Gardsnavna i Gjerdrum.
Opplysningene under er et forsøk på å systematisere og bedre å forstå det Birger Kirkeby skriver om i Gjerdrum Bygdebok bind III fra side 31 til 112. Altså
når og i hvilken rekkefølge gardsbruka i Gjerdrum oppsto. Navnetolkinga er hentet delvis fra de samme sidene, og delvis fra gardshistoriene i bind I og II. Det
er usikkerhet om gardenes alder, og for noen garder angir Kirkeby litt annen alder i bind I og II, enn i bind III. Han er også usikker om flere garder. Bind III er
skrevet sist, og en må anta at det er det han skriver her, som er hans ”konklusjon”. Det er likevel sannsynlig at framtida vil vise at flere av Kirkebys
tidfestinger kan være feil. Nyere forskning tilsier at en ikke skal legge for stor vekt på navnetolking aleine.
Det er både logisk og liten tvil om at den første faste jordbruksbosetningen i Gjerdrum oppsto i området Sandum – Torshov – Gjerdrum. Bl.a. den lettere
jorda, gardsnavnene og arkeologiske funn taler for dette. Det antas at de første jordbrukerne tok i bruk dette området allerede i bronsealderen. Mildt klima og
mangel på redskaper av jern, gjorde at jordbruket var ekstensivt og med større vekt på husdyrhold enn åkerbruk. Klimaet gjorde også behovet for solide hus
lite. Det antas at hele befolkningen bodde i samme område og utnyttet mulighetene i bygda fra denne ”urgarden”. En antar at den første bosetningen i
utgangspunktet har hett Læeimr. Når seinere andre garder ble ryddet og skilt ut, ble det gamle navnet på området, Læeimr, beholdt. Dette ble seinere til bygdeog sognenavnet Læm (Lem) som var i bruk helt opp til 1500-tallet. Gjerdrum var Sunn-Lem, Holter var Nord-Lem.
Læeimr tolkes å kunne bestå av ordene lær og heimr. Lær skal bety mildt og varmt vær. Altså den milde og behagelige heimen. Garden har rundt
folkevandringstida/merovingertida skiftet navn til Torshov i forbindelse med at åsatroen kom. Kultstedet fortsatte å være her.
Klimaendringer i eldre jernalder med kjøligere og våtere vær, sammen med at jern etter hvert kom mer og mer i bruk til redskaper, har gradvis ført til en
omorganisering av samfunnet. Det ble behov for flere hus til både folk, dyr og avling. Jernet gjorde åkerbruk lettere. Først ble det gamle bosetningsområdet
delt opp, og litt mer avsides slåttenger (”vin’er”) skilt ut. Så flyttet en litt og litt lenger, og tok i bruk mer og mer avsides områder, og tyngre og tyngre jord.
Hvordan dette skjedde, tolkes først og fremst ut fra gardsnavna, men kan også finne støtte i topografi og jordbunnsforhold. Kirkeby støtter seg i stor grad på
nestoren i navneforskninga fra slutten av 1800-tallet: Oluf Rygh.
Forenklet sagt blir det slik for aktuelle navn i Gjerdrum:
• Læeimr var urgarden.
• Heimr- og vin-garder kommer dernest. Læeimr, Sandum og Sørum er heim-garder. Gjerdrum, Tori, Heni og Hønsi er vin-garder.
• Neste trinn er stad- og by-garder. Disse er det mange av i Gjerdrum, og et par av dem ble også borte etter svartedauden.
• Det siste trinnet er ruð-gardene, som det også er det flere av. Også noen av disse ble borte, eller var for ei tid ute av drift etter svartedauden.
Gardsnavn som beskriver naturen på stedet kan ha varierende alder. Naturnavn i ubestemt form (eks. Mo) er eldre enn naturnavn i bestemt form (Moen).
Sammensatte naturnavn kan også være gamle. Det fins flere også av disse i Gjerdrum; f.eks. Asmyr og Åmot.

