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Samandrag 
Med denne oppgåva har eg hatt to hovudmålsetjingar: Å tolke fjellnamn på Sunnmøre og å 

undersøkje om det er korrelasjon mellom topografi og grunnord i fjellnamn i området. 

For å handsame fjellnamn frå eit så stort geografisk område, valde eg å bruke ein 

kvantitativ registreringsmetode, der eg i første omgang berre sette opp ei alfabetisk liste over 

alle fjellnamna som er kartfesta på dei 10 kartblada i N50-serien som dekkjer Sunnmøre, utan 

å innhente andre opplysningar enn normerte namneformer, namnetypar og stadstilvisingar. 

Det gav i alt 766 fjellnamn til nærmare gransking. Men i staden for å tolke kvart einskilt namn 

fortløpande etter alfabetet, delte eg namna inn i ulike kategoriar. I kapittel 3 har eg samla alle 

usamansette namn og alle hovudledd i samansette namn som består av eit terreng-

karakteriserande grunnord. Det er til saman 39 slike fjellnamngrunnord i mitt materiale, og eg 

har føreteke ordsemantiske analysar av kvart av dei og samanhalde desse med namne-

semantiske analysar av dei fjellnamna som grunnorda er ein del av. I kapittel 4 har eg samla 

alle usamansette namn og alle hovudledd i samansette namn som ikkje består av grunnord. 

Dei aller fleste av desse namna er samanlikningsnamn. I mitt materiale har eg funne i alt 69 

ulike samanlikningsord som anten står åleine i usamansette namn eller som hovudledd 

samansette namn. Som ved grunnorda, har eg her føreteke ordsemantiske analysar av dei 

einskilde samanlikningsorda og samanhalde desse med namnesemantiske analysar av dei 

fjellnamna som samanlikningsorda er ein del av. I kapittel 5 har eg samla utmerkingsledda i 

materialet under ulike semantiske kategoriar og forsynt dei med namnesemantiske og/eller 

ordsemantiske opplysningar. 

I tillegg til granskinga av dei einskilde namneledda i fjellnamna på Sunnmøre, har eg 

også granska reliabiliteten i tre hypotesar om fjellnamn frå den generelle stadnamnlitteraturen. 

Den første hypotesen går ut på at fjellnamna som gruppe har særs stort inventar av 

topografiske grunnord (Sandnes 1968a:15, Stemshaug 1985:83 og Helleland 1997:50). For å 

teste denne hypotesen samanlikna eg frekvensen av grunnord i mitt eige namnemateriale med 

grunnordfrekvensar både frå andre samlingar av fjellnamn (Fykse 2004 og Helleland 1970) og 

frå ei samling av skjergardsnamn (Slyngstad 1951) og ei samling av gatenamn (Hallaråker 

2000). Samanlikninga viser at ein ikkje bør forkaste hypotesen, men kanskje modererer han 

noko, då det viste seg at også dei andre granska namnegruppene hadde eit relativt stort innslag 

av grunnord. Den andre hypotesen går ut på at fjellnamn ofte reflekterer metonymisk 

namngjeving (Hovda 1967:242 og Helleland 1997:50f). Slik eg har definert omgrepet 

metonymisk namngjeving inneber dette at fjellnamna ofte inneheld ei samanlikning anten 

både i hovudleddet og i utmerkingsleddet i samansette namn eller i det eine leddet i 

usamansette namn. For å teste denne hypotesen samanlikna eg tala i mitt materiale med tal frå 

dei same namnesamlingane som eg nytta ved den førre hypotesetestinga. Samanlikninga viser 

at ein kan halde fast ved hypotesen om at fjellnamna ofte reflekterer metonymisk 

namngjeving, men også at dei metonymiske innslaga kan vere store i andre namnekategoriar. 

Den tredje hypotesen går ut på at kategorien fjellnamn femner om særs mange sekundærnamn 

(Hovda 1967:242, Stemshaug 1985:84 og Helleland 1997:51). For å teste denne hypotesen 

samanlikna eg frekvensen av relasjonsnamn i mitt eige materiale med tilsvarande frekvensar 

frå ei anna samling av fjellnamn (Helleland 1970) og frå ei samling av alle typar namn 

innanfor eit geografisk avgrensa område (Engeset 1995). Hypotesen blei styrkt etter denne 

samanlikninga. 

I dette arbeidet har eg også rekna ut fordelinga mellom høvesvis usamansette og 

samansette namn og namn i ubunden og bunden form i materialet. Utrekningane syner at 88,4 

% av namna er samansette, og at heile 98,3 % av namna har bunden form. Båe tala peikar i 
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retning av at dei fleste fjellnamna er relativt unge, sidan samansette namn jamt over er yngre 

enn usamansette, og sidan den etterhengde bundne artikkelen vaks fram først på 1200-talet. 

For å granske i kva grad det er korrelasjon mellom topografi og grunnord i fjellnamn, 

tok eg utgangspunkt i at Sunnmøre og sunnmørsfjella kan gjevast ei geografisk og topografisk 

tredeling mellom ytre strok, med relativt låge og avrunda fjell, midtre strok, med relativt høge 

og alpine fjell og indre strok, med relativt høge og avrunda fjell (Foldal 2001:8, Standal et al. 

2000:10) og sette fram følgjande hypotese: Skilnadene i høgd og form på fjella i ulike strok 

av Sunnmøre blir spegla i fjellnamna; at grunnorda i ytre strok i hovudsak har tydingar for 

låge og avrunda former, at grunnorda i midtre strok i hovudsak har tydingar for høge og 

alpine former og at grunnorda i indre strok i hovudsak har tydingar for høge og avrunda 

former, sjølv om ein også her finn alpine former. Hypotesen blei testa ved at eg samanlikna 

den appellative tydinga og den propriale bruken av dei fem mest brukte grunnorda i 

fjellnamna på Sunnmøre, og ved at eg talfesta frekvensen av desse grunnorda i fjellnamna 

innanfor kvart av dei tre ulike stroka av Sunnmøre. Dei fem grunnorda er egg, fjell, horn, 

nibbe/nipe og tind. Samanlikninga viser klart og tydeleg at det er liten eller ingen samanheng 

mellom høgdene på fjella og grunnorda som knyter seg til dei. Eit horn kan vere lågt, høgt 

eller ein stad midt i mellom. Det same gjeld dei andre grunnorda, kanskje med unnatak av tind 

, som kan hende ber i seg eit krav om ei viss høgde over havet. Derimot syner samanlikninga 

mest like klart og tydeleg at det er ein samanheng mellom formene på fjella og grunnorda som 

knyter seg til dei. Særleg markante er utslaga når vi ser på karakteristiske grunnord som f.eks. 

tind , men også for dei meir nøytrale grunnorda som f.eks. fjell , finn ein korrelasjon mellom 

topografi og tyding. 

I dette arbeidet har eg også gjennomført ei kartlegging av parallellnamn til dei 

kartfesta namna innanfor ein avgrensa geografisk del av Sunnmøre, nemleg på Kolås- og 

Rånahalvøya. Heile 21 av dei 85 kartfesta namna i dette området har eitt eller fleire 

parallellnamn, noko som tilsvarar om lag 25 %. Det kartlagde materialet har eg brukt til å 

drøfte årsakene til at parallellnamn oppstår og ulike kriterium som har vore lagde til grunn når 

ein har valt mellom to eller fleire parallellnamn på N50-serien. I den siste drøftinga 

konkluderer eg med at kartografen som har kartfesta fjellnamna på Kolås- og Rånahalvøya i 

hovudsak har føreteke gode val, sjølv om det finst eksempel på det motsette. 

I tillegg til kartlegginga av parallellnamna, har eg også samla inn den nedervde lokale 

uttalen av dei kartfesta fjellnamna på Kolås- og Rånahalvøya. Desse uttaleopplysningane har 

eg brukt i ei drøfting av normeringa av fjellnamna på Sunnmøre. I denne drøftinga 

konkluderer eg med at normeringa i hovudsak er grei, sjølv om det er gjort ein del uheldige 

normeringar, særleg ved bruk av ubunden form, som ikkje høyrer nokon stad heime i 

fjellnamna på Sunnmøre. 
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Kapittel 1 – Innleiing 
1.1 Emne og ambisjonar 
Bak denne hovudfagsoppgåva ligg to ambisjonar: Å tolke innsamla fjellnamn på Sunnmøre 

og - i forlenginga av dette - undersøkje om det er korrelasjon mellom topografi og grunnord i 

fjellnamn ved å samanlikne fjellnamn frå ulike strok av Sunnmøre. 

Den første ambisjonen impliserer strukturell likskap mellom denne oppgåva og andre 

namnearbeid som tek føre seg visse lokalitetstypar: Tilrettelegging av eit materiale med 

normerte namneformer og nedervd lokal uttale, inndeling i hovudledd og utmerkingsledd og 

analyse av dei ulike namna. Men til skilnad frå namnekategoriar som f.eks. bruksnamn og 

vassnamn, er det ikkje uproblematisk å avgrense kategorien fjellnamn, rett og slett fordi det 

kan vere vanskeleg å avgjere kva som er eit ”fjell” og kva som ikkje er det. Det er derfor 

turvande med visse kriterium for namneutvalet. Desse kriteria har eg drøfta og fastsett i 

kapittel 2. Eit anna særmerke ved kategorien fjellnamn er at han ser ut til å femne om særs 

mange sekundærnamn (Hovda 1967:242, Stemshaug 1985:84 og Helleland 1997:51). Men det 

har også vore hevda at fjellnamn ofte reflekterer metonymisk namngjeving. Med det meiner 

ein at namna inneheld ei samanlikning anten i hovudleddet eller i utmerkingsleddet eller båe 

delar i samansette namn, eller i det eine leddet i usamansette namn  (Hovda 1967:242 og 

Helleland 1997:50f). Likevel er det ei gjengs oppfatning at fjellnamna som gruppe har særs 

stort inventar av topografiske grunnord (Sandnes 1968a:15, Stemshaug 1985:83 og Helleland 

1997:50). I dette arbeidet har eg granska reliabiliteten i desse hypotesane.   

Den andre ambisjonen har vore å samanlikne fjellnamn frå ulike strok av Sunnmøre 

for å undersøkje om det er korrelasjon mellom topografien og grunnorda i fjellnamna. 

Geografisk og topografisk kan Sunnmøre og sunnmørsfjella gjevast ei tredeling mellom ytre 

strok, med relativt låge og avrunda fjell, midtre strok, med relativt høge og alpine fjell og 

indre strok, med relativt høge og avrunda fjell (Foldal 2001:8, Standal et al. 2000:10). Eg set 

fram ein hypotese om at desse skilnadene i høgd og form blir spegla i fjellnamna; at 

grunnorda i ytre strok i hovudsak har tydingar for låge og avrunda former, at grunnorda i 

midtre strok i hovudsak har tydingar for høge og alpine former og at grunnorda i indre strok i 

hovudsak har tydingar for høge og avrunda former, sjølv om ein også her finn ein del alpine 

former. Eg tek då omsyn til regionale tydingsvariasjonar innan dei einskilde orda. Denne 

hypotesen er etterprøvd gjennom semantiske analysar og statistiske berekningar i kapittel 3.  

Motivasjonen bak ei gransking av fjellnamn på Sunnmøre er dobbel. For det første er 

fjellnamn generelt etter mitt syn for lite påakta som studieobjekt i norsk stadnamngransking. 

Medan fleirtalet av dei andre store namnekategoriane har vorte granska meir systematisk i 

ulike samanhengar over lang tid, har fjellnamn i mindre grad vore emne for meir utførlege 

drøftingar (Helleland 1997:52f). Det kan vere ulike årsaker til det, men eitt tilhøve som er 

nokså opplagt, er at dei fleste fjellnamna synest å vere relativt unge. Rett nok reknar ein med 

at ein liten del av fjellnamna høyrer til det eldste namnesjiktet. Det gjeld særleg namn som har 

kome til ved avleiing og namn som vart og vert brukte som leinamn (Stemshaug 1985:86 og 

Helleland 1997:51f). Det at dei fleste fjellnamna likevel er unge, botnar nok i at fjelltoppane 

ikkje hadde nokon viktig funksjon i det gamle bondesamfunnet (Sandnes 1968b:12). I dag har 

dette snudd seg. Medan mange av dei gamle smånamna som var viktige i  bondesamfunnet, 

no er i ferd med å døy ut, har fjella, og med det fjellnamna, fått ei stendig viktigare rolle i det 

nye tursamfunnet. Slik kan det hevdast at fjellnamn er eit viktigare studieobjekt no enn 

tidlegare. For det andre ligg det ein reint personleg motivasjon bak granskinga. Eg har vandra 

og gått, klatra og klive, rent og ramla i sunnmørsfjella – titt og ofte i mange år  – og stendig 

oftare har eg grunna på kva dei ulike namna tyder.  
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1.2 Registreringsområdet 
Som registreringsområde for denne hovudfagsoppgåva har eg valt det politisk definerte 

Sunnmøre som grunnleggjande avgrensing. Ved sida av personleg interesse for fjella i desse 

traktene, er valet grunngjeve ut frå at området er eigna til å prøve mine hypotesar. 

 

1.2.1 Det sunnmørske landskapet 

Det sunnmørske landskapet har fått mykje merksemd opp gjennom historia. Den første 

omfattande skildringa kom så tidleg som i 1762, då opplysningspresten Hans Strøm gav ut 

første bandet av storverket Physisk og økonomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør, 

beliggende i Bergens Stift i Norge – det første i sitt slag i Noreg (Sunnmørsposten 13.03.93).  

Her gjev Strøm (1762:23) denne treffande karakteristikken av det sunnmørske landskapet: 

 
«Hvad ellers dette Fogderiets Beskaffenhed i Alminnelighed angaaer, da er det [ … ] ujevnt og biergfuldt, samt 

igiennomskaaret af mange store og smaa Fiorde, hvilke ei alene dele Landet i utallige Øer og Holme  (smaa 

Øer, som gemeenlig ere eller i det mindste tilforn have været ubeboede) men og indskiære det paa alle Kanter og 

derved danne utallige Vige (Havbukte) Næss eller Næss-Odde (Land=Pynte) Eid (Isthmi) og Halv-Øer, med 

videre;…» 

 

I den følgjande generelle skildringa av det sunnmørske landskapet støttar eg meg likevel i 

første rekkje til eit monaleg nyare arbeid: Botnar på Sunnmøre, morfometrisk kartlegging – 

morfologisk tolking (Foldal 2001). 

 

 
 

Figur 1.1. Kart over Sunnmøre og grannedistrikta.  

 

Ser ein Sunnmøre på eit kart i liten målestokk (f.eks. figur 1.1), vert ein slegen av eit mønster  

av øyar og halvøyar som er omslynga av fjordar og fjordarmar. Øyane og særleg halvøyane er 

igjen gjennomskorne av hovuddalar og sidedalar. Både fjordane og dalane har heller 

regelbundne retningskomponentar. Hovudretningskomponenten går om lag parallelt med 

kystlinja, i retning sørvest – nordaust. Den dominerande fjordarmen langs denne 

komponenten er Rovdefjorden-Vartdalsfjorden-Storfjorden, men  også mange andre fjordar 

og dalar har den same retninga. Om lag normalt på hovudretningskomponenten, i retning 

nordvest – søraust, går andre fjordar og dalar, som f.eks. Voldsfjorden, Hjørundfjorden og 

midtre Storfjorden. Slik får vi to retningskomponentar som i sum dannar eit karakteristisk 

rutemønster. 
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Eit anna karakteristisk drag ved den sunnmørske topografien, som står i nær 

samanheng med mønsteret som er skildra ovanfor, er den høge tettleiken i 

dreneringsnettverket (jf. figur 1.1). På dette viset står Sunnmøre i kontrast til grannedistrikta; 

delvis til Romsdal i nord, men tydelegast til Nordfjord i sør. Det tette dreneringsnettverket har 

vore ein viktig premissleverandør for formene i det sunnmørske fjellandskapet generelt, og for 

dei alpine fjellformene i midtre strok av Sunnmøre spesielt (Ketil Matvik Foldal, personleg 

kommentar).  

 

1.2.2 Det sunnmørske fjellandskapet 

Når eg i det førre avsnittet seier at sunnmørslandskapet har vore gjenstand for mykje 

merksemd, gjeld dette i særleg stor grad for det sunnmørske fjellandskapet. Den mest kjende 

av sunnmørsskildrarane etter Hans Strøm er truleg Kristofer Randers. I 1890 gav han ut den 

første utgåva av Søndmøre, reisehaandbok ved Kristofer Randers. Her skriv han (1962:291) 

dette om utsynet frå fjelltoppane: 

 
«På Sunnmøre er det annerledes. Her har man alt like inn på livet: fjordene, tindene i broket        

flokk og ute i synskretsen der hvor steinen og snøens linjer slipper, blinker, i rolig høyhet en 

lokkende stripe av det store, blånende hav» 

 

Men Randers er ikkje åleine om å ha gjeve flatterande skildringar av fjella i dette distriktet. 

Allereie i tiåra før og etter 1900 vart sunnmørsfjella, og då særleg tindane kring 

Hjørundfjorden, nytta til rein fysisk utfalding og rekreasjon. Denne første pionerperioden vart 

dominert av tilreisande klatrarar frå høgre sosiale lag. Særleg den bergenske kjøpmannssonen 

E. Mohn og dei britiske lordane W. C. Slingsby og C. W. Patchell var framståande 

ambassadørar for det som førstnemnde kalla ”Det søndmørske alpeparti” (Grimstad et al. 

1995:12). Utetter 1900-talet fengde desse særeigne fjella også interessa til meir lokale 

klatrarar, men det var først mot slutten av det førre hundreåret at  Sunnmørsalpane vart eit 

rekreasjonsområde for klatrarar og fotturistar i stor skala – og utviklinga ser ut til å halde 

fram. Det er i denne samanhengen eg meiner det no er på høg tid å gjere ei fagleg gransking 

av namna på  fjella i dette området. 

  I den følgjande skildringa av det sunnmørske fjellandskapet støttar eg meg igjen til 

Foldal (2001) og til den siste og mest omfattande turboka som er utgjeven om dette området, 

nemleg Fotturar på Sunnmøre (Standal et al. 2000). 

Ser ein på kart med stor målestokk (f.eks. N50-serien), står fjella fram som like 

karakteristiske for det sunnmørske landskapet som retningskomponentane og 

dreneringstettleiken gjer i ein større skala. For å oppfylle den første ambisjonen med denne 

hovudfagsoppgåva har eg samla og analysert alle kartfesta fjellnamn i undersøkingsområdet, 

føresett at fjellet stettar visse kriterium. Men som før nemnt syner fjella på Sunnmøre interne 

variasjonar. Ei rask jamføring av N50-karta Ålesund, Hjørundfjord og Tafjord avslører store 

topografiske skilnader mellom ytre, midtre og indre strok. Det er med utgangspunkt i desse 

lett identifiserbare variasjonane i det sunnmørske fjellandskapet eg i kapittel 3.4 set fokus på 

den andre ambisjonen; å avdekkje eventuell korrelasjon mellom topografi og namngjeving. 

Ein slik ambisjon impliserer ei strategisk inndeling av studieområdet. 

I gjennomgangen til no er det politisk definerte Sunnmøre brukt som grunnleggjande 

avgrensing. Internt kan Sunnmøre delast i ytre, midtre og indre strok. Med bakgrunn i 

tydelege vêrskilje vert denne inndelinga f.eks. brukt i vêrvarslingssamanheng (Tafjord 

1977:107), og inndelinga er også eigna til å skilje mellom tre topografisk relativt einsarta 

område (Foldal 2001:8). 
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Figur 1.2 Inndeling av Sunnmøre på to nivå. Fargane skil mellom ytre, midtre og indre strok. 

Feit, svart strek og bokstavkode skil mellom dei tre granska delområda.  

A=Hareidlandet, B1=Kolåshalvøya, B2=Rånahalvøya, C=Tafjordfjella. 

 

Til ytre strok  høyrer alle øyane utanfor Rovdefjorden-Vartdalsfjorden-Storfjorden – inn til 

Solnør. Dessutan halvøya utanfor eidet mellom Fiskå og Eidså, Brattvåghalvøya og halvøya 

mellom Samsfjorden og Vatnefjorden. Det mest framtredande landskapstrekket i dette 

området er  strandflata. Det lokale relieffet når likevel 400-500 moh. på dei mindre øyane og 

600 – 800 moh. på dei større øyane og halvøyane. I heile området er fjellformene runde.  

 

 
 
Figur 1.3 Oversynsbilete av eit typisk område i ytre strok. Hareidlandet i forgrunnen. © H. Standal 
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Til midtre strok høyrer halvøyane mellom fjordane på innsida av aksen Rovdefjorden-

Vartdalsfjorden-Storfjorden – inn til Sunnylvsfjorden. Fjellformene i dette området er rankare 

og kvassare enn i ytre og indre strok, og  jamt over er dei høgre enn i ytre strok, men lågare 

enn i indre strok. Likevel er det nokså store interne skilnader både med omsyn til form og 

høgd på fjella i midtre strok. Området på innsida av Vartdalsfjorden-Storfjorden, på båe sider 

av den nordvest - søraust-gåande Hjørundfjorden, er særmerkt av ville tindar som stuper rett i 

fjorden. Nett dette området har vorte omtala som det best utvikla alpine landskapet i Noreg 

(Follestad 1994:4). Dei høgste toppane når 1600 moh. Men innanfor dette kjerneområdet for 

alpine former finst også tydeleg avrunda toppar og ryggar, og i grenseområda mot ytre og 

indre strok i sør og nord får relieffet gradvis eit meir bølgjande preg. Høgda på dei avrunda 

ryggane og toppane når berre unntaksvis 1000 moh., og berre sporadisk stikk det i dei nemnde 

grenseområda opp små felt med alpine former. 

 

 
Figur 1.4 Oversynsbilete av eit typisk område i midtre strok. Trandaldalen i forgrunnen. © H. Standal 

 

Til indre strok høyrer dei områda av Sunnmøre som ligg aust for Sunnylvsfjorden. Dei ytre og 

lågaste delane av området er prega av avrunda fjellformasjonar, nett som i ytre strok. Men dei 

alpine formene kjem att i dei indre og høgste delane av området, sjølv om dei ikkje er så store 

og samanhengande som i midtre strok. Topphøgdene stig nokolunde jamt, frå om lag 1400 

moh. ytst i området til bortimot 2000 moh. inst i området. 

 

 
Figur 1.5 Oversynsbilete over eit typisk område i indre strok. Veltdalen i forgrunnen. © H. Standal 
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På grunn av dei interne variasjonane i topografien, særleg i midtre og indre strok, har 

eg valt å også føreta ein komparasjonen av grunnorda innanfor eitt avgrensa delområde frå 

kvart av dei omtala stroka. Desse delområda vil eg no avgrense på den måten at fjella i kvart 

av dei skal ha indre ”einskap” i høgd og form, samstundes som dei har stor ”spreiing” i høgd 

og form seg i mellom.  

Som representant for ytre strok har eg valt øya Hareidlandet, markert som delområde 

A på figur 1.2. Det er lett å slå fast at Hareidlandet er topografisk typisk for dei større øyane i 

ytre strok. Dei aller fleste fjella er avrunda i forma, og toppane ligg jamt over mellom 300 og 

700 moh. Delområdet er elles ukomplisert avgrensa av strandlinja rundt øya.  

Som representant for midtre strok har eg valt Rånahalvøya og nordaustre delen av  

Kolåshalvøya, markert som delområde B på figur 1.2. I motsetnad til Hareidlandet er dette 

ikkje offisielle namn, men dei er i alminneleg bruk, f.eks. av  Randers (1962:224) og Standal 

et al. (1996:10 og 2000:215). Grensa for Rånahalvøya går frå Straumgjerde ut 

Sykkylvsfjorden og Storfjorden til munninga av Hjørundfjorden, inn Hjørundfjorden til 

Lekneset, inn Norangsfjorden, fram Norangsdalen til Skylstad, opp langs Brekkeelva til 

passpunktet mot Habostaddalen, heim denne til skaret mot Brunstaddalen, heim 

Brunstaddalen til denne går saman med Velledalen og heim Velledalen tilbake til 

Straumgjerde. Grensa for den her undersøkte delen av Kolåshalvøya går frå Sæbøvika, ut 

Hjørundfjorden til Storfjorden, ut denne til Barstadvika, fram Barstaddalen til Melbøsætra, 

vidare langs Barstadelva opp til Storevatnet, over Ørstaskaret og heim Langedalen til 

Vallasætra/Mosætra, over Fyldalsheida og ned i Follestaddalen, over Frølandsdalen og ned i 

Bonddalen, heim denne til Sæbø. Dei to områda ligg altså kloss i kvarandre, berre fråskilde av 

Hjørundfjorden, og til saman er altså nett desse områda rekna for å vere mellom dei mest 

utvikla alpine landskapa i Noreg. Dei fleste fjella i dette delområdet er kvasse og taggete i 

forma og toppane ligg med få unnatak mellom 600 og 1500 moh.  

Som representant for indre strok har eg valt søraustre delen av Tafjordfjella, markert 

som delområde C på figur 1.2. Heller ikkje dette er ei offisiell nemning, men ho er mykje 

brukt, f.eks. av Randers (1962:32) og Standal et al. (2000:291). Grensa for den her undersøkte 

delen av Tafjordfjella, går  fram  Muldalen inst i Tafjorden, vidare gjennom 

Tafjordsæterdalen, ned til Illstigvatnet, fram Grøndalen til fylkesgrensa mot Oppland, langs 

denne til Viavatna, herifrå langs kommunegrensa mellom Stranda og Norddal til Holeegga, 

heim Herdalen til Herdalsvatnet, langs Kallskardelva til Tafjord. I dette delområdet finn ein 

både avrunda og meir alpine fjell og dei aller fleste toppane ligg mellom 1200 og 2000 moh.  

Vi ser altså korleis dei tre utvalde delområda skil seg klart frå einannan, samstundes 

som dei er innbyrdes homogene med omsyn til former og topphøgder. Gjennom denne 

avgrensinga trur eg det blir lettare å avdekkje eventuelle korrelasjonar mellom topografi og 

namngjeving. Det blir også lettare å samanlikne dei ulike delområda i sunnmørsfjella med 

andre fjellområde i Noreg.  

 
1.2.3 Dei sunnmørske fjellnamna 

Som før nemnt, finst det få større arbeid om fjellnamn i det heile. Derimot er det gjort ein del 

mindre studiar av fjellnamn innanfor avgrensa geografiske område. Slike småstudiar er det 

også innslag av innanfor mitt studieområde. Den største konsentrasjonen av tolkingar av 

fjellnamn på Sunnmøre finst i den tidlegare nemnde reisehandboka til Kristofer Randers 

(1962). Til den tredje utgåva skreiv Alv Muri eit eige kapittel om stadnamna på Sunnmøre. I 

innleiinga av kapittelet presiserer Muri at handbokformatet tvingar han til å sløyfe lydskrifta 

og all filologisk drøfting kring tolkingane. At dette er ei populærvitskapleg framstilling, går 

også  fram av  at ”alle” stadnamna på Sunnmøre, med tilhøyrande tolkingar, har fått plass på 

30 små sider. Like fullt legg Muri fram tolkingar av ein stad mellom 50-100 sunnmørske 

fjellnamn, og desse vil bli trekte inn i drøftingane på sine respektive plassar.  
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Elles finst det ikkje andre store konsentrasjonar av tolkingar av sunnmørske fjellnamn, 

men det finst einstaka analysar som inngår i større namnestudiar, f.eks. i hovudfagsoppgåver 

utarbeidde etter  det som Kristin Bakken (1991:35) har kalla Indrebø-modellen. Slike analysar 

vil eg også trekkje inn i drøftingane på sine respektive plassar. Ved sida av alt dette, vil eg 

sjølvsagt også støtte meg til fjellnamntolkingar frå andre stader i landet. 

  Det kan altså slåast fast at eit større, systematisk studium av fjellnamn på Sunnmøre 

ikkje er gjort tidlegare. Dei fleste fjellnamna fall også utanfor Peter Hallaråker (1995) si 

tilnærma komplette innsamling av namn frå økonomisk kartverk for Møre og Romsdal, sidan 

dette kartverket berre går opp til 600 moh. I eit slikt perspektiv supplerer denne 

hovudfagsoppgåva det store arbeidet til Hallaråker. 
 

1.3 Registrering 
Registreringa av dei sunnmørske fjellnamna er gjort etter mal frå det som Kristin 

Bakken (1991:35) har kalla NG-modellen i norsk stadnamngransking. Nemninga viser til Oluf 

Ryghs skilsetjande verk Norske Gaardnavne (1897-1936), som drøftar einskilde gardsnamn 

fortløpande etter matrikkelordning. Etter dette verket har det kome mange 

namnegranskingspublikasjonar der føremålet har vore å ordne og tolke einskildnamn innanfor 

ei bestemt namnegruppe, f.eks. Norske innsjønamn 1 og 2 (Indrebø 1924,1933), Norske 

innsjønamn III (Venås 1987) og Norske elvenamn (Hovda 1966).  

I slike arbeid er det føremålstenleg med ein kvantitativ registreringsmetode, og det er 

ein slik metode eg har valt i mitt arbeid med fjellnamn på Sunnmøre. I det legg eg ei 

systematisk registrering av eit stort tal namn frå eit etter måten stort geografisk område ved 

hjelp av allereie utarbeidde kart, utan at ein i første omgang tek sikte på å få med andre 

opplysningar enn skrivemåten av namnet. Dette til skilnad frå ein kvalitativ 

innsamlingsmetode, der ein samlar inn mest mogleg informasjon omkring alle einskildnamn 

innanfor det aktuelle geografiske området ved hjelp av intervju eller samtalar med 

informantar. Å gjennomføre ei kvalitativ innsamling av alle fjellnamna på Sunnmøre er ikkje 

realiserbart innanfor ramma til ei hovudfagsoppgåve, då området er for stort, både dialektalt 

og geografisk.  

Som hovudkjelde for registreringa av namna har eg brukt kartnamn frå kartserien N50. 

Denne kartserien er tenleg i høve til mine ambisjonar; å tolke og  samanlikne fjellnamn frå 

heile Sunnmøre. Målestokken er 1:50000, ekvidistansen er 20 meter og høgdedekninga går frå 

fjordane til dei høgste toppane. I utgangspunktet burde det  vere relativt greitt å registrere dei 

namna som kartografane har vurdert som viktige. Ei slik registrering er likevel ikkje heilt 

uproblematisk, for det er ikkje utan vidare drøfting lett å avgjere kva som er eit ”fjell” og kva 

som ikkje er eit ”fjell” på desse kartblada. Mange av høgdeformasjonane utmerkjer seg som 

typiske ”fjell”, andre fell opplagt utanfor denne kategorien, men nokre ligg i grenselandet 

mellom ”fjell” og ”åsar”, ”kollar”, ”haugar” og liknande former. Tilsvarande vanskeleg er det 

å avgjere kva som er eit ”fjellnamn” og kva som ikkje er eit ”fjellnamn”. For å skilje 

fjellnamn frå ikkje-fjellnamn, må det knesetjast nokre kriterium som skil fjell frå ikkje-fjell. 

Som før nemnt er desse kriteria drøfta og fastsette i kapittel 2. 
Diskusjonen om parallellnamn, som eg meiner er særs aktuell nettopp for fjellnamna, 

føreset av opplagde årsaker bruk av andre kjelder enn karta frå N50-serien, der det normalt 

berre er oppført eitt av ofte fleire brukte namn (Haslum 1998:89). Innanfor ramma av ei 

hovudfagsoppgåve har eg ikkje funne plass til å gå inn i ei konkret kartlegging av potensielle 

parallellnamn på alle fjella på Sunnmøre, men i kapittel 6 har eg registrert parallellnamna 

innanfor delområde B, Kolåshalvøya og Rånahalvøya, ved hjelp av ulike skriftlege kjelder. På 

same viset har eg i kapittel 6 også føreteke ei kartlegging av den nedervde lokale uttalen av 

fjellnamna i dette delområdet ved hjelp av både skriftlege og munnlege kjelder, og brukt dette 

i ei drøfting av normeringa på N50-karta. 
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1.4 Namnematerialet  

Med dei brukte registreringskriteria gjev N50-karta 766 fjellnamn til nærmare handsaming. 

Dette talet er noko lågare enn det som har vore vanleg i hovudfagsoppgåver etter Indrebø-

modellen, men etter mitt syn er det tilstrekkeleg høgt i høve til mine ambisjonar. Sunnmøre er 

eit naturleg avgrensa studieområde, og då er 766 det faktiske talet på kartfesta fjellnamn 

innanfor studieområdet slik eg har definert denne termen, korkje meir eller mindre. Vidare er 

det grunn til å tru at det er dei kartfesta namna som har størst brukarkrins, sidan desse karta 

har vore i bruk i lang tid, og slik kan ein rekne med at desse namna er mest interessante i ein 

allmenn tolkingssamanheng. 

 

1.4.1 Usamansette og samansette namn 

I den generelle stadnamnlitteraturen har det blitt hevda at ein stor del av fjellnamna er 

samansette. Mitt materiale støttar den generelle utsegna, i det heile 677 (88,4 %) av namna er 

samansette og berre 89 (11,6 %) er usamansette – iallfall om ein ser på den morfologiske 

strukturen. Ser ein på semantikken, må ein litt større del av namna reknast som usamansette, i 

det ein då får med nokre av samanlikningnamna mellom dei usamansette namna. På det 

semantiske planet kan ein nemleg skilje mellom primær namnelaging, der namna blir laga av 

samansetjingar som ikkje finst som appellativ (Ulsteinhetta), og sekundær namnelaging, der 

namna blir laga av allereie eksisterande appellativ (Trollhetta) (jf. Zilliacus 2002:214 og 

Neumüller 2002:8). I mitt materiale er det likevel ikkje meir enn 7 slike usamansette 

samanlikningsnamn, og dermed gjev dette berre marginale utslag i den store samanhengen.  

Utfrå ein semantisk innfallsvinkel er 12,5 %, eller 96 av 766, usamansette namn og 87,5 %, 

eller 670 av 766, samansette namn i mitt materiale. Det er elles vanleg å rekne med at dei 

samansette namna jamt over er yngre enn dei usamansette namna. Resultatet ovanfor peikar 

då i retning av at dei fleste fjellnamna har ein låg alder.     

  

1.4.2 Komposisjonsfuga 

Dei samansette namna består av eitt eller fleire utmerkingsledd og eit hovudledd. Desse kan 

knytast i hop på ved hjelp av ulike typar komposisjonsfuger. I mitt materiale er desse ledda 

knytte saman på fire ulike måtar. Det er ved 0-fuge (Ansokhornet), s-fuge (Aurdalsnibba), e-

fuge (Bjørnenakken) og a-fuge (Botnaberget). Av alle dei 766 fjellnamna, har heile 480 

(62,7%) 0-fuge. 123 (16,0 %) har s-fuge, 64 (8,4 %) har e-fuge og 10 (1,3 %) har a-fuge. 

Resten av namna, dvs. 89, eller 11,6 %, er som nemnt usamansette. 

 

1.4.3 Namn i ubunden og bunden form  

Heile 753 (98,3 %) av alle namna i mitt materiale har bunden form. Berre 13 (1,7%) av 

namna har ubunden form. Dette er svært slåande tal, og dei styrkjer påstanden om at dei fleste 

fjellnamna har ein etter måten låg alder, i det den etterhengde bundne artikkelen ikkje var fullt 

utvikla før på 1200-talet.  

 

1.4.4 Namn i eintal og fleirtal 

Dei aller fleste namn står i eintalsform. Slik er det også med fjellnamna i mitt materiale, der så 

mykje som 714 (93,2 %) av namna har eintal medan 52 (6,8 %) har fleirtal. Når innslaget av 

fleirtalsformer trass alt utgjer nær 7 % av det samla namnetilfanget, kan dette forklarast med 

at ein heil del fjellmassiv består av fleire toppar som då stundom får eit felles namn i 

fleirtalsform.  
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Kapittel 2 – Teoretisk og metodisk tilnærming 
 

2.1 Teori og metode i norsk onomastikk       
Dei siste åra er det stendig fleire som har peika på at tradisjonell norsk onomastikk har hatt ei 

sterk slagside mot innsamling, tolking og skriftnormering av namna, med tilsvarande låg 

fokusering på metodiske og teoretiske spørsmål (f.eks. Hallaråker 1997:129). Gunnstein 

Akselberg (2000) og Kristin Bakken (1991) viser korleis arbeid som Norske Gaardenavn 

(Rygh 1897-1936) og ”Stadnamni i ei fjellbygd” (Indrebø 1921) har vore normskapande heilt 

fram mot vår tid. Resultatet er at teori og metode har kome i bakevja innanfor norsk 

onomastikk. Rett nok ser Akselberg (op.cit.) konturane av det han kallar ein implisitt 

teoridebatt utover i 1970- og 80-åra – ein debatt han meiner har blitt stendig meir eksplisitt 

det siste tiåret. Likevel har debatten vore famlande og søkjande, samstundes som 

onomastikken kanskje har fått slagside den andre vegen. Med det meiner han at det i den 

seinare tid har vore ein tendens til teori-hierarkisk statustenking der abstrakte og generelle 

onomastiske teoriar, gjerne med ei hypotetisk-deduktiv tilnærming kopla mot 

allmennlingvistiske teoriar, har fått for høg prestisje i høve til den empiriske og induktive 

granskingstradisjonen i onomastikken. Nedanfor vil eg klargjere kva for metodar og teoriar 

som er nytta i dei ulike delane av denne hovudfagsoppgåva.   
 

2.2 Vitskapleg teori og metode – diskusjon og klargjering    
I Bokmålsordboka blir ”metode” definert som ”systematisk framgangsmåte”. Denne 

definisjonen er lettfatteleg, men noko vid i høve til mine ambisjonar. Innanfor vitskapen er det 

vanleg å skilje mellom to hovudtypar av metode, nemleg induktiv og deduktiv. I  

Bokmålsordboka er ”induksjon” definert som ”det å slutte fra en rekke enkelttilfeller til det 

allmenne” medan ”deduksjon” er definert som ”utledning, logisk slutning fra det allmenne til 

det enkelte”. Eit anna omgrep som har stått sentralt innanfor vitskapleg metode, er 

”hypotese”. Det er i Nynorsksordboka definert som ”uprova, men sannsynleg teori el. påstand 

som ein går ut frå”. Dersom vi no ordnar desse omgrepa, kan vi dikotomisere 

metodedefinisjonen. Med ”induktiv metode” meiner eg ”det å gjennomføre ein systematisk 

observasjon av ei rekkje  einskildtilfelle, for så å generalisere til det allmenne” medan eg med 

”hypotetisk-deduktiv metode” meiner ”det å framsette ein uprova, men sannsynleg teori eller 

påstand som ein går ut frå, for så å teste denne mot eit empirisk materiale”.  

Det er ulike syn på kva for ein av desse metodane som gir høgst grad av validitet og 

reliabilitet i vitskapelege granskingar. I den banebrytande artikkelen ”Bøtten og søkelyset: To 

kunnskapsteorier” kritiserer vitskapteoretikaren Karl R. Popper  (1981) empiristiske filosofar 

som f.eks. Francis Bacon, som hevda at vår kunnskap anten består av samla sanseinntrykk 

eller av oppsamla, sorterte sanseinntrykk. I staden for ein slik induktiv metode, argumenterer 

Popper sterkt for at vi tileignar oss kunnskap gjennom ein hypotetisk-deduktiv metode: ”En 

observasjon forutsetter alltid at det eksisterer et system av forventninger. Disse forventninger 

kan framsettes i form av spørsmål; og en observasjon blir brukt til å oppnå enten et 

bekreftende eller et korrigerende svar på forventningene som er formulert” (op.cit 66). 

Allemennlingvisten Helge Dyvik (1997)  støttar dette synet og hevdar at den hypotetisk-

deduktive metoden er den klart mest føremålstenlege ikkje berre innanfor naturvitskapen, som 

Popper er mest oppteken av, men også innanfor språkvitskapen. Etter hans meining er det ein 

absolutt føresetnad for vitskapleg gransking at det før observasjonen kjem ”et spørsmål eller 

en problemstilling, eller kanskje en hypotese eller til og med en rikt artikulert teoribygning 

med presise prediksjoner om mulige observasjoner” (op.cit 125). Det er berre på dette viset 

ein kan skilje interessante observasjonar frå uinteressante observasjonar. Dei obeservasjonane 

som er interessante for eit spesifikt granskingsprosjekt, er det John Searle (1969) kallar  

institusjonelle fakta – i motsetnad til råfakta, og det er berre dei som kan bli nytta som 
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empirisk testmateriale for å granske om ein hypotese held mål. I denne samanhengen er  det 

viktig å understreke at språkvitskapen sine normer ikkje fungerer heilt på same viset som 

naturvitskapen sine lover. Ein hypotese om ei naturlov må fylgje visse kriterium. For det 

første må lova vere deduktiv. For det andre må ho vere nomologisk, dvs. at ho gjeld 

unntakslaust til alle tider og på alle stader. For det tredje må hypotesen vere empirisk 

etterprøveleg og dermed falsifiserbar, dvs. at dersom ein finn eitt einaste tilfelle der lova ikkje 

gjeld, må ho bli forkasta. Ei norm i språkvitskapen kan også bli etablert på grunnlag av ein 

slik hypotetisk-deduktiv metode, men til skilnad frå lovene i naturvitskapen kan ein ikkje 

stille slike nomologiske krav til ei språknorm. Ho vil i beste fall gjelde berre for dei fleste 

einskildtilfella og berre innanfor eit visst område og eit visst tidsrom. Grunnen til dette er at 

dei umedvitne konstitusjonelle språknormene som vi eventuelt klarer å påvise og formulere, 

er menneskeskapte, og det vi sjølv har laga, kan vi sjølv endre på (Helset 1997:4ff). Eit 

avgjerande spørsmål i vår samanheng blir då om det er mogleg å kome fram til liknande 

normer innanfor onomastikken. Iallfall kan ein slå fast at namnegranskarar som Kristin 

Bakken (1994 og 2000) og Eli Ellingsve (1999) har erklært seg som tilhengarar av den 

hypotetisk-deduktive metoden innanfor onomastikken.  

Den klassiske norske namnegranskinga, representert ved f.eks. Oluf Rygh, Magnus 

Olsen, Gustav Indrebø og Per Hovda har derimot vore prega av ei (meir eller mindre 

medviten) induktiv tilnærming; det var ”handsaminga av store datamengder som gav erfaring 

og innsikt til å utforme modellar om ”namneverda”, noko som m.a. den sterke 

klassifikatoriske interessa i stadnamngranskinga har vore uttrykk for” (Akselberg 2000:36). 

Men den induktive teoriutviklinga innanfor onomastikken høyrer ikkje berre fortida til. 

Akselberg (op.cit.) viser korleis namnegranskarar som Staffan Nyström (1995) og Thorsten 

Andersson (1996:429) høvesvis har nyttiggjort seg og framheva verdien av ein i 

utgangspunktet stor kjennskap til namn og namnegransking før ein tek til å arbeide med 

teoretiske onomastiske spørsmål.      

Same kva for ein metode ein vel, kan det hevdast at båe på kvar sitt vis kan generere 

ulike teoriar. Omgrepet ”teori” er i Nynorskordboka definert som ”meining, hypotese framsett 

for å forklare (dei allmenne, djupare årsakene til) eit visst tilhøve”. Dersom vi ser nærmare på 

det som står i parentesen, er vi inne på det som på mange måtar er eit kjernespørsmål i 

debatten om tilhøvet mellom metode og teori. Dette spørsmålet kan formulerast på følgjande 

vis: Er det ein føresetnad for god vitskapleg gransking at resultata skal kunne bli relaterte til 

ein allmenn og abstrakt teori som pretenderer å gjelde omfattande delar av tilværet, eller er 

det nok at resultata kan vere med på å kaste lys over einskilddelar av dette tilværet? Nokre 

namnegranskarar (f.eks. Fidjestøl 1998 og Nedrelid 1999) forsvarar den ”knappologiske” 

tradisjonen og hevdar at det er fullt legitimt å drive med taksonomiske og kulturhistoriske 

onomastiske aktivitetar også i dag. Andre granskarar (særleg Bakken 1994 og 2000) meiner at 

teoriutviklinga i onomastikken bør knytast til ein hypotetisk-deduktiv struktur og til 

allmennlingvistikken. Eit slikt syn ligg ikkje langt frå det  grammatikaren Jan Terje Faarlund 

(1987:18ff) presenterer i artikkelen ”Om beskriving og forklaring i lingvistisk teori”. Her set 

han opp eit skilje mellom to typar forklaringar. Den første typen er slike som fører noko inn 

under ei generalisering, som sjølv er etablert på grunnlag av induksjon. Denne typen 

”forklaringar” er i fylgje Faarlund berre skildrande – ikkje forklarande. For at ein teori skal 

vere forklarande, må han ha ein hypotetisk-deduktiv struktur der det ein vil forklare blir 

relatert til noko anna og utanforliggjande, dvs. at explanandum og explanens må tilhøyre to 

ulike domene. No kan ein sjølvsagt spørje seg om ikkje det å forklare eit visst stadnamn ved 

f.eks. religions-onomastikk nettopp vil kvalifisere til ”forklaring” i Faarlund si tyding av 

ordet. I så tilfelle vil hans syn indirekte også vere eit forsvar for den ”knappologiske” 

tradisjonen innanfor onomastikken.         
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Akselberg (2000:40f) meiner at det å utvikle ein samlande onomastisk grand theory 

som pretenderer å gjelde omfattande regionar av tilværet, på linje med f.eks. marxismen og 

psykoanalysen, er irrelevant, rett og slett fordi den onomastiske regionen utgjer ein for liten 

flik av tilværet. Men dette hindrar ikkje at det kan vere fruktbart å freiste å utvikle 

hypotetiske-deduktive onomastiske teoriar med eit etter måten høgt abstraksjonsnivå, evt. 

kopla mot allmennlingvistiske teoriar. Poenget hans er at onomastikken også treng eit 

alternativ til slik abstrakt teoriutvikling, ikkje minst av di eigenarten i faget impliserer mange 

andre disiplinar enn dei reint lingvistiske. Eit slikt alternativ har han henta frå boka Discovery 

of grounded theory. Strategies for qualatative research (Glaser og Strauss 1967). Grounded 

theory freistar å sameine det hypotetiske med det empiriske ved at ein utviklar rudimentære 

og disiplin-avgrensa teoriar på grunnlag av systematiske datainnsamlingar, som så kan testast 

mot meir teori, osv. På dette viset kombinerer grounded theory den induktive og den 

deduktive metoden og er slik eit uttrykk for ”at det er uråd å samla data utan eit teoretisk 

grunnlag eller å utvikla ein teori utan eit empirisk grunnlag” (Akselberg 2000:41).      

Eg seier meg utan vidare drøfting samd i denne utsegna, og i den mest teori-typiske 

delen av denne hovudfagsoppgåva har eg gjort meg nytte av ei slik grounded theory-

tilnærming med utgangspunkt i resultata frå den meir empiriske delen av hovudfagsoppgåva.  
 

2.3 Teoretiske føresetnader for innsamlingsfasen 
For å sikre at granskinga skal få tilstrekkeleg høg validitet og reliabilitet, er det naudsynt å 

knesetje ein del kriterium for innsamlinga av fjellnamna. Det er f.eks. ein føresetnad for å 

kunne lage gode statistikkar at studieobjekta på førehand er rimeleg klart definerte. Dette 

føreset at vi har klart for oss kva som er eit namn, kva som er eit fjell og, endeleg, kva som er 

eit fjellnamn. 

 

2.3.1 Kva er eit namn? 

Spørsmålet i denne overskrifta har vore drøfta av mange granskarar i ulike samanhengar. Det 

har ikkje late seg gjere å kome fram til nokon einskapleg definisjon av termen ”namn”. Dette 

har m.a. samanheng med det faktum at motivet for å stille spørsmålet har variert; nokre 

granskarar har hatt som mål å setje opp universelle, språkvitskaplege avgrensingar for termen, 

andre har berre hatt eit ynskje om å avgrense namna frå andre språklege storleikar m.o.t. 

pragmatiske eller funksjonelle kjenneteikn. I mitt innsamlingsarbeid er det eigentleg nok med 

ein slik pragmatisk-funksjonell definisjon av termen ”namn”, sidan mitt studieobjekt er 

fjellnamna, som jo er rimeleg lett å avgrense når ein har klart føre seg kva som er eit ”fjell”. 

Mi hovudutfordring i denne samanhengen har altså vore å definere termen ”fjell”. Derfor har 

eg valt å ikkje bruke for mykje tid og plass på å drøfte termen ”namn” utifrå ein 

språkvitskapleg ståstad. Likevel har eg funne det føremålstenleg å gje eit kort riss av nokre 

meir eller mindre generelle synspunkt på kva som skil eit namn frå andre språklege storleikar. 

Objektet for namnegranskinga er særnamnet/propriet. Utfordringa er då å avgrense 

dette i høve til den andre typen substantiv; samnamnet/appellativet. Kva er det så for 

eigenskapar som kjenneteiknar propria og skil dei frå appellativa? Det synest å vere semje om 

at propria utifrå ein semantisk ståstad vanlegvis er individualutpeikande/monoreferensielle (jf. 

f.eks. Dalberg 1989:36, Hallaråker 1997:194 og Haslum 1996:9). Med det meiner ein at 

propriet utpeikar eit einskilt namneobjekt, samstundes som det utelukkar andre objekt, slik 

som f.eks. Mannen – brukt om eit fjell på Sunnmøre. Til dette kan ein innvende at to eller 

fleire objekt kan ha det same namnet – jamvel innanfor ein og same namnebrukarkrins. F.eks. 

har eg fleire gonger opplevd forvirring om kva for lokalitet det er tale om ved fjellnamnet 

Snøhornet, som er namnet på to ulike toppar i Sunnmørsfjella. Men dette står ikkje i 

motsetnad til det faktum at alle namn er monoreferensielle i prinsippet. Dette til skilnad frå 

appellativet, som tilviser det objektet det blir brukt om til den klassen av objekt som blir 
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samanhalden av felles kjenneteikn, slik som når det nemnde objektet berre blir kalla eit fjell. 

Likevel kan ein tenkje seg situasjonar der eit appellativ i bunden form kan vere 

monoreferensielt, slik som f.eks. ”mannen” – første gongen det vart brukt om det nemnde 

fjellet på Sunnmøre. Det at propria har den eigenskapen at dei er monoreferensielle innanfor 

ein bestemt brukarkrins, er altså ikkje alltid nok til å skilje dei frå den andre gruppa av 

substantiv, altså appellativa. For å avgjere om ei nemning verkeleg er eit særnamn, har ein 

derfor også freista å finne fram til andre eigenskapar som er særeigne for propria.  

Eit anna semantisk kjenneteikn som har vore framheva ved propria, er at dei er 

tydingslause. Rett nok er det ikkje semje mellom granskarane om denne eigenskapen. 

Innanfor nordisk namnegransking er det særleg Vibeke Dalberg (1985,1989 og 1991) som har 

argumentert for at propria ikkje har intensjon (tyding), men berre ekstensjon (referanse). Etter 

hennar oppfatning kan dei ikkje ha konseptuell/appellativ tyding, rett og slett av di dei i 

prinsippet er monoreferensielle. Den einaste type tyding som kan knytast til propriet, er av 

assosiativ art, dvs. at språkbrukarane får visse konnotasjonar anten til referenten eller til det 

språklege uttrykket. Andre namnegranskarar er usamde med Dalberg på dette punktet. F.eks. 

har Thorsten Andersson (1973 og 1985) argumentert for at eit stadnamn som Bekken har ei 

slags appellativ tyding. Men Dalberg meiner altså at det er appellativet som særnamnet 

inneheld som har tyding – ikkje propriet. Det hindrar uansett ikkje at det ofte kan vere svært 

vanskeleg både for namnegranskaren og språkbrukaren å avgjere kva tid det er propriet, altså 

Bekken, og kva tid det er appellativet, altså ”bekken”, som er i bruk. Derfor kan det vere 

fruktbart å sjå på andre tilhøve enn dei reint semantiske når vi skal freiste å skilje propria frå 

appellativa. 

Det at propria er monoreferensielle, medfører at dei i motsetnad til appellativa er 

inherent definitt og inherent numerus, eller meir presist; dei har ikkje morfologisk veksling 

mellom bunden og ubunden form eller mellom eintal og fleirtal. Slike grammatiske 

kjenneteikn kan stundom vere til hjelp når vi skal avgjere om ei nemning er eit særnamn eller 

eit samnamn. Likevel peikar Hallaråker (1997:196) på at stadnamn kan ha morfologisk 

veksling mellom nemneform og dativform i aktive kasusområde. På Sunnmøre har f.eks. 

nærnamnet Tinden nemneforma Tindi i bunden form eintal, men dativforma Tinda i på-stads-

tyding. På det viset blir ikkje den morfologiske skilnaden mellom stadnamn og appellativ så 

skarp som ein skulle tru.  

Når vi skal avgjere om eit substantiv er eit proprium eller eit appellativ, må vi derfor 

sjå nærmare på den funksjonen det har. Dersom eit substantiv i bunden eller ubunden form, 

eintal eller fleirtal, nemneform eller dativform, med eller utan gjennomskodeleg tyding brukt 

som appellativ, har blitt leksikalisert som eit individalutpeikande særnamn som utløyser 

førestellinga om ein viss lokalitet innanfor ein brukarkrins, definerer eg det som eit proprium.  

 

2.3.2 Kva er eit fjell? 

I Nynorskordboka er ”fjell n.” definert på tre ulike vis: 1) ”Stort, høgt berg (over tregrensa)”,    

2) ”vidde, område som ligg høgt” og 3) ”berggrunn, grunnfjell”. Når eg har avgrensa mitt 

studiemateriale, har eg tatt utgangspunkt i den første av desse definisjonane, for eg er berre 

interessert i namn på fjell – ikkje i namn på vidder eller berggrunnar. Men også denne 

definisjonen er for upresis i høve til mine ambisjonar. Det er eit subjektivt spørsmål kva som 

er eit ”stort” eller ”høgt” berg / fjell. Dermed kan definisjonen lett  bli både for vid og for 

trong. Rett nok blir presisjonen noko betre om ein tek med det som står inne i parentesen, for 

når ein kjem over tregrensa, vil dei fleste haugar, kollar, kammar, åsar o.l. falle bort, slik at 

ein i hovudsak står att med det som eg meiner kan kallast fjell. Men eit stort problem med 

definisjonen er at han ikkje tydeleg diskriminerer mellom einskilde fjelltoppar og heile 

fjellmassiv på den eine sida og fjellsider og andre lokalitetar over tregrensa som ikkje ragar 

opp i lendet på den andre. Etter mi oppfatning bør den førstnemnde typen lokalitetar reknast 
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som fjell medan den sistnemnde gruppa ikkje bør kome inn under definisjonen av fjell. For å 

sikre at utvalet av fjellnamna på Sunnmøre skjer på eit mest mogleg eintydig grunnlag, 

samstundes som ein i størst mogleg grad får med namn som bør gå inn under termen og 

utelukkar alle namn som ikkje bør gå inn under han, har eg valt å definere termen ”fjell” ved 

hjelp av det som Hellspong og Søderberg (1975:136f) kallar ein stipulativ definisjon. Med 

”fjell” på Sunnmøre meiner eg ”fjellmassiv eller fjelltopp som ragar opp i lendet og som ligg 

over tregrensa”. 

 

2.3.3 Kva er eit fjellnamn? 

Innanfor onomastikken er det vanleg å setje opp eit overordna skilje mellom personnamn, 

stadnamn og andre namn. Stadnamn blir gjerne delt inn i kulturnamn og naturnamn. Ei 

undergruppe av naturnamn er høgdenamn, som også blir kalla oronym. Det er innanfor denne 

gruppa vi finn kategorien fjellnamn. I FN-lista for terminologi blir “oronym” definert som 

”name applied to a feature of topographic elevation such as a mountain or a hill.” I 

Fagordliste for norsk namnegransking definerer Tom Schmidt (1981:52) ”høgdenamn” som 

”Namn på ulike slag formasjonar som stikk opp”. Desse definisjonane femner altså om noko 

meir enn berre fjellnamn, f.eks. namn på haugar, kollar, kammar og åsar. I den nemnde 

fagordlista definerer då også Schmidt (1981:33) ”fjellnamn” som ”Namn på (helst større) 

formasjonar som ragar opp i lendet”. Dermed er vi noko nærmare ein definisjon av fjellnamn 

som er føremålstenleg i høve til mine ambisjonar. Men også denne definisjonen er litt for vag. 

Derfor har eg med utgangspunkt i definisjonen av ”fjell” i kapittel  2.3.2 sett opp ein stipulativ 

definisjon av termen ”fjellnamn”. Det er grunn til å presisere at eg her bruker termen ”namn” i 

den tydinga som er oppgjeven i kapittel 2.3.1. Med ”fjellnamn på Sunnmøre” meiner eg 

”namn på fjellmassiv eller fjelltopp som ragar opp i lendet, ligg over tregrensa og er kartfesta 

på eit av dei kartblada av N50-serien som dekkjer Sunnmøre”. 

