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Høringsuttalelse - forslag til endring i lov om stadnamn 
 

Raumnes Historielag har engasjert seg bredt for å ta vare på de viktige kulturminnene som 

gamle gardsnavn er, ikke minst i den store omlegginga av adresseringssystemet som nå 

pågår. Vi ser med glede på det store engasjementet eiere og brukere av garder har vist for å 

ta vare på gardsnavna i offisiell sammenheng. Vi ser også at de aller fleste ser det viktige i å 

bruke riktig norsk skrivemåte av navna.  I de tilfella der eiere har ønsket en skrivemåte fra 

tida med dansk som hovedmål, har vi kunnet vise til den entydige Lov om stadnamn for å få 

riktig norsk form av navnet. Denne bygger på at norske stedsnavn skal ha norsk skrivemåte, 

et enkelt og greit prinsipp, som det ikke kan være noen grunn til å endre. 

 Det kan slett ikke være noen grunn til å gi mulighet til å endre stedsnavn tilbake til ei 

dansk skriftform, slik den fortsatt kan finnes brukt i slektsnavn. Ofte ligger en stavemåte fra 

tida med dansk skriftspråk til grunn for nåværende slektsnavn. Slektsnavn er sjølsagt private, 

og brukerne må velge de formene de sjøl ønsker, for disse. 

 Stedsnavn har imidlertid en helt annen funksjon enn slektsnavn. Alle stedsnavn er del 

av et større felleseie og felles tradisjoner. Dette gjelder navn både på matrikkelgarder, 

enkeltbruk, teiger, skoger, elver, åser og fjell. Det vil være svært uheldig om ei navnegruppe 

skal behandles særskilt i Lov om stadnamn og gis egne regler for skrivemåte. Vi finner 

grunngivinga for ønske om endring lite holdbar: Dersom eigar eller festar kan dokumentere 

offentleg bruk av ein ønskt skrivemåte på bruksnamn, skal denne leggjast til grunn. 

”Offentleg bruk” er ikke definert. Men om en legger til grunn at dette er skrivemåter brukt i 

offentlige dokument, kan en bruke nær sagt alle tenkelige stavemåter av navn gjennom 

mange hundreår. Om en begrenser ”offentlig bruk” til slik navn framstår i offentlige matrikler 

og kartverk, vil en også kunne finne mange former, om enn atskillig færre enn dem som 

finnes brukt i utallige offentlige dokument. Det gode fornorskingsarbeidet som ble begynt i 

matrikkelen av 1836, videreført i matrikkelen av 1886 og oppdatert etter 

rettskrivingsendringer gjennom 1900-tallet, må ikke settes tilbake ved ei endring av de 

entydige, klare og greie reglene for skrivemåten av stedsnavn som nåværende Lov om 

stadnamn har fastsatt. Det å lage et kunstig skille mellom gardsnavn og bruksnavn vil svekke 

en god praksis for skrivemåten av stedsnavn generelt, og trekke ut ei navnegruppe, navn på 

enkeltbruk, som ei særskilt gruppe med egne regler. 

 Raumnes Historielag vil sterkt fraråde den foreslåtte endringa. av Lov om stadnamn.  
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