
Navn i off. bruk / 

forslag

Løpe-

nr.

Vedtak Navneobjekt Merknader

Grønvoll 1 Grønvoll gard 272 Uttale: /grø`nnvall/, jf. bokverket Norske Gaardnavne, /grønn`vall/ (1942) og /’’grønnvall/ 

(1989), jf. herredsregisteret, /''grønvall/, jf. Margit Harssons stedsnavnbase for Ådalen 

herred, /grø`nnvall/ i boka Stadnamntydingar av Eivind Vågslid.

Skrifttradisjon: Språkrådet oppgir følgende skrifttradisjon: "I 1838-matrikkelen og 1886-

matrikkelen er gårdsnavnet skrevet Grønvold. Norske Gaardnavne har oppslagsformen 

Grønvold og uttalen /grø`nnvall/. Eldre skrivemåter er Greuall, Grewall (1528), Grønwold 

(1578), Grønneuold (1604), Grønnuwoldt (1617), Grønnaall (1657) og Grønvold (1723). I 

matrikkelen fra 1903-1908 og i matrikkelutkastet fra 1950 er gårdsnavnet skrevet Grønvold." 

Videre er Grønvoll brukt som skrivemåte av gardsnavnet i gradteigskart fra 1919, 1946, 1958 

og 1964, og i Norge 1:50 000 fra 1952, 1969, 1986, 1991, 1993 og 2001.

Høringssvar: Torbjøm Dahl, grunneier på bruk 272/10 og 13, ønsker skrivemåten Grønvold av 

gardsnavnet og Grønvoldtjernet i navnet på tjernet. Johan Inge Rognerud, grunneier på bruk 

272/8, mener at det er mest riktig å bruke Nordre Grønvold som skrivemåte på bruk 272/8. 

Han har lagt ved dokumentasjon på den skrivemåten fra 1723. Per Erik Høe, grunneier på 

bruk 272/1, mener at bruket hans heter Midtre Grønvold. Den skrivemåten er brukt så langt 

tilbake som han kan finne i sine papirer.

Kommunen anbefaler skrivemåten Grønvold i tråd med høringsinnspillene og 

hjemmelshavernes ønsker. De mener at avledede naturnavn uansett bør følge skrivemåten 

som vedtas for gardsnavnet.



Grønvold 1 gard 272 Tilråding: Språkrådet skriver følgende: "Den nedarvede uttalen /grønnvall/ tyder på en 

opprinnelig gammelnorsk genitivsform -valla (flertall) eller -vallar (entall) av vǫllr ‘voll’. 

Navnet bør vel sees i sammenheng med Sjørvall/Sjørvoll utt. /sjørvæll/ (nedenfor). Vi bør vel 

gjennomføre ens skrivemåte i alle funksjonene, altså Grønvall(-), eller Grønvoll(-). En 

alternativ løsning er Grønvall som primærnavn (gårdsnavn) og navn avledet av dette, og 

Grønvoll som bruksnavn, det siste da med bakgrunn i eierønsker (riktignok -voll og ikke -

vold)." De konkluderer med å tilrå Grønvall eller Grønvoll.

Vurdering: Språkrådets forslag til løsning med å bruke -vall i gardsnavnet og -voll i 

bruksnavna synes ikke tilrådelig, jf. § 5 andre ledd i lov om stadnamn: "Vedtak om 

skrivemåten av gardsnamn skal som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten av 

bruksnamn som er identisk med gardsnamnet. Det same gjeld der gardsnamnet går inn som 

ein del av bruksnamnet." Skrivemåten -vall med a har i liten grad skrifttradisjon, det 

nærmeste er formene -uall og -wall fra 1528. Navneformen -vall er språklig sett forsvarlig, jf. 

pkt. 3.8 i de utfyllende reglene, men når skrivemåten ikke har skrifttradisjon og heller ikke er 

ønsket lokalt, synes det ikke rimelig å innføre en ny skrivemåte. Da gjenstår skrivemåtene -

voll og -vold. Som språkrådet skriver, kommer dette navneleddet av gammelnorsk vǫllr m. 

'grasslette', og det er ikke språkhistorisk grunnlag for d i navnet. Navneleddet har aldri hatt d 

som del av uttalen, og skrivemåten -vold kom inn i en periode der norske stedsnavn ble 

normert etter dansk skriftspråk, som har skrivemåten vold for norsk voll. Etter norske 

rettskrivingsprinsipper skal det ikke brukes bokstaver som ikke har vært uttalt i dagens eller 

eldre språksteg.

(Forts.)



Grønvall 1 gard 272 Forts. vurdering: Siden alle de lokale høringssvarene går inn for skrivemåten Grønvold, må 

det vurderes om unntaksregelen i § 4 andre ledd kan benyttes i denne saken. Den 

nedarvede, lokale uttalen er /grøn`vall/ med /-ll/, og den uttalen ivaretas best av 

skrivemåten -vall, sekundært av skrivemåten -voll. Skrivemåten Grønvold er brukt i 

matriklene i lang tid, men skrifttradisjonen for Grønvoll dominerer der gardsnavnet er brukt i 

kart. Meningsinnholdet for voll, som er 'grasslette', kommer også klarest fram med 

skrivemåten -voll, for i norsk har ordet vold en annen betydning. Det er således kun de lokale 

synsmåtene som tilsier skrivemåten Grønvold. Det gir ikke tilstrekkelig grunnlag til å fravike 

hovedregelen for normering, og dette understøttes også av en dominerende 

normeringspraksis for -voll- i stedsnavn ellers på Ringerike og Østlandet.

