist ekki, rígskorðaður; þéttur í sér; 

ósveigjanlegur’.217  Í nafninu Fastný Hermann Pálsson nafnið merkja ‘traust og 

ung’.218  Nafnið er ekki notað í dag. 

Flaum-: Af nafnorðinu flaumur ‘straumur, glaumur, gleði; flýtir, flaustur’. Í nafninu 

Flaumgerðr í fornsögum219 en það hefur ekki verið notuð sem eiginnafn hér á landi 

síðan. 

Frið-: Af friður ‘friðsamlegt ástand; ró, næði’ sem er skylt sögninni frjá ‘elska, unna’ 

(< fría).220  Þessi forliður kom fram í nafninu Friðgerðr. Í dag er hann notaður í 

margskonar samsetningum: Friðbjörg (mið 18. öld), -björt (1845), -borg (1910), -dís 

(1989), -dóra (s.h. 19. aldar), -laug (s.h. 18. aldar), -leif (1845), -lín (1910), -mey (s.h. 

19. aldar), -ný (1845), -rós (1989), -rún (1910), -veig (1989), -vör (1989) og -þóra 

(1910).221 

Ketil-: Af ketill ‘pottur’, sbr. karlanöfn eins og Ketilbjörn og Þorkell. Í kvennanöfnum 

var forliðurinn Ketil- aðeins notaður með -ríðr og er það nafn enn í notkun.222  Í 

mannanöfnum vísar orðið Ketill sennilega til hugarástands sem líkt er við sjóðandi 

pott.223 
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Leik-: Í nafninu Leikný. Uppruni hans er óþekktur. Hann er sennilega sama orð og 

nafnorðið leikur ‘það að leika sér’ en Leikný gæti einnig verið afbökun af Líkný í 

örnefnum.224  Þar sem nafnið er heiti á ungri frillu gæti það verið tilbúningur.225 

Mó-: Upphaflega hefur liðurinn sennilega haft myndina Móð- og verið dreginn af 

móður ‘ákafi, baráttuhugur’. Hann var áður notaður með -eiðr en sú samsetning 

kemur ekki fyrir aftur fyrr en 1910. Nú eru einnig í notkun nöfnin Móheiður og Móey 

(1989) og er hið fyrra líklega sama nafn og Móeiður.226   

Vil-: Af nafnorðinu vilji. Forliðurinn kemur fyrir með –dís og-gerðr í nafnaskránni og 

einnig í nafninu Vilborg sem er tökuheiti úr fornháþýsku  Vilgerður hefur ekki verið 

notað síðan sem skírnarnafn hér á landi en Vilný kom fram á 4. áratug 20. aldar og 

Vilfríður 1703.227 

Þras-: Af sögninni þrasa ‘þjarka, þrefa; hafa hátt’. Grunnmerking orðstofnsins þras- 

er annarsvegar ‘fnæsa, þrátta’ og hinsvegar ‘hafa hátt’.228 Í nafninu Þraslaug en það 

hefur ekki verið notað síðar. Hugsanlegt er að Þraslaug sé ummyndun á öðru nafni 

með viðliðnum –laug og hafi verið gefið þrasgjarnri konu. 

 

Dýr 

Arn-: Af fuglsheitinu örn. Til forna var þessi forliður notaður í samsetningum með 

viðliðunum -björg, -dís, -eiðr, -fríðr, -gerðr, -guðr, -gunnr, -heiðr, -katla, -leif, -óra 

(< Arn-þóra), -ríðr og -þrúðr. Síðar hafa viðliðirnir -borg (1801), -ey (1910), -finna 

(1646) ,-hildur (1921–30), -laug (14. öld), -lín (1989), -ljót (1989) og -rún (1941–50) 

verið teknir upp að auki229 en -guðr og -eiðr fallið brott. Nafnið Arný kemur fyrir sem 

annað eiginnafn á lista Hagstofunnar og gæti það verið myndað úr Arn-+-ný eða verið 

ritmynd af Árný. 

Hrafn-: Fuglsheitið hrafn. Í nafninu Hrafnhildr en nú einnig með -björg, -borg 

(1941–50), -dís (1931–40), -ey (1989), -gerður (1989), -heiður (1989) og -laug 

(1989). 230  Í dag er líka til endingarlausa myndin Hrafnhild. 

Jó-: Af jór ‘hestur’ (< *ehwa-). Þessi forliður kom fyrir í samsetningum með -dís og   

-fríðr og eru þær enn notaðar í dag.231 
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Jór-: Tvímynd við jöfur ‘göltur’ < *eҍura-. Þessi forliður var notaður í samsetningum 

með -eiðr (< -heiðr) og -unn. Af þeim er aðeins sú síðari, þ.e. Jórunn, enn í notkun í 

dag og Jórlaug hefur bæst við (1989).232  

Orm-: Af ormur ‘maðkur, slanga’. Þessi forliður var notaður með -hildr og seinna 

með -fríður (15. öld) og -heiður (1989) 233 en er ekki í notkun í dag. 

Svan-: Af svanur ‘álft’. Þessi forliður var notaður með -borg, -fríðr, -laug og nú 

einnig með -björg (1703), -björt (1931–40), -dís (19. öld), -fríð, -fríður (1801),            

-heiður (1921–30), -hvít (1703) og -þrúður (1910).234 

Úlf-: Af úlfur ‘rándýr af hundaætt’ (< germ. *wulfaz).235  Nöfnin Úlfheiður og 

Úlfhildur hafa verið í notkun frá upphafi. Úlfrún var einnig notað til forna en hefur 

ekki komið fyrir síðan í upphafi 19. aldar. Úlfdís kom fyrst fyrir 1703.236 

 

Gjöf eða skart 

Gjaf-: Af gjöf ‘það sem gefið er’, upprunalega ‘það að gefa’. Nafnliðurinn var lengi 

vel notaður með -laug en sú samsetning er ekki notuð í dag.237 

Hlað-: Af nafnorðinu hlað í merkingunni ‘glitofinn (ennis)borði’. Í nafninu 

Hlaðgerðr.238  Nafnið kann upphaflega að hafa verið viðurnefni með vísan til 

skrautklæða. Nafnið Hlaðreið kemur einnig fyrir í nafnaskránni og gæti það þá vísað 

til konu sem klæðist skarti við útreiðar eða á ferðalögum.  

Men-: Af men ‘skartgripur borinn um háls, hálsfesti…’ < *manja-. Nafnið Menglöð 

kemur einu sinni fyrir í nafnaskránni og hefur það sennilega merkt ‘sú sem gleðst við 

hálsmen eða skart’.239 

Silki-: Af nafnorðinu silki. Í nafninu Silkisif sem notað var fram á 19. öld.240 

 

Ætt eða þjóð 

Hún-: Forliðurinn hefur verið tengdur við húnn ‘bjarndýrsungi’ en tengist þó öllu 

frekar við þjóðflokksheitið Húnar en þeir réðust frá Asíu inn í Evrópu á 4. öld. 
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Húngerðr er eina samsetningin sem kemur fyrir í nafnaskránni en hún hefur ekki verið 

notuð síðan á fyrri hluta 18. aldar. Nafnið Húnbjörg hefur hins vegar verið notað hér á 

landi síðan á 17. öld.241 

Nið-: Af niður ‘ættingi’. Í nafninu Niðbjörg.
242

 

Ó-löf: Ó- í nafninu Ólöf < *an(u)lāƀu < *anulaiҍu, sbr, þ. Ahn ‘forfaðir’ og -leif. 

Nafnið hafði víxlmyndina Álöf og var hún notuð fram á 19. öld en myndin Ólöf er enn 

í notkun.243 

Þjóð-: Sama orð og þjóð’ (< germ. *þeuðō). Samsetningin Þjóðhildr hefur verið 

notuð allt frá landnámi, Þjóðgerðr var notuð á landnámsöld en ekki síðan, Þjóðbjörg 

kemur fyrir í Sturlungu og er enn í notkun.244 

 

Staður eða heimili 

Kjöl-, Kjal-: Þessi forliður er líklega sama orð og kjölur og var notaður í nafninu 

Kjalvör, Kjölvör.245 

Rann-: Af rann ‘hús, heimili’. Nafnliðurinn hefur alla tíð aðeins verið notaður í 

nafninu Rannveig.246 

Sal-: Af salur ‘stór stofa’. Þessi forliður var til forna notaður með -björg, -dís 

(samsetningin kom ekki fyrir aftur fyrr en á 20. öld), -gerðr og -vör og eru allar 

samsetningarnar í notkun í dag. Auk þess hefur Salný (14. öld) bæst við.247 

Söl-: Hliðarmynd af Sal-, forliðurinn var notaður með -vör en er nú ekki í notkun.248 

 
Útlit 

Bjart-: Af lýsingarorðinu bjartur ‘skær, skínandi’. Í nafninu Bjartey249 og nú einnig 

með -mey. 

Kol-: Af kol ‘eldsneyti’ með vísan til dökks yfirlits. Forliðurinn var til forna notaður í 

samsetningnum með -finna, -gríma, -torfa og -þerna. Nafnið Kolbrún var upphaflega 
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notað sem viðurnefni en ekki eiginnafn. Nú er forliðurinn einnig notaður með -björg 

(1989), -brá (1989), -dís og -freyja (1941–50) en -torfa og -þerna hafa fallið út.250 

Ljót-: Sennilega af *leuhta- ‘bjartur, ljós’, sbr. fe. léoht, fhþ. lioht ‘þ.s.’ en ekki tengt 

lýsingarorðinu ljótur ‘ófríður’.251  Forliðurinn er einungis notaður í nafninu Ljótunn 

en hins vegar hefur forliðurinn Ljós- verið tekinn upp í sams konar merkingu. 

Viðliðir 

Viðliðir í forníslensku eiga sér margir hverjir samsvarandi forlið og er í þeim tilvikum 

vísað til forliðarins um merkingu. 

-arna: Sbr. Örn, Arn- og Arin-. 

-bera: Sbr. Björn, Bjarn- og Bera. 

-björg: Sbr. Björg- og Björg. 

