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433420 1 Hammerbergene / 

Hammerberget

Hammerberget fjellside Uttale: Birgit Kraabøl, Per Ole Nygaard og Trond Ove Ørslien oppgir alle uttalen 

/ham`mǝrbèrge/ pr. telefon.

Skrifttradisjon: Hamarsberget i Norge 1:50 000 fra 1971, 1990 og 1995, 

Håmårsberget i Norge 1:50 000 fra 2004 og 2011, Hammerberget og 

Hammerbergene i økonomisk kartverk fra hhv. 1975 og 1976.

Høringssvar: Navnekomiteen i kommunen skriver at Hammerberget og 

Hammerbergene er riktig slik det står i økonomisk kartverk fra 1976, men uten at 

de skriver noe mer om hvorfor navnet bør ha to ulike former. Harald Hammershaug 

og Iver Hammershaug skriver i et felles høringssvar at Hammerberget i entall er 

korrekt navneform. De har aldri hørt noe annet. Birgit Kraabøl nevner 

Hammershaug og Hammerlien med uttalen Hammer-, og skriver at disse følger 

skriftspråket, kanskje pga. at forleddet kan komme av mannsnavnet Hamundr eller 

Hamarr, og at disse står i motsetning til Håmmårsberget i samme kommune, som 

viser til en naken fjellside.

Tilråding: Språkrådet viser til uttalen /håmmåšbęrgǝ/, ì dativ /hå`mmåšbęrje/ i 

herredsregisteret, og til at Birgit Kraabøl bruker formen Håmmårsberget i sitt 

høringssvar, og de tilrår derfor Håmmårsberget.

Vurdering: Se nedenfor.



433420 1 Håmårsberget fjellside Vurdering: Uttalen i herredsregisteret gjelder navnet Håmmårsberget ved garden 

Kråbøl lenger nord i kommunen. Det navnet er ikke med i denne saken, som kun 

gjelder Håmårsberget/Hammerberget i Auggedalen. Opplysningen i 

herredsregisteret er derfor ikke direkte relevant for denne saken. Kartverket har 

tatt kontakt med Birgit Kraabøl pr. telefon, og hun opplyser at hun i høringssvaret 

mente Håmmårsberget ved garden Kråbøl, mens hun mener at /ham`mǝrbèrge/ er 

riktig uttale i naturnavnet i Auggedalen. Alle som har uttalt seg lokalt går dermed 

inn for Hammer- i forleddet, og utenom kommunen mener alle også at navnet har 

entallsform. Kartverket fester lit til opplysningene om at /ham`mǝrbèrge/ er lokal, 

nedarvet uttale, og dette støttes også indirekte av at de andre Hammer-navna i 

området har en uttale /hammǝr-/ uten jamning, jf. Hammershaug, som er oppgitt 

med uttalen /ha`mmersau/ i bokverket Norske Gaardnavne.

Hammerberget fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om 

stadnamn.



675435 2 Håmårshaug / 

Hammershaug

Hammershaug gard 25 Uttale: /ha`mmersau/, jf. bokverket Norske Gaardnavne, ham´mǝṛṣæu/ ifølge Per 

Ole Nygaard og Trond Ove Ørslien pr. telefon. Birgit Kraabøl skriver i sitt 

høringssvar at Hammershaug i talespråket har fulgt skriftspråket.

Skrifttradisjon: Hamarsh
g
 i gradteigskart fra 1930, 1935, 1953, 1955 og 1960 samt i 

Norge 1:50 000 fra 1952, Hamarshaug i utgaven fra 1971, Håmårshaug i utgavene 

fra 1990, 1995, 2004 og 2011, Hammershaug i økonomisk kartverk fra 1975.

Høringssvar: Navnekomiteen i Gausdal kommune skriver at de mener 

Hammershaug er riktig slik det står i økonomisk kartverk fra 1976.  Iver og Harald 

Hammershaug skriver at Hammershaug er det korrekte både muntlig og skriftlig. 

De har ikke kjennskap til noen annen variant av navnet. Birgit Kraabøl skriver at 

Hammershaug har fulgt skriftspråket som nedarvet, tradisjonell uttale, og at det 

kan skyldes at forleddet kommer av mannsnavnet Hamundr eller Hamarr. Hun 

mener at dette understøttes av at det ikke er noen tydelig fjellknaus l nærheten.

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Hammershaug i samsvar med uttalen og 

lokale ønsker.

Vurdering: Jamvektsformen Håmårshaug synes grunnløs på dette stedet, og det er 

underlig at denne navneformen har kommet inn i offentlig bruk i utgangspunktet. 

Gausdal har imidlertid jamning i andre navn med ordet hammar/hammer m., jf. 

Håmmårsberget ved Kråbøl, og det kan ha skapt en antakelse om at alle navn med 

det samme navneleddet har jamning. Men det er altså ikke tilfelle på dette stedet, 

noe både muntlige og skriftlige kilder entydig bekrefter.

Hammershaug fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om 

stadnamn.

3 Hammershaug med 

Svensrudvolden

Hammershaug bruk 25/1 Jf. løpenr. 2

4 Hamre (utgår fra saken) bruk 25/2 Nytt navn, ikke aktuelt å behandle etter § 4 i lov om stadnamn.



902901 5 Hammerlia Hammerlia li Uttale: /hammǝLi:a/, i dativ /hammǝLi:n/, jf. herredsregisteret (1977), der det står 

at dette er en skogteig på ca. 350 mål som går fra Tjernlia til allmenningsgrensa.

Skrifttradisjon: Hammerlia i økonomisk kartverk fra 1976. 

Høringssvar: Navnekomiteen i Gausdal kommune skriver at de mener Hammerlia er 

riktig slik det står i økonomisk kartverk fra 1976. 

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Hammerlia i samsvar med uttalen i 

herredsregisteret og ønsket fra kommunen.

Vurdering: Skrivemåten Hammerlia, som er ønsket lokalt, er i samsvar med uttalen 

og skrifttradisjonen i offentlig bruk. I områder med kasusbøying, der en del 

stedsnavn har ulik form i nominativ og dativ, er hovedregelen å benytte 

nominativsformen ved offentlig normering.

Hammerlia fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om 

stadnamn.

6 Hammerlien Hammerlia bruk 33/2 Jf. løpenr. 5

7 Hammerlien Hammerlia bruk 36/2 Jf. løpenr. 5

8 Hammerlien Hammerlia bruk 37/9 Jf. løpenr. 5

780030 9 Hammerlivegen Hammerlivegen vegstrekning Jf. løpenr. 5

663037 10 Hammervoll / 

Hammervold / 

Håmårvoll

Hammervoll bruk 34/6 Uttale: /ha`mmǝrvøyll, jf. herredsregisteret (1977). Trond Ove Ørslien oppgir pr. 

telefon uttalen /ham`mǝrvåll/.

Skrifttradisjon: Hammervold i 1950-matrikkelen og i dagens matrikkel, Hammervoll 

i økonomisk kartverk fra 1976.

Høringssvar: Navnekomiteen i Gausdal kommune skriver at de mener Hammervoll 

er riktig slik det står i økonomisk kartverk fra 1976. 

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Hammervoll i samsvar med uttalen, norsk 

rettskrivning (-voll) og ønsket fra kommunen.

Vurdering: Navnet er en sammensetning av ordene hammer m. 'knaus' og voll m. 

'grasslette', jf. gammelnorsk vǫllr. Skrivemåten Hammervoll er uproblematisk og 

godt i samsvar med lokal uttale.

Hammervoll fastsettes som skrivemåte i samsvar med § 4 første ledd i lov om 

stadnamn.


