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Nordiske stedsnavn i Normandie 

Jeg er blitt bedt om å si noe om «Norrøne stedsnavn i Normandie», men den tittelen er 

litt misvisende eller vill-ledende. Den tar for gitt at det virkelig finnes norrøne, d.v.s. 

vestnordiske (norske og/eller islandske) stedsnavn i Normandie. Det er omdiskutert. En 

bedre tittel ville være Nordiske ---, eller Skandinaviske stedsnavn ---, og det er det jeg 

først og fremst skal jeg si litt om. Jeg kan likevel ikke komme utenom nordiske 

personnavn i Normandie, men da selvsagt først og fremst ta for meg Rolv. Men først 

altså om stedsnavn. 

 

De viktigste forutsetningene for å kunne forklare et stedsnavn er språkhistoriske 

kunnskaper og gamle skriftformer av navnet ved siden av kjennskap til den ekte 

dialektuttalen av navnet og de topografiske forholdene på stedet. I Normandie må man 

ta i betraktning at de aller fleste nordiske stedsnavnene ble nedskrevet av fransktalende 

og allerede i utgangspunktet ble forvansket. Seinere ble de ytterlige endret, og dagens 

skriftformer kan vi derfor bare i liten grad stole på.  

I Normandie kom nordisk språk i kontakt med gammelfransk, og for å studere 

navnene må man kjenne både eldre nordisk og eldre fransk. Jeg har ikke selv studert 

navn i Normandie, og jeg bygger stort sett på to arbeid, det ene skrevet av en 

franskmann, en normanner, Jean Adigard des Gautries i 1954 (Les noms de personnes 

scandinaves en Normandie de 911 à 1066. Nomina Germanica 11. Arkiv för germansk 

namnforskning utg. av Jöran Sahlgren. Uppsala 1954). Adigard tar utgangspunkt i 

skandinaviske personnavn som forekommer i kilder mellom 911 og 1066, og han 

skriver i tillegg om personnavn han mener å finne som forledd i stedsnavn.  

Det andre arbeidet er Åse Kari Hansens dr.-art.-avhandling fra Universitetet i Bergen 

i 1998, Språkkontakt i gammelt koloniområde. En studie av normannerbosetningens 

stedsnavn, med særlig vekt på navnegruppa -tuit. Med denne tittelen er vi inne på et 

sentralt punkt i studiet av «eksporterte» nordiske navn. Man må ta for seg ord, altså 

navneledd, og bøyningsformer som er spesielle for långiverspråket, i Hansens tittel det 
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nordiske tveit, norrønt þveit f., dansk tved, som vanligvis blir oversatt med ‘rydning’. I 

engelsk navneforskning snakker man om test-words, og også på De britiske øyer er det 

nordiske þveit ett av de viktigste – ved siden av by, norrønt býr og bǿr m., ‘gård, 

bosted’. By finnes fremdeles i mengder av engelske navn, og þveit eksisterer fremdeles 

som thwaite, f.eks. i Braithwaite, som tilsvarer norsk Breitveit eller Bredtvet. I 

normannisk tuit er þveit ikke fullt så lett å gjenkjenne, men langt vanskeligere er det å 

oppdage en rekke andre test-ord, som toft/tuft f., nå -tot, bu, norrønt buð f., 

gammeldansk both, nå gjerne -beuf, mens endelsen -hou i noen normanniske navn kan 

gjengi holmr m., ‘holme’, men også norrønt hóll m., ‘isolert haug’, og i enkelte tilfeller 

holt n., ‘liten skog’. Vi ser altså at flere ulike ord kan ende opp som likelydende 

etterledd i normanniske navn. Jeg skal komme litt nærmere inn på noen av dem, først 

noen som viser til bebyggelse, bosetning. De aller fleste opplysningene er hentet fra 

Åse Kari Hansens avhandling. 

-tot, som altså gjengir toft eller tuft, er det viktigste normanniske navneleddet; det 

finnes i ca. 520 navn og i hele Normandie. Enkelte forledd kan være ikke-nordiske 

personnavn, f.eks. i Robertot. 