-borg: Þessi nafnliður er tökuliður í íslensku, kominn inn í málið með nöfnum sem 

fengin hafa verið að láni úr austurnorrænu og vesturgermönsku (t.d. Vilborg úr 

fornháþýsku).252 

-dís: Merkingin er ‘gyðja, goðvera’.253 

- eiðr: Hliðarmynd af -heiðr (sjá það). 

-elfr: Sami stofn og í álfur ‘hulduvættur’.254 

-ey: Sbr. Ey-. 

-finna: Sbr. Finn-, Finnr og Finna. 

-fríðr: Af lýsingarorðinu fríður ‘fallegur, †góður’ sem upphaflega merkti ‘elskaður, 

ánægður’.255  Liðurinn kemur oft fram sem -ríðr. 256 

-gerðr: Sbr. -garðr, Garðr og Gerðr. 

-glöð: Af lýsingarorðinu glaður ‘kátur, léttur í skapi’.257 

-gríma: Sbr. Grím-, Grímr og Gríma. 

-guðr: Viðliðurinn -guðr, sem kemur ekki oft fyrir í forníslensku, er hliðarmynd af      

-gunnr. Í fornnorrænu varð nnr að -ðr. 

-gunnr: Sbr. Gunn-, -gunna og ásynjuheitið Gunnr. 

-gunna: Veik beygingarmynd af -gunnr. 
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-halla: Sbr. Hall- og Halla. 

-heiðr: Sbr. Heið-. Forliðurinn Heið- (sbr. Heiðrekur, Heiðrún) er sennilega kominn 

af frn. *haiðu- ‘sæmd, frægð’ (< ‘birta, skærleiki’), sbr. lýsingarorðið heiðarlegur.258  

Viðliðurinn -heiðr er hinsvegar kominn af heiðr sem aftur er leitt af lýsingarorðinu 

heiður ‘bjartur, skær’, sbr. skýringuna á nafninu Heiðr hér að ofan. 

-hildr: Sbr. Hildi- og Hildr. 

-katla: Sbr. Ketil-, Ketill, -kell og Katla. 

-laug: Sbr. -laugr. Þessi viðliður er sennilega skyldur gotn. liugan ‘giftast’, liuga 

‘hjúskapur’ og fír. lu(i)ge ‘eiður’. Gunnlaugr, sem Gunnlaug er leitt af, hefur þá 

merkt ‘bandamaður í orrustu’ eða þ.u.l.259  Í nafninu Droplaug tengist viðliðurinn þó 

nafnorðinu laug ‘uppspretta, bað’.  

-leif: Sbr. -leifr og Leifr. Í samsetningum merkja -leifr og -leif ‘eftirlifandi, 

afkomandi’. 

-ljót: Sbr. Ljót og Ljót-. 

-löf: Hliðarmynd af -leif. 

-ný: Af lýsingarorðinu nýr.260  Viðliðurinn hefur hliðarmerkinguna ‘ung’.  

-odda: Sbr. Odd-, -oddr og Oddr. 

-ríðr: Hliðarmynd af -fríðr. 

-rún: Af rún ‘rúnastafur, töfrastafur; fræði, vísdómur; leyndarmál, †trúnaðarkona’.261 

-sif: Sbr. Sif. 

-torfa: Sbr. Torfa og Torfi. 

-uðr: Hliðarmynd af -unnr. 

-unn, -unnr: Sbr. Unnr. Þessi nafnliður er skyldur sögninni unna ‘elska’. 

-veig: Af veig ‘kraftur’, sbr. veigur ‘styrkur; ending; dugur’. Þessi orð eru skyld 

lýsingarorðinu vígur ‘vopnfær’ og viðliðnum -vér ‘bardagamaður’.262  Orðið veig 

‘drykkur, áfengur drykkur’ er að öllum líkindum sama orð og veig ‘styrkur’ og hefur 

það þá verið notað um sterka (þ.e. áfenga) drykki. Í samsetningum eins og Guðveig og 

Sigurveig hefur -veig merkinguna ‘styrkur’ (‘sú sem hefur guðskraft/sigurkraft). En í 

nöfnunum Rannveig og Solveig hefur -veig sennilega yfirfærðu merkinguna ‘(áfengur) 
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drykkur’. Samkvæmt því merkja þessi nöfn ‘sú er ræður yfir veigum heimilisins’      

(> ‘húsfreyja’). 

-vör: Af lýsingarorðinu var ‘varkár’. 

-þerna: Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson telja nafnliðinn vera sama orð og þerna 

‘þjónustustúlka’ eða fuglsheitið þerna.263 Annar viðliður -þerna kemur fyrir í samsetta 

nafnorðinu †fjárþerna ‘skortur’ (af *þerfna), sbr. þar(f)na.264 

-þrúðr: Sbr. Þrúðr. 

 

Kvennanöfn í nútímaíslensku 

Nöfnum hefur fjölgað mikið frá því á víkingatímanum og hér verður gefið yfirlit yfir 

þau nöfn sem nú eru í notkun. Tilgreint verður hvenær nafnið kemur fyrst fyrir í 

manntali sé það vitað en ef ekkert ártal er tilgreint er um að ræða nafn sem tekið hefur 

verið í notkun eftir 1989. Nöfnin verða flokkuð á sambærilegan hátt og í forníslensku. 

Ósamsett nöfn 

Nöfnin bera yfirleitt sömu merkingu og samsvarandi samnafn og því er merking 

þeirra ekki tilgreind nema þegar vafi liggur á um hana. Í nokkrum tilvikum eru hér 

meðtalin nöfn sem eru sett saman úr tveimur orðhlutum (t.d. Hugljúf, Hafalda) en 

merkingarlega samsvara þau ósamsettum nöfnum: 

 Náttúrutengd eiginnöfn í forníslensku voru aðeins tvö (Mjöll og Þúfa) en í 

nútímaíslensku eru þau mun fleiri og er því hægt að flokka þau nánar. 

 

Náttúrufyrirbæri: Dögg (1941–50),265 Elfa ‘á, fljót’ eða sama orð og álfur 

‘hulduvættur’ (1931–49),  Elfur/Elvur ‘á, fljót’ (1989).266 Hauður ‘land, jörð’ 

(1989).267  Nafnið Lind getur merkt annað hvort ‘linditré’ eða ‘uppspretta, vatnsrás’ 

(1931–40).268  Mörk ´skógur’ (1989)269, Sunna (1931-40).270 Seinna hafa komið fram 

nöfnin Hlíð og Stjarna. 
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 Dætur sjávarguðsins Ægis báru allar nafn sem merkti ‘alda’. Þær hétu: Bára 

(1910)271, Bylgja (1921–30)272, Dröfn (1910), Dúfa (1921-30)273 og Hrönn (1921–

30)274  Samnafnið alda kom fram sem sérnafn á árunum 1921–30275 og Hafalda 

kemur fram 1989.276 

 Nöfn dregin af fjallaheitum eru nokkur: Nafnið Hekla (1911-20) er dregið af 

heiti eldfjallsins.277  Esja (1989) er sennilega tengt við fjallsnafnið í dag en konan 

Esja kemur þó fyrir í Kjalnesingasögu.278 Nú er einnig í notkun nafnið Askja sem að 

öllu líkindum vísar til samnefnds fjalls Askja. 

 Veðurfar: Drífa (1920)279, Fönn (7. áratugur 20. aldar) og Yrja (1989) 

‘regnúði, hret’.280  Nafnið Blær kom fram sem kvenmannsnafn árið 1989281 en 

samkvæmt Mannanafnanefnd er það einungis ætlað sem karlmannsnafn.282  Seinna 

hafa bæst við nöfnin Gúa ‘gola, hafgola (með öldugjálfri)’283 og Dynja, sem 

hugsanlega er leitt af sögninni dynja ‘duna, þruma’.284 

 Nöfn sem tengjast gróðurfari eru dregin af heitum blóma eða trjáa: 

Björk (1910),285 Eik (1941–50),286 Embla (eftir 1950),287 Fífa (1921–30),288 Fjóla 

(s.h. 19. aldar),289 Fura (1989)290, Grein (1910),291 Hvönn (1989),292 Lilja (1646).293  

Nafnið Rós kom fyrst fram á 3. áratug 20. aldar en Rósa hefur verið til frá 17. öld. 

Liljan og rósin voru tákn Maríu meyjar á miðöldum. Rósa er komið af latneska 

blómaheitinu rōsa.294  Nafnið Sóley (s.h. 19. aldar) vísar til samnefnds blómaheitis 

                                                 
271 GK & SJ 1991:139. 
272 GK & SJ 1991:170. 
273 GK & SJ 1991:186; ÁBM 2008:133 
274 GK & SJ 1991:313. 
275 GK & SJ 1991:96. 
276 GK & SJ 1991:271. 
277 GK & SJ 1991:287. 
278 GK & SJ 1991:212. 
279 GK & SJ 1991:185. 
280 GK & SJ 1991:578. 
281 GK & SJ 1991:161. 
282 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/nr/24. Skoðað 11. apríl 2010. 
283 ÁBM 2008:285. 
284 ÁBM 2008:132. 
285 GK & SJ 1991:159. 
286 GK & SJ 1991:194. 
287 GK & SJ 1991:206. 
288 GK & SJ 1991:226. 
289 GK & SJ 1991:226. 
290 GK & SJ 1991:238. 
291 GK & SJ 1991:251. 
292 GK & SJ 1991:317. 
293 GK & SJ 1991:383. 
294 GK & SJ 1991:460–1. 



 38 

sem skynjað er sem samsetning úr sól og ey en í raun er það orðið til úr *sóleyg (-eyg 

af auga).295  Viðja ‘víðigrein, víðitág’ (1989)296 og Ösp (1931–40).297  Nú er nafnið 

Eldlilja einnig notað. 