Grønvoll fastsettes som skrivemåte, jf. § 1 første ledd og § 4 første ledd i lov om stadnamn.

Midtre Grønvold / 

Midtre Grønvoll

2 Midtre Grønvoll 

(hovednavn) / 

Midtgarden 

(undernavn)

bruk 272/1 Jf. løpenr. 1

Uttale: /''mittga:ṇ/, jf. herredsregisteret (1989). Bruket er benevnt Midt-gar'n i boka Ådal 

1814-1914 fra 1957.

Tilråding: Språkrådet tilrår Midtre Grønvall, sekundært Midtre Grønvoll.

Vurdering: Se løpenr. 1 når det gjelder vurderingen av Grønvoll/Grønvall/Grønvold. 

Skrivemåten Midtgarden for det andre bruksnavnet (daglignavnet) er uproblematisk. Siden 

grunneieren kun nevner ønsket om Midtre Grønvold i sitt høringssvar, og det har mest 

skrifttradisjon, synes det mest rimelig at daglignavnet Midtgarden fastsettes som undernavn.

Midtre Grønvoll fastsettes som skrivemåte av hovednavnet i samsvar med § 4 tredje ledd i 

lov om stadnamn. Midtgarden fastsettes som undernavn i samsvar med § 4 første ledd i 

loven.



Søndre Grønvoll / 

Søndre Grønvold / 

Søre Grønvoll

3 Søndre Grønvoll 

(hovednavn) / 

Sørgarden 

(undernavn)

bruk 272/3 Jf. løpenr. 1

Uttale: /''sø:ga:ṇ/, jf. herredsregisteret (1989). Bruket er benevnt Sørgar'n i boka Ådal 1814-

1914 fra 1957.

Tilråding: Språkrådet tilrår Søndre Grønvall, sekundært Søndre Grønvoll.

Vurdering: Se løpenr. 1 når det gjelder vurderingen av Grønvoll/Grønvall/Grønvold. 

Skrivemåten Sørgarden for det andre bruksnavnet (daglignavnet) er uproblematisk. Siden de 

formelle matrikkelnavna er brukt som hovednavn på bruk 1 og 8, synes det mest naturlig å 

gjøre det samme for Søndre Grønvoll, mens Sørgarden fastsettes som undernavn.

Søndre Grønvoll fastsettes som skrivemåte av hovednavnet i samsvar med § 4 tredje ledd i 

lov om stadnamn. Sørgarden fastsettes som undernavn i samsvar med § 4 første ledd i loven.

Nordre Grønvoll / 

Nordre Grønvold

4 Nordre Grønvoll 

(hovednavn) / 

Nordgarden 

(undernavn)

bruk 272/8 Jf. løpenr. 1

Uttale: /''no:Lga:ṇ/ og /''no:Lgrønnvall/, jf. herredsregisteret (1989). Bruket er benevnt 

Nordgar'n i boka Ådal 1814-1914 fra 1957.

Tilråding: Språkrådet tilrår Nordre Grønvall, sekundært Nordre Grønvoll.

Vurdering: Skrivemåten Nord-Grønvoll hadde her vært et alternativ i tråd med uttalen 

/''no:Lgrønnvall/, men siden løs sammensetning (dvs. med mellomrom) er brukt i de andre 

bruksnavna, og Nordre både har skrifttradisjon og normeringspraksis i bruksnavn ellers i 

Ådalen, synes det likevel mest tilrådelig å fastsette Nordre Grønvoll som skrivemåte av 

hovudnavnet. Se løpenr. 1 når det gjelder vurderingen av Grønvoll/Grønvall/Grønvold.

Skrivemåten Nordgarden for det andre bruksnavnet (daglignavnet) er uproblematisk. Siden 

grunneieren kun nevner et ønske om Nordre Grønvold i sitt høringssvar, og det har sterkest 

skrifttradisjon, synes det mest rimelig å fastsette Nordgarden som undernavn.

Nordre Grønvoll fastsettes som skrivemåte av hovednavnet i samsvar med § 4 tredje ledd i 

lov om stadnamn. Nordgarden fastsettes som undernavn i samsvar med § 4 første ledd i 

loven.

Grønvold 5 Grønvoll bruk 272/10 Jf. løpenr. 1. Det er ikke noen tradisjon for noe retningsord i navnet på dette gardsbruket.

Tilråding: Språkrådet tilrår Grønvall, sekundært Grønvoll.

Grønvold 6 Grønvoll bruk 272/13 Jf. løpenr. 1 og 5



Grønvollsmoen 7 Grønvollsmoen / 

Moen

mo

Jf. løpenr. 1

Uttale: /grøn`vallsmo:n/, jf. herredsregisteret (1942), /''grønvallsmo:n/, jf. Margit Harssons 

stedsnavnbase.