Med denne definisjonen meiner eg å ha etablert eit verkty som har sett meg i stand til å 

velje ut fjellnamn på Sunnmøre på eit mest mogleg eintydig grunnlag, samstundes som eg får 

med dei fleste namna på lokalitetar som verkeleg er fjell og utelukkar mesteparten av namna 

på det som knapt blir rekna for å vere fjell. På denne bakgrunn meiner eg også at granskinga 

får den naudsynte reliabilitet og validitet. Likevel må det presiserast at det har vore mest 

umogeleg å unngå ein viss grad av subjektive vurderingar i utvalsarbeidet.   
 

2.4 Teoretiske føresetnader for analyse- og tolkingsfasen 
Nedanfor har eg diskutert moglege innfallsvinklar til analyse- og tolkingsarbeidet. Det er 

naturlegvis slik at nokre tilnærmingsmetodar høver betre til bestemte ambisjonar enn andre. 

Derfor har eg i forlenginga av diskusjonen klargjort kva for innfallsvinklar eg har valt å 

bruke. 

  

2.4.1 Diakron eller synkron analyse? 

Den tradisjonelle norske stadnamngranskinga har som tidlegare nemnt hatt ei sterk slagside 

mot tolking av namna. Vidare kan ein hevde at det er den ordsemantiske analysen av dei orda 

eller ordformene som har lege til grunn for namnet på namngjevingstidpunktet, som har stått i 

fokus. Denne analysen har ein gjerne halde saman med ein diakron namnesemantisk analyse, 

der ein har sett nærmare på ulike realopplysningar om (hendingar på) staden på 

namngjevingstidspunktet, for om mogleg å avdekkje kva namngjevaren kan ha meint med 

namnet. Medan den ordsemantiske analysen tek utgangspunkt i dei einskilde ledda i namnet, 

byggjer den namnesemantiske analysen altså på den konteksten namnet har vorte til i. På dette 

doble grunnlaget har ein freista å kome fram til ei heilskapleg tolking av den historiske 

tydinga til namnet (Helleland 1992:158f).   
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Men dei siste åra har fleire namnegranskarar retta stendig meir merksemd også mot det 

ein kan kalle synkron namnesematisk analyse (op.cit). Med det meiner eg at dei har freista å 

avdekkje moglege noverande tydingar til namna. Som nemnt ovanfor har mange granskarar 

argumentert for at namn i vanleg språkbruk ikkje har noka tyding (intesjon) utover det å 

referere til eit objekt (ekstensjon). Dei fleste er samde i at den individualutpeikande 

referansen er den primære funksjonen til namna, men ein del granskarar ser ut til å meine at 

dei også kan ha noverande skildrande tydingar – jf. John Searle (1969) og Klaus Hilgemann 

(1974). Slik eg forstår Searle, tenkjer ein seg då at dei ulike namnebrukarane vil knyte ein del 

meir eller mindre individuelle konnotasjonar til det aktuelle namnet. Desse kan i fylgje 

Hilgemann (op.cit.) vere av assosiativ, affektiv, situativ eller stilistisk art. Som eit resultat av 

dei same språkbrukarane sitt kommunikative samspel i eit språkbrukssamfunn, vil det då feste 

seg eit felles, om enn upresist og situasjonsbetinga, beskrivingsinnhald til namnet. I artikkelen 

Semantiske kategoriar i teignamn forklarer Botolv Helleland (1992) korleis han har freista å 

etterprøve denne hypotesen ved å spørje 20 lokale personar kva for tankar dei fekk når dei 

lokale stadnamna Hønseberghaug og Rossvoll vart nemnde. Han konkluderer med at 

granskinga støttar påstanden om at ”det knyter seg individuelle og felles førestellingar og 

røynsler til den einskilde namnebrukaren sitt namneleksikon utover referansen”, sjølv om han 

presiserer at ein bør vere varsam med å trekkje endelege konklusjonar på eit så lite grunnlag 

(op.cit:164).  

Det hadde vore interessant å gjennomføre ei liknande spørjegransking omkring nokre 

av namna frå mitt eige materiale. Innanfor ramma av ei hovudoppgåve har eg likevel ikkje 

funne plass til ei slik gransking. Trass alt er det vel det historiske opphavet til namna som 

framleis har størst interesse både i fagmiljøet og mellom folk flest. Derfor har eg då også valt 

ei diakron ordsemantisk og namnesemantisk tilnærming i analyse- og tolkingsarbeidet. Ei 

anna sak er at det kanskje er mindre skilnader mellom eldre og noverande tydingar av dei orda 

som inngår i fjellnamna enn kva tilhøvet er i mange andre namnekategoriar, rett og slett fordi 

dei fleste fjellnamna er relativt unge. Dessutan kan ein trygt seie at sjølve lokaliteten, fjella, er 

mykje meir stabil og uforanderleg enn andre typar lokalitetar, noko som kanskje er med på å 

gjere den namnesemantiske analysen særleg relevant for fjellnamna sitt vedkomande. 

 

2.4.2 Ordning av namnematerialet 

Ein kan tilretteleggje og handsame eit gjeve namnemateriale ut frå ulike innfallsvinklar, alt 

etter kva ein ynskjer å oppnå. Éin innfallsvinkel er å analysere og tolke kvart einskild namn 

fortløpande etter alfabetet – jf. f.eks. Stadnamn fraa Oslofjorden (Indrebø 1929). Det var ei 

slik tilnærming eg hadde i tankane då eg bestemte meg for å arbeide med fjellnamna på 

Sunnmøre. Men etter kvart som eg såg nærmare på materialet, oppdaga eg for det første at ein 

etter måten stor del av namna ikkje var altfor interessante frå eit tolkingssynspunkt, sidan dei 

er relativt unge og lett gjennomskodelege. For det andre er denne innfallsvinkelen ikkje 

tilstrekkeleg når ein har ein ambisjon om å avdekkje eventuelle regelmessigheiter bak 

namngjevinga, slik tilfellet var for meg.  

Ein annan innfallsvinkel som har vore vanleg, er å ordne (deler av) namna i grupper 

etter fellestrekk - jf. f.eks. ”Stadnamni i ei fjellbygd” (Indrebø 1921). Slike inndelingar kan 

vere gjort på grunnlag av så vel formelle kriterium som på grunnlag av semantiske kriterium. 

Når ein legg formelle kriterium til grunn for inndelinga, er det strukturen i namna som er 

avgjerande. Namn kan bli sett saman på ei rekkje ulike måtar, noko som medfører at vi kan få 

ei nesten uavgrensa mengde med formelle kategoriar – dersom vi berre går langt nok ned i 

inndelinga. I tillegg har ulike granskarar nytta til dels ulike termar på like kategoriar. Til 

saman har dette ført til ein flora av ulike termar også på dette feltet, slik som på mange andre 

område innanfor namnegranskinga (Bakken 1987:100).  I ein freistnad på å få i stand ein meir 

konsekvent og generell termbruk, har Bengt Pamp (1973) brukt ein generell språkmodell (TG-
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modellen) til å skildre dei ulike namnestrukturane. Han set opp ein ideell namnestruktur som 

han, ved hjelp av visse reglar, kan generere alle andre namnestrukturar ut i frå. Ein slik modell 

er tenkt som ein reiskap i ein rein strukturanalyse av eit gjeve namnemateriale og er m.a. nytta 

i hovudfagsoppgåva Stedsnavn fra Langlim, skriven av Kristin Bakken (1987). I mi 

hovudfagsoppgåve har eg ikkje gjennomført ein slik rein strukturanalyse, men berre teke med 

frekvensen av dei ulike kategoriane under det semantiske oppsettet. Derfor har eg valt å nytte 

ein noko meir tradisjonell terminologi i min omtale av ulike formelle kategoriar.  
 

Kat Hovudtype Komposisjonsform Eksempel 

1 

2 

3 

 

Vanleg fast form  

 

Simplica 

Komposita 

Trikomposita 

Slogen, Hyrningane 

Blåhornet, Skjerdingstindane 

Hjelledalstindane,Velleseterhornet 

4 

5 

6 

 

Presiseringskonstruksjonar 

Retningspresiserande tillegg 

Storleikspresiserande tillegg 

Deiktiske presiseringstillegg 

Nordre Snarhornet 

Store Krokhornet 

Heimste Nøvedalshornet 

 

I kategori 1 finn vi dei usamansette fjellnamna (simplica), som i mitt namnemateriale tek to 

ulike former, nemleg bunden form, eintal; Slogen og bunden form, fleirtal Hyrningane. 

Dei samansette namna er i klart fleirtal, både i mitt materiale (jf. 1.4.1) og mellom 

stadnamn generelt (Haslum 1996:15). Dei fleste av dei samansette namna består av eitt 

hovudledd og eitt underledd, og desse har eg plassert i kategori 2. I dei sunnmørske 

fjellnamna er hovudleddet alltid også sisteleddet. Forutan hovudleddet og underleddet er 

fjellnamna forsynt med ei komposisjonsfuge mellom dei to ledda. Denne fuga kan anten vere 

ei nullfuge eller eit bøyingsmorfem som reflekterer eldre kasuskomposisjonar. Dessutan er 

hovudleddet forsynt med eit bøyingsmorfem som markerer bunden/ubunden form og 

eintal/fleirtal i kombinasjon. Dermed har vi i prinsippet fire moglege variantar av denne 

kategorien (om ein ser vekk frå variasjon i fugebruken), men i mitt materiale finst det berre 

eksempel på tre av dei. Det er  bunden form, eintal; Kolåstinden, ubunden form, eintal; 

Storetind og bunden form, fleirtal; Sætretindane.  

På det formelle planet kan ein snakke om ein spesiell kategori av dei samansette 

namna, nemleg såkalla trikomposita, dvs. namn der utmerkingsleddet består av eitt hovudledd 

og eitt underledd, av typen Hjelledalstindane. For statistikken sin del har eg rekna opp desse i 

ein eigen kategori 3. 

I tillegg har eg sett opp tre kategoriar for det som Vidar Haslum (1996:17f) har kalla 

presiseringskonstruksjonar. Ved presisering blir namnestammen ikkje endra, men eit 

fleirtalsmorfem i bunden form blir erstatta av eit eintalsmorfem i bunden eller ubunden form. 

I mitt materiale kan ein skilje mellom desse tre kategoriane av presiseringskonstruksjonar:  

Kategori 4: Retningspresiserande tillegg: *Snarhorna > Nordre Snarhornet.    

Kategori 5: Storleikspresiserande tillegg: *Krokhorna > Store Krokhornet. 

Kategori 6: Deiktiske presiseringstillegg: *Nøvedalshorna > Heimste Nøvedalshornet. 

Med dette som utgangspunkt, kan vi no sjå nærmare på semantiske inndelings-

kriterium, som  har vore avgjerande for strukturen i denne hovudfagsoppgåva. Det er nemleg 

som regel slik at det som ovanfor er omtala som simplica (usamansette stadnamn) eller som 

hovudledd i komposita (samansette stadnamn), er identisk med det som ein ut i frå semantiske 

kriterium kallar ”grunnord”, medan det som ovanfor er omtala som underledd i komposita, 

som regel er identisk med det som ein ut i frå semantiske kriterium kallar ”utmerkingsledd”, 

som består av eitt eller fleire utmerkingsord. Grunnordet i eit stadnamn er typisk terreng-

karakteriserande medan utmerkingsleddet er typisk terrengspesifiserande. Dermed har eg valt 

å plassere desse to kategoriane i kvar sine hovudkapittel; 3 og 5. I tillegg har eg samla namn 

som vantar grunnord i kapittel 4. Den interne strukturen i desse kapitla har eg valt å forklare 

og grunngje innleiingsvis i kvart einskilt kapittel.  



 21 

Kapittel 3 – Namn med grunnord 
 

3.1 Grunnord og hovudledd – ei avklaring 
I stadnamngranskingar er det vanleg å føreta ei inndeling mellom hovudledd og 

utmerkingsledd. Det har for så vidt også eg gjort, men til skilnad frå ein del andre granskarar 

har eg valt å fokusere på dei såkalla grunnorda i staden for på sjølve hovudledda. I det 

følgjande grunngjev eg kvifor. 

Kurt Zilliacus (2001:209) har definert ”hovudleder” som ”namnleder som har utgjort 

beteckningar før själva namnbäraren och uppburit de bestämningar som inngår i namnet”.  

Zilliacus (op.cit) presiserer at  det sistenemnde, formelle kjenneteiknet inneber at ein ikkje 

kan rekne dei usamansette namna med mellom hovudledda. Samstundes påpeikar han at dei 

fleste hovudledda består av topografiske grunnord, og at dei ut frå ein semantisk synsvinkel 

dermed står svært nær usamansette namn av typen Neset. I den vidare drøftinga framhevar 

Zilliacus (op.cit ff) på det sterkaste verdien av å studere nettopp dei topografiske grunnorda, i 

det desse er ”grundmaterialet för all namngivning”. Det Zilliacus her held fram, seier eg meg 

utan vidare samd i, men for meg har det vore naturleg å studere alle grunnorda samstundes, 

uavhengig om dei står åleine eller som hovudledd i samansetjingar.       

 

3.2 Kva er eit grunnord? 
Termen ”grunnord” vart nytta av Gustav Indrebø (1921:136) så tidleg som i 1921. I ettertid 

har termen blitt drøfta av fleire nordiske namnegranskarar (f.eks. Ekre 1960:170ff, Zilliacus 

1966:55 og Helleland 1985:37f) - med til dels ulike definisjonar som resultat. Om ein tek 

utgangspunkt i dei semantiske trekka ved eit stadnamn, synest det å vere semje om at ein i 

første rekkje bruker termen grunnord om lokalitetsappellativ som er nytta i stadnamna i det 

stroket stadnamna er henta frå. Om ein tek utgangspunkt i dei formelle trekka, er det vidare 

klart at dei aller fleste grunnorda anten står åleine eller som sisteledd i samansetjingar. Men 

det er likevel to tilhøve som har skapt vanskar når ein har hatt ambisjonar om å skilje ut 

grunnorda i eit gjeve namnemateriale. Det første problemet oppstår når eit lokalitetsappellativ  

berre førekjem som førsteledd i samansette stadnamn. Ut frå ein semantisk ståstad bør vel 

slike bli rekna som grunnord (jf. Ekre 1960:170), men ut frå ein formell ståstad kan det vere 

problematisk å rekne eit slikt ord med til grunnorda, då ein med grunnord vel helst meiner det 

ordet ein går ut frå (jf. Helleland 1985:37). Eg har ikkje funne det føremålstenleg å gå 

nærmare inn på denne diskusjonen her, m.a. fordi eg ikkje har funne eksempel på appellativ 

som berre førekjem i førsteleddet i mitt materiale. Det andre problemet er at ein del av orda i 

namn med samanliknande funksjon både kan bli rekna som grunnord og som 

samanlikningsord. Slike ord har eg funne svært mange av i mitt materiale. Derfor har eg 

drøfta dette problemet noko nærmare nedanfor.  

I Fagordliste for norsk namnegransking (Schmidt 1981:111) blir samanlikningsnamn  

definert som ”namn som har komi til ved likskap i form, utsjånad, eigenskap med eit tidlegare  

kjent objekt”. Nokre av fjellnamna i mitt materiale fell opplagt inn under kategorien 

samanlikningsnamn. Dersom vi f.eks. ser på eit namn som Fingeren, er det heilt klart at dette 

er eit samanlikningsnamn – og ikkje byggjer på eit grunnord. Fjellformasjonen som ber dette 

namnet, er smal og spiss, nett som kroppsekstremiteten vi kallar ”finger m.”, samstundes som 

dette ordet ikkje er i vanleg bruk som lokalitetsappellativ. Andre fjellnamn kan derimot 

hevdast å vere danna av lokalitetsappellativ, sjølv om dei ser ut som samanlikingar. Med det 

meiner eg at ein har nytta eit i utgangspunktet samanliknande ord om ein bestemt type 

lokalitet så mange gonger at det har gått over til å bli eit lokalitetsappellativ. På det viset vil 

mange rekne slike som grunnord – jf. f.eks. Lars Ekre (1960:173). Eit ord som f.eks. ”aksl f.”  

er så innarbeidd som lokalitetsappellativ på Sunnmøre at få vil tenkje på kroppsdelen aksl, når 
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ein nyttar det i eit fjellnamn, sjølv om den formasjonen det er namn på svært ofte liknar på ein 

slik kroppsdel. Ut frå ein slik tenkjemåte kan ein godt forsvare å plassere fjellnamnet Aksla og 

tilsvarande namn inn under grunnorda. Det har eg då også gjort, men sidan ein av mine 

ambisjonar har vore å undersøkje om fjellnamna inneber ein særleg stor del av metonymisk 

namngjeving, har eg valt å bruke nemninga ”funksjonelle grunnord” ( jf. Stemshaug 1985:9) 

om denne typen ord, slik at eg også har kunna registrere dei i lag med dei reine 

samanlikningsnamna, som eg har samla i kapittel 4.   

Med ”grunnord” meiner eg altså ”ord som er nytta eller har vore nytta til 

lokalitetsappellativ og som førekjem i usamansette stadnamn eller som sisteledd i stadnamn i 

det stroket stadnamna er henta frå”. Med ”funksjonelle grunnord” meiner eg ”ord som i 

utgangspunktet har vore nytta i samanliknande funksjon om ein viss type lokalitet, men som 

sidan har gått over til å bli nytta som lokalitetsappellativ og som førekjem i usamansette 

stadnamn eller som sisteledd i stadnamn i det stroket stadnamna er henta frå”.   

Sjølv om eg har innført denne distinksjonen mellom grunnord og funksjonelle grunnord, 

har det i mange tilfelle vore vanskeleg å avgjere om eit ord i eit namn skal bli rekna som 

grunnord eller som samanlikningsord. Som talemålsbrukar kan ein rett og slett bli usikker på 

om ein  faktisk nyttar eit ord som f.eks. ”nos f.” som lokalitetsappellativ. Det er vel også slik 

at eit visst ord kan bli nytta som lokalitetsappellativ av nokre brukarar, men ikkje av andre 

brukarar. Før eg føretok den endelege inndelinga mellom grunnord og samanlikningsord, 

valde eg derfor å setje opp ei alfabetisk liste over alle orda som står som hovudledd i 

materialet, for så å spørje fire informantar kva for nokre av desse orda dei rekna for å vere i 

bruk som lokalitetsappellativ på Sunnmøre. Det var etter måten høg grad av korrelasjon 

mellom svara eg fekk attende frå dei fire informantane, men som venta var det eit visst avvik 

på einskilde ord (jf. App. 2). Derfor tok eg også omsyn til resultata av ei liknande gransking 

som Ragnhild Engeset (1995:42) gjorde i samband med si hovudfagsoppgåve om stadnamn 

frå Hovdebygda (ei grend som ligg sentralt i mitt studieområde) i inndelingsarbeidet. Likevel 

er det ikkje til å kome vekk frå at det her er tale om ein del subjektive val. Ved dei orda som 

det har vore mest dissens om, har eg såleis late min eigen intuisjon vere tunga på vektskåla. 

Av dei til saman 108 orda som står åleine eller som hovudledd i samansetjingar i mitt 

materiale, enda eg opp med 39 grunnord og 69 samanlikningsord (jf. App. 3). Av dei 39 

grunnorda att enda eg opp med 29 eigentlege grunnord og 10 funksjonelle grunnord. Det er ei 

vanleg oppfatning at fjellnamna som gruppe har særs stort inventar av topografiske grunnord 

(Sandnes 1968a:15, Stemshaug 1985:83 og Helleland 1997:50), og i kapittel 3.5 har eg sett 

opp eit oversyn over talet på grunnord i mitt materiale og samanlikna dette med resultat frå 

andre typar namnemateriale og på denne bakgrunn freista å trekkje nokre konklusjonar kring 

denne påstanden. Men først presenterer eg grunnorda i alfabetisk rekkjefylgje. Følgjande 

opplysningar er tekne med under kvart einskild grunnord: 

- Rubrikk som viser grunnordet i normert form. Her finn vi også ei markering  

som viser om ordet er eit eigentleg grunnord (G) eller eit funksjonelt grunnord (FG).  

- Rubrikkar som viser kor ofte ordet er brukt høvesvis usamansett og  samansett i  

former som førekjem, altså i bunden eller ubunden  form og i eintal eller fleirtal.   

- Rubrikkar som viser kor ofte ordet er brukt høvesvis i ytre strok og på Hareidlandet,   i 

midtre strok og på Kolås- og Rånahalvøya og i indre strok og i Tafjordfjella.  

Nedanfor desse faktaopplysningane, har eg freista å legge fram ei tolking av det semantiske 

innhaldet i grunnordet. Denne tolkinga har eg først og fremst gjort på bakgrunn av ein 

ordsemantisk analyse av dei orda eller ordformene som har lege til grunn for namnet på 

namngjevingstidspunktet. Det ligg då nær å byggje definisjonane på Norsk Ordbok av Ivar 

Aasen (2003), som sjølv var sunnmøring. Eg siterer Aasen, men tek berre med dei 

opplysningane som har relevans til stadnamna i mitt materiale. Ved dei få orda Aasen ikkje 

har med, har eg i staden nytta Norsk Ordbog av Hans Ross (1971). 
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Som fleire namnegranskarar (f.eks. Nyström 1988 og Zilliacus 2001:211) poengterer, 

kan vi likevel ikkje rekne med at leksikografane forsyner oss med alle dei opplysningane vi 

treng for å kome fram til det heile og fulle tydingsomfanget av dei topografiske grunnorda. 

Ein kan heller ikkje rekne med at eit grunnord har hatt det same tydingsomfanget overalt og 

til alle tider. Derfor har eg halde den ordsemantiske analysen saman med ein namnesemantisk 

analyse, der eg har sett nærmare på realopplysningar om dei ulike fjella som har det aktuelle 

grunnordet som namn eller del av namn. Men det er grunn til å presisere at dette ikkje er ein 

fullverdig namnesemantisk analyse som går ut på å forklare heile namnet ved å finne fram til 

flest mogleg realopplysningar om staden på namngjevingstidspunktet. Eg har her nemleg 

berre  granska  grunnorda, utan å ha hatt tilgang på andre typar realopplysningar enn 

utsjånaden til fjella, sidan eg berre har nytta kartnamna som kjelde (jf. kapittel 1.3). Til 

gjengjeld vil eg hevde at eg har særs gode kunnskapar om utsjånaden til lokalitetane, noko 

som er ekstra viktig når det er tale om fjell, sidan denne typen lokalitetar har endra seg lite frå 

namngjevingstidspunktet til i dag.  

Ved sida av å auke validiteten og reliabiliteten i tolkinga av dei einskilde 

namneelementa har denne metoden på eit meir generelt grunnlag gjeve meg høve til å granske 

i kva grad den appellative tydinga til grunnorda blir spegla i dei fjellformasjonane som har dei 

aktuelle orda som namn. I tillegg har eg altså registrert kor mange førekomstar ein finn av dei 

ulike grunnorda i dei ulike stroka og delområda av Sunnmøre (jf. kapittel 1.2), noko som har 

sett meg i stand til å avgjere om ein kan tale om signifikante skilnader mellom 

fjellformasjonar som har fått ulike typar grunnord knytt til namnet. Hypotesen her er at 

skilnadene i høgd og form på fjella i dei ulike stroka og delområda blir spegla i fjellnamna; at 

grunnorda i ytre strok i hovudsak har tydingar for låge og avrunda former, at grunnorda i 

midtre strok i hovudsak har tydingar for høge og alpine former, og at grunnorda i indre strok i 

hovudsak har tydingar for høge og avrunda former, sjølv om ein også her finn alpine former. 

Det er grunn til å merkje seg at talet på fjell som går inn under dei einskilde grunnorda er 

sterkt varierande. Dess fleire fjell som knyter seg opp mot eit bestemt grunnord, dess meir 

påliteleg blir sjølvsagt den statistiske analysen av tydinga til dette grunnordet. Fylgjeleg har 

eg i kapittel 3.4 retta særleg merksemd mot dei grunnorda som er nedfelt i flest fjellnamn. 

 

Under gjev eg eit eksempel og ei forklaring av tabelloppsettet i grunnordsoversynet i kap. 3.3. 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

egg f.       FG 
 

RUBRIKKEN VISER 
OPPSLAGSORD, 

KJØNN OG OM DET 

ER TALE OM EIT 
EIGENTLEG 

GRUNNORD (G) 

ELLER EIT 
FUNKSJONELT 

GRUNNORD (FG) 

Egg(j)a 1 

Eggene/ane 1 
 

RUBRIKKEN 
VISER TALET PÅ 

USAMANSETTE 

FORMER AV 
ORDET I 

HØVESVIS 

EINTAL OG 
FLEIRTAL 

-egga 66 

-eggene 6 
 

RUBRIKKEN 
VISER TALET PÅ 

SAMANSETTE 

FORMER AV 
ORDET I 

HØVESVIS 

EINTAL OG 
FLEIRTAL 

4 / 1 
 

 
RUBRIKKEN VISER 

TALET PÅ 

FØREKOMSTAR AV 
ORDET I  YTRE 

STROK GENERELT 

OG I DELOMRÅDET 
HAREIDLANDET 

SPESIELT  

38 / 7 
 

 
RUBRIKKEN VISER 

TALET PÅ 

FØREKOMSTAR AV 
ORDET  I MIDTRE 

STROK GENERELT 

OG I DELOMRÅDET 
KOLÅS- OG 

RÅNAHALVØYA 

SPESIELT 

32 / 9 
 

 
RUBRIKKEN VISER 

TALET PÅ 

FØREKOMSTAR AV 
ORDET  I  INDRE 

STROK GENERELT 

OG I DELOMRÅDET 
TAFJORDFJELLA 

SPESIELT 

  

DET ER ALTSÅ SLIK AT DET ER SAMSVAR MELLOM SUMMEN AV TALET PÅ FØREKOMSTAR  I 

RUBRIKKANE Usamansett og Samansett (1+1+66+6=74) OG SUMMEN AV TALET PÅ FØREKOMSTAR  I 
RUBRIKKANE Ytre strok, Midtre strok og Indre strok (4+38+32=74), MEN IKKJE MELLOM DESSE TALA OG 

TALET PÅ FØREKOMSTAR  I RUBRIKKANE Hareidlandet, Kolås- og Rånahalvøya og Tafjordfjella (1+7+9=17) 

Aasen   s. 131 
 

KJELDETILVISING 

1) en Eg, skarp Kant. Knivsegg, Ljaaegg. 2) Bjergryg, øverste Kant af en 

Fjeldkam. RUBRIKKEN VISER KORLEIS I. AASEN HAR DEFINERT ORDET I NORSK ORDBOK (2003) 

Kommentar  

SAMANLIKNING AV APPELLATIV TYDING OG PROPRIAL BRUK AV GRUNNORDET  

OG SAMANLIKNING AV DEN PROPRIALE BRUKEN AV ORDET I ULIKE STROK AV SUNNMØRE 
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3.3 Alfabetisk oversyn over grunnorda i materialet 
 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

aksl f.     FG      Aksla 1 

 

0 0 / 0 0 / 0  1 / 0 

Aasen   s. 20 Aksl f. Bjergknold, rundaktig Udkant paa et Fjeld. 

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet aksl er opphavleg ei samanlikning med ei skulder. Den 

lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Aksla, er forma nettopp som ei 

skulder. For dette ordet er det altså samsvar mellom den appellative 

definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken av det, sjølv om eg må 

understreke at materialet er yttarst lite. Rett nok finst det mange andre namn 

på Sunnmøre som inneheld ordet aksl og som ser ut til å støtte opp om denne 

tolkinga, men desse har falle utanfor min definisjon av fjellnamn, sidan denne 

typen lokalitetar ofte er så låge at dei ligg under tregrensa. Dermed er 

materialet mitt sjølvsagt alt for lite til å kunne seie noko om bruken av aksl 

som hovudledd i ulike strok av Sunnmøre.  

 

 

Oppslagord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

berg n.      G  

 

0 -berget 3 1 / 1 2 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 64 Berg n. 1) Bjerg, Klippe, stor Forhøyning på Jorden. 2) Klippegrund, heel 

eller sammenhængende Steenmasse. (…) den nøgne Klippe, uden Jord.  

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet berg er nytta i fjellnamn både i ytre og midtre  strok. 

For alle dei tre førekomstane av ordet er det godt samsvar mellom den første 

og til dels også den andre av Aasens appellativiske definisjonar på den eine 

sida og den propriale bruken på den andre, men det er grunn til å presisere at 

alle dei tre lokalitetane som har berg som grunnord, er avrunda i forma og 

heller låge til fjell å vere. berg er elles eit mykje nytta ord i stadnamn på 

Sunnmøre, men då helst om mindre lokalitetar som ligg under tregrensa.  

 

 

Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

egg f.       FG 

 

Egg(j)a 1 

Eggene/ane 1 

-egga 66 

-eggene 6 

4 / 1 

 

 

38 / 7 32 / 9 

Aasen   s.131 Egg f. 1) en Eg, skarp Kant. Knivsegg, Ljaaegg. 2) Bjergryg, øverste Kant af 

en Fjeldkam. 
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet egg er opphavleg ei samanlikning med den kvasse delen 

av visse reiskapar, som f.eks. knivar og ljåar – jf. den første definisjonen til 

Aasen. Med tida har det gått over til å bli eit av dei mest brukte grunnorda i 

fjellnamna på Sunnmøre, særleg i midtre og indre strok. Men det er grunn til å 

presisere at det bak dette talmaterialet skjuler seg skilnader m.o.t. kva for 

typar lokalitetar som har fått egg i namnet i dei ulike stroka av Sunnmøre. I 

midtre strok, og særleg på Kolås- og Rånahalvøya, er fjellformasjonane på egg 

ofte kvasse kantar på toppen av fjellkammar, som skråar bratt ned på båe sider 

(Kalvedalsegga og Raudemolsegga), sjølv om vi også finn eksempel på 

mindre kvasse formasjonar (Klokksegga). Det er altså nokså bra samsvar 

mellom den appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken av 

ordet i dette området. I indre strok er mange av formasjonane på egg gjerne 

bratte på den eine sida, men avrunda på den andre (Fetegga og Puttegga), 

sjølv om vi også her finn eksempel på formasjonar som er heller bratte på båe 

sider av toppkammen (Rødalsegga). I ytre strok er det heller få formasjonar på 

egg, noko som vel botnar i at fjella i dette stroket generelt er meir avrunda enn 

i andre strok. Dei få førekomstane som finst, er då også relativt avrunda, anten 

på ei eller på alle sider (Saursegga og Trollvassegga). Høgdene på fjell med 

egg som grunnord, varierer svært mykje.  

Fjellnamna på egg har elles vore utsett for ei noko vaklande 

normering i N50-serien. Dei fleste av fleirtalsformene følgjer den skriftbaserte 

normeringa; Eggene. Elles er alle så nær som ein av førekomstane skrivne 

utan markering for palatalisering, trass i at Sunnmøre er eit kjerneområde for 

palatalisering – iallfall mellom eldre språkbrukarar. 

 

 

Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

ende m.     G 

 

0 -enden 2 1 / 0 0 / 0 1 / 0 

Aasen   s. 140 Ende m. 1) Ende, Slutning, Ophør. 2) Ende (i Rum), Spids, yderste Deel. 

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet ende er altså nytta i fjellnamn både i ytre og indre strok. 

For båe dei to førekomstane høver båe definisjonane til Aasen bra, med det 

atterhaldet at ingen av lokalitetane som har ende som grunnord, er særleg 

spisse i forma. Tvert i mot har dei mykje til felles med lokalitetar på aksl.   

Den eine lokaliteten ligg lågt, den andre relativt høgt over havet.  

 

 

Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

fjell n.       G 

 

 

0 

     -fjell    1 

      -fjellet 95   

     -fjella  1 

 

15 / 3 

 

46 / 2  

 

36 / 7 

Aasen   s.163 Fjell n. Fjeld, høit Bjerg. Helst om de Bjerge eller Bjergmarker, som stiger saa 

høit, at Skovvæxten ganske eller næsten opphører. (Mindre Bjerge kaldes 

Berg, Aas el. Heid).  
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet fjell er eit av dei orda som er mest nytta som grunnord i 

fjellnamna på Sunnmøre, både i ytre, midtre og indre strok. Den definisjonen 

som Aasen set opp, høver for så vidt bra med utsjånaden på dei lokalitetane i 

mitt materiale som har fjell som grunnord i namnet; dei er alle så pass høge at 

dei kjem over skoggrensa. Men dette gjeld naturleg nok alle lokalitetane i mitt 

materiale, sidan det utelukkande består av fjellnamn. Derfor har eg funne det 

turvande å freiste å setje opp nokre tilleggskjenneteikn for formasjonar som 

har fjell som grunnord. Dei fleste av desse lokalitetane er typisk avrunda i 

forma, både i ytre (Skafjellet), midtre (Kyrkjefjellet) og indre (Storløypfjellet) 

strok, noko som kanskje kan forklare at det er få fjellnamn på fjell i 

kjerneområdet for det sunnmørske alpelandskapet, nemleg på Kolås- og 

Rånahalvøya. Ikkje så reint få av namna på fjell står jamvel som samleomgrep 

til større fjellmassiv (Bjorstadfjellet og Storfjellet). Det er likevel grunn til å 

presisere at det også finst formasjonar på fjell som har ei eller to svært bratte 

sider (Fossfjellet), men det er yttarst sjeldan dei er heilt spisse i toppen. 

Høgdene på formasjonar med fjell som grunnord, varierer svært mykje. 

Ein kan elles setje spørjeteikn ved normeringa av namnet Blåfjell. 

På N50-serien er dette oppført i ubunden form, noko som er svært uvanleg i 

uttalen på Sunnmøre. Likevel er det mogleg ein kan forsvare ei slik normering 

akkurat når det gjeld grunnordet fjell då eg meiner å ha høyrt det brukt i den 

lokale uttalen, sjølv om vi må hugse på at ein slik uttale kan  botne i 

skriftpåverknad. 

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

flå f.        G 

 

0 -flåna 1 

-flærne 1 

0 1 / 0 1 / 1 

Aasen   s. 168 Flaa f. Avsats i en Bjergside, en liden Flade imellem bratte Klipper. 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet flå førekjem berre to gonger i mitt materiale; ein gong i 

midtre strok og ein gong i indre strok. Det kan sjå ut til at den appellative 

definisjonen hjå Aasen høver bra med utsjånaden på dei to lokalitetane som 

har flå som grunnord i namnet. Høgdene varierer.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

grøt n.     G 

 

Grøtet 1 -grøtet 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 

Aasen   s. 238 Grjot n. Steen; Steenart. Forskjellig Form. 
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet grøt førekjem berre to gonger i mitt materiale. Dei to 

førekomstane ligg i indre strok og gjev namn til to lokalitetar i det same 

fjellmassivet; Grøtet og Litlegrøtet.  Den appellative definisjonen hjå Aasen 

høver godt til desse lokalitetane, som i stor grad består av lause steinar – 

steinur. Det gjeld for svært mange av fjella på Sunnmøre, men likevel finst det 

altså berre to lokalitetar som har grøt som grunnord. Til gjengjeld finn vi  

ikkje uventa ei rekkje fjell som har grøt som utmerkingsledd i namnet, men 

det kjem eg attende til i neste kapittel. Dei to lokalitetane med grøt som 

grunnord, ligg relativt høgt over havet.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

hammar m.  G  

 

0 -hammaren 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 

Aasen   s. 253 Hamar m. 3) en steil Klippe, Bjergvæg.  

 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Storhammaren, er forma 

nettopp som steil klippe eller bergvegg. Det er såleis bra samsvar mellom 

den appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken av ordet, 

men eg finn grunn til å presisere at det aktuelle fjellet er svært høgt. hammar 

er elles mykje nytta som grunnord i stadnamn på Sunnmøre, men då helst 

om mindre lokalitetar som ligg under tregrensa.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

haug m.    G 

 

0 -haugen 1 

-haugane 1 

0 / 0 1 / 0 1 / 1 

Aasen   s. 260 Haug m. 1) (...) en Høi, en Forhøining paa Jorden; især rundagtig eller med 

afrundet Top (...) 

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet haug førekjem berre to gonger i mitt materiale; ein gong 

i midtre strok og ein gong i indre strok. Den appellative definisjonen hjå 

Aasen høver svært godt med utsjånaden på desse to lokalitetane, som nettopp 

er typisk avrunda i forma, men det spesielle er at dei båe er relativt høge. haug 

er elles eit mykje nytta grunnord i stadnamn på Sunnmøre, men då helst om 

mindre lokalitetar som ligg under tregrensa.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

hei f.       G 

 

0 -hei(d)a 3 1 / 0 1 / 0 1 / 0 
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Aasen   s. 266 Heid f. Hede, ubeboet Egn; især om høitliggende skovløse Marker; saaledes 

oftest: Høislette, Fjeldmark, Fjedvidder; ofte ogsaa: en Fjeldryg, et langstrakt 

Bjerg. 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet hei er nytta i fjellnamn i alle dei tre stroka av Sunnmøre. 

For alle dei tre førekomstane av ordet er det godt samsvar mellom den   

appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken, i det lokalitetane 

er typisk avrunda i forma. Høgdene varierer. hei er elles eit mykje nytta ord i 

stadnamn på Sunnmøre, men då helst om mindre lokalitetar som ligg under 

tregrensa.  

Elles kan vi merkje oss at to av førekomstane i N50-serien følgjer 

den nye skriftbaserte normeringa; -heia medan ein av dei følgjer den lokale 

uttalen; -heida. 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

horn n.   FG 

 

Hornet 2 -horn 3 

-hornet 264 

56 / 10 163 / 30 50 / 10 

Aasen   s. 287 Horn n.1) Horn; haard Udvækst paa vidse Dyrs hoved. (…) 4) en Bjergspids, 

en smal Fjeldtop. Hertil mangfoldige Navne paa Fjelde. 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet horn er opphavleg ei samanlikning med utvekstar på 

hovudet til visse dyr som f.eks. geitebukkar og hjortebukkar – jf. den første 

definisjonen til Aasen. Med tida har det gått over til å bli det mest brukte 

grunnordet i fjellnamna på Sunnmøre. Men det er grunn til å presisere at det 

bak dette talmaterialet skjuler seg skilnader m.o.t. kva for typar lokalitetar som 

har fått horn i namnet. I den andre definisjonen understrekar Aasen at 

lokalitetsappellativet horn blir brukt om smale og spisse fjelltoppar. Men det 

er slett ikkje alle fjella på -horn i mitt materiale som har ei slik form. Tvert i 

mot vil eg hevde at over helvta av fjella på -horn på Sunnmøre er avrunda i 

forma. For å forklare denne store variasjonen i utsjånaden på fjell på -horn, 

må ein sjå nærmare på utgangspunktet for lokalitetsappellativet, nemleg 

dyrehorn. Det er heilt klart at tuppen på eit dyrehorn er heller smalt og spisst. 

Men ser vi på heile hornet til f.eks. ein geitebukk, er det like klart at det er 

temmeleg avrunda i forma.  

Når det gjeld skilnader mellom dei ulike stroka av Sunnmøre, kan 

ein grovt rekna seie at fjella på –horn i form og høgde varierer om lag etter det 

same mønster som eg har skissert for alle fjella, dvs. at dei i hovudsak er 

avrunda og låge i ytre strok, spisse eller bratte og relativt høge i midtre strok 

og avrunda og høge i indre strok. Det er likevel grunn til å presisere at det 

finst mange unnatak frå denne regelen, særleg i midtre strok, der det finst 

mange fjell på    -horn som er avrunda også i indre strok, der det finst mange 

fjell på -horn som er bratte og/eller spisse i forma. Bakgrunnen til denne 

variasjonen meiner eg altså vi finn i det at ein kan sjå 

samanlikningsappellativet, dyrehorn, på to ulike vis.   

Ein kan elles setje spørjeteikn ved normeringa av dei to namna 

Sæshorn og Såthorn. På N50-serien er desse oppførte i ubunden form, noko 

som er svært uvanleg i uttalen på Sunnmøre. Derimot kan det forsvarast at 

namnet Litle Såthorn står i ubunden form, då dette er vanleg ved  

preisiseringsnamn. 
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

hump m.   G Hompen 1 0 0 / 0 1 / 0  0 / 0 

Aasen   s. 293 Hump m. Bjergknold, en liden Klippe. 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Hompen, er eit relativt lite og 

lågt fjell med etter måten bratte sider på alle kantar. Det er såleis  bra samsvar 

mellom den appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken av 

ordet. hump er elles lite nytta som grunnord i stadnamn på Sunnmøre i det 

heile.  

Ein kan elles merkje seg at N50-serien her i stor grad tek omsyn til 

den lokale uttalen i normeringa av namnet. Det er vel nokså uvanleg at ein vel 

å normere etter den lokale uttalen i eit appellativ som hump, slik at ein får 

Hompen. 

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

hø f.          G 

 

0 -hø 1 0 / 0 0 / 0 1 / 1 

Aasen   s. 301 Hø f. en Forhøining, Høide, Bakke paa en Bjergryg; også en rundagtig 

Fjeldtop (…) jf. Høgd (…) 

 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Kollhø, er eit avrunda fjell 

med relativt låg høgde i høve til andre fjell i området. Det er såleis  bra 

samsvar mellom den appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale 

bruken av ordet. hø er elles lite nytta som grunnord i stadnamn på Sunnmøre i 

det heile. Derimot er det allment kjent at hø er mykje nytta i namn på høgder i 

fjellet andre stader i landet. Det kan sjå ut som om grensa for bruken av hø går 

mellom indre strok av Sunnmøre og Dovrefjell.  

Elles kan eg også skyte inn at fjellfolk på Sunnmøre ofte nyttar 

karakteristikkar som 1575-høgda på fjellformasjonar som elles ikkje er 

namngjevne, men desse er ikkje registrerte på N50-serien og har såleis ikkje 

kome med i mitt materiale.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

klett m.     G 

 

0 -kletten 1 1 / 0 0 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 347 Klett m. Bjergknold, Pynt, Klint. 
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Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Vorakletten, er eit typisk 

avrunda fjell med svært låg høgde – ja, den er nærmast for eit berg å rekne. 

Det er såleis  bra samsvar mellom den appellative definisjonen hjå Aasen og 

den propriale bruken av ordet. klett er elles lite nytta som grunnord i stadnamn 

på Sunnmøre i det heile. Derimot er det allment kjent at klett er mykje nytta i 

namn på etter måten små høgder, gjerne med nake berg, andre stader i landet.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

klove m.    G  

 

0 -kloven 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 349 Klove m. Kløft, Vinkel; f. Ex. imellem Klipper. 

Kommentar 

 

Den lokaliteten som ber namnet Oddekloven, har ei nokså markert kløft i seg, 

noko som tyder på at det er bra samsvar mellom den appellative definisjonen 

hjå Aasen og den propriale bruken av ordet. Fjellet har normal høgde. klove er 

elles oftare nytta som utmerkingsledd enn som hovudledd i fjellnamna på 

Sunnmøre – jf. Klovetinden.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

koll m.    FG  

 

Kollen 1 -kollen 3 0 / 0 3 / 2 1 / 1 

Aasen   s. 357 Koll m. 1)Top, hoved; især Haartop, Isse, den øverste Deel af Menneskets 

Hoved. (…)2) en rund Top paa Jorden, en Knold, Bjergtop. 

   

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet koll ser altså ut til å opphavleg vere ei samanlikning 

med den øvste delen av eit menneskes hovud. I dagens sunnmørsmål meiner 

eg at ein nyttar ordet oftast i den overførte tydinga. Ein vil vel heller seie at 

ein person grånar i skolten enn i kollen. Derimot er koll mykje nytta både som 

lokalitetsappellativ og i namn på formasjonar i terrenget som har nettopp dei 

karakteristiske trekka som Aasen nemner i den andre definisjonen. Rett nok er 

det oftast brukt om formasjonar som ligg ved tregrensa, slik at hovuddelen av 

desse namna har falle utanfor mitt materiale, noko som også medfører at 

materialet mitt blir for lite til at eg kan seie noko om bruken av koll i ulike 

strok av Sunnmøre. Med omsyn til at ein koll er definert som ein ”rund Top 

paa Jorden”, er det elles eit paradoks at to av dei fire førekomstane i mitt 

materiale ligg innanfor det ein reknar for å vere eit av dei mest alpine 

fjellområda i landet, men ser ein nøgnare etter, oppdagar ein raskt at også 

desse lokalitetane er typisk avrunda.  
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

li  f.          G 

 

0 / 0 -lia 1 1 / 0 0 / 0  0 / 0 

Aasen   s. 417 Lid f. Bjergside, Skraaning, hældende Strækning paa Siden af et Fjeld; især 

om jævne Fjeldsider med Skov eller Græsgange.  

 

Kommentar 

 

 

 

 

Som appellativ, og så langt eg kjenner til også som proprium, er li vanlegvis 

brukt nettopp i den tydinga som Aasen gjev opp også i dag. Det var derfor 

noko uventa å finne ordet nytta som hovudledd i eit fjellnamn (Sollia), og 

eksempelet er såleis atypisk for bruken av li i stadnamn. Slik eg ser det, kan 

dette vere eit eksempel på det Kurt Zilliacus (2002:217) har kalla movering. 

Det er iallfall ikkje samsvar mellom den appellativiske definisjonen til Aasen 

og den propriale bruken av ordet i dette tilfellet. li er elles mykje nytta som 

utmerkingsledd i fjellnamna på Sunnmøre (Lidaveten), og i denne posisjonen 

høver det sjølvsagt betre. Elles kan vi merkje oss at den eine førekomsten av -

lid i N50-serien ikkje følgjer den nye skriftbaserte normeringa; -lia. 

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nakk m.    G 0 -nakken 2 2 / 2 0 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 488 Nakk m. Bjergknold, fremragende Knude eller Pukkel paa Siden af et Fjeld. 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet nakk førekjem berre to gonger i mitt materiale. Det er 

bra samsvar mellom den appellative definisjonen hjå Aasen  og særleg den 

eine av dei to lokalitetane i mitt materiale. Det at eg berre har funne to 

førekomstar av nakk, botnar nok i at dei lokalitetane eg har studert ligg høgt 

over havet, for nakk er mykje nytta både som lokalitetsappellativ og i namn på 

Sunnmøre, men då helst om lokalitetar som ligg under eller ved tregrensa.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

naus m.     G 

 

Nausane 1 -nausen 1 

-nausa 2 

1 / 0 1 / 0 2 / 2 

Aasen   s. 492 Naus m. Bjergknold. 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet naus førekjem fire gonger i mitt materiale, og er elles 

ein del brukt som lokalitetsappellativ og i namn på lokalitetar som ligg nede 

ved tregrensa. Aasen er uvanleg gjerrig på ord i sin appellativiske definisjon 

av dette ordet, men ut frå namnebruken kan eg vel presisere at naus ofte er 

brukt om lokalitetar som er skogkledde, og som ofte ligg under hovudtoppar, 

men eg understrekar at materialet mitt er for lite til å trekkje nokon sikre 

konklusjonar – iallfall når vi kjem til variasjon av bruken i ulike strok av 

Sunnmøre. 
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nibbe  f. G 

 

Nibba 2 -nibba 29 0 / 0 11 / 0 20 / 1 

Aasen   s.499 Nibba f. en fremstaaende Spids, en skarp Kant; især paa Steen eller Klipper. 

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativa nibbe og nipe er oppførte som oppslagsord kvar for seg 

hjå Aasen, med to litt ulike definisjonar. Dei førekjem båe som (del av) 

fjellnamn i mitt materiale. Derfor har også eg valt å føre dei opp som to 

separate ord i mitt oversyn, men eg må presisere at både definisjonane av 

appellativa og formasjonane på dei lokalitetane som har namn på -nibbe /        

-nipe er svært nærskylde med einannan. Både hjå Aasen og i den praktiske 

bruken av orda er det i all hovudsak her tale om fjellformasjonar som har 

minst ei svært bratt side. Ofte er det slik at denne sida eller toppen er 

framståande / overhengande i høve til terrenget under. No gjeld ikkje dette for 

absolutt alle fjella på -nibbe / -nipe; særleg i ytre strok, men òg i ytre delar av 

midtre strok, kan dei vere avrunda i forma. Likevel er fjella på -nibbe / -nipe 

ein av dei kategoriane som er mest einsarta i forma.  

Det at det finst to former av det eg meiner eigentleg er det same 

ordet / namnet, botnar truleg i at det er tale om ulike talemålsvariantar i ulike 

strok av Sunnmøre. Dersom ein ser nærmare på fordelinga av namnebruken i 

dei ulike stroka av Sunnmøre, vil ein nemleg raskt sjå at alle namna på -nibbe 

er å finne i eit relativt avgrensa geografisk område kring Sunnylvsfjorden / 

Geirangerfjorden (altså i grenseområdet mellom indre og ytre strok) medan 

namna på -nipe hovudsakleg er å finne i midtre strok. Men det at fjella heiter 

nipe i ytre og midtre strok og nibbe i indre strok, kan også forklarast med at 

fjella i indre strok er dei høgste. For det har vore hevda at nibber jamt over er 

høgre enn niper (jf. Helleland 1970:49). Det at eg berre har funne fire 

førekomstar av fjell på -nipe i ytre strok, der dei fleste av dei att ikkje ber preg 

av å vere ”nipete” i forma, kan nok bli forklara med at fjella i dette området 

generelt er avrunda i forma. Når det gjeld høgdene på fjella på   -nibbe / -nipe, 

kan ein i hovudsak seie at dei varierer med kva for strok av Sunnmøre ein finn 

dei i. Med det meiner eg at dei i ytre strok er heller låge, i midtre strok relativt 

høge og i indre strok høge.    

    

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nipa  f.   G 

 

Nipa 1 -nipa 20 4 / 0 17 / 3 0 / 0 

Aasen   s. 500 Nipa f. En steil Fjeldtop, en Bjergspids med en brat nedgaaende Side. 

 

Kommentar 

 

Sjå kommentaren under nibbe. 
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

niv  m.    FG       

 

Niven 1 

Nivane 1 

0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 501 Niv m.>Kniv, Skjærejern. Afvig. Niv, Sæt. G. N. Knifr. (Eng. knife). 

 

Kommentar 

 

Under oppslagsordet niv viser Aasen til oppslagsordet kniv. Her viser han at 

ordet opphavleg kjem frå gammalnorsk, der det vart skrive og uttala med kn-

lyd. Samstundes viser han til at det i engelsk og i nokre norske område, som 

t.d. i Sætesdal, vert skrive med kn, men uttala berre med n.  

Lokalitetsappellativet niv kan altså sjå ut til å vere ei samanlikning 

med skjerereiskapen vi kallar kniv. Det stemmer i så tilfelle bra overeins med 

forma på dei to einaste fjella på niv som finst i mitt materiale, som båe ligg i 

Ørsta sentrum. Rett nok er dei ikkje innbyrdes like i forma, men dei kan på 

kvar sitt vis likne på knivblad. Den eine, Nivane, er eit fjell med 2-3 rett nok 

avrunda ryggar som stikk fram mot bygda. Den andre, Niven, er eit langstrakt 

fjell som strekkjer seg langs med bygda. 

Når dette er sagt, må eg for det første presisere at niv ikkje er særleg 

mykje nytta korkje som lokalitetsappellativ eller i fjellnamn på Sunnmøre, 

noko som kan innebere at det hadde vore like føremålstenleg å kategorisere 

namna på  niv under dei reine samanlikningsnamna. For det andre nemner 

ikkje Aasen at forma på niv er nytta på Sunnmøre. Dermed kan ein setje 

spørjeteikn ved heile mi tolking av namna. I mangel på betre alternativ har eg 

likevel funne rimeleg å setje fram den ovanforståande påstanden, enn så lenge.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nos  f.      FG  

 

0 -nosa 2 0 / 0  1 / 0 1 / 0 

Aasen  s.504 Nos f. 1)Næse (…)  2) en smal Brink eller Bakke, en fremragende brat 

Forhøining. (…) Hertil nogle Stedsnavne – Fleertal, som hedder deels Naser 

og deels Nasar, betegner vel egentlig Næsebor (…), men bruges ellers ogsaa 

om Næsen i det hele. 

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet nos er altså opphavleg ei samanlikning med 

lukteorganet nase – jf. den første definisjonen til Aasen. Appellativet er i dag  

nytta om ”framståande formasjonar i fjell” - jf. den andre definisjonen til 

Aasen, og som del av fjellnamn. Derfor har eg valt å kategorisere det som eit 

funksjonelt grunnord i staden for som eit reint samanlikningsnamn – i 

motsetnad til kva eg har gjort med andre andletsdelar, som f.eks. kinn, som 

ikkje blir nytta som lokalitetsappellativ på Sunnmøre.  
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nut  m.     G 

 

0 -nuten 1 0 / 0 1 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 506 Nut m. 2) Bjergtop, Bjergknold, fremragende klippe(…)Ellers Nuk, Nott, 

Knatt og fl. 

 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Tussenuten, er eit typisk 

framståande fjell med relativt låg høgde i høve til dei omkringliggjande fjella. 

Det er såleis  bra samsvar mellom den appellative definisjonen hjå Aasen og 

den propriale bruken av ordet. nut er elles ein del nytta både som appellativ og 

som grunnord i stadnamn på Sunnmøre, men då helst om formasjonar som 

ligg under tregrensa og som dermed fell utanfor mitt studieområde.  

 

 

Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

nyk  m.     G 

 

0 -nyken 2 0 / 0 2 / 0 0 / 0 

Aasen   

 

Ross  

Aasen nemner ikkje dette ordet spesielt, men under nut nemner han andre 

former som f.eks. nuk, og då kan det hende at han også har tenkt på nyk. 

Steil Bjergknold = nuk. 

 

Kommentar 

 

Alv Muri hevdar i boka Sunnmøre av Kristofer Randers (1962:358) at nuk og 

nyk er former av gno. knjukr m. = bratt, rundaktig fjell. Det er relativt bra 

samsvar mellom denne appellative tydinga og den propriale bruken av ordet 

nyk i mitt materiale.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

rabb  m.  G   

 

0  -rabben 2 1 / 0 1 / 1 0 / 0 

Aasen   s. 537 Rabb m. En høi Banke eller Jordryg; en langstrakt Vold, især med Steengrund. 

 

Kommentar 

 

rabb er ein del nytta som lokalitetsappellativ og som grunnord i stadnamn på 

Sunnmøre, særleg om lågare fjellknausar, altså nokolunde i samsvar med 

Aasen sin definisjon. Den eine av dei to lokalitetane på -rabb i mitt materiale, 

Langerabben, samsvarar også bra med Aasen sin definisjon, men den andre 

lokaliteten samsvarar derimot heller dårleg med Aasen sin definisjon; 

Skarrabben er eit relativt høgt fjell som er forma som ei skarp, oppriven egg.  
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

rinde  m. G 

 

Rinden 1 0 1 / 0 0 / 0   0 / 0 

Aasen   s. 561 Rinde m. Jordryg, Bjergryg, en høi Banke; især en opadgaaende Forhøining 

imellem to Bækkeløp i en Bjergside. (…) Noget lignende er Rande, Rante; jf. 

Rape, Rabb, Ribbe, Rime. 

 

Kommentar 

 

rind er ein del nytta som lokalitetsappellativ og som grunnord i stadnamn på 

Sunnmøre nokolunde i samsvar med Aasen sin definisjon. Den  lokaliteten i 

mitt materiale som ber namnet Rinden samsvarar bra med definisjonen hjå 

Aasen, i det det her er tale om eit fjell med markerte ryggar som går mot 

toppen.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

rygg  m. FG 

 

0  -ryggen 1 0 / 0  1 / 1 0 / 0 

Aasen   s. 577 Rygg m. 1 ) Ryg, Rygraden eller Hvirvelsøilen i et Legeme. (…) 3) en 

langstrakt Forhøining, Jordryg, Bjergryg m.m.  

 

Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet rygg er altså opphavleg ei samanlikning med ryggen på 

eit menneske eller helst; eit firbeint dyr – jf. den første definisjonen til Aasen. 

Med tida har det gått over til å bli svært mykje nytta som karakteristikk på 

langstrakte, helst avrunda formasjonar opp mot eller i mellom fjelltoppar. I 

dette lyset kan det synast påfallande at det berre finst ein førekomst av namn 

på -rygg i mitt namnemateriale, men forklaringa ligg i at dei fleste 

formasjonane som har rygg som del av namnet, fell utanfor min definisjon av 

fjell. Den eine formasjonen som har kome med, Haukåsryggen, er ein typisk 

rygg som samstundes endar i ein fortopp med same namn. På denne bakgrunn 

blir materialet mitt sjølvsagt alt for lite til at ein kan seie noko om variasjonen 

av bruken av ordet i ulike strok av Sunnmøre. Men ser ein litt nærmare på 

lokalitetar som her ikkje er definerte som fjell, men som har -rygg i namnet, 

vil ein kanskje sjå ein tendens som går i retning av at ryggane i ytre og indre 

strok er meir avrunda enn (mange av) ryggane i midtre strok.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

tydingsoverføring 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

sal m. FG 

 

0 -salen 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0 

Aasen  s. 585 Sadel m. Sadel, Sæte til Ridning. Mest alm. Sal (…) Sdm., Søil. 
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet sal er opphavleg ei samanlikning med setet ein brukar 

når ein rid – jf. Aasen. Ein slik sal har ei konkav form. Det er nokså vanleg å 

bruke denne karakteristikken om fjellformasjonar med ei slik form på 

Sunnmøre, men då i forma sal eller seil. Det er då gjerne tale om formasjonar 

som har eit høgdedrag på kvar side av eit lågareliggjande terreng. Ein sal 

liknar såleis på eit pass eller eit skar, men han er gjerne meir avrunda i forma. 