 Dýraheiti eru allmikið notuð sem sérnöfn og eru flest þeirra dregin af 

fuglaheitum: Erla (1921–30).298  Nafnið Erna ‘örn’ kom fram um 1900 en nafnið 

gæti þó einnig verið dregið af lýsingarorðinu ern ‘hraustur’.299  Hrefna af fuglsheitinu 

hrafn (Landnáma, s.h. 19. aldar).300  Hind (1989).301  Nafnið Ylfa/Ylva (1941–50) er 

dregið af dýraheitinu úlfur302 og er Ýlfa er hugsanlega ritmynd af því. Kría (1989).303  

Lóa (1910), sem einnig er notað sem gælumynd af nöfnum eins og Ólafía, Ólöf, 

Elísabet, Eygló og Laufey.304  Nú er einnig til nafnið Heiðlóa. Nafnið Ugla (1989) var 

fyrst notað af Halldóri Laxness í bókinni Atómstöðin.305  Yrsa (1910) merkir ‘fála, 

óhemja; stygg ær’ og er talið skylt nafninu Ýr.306  Seinna hafa komið fram nöfnin 

Assa ‘örn (einkum kvenfuglinn)’,307 Rita og Súla. 

 Nöfn sem merkja áveðið tímaskeið vísa flest til þess hvenær barnið 

hefur fæðst:  Dögun á við tímann þegar sólin kemur upp og dagurinn hefst og Ótta 

við tímabilið frá þrjú til sex að morgni.308  Njóla (1921-30) merkir ‘nótt’ og er skylt 

nifl ‘myrkur’ og þýska orðinu Nebel ‘þoka’.309  Nafnið Nótt kom síðan fram 1989.310  

Íslensku mánaðarheitin Góa (1989) og Harpa (3. áratugur 20. aldar) eru einnig notuð 

sem skírnarnöfn. Góa nær frá miðjum febrúar til miðs marsmánaðar en harpa er fyrsti 

mánuður sumars.311 

 Útlit: Ljóst yfirbragð: Birta (1910) ‘ljós, skin’ en þó getur nafnið einnig verið 

komið úr Norðurlandamálum, sbr. Birte sem er talið stuttnefni af Brigitte, Birgitta.312  
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Birta getur reyndar líka falið í sér þá ósk að birta og hamingja ríki í lífi nafnberans. 

Björt (1931–49).313  Glóð (1989).314  Nafnið Gló (1989) er skylt sögninni glóa 

‘ljóma, blika, glampa’.315  Nafnið Tindra er af sama toga og sögnin tindra ‘glitra, 

blika, glampa’316, sbr. karlmannsnafnið Tindri. 

 Nöfn sem vísa til dökks yfirbragðs eru aftur á móti færri: Nafnið Tinna (1989) 

er dregið af heiti á hörðum kvartssteini og sama á við um nafnið Hrafntinna.317  

Nafnið Dimmblá kom fram eftir 1989. Nafnið Skugga gæti vísað til þess að stúlkan 

sé dökk á hörund.  

 Nöfn tengd líkamshlutum eru ekki mörg, en þó eru til nöfnin Hödd og 

Brá. Nafnið Hödd er dregið af haddur ‘höfuðhár (einkum kvenhár)’ og kom það fram 

í Flateyjarbók en var ekki notað hér á landi fyrr en 1989.318  Nafnið Brá (1941–50) 

merkir ‘augnahár, augnalok’.319 

  Andlegt atgervi, hugarástand: Árvök ‘aðgætin, athugul’ (1989).320 

Friðsemd ‘spekt, það að vera friðsamur’ (1703).321  Hugljúf ‘kær; blíður, mildur’ 

(s.h.19. aldar).322  Nafnið Röskva er líklega dregið af lýsingarorðinu röskur 

‘duglegur, ötull’ og er skylt sögninni röskvast ‘þroskast, vaxa’. Nafnið var tekið upp 

úr norrænni goðafræði þar sem Röskva var fylgimey Þórs.323 

 Óhlutræn merking: Auðna ‘hamingja’ (1989).324  Eilíf (1989).325  Nafnið 

Líf (1989) varð upphaflega til vegna áhrifa frá Liv í Norðurlandamálum en eldri mynd 

þess var Hlíf ‘vernd, vörn, skjól’. Í goðafræði var Líf goðsöguleg vera sem lifði af 

Ragnarök. Nafn hennar merkir ‘það að lifa’.326  Huld (1911–20) ‘hula, leynd’ og 

Hulda ‘leynd; álfkona’(s.h. 19. aldar).327  Nafnið Iða (1941–50) er skylt forskeytinu 
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ið- ‘aftur, á ný’ sem aftur er skylt iða ‘hringstraumur, straumhvirfing’.328 Tíbrá 

‘hillingar, loftspeglun’ (1989).329 

 Urður (1941–50) var ein þriggja örlagadísa og er hún talin vera 

persónugerving lífsframvindunnar.330  Nafnið Von kom fyrst fram 1989 og gæti verið 

þýðing á enska nafninu Hope.331  Þrá kemur fyrst fram 1989332 og Æska á árunum 

1931–40.333 

 Hlutbundin samnöfn notuð sem eiginnöfn: Brynja kom fram á 

árunum 1921–30.334  Drótt ‘hirðlið höfðingja; lýður, fólk’.335  Edda ‘langamma’ 

(1910).336  Nafnið Gígja er sama orð og gígja ‘tegund af fiðlu eða hörpu’ (1921–

30)337 og er nafnið nú einnig ritað Gía. Nafnið Hyrna hefur meðal annars merkinguna 

‘horn á öxarblaði; höfuðklútur, herðasjal’ og var notað sem viðurnefni á landnámsöld 

en kemur fram sem eiginnafn árið 1989.338  Nafnið Kneif (1989) merkir ‘stór öngull’ 

og er skylt nafnorðinu hnífur (< knífur).339  Nafnið Örk merkir ‘kista, skip (Nóa)’ og 

var það fyrst notað á árunum 1941-50.340 Í dag hefur verið tekið í notkun nafnið 

Snekkja sem er sennilega sama orð og samnafnið snekkja ‘lítið skip (t.d. til 

skemmtisiglinga)’.341  Eiginnafnið Saga getur verið sama orð og nafnorðið saga 

‘frásögn, atburðarás’ og vísar þá til fornra bókmennta eða verið hliðarmynd af 

ásynjunafninu Sága.342  Vaka ‘það að vaka; varðtími; vakt; bænahald’ (1931–40).343  

Þula ‘kvæðisform, romsa, runa’.344  Ögn (1845).345 

 Sylgja, sem kemur fyrir í Bósa sögu og Herrauðs, er e.t.v. upphaflega tengt 

sögninni svelgja ‘gleypa í sig, teyga’ og nafnorðinu sylgur ‘sopi’. Nafnið kom fram í 

manntali 1989.346  Í dag er það sennilega fremur tengt við nafnorðið sylgja ‘spenna, 
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hringja’. Nafnið Mýr var leyft árið 2008.347  Það er e.t.v. tengt nafnorðinu mýr 

‘mergð, grúi’.348  Nafnið Svava/Svafa er skylt orðinu Sváfar sem var nafn á 

fornháþýskum þjóðflokki. Ritháttur nafnsins hefur verið á reiki allt frá því það kom 

fyrst fram í manntalinu 1845.349  Nafninu Ylja svipar til rússneska karlmannsnafnsins 

Ilja en uppruni þess er þó óviss.350 Sögnin ylja merkir ‘velgja’351 og gæti nafnið því 

merkt ‘sú sem veitir yl’. Nafnið Fregn (1989) er sama orð og nafnorðið fregn ‘frétt, 

tíðindi’.352 

 Kolka var upphaflega viðurnefni karlmanns í Landnámu. Ásgeir Blöndal 

Magnússon telur að það geti ekki síður verið skylt nafnorðinu kolk ‘vanlíðan af kulda 

og vosi’ en verið tengt ír. Colcu eins og Hermann Pálsson hefur haldið fram.353  Blaka 

hefur sennilega í upphafi verið gælunafn en kemur fram sem eiginnafn 1989. Uppruni 

nafnsins er óþekktur.354  Nú er til nafnið Blanda sem kann að vísa til árheitisins en þar 

sem nafnið kemur fram á lista Hagstofunnar um annað eiginnafn gæti það allt eins 

verið notað sem millinafn (eins konar ættarnafn). 

 Eiginnafnið Lín (1989) getur verið sama orð og nafnorðið lín ‘léreft, 

léreftsdúkur, blæja’ eða verið hliðarmynd við nafnið Hlín. Það var notað sem stofn í 

kvenkenningum.355  Ynja kom fyrst fram 1989 og er uppruni þess er óþekktur.356  

Gró gæti verið sama nafn og Gróa, orðið til vegna áhrifa frá endingarlausum 

aukafallsmyndum í hröðu samfelldu tali.357 

 Kvenheiti geta verið notuð sem skírnarnöfn: Dís ‘gyðja, goðvera’ var fyrsta 

kvenheitið sem notað var sem eiginnafn, það kom þegar fyrir í forníslensku.358  Snót 

‘kona, stúlka’ kom fram 1910359 og Víf ‘kona, eiginkona’ er komið í þjóðskrá árið 

1989.360  Eiginnafnið Valva kom fram á 4. áratug 20. aldar ásamt hliðarmyndinni 

                                                 
347 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/nr/2763. Skoðað 11. apríl 2010. 
348 ÁBM 2008 647. 
349 GK & SJ 1991: 521; ÁBM 2008:991. 
350 GK & SJ 1991:577 
351 ÁBM 2008:1165. 
352 GK & SJ 1991:230. 
353 ÁBM 2008:491; Hermann Pálsson 1960:119. 
354 GK & SJ 1991:160. 
355 GK & SJ 1991:385. 
356 Guðrún Kvaran og Sigurður Jónsson telja mögulegt að nafnið Ynja sé „sótt til nafnorðsins –ynja, 
sem kemur fyrir sem síðari liður í samsetningum, t.d. ásynja, ljónynja” (GK & SJ 1991:578). Hér er um 
miskilning að ræða. Í nafnorðum eins og ásynja, ljónynja er –ynja viðskeyti (sem samsvarar 
kvenkynsviðskeytinu –in í þýsku). 
357 GK & SJ 1991:254. 
358 GK & SJ 1991:183. 
359 ÁBM 2008:20; GK & SJ 1991:502. 
360 GK & SJ 1991:569. 
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Völva. 361  Seinna hafa bæst við nöfnin Gyðja ‘kvenkyns goðvera; kvenprestur’362 og 

Mey ‘stúlka, mær, jómfrú’. 363   

Samsett nöfn 

Flest samsett nöfn sem til voru á forníslenskum tíma eru enn í notkun í dag en við þau 

hafa bæst fjölmargar nýjar samsetningar. Fjölgunin stafar ýmist af því að gömlum 

nafnliðum hefur verið skeytt saman á nýjan hátt eða nýjir nafnliðir, bæði forliðir og 

viðliðir, hafa verið teknir upp. Hér að neðan verða aðeins tilfærð nöfn sem ekki koma 

fyrir í fornmáli. 