Skrifttradisjon: Grønvollsmon i Norge 1:50 000 fra 1952, Grønvollsmoen i Norge 1:50 000 fra 

1969, 1986, 1991, 1993, 2001 og 2007, Moen i økonomisk kartverk (1966).

Tilråding: Språkrådet tilrår Grønvallsmoen, sekundært Grønvollsmoen.

Vurdering: Bruksnavna på stedet veksler også mellom fullformen Grønvollsmoen og 

kortformen Moen, så det ser ut til at begge navneformer er brukt. Grønvollsmoen er her å 

regne som 'bygdens navn' , som benyttes av en større navnekrets, mens Moen er 'gårdens 

navn', dvs. navnet som benyttes av en mindre, lokal krets. I offentlig bruk har 'bygdens navn' 

størst interesse, og det navnet er også mer entydig. Det er derfor mest naturlig å videreføre 

fullformen som hovednavn, mens Moen settes som undernavn.

Grønvollsmoen fastsettes som skrivemåte av hovednavnet og Moen som skrivemåte av 

undernavnet, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn.

Grønvold 8 Grønvollsmoen bruk 272/15 Jf. løpenr. 1 og 7

Vurdering: Bruksnavnet har ved en feil kommet ufullstendig inn i matriklene, men det 

framgår av skjøtet på eiendommen tinglyst 16.06.1922 at bruket heter Grønvoldsmoen. 

Skrivemåten Grønvollsmoen fastsettes i samsvar med løpenr. 1 og 7.

Øvre Grønvoldsmoen 9 Øvre Grønvollsmoen bruk 272/58 Jf. løpenr. 1 og 7

Tilråding: Språkrådet tilrår Øvre Grønvallsmoen eller Øvre Grønvollsmoen.

Grønvold II 10 Grønvoll II bruk 272/106 Jf. løpenr. 1

Tilråding: Språkrådet tilrår Grønvall, sekundært Grønvoll.

Grønvolltjernet / 

Grønvoldtjernet / 

Grønvaltjernet / 

Grønvalltjernet

11 Grønvollstjernet tjern Jf. løpenr. 1

Uttale: /''grønvalsKænnæ/, jf. Margit Harssons stedsnavnbase.

Tilråding: Språkrådet tilrår Grønvallstjernet, sekundært Grønvollstjernet.

 - 11a Grønvollssetra gammel 

bosettings-

plass

Jf. løpenr. 1 og bruken av s-fuge i løpenr. 10 og 11.

Uttale: /grø:n`vallsę:tra/, jf. herredsregisteret (1946).



Grønvolddalen 12 Grønvolldalen dal Uttale: /'grønvålda:N/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Norderhov. Der er 

primærnavnet Grønvoll, som har merknaden "Trolig brukt om grønn slette der bekken 

renner ut i Svarten. Kanskje oppkalling etter den gamle gården Grønvoll i Ådalen", ført opp 

med uttalen /'grønnvåll/. Jf. også /'grønvålbækkæn/ like ved, som bekrefter at uttalen her er 

uten fuge-s.

Skrifttradisjon: Grønvolddalen i økonomisk kartverk fra 1967, ikke brukt ellers i kart.

Tilråding: Språkrådet tilrår Grønvallsdalen, sekundært Grønvollsdalen.

Vurdering: Det er kun uttalen /-vål(l)-/ som er belagt på dette stedet, som ikke har 

tilknytning til gnr. 272 i Ådalen. Skrivemåten -vall er dermed ikke aktuell å vurdere her. Ordet 

voll m. 'grasslette' har voll som eneste rettskrivingsform i norsk.

Grønvolldalen fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn.



Sjørvoll / 

Sjørvold

13 Sjørvoll gard 10 Uttale: /sjø`rvæll/ med kort ø i bokverket Norske Gaardnavne, /šørr`vall/, /šø:r`vall/, 

/šørr`våll/, /šø:r`våll/ og /šęrr`vall/ i herredsregisteret (1946), /’’Sø:rvall/, /’’Sø:rvåll/ og 

/’’Særrvall/ i Margit Harssons stedsnavndatabase for Norderhov (1991). (I lydskriften 

betegner š og stor S en sj-uttale.) I bokverket Norske Gaardnavne står det at navnet kommer 

av *Sjóvarvǫllr av gammenorsk sjór m. 'sjø' og vǫllr m. 'voll, grasslette', jf. at garden ligger 

ved Steinsfjorden.

Skrifttradisjon: Språkrådet oppgir følgende skrifttradisjon: "I 1838-matrikkelen er 

gårdsnavnet skrevet Skjørvold (Sjaugarvoll). I 1886-matrikkelen og i matrikkelen fra 1903-

1908 er gårdsnavnet skrevet Sjørvold, med merknaden «Alm. skr. Skjørvold». Norske 

Gaardnavne har oppslagsformen Sjørvold og uttalen /sjø`rvæll/. Eldre skrivemåter er 

Syworwald (1528), Siøervald (1574-1597), Søruold (1604), Sørwolld (1617), Schøruol (1657) 

og Schiørvold (1723)." Videre er navnet skrevet Sjørvold i økonomisk kartverk fra 1967, i 

1950-matrikkelen og i dagens matrikkel. Sjørvoll er brukt som skrivemåte i gradteigskartet fra 

1958 og 1964, og i alle utgaver av Norge 1:50 000 fra 1952, 1969, 1986, 1991, 1993, 2001 og 

2007.

