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Vid dagens seminarium berättar Simon Karlin Björk om sitt avhandlingsarbete. Hans 

avhandling behandlar namn med äldre -arna(r) pl. och -ærni(r) pl. i efterleden. Leden tycks 

av allt att döma ha betecknat öar och höjdformationer.  

 Hans material består för närvarande av 88 namn, alla i Skandinavien. På den karta som 

Karlin Björk har gjort över dessa namn syns en tydlig dominans av -arna(r)-namn i 

Södermanland, Uppland och Västmanland, medan namn med -ærni(r) är mer jämt utspridda 

och förekommer framför allt i Svealand, Götaland, Danmark och sydöstra Norge.  

 Att skilja mellan -arna(r)-  och -ærni(r)-namn är emellertid inte alltid lätt. Ljudet a 

i -arna(r) kan nämligen sekundärt övergå till æ. Dessutom kan i i -ærni(r) övergå till a. Detta 

visar Karlin Björk flera exempel på.  

 En iakttagelse Karlin Björk har gjort är att samma förled tycks förekomma i flera namn. 

Detta får honom att tro att vissa namn kan vara ursprungliga sammansatta appellativer.  

 Därefter övergår Karlin Björk till att ta upp några etymologier. Namnet Valarö öster om 

Nyköping är lättolkat. Förleden är troligast varde 'röse utgörande sjömärke, vårdkase'. På 

denna före detta ö finns också lämningar efter en vårdkase som troligen låg där eftersom det 

söder om Valarö gick en viktig segelled. Denna segelled omnämns redan i Valdemars 

jordebok från 1231. 

 Något svårare att tolka är Esterna som är ett gammalt sockennamn. Socknen slogs dock 

ihop med Faste sn, varvid det nya namnet Fasterna bildades. Fasterna ligger mellan Uppsala 

och Norrtälje. Etymologin bakom förleden i Esterna har av någon föreslagits innehålla 

folkslagsnamn ester och av en annan ett häst med h-bortfall, men ingetdera förslagen har fått 

gehör. I stället förslår Karlin Björk att förleden utgörs av ett *eist bildat till ett verb 

motsvarande fvn. eisa 'fara fram med våldsamhet eller stark fart' och som ska ha denoterat en 

än i dag existerande å. Ordet *eist är dock endast belagt i ortnamn. Bland annat nämner han 

orten Eksta på Gotland vars förled antas återgå på att ånamn *aist.   

 Karlin Björks plan för nästa år är att fortsätta med etymologierna och förhoppningsvis 

kunna ägna sig mer åt fältstudier.  
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