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NY NAVNESAK - BØDAL/BØDALEN I VESTRE GAUSDAL  
 
Vedlegg:  
 Vedlegg 1 – E-post fra Magnar Hesthagen 
 Vedlegg 2 – Dokumentasjon poststempel 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunen har mottatt henvendelse fra Magnar Hesthagen om skrivemåten Bødalen 
endres til Bødal. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Magnar Hesthagen ønsker i mail til Gausdal kommune datert 19.desember 2019 at Bødalen 
skal skrives Bødal. Han har vedlagt bilde med postadresse brukt fram til i alle fall 1973 da var 
skrivemåten Bødal/Bødalsgrenda, 2623 V.Gausdal. Poststemplet var også Bødal. 
 
Erlend Trones, Kartverket skriver i e-post til Gausdal kommune om dette:  
«I Norske Gaardnavne står denne uttaleopplysninga om soknenavnet: Sognets Navn: 
Nykirke. Kaldes dog nok alm. bø´dalen. 
 
Dette kan tyde på at Bødalen i bestemt form bør videreføres, jf. § 4 første ledd i lov om 
stadnamn og pkt. 2 i de utfyllende reglene om skrivemåten av norske stedsnavn: Bruken av 
grammatisk kjønn, eintals- eller fleirtalsform, bunden eller ubunden form skal som 
hovudregel rette seg etter den nedervde lokale uttalen. 
 
Bødalsgrenda brukt i N50 fra 1971, mens seinere utgaver fra 1990, 1995, 2004 og 2011 har 
Bødalen som skrivemåte. Det er rimelig at endringen fra Bødalsgrenda i 1971 til Bødalen i 
1990-utgaven skyldes lokale innspill, jf. vedtaket du nevner fra den lokale namnenemnda i 
1974. 
Både Bødalen og Bødal er mye brukt i lokallitteraturen fra Gausdal, og ofte forekommer 
begge former vekselvis i de samme kildene. Bruken av Bødal i ubestemt form kan trolig 
forklares med at mange oppfatter ubestemt form som mer "offisielt" siden mange viktige 
stedsnavn har ubestemt form. Dette gjenspeiler seg også i navnet Gudbrandsdalen, der 
mange lag og foreninger likevel bruker skrivemåten Gudbrandsdal i sine navn, f.eks. 
Gudbrandsdal anleggservice, Gudbrandsdal brannsikring og Gudbrandsdal dølahestlag.»  
 



  
 
 

  
 
 

 

Dersom kommunen formelt vil vurdere en endring fra Bødalen til Bødal i grendenavnet, må 
saksgangen som ellers følge § 8 og 9 i lov om stadnamn og § 8 og 9 i forskrift om stadnamn. 

VURDERING: 
Kommunedirektøren ber planutvalget ta stilling til forslaget fra Hesthagen, og vurdere om vi 
skal ta saken videre som navnesak. 
 
Saken legges fram for planutvalget uten forslag til innstilling/vedtak. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 