Det at ein sal har ei slik form forklarar at det berre finst ein lokalitet på -sal i 

mitt materiale, sidan eg berre har teke føre meg fjellnamn. Skårasalen er 

namnet på eit høgt fjell med ein typisk sal mellom hovudtoppen og fortoppen. 

  

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

skòr  f.  G  

 

Skårene 1 0  0 / 0 0 / 0           1 / 0 

Aasen  s. 631 Skòr f. Huulning, Indsænkning. I Særdeleshed: 1) Afsats i en Bjergside, en 

liden Flade under en steil Klippe. (…) 2) en langstrakt Huulning, omtrent som 

et Bækkeløb med Bakker paa begge Sider. 

 

Kommentar 

 

skòr / skår er ein del nytta som lokalitetsappellativ på Sunnmøre, både i den 

første og i den andre tydinga som Aasen gjev opp. Det er også nytta som 

grunnord i ein del stadnamn, men i fjellnamn er skòr / skår mest nytta som 

utmerkingsledd, noko eg kjem attende til i neste kapittel. Den propriale bruken 

av ordet i mitt materiale stemmer godt overeins med den andre appellative 

definisjonen hjå Aasen; Skårene er eit høgt fjell med mange små skòrer ned 

frå toppryggen. Materialet er elles sjølvsagt alt for lite til å seie noko om 

variasjonen av bruken av ordet i ulike strok av  Sunnmøre.   

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

skål  f.   FG  

 

Skåla 1 -skåla 1 0 / 0 1 / 0 1 / 0 

Aasen   s. 615 Skaal f. lidet Fad; Drikkekar; ogsaa Vægtskskaal. 
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet skål er opphavleg ei samanlikning med den typen djupe 

fat som vi har på matbordet – jf. Aasen. Rettvendt er desse fata konkave i 

forma, dvs. at botnen vender ned. Det er då også på dette viset skål oftast er 

nytta som lokalitetsappellativ – om skålforma dalføre. Men vi finn altså skål 

også i fjellnamn både i indre og midtre strok av Sunnmøre. Men dei fjella som 

har skål som (del av) namnet, er som dei fleste andre fjell, konvekse i forma. 

Båe fjella er elles typisk avrunda. Namngjevinga har då truleg skjedd ved at 

ein har samanlikna fjellformasjonane med ei skål som er vend opp/ned. Men 

iallfall det eine av fjella har også ein skålforma dal under seg. Teoretisk kan 

ein då tenkje seg at det har fått namnet sitt etter forma på denne dalen. I så 

tilfelle kan det då vere tale om det som Kurt Zilliacus (2002:217) har kalla 

movering. Men det mest vanlege i slike samanhengar er vel då at fjellet får 

skål som utmerkingsledd i namnet – jf. Skålahornet. Kartnamnet Skåla er 

dessutan eigentleg eit nærnamn som berre blir brukt heilt lokalt – elles nyttar 

ein ofte namnet Velsvikskåla om den same lokaliteten.  Derfor finn eg den 

første hypotesen mest truverdig.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

stein  m.   G  

 

0 -steinen 2 2 / 0  0 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 688 Stein m. 1) Steen, Klippestykke. 

Kommentar 

 

Det er kanskje ikkje så overraskande at dei to einaste førekomstane av 

lokalitetsappellativet stein i mitt materiale er å finne i fjellnamn i ytre strok av 

Sunnmøre, då det i namngjeving nettopp er mest brukt i tilknyting til større 

steinar og klipper.  Her er fjella relativt låge, og særleg det eine av fjella på     

-stein, Dollsteinen, liknar kanskje meir på ein klippe(stein) enn på eit fjell. I 

dette tilfellet er det såleis bra samsvar mellom den appellative defininsjonen 

hjå Aasen og den propriale bruken av ordet. Samsvaret er ikkje like godt for 

den lokaliteten som ber namnet Selsteinen, i det dette er eit meir typisk fjell.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

tind  m.  FG 

 

 

Tinden 2 

-tind 8 

-tinden 54 

-tindane 28 

 

4 / 1 

 

68 / 30 

 

20 / 0 

Aasen   s. 748 Tind m. 1) en Pig, Torn, Tand f. .Ex. paa en Kam el. en Harv (…) 2) en spids 

Fjeldtop, en Tinde.  
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Kommentar 

 

Lokalitetsappellativet tind er opphavleg ei samanlikning med den type piggar 

eller tenner vi finn på f.eks. ein kam – jf. den første definisjonen til Aasen. 

Med tida har det utvikla seg slik at ordet ”tind” har blitt eit av dei mest brukte 

grunnorda i fjellnamna på Sunnmøre – jf. den andre definisjonen til Aasen. 

Men som det går fram av statistikken ovanfor, er dei fleste lokalitetane på -

tind å finne i midtre strok. Dei aller fleste av desse er kvasse i forma og 

relativt høge. Her er det altså i høg grad samsvar mellom den appellative 

definisjonen hjå Aasen og den propirale bruken av ordet. Ein del av fjella på -

tind i indre strok er også kvasse og relativt høge, men nokre av dei er litt meir 

avrunda i forma. Dei få lokalitetane på -tind i ytre strok er heller avrunda og 

relativt låge. Her er det altså heller dårleg samsvar mellom den appellativiske 

definisjonen til Aasen og den propriale bruken av ordet. 

Av alle lokalitetsappellativa som er granska her, er det for 

appellativet tind ein finn høgst grad av samvariasjon mellom tyding og faktisk 

bruk / lokalitetsform i ulike strok av Sunnmøre. Dette har truleg samanheng 

med at det er tindar som allment har den mest karakteristiske forma.  

Ein kan elles setje spørjeteikn ved dei 8 namna på -tind som på 

N50-serien er oppførte i ubunden form. Namn som Storetind og Brekketind 

høyrer etter min intuisjon ingen stad heime. Førstnemnde blir utan tvil omtala 

som Storetinden. Sistnemnde kan stå i ubunden form, men då må ein ha ein 

presiseringskonstruksjon framanfor; Store / Vesle / Midtre Brekketind. Namn 

som Maratind og Høgrestind har eg høyrt i den lokale uttalen, men dette 

meiner er skriftpåverka uttalar, noko eg forklarar med at namna i det heile er 

lite brukte. 

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

tipp  m.    G 

 

0  -tippen 1  0 / 0 1 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 749 Tipp m. Tip, Spids, smal Top. 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Nupatippen, er ein nokså smal 

ende på eit større fjellmassiv. Det er såleis bra samsvar mellom den 

appellative definisjonen hjå Aasen og den propriale bruken av ordet.   

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

tue  f.      G 

 

Tuva 2 -tu(v)a 7 4 / 1 5 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 777 Tuva f. En Tue, en liden Top paa Jorden. Nogle Steder Tua, Tue. 
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Kommentar 

 

tue er eit mykje nytta lokalitetsappellativ på Sunnmøre om lag i den tydinga 

Aasen gjev opp. Som vi ser er det også ein del nytta i fjellnamn både i ytre og 

midtre strok. Det er godt samsvar mellom den appellative definisjonen hjå 

Aasen og den propriale bruken i mitt materiale, men Aasen sin definisjon er 

kanskje litt vid, då det mest alltid er tale om avrunda formasjonar. Sjølv om  

materialet er lite, er det etter mitt syn forsvarleg å føreseie noko om 

variasjonen, eller rettare sagt mangelen på variasjon, i bruken av tue i 

fjellnamn i ulike strok av Sunnmøre. Av alle lokalitetar i mitt materiale er det 

nemleg lokalitetane på -tue som er mest einsarta. Dei er alle avrunda og 

relativt låge, og svært ofte er det tale om fortoppar til høgareliggjande toppar i 

nærleiken. Elles kan ein berre konstatere at om lag helvta av namna i N50-

serien følgjer dagens uttale og normering; -tua medan resten følgjer den eldre 

skriftbaserte varianten; -tuva. 

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

varde m. FG 

 

Varden 3 -varden 5 4 / 1 3 / 0 1 / 0 

Aasen   s. 824 Varde m. Varde, Mærke af opreiste eller opstablede Steene; f. Ex. paa et Fjeld. 

Kommentar 

 

Ordet varde er i vanleg bruk som appellativ på Sunnmøre i den tydinga som 

Aasen gjev opp. Men det er ikkje nytta som lokalitetsappelltiv – iallfall ikkje i 

samband med fjellformasjonar. Derimot er det mykje nytta i fjellnamn – både 

som utmerkingsledd og som hovudledd. I dei tilfella ordet er brukt som 

utmerkingsledd (Vardehornet), er det som regel enkelt å forklare namnet. 

Utmerkingsleddet er då henta frå den steinvarden som som regel står eller har 

stått på den aktuelle toppen. Men det heile er meir problematisk i dei tilfella 

der ordet er brukt som hovudledd. For det første er varde altså ikkje nytta som 

lokalitetsappellativ, noko som gjer det vanskeleg å kategorisere det som eit 

funksjonelt grunnord. For det andre er steinvardane, i motsetnad til dei aller 

fleste fjella på -varde i mitt materiale, nokså bratte og ranke i forma, noko som 

gjer det vanskeleg å kategorisere namna med varde som hovudledd i reine 

samanlikningsnamn. I lys av dette, set eg fram ein hypotese om at namna med 

varde som hovudledd har kome i stand som eit resultat av tydingsoverføring. 

Med det meiner eg at ein i utgangspunktet har meint sjølve steinvarden når ein 

har tala om Varden og  Storevarden, men at dette seinare har gått over til å 

peike ut heile toppen / fjellet den aktuelle varden står på - jf. det som Kurt 

Zilliacus (2002:216) kallar metonymi.  

Når det gjeld bruken av ordet i fjellnamn i ulike delar av Sunnmøre, 

er det klart at materialet er litt i minste laget til at ein kan seie noko sikkert om 

ein eventuell variasjon. Men ut frå det materialet eg har, kan det sjå ut som at 

dei fleste fjella på -varde er etter måten låge og avrunda i alle strok av 

Sunnmøre. 
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Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

vete m.    G Veten 4 -veten 1 3 / 1 2 / 0  0 / 0 

Aasen   s. 847 Vete m. 2) Baun, Varde; Bjergtop hvor man fordum holdt Vagt i Krigstider. 

Nu mest brukeligt som Stedsnavn. 

 

Kommentar 

 

Her kan eg berre slutte meg til det Aasen seier; vete er ikkje lenger i vanleg 

bruk som lokalitetsappellativ, men som ein ser, er det ein del nytta som namn 

på fjell i ytre og midtre strok av Sunnmøre. Alle dei registrerte lokalitetane er 

avrunda, lett tilgjengelege og relativt låge formasjonar, samstundes som dei 

ligg ope til i terrenget. På det viset er det ikkje usannsynleg at det har vorte 

halde vardevakt her. Det er altså bra samsvar med den appellativiske 

definisjonen til Aasen og den propirale bruken av ordet vete i mitt materiale.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

voll   m.   G 0 -vollen 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 860 Voll m. 1)Græsplan, Engslette, Jord med jævn og fast Græsbund. Nogle 

Steder helst om en Flade som er lidt ophøiet i Midten. (…) 2) gammel Eng 

som ikke har været pløiet; ogsaa om et nyt Agerstykke i saadan Eng. Smaal. 

(…)  3) en Vold, Skandse, opkastet Banke.  

 

Kommentar 

 

Som appellativ, og så langt eg kjenner til også som proprium, er voll vanlegvis 

brukt nettopp i dei tydingane som Aasen gjev opp også i dag. Det var derfor 

noko uventa å finne ordet nytta som hovudledd i eit fjellnamn (Kongsvollen), 

og eksempelet er såleis aptypisk for bruken av voll i stadnamn. Det er iallfall 

ikkje fullt ut samsvar mellom dei appellative definisjonane hjå Aasen og den 

propriale bruken av ordet i dette tilfellet. voll er elles mykje nytta både som 

appellativ og i stadnamn på Sunnmøre, men då helst om formasjonar som ligg 

under tregrensa.  

 

 
Oppslagsord Usamansett Samansett Ytre strok/ 

Hareidlandet 

 

Midtre strok/ 

Kolås/Rånah. 

Indre strok/ 

Tafjordfjella 

ås     m.   G 0 -åsen 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0 

Aasen   s. 49 Aas m. 3) Bjergryg, langstrakt Bjerg, lang Forhøining af betydeligt Omfang. 

Kommentar 

 

Den lokaliteten i mitt materiale som ber namnet Høgåsen er ein relativt låg og 

avrunda, men ikkje spesielt langstrakt formasjon. Det er såleis nokså bra –om 

enn ikkje fullstendig - samsvar mellom den appellative definisjonen hjå Aasen 

og den propriale bruken av ordet. ås er elles eit mykje nytta grunnord i 

stadnamn på Sunnmøre, men då helst om lågareliggande bergryggar med 

vegetasjon.  
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3.4 Bruken av grunnord i ulike strok 
I det følgjande vil eg samanlikne den appellative tydinga og den propriale bruken av dei mest 

brukte grunnorda i fjellnamna i ulike strok av Sunnmøre og på denne bakgrunn trekkje 

konklusjonar kring den overordna hypotesen eg sette opp i innleiinga, før eg til slutt freistar å 

forklare bakgrunnen for dei resultata eg har kome fram til. For at resultata av denne 

granskinga skal få tilstrekkeleg høg reliabilitet og validitet, har eg berre teke føre meg dei fem 

grunnorda som har flest førekomstar i mitt materiale. For kvart av desse fem grunnorda finst 

det 50 eller fleire belegg i mitt materiale medan det berre finst 10 eller færre belegg for kvart 

av dei andre grunnorda. I denne delen av granskinga har eg samanhalde Ivar Aasen sine 

appellativiske definisjonar med Lars Ekre si tydingsutgreiing av dei aktuelle grunnorda i 

artikkelen ”Opplysningar til stadnamn frå Midt-Joutnheimen og tilgrensande bygder” (1960). 

Dei fem grunnorda eg har granska nærmare, er då egg, fjell, horn, nibbe/nipe og tind. 

Den overordna hypotesen kring bruken av grunnorda er som følgjer: Skilnadene i høgd 

og form på fjella i ulike strok av Sunnmøre blir spegla i fjellnamna; at grunnorda i ytre strok i 

hovudsak har tydingar for låge og avrunda former, at grunnorda i midtre strok i hovudsak har 

tydingar for høge og alpine former og at grunnorda i indre strok i hovudsak har tydingar for 

høge og avrunda former, sjølv om ein også her finn alpine former. Hypotesen vil bli testa ved 

at eg samanheld talet på førekomstar av eit grunnord innanfor eit strok/delområde først med 

det samla talet på fjellnamn innanfor det same stroket/delområdet og dernest med det samla 

talet på fjellnamn som inneheld det aktuelle grunnordet. Grunnlaget for den første berekninga 

er synt i figuren nedanfor. 
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Fig 3.1 Talet på fjellnamn i ulike strok og delområde av Sunnmøre. Omrekna i prosentar, viser figuren 

at ytre strok har 17,1 %, midtre strok 57,7 % og indre strok 25,2 % av namna. Ser vi på delområda, 

blir fordelinga om lag den same, i det Hareidlandet har 18,5 %, Kolås- og Rånahalvøya 59,2 % og 

Tafjordfjella 22,3 % av namna innanfor desse delområda. 
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3.4.1 egg  

Aasen (1873) har altså definert ”egg f.” som ”1) en Eg, skarp Kant. Knivsegg, Ljaaegg. 2) 

Bjergryg, øverste Kant af en Fjeldkam.” Kan ein seie at det er samsvar mellom desse 

definisjonane og den propriale bruken av ordet i fjellnamna på  Sunnmøre? Det er naturlegvis 

den andre appellative definisjonen til Aasen som er relevant i høve til mitt propriale materiale. 

Likevel er det viktig å understreke at denne definisjonen spring ut av den første; det er tale om 

ei tydingsoverføring, ei samanlikning. I overgangen frå den opphavlege tydinga til den 

overførte tydinga har Aasen nemleg utelate kravet om kvassleik, og dermed, medvite eller 

umedvite, gjort definisjonen som gjeld egger i fjellet heller vid. Ei knivsegg er per definisjon 

kvass, men i fylgje Aasen kan ein tale om ei egg i fjellet som ikkje er kvass. I si utgreiing om 

stadnamn frå Midt-Jotunheimen har Lars Ekre (1960:120) derimot gjeve ein trongare 

definisjon av ordet egg: ”øvste kanten på ein kvass fjellrygg som tynnest opp frå båe sider”. 

Han viser vidare til typiske representantar for denne typen fjellformasjonar i Jotunheimen, 

m.a. den kjende, kvasse Besseggi. Skiljet mellom Aasen sin vide og Ekre sin tronge definisjon 

av appellativet egg er avgjerande når ein skal undersøkje i kva grad det er samsvar mellom 

appellativ og proprial bruk ordet i fjellnamn på Sunnmøre. 

Om vi ser heile Sunnmøre under eitt, er dei 74 fjellnamna som inneheld det 

funksjonelle grunnordet ”egg f.” ei heller heterogen gruppe med omsyn til høgd og form. Rett 

nok kan ein hevde at dei fleste fjella på egg vil falle inn under den vide definisjonen til Aasen, 

sjølv om ein finn ein del fjell som heilt klart også fell utanfor denne definisjonen, i det dei har 

svært avrunda formasjonar (jf. Langegga, Storegga, Vardeegga). Derimot vil ein temmeleg 

stor del av fjella på egg falle utanfor den trongare definisjonen til Ekre. Dette gjeld dei fleste 

av dei i utgangspunktet få fjella på egg i ytre strok (jf. Hidsegga, Trollvassegga) og ein god 

del av fjella på egg i indre strok (jf. Fetegga, Puttegga),  men også nokre av fjella i midtre 

strok av Sunnmøre (Blåfjellssegga). Dei fleste av fjella på egg i midtre strok (Kalvedalsegga, 

Raudemolsegga) og også ein del av fjella på egg i indre strok (Røldalsegga), oppfyller likevel 

i høg grad den tronge appellativiske definisjonen til Ekre. På kva måte kan ein forklare denne 

varierande graden av samsvar mellom appellativ tyding og proprial bruk av ordet egg i ulike 

strok av Sunnmøre? 

Staffan Nyström (1988:79f) har i si gransking av tilhøvet mellom appellativ tyding og 

proprial bruk av ord på høgder i Daga härad kome fram til at det er tale om nokså store 

skilnader. I nokre tilfelle kan desse skilnadene forklarast med at tilhøva på plassen har endra 

seg. Ei slik forklaring er likevel berre sannsynleg for eit fåtal av lokalitetane, og i mitt tilfelle 

er ho ikkje brukande i det heile, då dei aktuelle lokalitetane er uforanderlege fjell. Ei meir 

allmenn forklaring er i fylgje Nyström (op.cit.) at eit ord ofte har eit større tydingsomfang 

som proprium enn det har som appellativ, noko som botnar i at ordet høyrer heime i to ulike 

system, eit appellativisk og eit onomastisk, der ulike føresetnader rår. Botolv Helleland 

(1985:36ff) har i si gransking av bruken av ordet rust i ulike delar av Noreg kome fram til at 

ordet har ein svært samanvevd tydingskrins. Han finn at folk legg ulike tydingar i ordet både 

når han samanliknar den appellativiske bruken i ulike område, når han samanliknar den 

propriale bruken i ulike område og når han samanliknar den appellativiske og den propriale 

bruken innanfor eitt og same område. Helleland (op.cit.) forklarer dette med at ein har hatt ei 

grunntyding av ordet, som så har gjennomgått ulike endringsprosessar til ulike tider i ulike 

område av landet. I lys av det Nyström (op.cit.) og Helleland (op.cit.) seier er det altså mogleg 

å forklare den varierande graden av samsvar mellom appellativ tyding og proprial bruk av 

ordet ”egg f.” i ulike strok av Sunnmøre med at den ulike propriale bruken botnar i ei i 

utgangspunktet felles grunntyding, og med at propria ofte har eit større tydingsomfang enn 

appellativa, i det propria kan ha fanga opp tydingar som var til stades ved den appellative 

bruken tidlegare, men som no er borte.  
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I artikkelen sin understrekar Helleland (op.cit.) elles at det er ulogisk å snakke om 

tyding og tydingsendring av stadnamngrunnord dersom ein tek utgangspunkt i ei synkron 

tilnærming til eit namnemateriale. Frå denne ståstaden har namn nemleg ikkje tyding (jf. 

2.3.1). Ein kan såleis ikkje gå ut frå at fjellnamn på egg har den og den tydinga utan å 

oppheva motsetninga synkron-diakron. På denne bakgrunn viser det seg altså å vere vanskeleg 

å teste hypotesen om at grunnorda i fjellnamna i ulike område av Sunnmøre har bestemte 

tydingar alt etter kva strok og delområde vi er i. Men dersom vi legg den tronge, 

appellativiske definisjonen til Ekre til grunn for det funksjonelle grunnordet ”egg f.”, kan vi 

likevel gjennomføre ei slik hypotesetesting med omsyn til formasjonar, då han har definert det 

som ”øvste kanten på ein kvass fjellrygg som tynnest opp frå båe sider”, noko som må kunne 

seiast å vere ”alpine former”. Derimot er det vanskeleg å seie noko om variasjonen i ulike 

strok av Sunnmøre med omsyn til høgder med utgangspunkt i denne definisjonen, då han 

ikkje seier noko om dette semantiske feltet.  
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Fig. 3.2 Talet på fjellnamn på egg i ulike strok og delområde av Sunnmøre (jf. fig. 1.2 og fig. 3.1).  

 

Lat oss samanhalde talet på førekomstar av grunnordet ”egg f.” innanfor kvart strok / 

delområde (fig. 3.2) med det samla talet på fjellnamn innanfor det same stroket / delområdet 

(fig. 3.1). 
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Ser vi på resultatet i ytre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området  i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar ikkje blir svekt, då berre 3,0 % av 

fjella i heile området har namn på egg, som i utgangspunktet er eit ord med heller alpin 

tyding. Inntrykket blir forsterka av at berre ein litt større prosentdel (3,4 %) av namna i det 

typisk avrunda fjell-landskapet på Hareidlandet har namn på egg. Når ein i tillegg veit at 

størsteparten av namna på egg i området faktisk er nokså avrunda i forma, må ein kunne seie 

at hypotesen held seg bra med omsyn til dette grunnordet. 

Hypotesen om at fjella i midtre strok i hovudsak har tydingar for alpine former, blir 

heller ikkje direkte svekt av denne samanlikninga, då så pass mykje som 8,5 % av fjella i heile 

området og 7,5 % av fjella i det typisk alpine fjell-landskapet på Kolås- og Rånahalvøya har 

namn på egg. Likevel er desse prosentdelane noko lågare enn venta. 

Ser vi på resultatet i indre strok, må ein derimot kunne seie at hypotesen om at fjella i 

dette området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar blir klart svekt, då heile 16,6 

% av fjella i heile området og 25,7 % av fjella i Tafjordfjella har namn på egg. Likevel er det 

her grunn til å sjå litt bak dei kalde fakta, då nokre av fjella på egg i dette området ikkje er 

særleg alpine i forma, samstundes som det er grunn til å påpeike at nokså mange av fjella i 

indre strok faktisk er alpine i forma. 

Om vi no samanheld talet på førekomstar av grunnordet egg innanfor kvart strok / 

delområde med det samla talet på fjellnamn på egg på heile Sunnmøre / innanfor alle 

delområda, får vi eit litt anna inntrykk enn ved den førre komparasjonen. 
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Vi ser her at over helvta (51,3%) av alle fjellnamna på egg på Sunnmøre er lokaliserte 

til det eg har definert som midtre strok, der ein stor del av fjellformasjonane er alpine i forma. 

Ein relativt stor del av namna på egg (43,2 %), er lokaliserte til indre strok, der ein finn både 

avrunda og alpine fjellformasjonar medan ein svært liten del av namna på egg (5,4 %) er 

lokaliserte til ytre strok, der ein i hovudsak finn avrunda fjellformasjonar. Mykje av det same 

resultatet finn ein om reknar prosentdelar av dei typiske delområda, sjølv om Tafjordfjella då 

har ein større del (52,9 %) enn Kolås- og Rånahalvøya (41,2 %) av fjellnamna på egg.  

Som ein mellombels konklusjon må ein kunne seie at denne komparasjonen av bruken 

av grunnordet egg i ulike område ikkje har svekt den overordna hypotesen om at det er 

korrelasjon mellom topografi og bruken av grunnord i fjellnamna på Sunnmøre, sjølv om 

indre strok/Tafjordfjella har ein overraskande høg prosentdel av namna på egg, både når ein 

ser på dette området internt og når ein ser på heile Sunnmøre. 
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3.4.2 fjell  

Aasen (1873) har definert ”fjell n.” som ”Fjeld, høit Bjerg. Helst om de Bjerge eller 

Bjergmarker, som stiger saa høit, at Skogvæxten ganske eller næsten opphører. (Mindre 

Bjerge kaldes Berg, Aas eller Heid)”. Lars Ekre (1960:116ff) opererer i si utgreiing om 

stadnamn frå Midt-Jotunheimen med ei liknande tyding av ordet fjell, men han understrekar at 

fjella i dette området (f.eks. Mytingsfjellet) gjerne ligg ”ein etasje lågare” enn det vi kan sjå 

mot himmelkveleven – altså formasjonar som høer og tindar. Vidare nemner han at fjell ikkje 

berre blir brukt om enkeltformasjonar, men også om større fjellområde (f.eks. Sygnefjellet) og 

om relativt høgtliggjande område meir generelt (f.eks. ”burti Skjåk-/Vågå-fjellom”). Korkje 

Aasen eller Ekre seier noko om forma på denne typen lokalitetar, noko som gjer det vanskeleg 

å samanlikne tydingane desse oppgjev med den propriale bruken av ordet ”fjell” på 

Sunnmøre. Men nettopp det at dei ikkje nemner noko om forma, kan tyde på at dei ser på 

”fjell” som eit omgrep som høver for både større og mindre, men helst avrunda 

fjellformasjonar, ved sida av at det også kan bli brukt som eit slags samleomgrep på område 

som ligg relativt høgt over havet. Det er iallfall desse assosiasjonane som dukkar opp i meg 

sjølv når eg føretek ein introspeksjon kring omgrepet fjell, og det er dei eg vil ta utgangspunkt 

i når eg i det følgjande skal freiste å samanlikne ei slags appellativisk tyding med den 

propriale bruken av ordet ”fjell” i ulike delar av Sunnmøre. 

Ein kan hevde at det er høg grad av samsvar mellom den ovanfor definerte 

appellativiske tydinga av ordet ”fjell” og forma på dei fleste av dei i alt 95 fjella på Sunnmøre 

som inneheld dette grunnordet, og i  motsetnad til kva tilfellet var med lokalitetar på egg, 

utgjer dei fleste av lokalitetane på fjell ei heller homogen gruppe med omsyn til form. Dei er 

mest utan unntak typisk avrunda i forma (jf. Skafjellet, Kyrkjefjellet og Storløypfjellet). Det er 

likevel grunn til å presisere at ”fjell” også på Sunnmøre blir brukt om større fjellområde (jf. 

Storfjellet og Ørskogfjellet). Høgdene varierer derimot svært mykje, nett i tråd med 

høgdevariasjonen i dei ulike stroka av Sunnmøre.  
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Fig. 3.3 Talet på fjellnamn på fjell i ulike strok og delområde av Sunnmøre (jf. fig. 1.2 og fig. 3.1).  

 

Lat oss samanhalde talet på førekomstar av grunnordet ”fjell” innanfor kvart strok/delområde 

(fig. 3.3) med det samla talet på fjellnamn innanfor det same stroket/delområdet (fig. 3.1). 
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Ser vi på resultatet i ytre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar ikkje blir svekt, då så mykje som 

11,5 % av fjella i heile området har namn på fjell, som i utgangspunktet er eit ord som gjev 

assosiasjonar til nettopp avrunda fjellformasjonar. Inntrykket blir forsterka av at ein om lag 

like stor prosentdel (10,3 %) av fjella i det typisk avrunda fjell-landskapet på Hareidlandet har 

namn på fjell.  

Hypotesen om at fjella i midtre strok i hovudsak har tydingar for alpine former, blir 

derimot  svekt av denne samanlikninga, i det så pass mykje som 10,4 % av fjella i dette 

området har namn på fjell. Men ei viktig forklaring på denne relativt høge prosentdelen finn vi 

i det tidlegare påpeika faktum at vi innimellom dei typisk alpine fjellformene i  midtre strok 

finn ein god del avrunda fjellformasjonar. Går vi derimot til det mest typisk alpine fjell-

landskapet på Sunnmøre, Kolås-og Rånahalvøya, ser vi nemleg at berre 2,1% av namna 

inneheld grunnordet ”fjell”.  

Ser vi på resultatet i indre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar, blir styrkt, då heile 18,7 % av fjella 

i heile området og 20,0 % av fjella i Tafjordfjella har namn på fjell.  

Om vi no samanheld talet på førekomstar av grunnordet ”fjell” innanfor kvart strok / 

delområde med det samla talet på fjellnamn på fjell på heile Sunnmøre / innanfor alle 

delområda, får vi følgjande resultat. 
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Vi ser her at om lag helvta (47,4 %) av alle fjellnamna på fjell på Sunnmøre er 

lokaliserte til det eg har definert som midtre strok, der ein i hovudsak finn alpine 

fjellformasjonar. Ein relativt stor del av namna på fjell (37,1 %), er lokaliserte til indre strok, 

der ein finn både avrunda og alpine fjellformasjonar medan ein mindre del av namna på fjell 

(15,5 %) er lokaliserte til ytre strok, der ein i hovudsak finn avrunda fjellformasjonar. Den 

overordna hypotesen blir ut frå desse tala svekt, sidan det fjellområdet med flest alpine former 

er overrepresentert med eit proprium som er laga til eit grunnord med tyding for avrunda 

formasjonar og omvendt. Men eg finn det her naudsynt å presisere at ein i midtre strok har 

nesten tre gonger så mange fjellnamn totalt som i ytre strok og over dobbelt så mange som i 

indre strok, noko som fører til at dette området lett vil bli overrepresentert same kva for eit 

namn ein samanliknar. I tillegg er det altså slik at delar av midtre strok faktisk har ein god del 

avrunda fjell. Eit anna moment som spelar inn, er at fjell kan bli sett på som eit slags 

”allround”-namn, utan typiske kjenneteikn. Ser vi på tala for dei typiske delområda, får vi 

dessutan eit litt anna bilete. Her utgjer namna på fjell i det alpine fjell-landskapet på Kolås- og 

Rånahalvøya berre 16,7 % av totalen medan dei meir avrunda fjell-landskapa på Hareidlandet 

og i Tafjordfjella til saman utgjer 83,3%.   

Som ein mellombels konklusjon må ein kunne seie at denne komparasjonen av bruken 

av grunnordet ”fjell” i ulike område ikkje har svekt den overordna hypotesen om at det er 

korrelasjon mellom topografi og bruken av grunnord i fjellnamna på Sunnmøre, sjølv om 

resultata kanskje ikkje er like eintydige som dei vi såg for grunnordet egg. 

 

3.4.3 horn 

Aasen (1873) har definert ”horn n.” som ”1) horn; haard Udvækst paa vidse Dyrs hoved. (…) 

4) en Bjergspids, en smal Fjeldtop. Hertil mangfoldige Navne paa Fjelde.” Lars Ekre 

(1960:128) nemner dette grunnordet mest berre i ein parentes - truleg fordi det knapt finst 

fjellnamn på horn i Jotunheimen, men også han er inne på dette med kvassleik. I motsetnad til 

kva tilfellet var med ”egg f.”, meiner eg at Aasen (og for så vidt også Ekre) sin definisjon av 

lokalitetsappellativet ”horn” er for trong. Rett nok er det slik at eit horn i fjellet kan vere smalt 

og spist, nett slik tuppen av eit dyrehorn er det. Men dette gjeld slett ikkje alle horn i fjellet; 

mange av dei er tvert i mot tydeleg avrunda i forma, nett slik f.eks. eit bukkehorn i sin 

heilskap er det. 

Om vi ser heile Sunnmøre under eitt, er dei 269 fjellnamna som inneheld det 

funksjonelle grunnordet ”horn” ei heller heterogen gruppe med omsyn til høgd og form. Dette 

let seg nok for ein stor del forklare ut frå det at dei ulike namngjevarane kan ha teke 

utgangspunkt i to ulike karakteristika ved eit dyrehorn; anten heile formasjonen eller berre 

sjølve tuppen på formasjonen. Det som iallfall er heilt på det reine, er at det for ein stor del er 

dårleg samsvar mellom Aasen sin tronge, appellativiske definisjon av ordet ”horn” og den 

propriale bruken av det i fjellnamna på Sunnmøre. To så vidt ulike utgangspunkt gjer det 

naturleg nok også vanskeleg å gjennomføre ei hypotesetesting av utsegna om at den 

topografiske variasjonen mellom ulike strok av Sunnmøre blir spegla i fjellnamna. Like fullt 

finn eg det interessant å også setje opp nokre frekvenstabellar for namna på horn – ikkje minst 

fordi dette er det aller mest brukte grunnordet i fjellnamna på Sunnmøre. 
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Fig. 3.4 Talet på fjellnamn på horn i ulike strok og delområde av Sunnmøre (jf. fig. 1.2 og fig. 3.1).  

 

Lat oss samanhalde talet på førekomstar av grunnordet ”horn” innanfor kvart strok/delområde 

(fig. 3.4) med det samla talet på fjellnamn innanfor det same stroket/delområdet (fig. 3.1). 
 

 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

 

horn 

 

 

56 

 

10 

 

163 

 

30 

 

50 

 

10 

Alle  

grunnord 

i området 

 

131 

 

29 

 

442 

 

93 

 

193 

 

35 

 

Prosentdel 

 

 42,7 % 

 

34,5 % 

 

36,9 % 

 

32,3 % 

 

25,9 % 

 

28,6 % 

 

Ut frå det reine talmaterialet er det altså vanskeleg å trekkje nokon klare konklusjonar 

kring hypotesen om at variasjonen i topografien blir spegla i fjellnamna på horn, då dette 

grunnordet ser ut til ha eit tosidig, innbyrdes motstridande tydingsinnhald. Talmaterialet 

ovanfor (fig. 3.1 og fig. 3.4) viser oss likevel at ”horn” er det klart mest frekvente 

fjellnamngrunnordet på heile Sunnmøre. Vidare ser vi av den førre tabellen at det også er det 

mest brukte grunnordet innanfor kvart av dei tre definerte områda av Sunnmøre; ytre, midtre 

og indre strok. Dersom ein freistar å sjå bak tala, vil ein vidare oppdage at dei aller fleste 

fjella på horn i ytre strok er typisk avrunda i forma. I midtre og indre strok er det derimot 

større variasjon; nokre av fjella på horn er meir eller mindre avrunda i forma medan andre er 

meir kvasse i forma. Innanfor det alpine kjerneområdet, altså på Kolås- og Rånahalvøya, er 

dei fleste fjella på horn typisk spisse i forma.    

Om vi no samanheld talet på førekomstar av grunnordet horn innanfor kvart strok / 

delområde med det samla talet på fjellnamn på horn på heile Sunnmøre / innanfor alle 

delområda, får vi følgjande resultat.  
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 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

 

horn 

 

 

56 

 

10 

 

163 

 

30 

 

50 

 

10 

Alle grunnord 

på horn på  

Sunnmøre / 

innanfor alle 

delområda  

 

 

269 

 

 

50 

 

 

269 

 

 

50 

 

 

269 

 

 

50 

 

Prosentdel 

 

20,8 % 

 

20,0 % 

 

60,6 % 

 

60,0 % 

 

18,6 % 

 

20,0 % 

 

Vi ser her at om lag 3/5 av alle fjellnamna på horn på Sunnmøre er lokaliserte til det 

eg har definert som midtre strok medan om lag 1/5 av namna på horn er lokaliserte til 

høvesvis ytre og indre strok, og mykje av det same resultatet finn ein om reknar prosentdelar 

av dei typiske delområda. På det viset kan ein seie at fordelinga av fjellnamn på horn i 

hovudsak følgjer totalfordelinga av fjellnamn i ulik strok av Sunnmøre (jf fig. 3.1), sjølv om 

horn er litt sterkare representert i midtre og særleg i ytre strok og litt svakare representert i 

indre strok enn det totalbiletet skulle tilseie. Men dette er ikkje uventa, då det har synt seg at 

”horn” er eit fleirtydig grunnord.    

Som ein mellombels konklusjon kan ein seie at det reine talmaterialet for denne 

komparasjonen av bruken av grunnordet ”horn” i ulike område korkje har svekt eller styrkt 

den overordna hypotesen om at det er korrelasjon mellom topografi og bruken av grunnord i 

fjellnamna på Sunnmøre. Derimot kan ein hevde at eit nærstudium av fjellformasjonane på 

horn i ulike strok av Sunnmøre vil peike i retning av at denne korrelasjonen faktisk er til 

stades.   

  

3.4.4 nibbe/nipe 

I denne delen av oppgåva har eg valt å handsame dei to grunnorda ”nibbe” og ”nipe” samla, 

då  dei appellativiske definisjonane av orda er svært nærskylde einannan. Ei slik tilnærming 

gjev også eit større talmateriale, slik at ein oppnår større validitet i hypotesetestinga. Ekre 

(1960) har ikkje kome inn på ordet ”nibbe/nipe” i si utgreiing om stadnamn i Midt-

Jotunheimen, truleg av di ein ikkje har dette ordet mellom fjellnamna der. Aasen (2003) 

derimot, definerer ”nibbe f.” som ”En fremstaaende Spids, en skarp Kant; især paa Steen eller 

Klipper” og ”nipe f.” som ” En steil Fjeldtop, en Bjergspids med en brat nedgaaende Side”. 

Det er likevel grunn til å presisere at alle fjella på nibbe er å finne i eit relativt avgrensa 

geografisk område kring Sunnylvsfjorden / Geirangerfjorden (altså i grenseområdet mellom 

indre og ytre strok) medan namna på nipe hovudsakleg er å finne i midtre strok. 

Ein kan hevde at det er høg grad av samsvar mellom dei appellativiske definisjonane 

til Aasen av grunnorda ”nibbe” og ”nipe” og forma på dei fleste av dei i alt 52 fjella på 

Sunnmøre som inneheld eit av desse grunnorda. Til skilnad frå lokalitetar på egg og horn, 

men i likskap med lokalitetar på fjell, utgjer dei fleste av lokalitetane på nibbe/nipe ei heller 

homogen gruppe med omsyn til form. Dei aller fleste av dei har minst ei bratt side, som gjerne 

er framståande/overhengande i høve til terrenget under, og mange av fjella er kvasse, spisse   

(jf. Liadalsnipa, Fivelstadnibba), sjølv om ein også finn niper på Sunnmøre som ikkje har 

denne typen formasjon (jf. Sundsnipa). Høgdene varierer derimot svært mykje, nett i tråd med 

høgdevariasjonen i dei ulike stroka av Sunnmøre.  
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Fig. 3.5 Talet på fjellnamn på nibbe/nipe i ulike strok og delområde av Sunnmøre(jf. fig 1.2 og fig 3.1) 

  

Lat oss samanhalde talet på førekomstar av grunnordet ”nibbe/nipe” innanfor kvart 

strok/delområde (fig. 3.5) med det samla talet på fjellnamn innanfor det same 

stroket/delområdet (fig. 3.1). 
 

 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

 

nibbe/nipe 

 

 

4 

 

0 

 

28 

 

3 

 

20 

 

1 

Alle  

grunnord 

i området 

 

131 

 

29 

 

442 

 

93 

 

193 

 

35 

 

Prosentdel 

 

3,0 % 

 

0,0 % 

 

6,3 % 

 

3,2 % 

 

10,3 % 

 

2,8 % 

 

Ser vi på resultatet i ytre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området   i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar ikkje blir svekt, då berre 3,0 % av 

fjella i heile området har namn på nibbe/nipe, som i utgangspunktet er ord som gjev 

assosiasjonar til bratte og gjerne overhengande, kvasse fjellformasjonar. Inntrykket blir 

forsterka av at ingen av fjella i det typisk avrunda fjell-landskapet på Hareidlandet har namn 

på nipe/nibbe.  

Det kan sjå ut som om hypotesen om at fjella i midtre strok i hovudsak har tydingar 

for alpine former blir svekt av denne samanlikninga, i det berre 6,3 % av fjella i dette området 

har namn på nibbe/nipe, men ei viktig forklaring på denne låge prosentdelen finn vi i det  

faktum at det er relativt få fjellnamn på nibbe/nipe på Sunnmøre i det heile. Derfor bør ein 

vere varsam med å trekkje ein slik konklusjon på dette grunnlag. 

Ser vi på resultatet i indre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar til dels blir svekt, då så mykje som 

10,3 % av fjella i heile området har namn på nibbe/nipe, men her er det grunn til å minne om 

at ein heil del av fjella i indre strok faktisk er alpine i forma.  
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Om vi no samanheld talet på førekomstar av grunnordet ”nibbe/nipe” innanfor kvart 

strok / delområde med det samla talet på fjellnamn på nibbe/nipe på heile Sunnmøre / 

innanfor alle delområda, får vi eit litt anna inntrykk enn ved den førre komparasjonen. 

 

 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

   

nibbe/nipe 

 

4 

 

 

0 

 

28 

 

3 

 

20 

 

1 

Alle grunnord 

på nibbe/nipe 

på  Sunnmøre 

/ innanfor alle 

delområda  

 

 

52 

 

 

4 

 

 

52 

 

 

4 

 

 

52 

 

 

4 

 

Prosentdel 

 

7,7 % 

 

0,0 % 

 

53,8 % 

 

75,0 % 

 

38,5 % 

 

25,0 % 

 

Vi ser her at over helvta (53,8 %) av alle fjellnamna på nibbe/nipe på Sunnmøre er 

lokaliserte til det eg har definert som midtre strok, der ein i hovudsak finn alpine 

fjellformasjonar. Ein relativt stor del av namna på nibbe/nipe (38,5 %), er lokaliserte til indre 

strok, der ein finn både avrunda og alpine fjellformasjonar medan berre ein liten del av namna 

på nibbe/nipe (7,7%) er lokaliserte til ytre strok, der ein i hovudsak finn avrunda 

fjellformasjonar. Den overordna hypotesen blir ut frå desse tala klart styrkt, sidan det 

fjellområdet med flest alpine former er overrepresentert med eit proprium som har tyding for 

bratte, gjerne overhengande og kvasse formasjonar medan det fjellområdet med flest avrunda 

former er underrepresentert ved det same propriet. Resultatet blir endå tydelegare om ein ser 

på dei typiske delområda, i det heile 3/4 av namna på nibbe/nipe innanfor delområda er 

lokaliserte til Kolås-og Rånahalvøya.  

Som ein mellombels konklusjon må ein kunne seie at denne komparasjonen av bruken 

av grunnordet ”nibbe/nipe” i ulike område har styrkt den overordna hypotesen om at det er 

korrelasjon mellom topografi og bruken av grunnord i fjellnamna på Sunnmøre. 

 

3.4.5 tind 

Aasen definerer ”tind m.” som ”1) en Pig, Torn, Tand f. .Ex. paa en Kam el. en Harv (…) 2) 

en spids Fjeldtop, en Tinde. (…)”. Ein må kunne seie at Lars Ekre (1960:113f) sin definisjon i 

høg grad samsvarar med denne andre definisjonen til Aasen når han seier at ”tind” er det 

”vanlegaste appellativet og grunnordet for spiss, høg fjelltopp”, samstundes som han 

relatererer det til gammalnorsk ”tQnn f.”, som jo er ein heller spiss lekamsdel. Legg likevel 

merke til at Ekre føretek ei innsnevring av definisjonen til Aasen i det han presiserer at tindar 

er høge fjelltoppar.  

Av dei 5 grunnorda som her er handsama, er det det funksjonelle grunnordet ”tind” 

som har høgst grad av samsvar mellom appellativisk definisjon og proprial bruk. Dei aller 

fleste av dei  92 fjella på tind på Sunnmøre, er typisk kvasse i forma (jf. Kolåstinden, 

Tungremtindane), nett i samsvar med Aasen og Ekre sine definisjonar. Men dette har 

samanheng med at dei fleste av tindane ligg i midtre strok, der formasjonane jamt over er 

kvasse, for det finst unntak også for denne kategorien, særleg i ytre strok. Når det derimot 

gjeld tilleggskriteriet til Ekre om at tindar er høge, viser ikkje den propriale bruken av ordet 

like høg grad av samsvar, sjølv om gjennomsnitthøgda på tindane nok er større enn 

gjennomsnittshøgda på alle fjella på Sunnmøre. 
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Fig. 3.6 Talet på fjellnamn på tind i ulike strok og delområde av Sunnmøre (jf. fig. 1.2 og fig 3.1). 

  

Lat oss samanhalde talet på førekomstar av grunnordet ”tind” innanfor kvart strok/delområde 

(fig. 3.6) med det samla talet på fjellnamn innanfor det same stroket/delområdet (fig. 3.1). 
 

 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

 

tind 

 

 

4 

 

1 

 

68 

 

30 

 

20 

 

0 

Alle  

grunnord 

i området 

 

131 

 

29 

 

442 

 

93 

 

193 

 

35 

 

Prosentdel 

 

3,0 % 

 

3,4 % 

 

15,4 % 

 

32,2 % 

 

10,3 % 

 

0,0 % 

 

 

Ser vi på resultatet i ytre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar ikkje blir svekt, då berre 3,0 % av 

fjella i heile området har namn på tind, som i utgangspunktet er ord som gjev assosiasjonar til 

bratte og kvasse fjellformasjonar. Inntrykket blir forsterka av at berre eitt av fjella i det typisk 

avrunda fjell-landskapet på Hareidlandet har namn på tind.  

Hypotesen om at fjella i midtre strok i hovudsak har tydingar for alpine former blir 

heller ikkje svekt av denne samanlikninga, i det så pass mykje som 15,4 % av fjella i dette 

området har namn på tind. Resultatet frå det typisk alpine landskapet på Kolås- og 

Rånahalvøya, talar iallfall sterkt for den overordna hypotesen om at det er korrelasjon mellom 

topografi og bruken av grunnord, då heile 32,2 % av fjella i dette området har fått namn på 

tind.   

Ser vi på resultatet i indre strok, må ein kunne seie at hypotesen om at fjella i dette 

området i hovudsak har tydingar for avrunda formasjonar til dels blir svekt, då så mykje som 

10,3 % av fjella i heile området har namn på tind, men det er grunn til å presisere at det ikkje 

finst nokon tindar i den typisk avrunda delen av Tafjordfjella.  
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Om vi no samanheld talet på førekomstar av grunnordet ”tind” innanfor kvart strok / 

delområde med det samla talet på fjellnamn på tind på heile Sunnmøre / innanfor alle 

delområda, får vi dette resultatet. 

 

 Ytre strok Midtre strok Indre strok 

Heile Hareidlandet Heile Kolås- og 

Rånahalvøya 

Heile Tafjordfjella 

   

Tind 

 

4 

 

 

1 

 

68 

 

30 

 

20 

 

0 

Alle grunnord 

på tind på  

Sunnmøre / 

innanfor alle 

delområda  

 

 

92 

 

 

31 

 

 

92 

 

 

31 

 

 

92 

 

 

31 

 

Prosentdel 

 

4,3 % 

 

3,2 % 

 

    73,9 % 

 

96,8 % 

 

21,7 % 

 

0,0 % 

 

Vi ser her at innpå 3/4 (73,9 %) av alle fjellnamna på tind på Sunnmøre er lokaliserte 

til det eg har definert som midtre strok, der ein i hovudsak finn alpine fjellformasjonar. Ein  

mindre del av namna på tind (21,7 %), er lokaliserte til indre strok, der ein finn både avrunda 

og alpine fjellformasjonar medan berre ein svært liten del av namna på tind (4,3 %) er 

lokaliserte til ytre strok, der ein i hovudsak finn avrunda fjellformasjonar. Dersom ein ser på 

delområda, talar tala eit endå tydelegare språk, då nesten 100% av namna på tind innanfor 

desse områda er lokaliserte til dei særs alpine halvøyane kring Hjørundfjorden.  

Som ein mellombels konklusjon må ein kunne seie at denne komparasjonen av bruken 

av grunnordet ”tind” i ulike område har styrkt den overordna hypotesen om at det er 

korrelasjon mellom topografi og bruken av grunnord i fjellnamna på Sunnmøre. 

 

3.4.6 Oppsummering og konklusjon 

Ovanfor har eg samanlikna den appellative tydinga og den propriale bruken av dei 5 mest 

brukte grunnorda i fjellnamna på Sunnmøre. Når det gjeld orda ”fjell”, ”nibbe/nipe” og  

”tind”, har vi sett at det er høg grad av samsvar mellom appellativ tyding og proprial bruk, 

sjølv om det også her finst unnatak. Når det gjeld orda ”egg” og ”horn”, har vi sett mindre 

grad av samsvar mellom appellativ tyding og proprial bruk, sjølv om ein del av fjella også her 

passar inn med den appellative tydinga. Mykje av årsaka til den låge ”treffprosenten” for 

ordet ”horn” er heilt klart å finne i det faktum at Aasen (2003) og  Ekre (1960) bruker ein 

trong definisjon av dette appellativet samstundes som det i praksis har eit klart todelt sematisk 

innhald; den spisse delen av eit dyrehorn vs. heile dyrehornet, som er avrunda. Det er derimot 

vanskelegare å forklare den låge graden av samsvar mellom appellativ tyding og proprial bruk 

for ordet ”egg”. Her ser det ut til at ordet er brukt i ei langt vidare tyding proprialt enn 

appellativisk, særleg om ein tek utgangspunkt i Ekre (1960) sin definisjon, men også om ein 

tek utgangspunkt i Aasen (2003) sin definisjon. Staffan Nyström (1988:79f) har forklara dette 

med at propria ofte har eit større tydingsomfang enn appellativa medan Botolv Helleland 

(1985:36ff) har forklara det med at den ulike propriale bruken botnar i ei i utgangspunktet 

felles grunntyding som med tida har endra seg ulikt i ulike geografiske område.  

Resultata ovanfor viser iallfall at mange av fjellnamna har ein stor grad av stabilitet i 

tydingsinnhaldet. I namngjevarens medvit er det skilnad på eit ”fjell” (som berre har nokre 

heller lause kjenneteikn) og ein ”tind” (som så å seie gjer krav på visse karakteristiske 
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kjenneteikn). Med dette som utgangspunkt, kan vi no sjå nærmare på den overordna 

hypotesen eg sette opp i innleiinga, som var som følgjer: ”Skilnadene i høgd og form på fjella 

i ulike strok av Sunnmøre blir spegla i fjellnamna; at grunnorda i ytre strok i hovudsak har 

tydingar for låge og avrunda former, at grunnorda i midtre strok i hovudsak har tydingar for 

høge og alpine former og at grunnorda i indre strok i hovudsak har tydingar for høge og 

avrunda former, sjølv om ein også her finn alpine former.” 

Gjennomgangen av dei 5 grunnorda viser klart og tydeleg at det er liten eller ingen 

samanheng mellom høgdene på fjella og grunnorda som knyter seg til dei. Eit ”horn” kan vere 

lågt, høgt eller ein stad midt i mellom. Det same gjeld dei andre grunnorda, kanskje med 

unnatak av ”tind”, som kan hende ber i seg eit krav om ei viss høgde over havet. 

Derimot syner den same gjennomgangen mest like klart og tydeleg at det er ein 

samanheng mellom formene på fjella og grunnorda som knyter seg til dei. Særleg markante er 

utslaga når vi ser på karakteristiske grunnord, men også for dei meir nøytrale grunnorda finn 

ein korrelasjon mellom topografi og tyding.  

Grunnordet ”horn” står i særstilling på to måtar. For det første er det dette grunnordet 

som har klart høgst frekvens både på Sunnmøre sett under eitt og innanfor kvart av dei tre 

stroka av landsdelen, og på det viset kunne det ha vore godt eigna til å kaste lys over 

samanhengen mellom topografi og tyding. Men for det andre har det eit todelt, innbyrdes 

motstridande tydingsinnhald, noko som gjer det vanskeleg å bruke i ein slik samanheng.  

Grunnordet ”egg” har ikkje på same viset eit innbyrdes motstridande tydingsinnhald 

som ”horn”, men også dette ordet ser ut til å ha eit noko fleirtydig innhald i proprial 

samanheng, noko som gjer det vanskeleg å bruke rein statistikk på det. Om ein likevel gjer 

det, samstundes som ein legg til grunn at dette grunnordet trass alt har ei tyding som går i 

retning av noko kvast, stemmer det bra at ein finn berre vel 5 % av alle namna på egg i det 

avrunda fjell-landskapet i ytre strok. Noko meir overraskande er det at heile 43 % av alle 

namna på egg er lokaliserte til indre strok, som i hovudsak er kjenneteikna av eit avrunda 

fjell-landskap, men dette ser ut til å botne dels i at ein i dette området faktisk også finn ein 

god del meir kvasse fjellformasjonar og dels i at ein her har operert med ei litt anna tyding av 

ordet egg – iallfall i proprial samanheng. 

Grunnorda ”nibbe/nipe” er langt meir eintydig med omsyn til tydingsinnhald enn både 

”horn” og ”egg” – ikkje minst om vi ser på den propriale bruken. På det viset er desse orda 

godt eigna til å kaste lys over samanhengen mellom topografi og tyding, sjølv om dei har litt 

låg totalfrekvens. Når ein legg til grunn at desse orda inneber ei tyding i retning av noko bratt, 

gjerne overhengande og kvast, er det ikkje overraskande at berre vel 7 % av alle namna på 

nibbe/nipe er lokaliserte i det avrunda fjell-landskapet i ytre strok. Noko meir overraskande er 

det at vel 38 % av namna på nibbe/nipe er lokaliserte til indre strok, som i hovudsak er 

kjenneteikna av eit avrunda fjell-landskap, men dette ser ut til å botne i at ein i dette området 

faktisk også finn ein god del meir kvasse fjellformasjonar. Ser vi derimot på frekvensen i dei 

typiske delområda for orda nibbe/nipe, talar nemleg statistikken sitt tydeleg språk i det heile 

54 % av alle desse namna er lokaliserte til det typisk alpine fjell-landskapet på Kolås- og 

Rånahalvøya. 

Med dette står vi att med dei to grunnorda som etter mitt syn er best eigna til å kaste 

lys over samanhengen mellom topografi og tyding; ”tind” og ”fjell”. Grunnordet ”tind” er 

nokså eintydig med omsyn til tydingsinnhald og det har ein etter måten høg totalfrekvens. Når 

ein legg til grunn at dette ordet inneber ei tyding i retning av noko spist og kvast, er det ikkje 

overraskande at nesten ¾ av alle namna på tind er lokaliserte til midtre strok medan vel 21% 

av dei er lokaliserte til indre strok og berre vel 4 % er lokaliserte til ytre strok. Biletet blir 

endå klarare om ein ser på dei typiske delområda, i det innpå 100 % av alle namna på tind 

innanfor desse områda er lokaliserte til det typisk alpine fjell-landskapet på Kolås- og 

Rånahalvøya. 
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Grunnordet ”fjell” har eit noko vidare tydingsinnhald enn ”tind”, men ovanfor har eg 

argumentert for at det iallfall i proprial samanheng helst blir brukt om avrunda 

fjellformasjonar, ved sida av det også kan bli brukt om som eit slags samleomgrep på område 

som ligg relativt høgt over havet. Samstundes har det ein relativt høg totalfrekvens. Med dette 

som utgangspunkt, er  det ikkje overraskande at så mykje som vel 15 % av alle namna på fjell 

er lokaliserte til ytre strok og vel 37 % av dei er lokaliserte til indre strok medan vel 47 % av 

dei er lokaliserte til midtre strok – alt saman med omsyn til at nesten 60 % av alle 

grunnordførekomstane er å finne i midtre strok. Biletet blir endå klarare om ein ser på dei 

typiske delområda, i det heile 25 % av alle namna på fjell innanfor desse områda er lokaliserte 

til det typisk avrunda fjell-landskapet på Hareidlandet og vel 58 % er lokaliserte til det 

avrunda fjell-landskapet i Tafjordfjella medan berre vel 16 % er lokaliserte til det typisk 

alpine fjell-landskapet på Kolås- og Rånahalvøya.   

