
 

 

 

 

 
 

 
 
 

I dette første nummer har Asbjørn tatt utfordringen med å utrede om 

det heter ”I” eller ”på” Vestmarka.  

Grunnen til denne problemstillingen er at det for noen år siden ble 
skrevet et internt brev til oss som jobbet i rådhuset, at det heter ”I 

Vestmarka” på grunn av at Vestmarka ligger i et dalføre. Asbjørn har 
tatt spørsmålstillingen på ramme alvor.     

Asbjørn svarer:  

Heter det "i" eller "på" Vestmarka? 

Språkfolk har til alle tider forsøkt å lage regler for språket, og det er jo 

nyttig. Men det er viktig å ha klart for seg at språket kom først, reglene kom 

etterpå. Så språket har førsteretten ved konflikter. 

Dette vises klart ved at reglene ofte har unntak. Hvis reglene kom først ville 

vi ikke hatt unntak. 

Som jeg nevnte fikk jeg med meg at byer og steder i innlandet skulle ha 

”på” mens byer og steder ved kysten (saltvann!) skulle ha ”i”. Dette var et 

forsøk på å lage regler med utgangspunkt i vanlig tale. 

Jeg tror der var Egil Hegge (med egen språkspalte i Aftenposten) som 

forklarte det slik. Så har jeg på egenhånd fått med meg at det plutselig skulle 

hete ”Lensmannen i ….” uansett om det brøt med dagligtalen.  Etter min 

oppfatning har det bidratt til å bryte ned skillet mellom ”i” og ”på”. 

Språkfølelsen endret seg.  Etter mitt syn er dette uheldig.  Nå er snart alle 

lensmannskontor nedlagt, men skaden har skjedd! 

Sverre Eiers påstand om bruk av ”i” i dalfører er ukjent for meg. Jeg synes 

det vil høres merkelig å si: i Vestmarka, i Rena, i Tynset, i Sokna osv. 

Så jeg slo opp på Språkrådets hjemmeside 

http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Preposisjonsbruk_bm/I_eller

_paa/#stedsnavn.  Der er Sverre Eiers regel ikke omtalt, men heller ikke den 

jeg har lest meg til. Så ting er kanskje på gang? 

 
Asbjørns hjørne.. 

DE L  1  NUMMER  1  

1. april 2017 

http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Preposisjonsbruk_bm/I_eller_paa/#stedsnavn
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Preposisjonsbruk_bm/I_eller_paa/#stedsnavn


 

 

SIDE 2 ASBJØRNS HJØRNE.. 

Foran stedsnavn 

Foran de aller fleste stedsnavn (byer, steder, bygder, fjell- og landområder 

osv.) og administrative navn brukes i når det er på stedsangivelse: i 

Andesfjellene, i Asia, i Bergen, i Drøbak, i Finnmark fylke, i Hamar 

kommune, i Nord-Norge, i New York, i Rondane, i Setesdalen, i Sør-Spania, 

i Trøndelag, i Tyskland, i Vladivostok 

Et viktig unntak er en del navn på norske byer, tettsteder og landskaper, 

der på har tradisjon: 

·  på Bryne, på Geilo, på Helgeland, på Kongsberg, på Lillehammer, på 

Lindås, på Molde, på Møre, på Oppdal, på Ringerike, på Rjukan, på 

Romerike, på Røros, på Sortland, på Stabekk, på Steinkjer, på Toten, på 

Tynset, på Voss, på Åndalsnes, på Ås 

Også bydelsnavn får gjerne på foran 

seg: på Blindern, på Furuset, på Haganes, på Lade, på Majorstua, på Møhl

enpris, på Storhaug, på Stovner, på Tveito, på Våland osv. Grunnen til at 

bynavn og bydelsnavn får på foran seg, er ofte at de er gamle gårdsnavn.  

Foran navngitte bygater er i det vanlige, men på er fast ved visse 

navn: på Drammensveien, på Karl Johan o.a. Dessuten brukes på om torg 

o.l.: på Solli plass, på Torgalmenningen.  