-beuf går i de aller fleste tilfeller tilbake på bu/bod, selv om enkelte kan være bú n., 

‘bosted’, eller et likelydende gammelengelsk ord med samme betydning. Også dette 

navneleddet finnes over hele landskapet, men det er langt mindre vanlig, med bare om 

lag 85 eksempler. Blant forleddene kan jeg nevne de nordiske kriki m., ‘krik, krok’, i 

Criquebeuf, og dalr m., ‘dal’, i Daubeuf, men også fransk belle, ‘vakker’, i Belbeuf, 

eller engelsk well, ‘kilde’, i Elbeuf. Dette siste navnet styrker teorien om at flere av 

vikingene i Normandie hadde bakgrunn fra England. 

Nordisk þorp n., ‘torp; gård eller landsby’, er mer uvanlig; det finnes bare i 20–30 

navn. Navneleddet er fellesgermansk, jfr. tysk Dorf, og det er utbredt i England i 

formen Thorpe, -thorpe, også i strøk der vikingene ikke slo seg ned. Men når man i 

Normandie finner ordet sammensatt med et nordiske mannsnavn, f.eks. Saxi i 

stedsnavnet Saussetour, er det all grunn til å regne med nordisk opphav. 
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Når det gjelder bostedsindikerende etterledd, skal jeg til slutt nevne at det finnes to 

sikre eksempler på nordisk hús n. Etainhus kommer av *Steinhús og forleddet i Sahurs 

har vært foreslått å være gammelengelsk salh, ‘treslaget selje’ (hvordan det da skulle 

forstås), men en mulig tolkning Hansen nevner – og argumenterer for, er at vi her har et 

navn dannet til det norrøne, sammensatte appellativet sáluhús n.,‘sjelehus; herberge for 

reisende’.  

 

Den andre, store gruppa av nordiske stedsnavn i Normandie er primære naturnavn, navn 

som opprinnelig viser til en eller annen naturformasjon, som navn med de nevnte 

etterleddene holmr m. og holt n. Namn sammensatt med disse etterleddene er gjerne 

også enklere å spore, slik som det aller vanligste: -londe til norrønt lundr m., ‘lund, liten 

skog’, med 360 eksempler. Årsaken til det store antallet er at ordet gikk inn i den lokale 

dialekten og var et levende ord til ut på 1500-tallet. Mange navn med dette etterleddet 

ble altså dannet av fransktalende og er bare et indirekte bevis på nordisk tilstedeværelse. 

Disse navnene kan ha franske forledd, som i Bellonde og Grand-Londe, men mange er 

gamle nordiske navnedannelser, som f.eks. Boclon, der forleddet er norrønt bók f., 

‘bøketre’, eller Beclondes, sammensatt med norrønt bekkr m., ‘bekk’. 

Dette ordet, bekkr, er også et vanlig etterledd, brukt i til sammen 190 navn, f.eks. 

Robec, til fargeadjektivet rauðr, ‘rød’, eller Caudebec, ‘Kaldbekk’, altså ‘bekken med 

kaldt vann’. Også mange av bec-navnene må være dannet av fransktalende, vist ved 

flere Le Becquet, som inneholder et fransk diminutivsuffiks og dermed betyr 

‘Veslebekk’. 

Norrønt haugr m., ‘haug’, finnes i om lag 100 usammensatte navn, som La Hogue, 

men også med lokal diminutivendelse: La Hoguette. Norrønt dalr m., ‘dal’, gjenfinnes 

som dalle i rundt 70 navn. Her er flere Dieppedalle, ‘Djupedal’, og f.eks. Oudalle, 

‘Ulvedal’, og Becdalle, ‘Bekkedal’. Holmr m. finnes i 80 navn, oftest brukt om 

holmeliknende formasjoner på land. Ordet framstår i navn nå gjerne som Hommes, men 

også de fleste navnene som ender på -hou, må forklares av nordisk holmr. 



4 

 

Færre eksempler er det på marr m., ‘sjø’, mielle av melr m., ‘sandbanke’, vic, ‘vik’ 

og gat(t)e, ‘gate’eller f.eks. land(e), ‘land’ (som også kan være gallisk, men f.eks. 

Hougueland kommer av åpenbart av Haugaland). Endelig skal nevnes at norrønt 

apaldrsgarðr m., ‘eplehage’, har gitt normannisk Auppegard, og også ordet hagi m., 

‘hage’, gjenfinnes, f.eks. i landskapsnavnet La Hague. 