  

3.5 Bruken av grunnord i fjellnamn og andre namnekategoriar 
I det følgjande har eg granska reliabiliteten i påstanden frå innleiingskapittelet som 

gjekk ut på at fjellnamna som gruppe har særs stort inventar av topografiske grunnord. I den 

generelle stadnamnlitteraturen kan ein lese varierande overslag over talet på 

fjellnamngrunnord. Ola Stemshaug (1985:83) reknar med at det er snakk om over 100 – om 

ein samlar namn frå heile landet, og seier at dette er meir enn ein finn i noko anna 

naturnamngruppe. I Norsk stadnamnleksikon (1997) er karakteristiske drag ved dei ulike 

namnegruppene skildra i innleiinga. Her skriv Stemshaug (1997a:27) at elvenamna er den 

naturnamngruppa som har færrast grunnord, kanskje berre seks til saman. Innsjønamna har i 

fylgje Stemshaug (1997b:41) ein god del fleire grunnord, kanskje 40-50. Oddvar Nes (1997a 

og 1997b:43ff) har i leksikonet skrive om fjordnamna og øynamna, men han gjev ikkje noko 

overslag over talet på grunnord i desse namnegruppene. Likevel får ein ei forståing av at 

særleg mellom fjordnamna, men også mellom øynamna, finn ein etter måten få topografiske 

grunnord. Om ein går til namn på kulturlokalitetar, får ein heilt andre tal. Rett nok gjev heller 

ikkje Jørn Sandnes (1997:32ff) noko overslag over talet på grunnord i gards-, bruks- og plass-

namna som han skriv om i leksikonet, men det er sjølvsagt snakk om svært høge tal. Dessutan 

skriv Olav T. Beito (1997:54) at ein berre mellom naturnemningane i seternamna har over 

hundre ulike grunnord. Når det gjeld gatenamna derimot, nemner Ole Bernt Syvertsen 

(1997:55f) berre 26 grunnord, sjølv om han seier at det finst fleire.  

For å teste påstanden om at fjellnamna har eit særs stort inventar av topografiske 

grunnord, har eg samanlikna tala i mitt fjellnamnmateriale med tal frå både ei 

naturnamnsamling og ei kulturnamnsamling frå regionen. Det er Alfred Slyngstad si samling 

”Skjergardsnamn på Sunnmøre” (1951) og Peter Hallaråker si samling ”Offisielle stadnamn i 

Møre og Romsdal – Inndelingsnamn og kommunikasjonsnamn med vekt på veg og 

gatenamn” (2000). Den siste kategorien består altså i mykje større grad av oppkonstruerte 

namn enn dei to første kategoriane. I tillegg har eg teke med tal frå to andre 

fjellnamnsamlingar, nemleg ”Namnetypar og etterledd på konvekse formasjonar i terrenget” 

av Åmund Fykse (2004) og ”Noko om stadnamn frå Hardangervidda vest” av Botolv 

Helleland (1970).    

I mitt namnemateriale har eg som nemnt 766 fjellnamn. Mellom desse namna finn vi 

til saman 108 ord som står åleine eller som hovudledd i samansetjingar. Det gjev ein 

variasjonskoeffisient på 108/766 = 0,141. Namnesamlinga til Anfred Slyngstad inneheld om 

lag 1100 namn frå skjergarden på Sunnmøre. Slyngstad har lista opp i alt 231 ord som står 

åleine eller som hovudledd i samansetjingar. Det gjev ein variasjonskoeffisient på 231/1100 = 

0,210. Materialet til Peter Hallaråker (2000:123ff) femner om til saman 3045 veg- og 

gatenamn og 215 bru-, tunnel- og ferjekainamn frå Møre og Romsdal. Mellom dei 3045 veg- 

og gatenamna har Hallaråker funne i alt 128 ord brukte som forklarande hovudledd og som 
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usamansette namn. Det gjev ein variasjonskoeffisient på 128/3045 = 0,042. Tek vi med dei 

215 bru-, tunnel- og ferjekainamna, som berre har eitt forklarande hovudledd kvar, får vi 

variasjonskoeffisienten 131/3260 = 0,040. Men dette seier ikkje så mykje om i kva grad 

fjellnamna har ein særs stor del av grunnord. 

Den mest interessante parameteren i høve til hypotesen er derimot kor mange av 

hovudledda / dei usamansette namna som har blitt danna av grunnord. I det etter måten vesle 

fjellnamnmaterialet har eg registrert heile 39 grunnord; 29 vanlege og 10 funksjonelle. 

Grunnordskoeffisienten blir då 39/766 = 0,051. Etter min definisjon av termen grunnord er 

det berre 33 av dei i alt 231 orda i lista til Slyngstad som kan bli karakteriserte som eigentlege 

grunnord. 1) Det gjev ein grunnordskoeffisient på 33/1100 = 0,030. Hallaråker (2000:124) har 

i sitt etter måten store veg- og gatenamnmateriale registrert 17 appellativ brukt som 

forklarande hovudledd med hovudtydinga `veg, gate`, som vel må reknast som det same som 

det eg har definert som grunnord. grunnordskoeffisienten blir her 17/3045 = 0.005. Den høge 

grunnordfrekvensen mellom fjellnamna har eg fått stadfesta ved eit talmateriale frå Luster i 

Sogn. I artikkelen ”Namnetypar og etterledd på konvekse formasjonar i terrenget” påviser  

Ånund Fykse (2004:114) i alt 57 ulike etterledd mellom til saman 448 fjellnamn frå Luster, 

men i høve til min definisjon av termen grunnord, er så mykje som 35 av desse etterledda 

grunnord. Det gjev ein grunnordskoeffisient på 35/448 = 0,078. Hovudfagsoppgåva til Botolv 

Helleland (1970:1), ”Noko om stadnamn frå Hardangervidda vest”, har eit namnetilfang på 

om lag 2340 namn. Mellom desse finn ein til saman 272 grunnord. Av arbeidet går det fram at 

det finst 62 fjellnamngrunnord mellom desse att. 2) Det er likevel vanskeleg å rekne ut ein 

reell grunnordfrekvens for dette materialet, sidan ein ikkje får opplysningar om talet på 

lokalitetstypen fjell.  

Eit anna tilhøve som kan vere verdt å merkje seg, er at ei samanlikning mellom mitt 

eige materiale og materialet til Fykse, viser at dei ulike fjellnamngrunnorda i stor grad 

varierer frå region til region. Ein finn berre att 19 av dei 39 grunnorda frå mitt materiale i 

oversynet til Fykse, noko som syner at om lag helvta av grunnorda er unike for dei to 

respektive samlingane. I tillegg er det slik at bruksfrekvensen av dei grunnorda som er felles, 

varierer mykje mellom dei to regionane. T.d. er det mest høgfrekvente grunnordet på 

Sunnmøre, ”horn”, som ein finn att i heile 269 fjellnamn i mitt materiale, berre representert i 

eitt einaste fjellnamn i Luster. Noko av det same biletet avteiknar seg etter ei jamføring 

mellom mitt og Helleland sitt materiale. Det mest høgfrekvente grunnordet i Helleland 

(1970:24) si samling er ”nut”, som han har registrert 180 førekomstar av, medan det i mitt 

materiale berre finst ein førekomst av dette grunnordet.  

 
 

1) Slyngstad har rett nok nytta tittelen ”Grunnord” som overskrift til alle dei 231 orda, men då 

definerer han termen grunnord som ”ord som står som hovudledd eller åleine i namn” – og ikkje som 

”ord som er nytta eller har vore nytta til lokalitetsappellativ og som førekjem i usamansette stadnamn 

eller som sisteledd i stadnamn i det stroket stadnamna er henta frå”, som er min definisjon. For at det 

skal vere mogleg å måle skilnad i grunnordsfrekvens mellom dei ulike kategoriane, må eg her nytte 

min definisjon. 

 
2) Rett nok har Helleland brukt om lag den same definisjonen på termen grunnord som meg, men han 

har samla inn namn på alle lokalitetstypar frå Hardangervidda. Dermed har eg brukt talet på reine 

fjellnamngrunnord som grunnlag for å rekne ut grunnordsfrekvensen. Men heller ikkje dette blir 

korrekt, i og med at talet på namn i alt då blir for høgt, sidan ikkje alle namna er fjellnamn. 
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For meg var det elles overraskande at veg- og gatenamna hadde ein så pass stor 

variasjon i grunnorda. Ein er vel van med at denne typen namn endar på nettopp veg eller 

gate. Går ein bak tala ovanfor og ser på frekvensen av dei ulike orda som står som grunnord, 

oppdagar ein at det i røyndomen også er slik. Hallaråker (2000:119) viser at heile 45,9 % av 

alle namna har ”veg” som hovudledd / usamansett namn og så mykje som 12,0 % har ”gate” 

som hovudledd / usamansett namn. Kva for resultat får ein om ein jamfører dette med tal frå 

mitt eige namnemateriale? Dei to mest høgfrekvente grunnorda i mitt materiale er ”horn” (269 

førekomstar) og ”fjell” (97). Heile 35,1 % av alle fjellnamna i mitt materiale har ”horn” som 

grunnord og så mykje som 12,7 % har ”fjell” som grunnord. Tek ein med dei tre grunnorda 

som kjem på plassane etter ”horn” og ”fjell” i frekvens, nemleg ”tind” (92), ”egg” (74) og 

”nibbe/nipe” (52), finn ein at dei fem meste frekvente grunnord er å finne att i heile 76,2 % av 

det samla namnetilfanget. Det kan elles nemnast at 660 av dei i alt 766 namna i mitt materiale 

er laga med grunnord medan 106 er laga med samanlikningsord.  

Det var også noko overraskande at ein mellom skjergardsnamna hadde så stor 

variasjon i grunnorda. Forklaringa ligg nok også her i at nokre få grunnord (som ”øy f.”, 

”holme m.” og ”skjer n.”) ser ut til å utgjere ein stor del av det totale namnetilfanget, sjølv om 

Slyngstad ikkje oppgjev nøyaktige oversyn over dette tilhøvet. 

Som konklusjon kan ein halde fram at kategorien fjellnamn har større prosentvis 

innslag av grunnord enn kategoriane skjergardsnamn og kommunikasjonsnamn, men at 

skilnadene kanskje ikkje er så store som ein kunne vente. Dermed må ein kanskje moderere 

påstanden om at ”fjellnamna som gruppe har eit særs stort inventar av topografiske grunnord” 

til ”fjellnamna som gruppe ser ut til å ha noko større inventar av topografiske grunnord enn 

andre namnegrupper”.   
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Kapittel 4 – Namn utan grunnord 
 

4.1 Samanlikningsnamn  
I kapittelet om grunnorda greidde eg ut om kategoriseringsvanskane eg har hatt med ein del 

av fjellnamna. Nokre av namna fell opplagt inn under kategorien grunnord medan andre like 

opplagt høyrer til kategorien samanlikningsnamn, men ein del namn er å finne i 

grenseområdet mellom desse to kategoriane, og dei valde eg å kategorisere under funksjonelle 

grunnord i førre kapittel. I kapittel 4.2 har eg i første rekkje samla og drøfta  orda som inngår i 

samanlikningsnamna. Ut frå ein syntaktisk ståstad kan ein dele desse namna  i to kategoriar; 

dei som består av eitt ord (Fingeren) og dei som består av to ord (Trollhetta, Ulsteinhetta). Ut 

frå ein semantisk ståstad kan ein også dele samanlikningsnamna i to kategoriar; dei som er 

gjevne ut frå ei total samanlikning (Fingeren, Trollhetta) og dei som har samanlikning i 

hovudleddet, men ikkje i utmerkingsleddet (Ulsteinhetta). I tillegg har vi ein del fjellnamn 

som har samanlikning i utmerkingsleddet, men ikkje i hovudleddet (Trolltindane). Men desse 

har eg ikkje teke med her, då eg i denne samanhengen har konsentrert meg om hovudleddet i 

samansette namn eller det eine leddet i usamansette namn. Derimot har eg teke med eit 

oversyn over dei funksjonelle grunnorda frå kapittel 3, i det desse kan bli definerte som 

samanlikningsord.  

      Det har vore hevda at fjellnamn ofte har ei metonymisk namngjeving (Hovda 

1967:242 og Helleland 1997:50f). I kapittel 4.3 har eg sett opp eit oversyn over talet på slike 

metonymiske fjellnamn i mitt materiale og samanlikna dette med resultat frå andre typar 

namnemateriale og på denne bakgrunn freista å trekkje nokre konklusjonar kring denne 

påstanden.  

  Etter mønster frå grunnordoversynet er samanlikningorda sette opp alfabetisk etter 

kvarandre i oversynet nedanfor. Men dette oversynet er enklare, i og med at eg ikkje har søkt 

etter interne variasjonar i bruken av samanlikningsord i fjellnamna på Sunnmøre. Følgjande 

opplysningar er tekne med under kvart einskild samanlikningsord: 

 

- Rubrikk som viser samanlikningsordet i oppslagsform hjå  Aasen. 

- Rubrikkar som viser kor ofte ordet er brukt høvesvis usamansett og samansett i  

former som førekjem, altså i bunden eller ubunden form og i eintal eller fleirtal.    

 

Nedanfor desse faktaopplysningane har eg freista å legge fram ei tolking av det 

semantiske innhaldet i samanlikningordet. Denne tolkinga har eg som i grunnordkapittelet 

først og fremst gjort på bakgrunn av ein ordsemantisk analyse av dei orda eller ordformene 

som har lege til grunn for namnet på namngjevingstidspunktet, med Norsk Ordbok av Ivar 

Aasen (2003) som hovudkjelde. Eg siterer Aasen, men tek berre med dei opplysningane som 

har relevans til stadnamna i mitt materiale. Ved dei få orda Aasen ikkje har med, har eg i 

staden nytta Norsk Ordbog av Hans Ross (1971). Den ordsemantiske analysen har eg halde 

saman med ein namnesemantisk analyse, der eg har sett nærmare på realopplysningar om dei 

ulike fjella som har det aktuelle samanlikningsordet som namn eller del av namn.  

Ved sida av å auke validiteten og reliabiliteten i tolkinga av dei einskilde 

namneelementa har denne metoden på eit meir generelt grunnlag gjeve meg høve til å granske 

i kva grad den appellative tydinga til samanlikningsorda blir spegla i dei fjellformasjonane 

som har orda som namn. Det er grunn til å merkje seg at talet på fjell som går inn under dei 

einskilde samanlikningsorda som regel er mykje lågare enn kva tilfellet var med mange av 

grunnorda.  
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4.2 Alfabetisk oversyn over samanlikningsorda 

 
Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

barde m. 
 

0 Storbarden 1 

Aasen     s. 56 

 

Barde m. Kant, Bred af en Elv eller Grøft. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Storbarden minner 

mykje om ein (ekstremt stor) barde. 

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

barm m. 
 

Barmen 1 0 

Aasen     s. 57 

 

Barm m. 1) Barm, Forside, Bryst. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Barmen kan faktisk 

minne om ein barm, eit bryst.  

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

benk m.                     

 

Benkene 1 0 

Aasen     s. 64 

 

Benk m. 1) Benk, Sæde. (…) 3) en lang og smal Flade i en 

Bjergside. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Benkene minner 

mykje om slike benkar som ein sit på. Som vi ser, viser Aasen til 

at ordet benk også blir brukt som lokalitetsappellativ. Ordet kan 

likevel ikkje bli rekna som eit funksjonelt grunnord, då denne 

bruken må ha vore svært avgrensa.  

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

bjørn m.       

 

Bjørnen 1 0 

Aasen     s. 72 

 

Bjørn m. Bjørn (ursus). (…) Uegentlig om en barsk og buldrende 

Person; (…) Ellers brugt som Mandsnavn. 

 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Bjørnen kan kanskje 

minne litt om ein (liggande) bjørn, men namnet kan også vere 

motivert av ei historisk hending på staden. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

blæje f. 

 

Blæja 2 Litleblæja 1 

Aasen     s. 79 

 

Blæja f. Dug, Tæppe. 

Kommentar 

 

Dei to fjellformasjonane som ber namnet Blæja er i store delar av 

sommarhalvåret dekte av eit snølag som kan minne mykje om 

ein duk eller eit teppe – jf. Kristofer Randers (1962:344). 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

bolt m.  

 

Bolten 1 0 

Aasen     s. 82 

 

Bolt m. 1) Bolt, stor Nagle eller Støtte af Jern. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Bolten minner mykje 

om ein bolt - jf. Kristofer Randers (1962:345). 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

brand m.  

 

0 Rundebranden 1 

Aasen     s. 85 

 

Brand m. 3) Kjæp, Stok, afhuggen Træstamme (…) 4) Stolpe, 

Opstander (…) 5) Bøyle eller Fjæder i en Skydebue (…) 6) et 

Sværd. 

 

Kommentar 

 

Aasen gjev opp fleire, til dels nærskylde tydingar av appellativet 

brand m. Den eine fjellformasjonen som ber namnet 

Rundebranden kan minne om ein bøyle, ein boge. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

bror m.  

 

Brørene 1 0 

Aasen   s. 92   

 

Border m. (Fl. Brøder), Broder (Frater). Oftest forkortet ; Bror 

(…) Fleertal (Brød`er) lyder sædvanlig som Brør. 

 

Kommentar 

 

Fjellmassivet som ber namnet Brørene har tre toppar, og på det 

viset kan namnet vere ei samanlikning med tre brødre / syskjen. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

bud f.  

 

0 Storbua 1 

Aasen s. 97 

 

Bud f. En Bod (Bygning). (…) Særskilt: 1) Hytte, lidet Huus i 

eller Skur i Udmarkenene. Fjellbud, Sæterbud, Høybud. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Storbua, kan minne 

om ei (stor) bud i utmarka. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

bustig m. Bustegane 1 0 

Aasen s. 101 > s. 101 

 

Bustig m. > Buraak f. Vei eller Sti, hvor Køerne have sin 

sædvanlige gange. 

Kommentar 

 

Som appellativ er bustig/buraak truleg brukt nettopp i den 

tydinga som Aasen gjev opp. Det var derfor noko uventa å finne 

ordet nytta i eit fjellnamn, og eksempelet er såleis atypisk for 

bruken av bustig/buraak i stadnamn. Slik eg ser det, kan dette 

vere eit eksempel på det Kurt Zilliacus (2002:217) har kalla 

movering. Det er iallfall ikkje samsvar mellom den appellativiske 

definisjonen til Aasen og den propriale bruken av ordet i dette 

tilfellet. 

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

børa f. > byrda f. 

 

Børa 1 Storebøra 1, Vetlebøra 1 

Aasen s. 105 > s. 103  

 

en Kasse eller stor Kiste, især til Korn.   

Kommentar 

 

Det er fleire moglege tolkingar av namna Børa, Litlebøra og 

Storebøra, i det ordet ”bør f.” kan ha ulike semantiske tydingar. 

Men ut frå utsjånaden til dei tre nemnde fjella held eg på at desse 

namna må vere gjevne som assosiasjonar til den type kister ein 

nytta til å samle korn i før, evt. til ei høybøre – jf. Kristofer 

Randers (1962:346).   

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

dyne f. 

 

Dyna 1 0 

Aasen s. 127  

 

Dyna f. Pude, Hovedpude; ogsaa et Hynde. 

Kommentar 

 

Aasen definerer altså ordet ”dyne f.” som pute. I dag er vel 

tydingsinnhaldet dreia meir i retning av sengeteppe. Båe desse 

tydingane kan høve bra med den eine lokaliteten eg har registrert 

med namnet Dyna, i det dette er ein svært avrunda, nesten flat 

fjelltopp. Kan hende er namnet gjeve i høve til korleis fjellet ser 

ut om våren og hausten, då det ofte er dekt av eit kvitt snøteppe. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

feld m. 

 

Felden 1 Blåfelden 1 

Aasen s. 154 

 

Feld m. 1) Pels, Haardække, laadden Hud. Hard. (…)  

2)et Skindtæppe, Dække af laaddent Skind, f. Ex. til en Seng. 

 

Kommentar 

 

Dei to fjella Felden og Blåfelden er båe nokså avrunda i forma 

og toppane kan såleis gje assosiasjonar til eit teppe som ligg over 

noko som avrunda - jf. Kristofer Randers (1962:348). Om ein tek 

omsyn til hendingar på staden, er det likevel ikkje usannsynleg at 

iallfall namnet Felden kan vere gjeve ut frå verbet fela = at skjule 

(Aasen 2003:154). Det er nemleg funne restar etter hår og negler 

i ruinane av eit gammalt steinhus som vart funne på toppen av 

dette fjellet kring 1750. Når vi held dette saman med den gamle 

Åsa-læra om at ein skulle klippe hår og negler av dei døde og gje 

til jotneskipet Naglefar, som var bygt av hår og negler, kan ein 

ikkje sjå vekk i frå at tydinga av Felden kan vere ”Gøymestaden” 

– jf. Grimstad et.al. (1995:105). 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

finger m. 

 

Fingeren 1 0 

Aasen s. 159 

 

Finger m. Haandspids. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen i mitt materialet som har namnet 

Fingeren, liknar svært mykje på ein finger på ei hand. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

gjur f. 

  

Gjura 1 0 

Aasen s. 219 > s. 245 

                         s. 245  

Gjura f.>Gygr f. Jættekvinde, Berg-Risens Kone. (I Folkesagn). 

              Gyrda f. 1) Gjord, Baand; især omkring et Kar. 

 

Kommentar 

 

Aasen viser at ordet gjura kan vere ein lokal uttalevariant av to 

ulike ord; gygr, som tyder jettekvinne og gyrd, som tyder band. 

Det er nokså sannsynleg at fjellnamnet Gjura er ei samanlikning 

med eitt av desse orda. Kva for eit av dei det er, er eg ikkje viss 

på, men eg får iallfall ikkje assosiasjonar til noko form for band 

når eg ser på dette fjellet. Samstundes veit vi at andre fjell på 

Sunnmøre har fått namn med utspring i overtru. Dermed er det 

kanskje mest truleg at namnet viser attende til jettekvinnene i 

folkesagnstradisjonen.  
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

gjøna m.  

 

Gjøna 1 0 

Aasen 

 

Aasen gjev opp fleire ulike tydingar både til gjøna og til gjø, men 

etter mitt syn er ingen av dei relevante for fjellnamnet Gjøna. 

 

Kommentar 

 

I boka ”Sunnmøre” av Kristofer Randers (1962:351) hevdar 

derimot Alv Muri, med referanse til A. Slyngstad, at fjellnamnet 

Gjøna kan vere ei samalikning med gjøna = fiskeørn. Denne 

tolkinga er ikkje usannsynleg i og med at fjellet ligg heilt ute ved 

storhavet, samstundes som formasjonen kan gje assosiasjonar til 

ei ørn.  

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

gubbe m. 

 

0 Dalagubben 1 

Aasen s. 243 

 

Gubbe m. Karl, Mand. (…) Ellers tildeels om fabelaktige 

Væsener, som Tuftegubbe, Fjøregubbe. 

Kommentar 

 

Forma på fjellet Dalagubben kan gje assosiasjonar til ein gubbe. 

Som fjellnamn er det klart at namnet Dalagubben må 

kategoriserast som einledda samanlikningsnamn (jf. Kurt 

Zilliacus 2002:214). 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hane m. 

 

Hanen 1 Storehanen 1 

Aasen s. 256 

 

Hane m. Hane (Fugl). 

Kommentar 

 

Det er sannsynleg at dei to fjella i mitt materiale på hane har blitt 

samanlikna anten med fuglearten hane eller med hanen på eit 

gevær. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hest m. 

 

Hesten 1 Middagshesten 1 

Aasen s. 278 

 

Hest m. Hest; deels om navn på Dyrearten (…); deels kun om 

Handyret 

Kommentar 

 

Det er sannsynleg at dei to fjella i mitt materiale på hest har blitt 

samanlikna med dyrearten hest. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hette f. 

 

Hetta 1 Igesundshetta 1, Trollhetta 1, 

Ulsteinhetta 1 

Aasen s. 278 

 

Hetta f. 1) Hætte, hue. (…)  2) et Laag eller Dække (ligesom 

Hatt), f.Ex. over en Skorsteenspibe. 

 

Kommentar 

 

Fjella som har namn på hette er avrunda i forma, og om våren og 

hausten er dei dekte av eit snølag. Såleis kan dei minne om eit 

(kvitt) klesdekke, ei hette over eit hovud. Som fjellnamn bør ein 

vel rekne eit namn som Trollhetta mellom dei einledda 

samanlikningsnamna medan ein kan rekne namn som 

Igesundhetta og Ulsteinhetta som toledda namn, der det første 

leddet har ein utmerkande funksjon. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hovud n. 

 

0 Fuglehovudet 1 

Aasen s. 289 

 

Hovud n. Hoved. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Fuglehovudet, kan minne om 

eit fuglehovud. Som fjellnamn er det elles heilt klart at namn 

som Fuglehovudet, må kategoriserast som einledda 

samanlikningsnamn. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hjørne n.       

 

Hyrnene 1 0 

Aasen s. 298 

 

Hyrna m. Hjørne, Kant, Vinkelspids. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Hyrnene har fleire skarpe 

kantar, hjørne. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

hyrning m.       

 

Hyrningane 1 0 

Aasen s. 299 

 

Hyrning m. 1)Dyr med horn. (…) Nordre Berg. i Formen 

Hynning [noko som også gjeld i dagens uttale av det aktuelle 

fjellnamnet i Ørsta] 

 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Hyrningane minner om eit 

(eller fleire) dyr med horn. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

jekt f.  

 

Jakta 1 0 

Aasen s. 316 

 

Jagt f. Jagt (Jægt), eenmastet Fartøy. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Jakta liknar mykje på ein båt 

som ligg med kjølen opp. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kall m. 

 

0 Sølvkallen 1 

Aasen s. 326 

 

Kall m. aldrende Mand, Gubbe, Olding. 

Kommentar 

 

Forma på fjellet Sølvkallen kan gje assosiasjonar til ein gubbe. 

Som fjellnamn er det elles klart at namnet Sølvkallen må 

kategoriserast som einledda samanlikningsnamn. 

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kar n. 

 

0 Auskjeret 2 

Aasen s. 339 

 

Kjer n. et Kar. (…) I Særdeeleshed 1)Kop, Skaal, Kumme. Nhl. 

Mer alm. i Auskjer. Jf. Kjerald. 

 

Kommentar 

 

 

Det er sannsynleg at dei to fjellformasjonane som ber namnet 

Auskjeret har blitt samanlikna med eit auskjer, dvs. eit kar som 

ein nytta til å ause vatn ut av f.eks. båtar. Som fjellnamn er det 

elles klart at namnet Auskjeret må kategoriserast som einledda 

samanlikningsnamn. 

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

keip m. 

 

Keipen 8 0 

Aasen s. 333 

 

Keip m. 1) Aareblok paa en Baad; Træ-klods, tilskaaren i Form 

af en Vinkel, hvori Aaren hviler, medens man roer. 

 

Kommentar 

 

Forma på alle dei åtte fjella som ber namnet Keipen i mitt 

materiale, minner i større eller mindre grad om forma på  keipen 

på ein båt. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kinn n. 

 

0 -kinn(a) 4 

Aasen s. 335  

 

Kinn f. 1) Kind, side paa et Ansikt. (…) 2) en Bjergside, en høi 

Skråning 

Kommentar 

 

I mitt materiale har eg registrert fire førekomstar av ordet kinn; 

Klovekinn, Smørkinna, Vorkinna og Årekinna. Dei har alle ei 

side som kan minne om eit kinn i eit andlete, og dei tre siste 

namna kan såleis vere bunden form fleirtal av inkjekjønnsordet 

”kinn n.” Som vi ser, viser Aasen til at ordet kinn også blir brukt 

som lokalitetsappellativ. Ordet kan likevel ikkje bli rekna som eit 

funksjonelt grunnord, då denne bruken må ha vore svært 

avgrensa.  Ei anna mogleg tolking er at fjella har blitt samanlikna 

med ei ”kinne f.”, som altså er ein reiskap til å lage smør med. I 

så tilfelle er dei tre siste namna bunden form eintal av dette ordet.    

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kjerring f. 

 

Kjerringa 2 

Kjerringo 1 

Kjerringane 2 

Rokkekjerringa 1, 

Kvistadkjerringane 1, 

 

Aasen s. 340 

 

Kjerring f. 1)Kjærling, gammel eller noget aldrende Kvinde. 

Mest alm. Kjæring; dog ogsaa Kjering (e`) [noko som også gjeld 

dagens uttale på Sunnmøre]. 2)Kone, Hustru. I nogle 

Sammensætninger, som Kjerringbolle, Kjerringøyra og fl., synes 

Ordet at betyde Tussekvinde (= Trollkjerring). 

Kommentar 

 

Det er altså nokså vanleg å samanlikne fjellformasjonar med 

kjerring(ar) i tydinga aldrande kvinne eller kone, evt. 

trollkjerring. Eitt av namna er definitivt meint i tydinga kone, då 

det står i opposisjon til nabotoppen med namnet Mannen. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kjetel m. 0 Storkjelen 1 

Aasen s. 340 

 

Kjetel m. Kjedel, Kogekar. Mest alm. Kjeel, ellers Kjeil, Sdm., 

Kjil (…)  

Kommentar 

 

Forma på fjellet Storekjelen kan gje assosiasjonar til ein kjele. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

klakk m. 

 

Klakken 1 0 

Aasen s. 344 

 

klakk m. 1) Klak, liden Klat eller Klump. – 2) en Banke eller 

opphøiet Grund i Søen; Fiskegrund (= Skalle). 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Klakken liknar mykje på ei 

grunne som stikk opp av sjøen, då det er ein formasjon som ragar 

opp i lendet. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

korg f. 

 

Korga 1 0 

Aasen s. 361 

 

Korg f. en Kurv. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Korga liknar på ei korg med 

sine veggar kring ei gryte. 

 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kule f. 

 

Kula 1 0 

Aasen s. 374 

 

Kula f. 1) Kugle, rund Klump. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Kula kan minne om ei kule. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kyrkje f. 

 

 

0 

Eidskyrkja 1 

Litle-Eidskyrkja 1 

Trollkyrkja 1 

Aasen s. 391 

 

Kyrkja f. Kirke; Tempel. 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

*krynkel  

 

Krynkelen 1 0 

Aasen / Ross 

 

Korkje Aasen eller Ross har med ordet krynkel i sine 

ordsamlingar. I boka ”Sunnmøre” av Kristofer Randers 

(1962:357), seier Alv Muri at ordet / namnet ikkje er forklart. Eg 

har også sjekka andre ordbøker utan å finne dette ordet. 

Kommentar 

 

Formasjonen som ber namnet Krynkelen, er eit svært stort 

fjellmassiv. Det ligg like ved Krynkelvatnet, og eg trur 

fjellnamnet må vere ei slags movering av utmerkingsleddet i 

vassnamnet, men dette er berre ein hypotese. 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

kubbe m. 

 

Kubben 1 0 

Aasen s. 374 

 

Kubbe m. Klods, Blok, kort Stump af en Træstamme. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Kubben liknar på ein kubbe. 
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Kommentar 

 

Dei tre fjellformasjonane som har namn på kyrkje, kan kanskje 

minne om gudshus, men ikkje meir enn mange andre fjell som 

ikkje har fått dette namnet. Som fjellnamn er det elles klart at 

namnet Trollkyrkja må kategoriserast som einledda 

samanlikningsnamn medan namnet Eidskyrkja kan bli rekna som 

eit toledda namn, der det første leddet har utmerkande funksjon. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

laup m.  Laupen 1 0 

Aasen s. 402 

 

Laup m. 1) Æske, Kurv at bære i Haanden.  

 

Kommentar 

 

Mest truleg har fjellet som har fått namnet Laupen, blitt 

samanlikna med ein ”laup m.”, ei (avlang) øskje. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

lest m.  Lesten 1 0 

Aasen s. 414 > 412 

 

Lest m. 3 > Leist m.  

 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Lesten, liknar på ein 

skomakarlest – jf. Kristofer Randers (1962:358). 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

merke n. 

 

Merket 1 0 

Aasen 

 

Merke n. 1) Mærke, Kjendetegn. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Merket er lett synleg, særleg 

frå sjøen. Det er då sannsynleg at fjellet har blitt samanlikna med 

eit merke. Ei anna moglegheit er at det har stått eit eller anna 

slags merke på fjelltoppen, og at fjellet då har fått namn etter 

dette merket – jf. det som Kurt Zilliacus (2002:216) kallar 

metonymi. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

nebb f. 

 

0 Grinddalsnebbet 1 

Aasen s. 495 

 

Nebb m. 1) Næb, Snabel paa Fugle.  

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Grinddalsnebbet liknar mykje 

på eit nebb. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

nykel m. 

 

Nyklen 1 0 

Aasen s. 507  

 

Nykel m. en Nøgel (= Lykjel). 

Kommentar 

 

Ut frå utsjånaden er det ikkje utenkjeleg at fjellformasjonen som 

ber namnet Nyklen har blitt samanlikna med ein nykel. Likevel er 

eg skeptisk til denne tolkinga, m.a. fordi det då vel skulle ha heitt 

Nykelen, men eg har ikkje noko anna forklaring heller. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

okle f.  

 

Okla 1 0 

Aasen s. 515 

 

Okla n. Ankel, Fodled. 

Kommentar 

 

Fjellnamnet Okla kan vere motivert ut frå ei samanlikning med 

lekamsdelen ankel. Men det kan også vere tale om ei forvrenging 

av ordet aksl, slik at fjellnamnet eigentleg botnar i ei 

samanlikning med denne typen lekamsdel. Om ein ser på sjølve 

fjellformasjonen som ber namnet Okla, høver den siste tydinga 

kanskje vel så bra som den første. Dessutan meiner eg å ha 

registrert at ein i den nedervde lokale uttalen av namnet nyttar 

tonelag 1, og då må det vere ordet aksl som har vore 

utgangspunktet for samanlikninga. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

*ramo  

 

Ramoen 1 0 

Aasen / Ross 

 

Korkje Aasen eller Ross har i sine samlingar ført opp noko ord 

eller namn som liknar på fjellnamnet Ramoen. 

Kommentar 

 

Derimot har Alv Muri føreteke ein nokså grundig analyse av 

dette namnet i Årsskrift for Sunnmøre Historielag 

(1963/1964:11f). Her argumenterer han for at fjellnamnet 

Ramoen kjem av mannsnamnet Råmund ( Hromundr), m.a. ved å 

vise til at også andre lokalitetar på Sunnmøre har fått namn på 

ramo. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

rå f. 

 

Råna 1 

 

0 

Aasen s. 545 

 

Raa f. 1) en rank og smækker Træstamme; en tyk Stang. Hard. 

(…) 2)(…) Raa paa et Seil, Seilstang. f. 2) Grændseskjel, 

Skillepunkt imellem to Jordstykker eller Teiger. 
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Kommentar 

 

Den mest sannsynlege forklaringa på fjellnamnet Råna er at ein 

har samanlikna den snødekte nordveggen på fjellmassivet med 

eit råsegl, noko han liknar mykje på. Ein har likevel ikkje gjeve 

fjellet namnet *Råseglet, men derimot Råna – etter seilstonga – 

jf. Kristofer Randers (1962:364). Ivar Aasen (1965:136) viser 

nemleg at det i mange dialektar er vanleg å henge på ein n i 

bunden form eintal av hokjønnsord som endar med rotvokalen i 

ubunden form eintal. Hypotetisk kan ein då også hevde at namnet 

Råna er motivert ut frå den andre tydinga Aasen gjev opp til 

ordet rå; eit grenseskilje mellom teigar, men intuitivt verkar 

ikkje dette like sannsynleg. For sjølv om Råna faktisk er eit 

grensefjell, er det ikkje tale om ei grense mellom teigar, men 

mellom kommunar. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

rokk m. 

 

0 Hornindalsrokken 1 

Aasen s. 567  

 

Rokk m. Rok, Spinde-Maskine. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Hornindalsrokken kan minne 

om ein rokk. Nabofjellet heiter elles Rokkekjerringa. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

saks f. 

 

Saksa 1 0 

Aasen s. 586  

 

Saks f. en Kniv. 

Kommentar 

 

Når Aasen definerer saks på denne måten, må ein presisere at ei 

saks er ein klippekniv, med to blad. Fjellformasjonen som ber 

namnet Saksa liknar mykje på ei halvopen saks, i det dei to 

toppane på fjellet sprikjer lik blada på ei saks i denne posisjonen. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

*sarp 

 

0 Storesarpen 1 

Aasen / Ross 

 

 

Korkje Aasen eller Ross har med noko appellativ *sarp i sine 

ordsamlingar, men Ross (1971:632) har med sarpe v. = smøre; 

besmøre. I tillegg har eg funne ”sarp m.” i Gammalnorsk Ordbok 

(1930:563). Her blir vist til at ordet blir brukt som proprium. 

Dernest blir det framsett ei appellativ tyding (kræl (på fugl)) som 

eg finn lite relevant i høve til lokaliteten Storesarpen. Derimot 

finn ein også ei tyding av sarpa v. = subba, svabba (i vatn) – ei 

tyding som ligg nær den Ross gjev opp. Denne tydinga er svært 

interessant i høve til lokaliteten Storesarpen.  
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Kommentar 

 

Like ved fjellet Storesarpen finn ein nemleg Sarpevatnet. Det er 

då sannsynleg at fjellnamnet er gjeve som ei slags movering av 

utmerkingsleddet i vassnamnet. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

*set Seten 1 Hornseten 1 

Aasen / Ross 

 

Korkje hjå Aasen eller Ross har eg funne noko oppslagsord som 

er relevant når ein skal forklare fjellnamn på seten. 

 

Kommentar 

 

Derimot har Alv Muri i boka Sunnmøre (1962) definert ordet på 

følgjande vis ”set m.” = avsats, terasse. Det er ikkje usannsynleg 

at fjellnamna Seten og Hornseten kan vere gjevne ut frå det 

faktum at dei båe har avsatsliknande formasjonar i seg. På den 

andre sida har fjellnamnet Einseten blitt tolka som ”den som sit 

åleine” (Sandnes 1968a). 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

skalle m. 

 

Skallen 1 0 

Aasen s. 611 

 

Skalle m. 1) Pande, Forhoved (…) 2) Hjerneskal, den øverste 

Deel af Hovudet. (…) 3) en tør og stenig Forhøining paa Jorden; 

f. Ex. i en Ager. (…) 4) en Banke eller Forhøyning i Vandet, en 

høit liggende Fiskegrund (= Klakk). 

 

Kommentar 

 

Vi ser at Aasen opererer med to grunntydingar og to avleidde 

tydingar av ordet ”skalle m.” Det er sannsynleg at fjellnamnet 

Skallen anten er gjeve som ei samanlikning med den første 

grunntydinga (framhovud) eller kanskje helst som ei 

samanlikning med den siste avleidde tydinga (opphøging i 

vatnet), i det fjellformasjonen som ber dette namnet kan minne 

om eit framhovud, samstundes ligg heilt ute ved sjøen. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

skolm f. 

 

Skolma 1 0 

Aasen s. 630 

 

Skolm f. 1) Kløft, Aabning; især: Kjæft el. Mund. (…) 2) 

Muslingskal (= Skjel). (…) 3) Frugtbælg, Frøhuus; f.Ex. paa 

Ærter. (…) Hedder ellers: Skolma, f. Sogn (…) Skalme, f. Sdm. 

Kommentar 

 

Den første tydinga (kløft, opning) som Aasen gjev opp, stemmer 

ikkje så bra med utsjånaden på fjellet Skolma. Derimot kan 

namnet vere gjeve anten som ei samanlikning med eit skjell eller 

som ei samanlikning med ein fruktbelg – jf. ”Sunnmøre” av 

Kristofer Randers (1962:366).  
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

skork f.  

 

0 Fremste Skorkja 1 

Heimste Skorkja 1 

Aasen 

Ross s. 677 

 

Aasen har ikkje med dette ordet i samlinga si. 

Skork f. Storknoglet og vantrivelig hundyr, mær og især ko; (…) 

Kommentar 

 

Det er ikkje usannsynleg at dei to fjellnamna Fremste Skorkja og 

Heimste Skorkja er gjevne ut frå  ei samanlikning med ei skork, i 

det fjella som ber desse namna er nokså ruglete i forma. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

skru m. 

 

Skruven 1 Litleskruven 1 

Aasen s. 636 

 

Skruv m. 1) Skrue, Cylinder med spiralformige Skruer. (…) 2) 

en liden Kornstak. 

 

Kommentar 

 

Fjellnamna Skruven og Litleskruven er mest truleg gjeve ut frå ei 

samanlikning med ein kornstakk. Dette var buntar av korn som 

var samanbundne på ein måte som gjorde at dei fekk ei 

gjengeliknande form, noko som stemmer svært godt overeins 

med utsjånaden til fjellet Skruven. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

slog m. 

 

Slogen 1 0 

Aasen s. 651  

 

Slog f. 1) Løvgreen at drage Hø paa 

Kommentar 

 

Aasen har altså ført opp ordet slog som eit hokjønnsord. Men i 

boka ”Sunnmøre” av Kristofer Randers (1962:367) argumenterer 

Alv Muri for at fjellnamnet Slogen er samanlikna med ”en slogje 

= sammenbundne greiner til å smuldre gjødsel på markene med, 

eller til å dra høi på. Også brukt til å knytte etter vogn eller slede 

til bremse”. Muri legg altså mykje av den same tydinga som 

Aasen i ordet slog, men har ført det opp som eit hannkjønnsord. 

Etter mitt syn er det mykje truleg at fjellnamnet Slogen er gjeve 

som ei samanlikning med ein slik sloge som ein drog høy på. Ein 

slik aktivitet etterlet seg nemleg eit spor som kan minne mykje 

om utsjånaden til sørsida av fjellet. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

stabbe m. 

 

Stabben 1 0 
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Aasen s. 683 

 

Stabbe m. 1)Blok, Huggeblok; en kort Stump af en tyk 

Træstamme. (…) 2) Stabel, Bunke, tæt sammenpakket Hob, 

saasom Hø i en Lade. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Stabben minner om ein stabbe 

i den første tydinga som Aasen gjev opp. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

stakk m.  

 

0 Høystakken 1 

Aasen 

 

Stakk m. Stak, Stabel, en høi opstablet Hob af Hø, Løv eller 

Torv. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen i mitt materiale som har namnet 

Høystakken, liknar svært mykje på ein stabel av høy. Som 

fjellnamn er det elles klart at namnet Høystakken må 

kategoriserast som einledda samanlikningsnamn. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

stall m. 

 

0 Røstallen 1 

Aasen s. 684 

 

Stall m. 1) Stald. Hestehuus. (…) 3) en ophøiet Flade, en Høi 

med flad Top. 

Kommentar 

 

Den eine fjellformasjonen som ber namnet Røstallen kan minne 

litt om ein hestestall. Men som vi ser, viser Aasen til at ordet 

stall også blir brukt som lokalitetsappellativ. Ordet kan likevel 

ikkje bli rekna som eit funksjonelt grunnord, då denne bruken må 

ha vore svært avgrensa. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

stav m. 

 

Staven 2 0 

Aasen s. 686 

 

Stav m. Stav, Stok til at støtte sig med, eller at bære i Haanden. 

Kommentar 

 

Båe dei to fjellformasjonane som ber namnet Staven, kan minne 

om ein stav, ein stokk. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

stol m. 

 

0 -stolen 4 

Aasen s. 694 

 

Stol m. Stol til at sidde paa. 

Kommentar I mitt materiale har eg registrert fire førekomstar av ordet ”stol 

m.”; Høgstolen (2), Lågstolen og Øverøystolen, og utsjånaden til 

alle desse fjella kan ha gjeve assosiasjonar til slike stolar som ein 

sit på. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

sukkertopp m. 

 

0 Sukkertoppen 1 

Aasen / Ross 

 

Som venta har korkje Aasen eller Ross med denne samansetjinga 

i sine ordsamlingar, sjølv om båe har med dei to orda 

samansetjinga består av; sukker og topp.  

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Sukkertoppen minner mykje 

om ein sukkertopp. Som fjellnamn er det iallfall heilt klart at 

namnet Sukkertoppen må kategoriserast som einledda 

samanlikningsnamn. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

såta f. 

 

0 Molaupssåta 1 

Aasen s. 592  

 

Saata f. en liden Stak, en høi og smal Dynge; især av Hø, som er 

sammendraget mod Natten for ikkje at vædes af Duggen. 

Kommentar Fjellformasjonen som ber namnet Molaupssåta, minner mykje 

om ei høysåte. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

terne f.  

 

Tenna 1 0 

Aasen s. 742 

 

Terna f. 2 Terne (Søfugl), Sterna Hirundo. Sædvanlig udtalt 

annerledes end det forrige, nemlig Tedna og Tenna. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Tenna kan ha blitt samanlikna 

med sjøfuglen terne, utan at eg ser den heilt store likskapen. Ein 

kan også tenkje seg at namnet har oppstått som eit resultat av at 

det har vore ein del eksemplar av denne fuglearten på eller ved 

det aktuelle fjellet, og at namnet er motivert ut frå dette, men det 

er vel mindre truleg. Ei anna forklaring som kan gje meining ut 

frå ein semantisk ståstad, er at namnet er gjeve ut frå ei 

samanlikning med tenner, men dette er lite sannsynleg om ein ser 

på den lydhistoriske utviklinga. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

Tor m. 

 

0 Litletoren 1, Storetoren 1 

Aasen 

 

Tor m. i Sammensætning, som Torsdag, er det gamle Gudenavn 

Thor (…), som hører nær sammen med Tora (Torden). Det 

brukes i en Række Personnavne, (…) Af Stædsnavne, som hører 

hertil, mærkes Torshov (Tosau, Tose); andre Navne ere 

tvilsomme, da de hellere kunde høre til et Mandsnavn Tore (…) 

eller Tord (…) 
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Kommentar 

 

Det er sannsynleg at dei to namna Litletoren og Storetoren er 

gjevne ut frå ei samanlikning med den norrøne guden Tor. For 

det første er dei to fjella som ber namna ruvande, grovbygde 

formasjonar i lendet nett som guden. For det andre heiter eit av 

nabofjella Frøhornet, noko som kan vise attende til ein annan 

nørrøn gud; Frøya. For det tredje er det på eit anna nabofjell, 

Felden, funne restar som vitnar om at det har føregått heidensk 

gudedyrking i dette området (Grimstad et.al 1995:105).  

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

torvløyse f. 

 

0 Torvløysa 1 

Aasen / Ross 

 

Som venta har korkje Aasen eller Ross med denne samansetjinga 

i sine ordsamlingar, sjølv om båe har med dei to orda 

samansetjinga består av; torv og løyse.  

 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Torvløysa har nok fått namnet 

sitt utfrå at fjellet har mykje nake berg (utan torv) i toppområdet. 

Som fjellnamn er det iallfall heilt klart at namnet Torvløysa  må 

kategoriserast som einledda samanlikningsnamn. 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

tuss m. 

tussa f.             

Tussa 1 0 

Aasen s. 777 

 

Tuss m. Kobold, fabelaktig Væsen. (…) Nogle Steder Tusse; 

afvig. (…) Fl. Tussar betegner Underjordiske Væsen eller Vætter 

i Almindelighed. Tussa f. en stor Plade at tørre Korn paa.  

Kommentar 

 

Ut frå ein morfologisk ståstad verkar det mest sannsynleg at 

fjellformasjonen som ber namnet Tussa har blitt samanlikna med 

ei ”tussa f.” Dette er heller ikkje utenkjeleg ut frå ein semantisk 

ståstad, då fjellformasjonen er relativt flat, eller iallfall avrunda i 

toppområdet. Men det er likevel tilhøve som tyder på at 

fjellnamnet har blitt gjeve som ei samanlikning med ein ”tuss(e) 

m.”, men då i dativform. For det første kan han minne litt om ein 

slik også. For det andre - og det er det sterkaste argumentet for 

denne tolkinga – finst det fleire andre lokalitetar i nærområdet 

kring fjellet som har namn på Tusse-, så som Tussenuten og 

Tussevatnet.  

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

tå f. 

 

0 Skagetåa 1 

Aasen s. 736 

 

Taa f. en af Forspidserne paa en Fod. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Skagetåa minner om ei tå, og 

han ligg også relativt lågt i terrenget til fjell å vere. 
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

tårn n. Tårnet 2 0 

Aasen s. 757 

 

Torn n. Taarn, høi og smal Bygning. Mest alm. brugt i den 

forvanskede form Taarn. 

 

Kommentar 

 

Dei to fjellformasjonane i mitt materialet som ber namnet Tårnet, 

minner mykje om eit tårn. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

*verhald  0 Litle Verhalden 1, 

Store Verhalden 1  

Ross s. 

 

Vedrhald f. Høi, smal støtteformig skymasse. 

Kommentar 

 

Bak ei slik skymasse bles det vind, noko som inneber at denne 

skymassen tek av for vinden. Det er mykje vind iallfall på toppen 

av Store Verhalden, og om vinteren dannar det seg alltid ein stor 

snøskavl der. På denne måten kan ein gå ut frå at dei to 

fjellformasjonane som ber namna Lissje Verhalden og Store 

Verhalden har blitt samanlikna med denne typen skymasse. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

øskje f. 

 

0 Matøskja 1 

Aasen s. 878 

 

Øskja n. Æske, Kar af tynde sammenbøiede Plader. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Matøskja minner mykje om 

ein matøskje. Som fjellnamn er det iallfall heilt klart at namnet 

Matøskja må kategoriserast som einledda samanlikningsnamn. 

 

 

Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

øy f. 

 

Øyna 1 0 

Aasen s. 878 

 

Øy f. Øe, Land som er omgivet af Vand. (…) Ellers paa flere 

Steder i den bestemte Form: Øy`na (Øy`naa). 

 

Kommentar 

 

Ut frå ein semantisk ståstad verkar det noko underleg at eit fjell 

skal ha blitt samanlikna med ei øy, då fjell sjeldan liknar øyar, 

men eg har ikkje noko betre forklaring på fjellnamnet Øyna. 

Morfologisk er det som vi ser av Aasen iallfall ikkje noko i 

vegen for at dette fjellnamnet er gjeve ut frå ei samanlikning med 

ei øy.  
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Oppslagsord 

 

Usamansett Samansett 

øyre f. 

 

0 Kjerringøyra 1 

Aasen s. 880 

 

Øyra f. Øre, Høreredskab; ogsaa Ørespids eller Ørets 

Forlængelse opad. 

Kommentar 

 

Fjellformasjonen som ber namnet Kjerringøyra kan minne om ei 

øyre. I motsetnad til namn som Sukkertoppen trur eg ikkje ein 

kan rekne Kjerringøyra som eit einledda samanlikningsnamn. 

Dette grunngjev eg med at den aktuelle fjellformasjonen ligg i 

nærleiken av ein annan fjellformasjon som ber namnet 

Kjerringane, slik at førsteleddet Kjerring- kan bli sett på som eit 

utmerkingsledd. Men eg vil understreke at dette er eit tvilstilfelle. 

 

Ved sida av desse 69 samanlikningsorda, har eg altså registrert 10 såkalla funksjonelle 

grunnord i kapittel 3. Dette er ord som også kan bli definerte som samanlikningsord, då dei 

opphavleg har vore brukte til namnsetjing ut frå samanlikning med gjenstandar. Det er: aksl, 

egg, horn, koll, niv, nos, rygg, skål, tind og varde. 

 

4.3 Bruken av samanlikningsord i fjellnamn og andre namnekategoriar 
På same viset som ved grunnorda, finn ein i den generelle stadnamnlitteraturen ytringar om at 

fjellnamna som gruppe har eit særs stort inventar av samanlikningsord. I det følgjande har eg 

granska reliabiliteten i påstanden frå innleiingskapittelet som gjekk ut på at fjellnamna ofte 

har metonymisk namngjeving (Hovda 1967:242 og Helleland 1997:50f). Der vart 

samanlikning berre i utmerkingsleddet også rekna som metonymisk namngjeving. Dette høver 

ikkje med måten eg har kategorisert materialet mitt på. Derfor har eg gjeve omgrepet ein litt 

annan definisjon. Med metonymisk namngjeving meiner eg her at namna har samanlikning 

anten både i hovudleddet og i utmerkingsleddet eller berre i hovudleddet i samansette namn 

eller i det eine leddet i usamansette namn.  

For å teste påstanden har eg som ved grunnorda samanlikna tala i mitt 

fjellnamnmateriale med tala frå Anfred Slyngstad (1951) si samling ”Skjergardsnamn på 

Sunnmøre” og med tala frå Peter Hallaråker (2000) si samling ”Offisielle stadnamn i Møre og 

Romsdal – Inndelingsnamn og kommunikasjonsnamn med vekt på veg og gatenamn”. I 

tillegg har eg også her teke med tal frå to andre fjellnamnsamlingar, nemleg ”Namnetypar og 

etterledd på konvekse formasjonar i terrenget” av Åmund Fykse (2004) og ”Noko om 

stadnamn frå Hardangervidda vest” av Botolv Helleland (1970).    

I mitt namnemateriale har eg 766 fjellnamn. Heile 69 av dei i alt 108 orda som i dette 

materialet står åleine eller som hovudledd i samansetjingar, er samanlikningsord. Tek ein med 

dei 10 orda som eg har definert som funksjonelle grunnord, blir det samla talet på 

samanlikningsord i namnetilfanget 79. Det gjev ein samanlikningsordkoeffisient på 79/766 = 

0,103. Materialet til Fykse femner om i alt 448 fjellnamn frå Luster. 22 av 37 etterledd i dette 

materialet er samanlikningsord. Det gjev ein noko lågare samanlikningskoeffisient, nemleg 

22/448 = 0,049. Mellom dei i alt 2340 namna i namnematerialet til Botolv Helleland finn ein 

50 samanlikningsord. Det gjev ein samanlikningskoeffesient på 50/2340 = 0,021. Men her må 

ein ta høgde for at langt frå alle lokalitetane er namn på fjell. I namnematerialet til Anfred 

Slyngstad finn ein til saman 1100 namn. Av dei i alt 231 orda som står åleine eller som 

hovudledd i samansetjingar i dette materialet, kan heile 131 bli rekna som 

samanlikningsnamn. Det gjev ein samanlikningsordkoeffisient på 131/1100 = 0,119. 

Namnematerialet til Peter Hallaråker (2000:123ff) femner om til saman 3045 veg- og 

gatenamn. I dette materialet finn ein så mykje som 111 appellativ med andre tydingar enn 
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`veg, gate` brukte både som hovudledd og utmerkingsledd i veg- og gatenamn. Men etter mitt 

skjøn er det yttarst få av desse som kan bli rekna som samanlikningsnamn, maksimalt 5. Det 

gjev ein samanlikningsordkoeffisient på 5/3045 = 0,002.  

Som konklusjon kan ein hevde at kategorien skjergardsnamn faktisk har eit vel så stort 

innslag av metonymisk namngjeving som kategorien fjellnamn i dette materialet, samstundes 

som båe desse kategoriane har eit mykje større innslag av metonymisk namngjeving enn veg- 

og gatenamn. Samla sett viser denne granskinga at ein kan halde fast ved påstanden om at 

”fjellnamna som gruppe ofte har metonymisk namngjeving”, men ein bør kanskje leggje til at 

dei metonymiske innslaga kan vere minst like store i andre namnekategoriar.  
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Kapittel 5 – Utmerkingsleddet 
 

5.1 Formell inndeling    
Som nemnt i kapittel 1 utgjer dei samansette namna så mykje som 87,5 % av det samla 

namnetilfanget i mitt materiale. Dei samansette namna består av eit hovudledd og eit 

underledd, og det er dette leddet som er utmerkingsleddet. I dei sunnmørske fjellnamna er 

hovudleddet alltid også sisteleddet og samstundes anten grunnord eller samanlikningsord. 

Forutan hovudleddet og underleddet er namna forsynt med ei komposisjonsfuge mellom dei 

to ledda. Denne fuga kan anten vere ei nullfuge eller eit bøyingsmorfem som reflekterer eldre 

kasuskomposisjonar. Dessutan er hovudleddet forsynt med eit bøyingsmorfem som markerer 

bunden/ubunden form og eintal/fleirtal i kombinasjon. Dermed har vi i prinsippet fire 

moglege variantar av hovudleddet, men i mitt materiale finst det berre eksempel på tre av dei. 

Det er  bunden form, eintal; Grøthornet, ubunden form, eintal; Blåtind og bunden form, 

fleirtal; Sætretindane.  

 

5.1.1 Relasjonsnamn  
Med utgangspunkt i utmerkingsleddet kan ein skilje mellom formelt primære stadnamn, som 

ikkje inneheld eller er danna av eit anna stadnamn (Saudehornet), og formelt sekundære 

stadnamn, som inneheld eller er laga til eit anna stadnamn (Kolåstinden) – jf. Christensen og 

Kousgård Sørensen (1972:17). Dei sekundære namna blir igjen gjerne inndelte i 

relasjonsnamn og oppkallingsnamn – jf. Schmidt (1981:114). Relasjonsnamn er ”stadnamn 

som er gjevi til ein kjend, til vanleg namngjeven, stad i nærleiken” (Hjelledalstindane) medan 

oppkallingsnamn er ”namn som er lånte frå andre stadar” (Trollhetta), dvs. at det ikkje er 

topografisk samband mellom dette namnet og det primære namnet (op.cit:100,114). Dei få 

namna i mitt materiale som kan falle inn under den sistnemnde kategorien, har eg teke med i 

kapittelet om samanlikningsnamna, sidan eg med støtte frå Kurt Zillacus (2002:214) har rekna 

dei for å vere einledda namn. 