Forliðir 

Flokkun forliða er hér með sama móti og í kaflanum um samsett nöfn í forníslensku. 

 

Náttúrufyrirbæri 

Bjark-: Af björk ‘trjáheiti’. Með -ey (1931–40) og -lind (1989).364 

Blóm-: Þessi forliður er notaður með -ey (1989) og -laug (1910).365 

Blæ-:Af blær ‘andvari’. Í nafninu Blædís (1989).366 

Brim-: Af brim ‘sjávargangur’. Í samsetningum með -dís (1989), -hildur (1989) og     

-rún (1931–40).367 

Dagg-: Af dögg ‘áfall, bleyta á grasi’. Í nafninu Daggrós (1921–30).368 

Dal-: Af dalur. Forliðurinn kemur fyrir með -björk (1989), -dís (1989), -ey, -lilja 

(1989) og -rós (1910).369  

Eld-: Af eldur ‘logi, bál’. Í nöfnunum Eldey (1989) og Eldlilja. Hið fyrra er líklega 

sótt til eyjarheitsins Eldey.370 

Fann-: Af fönn ‘snjór, snjóskafl’. Forliðurinn kemur fyrir með -dís (1989), -ey (19. 

öld) og -laug (1989).371 

Himin-: Í nafninu Himinbjörg frá því á 19. öld.372 

                                                 
361 GK & SJ 1991:557, 571. 
362 ÁBM 2008:290. 
363 ÁBM 2008: 619. 
364 GK & SJ 1991153–4. 
365 GK & SJ 1991:161. 
366 GK & SJ 1991:161. 
367 GK & SJ 1991:167. 
368 GK & SJ 1991:176. 
369 GK & SJ 1991:178. 
370 GK & SJ 1991:198. 
371 GK & SJ 1991:221. 
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Hólm-: Af hólmur ‘umflotinn landskiki, smáey; einvígisstaður’. Þessi forliður, sem er 

kominn úr sænsku’, er notaður með -björg (1989),- dís (1921–30) og -fríður (15. 

öld).373 

Hraun-: Af hraun ‘eldbrunnið grjót, gosgrýti’. Í nafninu Hraundís (1989).374 

Jökul-: Þessi forliður er notaður með -rós (1910).375 

Lauf-: Liðurinn er notaður með -ey (19. öld) og -hildur (1989).376 

Laug-: Af laug ‘bað, uppspretta’. Í nafninu Laugheiður (síðan 1910).377 

Ling-: Hugsanlega sama orð og lyng ‘sérstakur heiðargróður (erica)’. Þessi forliður er 

notaður með -ný (sbr. Lingþór).378 

Log-: Af logi ‘eldur’. Með -ey. Nafnið kann að vera verið myndað af 

karlmannsnafninu Logi og kvenmannsnafni sem hefur viðliðinn -ey.  

Mán-: Af máni ‘tungl’. Með -ey (1989).379 

Mjall-: Af mjöll ‘snjór’. Með -dís og -fríður (1989) og í nafninu Mjallhvít (1921–30) 

sem líklega er sótt í ævintýri.380 

Nátt-: Í samsetningum með -fríður (1845) og -sól.381 

Rós-: Forliðurinn er mikið notaður: -björg (1845), -borg (1910), -ey (1921–30), -fríð 

(1921–30), -fríður (1910), -hildur (1845), -laug (1921–30), -lind/-linda (1989), -lín 

(1910) og -ný (1989).382  

Sumar-: Í samsetningum með -lína (1855) og -rós (1845).383 

Vor-: Í nafninu Vordís (1921–30).384 

 
Óhlutræn merking 

Aðal-: Þessi forliður, sem hefur merkinguna ‘höfuð-, megin-‘ en vísar einnig til 

ættgöfgi, er notaður með -björg (1703), -björt (1989), -borg  (1801), -dís (1921–30),    

                                                                                                                                            
372 GK & SJ 1991:299. 
373 GK & SJ 1991:306–7. 
374 GK & SJ 1991:310. 
375 GK & SJ 1991:353. 
376 GK & SJ 1991:378. 
377 GK & SJ 1991:378. 
378 GK & SJ 1991:384. 
379 GK & SJ 1991:410. 
380 GK & SJ 1991:415. 
381 GK & SJ 1991:421. 
382 GK & SJ 1991:461–64. 
383 GK & SJ 1991:516. 
384 GK & SJ 1991:570. 
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-fríður (1910), -gerður (1989), -gunnur (1910), -heiður (1845), -rós (1910) og -veig 

(1910).385 

Ár-: Merking þessa forliðar er ‘góðæri, ársæld’. Hann er notaður með -björg (1801),   

-björt (1989), -borg (1989), -dís (1801), -ný (1845), -mey (1989), -rún (1989), -sól 

(1910), -veig (1989) og -þóra (1910).386  

Björg-: Sbr. Bjarg- og Björg ‘hjálp, björgun’. Í samsetningum með -heiður (1910) og 

-hildur (1941–50).387 

Borg-: Skylt bjarga ‘forða, hjálpa’. Í samsetningum með -hild, -hildur (físl.), -ný 

(1703) og -rún (1989).388 

Ei-: Þessi forliður sem merkir ‘alltaf, ætíð’ kemur fram í nöfnunum Eirún (1989) og 

Eidís (1989).389 

Eið-: Af eiður ‘svardagi’. Í samsetningum með -ný (1931–40) og -unn (1989).390 

Ein-: Þessi liður hefur tvenns konar merkingu eftir því hver uppruni hans er talinn 

vera: 1) ‘einn’ og 2) ‘mjög, afar’. Hann er notaður með -dís (1921–30), -ey (1931–40), 

-fríður (1910), -hildur (1855) og -rún (1910).391 

Dóm-: Af dómur ‘úrskurður, álit’. Í nafninu Dómhildur (17. öld).392 

Draum-: Af nafnorðinu draumur ‘það sem ber fyrir mann í svefni; framtíðarsýn eða -

markmið; draumórar; e-ð indælt’. Þessi forliður er notaður með -ey (1989) og -rún 

(1941–50).393 

Huld-: Sbr. Huld, Hulda. Af huld ‘hula, leynd’. Þessi forliður kemur fyrir í nöfnunum 

Huldís (1921–30), Hulddís (1989) og Huldrún (1921–30).394 

Húm-: Af húm ‘rökkur’. Í nafninu Húmdís. 

Mál-: Af mál ‘tungumál’. Í nöfnunum Málfríður (1392) og Málhildur (1703).395  

Ráð-: Af ráð ‘ráðlegging’. Í nafninu Ráðhildur (17. öld).396 

Rík-: Af ríkur ‘voldugur’. Í nafninu Ríkey (1845).397 

Æ-: Af sama toga og Ei- ‘ætíð, alltaf’. Í nafninu Ædís (1989). 398 

                                                 
385 GK & SJ 1991:91–4. 
386 GK & SJ 1991:125–9. 
387 GK & SJ 1991:158 
388 GK & SJ 1991:162–3. 
389 GK & SJ 1991:193, 197. 
390 GK & SJ 1991:193–4. 
391 GK & SJ 1991:195–6. 
392 GK & SJ 1991:184. 
393 ÁBM 2008:124; 185. 
394 GK & SJ 1991:315–6. 
395 GK & SJ 1991:409–10. 
396 GK & SJ 1991:454. 
397 GK & SJ 1991:458. 
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Andlegt atgervi eða hugarástand 

Fróð-: Af fróður  ‘vitur, fjölvís’. Í nafninu Fróðný (1910).399 

Gæf-: Af gæfa ‘hamingja’ eða gæfur ‘spakur, hógvær’. Í nafninu Gæflaug (1989).400 

Heið-: Sbr. Heiðr. Í samsetningum með -björk (1989), -björt (1910), -brá (eftir 1950), 

-dís (1921–30), -ný (1989), -rós (1989), -rún (1910) og -veig (1910).401 

Hug-: Af hugur, hugi ‘hugsun; sinni, áræði’. Í samsetningum með -björg (1703),        

-björt, -borg (1703), -dís (1989) og -rún (1646).402 

Lund-: Af lund ‘skapferli, háttalag’. Í nafninu Lundfríður (1910).403 

Þýð-: Af þýður ‘ljúfur, vinsamlegur’. Í nafninu Þýðrún (1989).404 

 

Útlit 

Blá-: Af lýsingarorðinu blár. Í nafninu Bláey 

Brún-: Af lýsingarorðinu brúnn. Í nafninu Brúney (1989).405 

Dimm-: Af dimmur ‘dökkur, myrkur’.406  Í nafninu Dimmey. 

Gló-: Þessi liður er dreginn af sögninni glóa ‘ljóma, blika, glampa’ og er notaður með 

-björt, -dís (1989) og -ey (1989).407 

Ljós-: Af ljós ‘birta, skin’. Í samsetningum með -björg (1845) og -brá (1941–50).408 

Örbrún: Nafnið hefur upphaflega haft merkinguna ‘ör á augabrún’ (1931–40).409 

 

Trúarbrögð 

Engil-, Engl-: Sbr. engill ‘sendiboði’. Í nöfnunum Engilbjört (1910), Engilráð (17. 