Høringssvar: Anne Marit og Nils Skjørvold, tidl. grunneiere på bruk 10/1, ønsker skrivemåten 

Skjørvold. De viser til at slektsnavnet er Skjørvold, og til eldre dokumenter der skrivemåten 

Skjørvold er brukt, og som de har lagt ved. Kommunen ønsker skrivemåten Skjørvold for 

bruksnavnet, men ønsker at de avledede naturnavnene følger skrivemåten som vedtas for 

gårdsnavnet.

Tilråding: Språkrådet tilrår Sjørvall, sekundært Sjørvoll. De viser til at etterleddet må skrives 

med -ll- i samvar med norsk rettskrivning. Når det gjelder forleddet, skriver de at 

skrivemåtene Skjør- og Sjør- vil gi samme uttale. Skrivemåten Skjør-, som det er ønske om 

lokalt, er ikke i samsvar med navnets opphav, og de peker på at det heller ikke er noen 

entydig tradisjon for den skrivemåten.



Skjørvold 13 gard 10 Vurdering: § 4 første ledd i lov om stadnamn fastsetter at det ved normering skal tas 

utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen, og skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipper i norsk. Etter norske rettskrivingsprinsipper skal det ikke brukes 

bokstaver som ikke har vært uttalt i dagens eller eldre språksteg. Hverken k eller d har vært 

uttalt i eldre språksteg i dette navnet, og bruk av disse bokstavene ville derfor tilsløre 

meningsholdet i navnet, jf. § 1 i loven. Skrivemåten Sjør- er tilnærmet enerådende i kart og 

matrikler de siste 150 år, og -voll er nesten enerådende i kart i de siste 100 år. Skrifttradisjon 

for Skjørvold, som er ønsket lokalt, er dermed ikke en lang og dominerende, og det er derfor 

ikke grunnlag for å bruke unntaksregelen i § 4 andre ledd i loven. Vi minner her om at 

skrivemåten av slektsnavn ikke skal påvirke skrivemåten av stedsnavn. Se for øvrig løpenr. 1 

når det gjelder den nærmere vurderingen av skrivemåtene -vall, -voll og -vold.

Sjørvoll fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 1 første ledd og § 4 første ledd i lov om 

stadnamn og § 1 første ledd i forskrift om stadnamn.

Sjørvold 14 Sjørvoll bruk 10/1 Jf. løpenr. 13

Tilråding: Språkrådet tilrår Sjørvall, sekundært Sjørvoll.

Skjørvoldsbråten 15 Sjørvollsbråtan bruk 10/7 Jf. løpenr. 13 og 16

Vurdering: Det er åpnet for jamningsformer som f.eks. bråtan i pkt. 3.2 i de utfyllende 

reglene: "I område med jamvektsformer kan rotvokalen og den trykklette vokalen i 

andrestavinga skrivast i samsvar med dialektuttalen (bråtan, hagan, stugu)." Det er 

normeringspraksis for slike former på Ringerike, der dette er brukt i dialekten.

Sjørvollsbråtan fastsettes i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn og pkt. 3.2 i de 

utfyllende reglene.

Sjørvolltangen 16 Sjørvollstangen nes Jf. løpenr. 13

Uttale: /"Sø:rvalstaŋŋæn/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Norderhov.

Tilråding: Språkrådet tilrår Sjørvalltangen, sekundært Sjørvolltangen.

Vurdering: Navnet får s-fuge i samsvar med nedarvet, lokal uttale, jf. pkt. 6 i de utfyllende 

reglene: "Ein bør nytte den samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen." 

Skrivemåten følger for øvrig av løpenr. 13.

Sjørvollstangen fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og pkt. 6 i de 

utfyllende reglene. 



Sjørvoldvika 17 Sjørvollsvika vik Jf. løpenr. 13 og 16.

Uttale: /"Sø:rvalsvi:ka/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Norderhov.

Tilråding: Språkrådet tilrår Sjørvallvika, sekundært Sjørvollvika.

Persvoll / Persvollen 18 Persvoll bruk 288/6 Uttale: /pę:ṛṣ´våll/, jf. herredsregisteret (1946), /’pæ:Svøll/ i Margit Harssons 

stedsnavndatabase for Ådalen.

Skrifttradisjon: Persvolden i 1886- og 1905-matrikkelen, Persvollen i gammel grunnbok fra 

1935 og i dagens matrikkel, Persvoll i gradteigskart fra 1918, 1931, 1935, 1953, 1958 og 

1962. Persvoll er også brukt i økonomisk kartverk fra 1968 og i Norge 1:50 000 fra 1952, 

1970, 1987, 1993, 2002 og 2008.

Høringssvar: Kommunen ønsker skrivemåten Persvold.