 

Er så disse stedsnavnene norske eller danske. Det som er sikkert, er at vi neppe noen 

sinne vil kunne finne det endelige svaret i hvert enkelt tilfelle. Norsk og dansk språk var 

ganske like på 800–900-tallet, og de aller fleste av disse test-ordene finnes i både 

gammelnorsk og i gammeldansk. Enkelte, f.eks. toft og torp var og er langt mer utbredt 

i Danmark enn i Norge, mens enkelte andre ord, som bekk, har et mer norsk preg. Men 

dét behøver ikke å bety at ordet kom rett fra Norge, og at det var norske vikinger som 

tok det med seg til Normandie.  

Noe Åse Kari Hansens undersøkelse har bekreftet – og som har vært hevdet av flere 

før henne – f.eks. av Adigard, er at mange av vikingene som kom til Normandie 

mellom 850 og utover til 1000-tallet, må ha bodd på De britiske øyer en god del år og 

der plukket opp navn og andre ord som ble brukt i de nordiske koloniområdene. Det 

viser bruken av visse stedsnavnledd, som f.eks. toft og torp, eller naturnavnleddene 

holmr og bekkr – eller for den saks skyld nordiske personnavn som ellers bare kjennes 

fra De britiske øyer. Som en rekke andre, nordiske topografiske appellativ gikk også 

bekkr inn i nord-engelske dialekter og finnes i mange engelske og skotske bekkenavn. 

Enkelte av de aktuelle test-ordene, som bekkr, ble, som nevnt, også tatt i bruk i 

dialektene i Normandie, og man kan dermed ikke uten videre si at navn som inneholder 

et av disse navneleddene, går tilbake til vikingtida. Men indirekte vitner de om et ikke 

ubetydelig nordisk innslag i landskapet. Og når man da finner disse ordene sammensatt 

med et utelukkende eller hovedsakelig nordisk personnavn, bør man med stor grad av 

sikkerhet kunne ta det til inntekt for nordisk innflytelse. 
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Så litt om personnavn og først og fremst om Rolv og Rollo. 

 

I sin store samling Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden 

(Uppsala 1905–15) skriver E.H. Lind om Hrólfr bl.a. at det var «allmänt i Norge under 

hela medeltiden ock urgammalt». Han nevner en rekke eksempler fra den islandske 

Landnámabók og fra sagaene, som Hrólfr Ketils sunr kiǫlfara som farfars far til to 

landnåmsmenn, Hrólfr hǫggvandi á Norðmǿri som far til en landnåmsmann og Hrólfr 

hersir ór Þrondheimi og Hrólfr hersir af Ǫgdum som fedre til to andre. To 

landnåmsmenn het henholdsvis Hrólfr hin digri og Hrólfr rauðskeggr, og som 

Ragnvald mørejarls svigerfar nevnes Hrólfr nefja (tilnavnet er avledet av nef n., ‘nese’, 

og betyr om lag ‘han med nesa’). Lind skriver avslutningsvis at navnet Hrólfr «bäres 

ock av en hel del diktade og sagohistoriska personer», og så nevner han en svensk og en 

dansk navnebærer. 

Gange-Rolv fikk Lind av en eller annen grunn ikke med seg i denne boka, som han 

fullførte i 1915. Men i en bok om tilnavn fra 1921 og i et supplement til fornavnbindet, 

utgitt i 1931, nevner han Gǫngu-Hrólfr som dattersønn av Hrólfr nefja og sønn av 

Ragnvald mørejarl.  

Lind har en rekke henvisninger til sagatekster der Gange-Rolv nevnes, og det synes å 

ha vært enighet – i alle fall på Sunnmøre – om at Gange-Rolv er identisk med hertug 

Rollo av Normandie. Men i artikkelen om Ragnvald mørejarl i Norsk biografisk 

leksikon bemerker historikeren Claus Krag at «denne identifikasjonen er omdiskutert». 

Og i artikkelen «Rollo Gange-Rolv Ragnvaldsson» i samme verk diskuterer Krag det 

spinkle kildegrunnlaget for identifikasjonen og ikke minst striden mellom danske og 

norske historikere rundt forrige århundreskifte. Og han konkluderer slik: 

«Spørsmålet om hvem Rollo var, vil aldri kunne bli definitivt besvart. Men blant så 

vel norske som franske og britiske historikere er det nå vanlig å mene at bedømt ut fra 

kildene – og i valget mellom de to foreliggende mulighetene – er det tross alt mest som 

taler for en norsk opprinnelse.» 
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Jeg skal vende tilbake til navnet Rolv. Hvor historiske de er, de personene Lind 

nevner innledningsvis, kan det nok spørres om, men Lind supplerer i boka fra 1931 med 

åtte spalter med navn på i all hovedsak historiske personer – særlig i Norge, men også 

på Island – som har båret navnet Rolv.  