öld) og Engley (1989).410  

Hof-: Af ‘musteri, guðshús’. Í nafninu Hofdís (1941–50).411 
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403 GK & SJ 1991:390–1. 
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Krist-: Af biblíunafninu Kristur < gr. Khristós ‘hinn smurði’. Nafnliðurinn kemur 

fyrst fyrir Sturlungu í nafninu Kristrún en kemur ekki fyrir aftur fyrr en á 17. öld. Nú 

er hann einnig notaður í samsetningum með -björg (1703), -borg (17. öld), -dís 

(1989), -ey (1910), -fríður (1845), gerður (1845), -laug (1801), -lind, -lín, ný (1910),   

-rós (1910), -veig (1703), -vina (1910) og -þóra.412 

Æs-: Sbr. Æsa. Í nafninu Æsgerður (1931–40).413 

 

Ætt, þjóð eða menn 

Finn-: Sbr. Finnur, Finni (ft. Finnar). Nafnliðurinn kemur fyrir með -björg (1845),     

-borg (1845), -dís (1910), -ey (1910), -fríður (1910) og -laug (1910).414 

Svein-: Af sveinn ‘sveinbarn, piltur’. Nafnliðurinn var notaður í karlanöfnum í 

forníslensku en kemur ekki fyrir í kvennanöfnum fyrr en á 19. öld. Hann er nú notaður 

í samsetningum með -björg (19. öld), -borg (19. öld), -dís (1910), -ey (1910), -fríður 

(1845), -gerður (1845), -hildur (19. öld), -laug (19. öld), -rós (1941–50), -rún (1910) 

og -veig (1910).415 

Vin-: Af vinur og vina. Í nafninu Vinbjörg (1910).416 

 

Dýr 

Bjarn-: Af björn (sbr. Björn og forliðinn Bjarn- í karlanöfnum ). Með -ey (1845),       

-fríður (19. öld), -gerður (1910), -heiður (19. öld), -hildur (1801), -laug (1845), -rún 

(1910), -veig (1845), -þóra (1845) og -þrúður (1910).417 

Björn-: Hliðarmynd af Bjarn-, notuð með -ey (1910) og -fríður (1910).418 

 

Gjöf eða skart 

Málm-:  Í nafninu Málmfríður. Þessi forliður er sennilega kominn af staðarheiti, sbr. 

Hólmfríður. Þessi nöfn eru upphaflega austur-norræn.419. Nafnið kom fyrst fyrir í 

fornbréfi á 15. öld.420 
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Mund-: Af mundur ‘gjöf, heimanmundur’ fremur en mund ‘hönd’. Í samsetningum 

með -heiður (1989) og -hildur (1910).421 

 

Bardagi eða vopn 

Hjálm-: Af hjálmur ‘höfuðhlíf’. Þessi forliður er notaður með -dís (1921–30), -ey 

(1989), -fríður (1855) og -veig (1989).422 

 

Karlmannsnafn sem forliður. 

Kvennanöfn eru einnig mynduð af karlanöfnum með því að nota karlmannsnafn sem 

forlið. Misjafnt er hversu margar samsetningar eru til með hverju nafni. Sum nafnanna 

koma aðeins fyrir með einum viðlið en önnur eru mun algengari, t.d. er nafnið Jón 

notað með tíu viðliðum en Bragi aðeins með einum. Ekki er alltaf greinilegt af hvaða 

karlmannsnafni kvenmannsnafnið er myndað. Í sumum tilvikum getur verið að 

kvenmannsnafnið sé dregið af samsvarandi samnafni (sbr. Egg-rún). Þegar karlanöfn 

eru notuð sem forliðir á þennan hátt skiptir merking þeirra litlu máli. Tilgangurinn er 

fremur sá að skíra stúlkubarn í höfuðið á karlkyns ættmenni. Því verður merking 

nafnanna ekki tilgreind. 

 

Árn-dís (1989), -ey (1989), -heiður (1989), -ný (1989) < Árni. 423 

Bald-ey (1910), -rún < Baldur.424 

Benn-ey (1989) < Benni.425 

Bent-ey < Bent.  

Bog-dís (1989), -ey (1910) < Bogi.426 

Brag-hildur (1989) < Bragi.427 

Brandís (1989), Branddís (1910) < Brandur.428 

Dað-ey (1910) < Daði.429 

Dan-ey (1921–30), -fríður (1910) < Daníel eða nafnorðinu Dani.430 
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Einar-lína (1910) < Einar.431 

Egg-rún (1855) < Eggert, en gæti þó einnig verið myndað af egg ‘þunn, beitt brún á 

vopni eða verkfæri’.432 

Fel-dís (1845) < Felix.433 

Flos-rún (1989) < Flosi.434 

Gest-heiður (1910), -ný (1910), -rún (1910) < Gestur.435  

Giss-unn < Gissur. 

Gísl-ey (1921-30), -laug (1989), -ný (1989), -unn (1910) < Gísli.436 

Hann-ey (1931–40), -veig (1910) < Hannes.437 

Hans-borg (1910) < Hans.438 

Hjalt-ey (1989), -lína < Hjalti.439 

Hjört-fríður (1910), -ný (1989) < Hjörtur.440  

Hrein-dís (1910) < Hreinn.441 

Hrólf-dís (1941–50) < Hrólfur.442 

Ind-laug (1989)< Indriði.443 

Jón-björg (1910), -björt (1989), -borg (1845), -dís (1910), -ey (19. öld), -fríður 

(1845), -heiður (19.öld), -hildur (1910), -munda, -ný (1910) < Jón.444 

Loft-hildur (1910), -veig (1910) < Loftur.445 

Magn-dís (1845), -ey (1989), -fríður (1845), -þóra (1910) < Magnús.446 

Pál-dís (1989), -ey (1941–50), -fríður (19. öld), -hanna (1921–30), -heiður (1931–

40), -hildur (1931–40), -rún (1921–30) < Páll.447 

Pálm-ey (1855), -fríður (1910) < Pálmi.448 

Pét-rún/Pet-rún (1845) < Pétur.449 
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Rafn-hildur (1921–30) < Rafn (Hrafn).450 

Reyn-dís (1931–40), -heiður (1989), -hildur (1989) < Reynir. Reynhildur kann einnig 

að hafa orðið til vegna áhrifa frá þ. Reinhild.451 

Skarp-heiður (1921–30) < Skarphéðinn.452 

Stíg-heiður (1910), -rún (1910) < Stígur.453 

Styr-gerður (16. öld) af karlmannsnafni sem hefst á Styr- ‘orrusta’.454 

Torf-ey (1910), -hildur (1845) < Torfi.455 

Vagn-björg (1910) < Vagn.456 

Þórsteinunn, annað hvort af Þórsteinn (1989) + -unn eða Þór(-) + Steinunn.457 

 

Kvenmannsnafn sem forliður. 

Kvennanöfn geta í einstaka tilvikum verið notuð sem forliðir: 

Dís-ella < Dís og Ella. 

Dór-ey < Dóra, -dóra, (Halldóra) eða Dóri (kk.). 

Elín-á (hliðarmynd af Elín, 1845), -bet (< Elín og Elísabet, 1989), -björg (1855),         

-björt (1910), -borg (1801), -gunn/ -gunnur (1989), -heiður, -rós (1845)458 

Lár-ey < Lára. 

Lín-eik (1910), -ey (19. öld), -hildur. Forliður þessarar samsetningar er eiginnafnið 

Lín.459 

Lúll-ey (1921–30), af gælunöfnunum Lúlla, Lúlli.460 

Selm-dís < Selma. 

Unn-björg (1931–40), -dís (1989) < Unnur.461 

Þórunnborg < Þórunn með viðliðnum -borg (1989).462  

Þyr-ey (1989). Nafnið er hugsanlega myndað af Þyri.463 

                                                                                                                                            
449 GK & SJ 1991:448. 
450 GK & SJ 1991:451. 
451 GK & SJ 1991:457. 
452 GK & SJ 1991:498. 
453 GK & SJ 1991:514. 
454 GK & SJ 1991:515. 
455 GK & SJ 1991:538. 
456 GK & SJ 1991:551. 
457 GK & SJ 1991:590–91. 
458 GK & SJ 1991:201–2. 
459 GK & SJ 1991:386. 
460 GK & SJ 1991:391. 
461 GK & SJ 1991:544. 
462 GK & SJ 1991:599. 
463 GK & SJ 1991:601. 
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Viðliðir 

Í forníslensku var hægt að nota flesta forliði sem viðliði og svo er enn. Í dag kemur oft 

fyrir að ósamsett eiginnöfn séu notuð sem viðliðir. Í þeim nöfnum sem sýnd eru hér 

að neðan eru mörg dæmi um það. 

 

-björk: Sbr. Björk. Í samsetningum með Dal- og Heið-. 

-björt: Sbr. Björt. Hann kemur fyrir í samsetningnum t.d. með Ást-, Dag-, Ingi- og 

Snæ-. 

-brá: Sbr. Brá. T.d. í samsetningum með Járn-, Heið-, Ljós- og Snæ-. 

-dríf og -drífa: Sbr. Drífa. Í nöfnunum Sigurdríf og Sigurdrífa. 

-dögg: Sbr. Dögg. Í samsetningum með Berg-, Víg- og Sól-. 

-eyg: Þessi viðliður er aðeins notaður með Sól-. Hann er dreginn af lýsingarorðinu 

eygur ‘með augu’464 og gæti vísað til þess að nafnberi hafi björt augu. 

-fold: Sbr. Fold. Aðeins í samsetningum með Ís- og Ísa-. 

-freyja: Sbr. Freyja. Með Kol- og Odd-. 

-gló: Sbr. Gló. Í nafninu Eygló. 

-hvít:  Af lýsingarorðinu hvítur. Með Svan- og Mjall-. 

-lilja: Sbr. blómaheitið lilja. Í samsetningum með Sigur- og Sól-. Samsetta 

blómaheitið eldlilja er einnig notað sem skírnarnafn. 

-lind, -linda: Sbr. Lind og Linda. -lind kemur t.d. fyrir með Berg-, Bjarg- og Ísa- og    

-linda með Rós-. 