Tilråding: Språkrådet tilrår Persvoll i ubestemt form i samsvar med uttaleopplysningene og 

ønsket fra kommunen, og -voll med -ll- i samsvar med norsk rettskrivning.

Vurdering: Ordet voll m. 'grasslette' kommer av gammelnorsk vǫllr med samme betydning. 

Skrivemåten voll er eneste rettskrivingsform for dette ordet i norsk, og skrivemåten vold 

med d har ikke ordhistorisk grunnlag i denne betydningen av ordet. Skrifttradisjonen for 

Persvoll og Persvollen er enerådende for bruksnavnet i offentlig bruk i nyere tid, og det er 

dermed lite grunnlag for skrivemåten Persvold, som kommunen ønsker. Som Språkrådet 

peker på, tilsier uttalen at navnet får ubestemt form.

Persvoll fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn.

Persvollsetra / 

Persvollseter

19 Persvollsetra seter/støl Jf. løpenr. 18

Tilråding: Språkrådet tilrår Persvollsetra.



Korsvegane / 

Korsvega

20 Korsvega vegkryss Uttale: Ikke oppgitt, men ut fra systemet i dialekten er trolig uttalen */kåṛṣ`ve:ga/, jf. 

/''kåṣṣgra:na/, som Margit Harsson har notert et annet sted i Ådalen.

Skrifttradisjon: Korsvegane i økonomisk kartverk fra 1968.

Høringssvar: Kommunen skriver at navnet var i bruk på ØK fra før Korsvega ble tildelt som 

avledet adressenavn på stedet i 2012. De ønsker skrivemåten Korsvega.

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Korsvega uten begrunnelse.

Vurdering: Skrivemåten Korsvegane med -ane er nærmeste rettskrivingsform av den 

nedarvede uttalen. Kommunen ønsker imidlertid endelsen -a. Det er åpnet for endelsen -a i 

flertall i de utfyllende reglene, jf. pkt. 4.3: "I bunden form fleirtal kan artikkelen få ei eller to 

stavingar i samsvar med dialektuttalen. Ein kan nytte endingane -ane, -ene og -a i samsvar 

med rettskrivinga og dialektuttalen (t.d. bakkane, brekkene, fjella)." I pkt. 4.3.4 åpnes det 

også for -a i hankjønn flertall: "Ein kan elles nytte [...] -a i samsvar med dialektuttalen. Døme: 

bakka."

Korsvega fastsettes som skrivemåte, jf. § 4 i lov om stadnamn og pkt. 4.3 og 4.3.4 i de 

utfyllende reglene.



Rustan / 

Rustand

21 Rustan gard 289 Uttale: /ru`sstann/, jf. bokverket Norske Gaardnavne, /russ`tan/, jf. herredsregisteret (1946), 

/''russtan/ i stedsnavnbasen for Ådalen. I Norske Gaardnavne står det at navnet kommer av 

gammelnorsk Ruðstaðr ‘rydningssted, ryddet sted’.

Skrifttradisjon: Rustaden i 1886-, 1905-matrikkelen og i dagens matrikkel, Rustan i 

gradteigskart fra 1918, 1931, 1935, 1953, 1958 og 1962. Rustan er også brukt i Norge 1:50 

000 fra 1952, 1970, 1987, 1993 og 2002. Økonomisk kartverk fra 1968 Norge 1:50 000 fra 

2008 har Rustand.

Høringssvar: Hans Olsen Rustand, grunneier på bruk 289/1, ønsker skrivemåten Rustand. Han 

har lagt ved skjøter og en kjøpekontrakt der denne skrivemåten er brukt. Han mener 

skrivemåten er brukt i mange tiår. Kommunen ønsker også skrivemåten Rustand, men at 

skrivemåten av seternavnet uansett bør følge av det som vedtas.

Tilråding: Språkrådet tilrår Rustaden, sekundært Rustan.

Vurdering: Uttaleformen /ru`sstann/ er en sammendraging av Rudstaden, i gammelnorsk 

Ruðstaðr(inn). Den uttalenære skrivemåten Rustan har vært brukt i lang tid i kart, mens den 

mer etymologisk riktige skrivemåten Rustaden har vært brukt i matriklene. Skrivemåten 

Rustand, som er ønsket lokalt, forutsetter at navnet har vært uttalt med -nd til slutt. Det er 

ikke tilfelle. § 4 første ledd i lov om stadnamn fastsetter at det ved normering skal tas 

utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen, og at skrivemåten skal følge gjeldende 

rettskrivingsprinsipper i norsk. Etter norske rettskrivingsprinsipper skal det ikke brukes 

bokstaver som ikke har vært uttalt i dagens eller eldre språksteg. Bruk av -d i dette navnet 

ville derfor tilsløre meningsholdet i navnet, jf. § 1 i loven. Vi minner for øvrig om at 

slektsnavn ikke skal påvirke skrivemåten av stedsnavn. Skrivemåten Rustand har heller ikke 

en dominerende skrifttradisjon i offentlig bruk for gardsnavnet, og det er dermed ikke 

grunnlag for å fravike hovedregelen loven, slik § 4 andre ledd åpner for. 