Relasjonsnamna utgjer ein relativt stor del av eit kvart namnetilfang. Men fleire har 

hevda at ein finn eit særleg stort innslag av relasjonsnamn/sekundærnamn i kategorien 

fjellnamn (Hovda 1967:242, Stemshaug 1985:84 og Helleland 1997:51). Påstanden byggjer 

nok dels på faktisk talmateriale, men like mykje på grunntesen om at dei yngre namna oftare 

har blitt danna i relasjon til andre namn enn dei eldre namna, samstundes som ein reknar med 

at storparten av fjellnamna er relativt unge. For å teste denne hypotesen har eg samanlikna 

talmaterialet mitt med tal frå to andre granskingar, nemleg  Stadnamn frå Hardangervidda 

Vest av Botolv Helleland (1970) og Stadnamn frå Hovdebygda på Sunnmøre av Ragnhild 

Engeset (1995). Det første er ei samling av namn på mange ulike lokalitetar frå eit 

høgfjellsområde medan den andre er ei samling av alle typar lokalitetar innanfor eit avgrensa 

geografisk område utan høgdeavgrensing. På dette viset skulle samanlikningsgrunnlaget gje 

den naudsynte reliabiliteten. 

 Engeset (1995:120) gjev opp at om lag 30 % av dei samansette namna i hennar 

materiale er relasjonsnamn, noko som utgjer 22 % av det samla namnetilfanget. Av dei 

samansette namna i materialet til Helleland (1970:186) er om lag 25 % relasjonsnamn, noko 

han meiner er i underkant av det som er vanleg i andre tilfelle av hans type namnemateriale. 

Det kan eg vere samd i, for i mitt eige materiale, er om lag 39 % av dei samansette namna 

relasjonsnamn, noko som utgjer 34 % av det totale namnetilfanget. 1) Etter dette må ein kunne 

seie at hypotesen om at fjellnamna har eit særs stort innslag av relasjonsnamn er styrkt.   

Etter som tydingsinnhaldet til utmerkingsledda i relasjonsnamna kan seiast å vere 

sterkt svekt, har eg valt å samle denne typen namn i ein eigen hovudkategori i den semantiske 

inndelinga nedanfor.  
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1)Prosenten er rekna på grunnlag av talet på namn som semantisk sett er samansette. I mitt materiale 

finst det 670 slike namn, og 261 av dei har eg rekna som relasjonsnamn, noko som då gjev 39 % 

relasjonsnamn. Men det har vore vanskeleg å fastsetje det eksakte talet på relasjonsnamn, i det eg har 

brukt kart som hovudkjelde. Som eksempel på namn som har vore vanskeleg å avgjere statusen til, kan 

eg trekkje fram Sandfjellegga og Sandurdegga. På kartet finst det ikkje noko namn *Sandfjellet eller 

*Sandurda i nærleiken av desse lokalitetane. Likevel kan det godt tenkjast at eitt av eller båe desse 

namna eksisterer innafor ein brukarkrins. For å få eit heilt korrekt bilete av dette måtte eg då fysisk ha 

gått rundt på heile Sunnmøre og forhøyrt meg om slike tvilstilfelle, noko som ville ha sprengt 

tidsramma for dette arbeidet. Derfor har eg i staden brukt mitt eige skjøn i slike tvilstilfelle, noko som 

f.eks. har ført til at eg har rekna Sandfjellegga som eit relasjonsnamn, men ikkje Sandurdegga. 

Dermed kan ein vel rekne med at prosenten gjev eit nokså korrekt bilete av delen av relasjonsnamn i 

materialet.  

 

5.1.2 Reduksjonsnamn 

Nokre av namna i mitt materiale kan vere danna gjennom reduksjon. Eit av desse er  

Rognestøylstindane, som kan vere ein reduksjon av *Rognestøyldal(s)tindane. Men då dette er 

usikkert, samstundes som det berre kan gjelde eit fåtal av namna, har eg ikkje rekna med ein 

eigen formell kategori for denne typen namn.  

 

5.1.3 Presiseringsnamn 
Med presiseringsnamn meiner eg i denne samanhengen ”namn på ein særskilt lokalitet 

innanfor eit namngjeve område” (Schmidt 1881:106). Ved presisering blir namnestammen 

ikkje endra, men eit fleirtalsmorfem i bunden form blir erstatta av eit eintalsmorfem som kan 

få både bunden og ubunden form, sjølv om eg vantar eksempel på det siste tilfellet. I mitt 

materiale kan ein skilje mellom desse tre kategoriar av presiseringskonstruksjonar: 

Retningspresiserande tillegg; *Snarhorna > Nordre Snarhornet, storleikspresiserande tillegg; 

*Krokhorna > Store Krokhornet og deiktiske presiseringstillegg; *Nøvedalshorna > Heimste 

Nøvedalshornet. I namnetilfanget mitt er 70 av namna slike presiseringsnamn, noko som 

tilsvarar 10,4 % av dei samansette namna og 9,1 % av det samla namnetilfanget. 2) Dei 

einskilde presiseringsnamna er elles opplista i sine respektive semantiske kategoriar i 

oversynet nedanfor. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2) Det har vore vanskeleg å fastsetje det eksakte talet på presiseringsnamn. Definisjon inneber heilt 

klart at ein må rekne eit namn som  Store Krokhornet  med mellom presiseringsnamna fordi det står i 

opposisjon til namnet og fjellet Litle Krokhornet, men at eg ikkje kan ha med eit namn som 

Storvasshornet med mellom presiseringsnamna, då leddet Stor- her primært peikar ut kva for vatn det 

er tale om og ikkje kva for fjell det er tale om. Derimot kan det vere vanskeleg å avgjere om ein skal 

rekne eit namn som Storehornet med mellom presiseringsnamna. Til saman har eg heile 32 fjell med 

dette namnet i mitt materiale. Nokre av ledda Store- i desse namna kan ha som funksjon å skilje fjellet 

frå eit anna fjell Litlehornet i nærleiken medan andre av ledda Store- kan ha som funksjon å 

karakterisere fjellet utan at det finst noko fjell Litlehornet i nærleiken. Sidan dei fleste av desse og 

andre liknande namn ser ut til å ha den første typen funksjon, har eg valt å rekne alle slike namn med 

mellom presiseringsnamna.  
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5.1.4 Trikomposita i namnematerialet 

Med trikomposita meiner eg namn der ein har eit hovudnivå med eit hovudledd og eit 

underledd og eit undernivå, der utmerkingsleddet igjen er samansett av eit hovudledd og eit 

underledd. På hovudnivået i eit namn som Hjelledalstindane er -tindane hovudledd og 

samstundes fjellnamngrunnord medan Hjelledal- er underledd og samstundes utmerkingsledd. 

Men dette utmerkingsleddet kan altså igjen delast inn i eit hovudledd; -dal- og eit underledd 

som samstundes er utmerkingsledd; Hjelle-. Det er viktig å merkje seg at eg i den semantiske 

kategoriseringa nedanfor berre har registrert utmerkingsleddet på hovudnivået. Med namnet 

Hjelledalstindane som eksempel, tyder dette at eg berre har teke med utmerkingsleddet 

Hjelledal- og ikkje utmerkingsleddet Hjelle- i kategoriseringa nedanfor. For dei fleste namna 

sitt vedkomande har eg heller ikkje føreteke nokon vidare analyse av denne typen 

utmerkingsledd, sidan dei som oftast er lett gjennomskodelege. Likevel har eg funne det 

samla talet på trikomposita i namnematerialet. 154 av namna i mitt materiale er treledda, noko 

som utgjer 23% av dei samansette namna og 20 % av det samla namnetilfanget. 3) Desse tala 

samsvarar mykje med resultatet av granskinga til Helleland (1970:189) av stadnamna frå den 

vestlege delen av Hardangervidda.  
 

5.1.5 Ordklassar i utmerkingleddet 

I eit kvart namnetilfang er dei aller fleste utmerkingsledda i dei samansette namna danna ved 

appellativ. Mitt namnemateriale utgjer ikkje noko unnatak frå denne regelen. 541 av dei 670 

samansette namna har eit substantiv som utmerkingsledd, noko som tilsvarar 80 %. Det 

tilseier at 129 av namna har utmerkingsledd danna av ein annan ordklasse. Heile 123 av desse 

er danna ved adjektiv. Her må eg understreke at ein stor del av desse er likelydande namn på 

ulike lokalitetar, av typen Storehornet. Ja, i det heile er ein stor del av denne typen namn 

konsentrert kring nokre få adjektiv som Stor(e)-, Litle-,  Høg(e)- og ein del fargeadjektiv, 

særleg Blå-. Likevel finn vi også innslag av meir skildrande adjektiv i utmerkingsleddet, som 

f.eks. Bolletehornet, Hurklutefjellet og Tindetefjellet.  3 av dei samansette namna er danna ved 

verb, 2 ved talord og 1 ved adverb. Fordelinga samsvarar også her i høg grad med resultatet 

av granskinga til Helleland (1970:187f) om stadnamna frå Hardangervidda. Dei 

utmerkingsledda som er danna av ein annan ordklasse enn substantiv, er elles eksplisitt 

utmerka i oversynet nedanfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Eg har her ikkje rekna med treledda namn der utmerkingsleddet er eit samansett gardsnamn. 
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5.2 Semantisk inndeling  
Nedanfor har eg sett opp utmerkingsledda under ulike semantiske kategoriar. For å utdjupe 

dei har eg med ein del namnesemantiske og/eller ordsemantiske opplysningar til dei einskilde 

namna. Mengda av desse opplysningane varierer mykje frå namn til namn, dels fordi nokre 

namn er meir gjennomskodelege enn andre, og dels fordi det til nokre av namna har vore 

lettare å skaffe realopplysningar. Når ein deler inn utmerkingsledda, kan ein nytte meir eller 

mindre avgrensa semantiske katergoriar. I dette arbeidet har eg valt å bruke etter måten vide 

hovudkategoriar, samstundes som eg har delt nokre av desse att inn i ulike underkategoriar.  

 

5.2.1 Relasjonsnamn 

Utmerkingsledda i relasjonsnamna består av ei rekkje ulike kategoriar primærnamn. Nedanfor 

har eg føreteke ei kategorisering utfrå kva type namn primærnamnet tilhøyrer. Men eg 

understrekar at eg ved ein del av desse primærnamna har valt ikkje å føreta nokon nærmare 

semantisk analyse, dels av di mange av dei allereie er handsama frå før, dels av di mange av 

dei er lett gjennomskodelege og dels av di ei slik tilnærming vil sprengje ramma for eit arbeid 

med fokus på fjellnamn. Det er elles slik at primærnamnet er kartfesta for dei fleste 

relasjonsnamna i oversynet nedanfor. Når eg brukar N50-serien som kjelde, hamnar eg likevel 

stundom i den situasjonen at eg ikkje veit sikkert om eit utmerkingsledd er eit primærnamn 

eller ikkje, sidan dette ikkje er kartfesta. Ved slike tilfelle har eg brukt mitt eige skjøn når eg 

har avgjort kva for kategori eit namn høyrer til. Som eksempel kan eg trekkje fram fjellnamna 

Berlifjellet og Breidfonnhornet. Det første namnet har eg registrert som relasjonsnamn, sidan 

eg held det for mykje sannsynleg at det eksisterer eit namn Berlia innanfor ein meir avgrensa 

brukarkrins. For å markere at eg er uviss på om primærnamna faktisk eksisterer, har eg likevel 

valt å sette ei pil (>) framfor desse namna. Det andre namnet har eg derimot registrert under 

naturnamna, sidan det har vore vanskeleg for meg å fastslå at det eksisterer noko eige namn 

Breidfonna, sjølv om det slett ikkje er usannsynleg. Dette er heilt klart ein vitskapleg veikskap 

ved oppgåva som oppstår som eit resultat av at eg bruker kart som kjelde. Men i og med at 

dette gjeld ein så vidt stor del av namna, har eg innanfor ramma av ei hovudfagsoppgåve 

heller ikkje funne rom for å kontrollere tvilstilfella ute i felten.   

 

5.2.1.1 Kulturnamn som primærnamn  

I denne kategorien har eg samla alle utmerkingsledda i mitt materiale som har med 

menneskeleg aktivitet å gjere, og som samstundes er eit primærnamn i seg sjølv. Den klart 

største underkategorien her er ”Gardsnamn som primærnamn”, som vi finn att i så mykje som 

108 av utmerkingsledda i mitt materiale. Dei andre primærnamna som har med menneskeleg 

aktivitet å gjere, og som samstundes utgjer utmerkingsleddet i eit relasjonsnamn, har eg samla 

i underkategorien ”Andre kulturnamn som primærnamn” (15 stk.) 

 

5.2.1.1.1 Gardsnamn   

I dette arbeidet har eg valt ikkje å føreta ein nærmare analyse av sjølve gardsnamna. Årsaka til 

dette er dels at ein finn tolkingar av dei aller fleste gardsnamna i andre publiserte arbeid, 

særleg i Norske Gaardnavne (Rygh 1897-1936), og dels at ei slik tilnærming vil sprengje 

ramma for dette arbeidet. Ein god del av gardsnamna er eigentleg naturnamn, men eg har 

likevel valt å berre plassere dei under kategorien gardsnamn, sidan det er desse namna som 

mest truleg har lege til grunn for utmerkingsledda i fjellnamna, då gardsnamna vanlegvis er 

eldre enn fjellnamna. Elles er det stundom slik at ein og same garden har vore opphavet til 

fleire fjellnamn og stundom er det slik at likelydande namn på ulike gardar har vore opphav til 

sine respektive fjellnamn. I det første tilfellet har eg skrive fjellnamna fortløpande bak 

gardsnamnet medan eg i det andre tilfellet har skrive opp gardsnamnet på nytt for å markere at 

det er tale om ein annan gard som ligg til grunn for namnet.  
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Alnes   Alnestinden.  

Alstad   Alstadfjellet.      

Ansok  Ansokhornet.   

Berg   Bergehornet.  

Bjorstad  Bjorstadfjellet. 

Bjørke          Bjørkehornet. 

Bjørlykkja Bjørlykkjehornet. 

Bjørnaset Bjørnasethornet. 

Blindheim    Blindheimsfjellet. 

Brunstad Brunstadhornet. 

Dravlaus Dravlausnyken. 

Eid  Eidskyrkja, Litle Eidskyrkja. 

Eide  Eidshornet, Indre Eidshornet. 

Eide  Eidstuva. 

Emdal  Emdalshornet,Emdalstindane. 

Emleim Emleimsfjellet.  

Fivelstad Fivelstadnibba.  

Frøysa  Frøysanibba.  

Furnes  Furneshornet. 

Gardnes Gardnestua. 

Grønningssæter Sætertinden. 

Haddal  Haddalshornet. 

Hasund Hasundhornet. 

Haug  Haugshornet. 

Haukeland Haukelandsnipa. 

Helbostad Helbostadnibba. 

Hole  Holeegga. 

Hole  Holetindane. 

Hole  Holshornet. 

Holstad Holstadhornet. 

Igesund Igesundhetta. 

Klokk  Klokksegga. 

Klungsøyra Øyrafjellet.  

Knotten Knottahornet. 

Kolås   Kolåstinden. 

Kragset Kragsethornet. 

Kriken  Krikefjellet. 

Kvistad Kvistadkjerringane. 

Laupen Laupsnipa. 

Leine  Leinehornet. 

Lid  Lidaveten. 

Løvoll  Løvollsnipa. 

Lynge  Lyngefjellet. 

Masdal  Masdalshornet. 

Maude  Maudekollen. 

Mele  Melshornet. 

Molaupen Molaupssåta. 

Muldal  Muldalsegga. 

Myklebust Myklebustegga. 

 

Nerland Nerlandshornet. 

Nes  Neshornet. 

Nystøylen  Nystøylhornet. 

Nærem  Næremstindane. 

Overvollen Overvollshornet. 

Ramstad Ramstadvarden. 

Rem  Remsfjellet. 

Roppane Roppehornet. 

Rotset  Rotsethornet. 

Rotsetvikane Vikefjellet. 

Runde  Rundebranden. 

Røset  Røsethornet. 

Røyrhus Røyrhusnibba. 

Røysa  Røyshornet. 

Sandvika Sandviknipa. 

Sandvika Sandvikshornet. 

Saure  Saursegga. 

Skeide  Skeidshornet. 

Skor  Skoranipa, Skoratinden. 

Skår  Skårasalen. 

Smoge  Smogehornet. 

Spjelkavik Spjelkavikfjellet. 

Stadheim Steimsnibba. 

Stokke  Stokkehornet. 

Stokke  Stokkehornet. 

Storheim Storheimshornet. 

Straumsheim Straumsheimhornet. 

Straume Straumshornet. 

Sulabakken Sulabakkhornet. 

Sundnes Sundneshornet. 

Sylte  Syltehornet. 

Sætre  Sæshornet. 

Sætre  Sætshornet. 

Søvika  Søvikhornet. 

Teigane Teigetua. 

Tronstad Tronstadnakken. 

Tunheim Tunheimshornet. 

Ulstein  Ulsteinhetta. 

Velle   Vallahornet. 

Vasstranda Vasstrandfjellet. 

Vesterås Vesteråshornet, Litle Vesteråshornet. 

Vik  Vikefjellet. 

Vik  Vikafjellet. 

Vollset  Vollsetskåla. 

Voren  Vorakletten. 

Øverøyane Øverøystolen. 

Åkernes Åkernesnibba. 

Årset  Årsethornet. 

Årsneset Årsnesegga. 

Årsæter Årsæterhornet
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5.2.1.1.2 Andre kulturnamn   

Dyrshamrane er nok eit reduksjonsnamn til grendanamnet Dyrkorn. 

 

Fausateighornet har namn etter teigane til garden Fausa under fjellet. 

 

Hammarsettindane har namn etter fiskebanken Hammaren der ein set garn (Slyngstad 1951). 

 

Hornindalsrokken har namn etter grenda Hornindal. 

 

Oaldsegga er nok eit reduksjonsnamn til grendanamnet Oaldsbygda. 

 

I mitt materiale har eg så mykje som 8 namn med Sætre- som utmerkingsledd. Dei er alle 

gjevne som relajonsnamn til ei seter. Det er tre gonger Sætrefjellet, to gonger Sætrehornet, to 

gonger Sætretindane og ein gong Vellesæterhornet. 

 

Trælbodnausa har truleg namn etter ei bud for trælar (= en lang og smal Garnboie, bestemt til 

at staae under Vandfladen (Aasen 2003:770)) som truleg har stått i fjøra nedanfor fjellet. 

 

Valkveegga er kan hende samansett slik: Val+kve+egga. I Norsk Ordbog gjev Ivar Aasen 

(2003:380,385 og 818) denne forklaringa på ordet ”kve, kvi f.”: ”Fold, en indhegnet Plads for 

en Samling af Kreature”, og denne forklaringa på ordet ”val m.”: ”en Bugt med meget grundt 

Vand, en Vig som tildeels bliver tør i Ebbetiden”. Like under Valkveegga ligg Valkveet, som 

nettopp er ei bukt med grunt vatn der ein gjerne har samla krøtera i tidlegare tider. 

 

5.2.1.2 Naturnamn som primærnamn 

I denne kategorien har eg samla alle utmerkingsledda i mitt materiale som i seg sjølv er 

primærnamn på landskapsformasjonar eller vatn og vassfar i naturen. Denne hovudkategorien 

har eg igjen delt inn i følgjande underkategoriar: ”Høgdenamn som primærnamn” (14 stk.), 

”Namn på låglende som primærnamn” (74 stk.), ”Namn på vatn og vassfar og skjergardsnamn 

som primærnamn” (39 stk.) og ”Andre naturnamn som primærnamn” (11 stk). Dei fleste 

primærnamna innanfor desse kategoriane er så lett gjennomskodelege at eg har valt å ikkje 

føreta ein nærmare semantisk analyse av dei; eg berre viser kva for primærnamn 

utmerkingsleddet i fjellnamnet er danna av. For nokre få av namna har eg likevel valt å gå 

nærmare inn på semantikken og realtilhøva på staden. Det gjeld kategorien ”Høgdenamn som 

primærnamn”, sidan desse er spesielt interessante utfrå eit fjellnamnperspektiv, og ein del 

einskildnamn i dei andre kategoriane som ikkje er så lett gjennomskodelege. 

 

5.2.1.2.1 Høgdenamn  

Rambjørhornet har namn etter >Rambjøra, sjølv om dette namnet ikkje er kartfesta. Dette 

namnet er igjen sett saman av hovudleddet -bjør-, som truleg kjem av ”berg n.”, og 

utmerkings-leddet Ram-, som truleg er ei assimilert form av fuglenamnet ”ramn m.” (jf. Rygh 

1897-1936, bind 13: 317 og 352), noko som stemmer bra overeins med dei faktiske tilhøva på 

staden, nemleg at det er ramnar som har tilhaldsstad på dette berget.    

 

Rotebergshornet har namn etter >Roteberget, sjølv om dette namnet ikkje er kartfesta. Dette 

namnet er igjen sett saman av hovudleddet -berg- og utmerkingsleddet Rote-, som truleg kjem 

av ”rota f.”, som tyder ”Nedstyrtning, Jordskred, Steenskred” (Aasen 2003:570), noko som 

stemmer bra overeins med tilhøva på staden. 
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Stålberghornet har namn etter >Stålberget, sjølv om dette namnet ikkje er kartfesta. Dette 

namnet er igjen sett saman av hovudleddet -berg- og utmerkingsleddet Stål-, som viser til at 

veggen på dette berget faktisk er blank som stål. 

 

Blåfjellnibba kan opphavleg vere gjeve som namn på sjølve nibba som ligg på toppen av  

>Blåfjellet, før det seinare metonymisk har gått over til å vere namn på heile fjellmassivet. 

Men det kan også ha vore brukt som namn på heile massivet direkte. Noko namn >Blåfjellet 

eksisterer iallfall ikkje på kartet, men det er vel mogleg at dette har blitt / blir brukt innanfor 

ein snevrare, lokal brukarkrins. Derfor har eg valt å kategorisere namnet som eit 

relasjonsnamn. 

 

Blåfjellsegga kan opphavleg vere gjeve som namn på sjølve egga som ligg på toppen av 

>Blåfjellet, før det seinare metonymisk har gått over til å vere namn på heile fjellmassivet. 

Men det kan også ha vore brukt som namn på heile massivet direkte. Noko namn >Blåfjellet 

eksisterer iallfall ikkje på kartet, men eg har høyrt det i bruk innanfor ein snevrare, lokal 

brukarkrins. Derfor har eg valt å kategorisere namnet som eit relasjonsnamn. 

 

Sandfjellegga kan opphavleg vere gjeve som namn på sjølve egga som ligg på toppen av 

>Sandfjellet, før det seinare metonymisk har gått over til å vere namn på heile fjellmassivet. 

Men det kan også ha vore brukt som namn på heile massivet direkte. Noko namn >Sandfjellet 

eksisterer iallfall ikkje på kartet, men det er vel mogleg at dette har blitt / blir brukt innanfor 

ein snevrare, lokal brukarkrins. Derfor har eg valt å kategorisere namnet som eit 

relasjonsnamn. 

  

Skarfjellenden er den vestlegaste toppen av Skarfjellet. 

 

Storefjelltinden kan opphavleg vere gjeve som namn på sjølve tinden som ligg på toppen av 

>Storefjellet, før det seinare metonymisk har gått over til å vere namn på heile fjellmassivet. 

Men det kan også ha vore brukt som namn på heile massivet direkte. Noko namn >Storefjellet 

eksisterer iallfall ikkje på kartet, men det er vel mogleg at dette har blitt / blir brukt innanfor 

ein snevrare, lokal brukarkrins. Derfor har eg valt å kategorisere namnet som eit 

relasjonsnamn. 

 

Fokhaugtinden ligg ved Fokhaugen. 

 

Isholfjellet ligg truleg ved >Isholen, som rett nok ikkje er noko kartfesta namn (hol m. = en 

lav Høi, en tør og jævn Forhøining i en Myr eller paa en lavt liggende Flade (Aasen 

2003:284f)). 

 

Sikholfjellet ligg truleg ved >Sikholen, som rett nok ikkje er noko kartfesta namn (sik f. = 

frodig Eng i Nærheden af Husene (Aasen 2003:602)). 

 

Trollholegga ligg ved Trollholvatnet, og båe desse lokalitetane ligg truleg ved >Trollholen, 

som rett nok ikkje er noko kartfesta namn. 

 

Husnakkhornet  ligg ved Husnakken. 

 

Haukåsryggen ligg ved Haukåssætra, og båe desse lokalitetane ligg truleg ved >Haukåsen, 

som rett nok ikkje er noko kartfesta namn. 

 



 86 

 

5.2.1.2.2 Namn på låglende  

 

Dalar 

Berdalen Berdalsnibba. 

Bukkedalen Bukkedalstinden. 

Djupdalen Dupdalsegga. 

Dyrdalen Dyrdalstinden. 

Flydalen Flydalshornet. 

Grinddalen Grinddalsnebbet. 

>Grjotdalen Grjotdalnibba. 

Grøtdalen Grøtdalstindane. 

Grøtdalen Grøtdalstinden. 

Herdalen Herdalsnibba. 

Hjelledalen Hjelledalstindane. 

Holedalen Holedalsegga, 

Holedalen Holedalsfjellet. 

Joldalen Joldalshornet. 

Kalvedalen Kalvedalsegga. 

Kalvedalen Kalvedalsegga. 

Kjørsetdalen Kjørsetdalshornet. 

Kleivdalen Kleivdalsfjellet. 

Kvivsdalen Kvivsdalshornet. 

Kårdalen Kårdalstindane. 

Langedalen Langedalstinden. 

Litledalen Litledalsegga. 

Litledalen Litledalshornet. 

Litledalen Litledalshornet. 

Molladalen Molladalstindane. 

Nøvedalen Fremste Nøvedalshornet, 

  Heimste Nøvedalshornet. 

Otredalen Otredalshornet. 

Raudfonndalen Raudfonndalstindane. 

Regndalen Regndalstindane. 

>Revsdalen Revsdalshornet. 

Saurdalen Saurdalshornet. 

Slettdalen Slettdalsfjellet. 

Storådalen Storådalen.   

Sunndalen Sunndalsnipa. 

Sveddalen Sveddalstinden. 

Taskedalen Taskedalshornet. 

Tverrdalen Tverrdalsnipa. 

Urkedalen Urkedalstindane. 

Vassdalen Vassdalshornet. 

Vassdalen Vassdalstinden. 

Vassdalen Vassdalstinden. 

Vassdalen Vasstinden. 

Vatnedalen Vatnedalsegga. 

>Ørnedalen Ørnedalshornet. 

Årøldalen Årøldalstinden.

Skar  

>Blæjaskardet Blæjaskardtinden. 

Høgreset Høgrestind. 

 

Kallskardet Kallskardegga. 

>Kvannskaret Kvannskarhornet. 

  

Søkk 

Fosshola Fossholtinden. 

Geitabotnen Geitabotnstinden. 

Geitebotn Geitebottinden. 

Gopen  Gopehornet. 

>Knutskoppen Knutskoppegga. 

Litlebotnen Litlebotnstinden. 

Meiedalskoppen Meiedalskoppegga. 

Neskoppen Neskopptindane. 

 

Seljebotn Seljebotntinden. 

Småkoppane Småkoppegga. 

>Storbotnen Storbotnhornet. 

>Storkoppen Storkopptindane. 

>Sylkoppen Sylkoppegga. 

>Trollkoppen Trollkoppehornet. 

Trollkupa Trollkuphornet. 

Vadbotnen Vadbotnhornet.

Hall 

>Austelia Austeliheia. 

>Berlia Berlifjellet. 

Grønlia Grønlifjellet. 

Lida  Liahornet. 

 

>Olalida Lidahornet. 

>Sjurlia Sjurlihornet. 

>Sollida Sollidhornet. 

>Storlia Storlihornet.
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5.2.1.2.3 Skjergardsnamn og namn på vatn og vassfar 

 

Skjergardsnamn

Langeneset Langenestinden. 

Lundaneset Lundanesegga. 

Krokvika Litle Krokhornet, 

 Litle Krokhornet, 

 Store Krokhornet. 

 

Seljeneset Seljeneshornet. 

Skjortneset Skjortnesegga. 

Sulasundet Sundsnipa. 

Ytsteneset Ytstenesegga, 

 Ytstenestinden. 

Festøya Festøykollen (øy f. = låge halvøyar og nes, særleg slike som ved flo kan bli 

heilt eller delvis omflødde (Randers 1962:348)). 

Flesje  Flesjehornet (fles n. = Skjær eller Banke, som kun rækker op til Vandfladen og 

tildeels overskylles (Aasen 2003:169)). 

Mulen  Muletua (mule m. = Forbjerg, bredt eller rundagtigt Næs (Aasen 2003: 478)).   

>Nokkjen Nokkenibba (Nokkjen var det opphavlege namnet på Nokkeneset (nokkje m. = 

liten jarnkrok (Randers 1962:361)).  

 

Vatn 

Grandevatnet Grandevassegga. 

Grytavatnet Grytavasstinden. 

Langevatnet Langevasshornet, 

  Langvasshornet. 

>Leirvatnet Leirvasshornet. 

Litlevatnet Litlevasshornet. 

  Litlevasstinden. 

Myrkevatnet Myrkevassegga. 

Månvatnet Månvassegga. 

Sjøbolet Sjøboltinden. 

Storvatnet Storvasshornet. 

  Storvassnibba. 

Storevatnet Storvasstinden. 

>Trollevatnet Trollvasshornet. 

>Trollvatnet Trollvassegga. 

Trollvatnet Trollvasstinden. 

>Vassenden Vassendfjellet. 

>Ytstevatnet Ytstevasshornet.  

Åvatnet Åvasstinden.

 

Vassfar 

>Fossen Forseggene. 

Fossen  Fossanipa. 

 

Kvanndalsfossen Fossfjellet. 

Tverrelva Tverrelvhornet. 

 

Heregga ligg ved Herdalen. I boka Sunnmøre (Randers 1962:353) relaterer Alv Muri desse 

namna til namnet på elva som renn gjennom dalen; >Herja, som han igjen meiner kan vere ei 

avleiing av gammalnorsk ”heri m.” = ”hare”, eller ei avleiing av adjektivet ”hár” = ”grå”.    

 

Hundatinden ligg ved garden Hundeid og grenda Hundeidvika, og utmerkingsleddet i alle 

desse namna botnar nok i namnet på elva som renn frå fjellet og ned i vika; Hunda, som Alv 

Muri (Randers 1962:355) relaterer til gotisk ”hinthan” = ”å fange” – altså å fange fisk i elva i 

denne samanhengen. 

 

5.2.1.2.4 Andre naturnamn som primærnamn 

 

Blåbreen Blåbrehornet. 

Blåbreen Blåbretinden. 

>Blåhammaren Blåhamrehornet. 

>Bjørnstigen Bjørnstigfjellet. 

>Bjørnstigen Bjørnstigkollen. 

Elsanden Elsandtinden. 

 

<Flosteinen Flosteinnibba. 

Gjerkland Gjerklandsegga. 

Hammaren Hammarsnibba. 

>Illstigen Illstigegga, 

  Illstigfjellet. 
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5.2.2 Kultur 

5.2.2.1 Personnamn og personnemne  

I mitt materiale er 6 av utmerkingsledda danna av personnamn og  2 av personnemne. 

Personnamn 

Gregorshornet har truleg fått namnet sitt etter ein mann; Gregor. 

 

Haldornibba har truleg fått namnet sitt etter ein mann; Haldor. 

 
Helgehornet er namn på to ulike fjell i mitt materiale. Utmerkingsleddet i desse namna kan 

vere mannsnamnet Helge, men det kan også vere ei direkte avleiing av adjektivet ”heilag”. 

 
Jønshornet har truleg fått namnet sitt etter ein mann. I ein artikkel i  Årsskrift for Sunnmøre 

historielag 1963/64 argumenterer Alv Muri (1964) for at utmerkingsleddet i dette namnet kan 

ha hatt følgjande opphav/utvikling; Johannes > Jon > Jens > Jøns, og det er ein argumentasjon 

eg meiner verkar truverdig. 

 

Rømerhornet har ifølge Alv Muri (Randers 1962:364) fått namnet sitt etter ein oberstløynant 

Rømer, som budde på garden Klokkarhaug under fjellet. 

 

Personnemne  

kone f. 

Konehornet kan ha fått namnet sitt med utgangspunkt i appellativet kone (= gift kvinne). Men 

det finst også ei anna mogleg forklaring på dette namnet. Like nedanfor fjellet finn ein 

Konedalen, samstundes som lokalbefolkninga uttalar namna slik; Konhornet og Kondalen. 

Dermed kan ein også tenkje seg at både fjellet og dalen har fått namn etter dalen som er typisk 

konkav i forma. 

 

konge m. 

Kongsvollen har fått namnet sitt etter tittelen konge. 

 

5.2.2.2 Namn knytte til tru  
I mitt materiale er 13 av utmerkingsledda danna av ord knytte til tru. 

gjura f. 

Utmerkingsleddet i namnet Gjuratind kan vere gjeve som samanlikning med ei ”gjura f.”(= 

Jættekvinde, Berg-Risens Kone (Aasen 2003:219 og 245)). I boka ”Sunnmøre” (Randers 

1962:355) hevdar Alv Muri at tindane minner om spenane på eit jur, og ei slik samanlikning 

kan vere ei like sannsynleg forklaring på utmerkingsleddet. 

 

hulder f. 

Huldrehornet er nok eit namn gjeve med referanse til ei ”hulder f.” (= en Ellekone, Bjerg-

Nymphe (Aasen 2003:292)).  

 

rise m. 

Risenosa er truleg eit namn gjeve som samanlikning med nasen til ein ”rise m.” ( = 1) Jætte 

(=Jøtul), mandlig Væsen af fabelaktig størrelse 2) en Kjæmpe, en meget stor eller høi Mand 

(Aasen 2003:562)). Med ein slik innfallsvinkel burde dette namnet kanskje ha vore plassert i 

kapittel 4 som einledda samanlikningsnamn (jf. Sukkertoppen). Det har eg likevel ikkje gjort, 

sidan eg har rekna ”nase f.” som eit fjellnamngrunnord. 
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troll m. 

Utmerkingsleddet i namnet Trolltindane er gjeve som samanlikning med eit troll. 

 

tuss/tyss m. 

Utmerkingsledda i namnet Tusshornet og Tyssenuten  er truleg gjeve som samanlikning med 

ein ”tuss m.” (= Kobold, fabelaktigt Væsen (Aasen 2003:777)). 

 

varde m. 

Det kan synast merkeleg å plassere utmerkingsledda på Varde- her, då desse namna truleg 

botnar i at fjella dei utpeikar har inngått i det gamle krigsvarslingssystemet (varde m. = 

Varde, Mærke af opreiste eller opstablede Stene, f.Ex. på et Fjeld (Aasen 2003:824)). Når eg 

likevel har gjort det, er det fordi eg vantar ein annan kategori å plassere dei i og fordi dei som 

dei andre namna i denne hovudkategorien peikar attende til ei anna tid. 

I mitt materiale har eg 1 lokalitet som ber namnet Trollvardeegga, 2 lokalitetar som 

ber namnet Vardegga og heile 4 lokalitetar som ber namnet Vardehornet. Dei fleste av desse 

fjella kan seiast å ligge strategisk til i høve til krigsvarslingssystemet og har såleis truleg fått 

namnet sitt utfrå ein slik motivasjon. Men nokre av dei kan også ha fått namnet sitt rett og 

slett fordi det stod ein varde på toppen, utan at fjelltoppen blei brukt til krigsvarsling. 

 

5.2.3 Natur 

5.2.3.1 Høgder 

I mitt materiale er 10 av utmerkingsledda danna av høgdenemne. 

fjell n. 

Fjellsenden utgjer på eit vis enden av eit fjell som elles ikkje er namngjeve på kartet. 

 

hei f. 

Heihornet ligg ved ei hei som ikkje er er namngjeven på kartet. 

 

hole m. 

Holeegga har ein ”hole m.” ( = en langaktig Forhøining, en Jordryg imellem dype Huulninger 

eller Bækkeløb (Aasen 2003:285)) i seg. 

 

kolle m. 

Kollefjellet ligg ved ein kolle som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

naus m. 

Utmerkingsleddet i namnet Naushornet botnar nok i at fjellet er eller liknar på ein ”naus, 

knaus m.”( = Klippe, Bjergknold (Aasen 2003:353)). 

 

nup m. 

Nupatippen er namnet på den ytste delen ( = tipp) av eit fjell med ei bratt framside ( = nup 

(Aasen 2003:505)). Under dette fjellet ligg garden Nupen. På det viset kan ein også tenkje seg 

at først har garden fått namn etter utsjånaden på fjellformasjonen og så har fjellet fått namn 

etter garden, i det gardsnamna vanlegvis er eldre enn fjellnamna.  

 

robb f. 

Utmerkingsleddet i namnet Robbeheia kjem nok av at fjellet har ein ”rabb m.”, ei ”robb f.” ( = 

den øverste Kant af en Forhøining (Aasen 2003:566)) i seg. 

 

 



 90 

skage m. 

Utmerkingsleddet i namnet Skagetåa kjem nok av at fjellformasjonen som ber dette namnet er 

typisk framstikkande i terrenget ( skage m. = en høi, fremragende Ting (Aasen 2003:610)). 

 

tind m. 

Tretindanibba er ein fjellformasjon med tre toppar eller tindar i seg. 

 
tuv m. 

Tuvegga er ein fjellformasjon med ein ”tuv m.” ( = Top, Knude, en noget spids Forhøining 

paa en Flade (Aasen 2003:777)) i seg. 

 

5.2.3.2 Låglende 

I mitt materiale er 29 av utmerkingsledda danna av nemne på ulike typar låglende.  

 

Dalar 

dal m. 

Utmerkingsleddet i namnet Dalevarden kjem vel av at fjellet ligg ved ein dal, utan at eg kan 

vere sikker på at det her er tale om noko relasjonsnamn, sidan det ikkje finst noko dalnamn på 

kartet over det aktuelle området. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Dalsnibba kjem vel av at fjellet ligg ved ein dal. Her er eg ikkje 

viss på om det er tale om eit relasjonsnamn eller ikkje, for den einaste namngjevne dalen på 

kartet i dette området er Flydalen, og han ligg eit stykke unna fjellet. 

 

Skar 

skar n. 

Skardhornet ligg ved eit skar som ikkje er namngjeve på kartet. 

 

Skardtinden ligg ved eit skar som ikkje er namngjeve på kartet. 

 

Skarfjellet er eit fjell med mange skar/skorer i seg. 

 

Skarrabben er eit fjell med mange skar/skorer i seg. 

 

Søkk 

botn m. 

Botnaberget ligg ved ein dalbotn som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

kopp m. 

Koppefjellet  ligg ved ein kopp som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Kopphornet  ligg ved ein annan kopp som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Kopphornet ligg ved ein tredje kopp som ikkje er namngjeven på kartet.  

 

skål f. 

Skålahornet ligg ved ei skål i terrenget som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Skålahornet ligg ved ei anna skål i terrenget som ikkje er namngjeven på kartet. 
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Flater 

fet f. 

Fetegga ligg ovanfor ei stor flate i terrenget, noko som kan forklare utmerkingsleddet i 

namnet, sidan ”fet/fit f.” er brukt om ”sidelendt engslette” (Randers 1962:348). 

 

slette f. 

Slettehornet består av ei stor flate, slette på topp-platået. 

 

Hall 

bakke m. 

I mitt materiale er det to lokalitetar som ber namnet Bakkehornet, og utmerkingleddet i desse 

namna er kort og godt ”bakke m.”. Det kan hende det her er tale om relasjonsnamn til bakkar i 

nærleiken, men dette er vanskeleg å fastslå sidan eventuelle slike ikkje er kartfesta. 

 

brekke f. 

Brekkehornet ligg ved ei ”brekke f.” (= en Bakke, især en stor Bakke imellem en lavere og 

høiere Flade (Aasen 2003:89)) som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Brekketind ligg ved ei brekke som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

hille f. 

Hillehornet har ei ”hille f.” ( = smal Flade i en Klippe (Aasen 2003:279)) i seg. 

 

klove m. 

Klovekinn ligg ved ein ”klove m.” ( = Kløft, Vinkel; f.Ex. imellem Klipper (Aasen 2003:349)) 

i terrenget som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Klovetinden ligg ved ein klove i terrenget som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Klovetinden ligg ved ein annan klove i terrenget som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Klovtindane har ein markert klove i seg. 

 

Klovningsnibba har ei markert ”klovning f.” ( = Revne, Sprække (Aasen 2003:349)) i seg. 

 

klype n. 

Klypfjellet har eit markert ”klype n.” ( = en smal Bjergkløft (Aasen 2003:350)) i seg. 

 

li f. 

Lianibba ligg ved ei li som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Lianibba ligg ved ei anna li som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

Liavarden ligg ved ei tredje li som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

flå m. 

Storeflåegga har ei stor ”flå f.” ( = Afsats i ei Bjergside, en liden Flade imellem bratte Klipper 

(Aasen 2003:168)) i seg. 
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5.2.3.3 Vatn og vassfar 

I mitt mateiale er 6 av utmerkingsledda danna av nemne på vatn og vassfar.  

foss m. 

Utmerkingsleddet i namnet Fossenibba er ”foss m.”, noko som stemmer overeins med at det 

renn fleire fossar ned frå fjellet – fossar som ikkje er namngjevne på kartet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Fossenipa er ”foss”, noko som stemmer overeins med at det renn 

ein stor foss ned frå fjellet, kalla Breidteigelva. 

 

løk m. 

Utmerkingsleddet i namnet Løkeberget kan vere ”løk m.” ( = Bæk, Vanddrag; især om dybe 

og stillerindende Bække (Aasen 2003:441)), noko som kan stemme bra med tilhøva på staden, 

då faktisk renn ei lita elv langs sida av fjellet. Teoretisk sett kan utmerkingleddet også vere 

lauk. I så tilfelle blir utmerkingsleddet ei samanlikning, men det er vel lite truleg at eit fjell 

blir samanlikna med ein lauk. 

 

pytt m. 

Utmerkingleddet i namnet Pyttegga er nok ”pytt, putt m.” ( = en Pyt, en Vandhule (Aasen 

2003:535)), noko som stemmer bra med tilhøva på staden, då det faktisk ligg eit lite vatn 

nedanfor toppen av fjellet – ein pytt som ikkje er namngjeven på kartet. 

 

vatn n. 

Vasshornet ligg midt i mellom fleire vatn og har truleg fått utmerkingsleddet sitt med 

bakgrunn i desse realtilhøva. 

 

Ved Vasshornet finn ein eit lite vatn like under toppen som ikkje har noko kartfesta namn, og 

dette er nok bakgrunnen for utmerkingsleddet i namnet. 

 

5.2.3.4 Materiale  

I mitt namnetilfang er 55 av utmerkingsledda danna av nemne på det ein kan karakterisere 

som materielle substansar i naturen.  

fonn f. 

Utmerkingsleddet i namnet Breidfonnhornet botnar nok i at det om vinteren/våren plar gå ei 

brei snøfonn ned frå fjellet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Geitfonnegga har nok samanheng med at det om vinteren/våren 

går ei snøfonn frå fjellet. Det er mogeleg at denne fonna har teke geiter ein eller fleire gonger, 

men den mest sannsynlege forklaringa på utmerkingsleddet er at fonna faktisk liknar på ei geit 

etter at ho har rasa frå seg. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Kvitfannegga kjem truleg av at det om vinteren/våren plar gå ei 

kvit snøfonn ned frå fjellet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Kyrfonntinden botnar nok i at det om vinteren/våren går ei 

snøfonn frå fjellet. Det er mogeleg at denne fonna har teke kyr ein eller fleire gonger, men den 

mest sannsynlege forklaringa på utmerkingsleddet er at fonna faktisk liknar på ei kyr. 

 

grjot m. 

Utmerkingsleddet i namnet Grautnibba har nok samanheng med at fjellet har mykje stein i 

seg (grjot m. = Steen (Aasen 2003:238)).  
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Eit av dei mest høgfrekvente utmerkingsledda i mitt namnemateriale er Grøt-, og eg 

har funne heile 13 fjell som ber namnet Grøthornet og 1 fjell som ber namnet Grøtnipa. 

Utmerkingsleddet i mange av desse namna botnar nok i at fjella har mykje stein (steinur) i 

seg, noko som også stemmer godt overeins med realtilhøva iallfall på mange av dei aktuelle 

fjella. Men sidan så mange fjell har dette utmerkingsleddet, kan det også her vere tale om 

analogisk namngjeving (jf. namn på Sand-). 

 

is m. 

Utmerkingsleddet i namnet Isflåna botnar nok i at det legg seg is på fjellet. 

 

jord f. 

Utmerkingsleddet i Litlejordhornet har nok samanheng med at det er lite jord på fjellet, kan 

hende fordi jorda som var der har rasa ned. Ei slik tolking av dette fjellnamnet blir styrkt av 

det faktum at ein på andre sida av Herdalen finn Torvløysa ( = fjellet utan torv i toppområdet). 

 

mel m. 

Utmerkingleddet i namna Melegga og Melshornet kjem nok truleg frå det same ordet. Ivar 

Aasen (2003:461) definerer ordet ”mel m.” som ”Sandbakke, høy Bakke som har dannet sig 

ved Nedstyrtning af Sand og Jord, især langs Vand eller Elveløb.” Denne definisjonen 

stemmer godt overeins med tilhøva på staden for alle dei tre fjella med namn på Mel- i mitt 

materiale. Likevel har eg valt å plassere namnet Melshornet i Ørsta under relasjonsnamna, 

sidan namnet truleg er gjeve som eit relasjonsnamn til garden Mele, i det gardsnamna 

vanlegvis er eldre enn fjellnamna. 

 
mol f. 

Utmerkingsleddet i namnet Molegga botnar nok i at ei ”mòl f.” (= en Banke af  Smaasteen 

(Aasen 2003:473)) har samla seg opp under fjellet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Raudemolsegga botnar nok i at ei raudleg mol har samla seg opp 

under fjellet. 

 

sand m. 

Eikremssandfjellet og Vikesandfjellet ligg nært kvarandre ovanfor grenda Syvden. 

Førstnemnde ligg ovanfor garden Eikrem medan sistnemnde ligg ovanfor garden Vik. Ein kan 

då tenkje seg at ein har kalla båe dei to fjella *Sandfjellet, men for å skilje dei frå kvarandre 

har det eine fått namnet Eikremsandfjellet medan det andre har fått namnet Vikesandfjellet. 

 

Eit av dei mest høgfrekvente utmerkingsledda i mitt materiale er Sand-, og eg har funne 3 

lokalitetar som ber namnet Sandegga, 5 lokalitetar som ber namnet Sandfjellet og 4 lokalitetar 

som ber namnet Sandhornet. Utmerkingsleddet i nokre av desse namna kjem kan hende av at 

dei aktuelle fjella har spesielt mykje sand i seg. Likevel kan det tenkjast at fleire av desse 

namna ikkje er gjevne ut frå eit slik terrengspesifiserande kjenneteikn, men tvert imot i 

mangel på slike typiske kjenneteikn. I så tilfelle kan ein her snakke om analogisk 

namngjeving. 

 
Mosvarden ligg ved Mosvatnet og Mosvasselva, og alle desse lokalitetane ligg ved ein mo ( = 

Flade, Slette; især en tør og sandig Flade langs et Vanddrag (Aasen 2003:470)) som ikkje er 

namngjeven på kartet. 
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skred n. 

Utmerkingsleddet i namnet Buskredhornet botnar nok i at det om vinteren/våren plar gå ei 

snøfonn frå fjellet og ned mot bygningane ( = bu) på Muldalssætra. Ei anna mogleg tolking av 

namnet er at snøfonna dreg med seg mineralhaldig jord som er god for grøda ( bu f. = 

Gjødsel, Gjødning for Jorden (Aasen 2003:97)). 

 

Utmerkingsleddet i namnet Heidskredhornet har nok samanheng med at det om 

vinteren/våren plar gå ei snøfonn frå fjellet og ned mot heia under fjellet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Kalveskrednipa kjem truleg av at det om vinteren/våren går ei 

snøfonn frå fjellet. Den mest sannsynlege forklaringa på utmerkingsleddet i dette namnet er at 

det viser til ein snø- eller isbre som kalvar (dvs. slepp frå seg snøen eller isen lik ei ku som 

slepp frå seg / føder ein kalv). Teoretisk sett er det også mogeleg at denne fonna har teke 

kalvar ein eller fleire gonger, eller at fonna liknar på ein kalv etter at ho har rasa frå seg, men 

dette held eg for å vere mindre sannsynlege forklaringar. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Smørskredtindane botnar nok i at det om vinteren/våren plar gå 

snøfonner frå fjellet som dreg med seg grøderik jord ned i Norangsdalen (Randers 1962:367). 

 

Utmerkingsleddet i namnet Storskredfjellet har nok samanheng med at det om vinteren/våren 

plar gå ei stor snøfonn ned frå fjellet. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Utålhornet kjem truleg av at det om vinteren/våren stendig rasar 

frå fjellet; rasa er altså utålige, utolmodige (Randers 1962:362). 

 
smør n. 

Utmerkingsleddet i namnet Smørkinna botnar nok i at det er grøderik jord i dalen under fjellet 

(Randers 1962:362). 

 

snø m. 

I mitt materiale finst det 2 lokalitetar som ber namnet Snøhornet, og utmerkingleddet kjem 

nok her av at det ligg snø på desse fjella relativt lenge utover våren. 

 

sor n. 

Utmerkingsleddet i namnet Sarshornet kan kome av at det under fjellet ligg eit vatn som det 

om våren dannar seg ”sar/sor n.” ( = et Lag af smaa Iisklumper paa Vandet; en tynd Iiskorpe 

(Aasen 2003:590 og 672)) på.  

 

sva n. 

Svadtindane har mykje ”sva n.” ( = en nøgen Klippegrund, Bjergskraaning hvor Jorden er 

afskyllet eller udstyrtet ved skred (Aasen 2003:713)) i seg. 

 

vor m. 

Utmerkingsleddet i namnet Vorkinna har nok samanheng med at det er ein ”vor m.” ( = en høi 

Banke af Steen eller Grus, f.Ex. efter Jordskred (Aasen 2003:862)) under fjellet. 

 

ur f. 

Utmerkingsleddet i namnet Gråurdegga kjem truleg av at fjellet har ei ur av grå steinar i seg. 
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Utmerkingsleddet i namnet Geitfonnegga botnar nok i at det om vinteren/våren går ei snøfonn 

frå fjellet. Det er mogeleg at denne fonna har teke geiter ein eller fleire gonger. Ei anna 

mogleg forklaring på utmerkingsleddet er at fonna liknar på ei geit etter at ho har rasa frå seg, 

men det held eg for å vere ei mindre sannsynleg forklaring. 

 

Utmerkingsleddet i namnet Sandurdfjellet har nok samanheng med at fjellet har ei ur av små 

steinar i seg. 

 

Utmerkingsleddet i Ureggene kjem truleg av at fjellet har ei steinur i seg. 

 

Utmerkingsleddet i Urfjellet botnar nok i at fjellet har ei steinur i seg. 

   

5.2.3.5 Fauna  

I mitt materiale er 20 av utmerkingsledda danna av faunanemne. 

bekar m. 

Utmerkingsleddet i namnet Bekarshornet er ”bekar m.” ( = en Væder (Aasen 2003:63)). Det 

er vanskeleg å avgjere om dette namnet botnar i at det har vore vanleg å ha sauebukkar i dalen 

under fjellet eller i at ein har samanlikna fjellet med ein saubukk eller med hornet på ein 

sauebukk. I det siste tilfellet er det tale om eit einledda samanlikningsnamn, og då har namnet 

ikkje utmerkingsledd i det heile. 

 

bjørn m. 

Utmerkingsleddet i namnet Bjørnegga botnar anten i at det har vore sett bjørn i området kring 

fjellet eller i at fjellet har blitt samanlikna med ein bjørn, eventuelt at ein har tenkt på fjellet 

som noko stort, lik ein bjørn. 

 

Namnet Bjørnenakken botnar truleg i at nakken, fjellet har blitt samanlikna med ein bjørn 

eller i at ein har samanlikna fjellet med nakken til ein bjørn. Namnet kan også botne i at det 

har vore sett bjørn i området, sjølv om dette er mindre truleg, då det må ha vore lite bjørn i 

ytre strok av Sunnmøre. 

 

geit f. 

I mitt materiale finst det 4 namn som startar på Geit-. Det er Geitnibba, Geitfjellet og to 

lokalitetar som ber namnet Geithornet. Ein kan tenkje seg to eller tre moglege måtar desse 

namna har kome i stand på. Ei forklaring går på at namna er samansette av eit 

terrengspesifiserande utmerkingsledd, Geit-, som viser til at geiter beiter under fjella, og eit 

terrengkarakteriserande grunnord, -nibbe, -fjell eller -horn, som viser til forma på fjella. Ei 

anna tolkingsmoglegheit går på at fjella har blitt samanlikna med ei geit. For namnet 

Geithornet finst det også ei tredje tolkingsmoglegheit, nemleg at namnet er eit einledda 

samanlikningsnamn (jf. Zilliacus 2002:214), slik at fjella har blitt samanlikna med hornet på 

ei geit. 

 

hest m. 

I mitt materiale finst det 3 namn som startar på Hest-. Det er to lokalitetar som ber namnet 

Hestefjellet og ein som ber namnet Hestehornet. Ein kan tenkje seg to moglege måtar desse 

namna har kome i stand på. Ei forklaring går på at namna er samansette av eit 

terrengspesifiserande utmerkingsledd, Hest-, som viser til at hestar beiter under fjella, og eit 

terrengkarakteriserande grunnord, -fjell eller -horn, som viser til forma på fjella. Ei anna 

tolkingsmoglegheit går på at fjella har blitt samanlikna med ein hest. 
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kyr f. 

Namnet Kyrfjellet botnar truleg i at kyrne beiter på Ripsdalssætra, som ligg under fjellet. 

Namnet kan også botne i at ein har samanlikna fjellet med ei kyr, men dette er mindre truleg. 

 

merr f. /marr m. 

Utmerkingsleddet i namnet Maratind kan vere ei genitivsform av ”merr f.” eller ei 

fleirtalsform av ”marr m.” ( = hest) (Randers 1962:359).  I så tilfelle viser utmerkingsleddet 

anten til at hestar har beitt under fjellet eller til at fjellet liknar på ein hest. Det første tolkinga 

er meir sannsynleg enn den siste, sidan det nok har vore hestar på garden under fjellet 

samstundes som fjellet ikkje liknar mykje på ein hest.  

 

ramn m. 

Utmerkingsleddet i namnet Ramnefjellet botnar nok i at det er ramnar i det aktuelle fjellet. 

 

sau m. 

I mitt materiale finst det 2 lokalitetar som ber namnet Saudehornet. Ein kan tenkje seg tre 

moglege måtar desse namna har kome i stand på. Den mest sannsynlege forklaringa er at 

namna er samansette av eit terrengspesifiserande utmerkingsledd, Saud-, som viser til at sauer 

beiter under fjella, og eit terrengkarakteriserande grunnord, -horn, som viser til at fjella er 

spisse i forma. Denne forklaringa stemmer også godt overeins med realtilhøva ved båe dei to 

lokalitetane. Ei anna tolkingsmoglegheit går på at fjella, horna har blitt samanlikna med ein 

sau. Men ein kan også tenkje seg at Saudehornet er eit einledda samanlikningsnamn, slik at 

fjella har blitt samanlikna med hornet på ein sau. 

 

sel m. 

Namnet Selsteinen har to moglege tolkingar. Anten er namnet sett saman av eit 

samanliknande utmerkingsledd, Sel-, som viser til at steinen liknar på ein sel, og eit 

terrengkarakteriserande grunnord, -stein, eller så er Selsteinen eit einledda samanliknings-

namn, slik at fjellet har blitt samanlikna med slike steinar som selar plar sitje på. 

 
svin n. 

I mitt materiale finst det 2 lokalitetar som ber namnet Svinetinden. Utmerkingsleddet i dette 

namnet er svin. Fjella kan såleis ha blitt samanlikna med eit svin. Men ifølge Alv Muri 

(Randers 1962:369) blei dyrenamn som okse, galte, svin, hund o.fl. brukt til å spesifisere øyar 

og skjær  som er farlege for båtferdsla. Dei to fjella som ber namnet Svinetinden ligg slik til at 

dei er godt synlege frå skipsleia langs Storfjorden. Såleis er det mogleg at dette er namn 

gjevne av sjøfolk som har vore vane med å bruke utmerkingsleddet Svin- (jf. Svinøya). 