Om gateadresser er i likevel det vanlige, også der på ellers brukes: 

kontorer i Karl Johans gate 28, leilighet i Parkveien. Grunnen er nok at det 

her vises til bygningsmassen der gata går.  

Foran fjelltopper 

brukes på: på Galdhøpiggen, på Gaustatoppen, på Knutshø osv. 

Et tredje unntak utgjør de fleste øyer, øygrupper og øystater: 

·på Bokn, på Cuba, på Filippinene, på Fyn, på Færøyene, på Grønland, på 

Hawaii, på Hitra, på Island, på Jeløya, på Kanariøyene, på Lanzarote, på 

Madeira, på Malta, på Moster, på Ny-Zealand (eller New Zealand), på 

Orknøyene, på Rodos, på Runde, på Sardinia, på Senja, på Sjælland, på 

Smøla, på Sri Lanka, på Sumatra, på Taiwan, på Vikna, på Øst-Timor, på 

Åland 
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Det heter likevel: i Indonesia, i Irland, i Japan, i Lofoten, i Storbritannia. 

Her har plutselig ”i” fått regelstatus, mens ”på” er unntak. Må være et nytt 

forsøk på å lage regler. 

Men språk er ikke lett. Ta for eksempel Hamar: Etter mitt syn høres ”på 

Hamar” riktig ut, mens jeg har problemer med ”i Hamar”. Derimot høres ”i 

Hamar kommune” tilforlatelig ut, mens ”på Hamar kommune” høres kunstig 

ut. Her er det tydelig at det er ”kommune” som styrer. 

Jeg har en lignende pussighet: øl + glass = ølglass, og vin + glass = vinglass. 

Men rødvin + glass = rødvinsglass. Høres helt greit ut, men vanskelig å lage 

regel. 

Jeg slo opp hjemmesiden til Ordnett 

https://www.ordnett.no/språkverktøy/språkvett.paaelleri 

og fant andre regler: 

På eller i ved stedsnavn 

Valget av preposisjon ved stedsnavn er gitt ved to forhold: Hva stedsnavnet 

er navn på, og hvilket substantiv det eventuelt består av. 

Vi bruker på om navn på mindre områder, som øyer eller gårder, men også 

ved navn på himmellegemer. 

Vi bruker i om navn på land, byer, kommuner og fylker. 

Der stedsnavnet inneholder et substantiv som bygd, dal eller fjord, som det 

er vanlig å bruke i ved, skal en bruke i ved navnet også, for eksempel i 

Sandefjord. 

Der stedsnavnet inneholder et substantiv som strand, ør eller ås, som det er 

vanlig å bruke på ved, skal en bruke på ved navnet også, for eksempel på 

Sunndalsøra. 

Er du i tvil om du skal skrive i eller på, bør du spørre dem som bor på 

stedet. 

Vi bruker preposisjonene i og på ved stedsnavn. Hvilken av dem vi bruker, 

er avhengig av to forhold: 

https://www.ordnett.no/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y/spr%C3%A5kvett.paaelleri
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 Hva slags stedsnavn som kommer etter preposisjonen, om det er en by, gård, 

øy, et land og så videre. 

 Hvilket ord (eller sisteledd, dersom navnet er sammensatt) som følger etter. 

Dette er naturligvis under forutsetning av at stedsnavnet helt eller delvis faller 

sammen med et vanlig substantiv, for eksempelnes og Nes, 

odde og Notodden. 

Som regel er dette greit. Men en gang imellom er det ikke klart hvilket 

hensyn som skal veie tyngst når flere står i strid med hverandre. Her som så 

ofte ellers er det hjemlige og norske ord som volder problemer. Det er få 

eller ingen problemer med preposisjon i utenlandske stedsnavn. 