Rustaden 21 gard 289 Forts. vurdering: Språkrådet tilrår primært Rustaden, men i Rustanbråtan tilrår de enten 

Rustad- eller Rustan-, mens de tilrår Rustan- i Rustansetra. Språkrådet skrev i en kommntar 

til navnet i 2012 at "mange [vil] oppleve Rustan som et ubøyelig navn,og ikke som et ord i 

bestemt form. Det kan derfor argumenteres for å bruke skrivemåten Rustanveien." 

Kartverket deler vurderingen av at navnet i dag må betraktes som ubøyelig, og fullformen 

Rustaden med Rustad- som forledd vil således virke oppstyltet i dag. Skrivemåten Rustan vil 

derimot ivareta den nedarvede, lokale uttalen, og denne skrivemåten har lang skrifttradisjon 

i offentlig bruk.

Rustan fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 1 første ledd og § 4 første ledd i lov om 

stadnamn.

Rustaden 22 Rustan bruk 289/1 Jf. løpenr. 21

Tilråding: Språkrådet tilrår Rustaden, sekundært Rustan.

Rustaden skolejord 23 Rustan skolejord bruk 289/2 Jf. løpenr. 21. Vedtaket gjelder ikke funksjonsordet skolejord.

Tilråding: Språkrådet tilrår Rustaden, sekundært Rustan.

Rustanbråtan / 

Rustanbråten

24 Rustanbråtan fritidsbolig Jf. løpenr. 21

Uttale: /''rustanbrå:tån/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Ådalen.

Tilråding: Språkrådet tilrår Rustadbråtan/-bråten, sekundært Rustanbråtan eller 

Rustanbråten.

Vurdering: Det er åpnet for jamningsformer som f.eks. bråtan i pkt. 3.2 i de utfyllende 

reglene: "I område med jamvektsformer kan rotvokalen og den trykklette vokalen i 

andrestavinga skrivast i samsvar med dialektuttalen (bråtan, hagan, stugu)." Uttalen /-

brå:tån/ har vanligvis gått over til /brå:tan/ i nedarvet talemål på Ringerike og i store deler 

ellers på flatbygdene på Østlandet i nyere tid. I tråd med dette er det jamvektsformen -

bråtan som er brukt ved offentlig normering av stedsnavn på Ringerike. Margit Harsson har 

også normert dette navnet som Rustanbråtan i sin navnesamling i tråd med det.

Rustanbråtan fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn og i 

tråd med lokal normeringspraksis for -bråtan.



Rustansetra / 

Rustanseter / 

Rustandseter

25 Rustansetra seter/støl Jf. løpenr. 21

Uttale: /russ`tansę:´tra/, jf. herredsregisteret (1946), /''rustansæ:tra/, jf. stedsnavndatabasen 

for Ådalen.

Tilråding: Språkrådet tilrår Rustansetra.

Blakstveit 26 Blakstveit gard 288 Uttale: /bła`kksveit/, jf. bokverket Norske Gaardnavne, /bLaks`vęitt/, jf. herredsregisteret 

(1946), /''bLaksvæit/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Ådalen, der det står at det er 

fire gardsbruk: "Sørblakstveit, Midtstua, Nordåker, Nordstua". Boka Ådal 1814-1914 (1957) 

har /Bla'kksvett/. Gudmund Bakke opplyser følgende i et innspill: "Nabogårdene i sør 

(Blakstvedt i daglig tale i dag) kalte min mormor for Blakstveit (i'en var helt klart med, det 

bekrefter min mor og hennes søsken). Navnene Søndre, Midtre og Nordre Blakstveit ble ikke 

brukt i daglig tale for rundt 75-100 år siden. Det var Branes, Midtstua, Nordåker og Nørstua 

som var navnene på de fire gårdene. Nordåker er nok et litt nyere navn, de gamle sa helst 

Gunvaldstua. På same vis blir det Blakstveit-setra." I Norske Gaardnavne står det at forleddet 

kommer av mannsnavnet Blakkr, mens etterleddet -tveit kommer av gammelnorsk þveit f. 

‘grasplett mellom skog og berg, rydning’. Bortfallet av t i uttalen er der forklart med at t også 

ellers kan falle bort etter s foran konsonant.

Skrifttradisjon: Blakstveit i 1886-matrikkelen, Blakstvet i 1905-matrikkelen og i dagens 

matrikkel, Blakstveit i gradteigskart fra 1918, 1931, 1935, 1953, 1958 og 1962. Blakstveit er 

også brukt i Norge 1:50 000 fra 1952, 1970, 1987, 1993, 2002 og 2008.

Høringssvar: Torunn Kristoffersen, eier av bruk 288/5, mener korrekt skrivemåte for 

gardsnavnet er Blakstvedt og at bruksnavnet for 288/5 skal være Blakstvedt/ Nordåker. Kari 

Tyse, grunneier på bruk 288/2, skriver at hun mener Søndre Blakstvedt, Midtre Blakstvedt og 

Nordre Blakstvedt er det mest riktige. Hun legger til at Branes, Mídtstua og Nordåker er 

kallenavn. Kommunen ønsker også skrivemåten Blakstvedt, og de ser det som naturlig at 

Nordre, Midtre og Søndre brukes som førsteledd der det er aktuelt. I tillegg mener de det er 

viktig å få avklart skrivemåten av og lagt inn i SSR de eldre brukte navnene Branes, Midtstua, 

Nordåker/ Gunvaldstua og Nørstua for de fire brukene. Dersom det vedtas en annen 

navneform for gardsnavnet enn Blakstvedt, mener kommunen at seternavnet bør skrives i 

samsvar med gardsnavnet.