-lín: Sbr. Lín. T.d. með Arn-, Frið- og Guð-. 

-lína: Sbr. forna nafnið Lína. T.d. með Sumar- og Þór-. 

-mey: Af mey ‘stúlka’. Í samsetningum með Bjart- og Frið-.  

-rós: Sbr. Rós og Rós-. T.d. með Ás-, Ást-, Haf- og Heið-. 

-ráð: Sbr. Ráð-. Einungis í nafninu Engilráð. 

-sól: Sbr. Sól og Sól-. T.d. í samsetningum með Álf-, Ingi- og Sæ-. 

-vina: Sbr. nafnorðið vina ‘vinkona’ og forliðinn Vin-. Í nafninu Sigurvina. 

-yn: Í nafninu Sigyn. Þessi viðliður er orðinn til úr -vin, sbr. nafnorðið vin (ef. et. 

vinjar) ‘gróðrarklettur, hagi…’.465 

                                                 
464 ÁBM 2008:158. 
465 ÁBM 2008:1138, 1166. 
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Loks eru hér dæmi um ýmsar nýstárlegar samsetningar sem notaðar hafa verið í seinni 

tíð: 

Aðal-steinunn (1941–50),466 Anna-lísa (1989)467, Dýr-ólína (1910),468 Mar-ólína 

(1910) < Markús og Ólína.469  Pál-hanna (1921-30),470 Pétrún-ella < Pétrún og Ella. 

Rós-anna (1855),471 Sigur-ásta (1910), -bára (1910), -birna (1910) (lagað eftir 

Sigurbjörn), -gyða (1989), -hanna (1855) , -helga (1910), -ragna (1910) og -valdís 

(1921–30).472  Stein-þórunn (1989).473  Þór-anna (17. öld) og -hanna (1910).474 

Stuttnefni og gælunöfn 

Ekki er mikið um notkun gælunafna og stuttnefna í forníslensku en notkun þeirra sem 

eiginnafna jókst mjög á 20. öldinni. Á fjórða áratug 20. aldar fór einnig að bera meira 

á gælunöfnum sem enduðu á -í og -ó. Vegna erlendra áhrifa hefur notkun 

viðskeytisins -ý aukist mjög.475  Gælunöfn bera ekki alltaf keim af upprunalega 

nafninu og því getur verið erfitt að segja til um af hvaða nafni gælunöfn eru dregin, 

sbr. Dadda < Arnbjörg, Dagný, Hrafnhildur.  

 Hér verða tiltekin þau gælunöfn og stuttnefni sem fyrir koma á lista 

Hagstofunnar um nöfn sem eru í notkun og telja verður íslensk þar sem þau eru dregin 

af íslenskum nöfnum og/eða eru mynduð eftir íslenskum nafnmyndunarhefðum. Ekki 

verða tilgreind gælunöfn sem tekin hafa verið upp úr öðrum málum. Í sumum 

tilvikum getur verið að barnið hafi ekki verið skírt gælunafninu heldur hafi það síðar 

verið gert að eiginnafni. Þetta á t.d. við um Sigríði Jónsdóttur sem tók upp gælunafni 

Sía sem annað eignnafn.476 

 

                                                 
466 GK & SJ 1991:93. 
467 GK & SJ 1991:107. 
468 GK & SJ 1991:187. 
469 GK & SJ 1991:405. 
470 GK & SJ 1991:444. 
471 GK & SJ 1991:462. 
472 GK & SJ 1991:482–93. 
473 GK & SJ 1991:513. 
474 GK & SJ 1991:593, 596. 
475 GK & SJ 1991:51. 
476 Sigríður Sía Jónsdóttir (bréflega). 
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Stuttnefni 
 
Alfa (19. öld) < Álf-477 

Bína (1989) < Jakobína.478 

Borga (1703) < Borga-, -borg.479 

Bengta, Benta (1910) < Benedikta.480 

Móna (1989) < Mónika.481  

Munda (1989) < -munda.482  

Óla (1910) < Ólöf, Ólafía.483 

Peta (1910) < Petrea, Petrína.484 

Dísa (1921–30) < -dís, Dís.485 

Dóra (1910) < Halldóra.486 

Fríða (1703) < -fríður.487 

Gerða (1910) < -gerður.488 

Gústa (1910) < Ágústa.489 

Heiða (1921–30) < -heiður.490 

Hilda (1910) <-hildur.491 

Inda (1941–50) < Indíana.492 

Inga (14. öld) < Ing(i)-.493 

Jóa < Jóhanna. 

Kaja (1989) < Karitas.494 

Kata (1989) < Katrín.495  

Krista (1989) < Krist-.496 

Lauga (1703) < -laug.497  

Manda < Amanda. 

Marsa (1910) < Marsilía, Marsilína, 

Marsibil.498 

 

Rín (1989): -rín499, t.d. Katrín. 

Rúna (1921–30) < -rún.500 

Salka (1989) < Salvör.501 

Selja (1941–50) < Sesselja.502 

Sína (1910) < -sína.503 

Steina (1910) < Steinunn.504 

Tóta < Þor-, Þór-. 

Úa (1989) < Úrsúla.505 

Vala (1921–30) < Val-.506 

Valgý (1931–40) < Valgerður.507 

Veiga (1931–40) < -veig.508 

Þrúða (15. öld) < -þrúður, Þrúður.509 

Þura (1910), Þurí (1989), Þyri (1910), 

Þyrí < Þuríður.510 

                                                 
477 GK & SJ 1991:99. Bengta, Benta (1910) < Benedikta.477 
478 GK & SJ 1991:152. 
479 GK & SJ 1991:162. 
480 GK & SJ 1991:142–3. 
481 GK & SJ 1991:416. 
482 GK & SJ 1991:417. 
483 GK & SJ 1991:437. 
484 GK & SJ 1991:446. 
485 GK & SJ 1991:183. 
486 GK & SJ 1991:184. 
487 GK & SJ 1991:236. 
488 GK & SJ 1991:244. 
489 GK & SJ 1991:267. 
490 GK & SJ 1991:284; Hermann Pálsson 1981:31. 
491 GK & SJ 1991:296. 
492 GK & SJ 1991:320. 
493 GK & SJ 1991:321; Hermann Pálsson 1981:34. 
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Stytting með samhljóðalengingu 
 
Adda (1910), Addý (1989) < Aðal- en 

einnig af Ingibjörg.511  

Agga (1941–50) < Agnes, Agata, 

Ragnheiður, Rannveig.512 

Alla (1989) < Aðal- og Álf-.513 

Allý (1989) < Aðal-.514 

Begga < Berg-. 

Benný (1921–30) < Benedikta.515 

Benna (1989) < Benedikta, sbr. Benni    

< Benedikt.516 

Binna (1989), Binný (1989) < Brynja, 

Ingibjörg, Brynhildur.517 

Bogga (1931–40) < -borg, -björg.518 

Dadda (1989) < t.d. Arnbjörg, Dagný, 

Hrafnhildur, Ingibjörg, María.519 

 

Dodda (1989) < -björg, Þor- (t.d. Ingibjörg, 

Þorbjörg, Þorgerður).520 

Ellý (1921–30) < Elín, Elisabeth.521 

Gulla < Gull- eða Guð-, sbr. Gulli                    

< Guðlaugur og Gunnlaugur. 

Gullý < Gull-/ Guð-, sbr. Gulla. 

Gunna (1703) < Guðrún.522 

Gunný (1989) < T.d. Guðrún, Gunnhildur.523 

Gurrý (1989) < Guð-, sérstaklega Guðríður.524 

Hadda (1989), Haddý (1989) < Hall-, Haf-, 

Hrafn-. 525 

Hallý < Hall-. 

Hanna (19. öld), Hanný (1989), Hansa (1989) 

< Jóhanna.526   

 

                                                                                                                                            
494 GK & SJ 1991:355. 
495 GK & SJ 1991:359. 
496 GK & SJ 1991:370. 
497 GK & SJ 1991:378. 
498 GK & SJ 1991:405. 
499 GK & SJ 1991:459. 
500 Sbr. GK & SJ 1991:466–7. 
501 Talið er að nafnið sé tekið upp úr skáldsögunni Salka Valka eftir Halldór Laxness (GK & SJ                                                                 
1991:470–71). 
502 GK & SJ 1991:474. 
503 GK & SJ 1991:497. 
504 GK & SJ 1991:510. 
505 Talið er að nafnið sé tekið upp úr Kristnihald undir jökli eftir Halldór Laxness (GK & SJ 1991:547). 
506 GK & SJ 1991:551. 
507 GK & SJ 1991:555. 
508 GK & SJ 1991:558. 
509 GK & SJ 1991:600. 
510 GK & SJ 1991:601. 
511 GK & SJ 1991:90–1. 
512 GK & SJ 1991:94. 
513 GK & SJ 1991:100. 
514 GK & SJ 1991:101. 
515 GK & SJ 1991:143. 
516 GK & SJ 1991:142. 
517 GK & SJ 1991:150–51. 
518 GK & SJ 1991:162. 
519 GK & SJ 1991:175. 
520 GK & SJ 1991:183. 



 54 

  
Hedda < Herdís. 

Herrý < Her-, sbr. Sirrý af Sigríður.Kalla 

(1910), Kallý (1989) < Karla og 

Karitas.527 

Magga (1910), Maggý (1910) < 

Margrét.528 

Malla (1989) < Amalía, Málfríður, 

Magdalena.529 

Matta < Matthildur eða kk. Matti, 

Matthías. 

Milla (1921–30), Milly, Millý < Emilía, 

Amelía.530 

Odda (1703) < Odd-.531 

Ragna (15. öld), Raggý (1989) < Ragn-.532 

Sallý, Sally < Salóme. 

 

Sigga (1989) < Sig-, aðallega 

Sigríður.533 

Silla (1989) < Sigurbjörg, Sigurlaug, 

Sveinbjörg.534 

Sirrí, Sirrý (1931–40) < Sigríður, 

Sigþrúður, Sigurbjörg.535 

Síssa e.t.v. < Sigríður, sbr. Sísí, Sissú. 