Betydningen 

Land 

Om land og riker bruker vi i. Det heter 

i USA, i Kina, i Frankrike og i Nederland 

Men det heter på Island. Det kan henge sammen med at Island ikke har vært 

en egen stat så lenge, men helt sikkert med at Island er en øy. Dessuten sier 

islendingene selv á Íslandi, der á (uttalt ao) svarer til på. 

Øyer 

Ved øyer bruker vi på, f.eks. 

på Hitra, på Ildjernet, på Stord, på Tjøme, på Kypros og på Madagaskar 

De to siste er stater også. Og det samme gjelder for andre land som er mer 

eller mindre øyer: 

på Filippinene, på Grønland 

 

Og: 

på Bygdøy og på Helgøya 

der sisteleddet er øy. 
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Himmellegemer 

I denne sammenhengen minner vi om at vi også bruker på om 

himmellegemer. Det heter f.eks. 

på Jorda, på Månen, på Mars og på Sola 

i Sola er midt inne i den. 

Gårder 

Ved gårdsnavn bruker vi så godt som alltid på. Det heter 

på Kuggerud, på Elnes, på Oppsal, på Hol og så videre. 

Byer 

Ved alle navn på utenlandske byer bruker vi i: 

i London, i New York, i Maputo, i Joensuu 

Det samme gjelder ved alle større byer i Norge: 

i Oslo, i Bergen, i Trondheim, i Stavanger og i Kristiansand 

Men ved navnet på flere mindre byer – og mange tettsteder – bruker vi på. 

Det er fordi det ofte er gamle gårdsnavn. Eksempler er 

på Gjøvik, på Hamar, på Levanger, på Moss, på Stange og på Steinkjer 

(Dette gjelder særlig for byer og tettsteder i innlandet og ellers østafjells.) 

Fylker og kommuner 

Ved navn på fylker og kommuner bruker vi i: 

i Buskerud, i Troms; i Åseral, i Os 

Det er nok grunnen til at en også kan si i Moss (dette er den vanlige 

uttrykksmåten), og til at en har gått helt over til å bruke i ved mange andre 

opprinnelige gårdsnavn, slik som i Askim. I mange tilfeller bruker vi 

forskjellig preposisjon alt etter om det er stedet eller kommunen vi har i 

tankene, for eksempel i Hamar (kommune) og på Hamar (inne i byen). 
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Hvilket substantiv? 

Det andre forholdet som styrer preposisjonsbruken, er om navnet er et 

vanlig substantiv eller ender på et substantiv. I så fall skal en nesten alltid 

bruke den preposisjonen det er vanlig å bruke ved dette substantivet i andre 

sammenhenger.  

Det betyr at vi skal bruke i ved navn som består av eller ender på 

bygd, dal, fjord, myr, sund, vik, vår, våg 

og på ved f.eks. 

nes, eid, haug, berg, strand, tange, ør og ås 

Det heter med andre ord 

i Dalsbygda, i Fredrikstad, i Langesund, i Sandefjord 

men 

på Haugerud, på Lambertseter, på Nes, på Notodden, på Stranda, på 

Sunndalsøra og på Kongsberg 

Hvis du tviler … 

Det er ikke alltid like lett å vite hvilken preposisjon som er den rette hvis 

substantiv og betydning står i strid med hverandre. Det har vi alt sett 

ved Island, som er et land, men har samme preposisjon som ved øyer, det vil 

si på. 

Når det gjelder de få andre utenlandske unntakene, må vi bare lære oss dem. 

Litt lettere er det med navn i Norge. 

Riktignok kan vi ofte ha gode grunner til å tvile på hva som er rett 

preposisjon ved navn på norske tettsteder. Dessuten forandrer 

preposisjonsbruken seg. Men da kan vi bare følge den gamle regelen: Lytt til 

kjentfolk! Det er de som bor på stedet, som vet hva det heter. De kan 

kanskje gi en underlig forklaring på hvorfor det heter slik eller slik, men i 

prinsippet bruker de preposisjonene riktig.  

(JE) 
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Jeg støtter siste avsnitt! 

 

Asbjørn 
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