Blakstvet / 

Blakstvedt

26 gard 288 Tilråding: Språkrådet tilrår Blakstveit.

Vurdering: Skrivemåten -tvedt er vanlig i slektsnavn, men skrivemåten bryter med norske 

rettskrivingsprinsipper, og er derfor i liten grad brukt i norske stedsnavn, der skrivemåtene -

tveit og -tvet brukes i stedet. I gardsnavnet her er det også disse to skrivemåtene som i 

hovedsak er belagt i kart og matrikler. Etter norske rettskrivingsprinsipper skal det ikke 

brukes bokstaver som ikke har vært uttalt i dagens eller eldre språksteg, og d har ikke noe 

språkhistorisk grunnlag i dette navnet. Dermed er det skrivemåtene -tvet og -tveit som er 

aktuelle å vurdere nærmere. De fleste uttaleopplysningene angir en uttale med diftongen ei, 

men opplysningene kan tyde på at den monoftongerte uttalen /-(t)vètt/ også er i bruk i dag. 

Uttalen med /-tvèit/ må imidlertid være den eldste, nedarvede uttalen lokalt. Skrivemåten 

Blakstveit ser ut til å ha en betydelig sterkere skrifttradisjon enn Blakstvet, som stort sett kun 

ser ut til å være brukt i matriklene. Ingen lokalt har heller tatt til orde for -tvet. Det synes 

derfor mest rimelig å følge Språkrådets tilråding om Blakstveit.

Blakstveit fastsettes som skrivemåte, jf.  § 4 første ledd i lov om stadnamn.

Blakstvet 27 Blakstveit bruk 288/1 Jf. løpenr. 26

Midtre Blakstvedt / 

Midtre Blakstveit / 

Midtre Blakstvet / 

Midtstua

28 Midtre Blakstveit 

(hovednavn) /

Midtstua

(undernavn)

bruk 288/2 Jf. løpenr. 26

Uttale: /mitt`stu:a/, jf. herredsregisteret (1946).

Tilråding: Språkrådet tilrår Midtre Blakstveit. De skriver videre at Midtstua er et greit navn 

"som kan godtas, men trolig foretrekkes de offisielle matrikkelnavnene."

Vurdering: Hovednavnet Midtre Blakstveit følger av løpenr. 25. Midtstua nevnes som navn på 

bruk 288/2 både i Margit Harssons stedsnavnbase og av Gudmund Bakke, og navnet er også 

ført opp på bruket i boka Ådal 1814-1914 fra 1957. Skrivemåten Midstua er uproblematisk. 

Siden grunneieren regner Midtre Blakstvedt som det mest riktige, og ser på Midtstua som "et 

kallenavn", synes det mest tilrådelig å sette Midstua som undernavn.

Midtre Blakstveit fastsettes som skrivemåte av hovednavnet, jf. løpenr. 25. Midstua 

fastsettes som skrivemåte av undernavnet, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn.



Søndre Blakstvedt / 

Sør-Blakstveit / 

Søndre Blakstveit / 

Søre Blakstveit / 

Branes

29 Søre Blakstveit 

(hovednavn) /

Branes

(undernavn)

bruk 288/4 Jf. løpenr. 26

Uttale: /bra:`nęs/ eller /sø:`błaksvęıt/, jf. herredsregisteret (1946).

Tilråding: Språkrådet tilrår Søndre Blakstveit. De skriver videre at Branes er et greit navn 

"som kan godtas, men trolig foretrekkes de offisielle matrikkelnavnene."

Vurdering: Skrivemåten Sør-Blakstveit hadde her vært et alternativ i samsvar med uttalen 

/sø:`błaksvęıt/, men siden løs sammensetning (dvs. med mellomrom) er brukt i de andre 

bruksnavna, og Søre har normeringspraksis i bruksnavn ellers i Ådalen, synes det likevel 

rimeligst å fastsette Søre Blakstveit som skrivemåte av hovudnavnet. Undernavnet Branes 

har uvisst opphav, men det kan være et oppkallingsnavn etter Bragernes i Drammen. Om 

Branes /''bra:nes/ på et bustadnavn under gnr. 91 i Aremark står det følgende i bokverket 

Bustadnavn i Østfold: "Sikkert oppkallingsnavn, da etter bydelen (gammelt ladested) 

Bragernes i Drammen, hvor uttalen er den samme som her".

Søre Blakstveit fastsettes som skrivemåte av hovudnavnet i samsvar med skrifttradisjonen til 

navnet og lokal normeringspraksis, jf. § 4 i lov om stadnamn. Branes fastsettes som 

undernavn med utgangspunkt i nedarvet, lokal uttale, jf. § 4 første ledd i loven.