Soffý (1989), Soffí < Soffía.536 

Sonný: Sennilega < Sonja. 

Ulla (1989), Úlla (1921–30) < Úlrika, 

Úrsúla.537  E.t.v. einnig af Úlf-, sbr. kk. 

Úlli < Úlfar. 

Villa (1921–30) < Vilborg.538 

 
Önnur gælunöfn 
 
Día (1989) < Díana, Hólmfríður, 

Ingibjörg.539 

Dúna (1931–40) < -rún, t.d. Guðrún, 

Dúa (1921–30) < Guðríður, Guðrún, 

Þóra.544 

Gauja (1989) < Guðríður, Guðrún, 

                                                                                                                                            
521 GK & SJ 1991:205. 
522 GK & SJ 1991:263. 
523 GK & SJ 1991:267. 
524 GK & SJ 1991:267. 
525 GK & SJ 1991:271. 
526 GK & SJ 1991:279–80. 
527 Sbr. GK & SJ 1991:355. 
528 GK & SJ 1991:395. 
529 GK & SJ 1991:399–400. 
530 Sbr. GK & SJ 1991:414. 
531 GK & SJ 1991:427. 
532 GK & SJ 1991:451. 
533 GK & SJ 1991:478. 
534 GK & SJ 1991:495. 
535 GK & SJ 1991:496. 
536 GK & SJ 1991:504. 
537 GK & SJ 1991:548. 
538 GK & SJ 1991:566. 
539 GK & SJ 1991:182. 
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Sigrún.540 

Gógó < Guðrún. 

Gunda < Gunn-, Guð-. 

Kiddý < Kristjana. 

Kittý (1989) < Kristín, Kristjana, 

Kristbjörg.541 

Lúlla (1931–40) < Lovísa, Lúsía, 

Guðlaug.542  

Nóa (1989) < Jóhanna eða kk. Nói.543 

 

Gyðríður.545 

Ninna (1989) < Fransiska, Guðfinna, 

Jónína, Kristín.546 

Ósa: Nafnið gæti upphaflega hafa verið 

stuttnefni en uppruni nafnsins er óviss. 

Það kom fyrst fram sem eiginnafn 

1989.547 

Sía < Sigríður.548  

Sísí (1989), Sísý < Sigríður,549 Sesselja. 

Kvennanöfn leidd af karlanöfnum 

Kvennanöfn hafa lengi verið mynduð af karlanöfnum með því að skipta um 

beygingarendingu, t.d. Bog-a < Bog-i, Hjörleif < Hjörleifur. 

 

Aðalsteina (1921–30) < Aðalsteinn.550 

Agla (1910) < Egill.551 

Agnea (1910) < Agnar.552 

Alexandra (1910) < Alexander.553 

Andra (1989) < Andri.554 

Andrea (17. öld) < Andreas.555 

Ara (1989) < Ari.556 

Bessa (1989) < Bessi.557 

Arna (1921–30), Arný< Örn. 570 

Ágústa (1845) < Ágúst.571 

Árelía/Árilía (1910) < Árelíus.572 

Árna (1989) < Árni.573 

Ásmunda (1989) < Ásmundur.574  

Baldvina (1910) < Baldvin.575 

Bergsveina (20. öld) < Bergsveinn.576 

Gísla (1910) < Gísli.577 

                                                                                                                                            
540 GK & SJ 1991:186. 
541 GK & SJ 1991:362. 
542 GK & SJ 1991:391. 
543 GK & SJ 1991:425. 
544 GK & SJ 1991:186. 
545 GK & SJ 1991:240. 
546 GK & SJ 1991:423. 
547 GK & SJ 1991:439. 
548 Sigríður Sía Jónsdóttir (bréflega). 
549 GK & SJ 1991:497. 
550 GK & SJ 1991:93. 
551 GK & SJ 1991:94. 
552 GK & SJ 1991:95. 
553 GK & SJ 1991:97. 
554 GK & SJ 1991:104. 
555 GK & SJ 1991:104. 
556 GK & SJ 1991:110. 
557 GK & SJ 1991:150. 
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Bjarma < Bjarmi. 

Bjarný (1989) < Bjarni.558 

Boga (1989) < Bogi559. 

Braga (1989) < Bragi560 

Daníela (1910), 561 Daníella < Daníel. 

Egla (1989) < Egill.562 

Eina (1910),563 Einara < Einar. 

Eiríka (19. öld) < Eiríkur.564 

Friðfinna (18. öld) < Friðfinnur.565 

Friðjóna (1845) < Friðjón.566 

Friðrika/Friðrikka (1845) < 

Friðrik.567 

Garða (1989) Garðar.568 

Geira (1910) < Geir.569 

Gotta e.t.v. < Gotti (< Gottfreð, Gottskálk). 

Guðjóna (1855) < Guðjón.578 

Guðmunda (1845) < Guðjón.579 

Guðsteina (1910) < Guðsteinn.580 

Hafsteina (1931– 40) < Hafsteinn.581 

Haralda (1989) < Haraldur.582  

Hebba e.t.v. < Hebbi (< Herbert). 

Hendrikka < Hendrik. 

Hinrika (1845) < Hinrik.583 

Hjalta (1989) < Hjalti.584 

Hjörleif (1910) < Hjörleifur.585 

Högna (1921-30) < Högni.586 

Hrafnkatla (1921-30) < Hrafnkell.587 

Indra (1989), Indríður (1910) < Indriði.588 

  

                                                                                                                                            
558 Nafnið gæti þó einnig verið sama og Bjarnný. (GK & SJ 1991:157.) 
559 GK & SJ 1991:162. 
560 GK & SJ 1991:164. 
561 GK & SJ 1991:180. 
562 GK & SJ 1991:193. 
563 GK & SJ 1991:195. 
564 GK & SJ 1991:197. 
565 GK & SJ 1991:232. 
566 GK & SJ 1991:233. 
567 GK & SJ 1991:235. 
568 GK & SJ 1991:239. 
569 GK & SJ 1991:241. 
570 GK & SJ 1991:111. 
571 GK & SJ 1991:123. 
572 GK & SJ 1991:126. 
573 GK & SJ 1991:127. 
574 GK & SJ 1991:132. 
575 GK & SJ 1991:138. 
576 GK & SJ 1991:147. 
577 GK & SJ 1991:247. 
578 GK & SJ 1991:257-8. 
579 GK & SJ 1991:259. 
580 GK & SJ 1991:261. 
581 GK & SJ 1991:272. 
582 GK & SJ 1991:280. 
583 GK & SJ 1991:299. 
584 GK & SJ 1991:300. 
585 GK & SJ 1991:302. 
586 GK & SJ 1991:318. Þó er ekki útilokað að kattarheitið liggi að baki nafninu í einhverjum tilvikum. 
587 GK & SJ 1991:309. 
588 GK & SJ 1991:320-1.  
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Ingimunda (1910) < Ingimundur.589 

Jóna (1845) < Jón.590 

Jökla < Jökull. 

Karla (1921-30), Karlý (1989) < Karl.591 

Kára (1989) < Kári.592 

Kristjóna (1910) < Kristjón.593 

Kristmunda (1910) < Kristmundur.594 

Lúðvíka (1910) < Lúðvík.595 

Magna (1910) < Magnús.596 

Mára < Márus. 

Mikaela < Mikael. 

Níelsa (1931–40) < Níels.597 

Njála (1910) < Njáll.598 

Otta (1910) < Ottó.599 

Pálma (1910) < Pálmi.600 

Röfn (1941–50) < Rafn.601 

Rögn (1931–40) < Reginn.602 

Sigdóra (1989) < Sigdór.603 

 

Sigmunda (1910) < Sigmundur.604 

Sigurdóra (1910) < Sigurdór. 

Sigurða (1910) < Sigurður. 

Sigurjóna (1845) < Sigurjón. 

Sigurmunda (1855) < Sigurmundur. 

Sigurpála (1989) < Sigurpáll. 

Sigursteina (1989) < Sigursteinn. 

Sigurþóra (1910) < Sigurþór.605  

Skúla (1910) Skúli.606 

Snorra (1910) < Snorri.607 

Steindóra (1910) < Steinþór.608 

Sveina (1989) < Sveinn.609 

Sveinbirna (1989) < Sveinbjörn.610 

Sæmunda (1910) < Sæmundur.611 

Theodóra, Theódóra (1845) < Theodór, 

Theódór.612 

Tristana < Tristan. 

Tryggva (1910) < Tryggvi.613 

                                                 
589 GK & SJ 1991:325. 
590 GK & SJ 1991:344. 
591 GK & SJ 1991:358. 
592 GK & SJ 1991:361. 
593 GK & SJ 1991:373. 
594 GK & SJ 1991:374. 
595 GK & SJ 1991:391. 
596 GK & SJ 1991:396. 
597 GK & SJ 1991:423. 
598 GK & SJ 1991:424. 
599 GK & SJ 1991:434. 
600 GK & SJ 1991:445. 
601 GK & SJ 1991:467. 
602 GK & SJ 1991:467. 
603 GK & SJ 1991:477. 
604 GK & SJ 1991:479. 
605 GK & SJ 1991:484-93. 
606 GK & SJ 1991:499. 
607 GK & SJ 1991:501. 
608 GK & SJ 1991:510. 
609 GK & SJ 1991:522. 
610 GK & SJ 1991:522. 
611 GK & SJ 1991:528. 
612 GK & SJ 1991:535-6. 
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Týra e.t.v. < Týr og nöfnum sem enda á -

týr (t.d. Valtýr). 

Úlrika (1989) < Úlrik.614 

Úlfa (17. öld) < Úlfar.615 

Vagna (1931–40) < Vagn.616 

Vilmunda (1910) < Vilmundur.617 

Þórsteina < Þórsteinn.618 

Þórarinna (1989) < Þórarinn.619 

Þórða (1921–30) < Þórður.620 

 

Lög um mannanöfn 

Í byrjun 20. aldar kom upp umræða á Alþingi um mannanöfn og ættarnöfn, þar sem 

sérstakt tillit var tekið til notkunar ættarnafna. Þá var einnig skipuð nefnd sem semja 

átti skrá um orð sem hægt væri að nota sem ættarnöfn en einnig um góð og gild 

íslensk eiginnöfn kvenna og karla. Árið 1925 voru sett ný lög sem bönnuðu ættarnöfn. 

