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GEOGRAFISKA NAMN AV 

LATINSKT URSPRUNG 
 

Åke Lundström 1975, lätt reviderad av Kjell Weinius 

2011. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Hjälpmedel: kartbok 

1 I västra Germanien vid Rhen anlade romarna en stad som ofta kallades kort och gott Colonia, 

Nuvarande namn är på sv. och ty. _______________, på fr. _______________ 

2 Där Mosel rinner samman med Rhen låg en stad som kallades Confluentes, vilket betyder 

____________________. Nuvarande namn är ____________________. 

3 Platser med vattenkällor och badanläggningar fick ofta namnet Aquae. I södra Frankrike låg Aquae in 

Provincia, som i dag heter _______________________________. I västra Tyskland låg en ort känd redan 

under romartiden för sina varma, svavelhaltiga källor, Aquae Grani, i dag ______________. 

4 Många stadsnamn i England innehåller latinska ord. Colonia, koloni, finns i Lin(dum) colonia, som blev 

____________________. Castra, härläger, döljer sig troligen i stadsnamn som M_____-chester, L_____-

caster och G_____-cester. Av diminutiven castellum blev det i eng. _______________. 

5 I nuv. östra Frankrike lät romarna under kejsar Gratianus tid på 300-talet befästa en stad, som fick 

namnet Gratianopolis, i dag ____________________. 

5 Vid floden Ebro i norra Spanien anlade romarna ”kejsarstaden”, Caesaraugusta. Den heter idag 

_______________.  

6 En av de östligaste staterna i Nordamerika kallades efter den ogifta engelska drottningen Elisabeth I för 

Virginia, dvs. _________________________. 

7 Spanjorerna döpte en stat på påskdagen (”påskblomsterfesten”) till _______________ (av flos, gen. 

floris, blomma). 

8 En indianby på Nordamerikas västkust, som spanjorerna nådde den 1 aug. 1759 (”ängladrottningens 

dag”), kallade de ”ängladrottningens by”: Pueblo de la Reina de ____________________. 

9 I Argentina döpte spanjorerna en stad till ”Den heliga jungfruns av de goda vindarna hamn”: Puerto de 

la Santissima Vergin de los ____________________. 

10 Den 1 januari 1502 kom den italienske upptäcktsresanden Amerigo Vespucci till en stor havsvik i 

Sydamerika Han trodde att det var mynningen till en flod (rivus) och döpte den därför till 

__________________. 

11 Vid Rio de la Plata (sp. Silverfloden) bytte europeerna till sig så mycket silver (lat. _______________) 

av indianerna, att de kallade hela landet för ”silverlandet”: ____________________. 
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12 En ö i södra Atlanten upptäcktes 1508 på Kristi Himmelfärdsdag eller ”Dies ascensionis”, 

”Upptagandets dag” och heter nu ____________________. Även huvudstaden i Paraguay, Asunción, har 

namn efter samma latinska ord,  ascensio, gen. ascensionis,  eftersom den anlades på Marie 

himmelsfärdsdag. 

13 Bahamaöarna hör till en ögrupp, som portugiserna trodde att de skulle finna, innan de kom till Japan 

och därför kallade Ante illos = ________________(sc. japanska öarna). Nuvarande namn är 

____________________. En av öarna kallades efter latinets ord för treenighet, trinitas, gen. trinitatis. 

Den heter idag ____________________. 

14 Till Haitis östkust kom Columbus på en söndag, dvs. ”Herrens dag” och den delen av ön fick namnet 

____________________. 

15 Det grekiska ordet nesos betyder ö och ingår i namnen på några ögrupper i Stilla Oceanen: de många 

öarna ____________________, de små öarna ____________________ och de svarta öarna 

____________________. 

Litteratur: B.G. Gauffin, Vad betyder. Etymologisk ordbok över främmande ortnamn. 1966 

 