 

vêr m. 

Utmerkingsleddet i namnet Vedahornet er nok ei dialektform av ”vêr m.” < ”Veder (e´) m.“ 

(=  Væder, Handyr af Faareslægten (Aasen 2003:832)). Det er vanskeleg å avgjere om dette 

namnet botnar i at det har vore vanleg å ha sauebukkar i dalen under fjellet eller i at ein har 

samanlikna fjellet med ein sauebukk eller med hornet på ein sauebukk. I det siste tilfellet er 

det tale om eit einledda samanlikningsnamn, og då kan har namnet ikkje utmerkingsledd i det 

heile. 

 

ørn f. 

Utmerkingsleddet i namnet Ørnefjellet botnar nok i at det er eller har vore ørner på fjellet. 
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5.2.3.6 Flora  

I mitt materiale er 8 av utmerkingsledda danna av nemne frå floraen. 

jolgrø n. 

I mitt materiale finst det 4 namn som startar med Jol-. Det er Jolgrøeggene, Jolgrøhornet og 

to lokalitetar som ber namnet Jolhornet. Utmerkingsleddet i desse namna viser nok til at 

planten jol grør ( = veks) under fjella. Planten kvann-jol er iallfall nokså utbreidd på 

Sunnmøre, og i tidlegare tider var den ettertrakta.  

 

kvanngrø n. 

I mitt materiale finst det 2 namn som startar med Kvann-; Kvanngrønakken og den 

høgareliggande Kvanngrønibba like ved. Utmerkingsleddet desse namna botnar nok i at anten 

fjellplanten kvann eller den ettertrakta planten kvann-jol grør i området kring desse fjella. I 

det siste tilfellet er fjellnamna reduksjonsnamn. 

  
solei m. 

Utmerkingsleddet i namnet Soleihornet botnar nok i at planten soleie veks under fjellet. 

 

åre m. 

Utmerkingsleddet i namnet Årekinna kan botne i at treslaget or veks under fjellet. 

 

5.2.4 Eigenskap 

I denne hovudkategorien har eg samla alle utmerkingsledda som viser til ein eller annan 

eigenskap ved lokaliteten. Det er i denne kategorien ein finn andre ordklassar enn substantiv i 

utmerkingsleddet. I oversynet nedanfor har eg delt kategorien ”Eigenskap”, som til saman tel 

141 namn, inn i fire underkategoriar. Det er ”Tilhøve” (11) ”Form” (30), ”Farge” (30) og 

”Storleik” (70). Under dei to sistnemnde kategoriane finn ein også nokre av 

presiseringsnamna i materialet. 

 

5.2.4.1 Tilhøve 

 

koft (adjektiv) 

Koftehornet ligg like ved Koftelva og Litlekoftvatnet, og utmerkingsleddet i namnet kjem 

truleg av at ein har meint at ein eller fleire av desse lokalitetane ligg litt innesperra til i 

terrenget, utan særleg utsikt eller av at her har vore skummelt (koft, kovt adj. = indesluttet, 

skummelt, uden Utsikt (Aasen 2003:364)). Alv Muri (Randers 1962:357) meiner 

utmerkingsleddet i dette namnet kan kome av at fjellet har blitt samanlikna med ei kofte ( = 

stor jakke), men dette finn eg lite truleg. 

 

laus (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Laushornet viser nok til at det er mykje lausmasse på fjellet, slik 

at det rasar stein frå det. 

 

løyp (verb) 

Alv Muri (Randers 1962:366) forklarar utmerkingsleddet i namnet Skjervløypfjellet som nake 

berg ( = skjerv n.) der snø, torv og/eller stein glir (løyp = få til å gli, renne), og denne 

forklaringa er etter mitt syn nokså truverdig når ein ser på realtilhøva på staden. Namnet 

Storløypfjellet kan altså truleg forklarast som ”fjellet der det rasar mykje snø, torv og/eller 

stein”. 
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reise (verb) 

Namnet Storreisfjellet kan truleg forklarast som ”fjellet som reiser seg mykje”. 

 

ska (verb) 

Utmerkingsleddet i namnet Skafjellet er truleg verbet ”ska” ( = beskue, betragte, see paa 

(Aasen 2003:610 og 629)), og tydinga blir då ”fjellet som ein kan skoda i frå”, noko som 

stemmer bra med realtilhøva på denne staden.  

 

snau (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Snaufjellet botnar naturleg nok i at det aktuelle fjellet er snautt 

med omsyn til vegetasjon. 

 

sol f. 

Utmerkingsleddet i namnet Sollia viser til ein eigenskap ved lokaliteten, nemleg at han er 

solfull.  

 
stygg (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Styggflærne viser til at fjellet er stygt og frykta. 

 

to (talord) 

Utmerkingsleddet i namnet Tovardane viser til talet på steinvardar på toppen av fjellet. 

 

vind m. 

Utmerkingsleddet i namnet Sunnavindsnipa viser til at det ryk snø frå fjelltoppen om vinteren 

når vinden står på frå sør. 

 

5.2.4.2 Form  

 

brei (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 4 namn med adjektivet Brei- som utmerkingsledd; Breidefjellet, 

Breidfjellet (2) og Breifjellet. Utmerkingsledda i desse namna botnar nok i at dei aktuelle 

fjella er omfangsrike eller har ei brei side som vender ned mot busetnaden.  

 

halle (verb) 

Utmerkingsleddet i namnet Hallehornet viser nok til at heile vestsida av fjellet hallar ned mot 

Romedalen i Ørsta. 

 

hurklute (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Hurklutefjellet kjem nok av at fjellet er hurklute ( = ujevn, haard, 

knudret (Aasen 2003:294)) i forma. 

 

kvass (adjektiv) 

Utmerkingsleddet Kvass- finn ein att i 3 namn i mitt materiale; Kvassehornet, Kvasshornet og 

Kvasstinden. Det viser naturleg nok til at dei aktuelle fjella er relativt kvasse i forma. 

 

lang (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 5 namn med adjektivet Lang- som utmerkingsledd; Langegga (2), 

Langerabben, Langfjella og Langhornet. Utmerkingsledda i desse namna botnar nok i at dei 

aktuelle fjella er langstrekte eller har ei lang side som vender ned mot busetnaden. Langfjella 

er elles ikkje namn på eit einskildfjell, men på eit mindre fjellområde. 
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ram (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Rametinden botnar nok i at ein har sett på fjellet som sterkt og 

massivt ( ram = stærk, dyktig (Aasen 2003:540)). Teoretisk sett kan det også ha samanheng 

med at ein har sett på fjellet som ei ramme for Molladalen, men dette finn eg mindre truleg. 

 

rund (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 4 namn med adjektivet Rund- som utmerkingsledd; Rundefjellet, 

Rundegga, Rundehornet og Rundhornet. Det viser naturleg nok til at dei aktuelle fjella er 

relativt avrunda i forma.  

 

 

skarp (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Skarphornet viser naturleg  nok til at det aktuelle fjellet er relativt 

skarpt og kvasst i forma. 

 

skurvet (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Skurvethornet viser naturleg nok til at det aktuelle fjellet er 

skurvete og uryddig på overflata og/eller i forma. 

 

slett (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namna Slettfjellet og Slettheia botnar naturleg nok i at dei aktuelle fjella er 

slette og jamne på overflata og / eller i forma. 

 

tre (talord) 

Utmerkingsleddet i namnet Tretindane viser til talet på spissar/toppar på fjellet. 

 

tver (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 6 utmerkingsledd på Tverr-; Sætertverrfjellet og Tverrfjellet (5). 

Utmerkingsleddet i desse namna viser nok til at dei aktuelle fjella anten er tvere ( = flate) i 

toppen eller at dei er tvervende i høve til eit anna, større fjell. 

 

5.2.4.3 Farge  

 

blå (adjektiv) 

I mitt materiale har eg heile 21 namn med fargeadjektivet Blå- som utmerkingsledd; Blåfelden 

(1), Blåfjell (1), Blåfjellet (8), Blåhornet (6), Blåtind (3) og Blåtinden (2) – om ein reknar 

presiseringsnamna Fremste Blåhornet og Heimste Blåhornet som to namn. Det er ikkje så 

merkeleg at dette er det mest høgfrekvente fargeadjektivet mellom utmerkingsledda, då 

mange fjell har ein blåaktig farge. 

 

grøn (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Grønetinden botnar nok i at det veks grønt gras og grøn mose etter 

måten langt oppetter sida på dette fjellet, særleg når ein samanliknar med fjella i kring, som er 

heilt snaue. 

 

grå (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Gråfjellet botnar sjølvsagt i at fjellet er grått på let. Eigentleg er 

det litt underleg at ikkje fleire fjellnamn har fått dette som utmerkingsledd, då dei fleste fjell 

vel har ein slags gråfarge i seg.   
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raud (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namna Raudetindane og Raudtinden botnar nok i at fjella som ber dei 

aktuelle namna kan synast å vere raudt på let. Det same gjeld truleg namnet / fjellet Røstallen. 

 

svart (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 5 namn med fargeadjektivet Svart- som utmerkingsledd; Svartefjellet, 

Svartegga, Svartetindane, Svartetua, Svartfjellet. Utmerkingsleddet i desse namna botnar 

naturleg nok i at fjella som ber namna er svarte på let. 

 

5.2.4.4 Storleik  

 

høg (adjektiv) 

I mitt materiale har eg så mykje som 15 namn med adjektivet Høg- som utmerkingsledd; 

Høgeggane (1), Høgehornet (2), Høgenipa (2), Høgfjellet (3), Høghornet (4), Høgstolen (2) 

og Høgåsen (1) – om ein reknar presiseringsnamna Fremste Høghornet og Heimste 

Høghornet som to namn. Ein skulle tru at fjella som har Høg- som utmerkingsledd, er det 

høgste fjellet i det området det ligg,  eller at eit fjell med dette utmerkingsleddet stod i 

opposisjon til eit anna fjell med Låge- som utmerkingsledd. Slik er det også i nokre tilfelle, 

men det treng ikkje vere slik. Romedalen, ein sidedal til Follestaddalen, er avgrensa av ei 

tinderekkje på kvar side. Den vestlege av desse rekkjene består av 5-6 markerte toppar. To av 

desse har fått det likelydande namnet Høgehornet, utan at dei ligg inntil kvarandre. Det er 

altså ikkje tale om noko slags fremste/heimste- eller nordre/søre-relasjon. Det nordlegaste 

Høgehornet er ikkje det høgste fjellet langs den omtala tinderekkja. Dette gjeld forresten også 

Høgehornet ved Viddal i Ørsta, som er klårt lågare enn nabotoppane Kårdalstindane og 

Kalveskrednipa. Dermed må ein konkludere med at eit *Høgehornet ikkje treng å vere det 

høgste fjellet på den staden det ligg.  Ei anna sak er at det kan sjå ut som om desse toppane er 

dei høgste toppane når ein står ved gardsbusetnaden / setrane. Men heller ikkje det gjeld i alle 

tilfelle, og iallfall ikkje for det nordlegaste Høgehornet i Romedalen. 

 

litle (adjektiv) 

I mitt materiale har eg så mykje som 16 namn med adjektivet Litle- som utmerkingsledd; 

Litleblæja, Litlebøra, Litlegrøtet, Litlehornet (9), Litlenipa, Litleskruven, Litletinden og 

Litletoren. I tillegg har eg registrert 8 reine presiseringsnamn med Litle som presiseringsledd; 

Litle Gophornet, Litle Krokhornet (2), Litle Såthorn, Litle Verhalden, Litle Vesteråshornet og 

Litle Eidskyrkja. Alle desse namna står i opposisjon til eit namn på eit fjell i nærleiken av 

typen Store Krokhornet, Storebøra eller berre Blæja, og motivasjonen bak namngjevinga har 

då vore å skilje ut det vesle fjellet frå det store fjellet. 

 

låg (adjektiv) 

I mitt materiale har eg 4 namn med adjektivet Låg- som utmerkingsledd; Lågehornet, 

Lågenipa, Lågnausen og Lågstolen. Det andre og det siste av desse namna står i opposisjon til 

eit namn på eit fjell i nærleiken, høvesvis Høgenipa og Høgstolen, og motivasjonen bak 

namngjevinga har då vore å skilje det låge fjellet frå det høge. Dei to andre utmerkingsnamna 

botnar nok berre i at dei aktuelle fjella er låge i høve til dei andre fjella i det same området. 

 

små (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Småhornet står i opposisjon til utmerkingsleddet i namnet på det 

nærliggande fjellet Storhornet. Det er verdt å merkje seg at dette er det einaste namneparet 

med utmerkingsledda Små-/Stor- i mitt materiale, trass i at Stor- er det mest høgfrekvente av 

alle utmerkingsledda i materialet. 
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stor (adjektiv) 

Stor- er det mest høgfrekvente av alle utmerkingsledda i mitt materiale. Heile 32 namn har 

adjektivet Stor- som utmerkingsledd; Storbarden, Storbua, Storebøra, Storegga, Storehanen, 

Storehornet (7), Storenipa, Storesarpen, Storetind, Storetua, Storetuva, Storevarden, 

Storfjellet (4), Storhammaren, Storhornet (8) og Storkjelen. I tillegg har eg registrert 2 reine 

presiseringsnamn med Store som presiseringsledd; Store Krokhornet og Store Verhalden.  

Nokre av desse namna står i opposisjon til eit namn på eit fjell i nærleiken av typen Litle 

Krokhornet og Litlebøra, og motivasjonen bak namngjevinga har då vore å skilje ut det vesle 

fjellet frå det store fjellet. Men nokre av namna med Store- som utmerkingsledd står ikkje i 

opposisjon til noko namn med Litle- som utmerkingsledd. Funksjonen til mange av desse 

namna har då berre vore å peike ut det aktuelle fjellet som stort og/eller høgt i forhold til dei 

andre fjella i området. Dette høver bra f.eks. for Storhornet ved Bjørke i Ørsta, som heilt klart 

er det høgste fjellet i sitt geografiske område. For andre fjell att, høver heller ikkje denne 

karakteristikken. Ser ein f.eks. på Storhornet ved Valldalen i Norddal, er det slett ikkje det 

høgste eller største fjellet i nærområdet, og det har heller ikkje noko motsvar i eit *Litlehornet 

i nærleiken. Kva som har vore motivasjonen bak utmerkingsledda i namna på denne typen 

fjell, er vanskeleg å seie, men mange av fjella som har Stor- som utmerkingsledd, ligg nær 

busetnaden, slik at det gjerne ser ut som om dei er store/høge samanlikna med fjella i 

nærleiken.  

 

tjukk (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Tjukkhornet viser til at fjellet er omfangsrikt og kraftig. Namnet 

grensar til å vere skjemtande. 

 

trong (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Trongegga viser til at fjellet er relativt smalt i toppområdet. Dette 

stemmer for så vidt bra med dei faktiske tilhøva på fjellet, men som egg, kan ein ikkje seie at 

området er spesielt smalt. 

 

5.2.5 Lægje  

I denne kategorien har eg samla utmerkingsledda som viser til kvar i terrenget fjellet ligg. 

Som regel er utmerkinga då gjeven ut frå ein spesiell namngjevingsstad / gard, slik at ho blir 

deiktisk (Middagshornet, Fremste Nøvedalshornet vs. Heimste Nøvedalshornet), eller så er 

utmerkinga gjeven i relasjon til eit anna fjell i nærleiken (Nordre Snarhornet vs. Søre 

Snarhornet,  Store Krokhornet vs. Vesle Krokhornet). I utgangspunktet har eg ein heil del 

slike namn i mitt materiale, men eg har valt å registrere dei namna som har ei laus presisering 

under sine respektive kategoriar. På det viset vil berre namn av typen Fremstehornet og 

Middagshornet kome med her medan eit namn som Fremste Nøvedalsdalshornet hamnar i 

kategorien ”Landskaps- og terrengformasjonar” under ”Dal”. Dermed tel denne kategorien 

berre 15 namn. 

 

dugurd m. 

Alv Muri (Randers 1962:364) meiner at utmerkingsleddet i namnet Dalmannshornet er 

omskriving av ordet ”daurmål” / ”dugurd”, dvs. måltidet ein inntok ved dugurdstid, som er kl. 

11 om føremiddagen. Utmerkingsleddet viser då til at sola står over Dalmannshornet på dette 

tidspunktet sett frå namngjevingsstaden, som her må ha vore Velledalen i Sykkylven. Namnet 

er deiktisk sidan sola står over det same fjellet på heilt andre tidspunkt sett frå andre stadar. 
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fremste (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Fremstehornet viser nok til at dette fjellet er det fremste hornet i 

Dravlausdalen, sett frå Dravlaus i Volda. 

 
med (adverb) 

Utmerkingsleddet i namnet Medhornet kan vere adverbet ”med, mid”, som viser til at fjellet 

ligg ved busetnaden i Stordalen. 

 
merafta m. 

Utmerkingsleddet i namnet Meraftafjellet viser til at sola står over fjellet ved merafta ( = 

midtaften (Aasen 2003:464)) sett frå namngjevingsstaden, som her må ha vore Glomset i 

Skodje. 

 

middag m. 

I mitt materiale har eg 10 namn med utmerkingsleddet Middag- som utmerkingsledd; 

Middagshesten, Middagshornet (7) og Middagsnibba (2). Utmerkingsleddet i desse namna 

viser til at sola står over toppen på det aktuelle fjellet sett frå ein bestemt ståstad / gard i 

nærleiken. 

 

ytst (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Ytstehornet viser til at dette er fjellet som ligg lengst ute i fjorden 

av fjella i nærleiken av namngjevingsstaden, som i dette tilfellet må vere Skageflå eller 

Knivsflå i Stranda kommune. 

  

5.2.6 Samanlikning  

I denne kategorien har eg samla alle utmerkingsledda som er gjevne gjennom assosisjon til 

gjenstandar, kroppsdelar eller liknande. Kategorien femner om 38 namn i alt. 

 

aksel m. 

Utmerkingsleddet i namnet Akslahornet viser til at fjellet har ei aksel-liknande form (jf. 

utgreiinga om grunnordet ”aksl f.” i kapittel 3). 

 

bolle m./ bollete (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Bolleberget botnar i at forma på fjellet blir samanlikna med ein 

bolle. Det same gjeld utmerkingsleddet i Bolleteberget, sjølv om leddet her er danna av eit 

adjektiv. 

 

brand m. 

Utmerkingsleddet i namnet Brandefjellet botnar nok i at fjellet har blitt samanlikna med ein 

brand (jf. utgreiinga om samanlikningsordet ”brand m.” i kapittel 4). 

  

 

 

garre m. 

Utmerkingsleddet i namnet Garretinden viser til at fjellet er spisst og kvasst i forma, lik ein 

”garre m.” ( = Pig, Spids (Aasen 2003:208)). 

 

geitemjølk f. 

Utmerkingsleddet i namnet Geitmjølkhornet botnar nok i at snøen som ligg att på fjellet om 

våren/sommaren lliknar på (geite)mjølk som har runne nedover fjellsida. 
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harpe f. 

Utmerkingsleddet i namnet Harpehornet kan vise til musikkinstrumentet harpe, men i så 

tilfelle trur eg ikkje det er tale om samalikning med utsjånaden på dette instrumentet, men 

derimot med lyden som kjem av det, i det lyden frå elva som renn gjennom dalen under fjellet 

kan gje assosiasjonar til lyden som kjem frå ein harpe. 

 

holme m. 

Utmerkingsleddet i namnet Holmshornet viser kan hende til at fjellet liknar på ein holme, 

berre med den skilnaden at denne ”holmen” ligg høgt over havet. Namnet kan også vere eit 

relasjonsnamn, men eg har ikkje funne nokon namngjeven holme under det aktuelle fjellet.  

 

horn n. 

Utmerkingsleddet i namnet Hornseten viser truleg til at fjellet er forma som eit horn. 

 

koll m. 

Utmerkingsleddet i namnet Kollefjellet viser nok til at fjellet liknar meir på ein koll (jf. 

utgreiinga om grunnordet ”koll m.” i kapittel 3) enn på eit eigentleg fjell. Det same gjeld 

truleg utmerkingsleddet i namnet Kollhø. Namna kan også vise til at det er mindre kollar på 

sjølve fjella, men dette finn eg mindre truleg. 

 

kupe f. 

Utmerkingsleddet i namnet Kupenibba botnar kan hende i at fjellet liknar på ei omvendt 

”kupe f.” ( = en Skaal, et lidet rundt Kar (Aasen 2003:375)). 

 

kyrkje f. 

I mitt materiale har eg 5 namn med Kyrkje- som utmerkingsledd; Kyrkjefjellet (2), 

Kyrkjehornet, Kyrkjetinden og Trollkyrkjetindane. Utmerkingsledda i desse namna viser nok 

til at fjella minner om kyrkjer, eller rettare; noko som er stort og høgreist. 

 

lynghals m. 

Utmerkingsleddet i namnet Lynghalstinden viser truleg til at det er ein smal halsformasjon 

med lyngvekst under fjellet. 

 

odde m. 

Utmerkingsleddet i namnet Oddekloven viser nok til at  fjellet ligg ovanfor ein ”odde m.” ( = 

Landtunge, Næs (Aasen 2003:513)). 

 

ring m. 

Utmerkingsleddet i namnet Ringshornet viser truleg til at fjellet er forma mest som ein ring. 

 

rjå m. 

I mitt materiale har eg 2 lokalitetar som ber namnet Rjåhornet. Utmerkingsleddet i desse 

namna viser nok til at fjella kan minne om ein ”rjå / raa m.” ( = Kornstavre paa en Aker; Pæl 

eller Stang som er behængt med Korn til tørring (Aasen 2003:564, 545 og Randers 

1962:363)). 

 

rokk m. 

Utmerkingsleddet i namnet Rokkekjerringa viser til at fjellet er nabotoppen til 

Horindalsrokken (sjå utgreiinga om samanlikningsordet ”rokk m.” i kapittel 4). 
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saks f. 

Utmerkingsleddet i namnet Sakshornet viser til at fjellet liknar litt på ei opa saks. 

 

sal m. 

Utmerkingsleddet i namnet Salefjellet viser til at fjellet er forma som ein ridesal. 

 

signal n. 

Utmerkingsleddet i namnet Signalhornet viser til at fjellet har vore/vert brukt som merkefjell / 

signalhorn for sjøfarande, noko som stemmer bra overeins med det faktum at fjellet er godt 

synleg frå skipsleia. 

 

skåp n. 

Utmerkingsleddet i namnet Skaphornet viser truleg til at fjellet liknar eit skåp i forma. 

 

skoppe f. 

I ein artikkel i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag har Thomas Vinje (1980:58-60) drøfta 

utmerkingsleddet i namnet Skopphornet utførleg. Etter å ha vist at fjellet har vore brukt som 

médnamn for sjøfolk i lange tider, viser han til to moglege forklaringar. Den mest 

sannsynlege av dei er at fjellet har blitt samanlikna med ei skoppe, dvs. halen på eit krepsdyr. 

 

skjerding m. 

Utmerkingsleddet i namnet Skjerdingstindane viser nok til at fjellet kan minne om ein 

”skjerding m.” ( = Kjedelkrok, Jernkrog hvorpaa Kjedler eller Gryder ophænges over 

Ildstedet (Aasen 2003:625)). 

 

skjorte f. 

Utmerkingsleddet i namnet Skjortehornet viser til klesplagget skjorte, i det ein snøbre under 

fjellet liknar på ei skjorte når han har smelta ned til eit visst nivå om våren / sommaren 

(Jostein Fet, personleg kommentar). 

 

skurd m. 

I mitt materiale har eg 2 namn med Skurd- som utmerkingsledd; Skurdahornet og Skurdfjellet. 

Utmerkingsleddet i desse namna viser nok til at fjella ser ut som om dei har skår eller snitt i 

seg (skurd m. = Skaar, Snit, Sted hvor noget er skaaret (Aasen 2003:640)). 

 

slok n. 

Utmerkingsleddet i namnet Sloktinden viser nok til at det kan rase snø, vatn og/eller stein ned 

frå fjellet (slok n. = Mølle-Rende, hældende Rende som leder en Vandstrøm til en Mølle 

(Aasen 2003:651)). 

  

snar f. 

Utmerkingsleddet i namnet Snarhornet, både Nordre og Søre, viser nok til at fjella er vridne i 

forma (snar n. = en Vridning, Sammenslyngning (Aasen 2003:660)). 

 

svans m. 

Utmerkingsleddet i namnet Svanshornet viser kan hende til at fjellet liknar ein svans. 
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såte f. 

I mitt materiale har eg 2 namn med Såt- som utmerkingsledd; Såthaugane og Såthorn. 

Utmerkingsleddet i desse namna viser nok til at dei minner om ei såte (sjå utgreiinga om 

samanlikningsordet ”såte f.” i kapittel 4). 

 

tindete (adjektiv) 

Utmerkingsleddet i namnet Tindetefjellet viser til at fjellet er spisst og kvasst i forma, lik ein 

tind (jf. utgreiinga om grunnordet ”tind m.” i kapittel 3). 

 

tollekniv m. 

Utmerkingsleddet i namnet Tolleknivsegga viser til at fjellet er smalt og kvasst, lik egga på 

ein tollekniv. 

 

tungrem m. 

Utmerkingsleddet i namnet Tungremtindane er truleg samansett av ledda ”tunge f.” og ”rime / 

reme m.” ( = en langstrakt Forhøyning, Jordryg, Bjergryg (Aasen 2003:560)). Namngjevaren 

har truleg samanlikna dei markante ryggane som stuper frå toppene av fjellet og ned i fjorden 

med tungeliknande remar (Ragnar Standal, personleg kommentar). 

 

5.2.7 Utmerkingsledd med uklar tyding 

I arbeidet har eg støytt på ein del namn med uklar tyding. Dei fleste av dei har eg valt å 

plassere i den kategorien eg trur dei høyrer heime ut frå mi tolking. Men eitt av namna har eg 

ikkje klart å tyde i det heile, og det er Hestinghornet. 
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Kapittel 6 Parallellnamn og normering 
6.1 Utvalsområde 
På grunn av det store studieområdet har eg så langt i dette arbeidet valt å halde meg 

konsekvent til namna og namneformene på N50-serien. Føremonen med ein slik 

framgangsmåte er at ein innanfor ramma av ei hovudfagsoppgåve kan greie å avdekkje 

systematiske variasjonar i eit namnemateriale som er henta frå eit større geografisk område. 

Ulempa er at ein står i stor fare for å få både mangelfulle og jamvel feil opplysningar om 

namna. Dette gjeld særleg to tilhøve, nemleg parallellnamn og normering. På kartblada i N50-

serien er det normalt berre oppført eitt av ofte fleire brukte namn (Haslum 1998:89). I tillegg 

kan det det nok stundom vere eit mistilhøve mellom skrivemåten av namna på desse kartblada 

og den lokale uttalen av dei. Innanfor ramma av ei hovudfagsoppgåve har det ikkje late seg 

gjere å granske alle fjella og fjellnamna med omsyn på desse tilhøva. Men for å bøte på 

problemet har eg i dette kapittelet registrert parallellnamna innanfor eit mindre geografisk 

område og granska skrivemåten av dei kartfesta namna innanfor det same området. 

Utvalsområdet eg har brukt, er Kolåshalvøya og Rånahalvøya (jf. kapittel 1.2.2), som eg 

kjenner godt både dialektalt og topografisk.  

Nedanfor har eg sett opp eit oversyn over alle dei 85 kartfesta fjellnamna innanfor 

dette området. I tillegg til namneformene som er nytta på kartblada, har eg med ein rubrikk 

for den nedervde lokale uttalen og ein rubrikk for eventuelle parallellnamn. Attgjevinga av  

den nedervde lokale uttalen er for dei fleste namna sitt vedkomande henta frå den digitaliserte 

versjonen av Herredsregisteret, Oslo som er gjort tilgjengeleg gjennom ”Enhet for digital 

dokumentasjon”  (http://www.dok.hf.uio.no/). Av dei 85 fjellnamna på Kolås- og 

Rånahalvøya som er kartfesta på N50-serien, har eg funne att til saman 49 lydtranskripsjonar i 

dette registeret. Tre ulike innsamlarar har stått bak innsendingar av dette materialet i perioden 

1952-1981. Det er Alv Muri, Asbjørn Øye og Ragnar Standal. Eg har valt å bruke Muri sine 

lydtranskripsjonar som hovudkjelde, både fordi han er den einaste filologen av innsamlarane 

og fordi han har brukt den mest presise lydskrifta – Norvegia. Øye har med fleire namn enn 

Muri, samstundes som han er meir lokalkjent enn Muri, men han har berre nytta fonemisk 

lydskrift. Standal er også lokalkjent, men han har sendt inn relativt få namn med ein heller 

grov fonemisk transkripsjon. På denne bakgrunnen har eg sett opp lydtranskripsjonane i 

rekkjefylgja Muri (M), Øye (Ø) og Standal (S). Etter å ha gått gjennom dette registeret, sto eg 

likevel att med 37 namn som vanta lydtranskripsjon. For å få eit mest mogleg fullstendig 

bilete av uttalen av fjellnamna i utvalsområdet, valde eg då å sjølv samle inn uttaleprøver av 

dei aktuelle namna frå lokale informantar (Sjå Appendiks 5). Mine eigne transkripsjonar er 

attgjevne med lydskrifta Norvegia og merka med (H) for Helset. 

Registreringa av parallellnamna har skjedd ved hjelp av ulike skriftlege kjelder som 

omhandlar fjella på Sunnmøre. For å gjere oversynet nedanfor meir oversiktleg, har eg valt ei 

litt forenkla kjeldetilvising i oversynet. Såleis har eg merkt parallellnamn som er henta frå 

Sunnmørsalpane Tindelandet (Grimstad et al. 1995) med 1), parallellnamn som er henta frå 

Skiturar i Sunnmørsalpane Fjella vest for Hjørundfjorden (Standal et al. 1996) med 2), 

parallellnamn som er henta frå Fotturar på Sunnmøre (Standal et al. 2000) med  3) og 

parallellnamn som er henta frå Sunnmørsalpane Turkart (Ugland IT Group 1999) med 4). 

Truleg har endå fleire av toppane parallellnamn, men av praktiske omsyn har eg valt å halde 

meg til dei eg har funne i dei nemnde skriftlege kjeldene. Det kan elles vere grunn til å 

understreke at eg i dette oversynet berre har registrert heilt andre namn på same lokalitet – 

ikkje andre skrivemåtar av det same namnet. Derimot har eg teke med innskrenkande 

presiseringar av typen Sætretindane > Nordre Sætretind, Søre Sætretind og av typen 

Molaupstindane > Sunnavindsnipa, der eit større fjellmassiv på kartet er namngjeve med eit 

fleirtalsnamn, samstundes som einskildtoppar i det aktuelle fjellmassivet har eigne, meir 

presise namn innanfor den lokale brukarkrinsen (jf. kapittel 2.4.2) 
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6.2 Parallellnamn 
Ved å bruke andre kjelder enn N50-serien har eg altså funne heilt ulike namn på eitt og same 

fjell. I materialet har eg også funne eksempel på parallellnamn som peikar ut deler av eit 

større fjellmassiv. Konkrete eksempel på slike parallellnamn kan kaste lys over moglege 

årsaker til at ein og same lokalitet har fått ulike namn. Slike årsaksforklaringar kan igjen vere 

med på å klargjere på kva måte namn i det heile blir til – eit spørsmål som har fått stendig 

meir merksemd innanfor moderne stadnamngransking (Akselberg 2000:33). Det hadde vore 

interessant å bruke eksempla frå mitt eige materiale som utgangspunkt for ei teoretisk drøfting 

kring dette emnet, men innanfor ramma av denne oppgåva har eg ikkje funne plass til ei så 

omfemnande drøfting. Derimot har eg brukt materialet til å drøfte årsakene til at 

parallellnamn oppstår og ulike kriterium som har vore lagde til grunn når ein har valt mellom 

to eller fleire parallellnamn på N50-serien.  

I Noreg har ein lang tradisjon for å regulere dei offisielle stadnamna, men både eldre 

føresegner (1933 og 1957) og den nye stadnamnlova (Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn,  

1990), som har lege til grunn for N50-serien, set søkjelyset på skrivemåten - og ikkje på val - 

av stadnamn. Det einaste punktet som direkte går på val av stadnamn står i § 6-1 i 

føreskriftene til lova av 1990. Der heiter det at ”Dei [namnekonsulentane] kan også gi råd i 

spørsmål om namnsetjing og elles svare på spørsmål om stadnamn og stadnamnbruk 

generelt.” Eg finn det merkeleg at ein kan lage ei eiga lov for stadnamn utan å samstundes gje 

retningslinjer for val av stadnamn f.eks. ved utarbeiding av offisielle kart av typen N50. 

Spørsmålet om ein fjelltopp skal få namnet Nonshornet eller Fremste Nøvedalshornet, er 

minst like engasjerande og interessant som spørsmål om skrivemåten – Nevedalshorn eller 

Nøvedalshornet. Det er liten tvil om at mykje av den gamle namnetradisjonen, med munnlege 

overleveringar frå generasjon til generasjon, gradvis vil forsvinne i ei tid då bygdene blir 

stendig meir avfolka og gamle driftsformer blir erstatta med nye. Dermed vil overleveringa av 

stadnamn i aukande grad skje gjennom lesing av kart, noko som i sin tur inneber at 

namneutvalet på karta vil ha ein monaleg innverknad på namnebruken i eit område.  

Når ein finn så vidt lite omtale av dette emnet i stadnamnlova og i den filologiske 

faglitteraturen elles, botnar det nok i at regelverket tilseier at det er produsentane av av dei 

einskilde kartverka som er ansvarlege for utvalet av namn (Helleland 1993:144). Men heller 

ikkje innanfor den karttekniske faglitteraturen finn ein særleg mykje omtale av dette viktige 

emnet (Haslum 1998:76). I den ferske Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om 

stadnamn (2004) har ein derimot teke med ein eigen paragraf om namnevern og namnsetjing. 

I § 3 heiter det m.a.: ”Eit nedervd stadnamn kan ikkje bytast ut med eit namn utan tradisjon på 

staden dersom ikkje særlege grunnar talar for det.”  I merknaden til denne paragrafen blir 

følgjande ”særlege grunnar” nemnde; ”at namnet kan lett bli forveksla med eit anna namn i 

nærleiken, at namnet er nedsetjande og til byrde for dei som bur på staden (t.d. Pina, 

Sveltihel) eller når det nye namnet er tenkt gitt grunna behovet for identifikasjon. Vidare kan 

hendingar på ein stad gjere det naturleg å ta i bruk nye namn, t.d. kalle opp ein stad etter ein 

person som har hatt mykje å seie for eit lokalsamfunn”. Dei fleste av desse punkta er relevante 

når det gjeld kva for fjellnamn på Sunnmøre som skal vere kartfesta i N50-serien, men sidan 

denne lovendringa kom etter at kartserien var ferdig utarbeidd, har eg ikkje kommentert den 

direkte i drøftinga under.     

Ein kartograf som skal namnsetje eit kartblad, står overfor to overordna 

problemstillingar når det gjeld namneutvalet. Sidan kartbladet skal innehalde mykje annan 

informasjon enn berre attgjeving av stadnamna, må han for det første ta stilling kva for nokre 

lokalitetar som er store og viktige nok til å bli namnsette på kartet og kva for nokre lokalitetar 

som ikkje er det. For det andre må han ofte velje mellom to eller fleire parallellnamn på den 

same lokaliteten. Som tittelen peikar mot, er det denne problemstillinga eg har retta mest 

merksemd i dette delkapittelet. Den første problemstillinga er mest aktuell i område med stor 
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namnetettleik. For lokalitetstypen fjell er problemstillinga mindre aktuell, sidan det her til 

vanleg er relativt stor avstand mellom dei einskilde namneobjekta. På det viset kan nemleg dei 

aller fleste fjella bli namnsette på kartet utan at det reduserer informasjonsverdien elles. 

Likevel kan det nemnast at eg på dei kartblada som dekkjer mitt delområde B; Kolås- og 

Rånahalvøya, har funne iallfall fire fjell som ikkje er namnsette på N50-serien, trass i at dei 

aktuelle lokalitetane har vel kjende namn i den lokale brukarkrinsen. Det er Gullmorhornet, 

Raudfanntinden / Hellefjellet, Litlehornet og Bjønnatanna. Dei same lokalitetane er dessutan 

namnsette på Sunnmørsalpane Turkart  (Ugland IT Group 1999) som har same målestokk 

som N50-serien, utan eg kan sjå at dette har gått utover informasjonsverdien elles på dette 

kartet. Etter mitt syn burde derfor desse lokalitetane vere namnsette på N50-serien, kanskje 

med unntak av Bjønnatanna, som er ein mindre fjellformasjon som er knytt opp mot 

fjellmassivet Vellesæterhornet.  

Eit anna moment som vedkjem spørsmålet om kva for lokalitetar som er store og 

viktige nok til å bli namnsette på kartet, bør også nemnast her. Ikkje så reint sjeldan er det 

nemleg slik at eit fjellmassiv består av fleire separate toppar som innanfor den lokale 

brukarkrinsen er namnsette ved hjelp av ulike typar presiseringskonstruksjonar. Som det går 

fram av oversynet ovanfor brukar vi her på Sunnmøre fjellnamn som  Nordre Grøtdalstind, 

Midtre Grøtdalstind og Søre Grøtdalstind, Store Brekketind, Midtre Brekketind og Søre 

Brekketind og Fremste Nøvedalshornet og Heimste Nøvedalshornet. Alt dette er eksempel på 

det ein kan kalle innskrenkande presiseringskonstruksjonar (Haslum 1998:79). Føremålet med 

desse er å skilje ut ein nærmare bestemt del av heilskapen. Problemet er at dei ulike 

namneobjekta/fjelltoppane ligg relativt nær einannan, slik at namnetettleiken lett blir så høg at 

det går ut over informasjonsverdien elles om ein freistar å få med alle desse 

presiseringskonstruksjonane på kartet. Derfor er dei ofte, men ikkje alltid, erstatta med 

fleirtalsformer av typen Grøtdalstindane og Brekketindane.  

 Hovudproblemet når det gjeld namnsetjing av lokalitetstypen fjell, oppstår likevel når 

ein av omsyn til informasjonsverdien på kartet må velje mellom to eller fleire parallellnamn 

på den same lokaliteten. Som det går fram av oversynet ovanfor, har heile 21 av dei 85 

kartfesta fjellnamna på Kolås- og Rånahalvøya eitt eller fleire parallellnamn, noko som 

tilvsvarar om lag 25 %. Dette er truleg ein særs høg prosent samanlikna med andre 

namnegrupper. Hovudårsaka til dette er nok at lokalitetstypen fjell i større grad enn andre 

lokalitetstypar har blitt namnsett frå ulike ståstadar, dvs. frå motståande grender og evt. også 

av sjøfarande. Når ein held dette saman med det faktum at det i eldre tider var liten eller ingen 

kontakt mellom grendene på grunn av dårleg infrastruktur, forstår ein at parallelle namn på 

den same lokaliteten har fått fotfeste innanfor ulike brukarkrinsar. Om ein samanheld alle 

fjellnamna på Sunnmøre, vil ein oppdage ei rad ulike motiv bak namnsetjinga, særleg når det 

gjeld utmerkingsledda. I mange tilfelle er det då slik at motiva vil variere ut frå kva ståstad ein 

har i namngjevingsfasen. I det følgjande har eg lista opp dei motiva som etter mitt syn som 

oftast er bakgrunnen for at parallellnamn oppstår.  

1. Når utmerkingsleddet i fjellnamnet viser til lægje, er det opplagt at ståstaden i 

namngjevingsfasen vil vere avgjerande. Eit typisk eksempel på parallellnamn av denne typen  

er Fremste Nøvedalshornet/Nonshornet. Det første namnet blir brukt av innbuarane i grenda 

Follestaddalen, naturleg nok i kombinasjon med namnet Heimste Nøvedalshornet på 

nabofjellet. Namngjeving er her deiktisk. Innbuarane i nabogrenda Standal brukar det andre 

namnet, Nonshornet, med bakgrunn i at sola står over fjelltoppen ved nonstider – sett frå 

denne ståstaden.  

2. Når utmerkingsleddet i fjellnamnet er danna av eit anna primærnamn, seier det seg 

sjølv at ståstaden i namngjevingsfasen kan vere avgjerande. På det viset kan ein få 

parallellnamn av typen Langenestinden/Standalhornet. Det første namnet er danna med 
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utgangspunkt i skjergardsnamnet Langeneset medan det andre er danna med utgangspunkt i 

gardsnamnet Standal. 

3. Når utmerkingsleddet i fjellnamnet viser til ein eigenskap ved fjellet, kan også 

ståstaden i namngjevingsfasen vere avgjerande. På det viset kan ein få parallellnamn av typen 

Breitinden/Langenestinden. Eit fjell som ser breitt ut frå sjøen, kan sjå alt anna enn breitt ut 

frå ei anna grend under fjellet. 

4. Eit anna motiv som relativt ofte gjev opphav til eitt av to eller fleire parallellnamn, 

er når utmerkingsleddet viser til eit kulturnamn, og då særleg til historiske personar og segner. 

Båe desse tilfella finn vi eksempel på i oversynet ovanfor. Molladalstindane og Ystenestinden 

ber også gentivsnamna Mohns topp, Randers topp og Slingsbys topp etter kjende historiske 

personar som alle har bidrege til å gjere Sunnmørsalpane kjende. Grøtdalstindane (eigentleg 

Søre Grøtdalstind) ber også namnet Supetinden etter ei segn om Svartedauen. 

5. Eit motiv som ofte gjev opphav til ein bestemt type parallellnamn, er når ein 

snevrare brukarkrins med tilhald i nærleiken av det aktuelle fjellet, nyttar avstutta namn – ofte 

kalla nærnamn. Også dette tilfellet finn vi eksempel på i oversynet ovanfor. Det kartfesta 

namnet Staven er eigentleg eit nærnamn brukt av ein snevrare brukarkrins på Trandal. Dei 

fleste innbuarane i distriktet vil heller bruke det meir presise namnet Nes-Staven / Nesstaven.  

Eit anna eksempel på denne typen parallellnamn, finn vi i samband med eit av dei mest 

vidgjetne fjella i heile Sunnmørsalpane; Kolåstinden, som av nokså mange iallfall i ein del 

samanhengar berre blir kalla Tinden. 

Med desse momenta og ei drøfting av Vidar Haslum (1998) som utgangspunkt, har eg 

i det følgjande granska i kva grad kartografen har føreteke dei rette vala når han skulle 

kartfeste fjellnamna på Kolås- og Rånahalvøya. Dette har eg gjort på det viset at eg har drøfta 

kvart av dei namna som har registrerte parallellnamn fortløpande.  

Brekketind  / Store Brekketind, Midtre Brekketind, Søre Brekketind  

Kartografen har valt den generelle forma Brekketind på det som er ei lang, samanhengande 

tinderekkje, med fleire separate toppar, framfor fleire namn i form av presiserings-

konstruksjonar. Etter mitt syn er dette eit korrekt val, sidan dei ulike namneobjekta / 

fjelltoppane ligg relativt nær einannan, slik at namnetettleiken lett blir så høg at det går ut 

over informasjonsverdien elles om ein freistar å få med alle desse presiseringskonstruksjonane 

på kartet. Ei anna sak er at det på N50-serien faktisk står Brekketind – og ikkje Brekketindane, 

noko som må seiast å vere positivt feil. Det er trass alt snakk om fleire fjelltoppar, og den 

einaste brukte namneforma på denne fjellkjeda er fleirtalsforma (jf.  Sunnmørsalpane – 

Turkart), men dette kjem eg attende til i delkapittel 6.3.   

 

Dalagubben / Miendalstinden 

Kartografen har her valt namnet Dalagubben. Dette meiner eg er korrekt val, først og fremst 

fordi det er dette namnet som er mest kjent og brukt av folk, men også fordi namnet er 

primært og originalt, i motsetnad til sekundærnamnet Miendalstinden. 

 

Festøykollen / Grøtvarden / Romestrandhornet / Romestrandtinden 

Som det går fram av oversynet ovanfor, har kartografen i dette tilfellet valt å kartfeste tre av 

fire parallellnamn på den same lokaliteten. Etter mitt syn er dette eit godt alternativ der ein har 

plass til det på kartet, slik tilfellet er her. På dette viset slepp ein å eksludere visse 

brukargrupper og ein tek vare på ein større del av kulturarven. Det fjerde namnet som er vist i 

oversynet; Romestrandtinden, er med rette eksludert frå kartet, sidan forma på dette fjellet 

slett ikkje minner om det som ein vanlegvis set i samband med ein tind og sidan Romestrand 

er representert ved eitt av namna.  
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Grøtdalstindane / Nordre Grøtdalstind, Midtre Grøtdalstind, Søre Grøtdalstind / Supetinden 

Som i tilfellet Brekketindane, har kartografen av plassomsyn her valt den generelle 

fleirtalsforma Grøtdalstindane framfor tre presiseringskonstruksjonar, noko eg støttar. Kan 

hende burde han likevel ha funne plass til namnet Supetinden ved den sørlegaste av 

Grøtdalstindane. For rett nok er det Grøtdalstindane som er det klart mest utbreidde namnet, 

men samstundes er Supetinden eit meir særeige namn med sin bakgrunn i ei segn frå 

Svartedauen, noko som er viktig å ha med i eit kulturarvperspektiv. 

 

Grøtdalstinden / Store Kløvheitind 

Kartografen hadde i dette tilfellet valet mellom to namn gjeve frå to motståande dalføre; 

Grøtdalstinden, som er gjeve frå Urkedalen, og Store Kløvheitind, som er gjeve frå 

Velledalen. Det er vanskeleg å seie om det eine alternativet er betre enn det andre, sidan dei to 

namna truleg har om lag like store brukarkrinsar og sidan båe namna er typiske 

sekundærnamn, men kartografen valde iallfall Grøtdalstinden. 

 

Hjelledalstindane / Trandaltinden 

Kartografen har her valt namnet Hjelledalstindane. Dette meiner eg er eit korrekt val, først og 

fremst fordi det er dette som er mest kjent og brukt av folk, men også fordi dette namnet står i 

fleirtalsform, noko som stemmer godt overeins med det faktum at det er tale om ei 

hesteskoforma fjellkjede med fleire separate toppar. Ei anna sak er at den høgste av desse 

toppane av nokre blir kalla Trandaltinden, noko som kanskje burde tilseie at også dette 

namnet kom med på kartet nett ved det høgste punktet. 

  

Hundatinden / Slettetinden 

Kartografen hadde i dette tilfellet valet mellom Hundatinden og Slettetinden. Det er truleg det 

første som er mest brukt mellom folk flest, noko som talar for å velje dette namnet. 

Samstundes er Hundatinden eit sekundærnamn medan Slettetinden er eit primærnamn, noko 

som talar for å velje dette siste namnet, då primærnamna er meir originale enn 

sekundærnamna. Problemet er at Slettetinden truleg er eit mykje yngre namn enn 

Hundatinden. Utmerkingsleddet Slette- viser nemleg til at fjellet har ei stor ”slette f.” i 

toppområdet, noko ein først kan ha oppdaga etter at ein byrja å gå opp på fjellet medan 

utmerkingsleddet Hunda- viser til eit eldgammalt elvenamn. Dermed meiner eg kartografen 

har føreteke det rette valet når han har brukt namnet Hundatinden på det aktuelle fjellet. 

   

Høgehornet / Mannen 

Den aktuelle fjelltoppen ligg på ei lang tinderekkje med mange separate toppar med kartfesta 

namn. Frå nord mot sør har vi: Høgehornet, Sveddalstinden, Raudfonndalstindane, 

Høgehornet / Mannen, Kjerringo og Årsæterhornet. Kartografen har valt namnet Høgehornet 

trass i at det er eit anna fjell på den same fjellkjeda som ber det same namnet, noko som kan 

vere med på å skape namneforvirring. Etter mitt syn burde kartografen her heller ha valt 

namnet Mannen – både fordi dette er det klart mest brukte namnet og fordi det aktuelle fjellet 

ligg som nærmaste nabo til Kjerringo, slik at namna då ville ha stått i fin opposisjon til 

einannan. 

 

Høgrestind / Nøvedalstinden 

Kartografen hadde i dette tilfellet valet mellom to namn der utmerkingsledda er kartfesta som 

sjølvstendige primærnamn; Høgreset og Nøvedalen. Det er vanskeleg å seie om det eine 

alternativet er meir føremålstenleg enn det andre, sidan dei to namna truleg har om lag like 

store brukarkrinsar og sidan båe namna er typiske sekundærnamn, men kartografen valde 

iallfall Høgrestind. Ei anna sak er at dette fjellnamnet som alle andre fjellnamn som ikkje er 
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del av ein presiseringskonstruksjon, bør skrivast i bunden form; Høgrestinden, men dette 

kjem eg nærmare attende til i delkapittel 6.3.  

 

Jønshornet / Ramoen 

Som det går fram av oversynet ovanfor, har kartografen i dette tilfellet valt å kartfeste båe dei 

to parallellnamna på det aktuelle fjellet. Etter mitt syn kan dette i nokre tilfelle vere eit godt 

alternativ der ein har plass til det på kartet, noko som er tilfellet her. Båe desse namna er 

nemleg mykje brukte innanfor sine respektive brukarkrinsar (Jønshornet er eit namn som 

kjem frå gardssamfunnet medan Ramoen har sitt opphav i dei sjøfarande) og er truleg nokså 

gamle til fjellnamn å vere. Dermed blir det ekstra viktig å bevare dei for framtidige 

generasjonar, noko ei kartfesting kan vere med på.     

 

Langenestinden / Standalhornet / Breitinden 

I dette tilfellet hadde kartografen valet mellom tre parallellnamn på det same fjellet. 

Langenestinden og Standalhornet er båe sekundærnamn og samstundes dei to mest brukte. 

Det siste namnet tek utgangspunkt i utsjånaden til fjellet sett frå Hjørundfjorden og har 

dermed truleg sitt opphav i dei sjøfarande. På den eine sida kan ein då seie at dette er det 

kulturhistorisk mest interessante namnet av dei tre alternativa, men sidan det er dette som er 

minst brukt, bør kartografen knapt velje det likevel. Kva for eitt av dei to andre vala som er 

mest føremålstenleg, er vanskeleg å seie, men kartografen valde iallfall Langenestinden. 

 

 

 

Molladalstindane / Randers Topp, Mohns Topp og Ystenestinden / Slingsbys Topp 

Aust for Molladalen ligg ei lang fjellkjede med mange separate toppar og fjellnåler med og 

utan kartfesta namn. På N50-serien har ein nytta samlenemninga Molladalstindane om desse 

fjelltoppane, i tillegg til det spesifikke namnet Ystenestinden om eit fjell som ligg litt aust for 

Molladalen. Dei aller fleste av fjelltoppane og fjellnålene i Molladalsområdet har spesifikke 

namn i lokalmiljøet. Men det er utelukka å kartfeste alle desse namna på eit kartblad frå N50-

serien, då dette vil gå utover informasjonsverdien på kartet. Likevel meiner eg at kartografen 

med føremon kunne ha valt å kartfesta dei to høgste og mest markante av desse fjella, som ber 

dei allment kjente og mykje brukte genitivsnamna Randers Topp og Mohns Topp. I så tilfelle 

burde ein også ha erstatta namnet Ystenestinden med det tredje genitivsnamnet i området; 

Slingsbys Topp. Kvart av desse tre genitivsnamna har sitt opphav i kjende historiske personar 

som kvar på sitt vis har bidrege til å gjere Sunnmørsalpane kjende. Når kartografen likevel har 

utelete dei, botnar det nok i at desse namna av opplagde årsaker er relativt unge.   

 

Fremste Nøvedalshornet  / Fremste Kopphornet    / Nonshornet        

Heimste Nøvedalshornet / Heimste Kopphornet / Nøvedalshornet 

Det er her tale om to fjelltoppar med minst 6 ulike namn til saman, og desse fjella omkransar 

ein dal som i seg sjølv har minst 2 ulike namn; Nøvedalen og Koppen. Namneforvirringa er 

med andre ord nokså stor, og grunnen er at desse dalane og fjella ligg midt mellom to grender; 

Follestaddalen og Standal. Innbuarane i grenda Follestaddalen nyttar namna  Fremste 

Nøvedalshornet og Heimste Nøvedalshornet om dei to toppane medan ein f.eks. på 

Sunnmørsalpane Turkart høvesvis har nytta namna Fremste Kopphornet og Heimste 

Kopphornet om dei to same fjella. Båe desse namnepara er døme på deiktisk namngjeving 

med utgangspunkt i grenda Follestaddalen. Sett frå den motståande grenda, Standal, vil ei slik 

namngjeving vere totalt misvisande, sidan Fremste Nøvedalshornet sett frå den sida vil vere 

det heimste av dei to fjella og Heimste Nøvedalshornet vil vere det fremste. I staden brukar 

innbuarane på Standal namnet Nonshornet om Fremste Nøvedalshornet og berre 
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Nøvedalshornet om Heimste Nøvedalshornet. Men det første av desse namna er nok like 

misvisande for innbuarane i Follestadalen som namna Fremste Nøvedalshornet og Heimste 

Nøvedalshornet er for innbuarane på Standal, for sett frå denne grenda står sola over det 

aktuelle fjellet på føremiddagen – og ikkje ved nonstider!  

 Kartografen har her valt å bruke namna frå Follestaddalen; Fremste Nøvedalshornet og 

Heimste Nøvedalshornet, kan hende utfrå ein tanke om at det er desse namna som kanskje er 

utbreidde, sidan Follestadalen ligg på same side av Standaleidet som Ørsta sentrum. Dette er i 

og for seg eit viktig argument, men samstundes er det utan tvil problematisk å bruke denne 

typen deiktisk namnsetjing på eit kart som skal gjelde for alle (Haslum 1998:89). Problemet er 

naturlegvis like stort om ein nyttar Fremste og Heimste Kopphornet. Men heller ikkje det 

tredje alternative namneparet er særleg godt, sidan namnet Nonshornet berre gjev meining om 

ein ser fjellet frå Standal. Dermed kunne det her vere freistande å lansere nye namn på dei to 

aktuelle fjelltoppane, f.eks. *Vestre Nøvedalshornet og *Austre Nøvedalshornet, men å 

innføre nye namn på to så velkjende lokalitetar vil ikkje vere enkelt, og kanskje heller ikkje 

tilrådeleg, då viktig kulturarv på dette viset vil kunne gå tapt på lengre sikt. Eit anna alternativ 

for kartografen, kunne kanskje ha vore å kartfeste berre eitt namn i fleirtalsform, f.eks. 

*Nøvedalshorna, men heller ikkje dette er noko godt alternativ, då eit slikt namn ikkje 

eksisterer.  

  

Raudfonndalstindane / N. Raudfonndalstind, Midtre Raudfonndalstind, S. Raudfonndalstind 

Som i tilfellet Brekketindane og Grøtdalstindane, har kartografen av plassomsyn her valt den 

generelle fleirtalsforma Raudfonndalstindane framfor tre presiseringskonstruksjonar. Det 

meiner eg er eit fornuftig val i dette tilfellet. 

Regndalstindane / Urkedalstindane 

Dei to namna, som båe er kartfesta på N50-serien, er ikkje eigentlege parallellnamn, men 

derimot namn på kvar sine delar av den same tinderekkja. Når eg likevel har teke dei med i 

denne drøftinga, botnar det i at namna på eit vis overlappar einannan. Når ein bruker 

presiseringskonstruksjonar på dei separate fjelltoppane frå nord mot sør på denne tinderekkja, 

får ein nemleg følgjande parallellnamn: Råna / *Nordre Regndalstind, Midtre Regndalstind / 

*Nordre Urkedalstind, Søre Regndalstind / Urkedalstinden / *Midtre Urkedalstind / *Søre 

Urkedalstind. Namneforvirringa er her såleis nokså stor når det gjeld einskildtoppane i 

fjellkjeda, og årsaka er som så ofte elles at fjella har blitt namnsett frå to motståande dalføre; 

Velledalen og Urkedalen, i tillegg til at Råna truleg har fått namnet sitt frå dei sjøfarande. På 

grunn av denne namneforvirringa støttar eg heilt klart kartografens val om å bruke dei to 

generelle fleirtalsformene Urkedalstindane og Regndalstindane i tillegg til det vidkjende 

namnet Råna om den høgste toppen på fjellkjeda.   

 

Saudehornet / Trandalshatten 

I dette tilfellet hadde kartografen valet mellom namnet som blir brukt av innbuarane i den 

vesle grenda Trandal som ligg like under det aktuelle fjellet; Saudehornet, og det namnet som 

blir brukt av ein vidare brukarkrins i regionen; Trandalshatten. Han valde det førstnemnde, 

noko eg meiner var feil, både fordi det sistnemnde namnet har flest brukarar og fordi det er 

meir originalt og spanande. 

