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Ad klagesak – Navnesak Ostøya/Oustøya - Høring
Fortidsminneforeningens lokallag i Bærum viser til tidligere uttalelse om stavemåte
og uttale av stedsnavnet Oust - for Oustøya og alle lokale stedsnavn som er avledet av
øyas navn.
Vi er kjent med at gårdsnavnene Oust nordre og søndre ble registrert som kirkegods
med denne stavemåten allerede på 1300-tallet. Navnet har vært stavet noe ulikt
gjennom århundrene, mens Oust med u kom i jevnlig bruk fra 1700-tallet. Stavemåte
ble endret til Ost i offentlige dokumenter tidlig på 1900-tallet, mens den lokale
oppfatningen har vært at navnet skulle staves som Oust.
I Bærum uttales gårdsnavnet, øya og alle avledete navn ost, mens skrivemåten har
lokal forankring å stave navnet Oust. Ordet ost, uttalt og skrevet ost, er et
næringsmiddel. Dette er vesensforskjellig fra alle navn stavet Oust-, som i Bærum er
kjent som etternavn, stedsnavn og hevdvunnen skrivemåte for gården Oust, Oustøya
og alle derav avledete navn.
Vi mener at vårt syn har støtte i Lov om stadnamn §4 hvor det heter: Dersom ikkje anna
er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast
utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. … Har skrivemåten vore lenge i bruk, og er vel
kjend og innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande rettskriving og rettskrivingsprinsipp.

Fortidsminneforeningen mener at et navns stavemåte som har forankring gjennom
flere århundrers bruk, er et verdifullt immatrielt kulturminne som må respekteres og
vernes gjennom videre bruk. Vi anbefaler derfor at Kartverket endrer sitt tidligere
vedtak og imøtekommer klagen om endret stavemåte som omsøkt.
Med vennlig hilsen
Elisabeth Blichfeldt
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