Blakstvet / Nordåker 30 Nordåker

(hovednavn) / 

Blakstveit

(undernavn)

bruk 288/5 Jf. løpenr. 26

Uttale: /no:L`å:´kǝr/, jf. herredsregisteret (1946). Gudmund Bakke opplyser i et innspill at 

Nordåker nok er et litt nyere navn, og at de gamle helst sa Gunvaldstua. 

Tilråding: Språkrådet tilrår Blakstveit eller Nordåker.

Vurdering: Skrivemåten Nordåker er uproblematisk. Dette navnet er brukt fra før i kart på 

dette bruket. Siden Blakstveit har vært brukt om bruket i matriklene, videreføres også det 

navnet som undernavn.

Nordåker fastsettes som skrivemåte av hovednavnet, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn. 

Blakstveit fastsettes som undernavn i samsvar med skrifttradisjonen til navnet i matriklene, 

jf. § 4 i loven.



Nordre Blakstvedt / 

Nordre Blakstveit / 

Nørdrestua

31 Nordre Blakstveit 

(hovednavn) / 

Nørdrestua 

(undernavn)

bruk 288/11 Jf. løpenr. 26

Uttale: /nøṛ`stu:a/, jf. herredsregisteret (1946).

Tilråding: Språkrådet tilrår Nordre Blakstveit. De skriver videre at Nørstua er et greit navn 

"som kan godtas, men trolig foretrekkes de offisielle matrikkelnavnene."

Vurdering: Skrivemåten Nordre Blakstveit følger her av vedtaket på løpenr. 25. Forleddet i 

undernavnet her må være komparativformen nørdre av retningsadverbet nord, jf. Midtstua 

på bruk 288/2. Hadde det vært snakk om grunnformen nord, ville det i stedet hett /no:ł`-/, jf. 

/no:L`å:´kǝr/ på bruk 288/5. Bindevokalen er falt ut i uttalen, men en skrivemåte "Nørdrstua" 

fører til konsonantopphopning, og gir et lite tiltalende skriftbilde. Nørdrestua i samsvar med 

rettskrivingen synes derfor mest tilrådelig som skrivemåte.

Nordre Blakstveit fastsettes som skrivemåte av hovednavnet i samsvar med skrifttradisjonen, 

jf. § 4 i lov om stadnamn. Nørdrestua fastsettes som undernavn med utgangspunkt i den 

nedarvede, lokale uttalen, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn.

Blakstvet 32 Blakstveit bruk 288/12 Jf. løpenr. 26

Tilråding: Språkrådet tilrår Blakstveit.

Blakstvet 33 Blakstveit bruk 288/15 Jf. løpenr. 26

Tilråding: Språkrådet tilrår  Blakstveit.

Blakstveitsetra / 

Blakstvedtseter

34 Blakstveitsetra seter/støl Jf. løpenr. 26

Tilråding: Språkrådet tilrår  Blakstveitsetra.



Kirkevold / Kirkevoll 35 Kirkevoll bruk 41/2 Uttale: /Kirkævåll/, jf. Margit Harssons stedsnavndatabase for Norderhov.

Skrifttradisjon: Kirkevold i 1886-, 1905-, 1950-matrikkelen og i dagens matrikkel, Kirkevold i 

økonomisk kartverk fra 1967.

Høringssvar: Tore Samuelsen, tidligere eier av bruk 41/2, ønsker skrivemåten Kirkevold, og 

synes det er unaturlig at skrivemåten skal endres. Kommunen ønsker også skrivemåten 

Kirkevold.

Tilråding: Språkrådet tilrår Kirkevoll i samsvar med norsk rettskrivning.

Vurdering: Som Språkrådet peker på, er skrivemåten voll eneste rettskrivingsform i norsk i 

betydningen 'grasslette'. I § 1 første ledd i forskrift om stadnamn står det at allment kjente 

ord og navneledd skal følge gjeldende rettskriving. Etterleddet kommer av gammelnorsk vǫllr 

m. 'grasslette', så det er ikke noe ordhistorisk grunnlag for d i dette navnet.

Kirkevoll fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn og § 1 

første ledd i forskrift om stadnamn.

Myrvoll / Myrvoll 36 Myrvoll bruk 274/14 Uttale: Ikke opplyst.

Skrifttradisjon: Myrvoll i gammel grunnbok fra 1935, Myrvold i 1950-matrikkelen, Myrvoll i 

dagens matrikkel.

Høringssvar: Ingen.

Tilråding: Språkrådet tilrår Myrvoll i samsvar med norsk rettskriving.

Vurdering: Skrivemåten voll er eneste rettskrivingsform i betydningen 'grasslette', som 

kommer av gammelnorsk vǫllr. Det er dermed ikke noe ordhistorisk grunnlag for d i dette 

navnet. I § 1 første ledd i forskrift om stadnamn står det at allment kjente ord og navneledd 

skal følge gjeldende rettskriving.

Myrvoll fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om stadnamn og § 1 

første ledd i forskrift om stadnamn.

Myrvold / Myrvoll 37 Myrvoll bruk 274/30 Jf. løpenr. 36

Nordre Myrvold / 

Nordre Myrvoll

38 Nordre Myrvoll bruk 274/42 Jf. løpenr. 36