 

 Staven / Nes-Staven 

Kartografen har her valt å namnsetje det aktuelle fjellet med eit nærnamn som blir brukt av 

innbuarane i den vesle grenda Trandal. Det kan føre til namneforvirring, særleg når ein veit at 

eit anna fjell i nærleiken også ber det same namnet. Derfor meiner eg at han i staden burde ha 

valt namnet Nes-Staven / Nesstaven, som altså har med eit presiserande tillegg i form av eit 
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gardsnamn. På det viset ville ein også oppnå større einskap i namnsetjinga, i det dette namnet 

er analogt med mange andre fjellnamn av denne typen – jf. Kolåstinden og Årsæterhornet.  

 

Sunnavindsnipa / Molaupstindane 

I dette tilfellet har kartografen valt å namnsetje hovudtoppen i det aktuelle fjellmassivet i 

staden for heile tinderekkja i kring hovudtoppen. På det viset kan det hevdast at han her bryt 

med sin eigen tradisjon – jf. Molladalstindane framfor Randers Topp og Mohns Topp, noko 

som kan vere kritikkverdig. Samstundes er Sunnavindsnipa eit originalt og spanande namn 

som bør bli ivareteke for framtidige generasjonar. For å løyse dette dilemmaet, burde kanskje 

kartografen prøve å finne plass til båe namna på kartbladet. 

 

Svinetinden / Store Fossetinden  

Kartografen har valt namnet Svinetinden framfor presiseringsnamnet Store Fossetinden, noko 

eg støttar han i, sidan det er dette førstnemnde namnet som har klart størst brukarkrins. 

 
Generelt kan ein seie at kartografen i hovudsak har føreteke gode val i kartfestinga av 

fjellnamna på Sunnmøre, særleg når ein tek omsyn til dei heller vage retningslinjene ein finn 

på dette feltet i den karttekniske litteraturen og til det faktum at ein kartograf trass alt skal 

namnsetje objekt innanfor store geografiske område som det kan vere vanskeleg å skaffe seg 

detaljerte kunnskapar om. Likevel må det strekast under at det er gjort eit par uheldige val 

innanfor mitt studieområde. 

  

6.3 Normering 
Hovudkjelda for mitt namnemateriale er altså dei kartblada frå N50-serien som dekkjer det 

politisk definerte Sunnmøre. Alle desse kartblada har kome ut i nye opplag i tidsrommet 

1992-1997, med utgangspunkt i det gamle opplaget frå den topografiske hovudkartserien 

M711, som kom ut i 1960-åra. Det inneber at utgjevaren, Statens kartverk ved 

Fylkeskartkontoret i Møre og Romsdal, har vore plikta til å ta opp eventuelle klagesaker på 

normeringa av namna til ny vurdering etter at den nye stadnamnlova tok til å gjelde 1.7.1991. 

I Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (§ 4) er det nedfelt to berande prinsipp for 

normeringa:      

 
«Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn  

takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande 

rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk.»  
 

Som fleire (f.eks. Hallaråker 1997:251 og Helleland 1989:97) har påpeika, er dette to til dels 

motstridande prinsipp, sidan det ofte er store skilnader mellom ”den nedervde lokale uttalen” 

og ”gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk”. For medan den lokale uttalen ofte har mange 

særdrag som er spesifikke for ein viss namnebrukarkrins (f.eks. ei grend), baserer bokmålet 

seg på ”ein talemålsvarietet” medan nynorsken baserer seg på ”ein abstraksjon av fleire [mi 

uth.] talemålsvarietetar” (Vikør 1997:200). Vidare seier lova at ”når særlege grunnar talar for 

det, kan skrivemåten av stadnamn avvike frå gjeldande rettskrivingsprinsipp” (§ 4). I 

merknadene til § 4 i lova er slike særlege grunnar nemnt som ”at skriftforma har vore lenge i 

bruk og er vel kjend og innarbeidd”. På dette viset lyt ein ofte vege det eine prinsippet opp 

mot det andre før ein fastset skrivemåten av stadnamn. Lettare blir det ikkje av at den nye 

stadnamnlova opnar for omfattande lokal medverknad ved fastsetjing av skrivemåten (§ 6-8).  

No har ikkje desse til dels motstridande prinsippa, som gjorde seg gjeldande allereie 

frå matrikkelrevisjonen i 1886 (Hallaråker 1996:39), ført til dei største konfliktane i 

normeringa av fjellnamna. Det har vore langt større usemje om skrivemåten av namn frå 
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andre namnekategoriar. Særleg har det vore store konfliktar om normeringa av bruksnamn 

(Larsen 1995:7f), som også har fått ein eigen paragraf (§5) i stadnamnlova. Tilsvarande 

stridar innanfor normeringa av fjellnamn har eg ikkje kjennskap til. Dette skiljet botnar  for 

det første i at bruksnamna har ein lengre skrifttradisjon enn dei fleste fjellnamna, slik at 

skrivemåten av dei kan vere påverka av dansk, som ofte strid mot både ”gjeldande 

rettskriving” og ”den nedervde lokale uttalen”. I forlenginga av dette knyter det seg for det 

andre gjerne fleire kjensler til slike gamle bruksnamn enn til dei nyare fjellnamna. Ein av 

grunnane til det er at bruksnamna ofte vert nytta som slektsnamn, som gjerne har utvikla ei 

eiga skriftform, som igjen har kome i konflikt med den opphavlege skriftforma av 

bruksnamnet. 

I normeringa av fjellnamn på Sunnmøre har heller ikkje skiljet mellom gjeldande 

rettskriving innanfor nynorsk og bokmål skapt store konfliktar, sidan Sunnmøre er eit 

kjerneområde for nynorsken. I arbeidet med M711-serien brukte namnekonsulentane 

”Føresegner om skrivemåten av stadnamn” frå 1957 som rettesnor. Både denne og tidlegare 

føresegner hadde dei sjølve i stor grad vore med på å utforme og såleis fått gjennomslag for at 

nynorsk skulle vere normeringsspråk (NOU 1983:6 Stadnamn). Slik vart det fullt samsvar 

mellom den sterke tradisjonen for nynorsk skriftspråk på Sunnmøre og målsynet som var 

nedfelt i regelverket. Rett nok var regionsenteret Ålesund bokmålsdominert då som no, og det 

førte faktisk til ein protest på skrivemåten Litle-Nørve. Handelsforeininga i byen ville ha 

denne skrivemåten endra til Lille-Nørve, men protesten vart ikkje teken til fylgje (Helleland 

1989:106).  Symptomatisk nok var denne protesten retta mot eit bydelsnamn. Fjellnamna har 

fått stå uendra, også i N50-serien, som er utgjeven etter at den nye stadnamnlova tok til å 

gjelde 1. juli 1991, sjølv om ho jamsteller nynorsk og bokmål som normeringsspråk. Men 

dette tyder ikkje at det er uproblematisk å fastsetje skrivemåten av sunnmørske fjellnamn. I 

det følgjande freistar eg å kaste lys over nokre generelle problem ved normeringa av 

fjellnamn vist gjennom konkrete eksempel på fjellnamna i utvalsområdet Kolåshalvøya og 

Rånahalvøya.  

I Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (2004) har det også kome 

endringar når det gjeld ”§ 4 Reglar om skrivemåten”. Fleire av desse endringane er relevante 

for fastsetjinga av skrivemåten av fjellnamn på Sunnmøre, men sidan denne lovendringa kom 

etter at kartserien N50 var ferdig utarbeidd, har eg ikkje kommentert den direkte i drøftinga 

nedanfor.     

 

6.3.1 Bunden eller ubunden form  
Fjellnamn tilhøyrer som andre stadnamn den grammatiske kategorien proprium, som i lag 

med kategorien appellativ utgjer ordklassen substantiv. Propria har visse karakteristiske 

kjenneteikn som skil dei frå appellativa (jf. kapittel 2). Eit av desse kjenneteikna er at dei i 

prinsippet er monoreferensielle/individutpeikande, noko som i sin tur medfører at dei er 

inherent definitt, dvs. at dei ikkje har situasjonsbestemt morfologisk veksling når det gjeld 

bunden og ubunden form (Dalberg 1989:36f). Men dette hindrar ikkje at nokre proprium har 

bunden form samstundes som andre proprium har ubunden form – berre at eitt og same 

proprium ikkje vekslar mellom bunden og ubunden form. I normeringssamanheng er det 

såleis eit avgjerande spørsmål om eit proprium skal ha bunden eller ubunden form som 

offisiell skrivemåte. I ”Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn”, § 4, står det altså at ein ved 

fastsetjing av skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen og at ein skal 

fylgje gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk.  

Botolv Helleland (1990:80) understrekar at storparten av dei norske stadnamna, og då 

særleg naturnamna, er brukte i bunden form. Hallaråker (1996:44) seier seg samd i dette, men 

finn likevel grunn til å presisere at det finst ein del avvik frå denne hovudregelen, også 

mellom naturnamna. For eiga rekning kan eg allereie her leggje til at både hovudregelen og 
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avvika finst blant fjellnamna eg har henta frå N50-serien. Som eksempel på dette nemner eg 

Storetind, som står i opposisjon til Litletinden - to namn som faktisk peikar ut og skil frå 

kvarandre to ulike toppar i det same fjellmassivet. Spørsmålet som då pressar seg på, er kva 

for kriterium Statens kartverk og namnekonsulentane har lagt til grunn når dei har valt den 

eine eller den andre forma.      

Hallaråker (op.cit.) forklarar val av bunden form med at det er denne som oftast er 

brukt i den nedervde lokale uttalen (som altså er det ein i fylgje stadnamnlova og eldre 

føresegner skal ta utgangspunkt i ved fastsetjing av skrivemåten). Når ein i andre tilfelle har 

valt ubunden form, kan dette botne i to tilhøve:  

1) Det er denne forma som er brukt i den lokale uttalen frå gamalt av og fram til i dag. Dette 

gjeld i fylgje Helleland (1990:82) særleg gards- og bygdenamn som f.eks. Berg, Huser, 

Langset. Mange av desse namna kan førast attende til tidleg mellomalder, då den bundne 

artikkelen enno ikkje hadde festa seg som ein del av ordet.  

2) Forma har lang skrifttradisjon (som altså er det andre hovudpunktet i lovverket), noko som 

i sin tur har ført til at ho i nokre høve har vorte vanleg også i den lokale uttalen i nyare tid, 

særleg hjå yngre. Dette gjeld også hovudsakleg for gards- og bygdenamn som f.eks. 

Leksvik(a), Inderøy(a). Nokre av desse formene skriv seg frå 1920-åra, då ubunden form vart 

valt i ein del kommunenamn, sjølv om dei før hadde vore skrivne i bunden form, f.eks. i 

Norske Gaardnavne. Men mange av dei kan førast attende til dansk skriftform som i større 

grad nytta ubunden form i norske stadnamn (op.cit.). 

Det er ikkje overraskande at det er innanfor dei nemnde namnegruppene ein finn flest 

namn i ubunden form. Mange kulturnamna høyrer til det eldste namnesjiktet vårt og dei vart 

mykje brukte i administrativ samanheng under samkvemmet vårt med Danmark. Slik kan 

valet av den ubundne forma vere legitimt for ein del namn innanfor desse namnegruppene. 

Det same kan seiast om ein del naturnamn med høg alder og/eller lang skrifttradisjon. Men 

når det kjem til mitt studieobjekt – dei sunnmørske fjellnamna – er bruken av  ubunden form 

vanskeleg å forstå. For det første har det vore eit vanleg syn mellom stadnamngranskarar at 

dei fleste fjellnamna er relativt unge, sjølv om nokre få av fjellnamna truleg tilhøyrer det 

eldste namnesjiktet (Helleland 1997:51f, Sandnes 1968:12f). Slik kan bruk av ubunden form i 

dei sunnmørske fjellnamna iallfall ikkje generelt forklarast ut frå argumentet om høg alder. 

For det andre medfører fjellnamna sin låge alder og tilsvarande låge prestisje (Sandnes 

1968:12) at ein heller ikkje kan forklare bruken av den ubundne forma med skrifttradisjonen 

frå dansketida. For det tredje har eg aldri høyrt at nokon brukarar, korkje eldre eller yngre, har 

nytta ubunden form i fjellnamna på Sunnmøre. Det er derfor påfallande at ein i N50-serien 

finn namneformer som Blåtind, Høgrestind og Storetind. Det er såleis grunn til å setje eit 

kritisk søkjelys på Statens kartverk og namnekonsulentane sin praksis på dette feltet. Det 

einaste moglege opphavet til dei ubundne formene som eg har kome over, er Kristofer 

Randers si bok Sunnmøre (1962), der dei fleste fjellnamna er skrivne utan bunden artikkel. 

Men sjølv om dette har vore eit mykje nytta verk, synest det urimeleg at Randers sine former 

har fått gjennomslag når ein tek omsyn til momenta ovanfor. 

 

6.3.2 Eintal eller fleirtal  

Det at propria er monoreferensielle, medfører ikkje berre at dei er inherent definitt, men også 

at dei er inherent numerus (Dalberg 1989:37), dvs. at dei i motsetnad til appellativa ikkje har 

ei situasjonsbestemt morfologisk veksling mellom eintal og fleirtal. Slik står eit visst namn 

anten i eintalsform eller i fleirtalsform. Rett nok kan ein trekkje fram eksempel på namn som 

har vore brukt både i bunden og ubunden form, eintal og fleirtal, f.eks. Wergeland og 

Wergelandene,  men her er det ikkje namnet i seg sjølv, men  namneberarane som er oppgjeve 

i bestemtheit og tal. Dei aller fleste namn står i eintalsform. Når ein del namn likevel opptrer i 

fleirtalsform, botnar dette i at namnets denotatum består av fleire einingar som blir oppfatta 
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som ein einskap. Slik er det også med fjellnamna på Sunnmøre. Dei fleste toppane står for seg 

sjølv og har såleis fått namna i eintal. Men her og der finn ein fleire einskildtoppar som utgjer 

delar av eit større fjellmassiv, og då har det falle naturleg å gje heile dette fjellmassivet eit 

namn med fleirtalsform. Slik finn ein i N50-serien namn som Kvistadkjerringane og 

Rognestøyltindane. Elles har ein også namn som Sunnmørsalpane og Tafjordfjella, som er  

samleomgrep på alle fjella innanfor eit større geografisk område. I motsetnad til bruken av 

ubundne former, er ein slik bruk av fleirtalsformer etter mitt syn heilt legitim etter 

stadnamnlova, først og fremst fordi dei er i bruk i den lokale uttalen, både mellom eldre og 

yngre brukarar. 

 

6.3.3 Andre normeringsspørsmål 

Når ein skal namnsetje lokalitetar som skal festast til eit kart, vil det alltid oppstå eit dilemma; 

bør ein velje skriftformer som tek omsyn til den nedervde lokale uttalen eller bør ein velje 

skriftformer som stemmer overeins med gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk. Dess lengre 

opp mot den nedervde lokale uttalen ein legg seg dess meir kulturhistorie vil ein fange opp. 

Men samstundes vil kartbiletet bli kaotisk om ein legg seg for nær opp mot den lokale uttalen, 

sidan ein då vil få eit konglomerat av ulike dialektar innanfor ein kartserie og jamvel innanfor 

dei einskilde kartblada. Det siste kjem klart fram av mitt uttalemateriale av fjellnamna på 

Kolås- og Rånahalvøya. Dersom ein f.eks. samanliknar uttalen av det mykje brukte 

grunnordet ”tind m.” i bunden form eintal i ulike delar av dette vesle geografiske området, vil 

ein høyre iallfall tre klart fråskilde variantar av utlyden, nemleg tInd4n - tIndin9  - 

tIndI. Eit anna høgfrekvent grunnord, ”horn n.”, har minst to klart fråskilde vokalfonem i 

rotstavinga, nemleg ho6n9n93 - hozn9n93. Slik kan ein halde fram og finne større og 

mindre nyansar i uttalen av namna innanfor nokså små geografiske område. Det seier seg 

sjølv at ein ikkje kan freiste å gje att alle slike nyansar når namna skal få ei skriftform – 

iallfall ikkje på ein kartserie av typen N50. Derfor støttar eg i slike tilfelle heilt ut at ein her 

konsekvent har nytta former som følgjer gjeldande rettskriving, slik som tinden og hornet.  

 Utfrå reglane i stadnamnlova (1990) burde det også vere greitt at ein namnset fjell med 

to ulike talemålsvariantar av eit grunnord når båe variantane ligg innanfor gjeldande 

rettskriving, slik ein har gjort det i tilfella Gardnestua – Eidstuva.  

I attgjevinga av ordet ”seter f.” har ein på N50-serien konsekvent nytta vokalen `æ` i 

fjellnamn av typen Sætretindane. Som vi ser av uttalematerialet ovanfor, samsvarar dette med 

den nedervde lokale uttalen iallfall på delar av Sunnmøre. Ser ein på gjeldande rettskriving for 

nynorsk, finn ein at ”sæter” er ei klammeeform medan ”seter” er hovudforma. Etter mitt syn 

har ein også i dette tilfelle tolka reglane i stadnamnlova (1990) på eit rimeleg vis.   

Eit tvilstilfelle finn vi i attgjevinga av grunnordet ”hei f.” I N50-serien ser ein nemleg 

ulike former som Austeliheida – Robbeheia. Den siste forma er grei, for i det området som det 

aktuelle fjellet ligg (Stranda kommune), samsvarar den lokale utalen av grunnordet med 

gjeldande rettskriving. Annleis er det med den første forma, der ein i normeringa har teke 

omsyn til det faktum at ein på Søre Sunnmøre uttalar stungen d, sjølv om dette ikkje 

samsvarar med gjeldande rettskriving. Men også denne normeringa meiner eg kan forsvarast 

med utgangspunkt i regelverket, sidan den stungne d-en står sterkt i målføret i dei områda han 

er nytta. 

 I attgjevinga av ordet ”liten” (adj. b.f.) har ein på N50-serien derimot konsekvent 

nytta gjeldande rettskriving i fjellnamna på Sunnmøre, slik at ein får former som 

Litledalshornet, sjølv om dette slett ikkje samsvarar med den nedervde lokale uttalen. Som vi 

ser av uttalematerialet ovanfor heiter det her vlis9s9èdalshòŋŋè, noko som kunne ha lagt 

grunnlaget for normeringa Lisjedalshornet. Den siste skriftforma er nytta i fleire bøker som 

omhandlar fjella på Sunnmøre (jf. f.eks. Standal et.al. 2000), og eg meiner at ein kanskje 

burde ha gjort det same på N50-serien. 
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Det same kan seiast om attgjevinga av grunnordet ”egg f.” i fjellnamna på Sunnmøre, 

for også her har ein prioritert gjeldande rettskriving på kostnad av den nedervde lokale 

uttalen. I 59 av i alt 60 fjellnamn på -egg har ein såleis valt formene -egga / -eggene, trass i at 

Sunnmøre er eit kjerneområde når det gjeld palatalisering både av dentalar og velarar, noko 

som uttalematerialet ovanfor også understrekar (jf. jæit2hozn9n93 - stor2fjel9l93 

og klåkks1ecca). Palatalisering av dentalar er ikkje vanleg å gje att i normert skriftspråk, 

og det har ein heller ikkje gjort her. Derimot burde ein kanskje ha markert palataliseringa av 

velarane slik at ein fekk kartformer som Klokkseggja.  

Generelt kan ein seie at normeringa av fjellnamna på Sunnmøre i hovudsak er grei. 

Som eg var inne på i starten av dette delkapittelet, er det heller ikkje fjellnamn som har skapt 

dei største konfliktane i normeringsspørsmål som gjeld stadnamn. Likevel må det strekast 

under at det er gjort ein del uheldige normeringar også i mitt materiale, og det gjeld altså 

særleg bruken av ubunden form. 
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Appendiks 1 - Stadnamnliste 
I stadnamnlista er namna ordna alfabetisk etter den normerte forma. I tillegg finn ein 

opplysningar om kva for namnetype det er tale om. Til kvart av namna finn ein også eit 

kartbladnummer og eit kartreferansenummer. Dei viser høvesvis kva for kartblad i N50-serien 

det er tale om og nøyaktig kvar på dette kartbladet vi finn fjellet / fjelltoppen som ber det 

aktuelle namnet. I tillegg har eg også teke med opplysningar om i kva for kommune 

fjelltoppen ligg og om kor mange meter over havet han ligg. Likelydande namn på ulike 

lokalitetar er førde opp fleire gonger, men då sjølvsagt med ulike kartreferansenummer. 

  

Normert skriftform  Namnetype Kartblad Nord Aust Kommune Moh 

Aksla  006 - Ås 1219-2 6892043 397735 1525 - Stranda 1031 

Akslahornet  006 - Ås 1119-2 6904647 349600 1520 - Ørsta 926 

Alnestinden  002 - Fjell 1319-4 6923599 428940 1524 - Norddal 1610 

Alstadfjellet  002 - Fjell 1319-4 6913002 422245 1524 - Norddal 1360 

Ansokhornet  006 - Ås 1219-1 6912143 396849 1525 - Stranda 888 

Aurdalsnibba  002 - Fjell 1219-1 6918587 382485 1528 - Sykkylven 1026 

Auskjeret  002 - Fjell 1219-1 6921462 405258 1526 - Stordal 1340 

Auskjeret  002 - Fjell 1219-1 6918203 384915 1528 - Sykkylven 1203 

Austeliheida  005 - Høgd 1119-3 6879856 319165 1511 - Vanylven 642 

Bakkehornet  006 - Ås 1119-1 6906587 332020 1515 - Herøy  323 

Bakkehornet  008 - Haug 1119-2 6885815 340501 1519 - Volda 638 

Barmen  006 - Ås 1119-4 6919869 320168 1515 - Herøy  278 

Bekarshornet  006 - Ås 1119-2 6892434 337189 1519 - Volda 936 

Benkene  002 - Fjell 1219-1 6921073 401616 1526 - Stordal 1185 

Berdalsnibba  006 - Ås 1219-1 6912722 407606 1524 - Norddal 1244 

Bergehornet  002 - Fjell 1119-1 6908553 347322 1520 - Ørsta 1024 

Berlifjellet  002 - Fjell 1319-4 6916497 418010 1524 - Norddal 1413 

Bjorstadfjellet  002 - Fjell 1319-4 6918629 429512 1524 - Norddal 1468 

Bjørkehornet  006 - Ås 1219-3 6885888 373132 1520 - Ørsta 1430 

Bjørlykkjehornet  211 - Topp 1119-3 6896320 322997 1514 - Sande  707 

Bjørnadalshornet  006 - Ås 1119-2 6881417 338936 1519 - Volda 1061 

Bjørnasethornet  002 - Fjell 1119-2 6885016 349112 1519 - Volda 739 

Bjørnastighornet  006 - Ås 1119-2 6903214 346885 1520 - Ørsta 940 

Bjørnegga  002 - Fjell 1319-4 6910401 433102 1524 - Norddal 1536 

Bjørnen  006 - Ås 1119-3 6881716 325642 1511 - Vanylven 679 

Bjørnenakken  006 - Ås 1119-1 6918770 340259 1517 - Hareid 487 

Bjørnstigfjellet  002 - Fjell 1219-2 6886415 385561 1525 - Stranda 1141 

Bjørnstigkollen  008 - Haug 1119-2 6883037 329938 1511 - Vanylven 855 

Blindheimsfjellet  002 - Fjell 1219-4 6926767 366429 1504 - Ålesund 400 

Blæja  002 - Fjell 1119-2 6882055 331861 1511 - Vanylven 1142 

Blæja  006 - Ås 1219-3 6889355 378343 1520 - Ørsta 1420 

Blæjeskardtinden  006 - Ås 1119-2 6881956 333170 1511 - Vanylven 1131 

Blåbrehornet  002 - Fjell 1219-3 6882532 372495 1444 - Hornindal 1364 

Blåbretinden  002 - Fjell 1219-4 6910620 373236 1528 - Sykkylven 1476 

Blåfelden  008 - Haug 1119-3 6887108 327422 1511 - Vanylven 820 

Blåfjell  002 - Fjell 1319-3 6881033 407147 1525 - Stranda 1300 

Blåfjellet  006 - Ås 1119-1 6925602 353265 1531 - Sula 344 

Blåfjellet  002 - Fjell 1119-2 6886273 342230 1519 - Volda 1065 

Blåfjellet  002 - Fjell 1219-1 6911729 388233 1525 - Stranda 1144 

Blåfjellet  006 - Ås 1219-1 6926397 398588 1523 - Ørskog 741 

Blåfjellet  006 - Ås 1219-1 6922122 383169 1528 - Sykkylven 660 
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Blåfjellet  006 - Ås 1219-2 6885974 381984 1525 - Stranda 1274 

Blåfjellet  002 - Fjell 1319-3 6886899 411397 1525 - Stranda 1775 

Blåfjellet  002 - Fjell 1319-4 6907970 418024 1524 - Norddal 1575 

Blåfjellnibba  002 - Fjell 1219-2 6893635 389387 1525 - Stranda 1487 

Blåfjellsegga  006 - Ås 1219-3 6887806 360774 1519 - Volda 1285 

Blåhamrehornet  006 - Ås 1119-2 6892190 334559 1519 - Volda 845 

Blåhornet  006 - Ås 1119-2 6880347 349620 1519 - Volda 1180 

Blåhornet  002 - Fjell 1219-2 6883654 404140 1525 - Stranda 1667 

Blåhornet  002 - Fjell 1219-3 6896494 375241 1520 - Ørsta 1372 

Blåhornet  006 - Ås 1219-3 6895235 367930 1520 - Ørsta 1120 

Blåtind  006 - Ås 1119-1 6908536 339748 1516 - Ulstein 697 

Blåtind  002 - Fjell 1219-1 6914294 406629 1526 - Stordal 1404 

Blåtind  002 - Fjell 1219-3 6897305 360694 1520 - Ørsta 1217 

Blåtinden  002 - Fjell 1219-1 6911018 404846 1526 - Stordal 1338 

Blåtinden  002 - Fjell 1319-4 6907359 428472 1524 - Norddal 1664 

Bolleberget  002 - Fjell 1219-1 6924510 395741 1523 - Ørskog 612 

Bolletehornet  002 - Fjell 1319-3 6893133 412419 1524 - Norddal 1349 

Bolten  006 - Ås 1219-2 6902545 383241 1525 - Stranda 1158 

Botnaberget  001 - Berg 1119-2 6892383 330171 1511 - Vanylven 690 

Brandefjellet  006 - Ås 1119-2 6887966 333653 1511 - Vanylven 661 

Breidefjellet  002 - Fjell 1119-2 6882205 339022 1519 - Volda 980 

Breidfjellet  006 - Ås 1119-1 6921130 338532 1516 - Ulstein 534 

Breidfjellet  006 - Ås 1119-1 6908489 349339 1520 - Ørsta 713 

Breidfonnhornet  006 - Ås 1219-3 6902936 373231 1520 - Ørsta 1084 

Breidnausa  002 - Fjell 1319-3 6899646 422346 1524 - Norddal 1433 

Breifjellet  002 - Fjell 1319-4 6915396 429499 1524 - Norddal 1601 

Brekkehornet  002 - Fjell 1319-4 6918411 416780 1524 - Norddal 1525 

Brekketind  006 - Ås 1219-3 6901854 380688 1520 - Ørsta 1584 

Brekketindane  006 - Ås 1219-3 6901854 380688 1520 - Ørsta 1500 

Brunstadhornet  006 - Ås 1219-3 6903806 380378 1528 - Sykkylven 1524 

Brørene  006 - Ås 1119-1 6921001 340777 1516 - Ulstein 620 

Bukkedalstinden  006 - Ås 1119-1 6905542 351817 1520 - Ørsta 1000 

Buskredhornet  002 - Fjell 1319-4 6904818 421600 1524 - Norddal 1516 

Bustegane  006 - Ås 1219-2 6876840 390583 1525 - Stranda 1146 

Bytingstinden  006 - Ås 1119-2 6881871 342957 1519 - Volda 1260 

Børa  008 - Haug 1119-4 6920266 320903 1515 - Herøy  200 

Dalagubben  002 - Fjell 1219-3 6902999 366496 1520 - Ørsta 1344 

Dalevarden  008 - Haug 1119-3 6897466 318289 1514 - Sande  528 

Dallsteinen  008 - Haug 1119-4 6908159 313160 1514 - Sande  227 

Dalmannshornet  002 - Fjell 1219-1 6905317 382383 1528 - Sykkylven 1476 

Dalsnibba  002 - Fjell 1319-3 6880830 409504 1525 - Stranda 1476 

Djupdalsegga  002 - Fjell 1319-3 6885959 413549 1525 - Stranda 1660 

Dravlausnyken  002 - Fjell 1219-4 6912705 377073 1528 - Sykkylven 1056 

Dukhornet  002 - Fjell 1219-3 6891147 368959 1520 - Ørsta 1412 

Dyna  008 - Haug 1119-2 6896942 338725 1519 - Volda 498 

Dyrdalstinden  002 - Fjell 1319-4 6925911 409775 1526 - Stordal 1371 

Dyrshamrane  006 - Ås 1219-1 6928847 397424 1523 - Ørskog 726 

Egga  002 - Fjell 1319-3 6896454 411632 1524 - Norddal 1600 

Eggene  006 - Ås 1119-2 6882061 350742 1519 - Volda 1288 

Eggja  006 - Ås 1119-2 6904129 346940 1520 - Ørsta 982 

Eidshornet  002 - Fjell 1219-2 6892541 403395 1524 - Norddal 1629 
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Innste Eidshornet  006 - Ås 1219-2 6894146 403306 1524 - Norddal 1562 

Eidskyrkja  006 - Ås 1219-3 6880426 356577 1519 - Volda 1368 

Eidstuva  006 - Ås 1219-3 6893347 361836 1520 - Ørsta 782 

Eikreimssandfjellet  006 - Ås 1119-2 6891290 332427 1511 - Vanylven 746 

Elsandtindane  006 - Ås 1219-4 6904719 371565 1520 - Ørsta 1398 

Emdalshornet  006 - Ås 1219-2 6898786 390182 1525 - Stranda 1184 

Emdalstindane  002 - Fjell 1219-2 6897271 390162 1525 - Stranda 1452 

Emleimsfjellet  002 - Fjell 1219-4 6927209 367770 1504 - Ålesund 400 

Fausateighornet  006 - Ås 1219-1 6917934 388436 1526 - Stordal 794 

Felden  002 - Fjell 1119-2 6880108 339781 1519 - Volda 1072 

Festøykollen  002 - Fjell 1219-4 6917345 360891 1520 - Ørsta 911 

Fetegga  002 - Fjell 1319-3 6889622 421827 1524 - Norddal 1578 

Fingeren  008 - Haug 1219-4 6905285 360051 1520 - Ørsta 1180 

Fivelstadnibba  006 - Ås 1219-2 6888606 383108 1525 - Stranda 1209 

Fjellsenden  002 - Fjell 1119-4 6908356 323364 1514 - Sande  348 

Flesjehornet  006 - Ås 1119-1 6925381 350756 1531 - Sula 581 

Flosteinnibba  002 - Fjell 1219-2 6896411 394675 1525 - Stranda 1514 

Flydalshornet  002 - Fjell 1319-3 6883188 407052 1525 - Stranda 1191 

Fokhaugtinden  002 - Fjell 1319-4 6923897 410641 1526 - Stordal 1241 

Forseggene  002 - Fjell 1219-1 6921216 389077 1526 - Stordal 828 

Fossanipa  006 - Ås 1119-2 6893585 333939 1511 - Vanylven 906 

Fossenibba  006 - Ås 1219-2 6877127 386353 1525 - Stranda 1267 

Fossenipa  008 - Haug 1119-3 6895382 328545 1511 - Vanylven 750 

Fossfjellet  002 - Fjell 1319-3 6881868 411435 1525 - Stranda 1574 

Fossholtinden  006 - Ås 1119-1 6908267 355273 1520 - Ørsta 1200 

Fremste Blåhornet  002 - Fjell 1219-2 6899953 394755 1525 - Stranda 1478 

Fremste Høghornet  002 - Fjell 1319-3 6901287 424362 1524 - Norddal 1484 

Fremste Nyken  006 - Ås 1219-2 6901828 389298 1525 - Stranda 822 

Fremste Nøvdalshornet  006 - Ås 1219-3 6903398 363948 1520 - Ørsta 1305 

Fremstehornet  006 - Ås 1119-2 6889925 336046 1519 - Volda 900 

Frøhornet  006 - Ås 1119-2 6880391 341506 1519 - Volda 1001 

Frøysanibba  002 - Fjell 1219-2 6878340 393961 1525 - Stranda 1281 

Fuglehovudet  006 - Ås 1119-3 6886230 327437 1511 - Vanylven 815 

Furneshornet  006 - Ås 1219-2 6890293 396090 1525 - Stranda 1335 

Gardnestua  006 - Ås 1119-1 6911503 338953 1516 - Ulstein 654 

Garretinden  002 - Fjell 1219-1 6914866 404111 1526 - Stordal 1122 

Geitabottstinden  006 - Ås 1219-1 6914550 407276 1526 - Stordal 1415 

Geitebottinden  002 - Fjell 1319-4 6914302 407920 1526 - Stordal 1495 

Geitenibba  006 - Ås 1219-1 6929994 395884 1523 - Ørskog 854 

Geitfjellet  002 - Fjell 1219-2 6890288 398894 1525 - Stranda 1615 

Geitfonnegga  002 - Fjell 1219-2 6891732 403240 1525 - Stranda 1453 

Geithornet  002 - Fjell 1219-3 6901515 379111 1520 - Ørsta 1460 

Geithornet  006 - Ås 1219-4 6906945 365138 1520 - Ørsta 926 

Geitmjølkhornet  006 - Ås 1119-2 6883776 341433 1519 - Volda 915 

Gjerklandsegga  002 - Fjell 1219-2 6884004 401067 1525 - Stranda 1482 

Gjura  002 - Fjell 1219-3 6880925 368973 1444 - Hornindal 1296 

Gjuratind  002 - Fjell 1219-3 6889648 363523 1520 - Ørsta 1408 

Gjøna  002 - Fjell 1119-4 6906762 320868 1514 - Sande  518 

Gopehornet  006 - Ås 1219-4 6906446 356019 1520 - Ørsta 998 

Grandevassegga  002 - Fjell 1319-3 6891847 410901 1525 - Stranda 1600 

Grautnibba  006 - Ås 1219-2 6887139 397631 1525 - Stranda 1260 
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Gregorshornet  006 - Ås 1219-1 6915244 403228 1526 - Stordal 1126 

Grinddalsnebbet  006 - Ås 1319-3 6886643 410215 1525 - Stranda 1636 

Grjotdalnibba  002 - Fjell 1319-3 6893588 411142 1524 - Norddal 1490 

Grjotkopphornet  002 - Fjell 1319-4 6902913 424894 1524 - Norddal 1726 

Grytavasstinden  002 - Fjell 1219-1 6923984 403021 1526 - Stordal 1328 

Grønetinden  006 - Ås 1219-4 6910713 361519 1520 - Ørsta 1014 

Grønlifjellet  006 - Ås 1219-1 6928374 396322 1523 - Ørskog 637 

Grøtdalstindane  002 - Fjell 1219-3 6900817 364110 1520 - Ørsta 1331 

Grøtdalstinden  002 - Fjell 1219-4 6905358 376763 1520 - Ørsta 1420 

Grøtet  002 - Fjell 1219-2 6902976 400910 1524 - Norddal 1519 

Grøthornet  002 - Fjell 1119-1 6909748 353904 1520 - Ørsta 1013 

Grøthornet  006 - Ås 1119-1 6924785 352305 1531 - Sula 650 

Grøthornet  006 - Ås 1119-1 6907846 339603 1516 - Ulstein 592 

Grøthornet  006 - Ås 1119-1 6906854 346545 1520 - Ørsta 1045 

Grøthornet  006 - Ås 1119-1 6924119 344141 1517 - Hareid 570 

Grøthornet  006 - Ås 1119-2 6899921 354283 1520 - Ørsta 747 

Grøthornet  006 - Ås 1119-2 6884552 343483 1519 - Volda 1012 

Grøthornet  006 - Ås 1119-2 6896234 351405 1519 - Volda 746 

Grøthornet  008 - Haug 1119-2 6902901 331157 1515 - Herøy  338 

Grøthornet  008 - Haug 1119-3 6901761 323336 1514 - Sande  298 

Grøthornet  006 - Ås 1219-3 6900203 360944 1520 - Ørsta 1086 

Grøthornet  006 - Ås 1219-3 6892299 362421 1520 - Ørsta 1058 

Grøthornet  006 - Ås 1219-4 6912346 356222 1520 - Ørsta 914 

Grøtnipa  008 - Haug 1119-3 6891834 320707 1511 - Vanylven 620 

Gråfjellet  006 - Ås 1219-2 6882451 385952 1525 - Stranda 819 

Gråurdegga  006 - Ås 1119-2 6879375 337805 1519 - Volda 1083 

Haddalshornet  006 - Ås 1119-1 6907935 338753 1516 - Ulstein 607 

Haldornibba  006 - Ås 1219-2 6879483 398591 1525 - Stranda 1322 

Hallehornet  006 - Ås 1219-4 6909658 358931 1520 - Ørsta 900 

Hammarsettindane  002 - Fjell 1219-4 6914599 378835 1528 - Sykkylven 1007 

Hammarsnibba  002 - Fjell 1219-2 6878500 401813 1525 - Stranda 1608 

Hanen  008 - Haug 1119-3 6906157 322345 1514 - Sande  414 

Harpehornet  006 - Ås 1119-2 6882951 350251 1519 - Volda 1192 

Hasundhornet  006 - Ås 1119-1 6913510 338235 1516 - Ulstein 533 

Haugshornet  008 - Haug 1119-3 6905830 323133 1514 - Sande  431 

Haukelandsnipa  006 - Ås 1119-3 6896268 327843 1511 - Vanylven 743 

Haukåsryggen  006 - Ås 1219-3 6903150 375943 1520 - Ørsta 1136 

Heidskredhornet  006 - Ås 1119-2 6903516 348913 1520 - Ørsta 990 

Heihornet  002 - Fjell 1219-1 6914396 399135 1525 - Stranda 1033 

Heimste Blåhornet  002 - Fjell 1219-2 6901679 393733 1525 - Stranda 1352 

Heimste Høghornet  002 - Fjell 1319-3 6902480 422372 1524 - Norddal 1700 

Heimste Nøvdalshornet  006 - Ås 1219-3 6902289 362767 1520 - Ørsta 1159 

Helbostadegga  006 - Ås 1219-2 6883696 393714 1525 - Stranda 1262 

Helgehornet  002 - Fjell 1119-2 6898886 343993 1519 - Volda 623 

Helgehornet  008 - Haug 1119-3 6879536 321893 1511 - Vanylven 513 

Herdalsnibba  006 - Ås 1219-2 6894538 392714 1525 - Stranda 1231 

Heregga  002 - Fjell 1319-3 6894122 414313 1524 - Norddal 1557 

Hestefjellet  006 - Ås 1119-1 6906818 348883 1520 - Ørsta 801 

Hestefjellet  006 - Ås 1119-4 6908075 327067 1515 - Herøy  621 

Hestehornet  006 - Ås 1119-2 6892743 354461 1520 - Ørsta 688 

Hesten  006 - Ås 1219-2 6892531 384622 1525 - Stranda 1156 
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Hestinghornet  008 - Haug 1119-4 6917091 322345 1515 - Herøy  288 

Hetta  002 - Fjell 1119-1 6905514 354083 1520 - Ørsta 902 

Hidsegga  006 - Ås 1119-4 6909643 323463 1514 - Sande  454 

Hillehornet  006 - Ås 1119-1 6906935 332675 1515 - Herøy  217 

Hjelledalstindane  002 - Fjell 1219-4 6907088 373483 1520 - Ørsta 1543 

Holedalsegga  002 - Fjell 1219-2 6881435 402656 1525 - Stranda 1533 

Holedalsfjellet  002 - Fjell 1219-2 6878893 405570 1449 - Stryn 1705 

Holeegga  002 - Fjell 1319-3 6891451 412012 1524 - Norddal 1260 

Holetindane  002 - Fjell 1219-1 6907702 382874 1528 - Sykkylven 1300 

Holmshornet  006 - Ås 1219-3 6902834 367846 1520 - Ørsta 1198 

Holshornet  006 - Ås 1219-3 6890528 376623 1520 - Ørsta 1166 

Holstadhornet  006 - Ås 1119-1 6919995 344115 1517 - Hareid 531 

Hompen  006 - Ås 1219-3 6880987 354574 1519 - Volda 708 

Hornet  008 - Haug 1119-2 6889890 351260 1519 - Volda 693 

Hornet  006 - Ås 1119-4 6908378 316904 1514 - Sande  250 

Hornindalsrokken  006 - Ås 1219-3 6884415 377621 1444 - Hornindal 1546 

Hornseten  006 - Ås 1119-4 6916961 326579 1515 - Herøy  190 

Hovdenakken  002 - Fjell 1119-1 6915791 341813 1517 - Hareid 474 

Huldrehornet  006 - Ås 1119-1 6908579 332721 1515 - Herøy  271 

Hundatinden  002 - Fjell 1219-4 6914132 369188 1528 - Sykkylven 1234 

Hurklutefjellet  006 - Ås 1219-2 6882256 394609 1525 - Stranda 1323 

Husnakkhornet  006 - Ås 1219-1 6918456 385926 1528 - Sykkylven 1026 

Hyrnene  006 - Ås 1119-2 6881697 343484 1519 - Volda 1133 

Hyrningane  006 - Ås 1119-2 6905364 348144 1520 - Ørsta 925 

Høgeggane  006 - Ås 1119-3 6880391 324609 1511 - Vanylven 575 

Høgehornet  002 - Fjell 1219-4 6905280 357365 1520 - Ørsta 1133 

Høgehornet  008 - Haug 1219-4 6907636 357881 1520 - Ørsta 1040 

Høgenipa  002 - Fjell 1119-2 6888605 336296 1511 - Vanylven 1097 

Høgenipa  008 - Haug 1219-4 6908729 364974 1520 - Ørsta 1078 

Høgfjellet  006 - Ås 1219-2 6881842 383374 1525 - Stranda 830 

Høgfjellet  006 - Ås 1219-2 6878493 384517 1525 - Stranda 1064 

Høgfjellet  006 - Ås 1219-3 6900345 364546 1520 - Ørsta 1033 

Høghornet  006 - Ås 1219-3 6887763 376488 1520 - Ørsta 1319 

Høghornet  002 - Fjell 1319-4 6909709 422716 1524 - Norddal 1464 

Høgrestind  006 - Ås 1219-3 6901603 364418 1520 - Ørsta 1244 

Høgstolen  002 - Fjell 1319-3 6897074 431514 1524 - Norddal 1814 

Høgstolen  002 - Fjell 1319-4 6917448 422185 1524 - Norddal 1739 

Høgåsen  006 - Ås 1119-1 6914047 335567 1516 - Ulstein 240 

Høystakken  006 - Ås 1119-3 6894393 328674 1511 - Vanylven 750 

Igesundshetta  008 - Haug 1119-4 6915869 325037 1515 - Herøy  215 

Illstigegga  002 - Fjell 1319-4 6904897 428999 1524 - Norddal 1679 

Illstigfjellet  002 - Fjell 1319-3 6902194 427185 1524 - Norddal 1880 

Indre Eidshornet  006 - Ås 1219-2 6894146 403306 1524 - Norddal 1562 

Isflåna  006 - Ås 1119-1 6911076 352824 1520 - Ørsta 964 

Isholfjellet  002 - Fjell 1319-3 6900491 432388 1524 - Norddal 1677 

Jakta  002 - Fjell 1219-3 6895516 375892 1520 - Ørsta 1588 

Joldalshornet  006 - Ås 1119-2 6881880 353316 1519 - Volda 1057 

Jolgrøeggene  006 - Ås 1219-1 6913347 396807 1525 - Stranda 985 

Jolgrøhornet  002 - Fjell 1219-1 6915136 397350 1525 - Stranda 1253 

Jolhornet  006 - Ås 1119-2 6881746 331185 1511 - Vanylven 937 

Jolhornet  006 - Ås 1219-3 6889849 366131 1520 - Ørsta 1409 
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Jønshornet  002 - Fjell 1219-4 6912316 361836 1520 - Ørsta 1419 

Kallskardegga  002 - Fjell 1319-3 6900808 414219 1524 - Norddal 1428 

Kalvedalsegga  006 - Ås 1219-2 6880010 389246 1525 - Stranda 1460 

Kalvedalsegga  006 - Ås 1219-3 6900910 362008 1520 - Ørsta 1234 

Kalveskrednipa  002 - Fjell 1219-3 6889833 379436 1520 - Ørsta 1488 

Keipen  002 - Fjell 1119-2 6881197 346658 1519 - Volda 944 

Keipen  008 - Haug 1119-3 6901371 326831 1514 - Sande  413 

Keipen  008 - Haug 1119-3 6896000 328110 1511 - Vanylven 781 

Keipen  006 - Ås 1119-4 6915848 318917 1515 - Herøy  432 

Keipen  002 - Fjell 1219-2 6885595 404233 1525 - Stranda 1379 

Keipen  006 - Ås 1219-3 6895483 380517 1520 - Ørsta 1220 

Keipen  002 - Fjell 1219-4 6912194 372304 1528 - Sykkylven 1198 

Keipen  006 - Ås 1219-4 6915266 368071 1528 - Sykkylven 834 

Kjellingsethornet  006 - Ås 1119-1 6925445 351967 1531 - Sula 497 

Kjerringa  006 - Ås 1119-1 6924026 339734 1516 - Ulstein 428 

Kjerringa  002 - Fjell 1119-2 6893953 335332 1511 - Vanylven 930 

Kjerringane  006 - Ås 1119-2 6881103 332570 1519 - Volda 800 

Kjerringane  006 - Ås 1219-2 6892820 392251 1525 - Stranda 848 

Kjerringo  006 - Ås 1219-3 6904844 356942 1520 - Ørsta 1130 

Kjerringøyra  002 - Fjell 1219-3 6892741 371512 1520 - Ørsta 1414 

Kjørsetdalshornet  002 - Fjell 1319-4 6915839 416667 1524 - Norddal 1275 

Klakken  006 - Ås 1119-2 6879581 339466 1519 - Volda 1256 

Kleivdalsfjellet  002 - Fjell 1219-1 6910743 386235 1525 - Stranda 1154 

Klokksegga  006 - Ås 1219-3 6901131 375427 1520 - Ørsta 944 

Klovekinn  002 - Fjell 1219-4 6914067 357213 1520 - Ørsta 920 

Klovetinden  006 - Ås 1219-4 6905924 376883 1528 - Sykkylven 950 

Klovetinden  008 - Haug 1219-4 6913064 356076 1520 - Ørsta 949 

Klovningsnibba  002 - Fjell 1219-2 6879327 391169 1525 - Stranda 1331 

Klovtindane  006 - Ås 1219-3 6893285 366222 1520 - Ørsta 1274 

Klypfjellet  006 - Ås 1219-2 6876735 391337 1525 - Stranda 1045 

Knottahornet  008 - Haug 1119-3 6902219 324136 1514 - Sande  396 

Knutskoppegga  002 - Fjell 1319-4 6914071 432228 1524 - Norddal 1595 

Kofthornet  008 - Haug 1119-3 6895642 322482 1511 - Vanylven 705 

Koldafjellet  006 - Ås 1219-1 6931127 394385 1523 - Ørskog 788 

Kollefjellet  006 - Ås 1219-3 6890957 364630 1520 - Ørsta 950 

Kollen  002 - Fjell 1319-4 6903409 429006 1524 - Norddal 1513 

Kollhø  002 - Fjell 1319-3 6888423 420470 1524 - Norddal 1418 

Kolåstinden  002 - Fjell 1219-4 6905905 360364 1520 - Ørsta 1432 

Konehornet  006 - Ås 1219-3 6896887 376992 1520 - Ørsta 1276 

Kongsvollen  002 - Fjell 1119-1 6910040 341167 1516 - Ulstein 683 

Koppefjellet  006 - Ås 1119-2 6890454 354003 1519 - Volda 940 

Kopphornet  002 - Fjell 1219-1 6914268 399616 1526 - Stordal 980 

Kopphornet  006 - Ås 1219-3 6893731 366121 1520 - Ørsta 1100 

Korga  002 - Fjell 1319-4 6906363 422736 1524 - Norddal 1640 

Kraksethornet  008 - Haug 1119-3 6898875 315576 1514 - Sande  456 

Krikefjellet  002 - Fjell 1319-4 6914835 423792 1524 - Norddal 1305 

Krynkelen  002 - Fjell 1319-4 6910337 426267 1524 - Norddal 1494 

Kubben  008 - Haug 1219-3 6892249 366958 1520 - Ørsta 1126 

Kula  002 - Fjell 1319-4 6920835 423854 1524 - Norddal 1127 

Kupenibba  002 - Fjell 1319-3 6894960 410704 1524 - Norddal 1750 

Kvanngrønakken  006 - Ås 1219-2 6880380 387677 1525 - Stranda 1262 



 133 

Kvanngrønibba  006 - Ås 1219-2 6884880 381196 1525 - Stranda 1495 

Kvannskarhornet  211 - Topp 1119-3 6892865 322735 1511 - Vanylven 579 

Kvassehornet  006 - Ås 1119-2 6882652 342879 1519 - Volda 1200 

Kvasshornet  006 - Ås 1219-3 6890385 365918 1520 - Ørsta 1190 

Kvasstinden  006 - Ås 1319-4 6928660 409764 1526 - Stordal 1376 

Kvistadkjerringane  002 - Fjell 1219-3 6894161 369553 1520 - Ørsta 1400 

Kvitegga  002 - Fjell 1219-2 6900305 388718 1525 - Stranda 1484 

Kvitegga  002 - Fjell 1219-2 6891449 388690 1525 - Stranda 1224 

Kvitegga  002 - Fjell 1219-3 6886859 380041 1520 - Ørsta 1691 

Kvitfannegga  006 - Ås 1119-2 6881531 352108 1519 - Volda 1091 

Kvivsdalshornet  006 - Ås 1219-3 6881176 367587 1519 - Volda 1121 

Kyrfjellet  002 - Fjell 1119-2 6884542 328864 1511 - Vanylven 761 

Kyrfonntinden  002 - Fjell 1319-4 6918456 419319 1524 - Norddal 1475 

Kyrkjefjellet  002 - Fjell 1219-3 6879094 356725 1519 - Volda 1482 

Kyrkjefjellet  002 - Fjell 1319-4 6903930 410427 1524 - Norddal 1153 

Kyrkjehornet  008 - Haug 1119-3 6900404 323719 1514 - Sande  260 

Kyrkjetinden  006 - Ås 1119-2 6902965 352375 1520 - Ørsta 1070 

Kårdalstindane  002 - Fjell 1219-3 6889410 376820 1520 - Ørsta 1490 

Lafjellet  006 - Ås 1219-4 6912738 381538 1528 - Sykkylven 1161 

Langedalsegga  006 - Ås 1219-1 6907315 386529 1525 - Stranda 974 

Langegga  008 - Haug 1119-3 6879323 325436 1511 - Vanylven 559 

Langegga  002 - Fjell 1319-3 6885502 419237 1524 - Norddal 1505 

Langenestinden  006 - Ås 1219-4 6908396 364602 1520 - Ørsta 1206 

Langerabben  006 - Ås 1119-1 6924783 350295 1531 - Sula 590 

Langevasshornet  002 - Fjell 1219-3 6883998 365128 1519 - Volda 1001 

Langfjella  002 - Fjell 1219-4 6915530 381166 1528 - Sykkylven 1000 

Langhornet  006 - Ås 1219-3 6893006 367889 1520 - Ørsta 1229 

Langvasshornet  006 - Ås 1219-3 6885917 363958 1519 - Volda 1001 

Laupen  006 - Ås 1119-1 6909269 341211 1516 - Ulstein 564 

Laupsnipa  008 - Haug 1119-2 6901694 331669 1514 - Sande  558 

Laushornet  002 - Fjell 1219-2 6889192 406753 1525 - Stranda 1502 

Leinehornet  006 - Ås 1119-4 6918098 328564 1515 - Herøy  364 

Leirvasshornet  006 - Ås 1219-2 6900526 384925 1525 - Stranda 1531 

Lesten  006 - Ås 1119-1 6930495 342935 1532 - Giske 357 

Levandehornet  006 - Ås 1119-1 6907551 350363 1520 - Ørsta 917 

Liadalsnipa  002 - Fjell 1119-2 6903347 345429 1520 - Ørsta 924 

Liahornet  006 - Ås 1119-1 6906944 345184 1520 - Ørsta 1035 

Lianibba  002 - Fjell 1219-2 6882014 396599 1525 - Stranda 1427 

Lianibba  002 - Fjell 1219-2 6878353 389070 1525 - Stranda 1500 

Liavarden  006 - Ås 1219-2 6903453 395653 1525 - Stranda 799 

Lidahornet  211 - Topp 1119-3 6894620 317668 1514 - Sande  568 

Lidaveten  002 - Fjell 1119-2 6902123 342643 1519 - Volda 592 

Litle Gophornet  006 - Ås 1119-1 6907011 355347 1520 - Ørsta 781 

Litle Krokhornet  008 - Haug 1119-3 6893685 314770 1511 - Vanylven 442 

Litle Krokhornet  008 - Haug 1119-3 6892532 316052 1511 - Vanylven 613 

Litle Såthorn  006 - Ås 1319-3 6884106 411569 1525 - Stranda 1577 

Litle Verhalden  006 - Ås 1219-3 6897370 358158 1520 - Ørsta 998 

Litle Vesteråshornet  002 - Fjell 1319-3 6888100 413770 1524 - Norddal 1530 

Litleblæja  006 - Ås 1119-2 6883067 331061 1511 - Vanylven 1032 

Litlebotnstinden  002 - Fjell 1219-1 6922923 400860 1523 - Ørskog 1302 

Litlebøra  008 - Haug 1119-3 6892515 321592 1511 - Vanylven 708 



 134 

Litledalsegga  006 - Ås 1119-2 6878757 328890 1519 - Volda 678 

Litledalshornet  006 - Ås 1219-3 6902504 366686 1520 - Ørsta 1300 

Litledalshornet  006 - Ås 1219-3 6888798 359632 1519 - Volda 1226 

Litle-Eidskyrkja  006 - Ås 1219-3 6882049 356248 1519 - Volda 1243 

Litlegrøtet  006 - Ås 1219-2 6902090 400097 1524 - Norddal 1342 

Litlehornet  006 - Ås 1119-2 6892972 335260 1519 - Volda 966 

Litlehornet  006 - Ås 1119-2 6878514 336650 1519 - Volda 840 

Litlehornet  008 - Haug 1119-3 6903887 321145 1514 - Sande  214 

Litlehornet  008 - Haug 1119-3 6895395 320862 1514 - Sande  483 

Litlehornet  006 - Ås 1219-2 6897138 383581 1520 - Ørsta 1251 

Litlehornet  006 - Ås 1219-3 6897817 369040 1520 - Ørsta 1100 

Litlehornet  006 - Ås 1219-3 6894192 371236 1520 - Ørsta 1176 

Litlehornet  006 - Ås 1219-3 6883003 371112 1520 - Ørsta 1306 

Litlehornet  002 - Fjell 1319-4 6912073 428740 1524 - Norddal 1436 

Litlejordhornet  002 - Fjell 1319-3 6896755 416415 1524 - Norddal 1560 

Litlenipa  008 - Haug 1119-2 6896202 337482 1519 - Volda 735 

Litleskruven  006 - Ås 1219-2 6894558 383809 1520 - Ørsta 1433 

Litletinden  006 - Ås 1219-3 6890831 363135 1520 - Ørsta 1239 

Litletoren  006 - Ås 1119-2 6878395 340749 1519 - Volda 1164 

Litlevasshornet  002 - Fjell 1319-3 6895627 407448 1524 - Norddal 1300 

Litlevasstinden  002 - Fjell 1319-4 6925686 414081 1526 - Stordal 1490 

Ljosurdegga  002 - Fjell 1219-2 6882271 401007 1525 - Stranda 1556 

Lundanesegga  006 - Ås 1219-2 6889225 395125 1525 - Stranda 1020 

Lyngefjellet  002 - Fjell 1219-4 6915116 357123 1520 - Ørsta 684 

Lynghalstinden  006 - Ås 1219-3 6902073 367604 1520 - Ørsta 1000 

Løkeberget  006 - Ås 1119-1 6913216 341242 1517 - Hareid 579 

Løvollsnipa  008 - Haug 1119-3 6882185 319842 1511 - Vanylven 581 

Lågehornet  006 - Ås 1119-2 6902784 348611 1520 - Ørsta 920 

Lågenipa  008 - Haug 1219-4 6909064 365010 1520 - Ørsta 803 

Lågnausen  002 - Fjell 1319-3 6894481 428754 1524 - Norddal 1300 

Lågstolen  002 - Fjell 1319-3 6897376 428202 1524 - Norddal 1440 

Maratind  006 - Ås 1219-3 6893441 370719 1520 - Ørsta 1320 

Masdalhornet  006 - Ås 1119-1 6913779 354170 1520 - Ørsta 977 

Matøskja  002 - Fjell 1119-2 6881170 350842 1519 - Volda 1332 

Maudekollen  002 - Fjell 1219-3 6900399 376902 1520 - Ørsta 1021 

Medhornet  006 - Ås 1219-1 6915868 398581 1525 - Stranda 1200 

Meiadalskoppegga  002 - Fjell 1319-4 6920500 427700 1524 - Norddal 1300 

Melegga  002 - Fjell 1319-3 6899232 425429 1524 - Norddal 1635 

Melshornet  002 - Fjell 1119-1 6916523 345980 1517 - Hareid 668 

Melshornet  002 - Fjell 1119-2 6896855 351252 1519 - Volda 807 

Meraftafjellet  008 - Haug 1219-4 6927438 373797 1529 - Skodje 576 

Merket  006 - Ås 1119-2 6885068 351196 1519 - Volda 845 

Middagshesten  002 - Fjell 1319-3 6899665 407366 1524 - Norddal 1382 

Middagshornet  006 - Ås 1119-3 6881944 325010 1511 - Vanylven 509 

Middagshornet  006 - Ås 1219-3 6895579 378610 1520 - Ørsta 1318 

Middagshornet  006 - Ås 1219-3 6883770 370459 1520 - Ørsta 1219 

Middagshornet  006 - Ås 1219-3 6881870 358637 1519 - Volda 880 

Middagshornet  006 - Ås 1219-4 6910953 358529 1520 - Ørsta 1091 

Middagshornet  002 - Fjell 1319-3 6890200 417758 1524 - Norddal 1310 

Middagshornet  002 - Fjell 1319-4 6907990 421512 1524 - Norddal 1468 

Middagsnibba  002 - Fjell 1219-2 6875799 396174 1525 - Stranda 1531 
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Middagsnibba  002 - Fjell 1219-2 6878153 385109 1525 - Stranda 1119 