Í þeim lögum koma fram ákvæði sem minna nokkuð á núverandi lög: 

1. gr. Hver maður skal heita einu íslensku nafni eða tveim… 

4. gr. Ekki mega menn bera önnur nöfn en þau, sem rjett eru að lögum íslenskrar tungu. 

Prestar skulu hafa eftirlit með, að þessum ákvæðum sé fylgt. Rísi ágreiningur um nafn, sker 

heimspekideild háskólans úr. 

 

Semja átti skrá um bönnuð nöfn og gefa hana út á 10 ára fresti. Þá átti að senda hana 

öllum prestum í landinu. Sektir voru lagðar við brotum á lögunum en ekki virðist 

mikið hafa verið gert til að framfylgja þeim. Lögin voru endurskoðuð nokkrum 

sinnum á næstu áratugum, helst voru það ákvæðin um ættarnöfn sem menn voru 

ósáttir við. Í frumvarpi sem lagt var fram árið 1955 var lagt til að dómsmálaráðuneytið 

skipaði nefnd, Mannanafnanefnd, sem skera átti úr ágreiningsmálum um mannanöfn. 

 Prestar voru ekki sáttir við framfylgd laganna. Þeim fannst lítið aðhald haft 

með því hvernig nöfn væru gefin og nánar engar samræmdar reglur til. 

Mannanafnalög áþekk þeim sem í gildi eru í dag voru samþykkt árið 1991 en helsti 

                                                                                                                                            
613 GK & SJ 1991:540. 
614 GK & SJ 1991:548. 
615 GK & SJ 1991:547. 
616 GK & SJ 1991:551. 
617 GK & SJ 1991:567. 
618 Hinsvegar eru nöfnin Þorteina (1855) og Þórstína (1921-30) mynduð af Þór og Stína < Kristín (GK 
& SJ 1991:590). 
619 GK & SJ 1991:593. 
620 GK & SJ 1991:594. 
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munurinn á þeim og núverandi lögum er sá að erlendir ríkisborgarar þurftu að taka 

upp íslenskt eiginnafn við upptöku íslensks ríkisborgararéttar. Þá var einnig sett í lög 

að Mannanafnanefnd skildi semja skrá um heimil eiginnöfn.621 

 Núverandi lög um mannanöfn tóku gildi 1. desember 1997 (með breytingum 

1998 og 2006). Samkvæmt þeim má barn bera þrjú nöfn (að millinafni meðtöldu) fyrir 

utan kenninafn. Nafnið skal gefið innan sex mánaða frá fæðingu barnsins. Sé 

viðkomandi nafn ekki á mannanafnaskrá verður að bera það undir Mannanafnanefnd. 

Í lögunum um mannanöfn eru gefin upp nokkur skilyrði sem nafn þarf að uppfylla: 

 

5. gr. Eiginnafn skal geta tekið íslenska eignarfallsendingu eða hafa unnið sér hefð í íslensku 

máli. Nafnið má ekki brjóta í bág við íslenskt málkerfi. Það skal ritað í samræmi við almennar 

ritreglur íslensks máls nema hefð sé fyrir öðrum rithætti þess. 

      –Stúlku skal gefa kvenmannsnafn og dreng skal gefa karlmannsnafn. 

      –Eiginnafn má ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama. 

 

Þessi ákvæði gilda þó ekki ef báðir foreldrar barnsins eru erlendir ríkisborgarar eða ef 

móðirin er erlend og barnið ófeðrað. Ef annað foreldrið er, eða hefur verið, erlendur 

ríkisborgari verður barnið að bera eitt eiginnafn í samræmi við lögin en einnig má 

gefa barninu eitt eiginnafn og/eða millinafn sem ekki er í samræmi við lögin ef hægt 

er að sýna fram á „að hið erlenda nafn sé gjaldgengt í heimalandi hins erlenda 

foreldris.” 622 

 Svo virðist sem mannanafnalögum sé fylgt eftir að mestu leyti. 

Mannanafnanefnd fær margar óskir um upptöku nafns sem ekki er á mannanafnaskrá 

en dæmi eru einnig um að nöfn sem ekki hafa hlotið náð fyrir augum nefndarinnar séu 

notuð. T.d var nafninu Timila hafnað árið 2001 vegna þess að það taldist ekki fara að 

„almennum hljóðfarsreglum íslensks máls”623 en nafnið er þó notað í dag. Ekki virðist 

nafn þurfa að vera á mannanafnaskrá til að geta verið notað. Flest þeirra nafna sem 

notuð eru í dag og eru ekki á skránni eru þó borin af konum sem fæddust áður en 

mannanafnalögin voru sett árið 1991; t.d. Lundfríður, Kjartanía. Önnur nöfn gætu 

hafa fengið samþykki á þeirri forsendu að þau væru þegar í notkun þótt þau væru ekki 

                                                 
621 GK & SJ 1991:70–84. 
622 http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996045.html. Skoðað 6. apríl 2010. 
623 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/2001/12/18/nr/26. Skoðað 6. 
apríl 2010. 
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á nafnaskránni. Nafnið Bestla er t.d. borið af einni stúlku fæddri 2004 og þremur 

konum fæddum fyrir 1991.624 

 Nafninu Annalísa var upprunalega hafnað árið 1998 á þeirri forsendu að það 

samræmdist ekki almennum nafnmyndunarreglum að skeyta saman tveimur 

eiginnöfnum. Í íslenska nafninu Annalísa myndu báðir nafnhlutarnir fallbeygjast og 

því væri greinilegt að um tvö sjálfstæð nöfn væri að ræða. Árið 2005 var hins vegar 

gefið leyfi til að taka tökunafnið Annalísa upp, þar sem það kæmi í öllum aukaföllum 

fram sem Annalísu.625  Það virðist því skipta máli hver uppruni nafnsins er en ekki 

bara mynd þess. 

 Flest þeirra nafna sem Mannanafnanefnd hefur hafnað falla ekki að almennum 

ritreglum í íslensku. Þannig var t.d. nafnmyndunum Aríele og Aríelle hafnað626 en 

hins vegar var myndin Aríella leyfð.627  Önnur nöfn hafa verið samþykkt á grundvelli 

þess að þau hafi áunnið sér hefð í málinu. Á það t.d. við nafnið Isabella. Nafninu 

hafði verið hafnað árið 2001 þar sem það samræmdist ekki almennum ritreglum en 

þremur árum seinna var talið að hefð væri fyrir því þar sem 21 kona bar það, sú elsta 

fædd 1945.628 

 Dæmi eru um að Mannanafnanefnd hafi breytt fyrri úrskurði. Nafninu Apríl 

var hafnað árið 1992 (og síðan fjórum sinnum til viðbótar) á þeirri forsendu að 

mánaðarheitið væri karlkynsorð í íslensku og tæki auk þess ekki eignarfallsendingu. 

Árið 2006 var það hins vegar samþykkt og var þá vísað til þess að erlendis hefði 

mánaðarheitið verið notað sem kvenmannsnafn og að sem eiginnafn þyrfti það ekki að 

beygjast á sama hátt. Það gæti tekið hvort heldur sem er karlkynsendingu, Apríls, eða 

kvenkynsendingu, Aprílar.629 

 Ákvæðinu um að nafn megi ekki vera nafnberanum til ama er sennilega einna 

erfiðast að fylgja. Misjafnt getur verið hvaða merking er lögð í nafn. Nafnið Sía væri 

t.d. varla talið viðeigandi í merkingunni ‘sigti’ en þar sem það er gælunafn er það talið 

                                                 
624 Sjá Ísl. bók. 
625 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/2005/06/27/nr/1981. Skoðað 11. 
apríl 2010. 
626 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/2001/02/01/nr/36; 
http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/2001/05/31/nr/35. Skoðað 11. apríl 
2010.  
627 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/2003/12/18/nr/1569. Skoðað 11. 
apríl 2010. 
628 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/nr/1712. Skoðað apríl 2010. 
629 http://www.rettarheimild.is/DomsOgKirkjumala/Mannanafnanefnd/nr/2257. Skoðað 11. apríl 2010. 
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í lagi. Sum nöfn eru klaufaleg þótt þau séu ekki endilega til ama, t.d. Sólbrún, 

Mjallhvít, Hafalda, Njóla (sem minnir fremur á jurtina heldur en nótt) og Snekkja. 

 

Lokaorð 

Nöfn sem notuð voru í forníslensku eru flest hver notuð enn í dag. Sum nöfn hafa 

verið tekin upp aftur á síðustu árum eða áratugum eftir að hafa legið í dvala frá 

víkingatímanum. Áberandi er hversu mörg stuttnefni eru nú notuð sem eiginnöfn en 

einnig eru náttúrutengd nöfn mun algengari en áður var.  

 Nýjar samsetningar hafa orðið til við það að nafnliðum hefur verið skeytt 

saman á nýstárlegan hátt og einnig hefur forliðum fjölgað mikið. Erfitt getur verið að 

greina merkingu vegna nýrra samsetninga. Sem dæmi um það er nafnið Mundhildur 

sem er sett saman úr mund ‘heimanmundur’ eða ‘hönd’ og hildur ‘stríð, orrusta’. Er 

merking þess ‘heimanmundarstríð’? 

 Kvennanöfnum sem dregin eru af karlanöfnum hefur fjölgað mikið, ekki síst 

þeim sem hafa karlmannsnafn sem forlið. Sennilega er tilgangurinn þá sá að skíra í 

höfuðið á karlkyns ættingja.  

 Viðliðum hefur hins vegar í rauninni ekki fjölgað mikið. Þeir eru flestir 

dregnir af forliðum eða stuttum eiginnöfnum eins og Rós og Drífa. 
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