At Rolv er et opprinnelig sammensatt navn, er ikke åpenbart, men like fullt utvilsomt 

ut fra gamle skriftformer. Forleddet, norrønt Hróð-, finnes i en rekke norske mannsnavn 

(og et par kvinnenavn). I norsk har vi – foruten Rolv – de alminnelig brukte Roald og 

Roar foruten de nå sjeldne Rodgeir, Rolaug, Rodmar og Romund.  

Forleddet i disse navnene tilsvarer norrønt hróðr m., ‘ære, berømmelse’, og 

tilsvarende ord finnes også i så vel gammeldansk og gammelsvensk som i andre 

germanske språk – som gammelengelsk, gotisk, gammelhøytysk og frankisk.  

Og de samme personnavnene finnes også utenom Norge og Norden: Til Roald svarer 

f.eks. gammelhøytysk Hrōdowald, og til Roar svarer gammelhøytysk Ruodger og 

gammelengelsk Hróthgár, det yngre Roger. Formen Rolv er kjent i Sverige, og – i 

denne sammenhengen viktigere – også i Danmark, først og fremst gjennom den 

sagnhistoriske Rolv krake og om en sønn av Ragnar Lodbrok, men også om en 

vikinghøvding som skal ha herjet i Normandie på 800-tallet. I Danmark er navnet også 

funnet i fire runeinnskrifter, (ruulfR o.l.), men det har vært gjettet på at i alle fall tre av 

dem gjelder samme person. Navnet Rolv har paralleller i gammelengelsk Hróthwulf og 

gammelhøytysk Hródulf, Hruodolf, som utviklet seg til Rudolf. 

Etter dette skulle det ikke komme som noen overraskelse at etterleddet i 

mannsnavnet Rolv er samme ord som norrønt ulfr m., altså ‘ulv’. Dette skal ifølge den 

svenske navneforskeren Assar Janzén være «den vanligaste av alle efterleder» i norrøne 

personnavn. Han nevner 28 norrøne mannsnavn («De fornvästnordiska personnamnen», 

Nordisk kultur VII, Oslo 1948).  
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Enda vanligere var dette etterleddet på kontinentet. I sin Altdeutches Namenbuch 1. 

Personennamen. (Nordhausen, 1856–59. [2., vøllig umgearbeiteten Aufl. Bonn 1900. 

Gjenopptrykt München 1966–67.]) har Ernst Förstemann en liste med 381 

sammensetninger med -ulf, -wolf, -olf fra 300-tallet og utover, og blant disse var 

selvsagt også Hrodulf. Den eldste vi kjenner, er en Hrodulf fra 400-tallet, og på den tid 

Gange-Rolv sies å ha kommet til Frankrike, på slutten av 800-tallet, var navnet Hrodulf 

vel kjent i området. På bilde 21 i Rolloteppet nevnes Rodulfus. Dette er den latiniserte 

varianten av navnet, og det gjelder her hertugen av Burgund, som Rollo sloss mot. 

Rudolf var sønn av Robert eller Hróðbjartr, som var navneformen i norrønt; enda en 

sammensetning med Hróðr-, men med et etterledd -bert/-brekt, som ikke ble brukt i 

Norden. (Bruken av Robert og Rudolf på far og sønn er et eksempel på den gamle 

germanske oppkallingsskikken «etter variasjonsprinsippet», der ett av navneleddene ble 

byttet ut for hver generasjon.)  

Og så til slutt: hvordan kunne Hrólfr bli til Rollo? Forklaringen er at man også den 

gangen lagde kjælenavn, eller kortformer av offisielle navn, hypokorismer. Én måte å 

lage slike navn på, er å ta ett ledd av navnet, oftest forleddet, og sette til en 

avledningsendelse, et suffiks, i dette tilfellet det gammeltyske -ilo. Hrodilo er kjent fra 

700-tallet. En videre utvikling til Rollo er ikke vanskelig å forestille seg. 

Fra et språklig synspunkt er det altså ingen ting i veien for at de nordiske kildenes 

Gange-Rolv er identisk med den normanniske Rollo, men det er mange andre Rolv som 

kunne komme på tale, dansker like så vel som nordmenn. 
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