Molaupssåta  008 - Haug 1219-4 6912074 368578 1520 - Ørsta 900 

Molegga  006 - Ås 1119-2 6887407 336960 1519 - Volda 999 

Molladalstindane  006 - Ås 1219-4 6911962 362241 1520 - Ørsta 1460 

Mosvarden  006 - Ås 1119-1 6919452 340250 1517 - Hareid 550 

Muldalsegga  002 - Fjell 1319-4 6906140 419919 1524 - Norddal 1776 

Muletua  008 - Haug 1119-4 6919728 319225 1515 - Herøy  253 

Myklebusthornet  002 - Fjell 1319-4 6913676 411999 1524 - Norddal 1400 

Myrkevassegga  002 - Fjell 1119-2 6892546 333561 1511 - Vanylven 880 

Månvasstinden  002 - Fjell 1319-4 6927581 410519 1526 - Stordal 1468 

Nausane  008 - Haug 1119-2 6880270 334128 1519 - Volda 656 

Naushornet  002 - Fjell 1319-3 6893134 430122 1524 - Norddal 1895 

Nerlandshornet  006 - Ås 1119-4 6918418 321726 1515 - Herøy  368 

Neshornet  006 - Ås 1219-3 6885309 363397 1519 - Volda 1026 

Neskopptindane  002 - Fjell 1319-4 6906741 424779 1524 - Norddal 1687 

Nessethornet  006 - Ås 1219-3 6891953 372479 1520 - Ørsta 1089 

Nibba  006 - Ås 1219-4 6918522 381734 1528 - Sykkylven 932 

Nibba  002 - Fjell 1319-3 6888090 424572 1524 - Norddal 1818 

Nipa  006 - Ås 1119-2 6881530 328814 1511 - Vanylven 877 

Nivane  006 - Ås 1119-2 6902597 349196 1520 - Ørsta 950 

Niven  008 - Haug 1119-2 6896577 348653 1519 - Volda 560 

Nokkenibba  002 - Fjell 1219-2 6885975 393089 1525 - Stranda 1380 

Nonshornet  006 - Ås 1119-3 6882309 323941 1511 - Vanylven 490 

Nonshornet  007 -  1119-3 6902962 311554 1514 - Sande  289 

Nonshornet  006 - Ås 1119-4 6908040 329239 1515 - Herøy  480 

Nonshornet  006 - Ås 1219-3 6881870 358637 1519 - Volda 880 

Nonshornet  006 - Ås 1219-4 6908588 374288 1520 - Ørsta 1298 

Nonshornet  002 - Fjell 1319-3 6891563 415619 1524 - Norddal 1484 

Nordre Snarhornet  008 - Haug 1219-4 6908189 362142 1520 - Ørsta 1134 

Nupatippen  008 - Haug 1119-2 6901996 352820 1520 - Ørsta 824 

Nyklen  006 - Ås 1119-2 6885399 332568 1511 - Vanylven 807 

Nystøylhornet  002 - Fjell 1119-3 6899019 316677 1514 - Sande  600 

Næremstindane  002 - Fjell 1219-1 6930661 397325 1523 - Ørskog 1163 

Oaldsegga  006 - Ås 1219-2 6894340 400771 1524 - Norddal 1400 

Oddekloven  006 - Ås 1219-3 6886992 369926 1520 - Ørsta 972 

Okla  008 - Haug 1119-4 6920529 321588 1515 - Herøy  100 

Otredalsfjellet  006 - Ås 1219-3 6877496 363927 1444 - Hornindal 1170 

Overvollshornet  002 - Fjell 1219-2 6897760 393860 1525 - Stranda 1502 

Puttegga  002 - Fjell 1319-3 6898759 432101 1524 - Norddal 1999 

Rambjørhornet  006 - Ås 1119-2 6901874 354732 1520 - Ørsta 804 

Rametinden  006 - Ås 1219-4 6913437 361133 1520 - Ørsta 1198 

Ramnefjellet  006 - Ås 1119-1 6914877 341098 1517 - Hareid 445 

Ramoen  006 - Ås 1219-4 6912316 361836 1520 - Ørsta 1419 

Ramstadvarden  006 - Ås 1219-1 6922663 388099 1528 - Sykkylven 962 

Raudetindane  006 - Ås 1119-1 6907789 347395 1520 - Ørsta 900 

Raudfonndalstindane  006 - Ås 1219-4 6906659 357555 1520 - Ørsta 1025 

Raudmolsegga  006 - Ås 1219-4 6909301 373636 1520 - Ørsta 1200 

Raudtinden  008 - Haug 1119-4 6924506 324766 1515 - Herøy  200 

Regndalstindane  002 - Fjell 1219-4 6905990 374251 1520 - Ørsta 1540 

Remsfjellet  002 - Fjell 1319-4 6915522 419933 1524 - Norddal 1567 

Revsdalshornet  002 - Fjell 1219-1 6916359 383198 1528 - Sykkylven 1006 
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Rindalseggene  002 - Fjell 1219-2 6889800 388900 1525 - Stranda 1344 

Rinden  006 - Ås 1119-4 6907193 314589 1514 - Sande  369 

Ringalseggene  006 - Ås 1219-2 6890676 388807 1525 - Stranda 1300 

Ringshornet  002 - Fjell 1319-4 6920850 427885 1524 - Norddal 1532 

Ringstadhornet  006 - Ås 1119-1 6910810 338266 1516 - Ulstein 500 

Risenosa  002 - Fjell 1219-3 6893841 377938 1520 - Ørsta 1554 

Rjåhornet  006 - Ås 1119-1 6907186 330909 1515 - Herøy  598 

Rjåhornet  006 - Ås 1119-4 6916922 320556 1515 - Herøy  419 

Roaldshornet  002 - Fjell 1219-1 6910763 388019 1528 - Sykkylven 1230 

Robbeheia  002 - Fjell 1219-2 6889385 398231 1525 - Stranda 1402 

Rognestøylstindane  002 - Fjell 1219-3 6893951 364948 1520 - Ørsta 1221 

Rokkekjerringa  006 - Ås 1219-3 6884322 375055 1520 - Ørsta 1543 

Romedalstinden  002 - Fjell 1219-4 6908630 360129 1520 - Ørsta 1295 

Roppehornet  006 - Ås 1119-1 6921462 336765 1516 - Ulstein 412 

Rotebergshornet  006 - Ås 1219-3 6903195 356286 1520 - Ørsta 850 

Rotsethornet  002 - Fjell 1119-2 6892250 348468 1519 - Volda 649 

Rundebranden  008 - Haug 1119-4 6924025 323939 1515 - Herøy  294 

Rundefjellet  006 - Ås 1219-2 6894538 392714 1525 - Stranda 1213 

Rundegga  002 - Fjell 1319-3 6880246 411668 1525 - Stranda 1615 

Rundehornet  006 - Ås 1119-1 6923811 354037 1531 - Sula 725 

Rundhornet  002 - Fjell 1319-4 6910300 423432 1524 - Norddal 1212 

Rødalsegga  002 - Fjell 1319-3 6895620 423527 1524 - Norddal 1376 

Røddalshorn  008 - Haug 1119-3 6904817 328436 1514 - Sande  560 

Rømerhornet  002 - Fjell 1219-4 6921024 381229 1528 - Sykkylven 866 

Røsethornet  006 - Ås 1219-2 6902658 392616 1525 - Stranda 1185 

Røstallen  008 - Haug 1119-3 6888487 325206 1511 - Vanylven 641 

Røyrafjellet  006 - Ås 1119-1 6911728 333299 1516 - Ulstein 123 

Røyrhusnibba  002 - Fjell 1219-2 6876242 382711 1444 - Hornindal 1279 

Røysahornet  006 - Ås 1119-1 6922674 353004 1531 - Sula 638 

Råna  006 - Ås 1219-4 6907196 374121 1520 - Ørsta 1586 

Saksa  002 - Fjell 1219-3 6902326 372708 1520 - Ørsta 1073 

Sakshornet  006 - Ås 1219-3 6894708 364569 1520 - Ørsta 1213 

Salefjellet  002 - Fjell 1219-3 6893380 377243 1520 - Ørsta 1370 

Sandegga  002 - Fjell 1119-2 6894924 329434 1511 - Vanylven 970 

Sandegga  002 - Fjell 1219-1 6922407 401345 1523 - Ørskog 1350 

Sandegga  002 - Fjell 1219-3 6887554 364354 1519 - Volda 1389 

Sandfjellegga  002 - Fjell 1119-2 6884854 331874 1511 - Vanylven 900 

Sandfjellet  006 - Ås 1119-3 6895898 324469 1511 - Vanylven 682 

Sandfjellet  002 - Fjell 1219-1 6921784 399809 1526 - Stordal 1323 

Sandfjellet  006 - Ås 1219-1 6911776 407192 1524 - Norddal 1221 

Sandfjellet  002 - Fjell 1319-4 6929386 408950 1526 - Stordal 1470 

Sandfjellet  002 - Fjell 1319-4 6909742 419082 1524 - Norddal 1216 

Sandfjellhaugen  006 - Ås 1119-2 6895492 336172 1511 - Vanylven 915 

Sandhornet  002 - Fjell 1119-2 6900952 354948 1520 - Ørsta 1065 

Sandhornet  002 - Fjell 1119-2 6886273 342230 1519 - Volda 909 

Sandhornet  006 - Ås 1119-2 6895684 351529 1519 - Volda 659 

Sandhornet  006 - Ås 1219-3 6900778 359293 1520 - Ørsta 958 

Sandurdfjellet  006 - Ås 1319-3 6890504 409938 1525 - Stranda 1680 

Sandviknipa  008 - Haug 1119-3 6895191 316988 1514 - Sande  521 

Sandvikshornet  002 - Fjell 1219-4 6924338 379286 1528 - Sykkylven 876 

Sarshornet  006 - Ås 1119-1 6920566 339693 1516 - Ulstein 542 
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Saudehornet  002 - Fjell 1119-2 6903707 351527 1520 - Ørsta 1303 

Saudehornet  006 - Ås 1219-4 6908534 370406 1520 - Ørsta 909 

Saurdalsnibba  006 - Ås 1219-2 6903582 382675 1525 - Stranda 1342 

Saursegga  008 - Haug 1119-3 6906204 321743 1514 - Sande  514 

Seljebottinden  002 - Fjell 1319-4 6914614 411008 1526 - Stordal 1531 

Seljeneshornet  008 - Haug 1219-4 6909680 369618 1520 - Ørsta 1100 

Selsteinen  006 - Ås 1119-4 6908977 326492 1515 - Herøy  598 

Seten  006 - Ås 1119-2 6885544 329538 1511 - Vanylven 701 

Signalhornet  006 - Ås 1119-1 6923789 343062 1517 - Hareid 627 

Sikholfjellet  002 - Fjell 1219-2 6897698 384982 1525 - Stranda 1317 

Sjurlihornet  006 - Ås 1219-1 6920059 387677 1526 - Stordal 829 

Sjøboltinden  002 - Fjell 1319-4 6919500 419795 1539 - Rauma 1657 

Skafjellet  006 - Ås 1119-1 6919310 342237 1517 - Hareid 573 

Skagetåa  006 - Ås 1119-4 6916106 320454 1515 - Herøy  315 

Skallen  006 - Ås 1119-1 6922296 354731 1531 - Sula 612 

Skaphornet  002 - Fjell 1219-3 6881725 361962 1519 - Volda 851 

Skardhornet  002 - Fjell 1119-2 6879726 353445 1519 - Volda 1043 

Skardtinden  006 - Ås 1219-2 6902604 381634 1528 - Sykkylven 1264 

Skarfjellenden  006 - Ås 1319-4 6922046 431356 1524 - Norddal 1285 

Skarfjellet  002 - Fjell 1319-4 6921867 433328 1524 - Norddal 1396 

Skarphornet  008 - Haug 1119-2 6890532 352260 1519 - Volda 695 

Skarrabben  006 - Ås 1219-4 6909832 373188 1520 - Ørsta 1459 

Skeidshornet  006 - Ås 1119-1 6918076 337217 1516 - Ulstein 300 

Skjerdingstindane  006 - Ås 1219-2 6892194 381208 1520 - Ørsta 1436 

Skjervløypfjellet  002 - Fjell 1319-3 6897691 425683 1524 - Norddal 1632 

Skjortehornet  002 - Fjell 1219-4 6906789 377233 1528 - Sykkylven 1082 

Skjortnesegga  002 - Fjell 1219-1 6917062 389625 1525 - Stranda 705 

Skolma  006 - Ås 1119-1 6924486 342796 1516 - Ulstein 635 

Skopphornet  002 - Fjell 1219-4 6916222 370081 1528 - Sykkylven 1226 

Skoranipa  006 - Ås 1119-3 6893737 328540 1511 - Vanylven 776 

Skoratinden  002 - Fjell 1119-2 6894719 333760 1511 - Vanylven 999 

Skorkja, fremste  002 - Fjell 1219-1 6922923 400860 1523 - Ørskog 1302 

Skorkja, heimste  002 - Fjell 1219-1 6921784 399809 1523 - Ørskog 1323 

Skruven  002 - Fjell 1219-2 6895212 383919 1520 - Ørsta 1584 

Skurdahornet  006 - Ås 1219-1 6912767 390763 1525 - Stranda 849 

Skurdfjellet  002 - Fjell 1219-1 6924548 397499 1523 - Ørskog 620 

Skurvethornet  006 - Ås 1119-2 6884949 333972 1511 - Vanylven 680 

Skåla  002 - Fjell 1119-2 6896299 335991 1519 - Volda 1008 

Skålahornet  002 - Fjell 1119-2 6890293 337579 1519 - Volda 870 

Skålahornet  006 - Ås 1219-3 6883598 369363 1520 - Ørsta 1054 

Skårasalen  006 - Ås 1219-3 6895166 369057 1520 - Ørsta 1542 

Skårene  002 - Fjell 1219-2 6897125 406255 1524 - Norddal 1789 

Slettdalsfjellet  002 - Fjell 1319-3 6890767 413642 1524 - Norddal 1640 

Slettehornet  006 - Ås 1219-2 6881771 386750 1525 - Stranda 1095 

Slettfjellet  006 - Ås 1219-2 6883581 397930 1525 - Stranda 1298 

Slettheia  006 - Ås 1119-4 6909262 327878 1515 - Herøy  553 

Slogen  002 - Fjell 1219-3 6899528 378967 1520 - Ørsta 1564 

Sloktinden  006 - Ås 1119-1 6931115 345554 1532 - Giske 436 

Smogehornet  002 - Fjell 1219-2 6899483 400210 1524 - Norddal 1446 

Smørkinna  006 - Ås 1119-1 6923055 340400 1516 - Ulstein 536 

Smørskredtindane  002 - Fjell 1219-2 6898521 381994 1520 - Ørsta 1631 
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Småhornet  006 - Ås 1219-1 6916276 397048 1526 - Stordal 1081 

Småkoppegga  002 - Fjell 1319-3 6901992 429292 1524 - Norddal 1794 

Snaufjellet  006 - Ås 1219-1 6930435 393449 1523 - Ørskog 893 

Snøhornet  002 - Fjell 1119-2 6893308 337098 1519 - Volda 1007 

Snøhornet  002 - Fjell 1219-3 6889725 357800 1519 - Volda 1309 

Soleihornet  006 - Ås 1219-2 6891704 404182 1525 - Stranda 1346 

Sollia  006 - Ås 1119-4 6907187 327507 1514 - Sande  660 

Sollidhornet  211 - Topp 1119-3 6893654 318957 1511 - Vanylven 592 

Spjelkavikfjellet  002 - Fjell 1219-4 6928223 368685 1504 - Ålesund 450 

Stabben  006 - Ås 1119-2 6904820 347723 1520 - Ørsta 1018 

Stamneshornet  006 - Ås 1219-1 6920823 394667 1526 - Stordal 732 

Staven  002 - Fjell 1219-2 6893567 381217 1520 - Ørsta 1517 

Staven  008 - Haug 1219-4 6908994 369446 1520 - Ørsta 1016 

Steegga  006 - Ås 1219-2 6881369 404083 1525 - Stranda 1600 

Steimsnibba  002 - Fjell 1219-2 6882351 389765 1525 - Stranda 1285 

Stokkehornet  006 - Ås 1219-2 6894131 398961 1525 - Stranda 1177 

Stokkehornet  006 - Ås 1219-3 6898016 361752 1520 - Ørsta 900 

Storbarden  002 - Fjell 1319-3 6882280 413356 1525 - Stranda 1742 

Storbotnhornet  006 - Ås 1219-1 6922646 402165 1523 - Ørskog 1322 

Storbua  002 - Fjell 1319-4 6927851 409981 1526 - Stordal 1498 

Store Krokhornet  008 - Haug 1119-3 6893438 315932 1511 - Vanylven 654 

Store Verhalden  006 - Ås 1219-3 6897306 359342 1520 - Ørsta 1206 

Storebøra  006 - Ås 1119-3 6892815 320751 1511 - Vanylven 785 

Storefjelltinden  002 - Fjell 1119-2 6883530 335322 1511 - Vanylven 963 

Storeflåegga  002 - Fjell 1219-2 6875856 393968 1525 - Stranda 1446 

Storegga  008 - Haug 1119-3 6879859 324700 1511 - Vanylven 531 

Storehanen  006 - Ås 1119-4 6910175 325818 1515 - Herøy  491 

Storehornet  006 - Ås 1119-3 6884830 321160 1511 - Vanylven 609 

Storehornet  006 - Ås 1119-3 6885001 326414 1511 - Vanylven 770 

Storehornet  008 - Haug 1119-3 6903429 322121 1514 - Sande  271 

Storehornet  008 - Haug 1119-3 6893411 325710 1511 - Vanylven 444 

Storehornet  008 - Haug 1119-3 6892474 319085 1511 - Vanylven 685 

Storehornet  008 - Haug 1119-4 6923373 325413 1515 - Herøy  300 

Storehornet  008 - Haug 1119-4 6915608 324416 1515 - Herøy  196 

Storenipa  006 - Ås 1119-2 6895852 337139 1519 - Volda 760 

Storesarpen  006 - Ås 1119-2 6880077 331428 1519 - Volda 890 

Storetind  002 - Fjell 1219-3 6889648 363523 1520 - Ørsta 1408 

Storetua  008 - Haug 1119-3 6905479 326417 1514 - Sande  592 

Storetuva  002 - Fjell 1119-2 6887681 344818 1519 - Volda 823 

Storevarden  006 - Ås 1219-4 6922972 377254 1528 - Sykkylven 645 

Storfjellet  006 - Ås 1219-4 6913809 372780 1528 - Sykkylven 838 

Storfjellet  002 - Fjell 1319-3 6894135 420427 1524 - Norddal 1821 

Storfjellet  002 - Fjell 1319-4 6907371 432110 1524 - Norddal 1759 

Storfjellet  002 - Fjell 1319-4 6916842 432651 1524 - Norddal 1570 

Storhammaren  006 - Ås 1219-2 6877978 398470 1525 - Stranda 1585 

Storheimshornet  006 - Ås 1219-1 6919600 400829 1526 - Stordal 1048 

Storhornet  006 - Ås 1119-1 6930582 344565 1532 - Giske 497 

Storhornet  006 - Ås 1119-2 6894405 332016 1511 - Vanylven 866 

Storhornet  006 - Ås 1219-1 6916653 398755 1526 - Stordal 1181 

Storhornet  002 - Fjell 1219-2 6903040 387753 1525 - Stranda 1309 

Storhornet  002 - Fjell 1219-3 6897266 368189 1520 - Ørsta 1377 
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Storhornet  002 - Fjell 1219-3 6884873 372867 1520 - Ørsta 1600 

Storhornet  002 - Fjell 1319-4 6919270 408897 1526 - Stordal 1056 

Storhornet  002 - Fjell 1319-4 6916872 414779 1524 - Norddal 1114 

Storkjelen  006 - Ås 1219-3 6886680 368143 1520 - Ørsta 1038 

Storkopptindane  006 - Ås 1219-4 6909283 360425 1520 - Ørsta 1157 

Storlihornet  006 - Ås 1219-1 6925847 407532 1526 - Stordal 995 

Storløypfjellet  002 - Fjell 1319-3 6901481 431690 1524 - Norddal 1756 

Storreisfjellet  006 - Ås 1119-2 6882982 352728 1519 - Volda 953 

Storskredfjellet  002 - Fjell 1319-3 6889681 409386 1525 - Stranda 1600 

Storvasshornet  002 - Fjell 1319-3 6894880 407941 1524 - Norddal 1600 

Storvassnibba  006 - Ås 1219-2 6892617 400229 1525 - Stranda 1393 

Storvasstinden  006 - Ås 1219-4 6910035 372061 1520 - Ørsta 1260 

Storådalshornet  002 - Fjell 1319-4 6921235 411655 1524 - Norddal 1236 

Straumsheimhornet  008 - Haug 1219-4 6912606 373699 1528 - Sykkylven 1200 

Straumshornet  006 - Ås 1219-4 6913495 376643 1528 - Sykkylven 976 

Styggflærne  002 - Fjell 1319-3 6885783 415036 1524 - Norddal 1489 

Stålberghornet  006 - Ås 1219-3 6897543 375016 1520 - Ørsta 1248 

Sukkertoppen  006 - Ås 1119-1 6928742 350426 1504 - Ålesund 314 

Sulabakkhornet  006 - Ås 1119-1 6922990 351947 1531 - Sula 661 

Sundneshornet  006 - Ås 1119-2 6896644 335126 1511 - Vanylven 906 

Sundsnipa  006 - Ås 1119-1 6922307 353876 1531 - Sula 600 

Sunnavindsnipa  002 - Fjell 1219-4 6912158 369287 1520 - Ørsta 1367 

Sunndalsnipa  002 - Fjell 1219-3 6878230 359475 1519 - Volda 1395 

Svadtindane  006 - Ås 1219-4 6906922 371955 1520 - Ørsta 1300 

Svanshornet  006 - Ås 1119-1 6924272 355559 1531 - Sula 552 

Svartefjellet  006 - Ås 1219-2 6889087 386417 1525 - Stranda 1424 

Svartegga  002 - Fjell 1319-3 6890659 426082 1524 - Norddal 1866 

Svartetindane  006 - Ås 1219-2 6898064 387936 1525 - Stranda 1307 

Svartetua  006 - Ås 1119-3 6887405 327063 1511 - Vanylven 842 

Svartfjellet  002 - Fjell 1319-4 6917752 413145 1524 - Norddal 1317 

Svartvassegga  006 - Ås 1219-1 6924870 402989 1523 - Ørskog 1217 

Sveddalstinden  006 - Ås 1219-4 6906977 357822 1520 - Ørsta 1042 

Svinetinden  006 - Ås 1219-4 6914326 361721 1520 - Ørsta 1092 

Svinetinden  008 - Haug 1219-4 6910676 360545 1520 - Ørsta 1125 

Sylkoppegga  002 - Fjell 1319-4 6912288 432375 1524 - Norddal 1539 

Syltehornet  008 - Haug 1119-3 6882907 323464 1511 - Vanylven 553 

Sæshorn  008 - Haug 1119-3 6904880 325570 1514 - Sande  396 

Sæterhornet  006 - Ås 1119-2 6880524 348796 1519 - Volda 1035 

Sæterhornet  002 - Fjell 1319-3 6893873 423871 1524 - Norddal 1536 

Sætertinden  002 - Fjell 1319-4 6913212 426446 1524 - Norddal 1353 

Sætertverrfjellet  002 - Fjell 1319-3 6889607 408182 1525 - Stranda 1688 

Sætredalsfjellet  002 - Fjell 1219-2 6889140 385662 1525 - Stranda 1526 

Sætreegga  006 - Ås 1219-3 6904283 360596 1520 - Ørsta 1000 

Sætrefjellet  002 - Fjell 1119-3 6880320 317370 1511 - Vanylven 438 

Sætrefjellet  002 - Fjell 1219-1 6928642 395369 1523 - Ørskog 723 

Sætrefjellet  006 - Ås 1219-1 6914811 382807 1528 - Sykkylven 877 

Sætrehornet  006 - Ås 1119-2 6888250 346209 1519 - Volda 760 

Sætrehornet  006 - Ås 1119-2 6887067 344158 1519 - Volda 912 

Sætretindane  002 - Fjell 1219-1 6905317 382383 1525 - Stranda 1400 

Sætretindane  002 - Fjell 1219-4 6906484 362893 1520 - Ørsta 1365 

Sætshornet  006 - Ås 1119-1 6911204 351274 1520 - Ørsta 838 
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Sølvkallen  006 - Ås 1219-3 6904388 366895 1520 - Ørsta 1310 

Søre Snarhornet  008 - Haug 1219-4 6907475 363226 1520 - Ørsta 1158 

Søvikhornet  006 - Ås 1219-1 6925108 382493 1528 - Sykkylven 706 

Såthaugane  002 - Fjell 1319-3 6888696 416990 1524 - Norddal 1308 

Såthorn  002 - Fjell 1319-3 6885456 412063 1525 - Stranda 1759 

Taskedalshornet  002 - Fjell 1319-4 6920474 415207 1524 - Norddal 1406 

Taskedalstinden  002 - Fjell 1319-4 6918829 415593 1524 - Norddal 1609 

Teigetua  006 - Ås 1119-4 6918167 323325 1515 - Herøy  268 

Teinnosa  006 - Ås 1219-2 6889576 400219 1525 - Stranda 1436 

Tenna  002 - Fjell 1119-2 6885101 336294 1519 - Volda 990 

Tinden  008 - Haug 1119-3 6891797 316402 1511 - Vanylven 560 

Tinden  006 - Ås 1219-1 6905751 384474 1525 - Stranda 1264 

Tindetefjellet  002 - Fjell 1319-4 6904386 412177 1524 - Norddal 1100 

Tjukkhornet  006 - Ås 1219-2 6885082 393970 1525 - Stranda 1290 

Tolleknivsegga  002 - Fjell 1319-4 6903373 412576 1524 - Norddal 1530 

Torvløysa  002 - Fjell 1319-3 6895790 410464 1524 - Norddal 1850 

Tovardane  006 - Ås 1219-1 6930747 392961 1523 - Ørskog 827 

Tretindane  002 - Fjell 1219-4 6910674 378084 1528 - Sykkylven 922 

Tretindanibba  002 - Fjell 1219-2 6895446 399740 1524 - Norddal 1528 

Trollevasshornet  008 - Haug 1119-3 6892828 318041 1511 - Vanylven 608 

Trollhetta  006 - Ås 1119-1 6921036 336384 1516 - Ulstein 300 

Trollholegga  006 - Ås 1119-2 6889701 335401 1511 - Vanylven 973 

Trollkoppehornet  006 - Ås 1119-2 6893977 330446 1511 - Vanylven 973 

Trollkuphornet  002 - Fjell 1319-3 6891237 408469 1525 - Stranda 1454 

Trollkyrkja  002 - Fjell 1319-4 6906471 420868 1524 - Norddal 1762 

Trollkyrkjetindane  002 - Fjell 1219-4 6911996 373252 1528 - Sykkylven 1233 

Trolltindane  006 - Ås 1119-2 6881696 338225 1519 - Volda 1000 

Trollvardegga,store  002 - Fjell 1219-1 6911729 388233 1525 - Stranda 1100 

Trollvassegga  006 - Ås 1119-1 6920772 337255 1516 - Ulstein 300 

Trollvasstinden  002 - Fjell 1119-2 6882210 342761 1519 - Volda 1285 

Trongegga  006 - Ås 1219-4 6911620 356072 1520 - Ørsta 959 

Tronstadnakken  006 - Ås 1219-2 6879883 385456 1525 - Stranda 1237 

Trælbodnausa  006 - Ås 1119-1 6925920 349200 1531 - Sula 454 

Tungremtindane  002 - Fjell 1219-4 6910683 369508 1520 - Ørsta 1290 

Tunheimshornet  008 - Haug 1119-3 6888828 321485 1511 - Vanylven 365 

Turrvasshornet  006 - Ås 1219-2 6891125 404140 1525 - Stranda 1237 

Tussa  002 - Fjell 1219-3 6882258 375603 1444 - Hornindal 1377 

Tusshornet  008 - Haug 1119-3 6881848 317502 1511 - Vanylven 569 

Tuva  006 - Ås 1119-2 6897876 335563 1511 - Vanylven 642 

Tuva  006 - Ås 1119-2 6883797 332375 1511 - Vanylven 1002 

Tuvegga  002 - Fjell 1219-1 6907230 384917 1525 - Stranda 1139 

Tverrdalsnipa  006 - Ås 1219-2 6898096 385147 1525 - Stranda 1200 

Tverrelvhornet  006 - Ås 1119-2 6880569 350395 1519 - Volda 1264 

Tverrfjellet  002 - Fjell 1119-1 6923127 352674 1531 - Sula 700 

Tverrfjellet  006 - Ås 1119-1 6906150 349137 1520 - Ørsta 856 

Tverrfjellet  006 - Ås 1119-3 6894430 318650 1514 - Sande  579 

Tverrfjellet  006 - Ås 1219-2 6894639 385673 1525 - Stranda 1310 

Tverrfjellet  002 - Fjell 1319-3 6892970 407773 1524 - Norddal 1534 

Tyssenuten  006 - Ås 1219-3 6887803 375124 1520 - Ørsta 996 

Tårnet  006 - Ås 1219-2 6895368 393854 1525 - Stranda 1378 

Tårnet  002 - Fjell 1219-4 6909947 371272 1520 - Ørsta 1338 
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Ulsteinhetta  006 - Ås 1119-1 6919991 335893 1516 - Ulstein 323 

Ureggene  008 - Haug 1219-4 6908573 363545 1520 - Ørsta 1085 

Urfjellet  002 - Fjell 1219-4 6912568 379948 1528 - Sykkylven 1267 

Urkedalstindane  002 - Fjell 1219-4 6904984 375544 1520 - Ørsta 1534 

Utålhornet  006 - Ås 1219-3 6893031 372486 1520 - Ørsta 1312 

Vadbotnhornet  006 - Ås 1219-1 6915868 398581 1526 - Stordal 1205 

Valkveegga  006 - Ås 1119-1 6931270 346437 1532 - Giske 200 

Vallahornet  006 - Ås 1119-2 6902293 351333 1520 - Ørsta 830 

Vardane  006 - Ås 1119-1 6923432 353589 1531 - Sula 776 

Vardefjellet  002 - Fjell 1219-1 6920889 383309 1528 - Sykkylven 877 

Vardegga  008 - Haug 1119-3 6879540 326038 1511 - Vanylven 569 

Vardegga  006 - Ås 1219-2 6894772 401563 1524 - Norddal 1453 

Vardehornet  006 - Ås 1119-1 6911538 352120 1520 - Ørsta 986 

Vardehornet  002 - Fjell 1119-2 6889580 337533 1519 - Volda 1026 

Vardehornet  006 - Ås 1119-2 6903395 350272 1520 - Ørsta 1009 

Vardehornet  006 - Ås 1119-2 6896073 349402 1519 - Volda 580 

Varden  006 - Ås 1119-4 6922925 326091 1515 - Herøy  333 

Varden  006 - Ås 1119-4 6917937 321812 1515 - Herøy  430 

Varden  006 - Ås 1219-1 6920227 395700 1526 - Stordal 831 

Vardenibba  006 - Ås 1219-2 6901451 381804 1525 - Stranda 1345 

Vardfjellet  006 - Ås 1219-2 6884413 382988 1525 - Stranda 1028 

Vardhornet  002 - Fjell 1319-3 6890531 407296 1525 - Stranda 1400 

Vassdalshornet  002 - Fjell 1319-3 6901839 413896 1524 - Norddal 1432 

Vassdalstinden  002 - Fjell 1119-2 6904591 353983 1520 - Ørsta 1277 

Vassdalstinden  008 - Haug 1119-3 6881268 325691 1511 - Vanylven 669 

Vassendfjellet  006 - Ås 1119-2 6881133 344019 1519 - Volda 1134 

Vasshornet  008 - Haug 1119-3 6902120 329017 1514 - Sande  473 

Vasshornet  006 - Ås 1219-2 6895545 386254 1525 - Stranda 1232 

Vasstinden  002 - Fjell 1219-1 6911140 405989 1524 - Norddal 1370 

Vasstrandfjellet  002 - Fjell 1219-4 6929110 371973 1529 - Skodje 561 

Vatnedalsegga  006 - Ås 1219-2 6893986 387634 1525 - Stranda 1420 

Vedahornet  006 - Ås 1119-3 6884224 319693 1511 - Vanylven 496 

Vellesæterhornet  006 - Ås 1219-3 6903540 377584 1520 - Ørsta 1511 

Vesteråshornet  002 - Fjell 1319-3 6889522 412358 1525 - Stranda 1660 

Veten  006 - Ås 1119-1 6923097 338925 1516 - Ulstein 490 

Veten  008 - Haug 1119-2 6892775 343206 1519 - Volda 577 

Veten  008 - Haug 1119-3 6901084 325314 1514 - Sande  458 

Veten  002 - Fjell 1119-4 6910614 322319 1514 - Sande  556 

Vidneshornet  008 - Haug 1119-3 6886216 324602 1511 - Vanylven 476 

Vikafjellet  002 - Fjell 1119-3 6886533 318823 1511 - Vanylven 336 

Vikehornet  002 - Fjell 1119-2 6887277 330873 1511 - Vanylven 709 

Vikehornet  008 - Haug 1119-2 6886484 341293 1519 - Volda 805 

Vikesandfjellet  006 - Ås 1119-2 6890294 333336 1511 - Vanylven 748 

Vollsetskåla  002 - Fjell 1219-2 6876708 399142 1449 - Stryn 1719 

Vorakletten  008 - Haug 1119-3 6906030 317544 1514 - Sande  130 

Vorkinna  002 - Fjell 1119-3 6891682 325038 1511 - Vanylven 643 

Ystehornet  006 - Ås 1219-2 6887452 399087 1525 - Stranda 1153 

Ytstenesegga  008 - Haug 1219-4 6910609 364731 1520 - Ørsta 800 

Ytstenestinden  006 - Ås 1219-4 6911048 362811 1520 - Ørsta 1180 

Ytstevasshornet  002 - Fjell 1219-1 6907702 382874 1529 - Skodje 1330 

Ørnedalshornet  006 - Ås 1219-1 6921202 397726 1526 - Stordal 887 
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Ørnefjellet  002 - Fjell 1219-2 6876484 388802 1525 - Stranda 1431 

Øverøystolen  002 - Fjell 1219-1 6923445 405933 1526 - Stordal 1392 

Øyna  006 - Ås 1119-4 6907774 314117 1514 - Sande  358 

Øyrahornet  006 - Ås 1119-4 6910088 329309 1515 - Herøy  419 

Ådalstinden  002 - Fjell 1319-4 6919383 410783 1526 - Stordal 1433 

Åkernesnibba  006 - Ås 1219-2 6897987 395470 1525 - Stranda 1296 

Årekinna  008 - Haug 1119-3 6904379 326353 1514 - Sande  362 

Årsethornet  006 - Ås 1219-3 6895358 364628 1520 - Ørsta 1084 

Årsnesegga  006 - Ås 1219-4 6912371 363107 1520 - Ørsta 700 

Årsæterhornet  006 - Ås 1219-3 6903878 357349 1520 - Ørsta 1047 

Årøldalstinden  002 - Fjell 1319-4 6906257 418419 1524 - Norddal 1609 

Åvasstinden  002 - Fjell 1219-4 6908095 356007 1520 - Ørsta 1233 
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Appendiks 2 - Spørjeark om grunnord og samanlikningsord 
 

Eg bad fire lokale informantar med ulik alder om og ulikt kjønn om å merkje av dei av orda 

nedanfor dei brukte eller hadde hørt brukt som ord for terrengformasjonar / grunnord.  

 

Dei fire informantane var: Olav Helset, Olbjørn Øyehaug, Oddrun Torvik og Marit Brekke.  

 

 

aksl         hei  li  skål 

barm  hest  merke  slog 

benk  hette  nakk  stabbe 

berg         horn  naus  stakk 

bjørn  hovud  nibbe  stall 

blæje  hump  nipe  stav 

bolt  hyrning  niv  stein 

brande  hø  nos  stol 

bror  jekt  nut  såte 

bu  kall  nyk  tann 

bør  keip  okl  tind 

dyne  kinn  rabb  tipp 

egg           kjele  ramo  topp 

ende        kjer  rind  tor 

feld  kjerring  rygg  tue 

finger  klakk  rå  tusse 

fjell           klett  saks  tå 

flå  klove  sal  tårn 

gjur  koll  sarp  varde 

gjø  korg  set  vete 

grøt  kubbe  skalle  voll 

gubbe  kule  skolme  øskje 

hammar  kyrkje  skòre  øy 

hane  laup  skorkje  øyre 

haug  lest  skruv  ås 
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Appendiks 3 - Oversyn over grunnord og samanlikningsord 
 

Oversynet nedanfor syner den fordelinga mellom grunnord og samanlikningsord som eg kom 

fram til etter å ha føreteke spørjegranskinga og eigen introspeksjon. 

 

Grunnord Samanlikningar Samanlikningar 

aksl        barm kule 

berg        benk kyrkje 

egg          bjørn laup 

ende       blæje lest 

fjell          bolt merke 

flå brande okl 

grøt bror ramo 

hammar bu rå 

haug bør saks 

hei dyne sarp 

hump feld set 

horn finger skalle 

hø gjur skolme 

klett gjø skorkje 

klove gubbe skruv 

koll hane slog 

li hette stabbe 

nakk hest stakk 

naus hovud stav 

nibbe hyrning stol 

nipe jekt stall 

niv kall såte 

nos keip tann 

nut kinn tor 

nyk kjele tusse 

rabb kjer tå 

rind kjerring tårn 

rygg klakk øskje 

sal korg øy 

skòre kubbe øyre 

skål   

stein   

tind   

tipp   

topp   

tue   

varde   

vete   

voll   

ås   
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Appendiks 4 – Namna frå delområde A, B og C 
 

 

Namna i delområde A: Hareidlandet 
 
 
 
Førekomstnavn 

 
 
 
Namnetype 

 
 
 

Kartblad 

  
 
 
Nord 

 
 
 
Aust 

 
 
Kommune 

 
Hovdenakken 

 
002 - Fjell 

 
1119-1 

 
6915791 

 
341813 

 
1517 - Hareid 

Kongsvollen 002 - Fjell 1119-1 6910040 341167 1516 - Ulstein 
Melshornet 002 - Fjell 1119-1 6916523 345980 1517 - Hareid 
Bjørnenakken 006 - Ås 1119-1 6918770 340259 1517 - Hareid 
Blåtind 006 - Ås 1119-1 6908536 339748 1516 - Ulstein 
Breidfjellet 006 - Ås 1119-1 6921130 338532 1516 - Ulstein 
Brørene 006 - Ås 1119-1 6921001 340777 1516 - Ulstein 
Gardnestua 006 - Ås 1119-1 6911503 338953 1516 - Ulstein 
Grøthornet 006 - Ås 1119-1 6907846 339603 1516 - Ulstein 
Grøthornet 006 - Ås 1119-1 6924119 344141 1517 - Hareid 
Haddalshornet 006 - Ås 1119-1 6907935 338753 1516 - Ulstein 
Hasundhornet 006 - Ås 1119-1 6913510 338235 1516 - Ulstein 
Holstadhornet 006 - Ås 1119-1 6919995 344115 1517 - Hareid 
Kjerringa 006 - Ås 1119-1 6924026 339734 1516 - Ulstein 
Laupen 006 - Ås 1119-1 6909269 341211 1516 - Ulstein 
Løkeberget 006 - Ås 1119-1 6913216 341242 1517 - Hareid 
Mosvarden 006 - Ås 1119-1 6919452 340250 1517 - Hareid 
Ramnefjellet 006 - Ås 1119-1 6914877 341098 1517 - Hareid 
Roppehornet 006 - Ås 1119-1 6921462 336765 1516 - Ulstein 
Sarshornet 006 - Ås 1119-1 6920566 339693 1516 - Ulstein 
Signalhornet 006 - Ås 1119-1 6923789 343062 1517 - Hareid 
Skafjellet 006 - Ås 1119-1 6919310 342237 1517 - Hareid 
Skeidshornet 006 - Ås 1119-1 6918076 337217 1516 - Ulstein 
Skolma 006 - Ås 1119-1 6924486 342796 1516 - Ulstein 
Smørkinna 006 - Ås 1119-1 6923055 340400 1516 - Ulstein 
Trollvassegga 006 - Ås 1119-1 6920772 337255 1516 - Ulstein 
Ulsteinhetta 006 - Ås 1119-1 6919991 335893 1516 - Ulstein 
Veten 006 - Ås 1119-1 6923097 338925 1516 - Ulstein 
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Namna i delområde B1 og B2: Kolåshalvøya og Rånahalvøya 
 
 
Forekomstnamn Namnetype Kartblad Nord Aust Kommune 

      

Dalagubben 002 - Fjell 1219-3 6902999 366496 1520 - Ørsta 
Geithornet 002 - Fjell 1219-3 6901515 379111 1520 - Ørsta 
Grøtdalstindane 002 - Fjell 1219-3 6900817 364110 1520 - Ørsta 
Maudekollen 002 - Fjell 1219-3 6900399 376902 1520 - Ørsta 
Saksa 002 - Fjell 1219-3 6902326 372708 1520 - Ørsta 
Slogen 002 - Fjell 1219-3 6899528 378967 1520 - Ørsta 
Breidfonnhornet 006 - Ås 1219-3 6902936 373231 1520 - Ørsta 
Brekketind 006 - Ås 1219-3 6901854 380688 1520 - Ørsta 
Brekketindane 006 - Ås 1219-3 6901854 380688 1520 - Ørsta 
Brunstadhornet 006 - Ås 1219-3 6903806 380378 1528 - Sykkylven 
Elsantindane 006 - Ås 1219-3 6904206 373779 1520 - Ørsta 
Grøthornet 006 - Ås 1219-3 6900203 360944 1520 - Ørsta 
Holmshornet 006 - Ås 1219-3 6902834 367846 1520 - Ørsta 
Høgfjellet 006 - Ås 1219-3 6900345 364546 1520 - Ørsta 
Høgrestind 006 - Ås 1219-3 6901603 364418 1520 - Ørsta 
Høgrestinden 006 - Ås 1219-3 6901603 364418 1520 - Ørsta 
Kalvedalsegga 006 - Ås 1219-3 6900910 362008 1520 - Ørsta 
Kjerringa 006 - Ås 1219-3 6904844 356942 1520 - Ørsta 
Kjerringo 006 - Ås 1219-3 6904844 356942 1520 - Ørsta 
Klokksegga 006 - Ås 1219-3 6901131 375427 1520 - Ørsta 
Litledalshornet 006 - Ås 1219-3 6902504 366686 1520 - Ørsta 
Lynghalstinden 006 - Ås 1219-3 6902073 367604 1520 - Ørsta 
Nonshornet 006 - Ås 1219-3 6903400 363950 1520 - Ørsta 
Nøvdalshornet, fremste 006 - Ås 1219-3 6903398 363948 1520 - Ørsta 
Nøvdalshornet, heimste 006 - Ås 1219-3 6902289 362767 1520 - Ørsta 
Rotbergshornet 006 - Ås 1219-3 6903195 356286 1520 - Ørsta 
Rotebergshornet 006 - Ås 1219-3 6903195 356286 1520 - Ørsta 
Sandhornet 006 - Ås 1219-3 6900778 359293 1520 - Ørsta 
Sylvkallen 006 - Ås 1219-3 6904388 366895 1520 - Ørsta 
Sætreegga 006 - Ås 1219-3 6904283 360596 1520 - Ørsta 
Sølvkallen 006 - Ås 1219-3 6904388 366895 1520 - Ørsta 
Vellesæterhornet 006 - Ås 1219-3 6903540 377584 1520 - Ørsta 
Årsæterhornet 006 - Ås 1219-3 6903878 357349 1520 - Ørsta 
Blåbretinden 002 - Fjell 1219-4 6910620 373236 1528 - Sykkylven 
Festøykollen 002 - Fjell 1219-4 6917345 360891 1520 - Ørsta 
Grøtdalstinden 002 - Fjell 1219-4 6905358 376763 1520 - Ørsta 
Hjelledalstindane 002 - Fjell 1219-4 6907088 373483 1520 - Ørsta 
Hundatinden 002 - Fjell 1219-4 6914132 369188 1528 - Sykkylven 
Høgehornet 002 - Fjell 1219-4 6905280 357365 1520 - Ørsta 
Jønshornet 002 - Fjell 1219-4 6912316 361836 1520 - Ørsta 
Keipen 002 - Fjell 1219-4 6912194 372304 1528 - Sykkylven 
Kolåstinden 002 - Fjell 1219-4 6905905 360364 1520 - Ørsta 
Regndalstindane 002 - Fjell 1219-4 6905990 374251 1520 - Ørsta 
Romedalstinden 002 - Fjell 1219-4 6908630 360129 1520 - Ørsta 
Skjortehornet 002 - Fjell 1219-4 6906789 377233 1528 - Sykkylven 
Skopphornet 002 - Fjell 1219-4 6916222 370081 1528 - Sykkylven 
Sunnavindsnipa 002 - Fjell 1219-4 6912158 369287 1520 - Ørsta 
Sætretindane 002 - Fjell 1219-4 6906484 362893 1520 - Ørsta 
Trollkyrkjetindane 002 - Fjell 1219-4 6911996 373252 1528 - Sykkylven 
Tungremtindane 002 - Fjell 1219-4 6910683 369508 1520 - Ørsta 
Tårnet 002 - Fjell 1219-4 6909947 371272 1520 - Ørsta 
Urkedalstindane 002 - Fjell 1219-4 6904984 375544 1520 - Ørsta 
Fingeren 008 - Haug 1219-4 6905285 360051 1520 - Ørsta 
Høgehornet 008 - Haug 1219-4 6907636 357881 1520 - Ørsta 
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Høgenipa 008 - Haug 1219-4 6908729 364974 1520 - Ørsta 
Lågenipa 008 - Haug 1219-4 6909064 365010 1520 - Ørsta 
Molaupssåta 008 - Haug 1219-4 6912074 368578 1520 - Ørsta 
Seljeneshornet 008 - Haug 1219-4 6909680 369618 1520 - Ørsta 
Snarhornet, n 008 - Haug 1219-4 6908189 362142 1520 - Ørsta 
Snarhornet, s 008 - Haug 1219-4 6907475 363226 1520 - Ørsta 
Staven 008 - Haug 1219-4 6908994 369446 1520 - Ørsta 
Straumsheimhornet 008 - Haug 1219-4 6912606 373699 1528 - Sykkylven 
Svinetinden 008 - Haug 1219-4 6910676 360545 1520 - Ørsta 
Ureggane 008 - Haug 1219-4 6908573 363545 1520 - Ørsta 
Ytstenesegga 008 - Haug 1219-4 6910609 364731 1520 - Ørsta 
Elsandtindane 006 - Ås 1219-4 6904719 371565 1520 - Ørsta 
Geithornet 006 - Ås 1219-4 6906945 365138 1520 - Ørsta 
Gjerdekollen 006 - Ås 1219-4 6914501 373279 1528 - Sykkylven 
Gjevenakken 006 - Ås 1219-4 6916281 366696 1528 - Sykkylven 
Grønetinden 006 - Ås 1219-4 6910713 361519 1520 - Ørsta 
Hallehornet 006 - Ås 1219-4 6909658 358931 1520 - Ørsta 
Keipen 006 - Ås 1219-4 6915266 368071 1528 - Sykkylven 
Klovetinden 006 - Ås 1219-4 6905924 376883 1528 - Sykkylven 
Langenestinden 006 - Ås 1219-4 6908396 364602 1520 - Ørsta 
Middagshornet 006 - Ås 1219-4 6910953 358529 1520 - Ørsta 
Molladalstindane 006 - Ås 1219-4 6911962 362241 1520 - Ørsta 
Nonshornet 006 - Ås 1219-4 6908588 374288 1520 - Ørsta 
Rametinden 006 - Ås 1219-4 6913437 361133 1520 - Ørsta 
Ramoen 006 - Ås 1219-4 6912316 361836 1520 - Ørsta 
Raudfonndalstindane 006 - Ås 1219-4 6906659 357555 1520 - Ørsta 
Raudmolsegga 006 - Ås 1219-4 6909301 373636 1520 - Ørsta 
Råna 006 - Ås 1219-4 6907196 374121 1520 - Ørsta 
Saudehornet 006 - Ås 1219-4 6908534 370406 1520 - Ørsta 
Skarrabben 006 - Ås 1219-4 6909832 373188 1520 - Ørsta 
Stavekollen 006 - Ås 1219-4 6918122 372190 1528 - Sykkylven 
Storfjellet 006 - Ås 1219-4 6913809 372780 1528 - Sykkylven 
Storkopptindane 006 - Ås 1219-4 6909283 360425 1520 - Ørsta 
Storvasstinden 006 - Ås 1219-4 6910035 372061 1520 - Ørsta 
Svadtindane 006 - Ås 1219-4 6906922 371955 1520 - Ørsta 
Sveddalstinden 006 - Ås 1219-4 6906977 357822 1520 - Ørsta 
Svinetinden 006 - Ås 1219-4 6914326 361721 1520 - Ørsta 
Ytstenestinden 006 - Ås 1219-4 6911048 362811 1520 - Ørsta 
Årsnesegga 006 - Ås 1219-4 6912371 363107 1520 - Ørsta 
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Namna i delområde C: Tafjordfjella 
 
 
Førekomstnamn Namnetype Kartblad Nord Aust Kommune 

      

Breidnausa 002 - Fjell 1319-3 6899646 422346 1524 - Norddal 
Fetegga 002 - Fjell 1319-3 6889622 421827 1524 - Norddal 
Heregga 002 - Fjell 1319-3 6894122 414313 1524 - Norddal 
Holeegga 002 - Fjell 1319-3 6891451 412012 1524 - Norddal 
Høghornet, fremste 002 - Fjell 1319-3 6901287 424362 1524 - Norddal 
Høghornet, heimste 002 - Fjell 1319-3 6902480 422372 1524 - Norddal 
Høgstolen 002 - Fjell 1319-3 6897074 431514 1524 - Norddal 
Illstigfjellet 002 - Fjell 1319-3 6902194 427185 1524 - Norddal 
Isholfjellet 002 - Fjell 1319-3 6900491 432388 1524 - Norddal 
Kollhø 002 - Fjell 1319-3 6888423 420470 1524 - Norddal 
Langegga 002 - Fjell 1319-3 6885502 419237 1524 - Norddal 
Lågnausen 002 - Fjell 1319-3 6894481 428754 1524 - Norddal 
Lågstolen 002 - Fjell 1319-3 6897376 428202 1524 - Norddal 
Melegga 002 - Fjell 1319-3 6899232 425429 1524 - Norddal 
Middagshornet 002 - Fjell 1319-3 6890200 417758 1524 - Norddal 
Nausthornet 002 - Fjell 1319-3 6893134 430122 1524 - Norddal 
Nibba 002 - Fjell 1319-3 6888090 424572 1524 - Norddal 
Nonshornet 002 - Fjell 1319-3 6891563 415619 1524 - Norddal 
Puttegga 002 - Fjell 1319-3 6898759 432101 1524 - Norddal 
Rødalsegga 002 - Fjell 1319-3 6895620 423527 1524 - Norddal 
Skjervløypfjellet 002 - Fjell 1319-3 6897691 425683 1524 - Norddal 
Slettdalsfjellet 002 - Fjell 1319-3 6890767 413642 1524 - Norddal 
Småkoppegga 002 - Fjell 1319-3 6901992 429292 1524 - Norddal 
Storfjellet 002 - Fjell 1319-3 6894135 420427 1524 - Norddal 
Storløypet 002 - Fjell 1319-3 6902181 430493 1524 - Norddal 
Styggflærne 002 - Fjell 1319-3 6885783 415036 1524 - Norddal 
Svartegga 002 - Fjell 1319-3 6890659 426082 1524 - Norddal 
Sæterhorn 002 - Fjell 1319-3 6893873 423871 1524 - Norddal 
Sæterhornet 002 - Fjell 1319-3 6893873 423871 1524 - Norddal 
Såthaugane 002 - Fjell 1319-3 6888696 416990 1524 - Norddal 
Vesteråshornet 002 - Fjell 1319-3 6889522 412358 1525 - Stranda 
Vesteråshornet 002 - Fjell 1319-3 6888100 413770 1524 - Norddal 
Grjotkopphornet 002 - Fjell 1319-4 6902913 424894 1524 - Norddal 
Kollen 002 - Fjell 1319-4 6903409 429006 1524 - Norddal 
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Appendiks 5 - Spørjeark om uttalen av fjellnamna frå Kolås- og Rånahalvøya 

 

Når ein skal føreta ei kartlegging av den lokale uttalen av eit stadnamnmateriale frå eit så vidt 

geografisk område som Kolås- og Rånahalvøya, må ein på grunn av dialektskilnadene bruke 

ulike informantar til dei ulike geografiske delområda. Det vil vere eit skjønnspørsmål kor 

mange informantar som er naudsynte å bruke for å få eit korrekt bilete av denne lokale 

uttalen. I eldre tider var det som kjent fjordane som batt saman grendene medan fjella skilde 

dei frå einnan. Innanfor det aktuelle studieområdet kan ein seie at fjordarmane 

Sykkylvsfjorden og Hjørundfjorden batt saman medan fjellkjedene på kvar side av desse 

fjordane skilde grendene frå einannan. Dermed fann eg det turvande å bruke tre ulike 

informantar som kjem frå det ein kan karakterisere som tre ulike dialektområde innanfor 

Kolås- og Rånahalvøya, nemleg Sykkylven, Hjørundfjorden og Ørsta. For å få ein uttale som 

ligg mest mogleg opp mot den nedervde uttalen, førde eg samtale med dei tre informantane 

slik at fjellnamna kom fram på ein naturleg måte. Nokre av namna måtte eg likevel spørje 

direkte om. Samtalane vart registrerte som lydfiler på datamaskinen. 

 

Område Normert skriftform Uttale Informant 
 

 

Sykkylven 

Fjella vest for Velledalen 

 

 

 

Blåbretinden   

 

 

Jostein Fet (81 år) 

frå Fet i Sykkylven 

Brunstadhornet  

Gjerdekollen  

Klovetinden  

Skjortehornet  

Skopphornet  

Storfjellet  

Storvasstinden  

 

 

 

 

 

Hjørundfjorden 

Fjella vest og aust  

for Hjørundfjorden 

 

Hundatinden   

 

 

 

 

Ragnar Standal (78 år)  

frå Ytre-Standal ved 

Hjørundfjorden 

Geithornet  

Gjevenakken  

Grønetinden  

Grøtdalstindane  

Klokksegga  

Maudekollen  

Molladalstindane  

Molaupssåta  

Sunnavindsnipa  

Tungremtindane  

Ytstenesegga  

Ytstenestinden  

Årsnesegga  

Ørsta 

Fjella vest og aust 

for Romedalen  

 

og nokre fjell frå 

Hjørundfjorden som 

Ragnar Standal ikkje 

kjende namnet på  

Fingeren   

 

 

 

 

Dagfinn Hovden (81 år) 

 frå Ørsta sentrum 

Romedalstinden  

Roteberghornet  

Årsæterhornet  

Hjelledalstindane  

Høgfjellet  

Høgrestind  

Rametinden  

Saudehornet  

Seljeneshornet  

Skarrabben  

Staven  

Svadtindane  

Urkedalstindane  

 

 


