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Navnesak 2015/01 - Avklaring av skrivemåten for stedsnavn i Evje og 
Hornnes kommune - Strauman/Strøyman/Strømmene m.fl. 
 
Innledning 
I forbindelse med pågående adressering har stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene bedt Kartverket om å reise formell navnesak på bruksnavnet 
Strauman/Strøyman i Evje og Hornnes kommune. Kartverket har samtidig reist sak på 
en del andre navn med navneleddet straum/strøm. Kommunen har gjennomført 
høringsrunde, men har kun fått en muntlig tilbakemelding. På bakgrunn av dette tilrår 
kommunen skrivemåten Strauman. 
På grunn av sparsomme opplysninger om disse navnene i vårt arkiv, har vi vært i 
kontakt med to lokale heimelsmenn, Bernt Gautestad og Alf Georg Kjetså. Fra disse får 
vi opplyst at den lokale uttalen av hovednavnet er /"strøyman/, mens de andre 
bruksnavnene er nyere navn uten nedarvet uttale. De opplyser også at strøym er et 
levende appellativ i det lokale talemålet. 
 
 
Strauman/Strøyman/Strømmene - gårds- og bruksnavn (gnr/bnr 23/1) 
 
Uttaleopplysninger og eldre skrivemåter 
Matriklene fra 1886 og 1905 har skrivemåten Strømmene for gårdsnavnet og navnet på 
bnr 1, med merknaden "Alm. skr. Strømme". Også matrikkelutkastet fra 1950 har 
skrivemåten Strømmene for gårdsnavnet og bnr 1. I Norske Gaardnavne er gårdsnavnet 
skrevet Strømmene, med uttalen /strøi`man/. Eldre skrivemåter er Strømmene (1668) og 
Strømmen (1723). Bustadnavnarkivet (1958) har registrert uttalen /strøy`man/ for 
gårdsnavnet, og herredsregisteret (1940) har uttalen /strœy`mann/. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Kommunen ønsker skrivemåten Strauman. Denne skrivemåten er i tråd med norske 
rettskrivningsprinsipper, men uttaleopplysningene i vårt arkiv og fra heimelsmennene 
tilsier skrivemåten Strøyman. Vi kan ikke se at det her foreligger sterke grunner til å 
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fravike hovedregelen i stedsnavnloven om at skrivemåten skal ta utgangspunkt i 
nedarvet, lokal uttale, og tilrår derfor skrivemåten Strøyman. 
Strøym er en uvanlig form, i slekt med straum, men viktig å ta vare på i skrivemåten når 
uttalen er sikkert belagt. 
 
 
Strømstad - bruksnavn (gnr/bnr 23/2) 
 
Uttaleopplysninger og eldre skrivemåter 
Matrikkelen fra 1905 og matrikkelutkastet fra 1950 har skrivemåten Strømstad. Navnet 
er ikke registrert i Norske Gaardnavne. Herredsregisteret (1940) har uttalen 
/strö`mmsta/. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Ifølge kommentarene til forskriften til stedsnavnloven (til § 4, femte ledd) skal 
skrivemåten av et navn i primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for 
skrivemåten i andre funksjoner. Ut fra dette burde altså dette bruksnavnet få 
skrivemåten Strøymstad i samsvar med skrivemåten av gårdsnavnet. Dette navnet er 
imidlertid av nyere dato (først belagt i 1905), og uttalen er med monoftong. Vi tilrår 
derfor skrivemåten Strømstad med bakgrunn i eldste registrerte skrivemåte og uttalen i 
herredsregisteret. Denne skrivemåten er også i tråd med norsk rettskrivning. 
 
 
Nordstrøm - bruksnavn (gnr/bnr 23/4) 
 
Uttaleopplysninger og eldre skrivemåter 
Matrikkelutkastet fra 1950 har skrivemåten Nordstrøm. Navnet er ikke registrert i 
Norske Gaardnavne. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Dette er et nyere navn uten nedarvet uttale. Vi tilrår skrivemåten Nordstrøm i samsvar 
med eldste belagte skrivemåte. Denne skrivemåten er også i tråd med norsk 
rettskrivning. 
 
 
Straumsland - bruksnavn (gnr/bnr 23/8) 
 
Uttaleopplysninger og eldre skrivemåter 
Matrikkelutkastet fra 1950 har skrivemåten Straumsland. Navnet er ikke registrert i 
Norske Gaardnavne. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Dette er et nyere navn uten nedarvet uttale. Vi tilrår skrivemåten Straumsland i 
samsvar med eldste belagte skrivemåte. Denne skrivemåten er også i tråd med norsk 
rettskrivning. 
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Strømsland - bruksnavn (gnr/bnr 23/9) 
 
Uttaleopplysninger og eldre skrivemåter 
Matrikkelutkastet fra 1950 har skrivemåten Strømland. 
 
Diskusjon og konklusjon 
Dette er et nyere navn uten nedarvet uttale. Vi stusser litt over at Kartverket skriver 
Strømsland når matrikkelutkastet har Strømland, kan dette skyldes en trykkfeil? Vi tilrår 
skrivemåten Strømland i samsvar med eldste belagte skrivemåte. Denne skrivemåten er 
også i tråd med norsk rettskrivning. 
 
 
Straumøya - naturnavn 
 
Vi har ingen uttaleopplysninger om dette navnet i vårt arkiv, men tilsvarende navn har 
uttalene /-øyna/, /-øynæ/ og /-øyæ/ for etterleddet. Både -øyna og -øya er greie 
skrivemåter etter reglene i stedsnavnloven, men siden det ikke har kommet spesifikke 
ønsker om skrivemåten av dette navnet, tilrår vi -øya i samsvar med norsk rettskrivning. 
Ifølge heimelsmennene er /strøym/ uttalen av ordet som utgjør forleddet. Vår tilråding 
for skrivemåten av dette navnet blir derfor Strøymøya.  
 
 
Straummyrane - naturnavn 
 
Vi har ingen uttaleopplysninger om dette navnet i vårt arkiv, men tilsvarende navn har 
uttalen /-myran/ for etterleddet. Ifølge heimelsmennene er /strøym/ uttalen av ordet som 
utgjør forleddet. Vi tilrår derfor skrivemåten Strøymmyran. 
 
 
Straumodden - naturnavn 
 
Herredsregisteret har uttalen /strøy`mǫddən/. Vi tilrår derfor skrivemåten 
Strøymodden. 
 
 
For navnekonsulentene 
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