Gardsnummer

Gardsnavn

Gammalnorsk

Betydning

Alder

1

Løvstad

Lauvustaðir

2

Nitteberg

Nitjuberg

Sist i merovingertid/først
vikingtid.
Vikingtid.

3/4

Rogstad

Rokstaðir

5

Berg

6/7/8
9/10

Sandum
Torshov
(Læeimr)
Østby
(presteg.)
Gjerdrum
(Gjeri)

Sandeimr
Þorshof

Trolig het delebekken mot Foss i Holter i gammel tid Lauva.
Altså bostedet ved Lauva.
Første ledd er trolig bekkenavnet Nitja, som kan ha vært
bekken vest for garden.
Ble i 1376 kalt Rokstaðir . Kan opprinnelig ha lydt Rolfsstaðir.
Altså der Rolf bodde.
En tror navnet har sammenheng med at garden ligger på en høg
haug.
Av sand og heimr=hjem.
Gudenavnet Tor og hov=gudshus i hedensk tid.

Austbýr

Ryddet i øst fra Gjerdrum; altså Østigarn

Gerðarin

14/15

Smestad

Smiðstaðir

16/17

Vang

Vǫng

18

Tveit

Þveit

19

Svensrud

Sveinsruð

20/21/22

Olstad

23/24
25
26/27/38

Sørum
Hval
Fjælstad

Ơlafsstaði/Ơlast
aðir
Suðreimr
Hváll
Fjalarstaðir

28

Rud

Ruð

11
12/13

Avfolket
etter svartedauden?
Nei
Nei

Sist i merovingertid/først i
Vikingtid.
Tidlig vikingtid.

Nei

Romersk jernalder.
Bronsealder/keltisk
jernalder.
Vikingtid

Nei
Nei

Av elvenavnet Gerð lik Gjermåa. Gerð betyr i sin tur
grense/skille. Siste ledd er vin=grasslette. Altså grassletta ved
grenseelva.
Sammensatt av mannsnavnet Smið og staðir. Altså der Smið
bodde.
Voll, grasvokst slette. Kan ha vært stedet for samvær utenom
gudstilbedelsen på Torshov.
Betyr et utskilt jordstykke, eller jordpart som ligger for seg
sjøl. Altså utskilt fra en eldre gard.
Garden Svein ryddet.

Romersk Jernalder/
Folkevandringstid

Nei

Vikingtid.

Nei

Merovingertid.

Nei

Vikingtid.

Nei

Kristen middelalder.

Stedet der Ơlafr (eller Ơli) bodde.

Tidlig vikingtid.

Ja, under
prestegården
Nei

Av Suðr=sør og heimr=heim/gard. Altså garden i sør.
Beskriver en rund forhøyning i terrenget.
Fjalar/Fjol kan være et gammelt navn på Ulvedalsbekken.
Altså stedet ved Fjol.
Rud=Rydning

Romersk jernalder.
Vikingtid
Tidlig vikingtid

Nei
Ja
Nei

Slutten av vikingtid/tidlig
middelalder.

Nei

Nei

Nei

29

Asmyr

Ăssmýr

30

Bråte

Broti

31

Gauterud

Gautaruð

32/33

Flatner

Flatnar

34/35
37
39/40
41/42/43
44/45

Flatby
Brådal
Hønsi
Ask
Kråkvål

Flatibýr
Brùardalr
Heinsin

46

Kulsrud

47

Nærlaus

48

Hungerholt

49/50

Rud

Ruð

Må tolkes ordrett. Som Nærlaus en liten eiendom med skrinn
jord med magert utbytte.
Rud=rydning.

51/52

Fossum

Forseimr

Av fors=foss og heimr=heim.

53/54

Åmot

55
56

Gisti
Trolsnes

Geitastigr

57

Rustad

Ruðstaðr

Der elvene møtes; dvs. Gjermåa og Vesleelva
(Mikkelsbekken).
Altså geitestigen.
Sammensatt av troll og nes. Troll var mannsnavn i gno. tid, og
kan altså være navnet på rydningsmannen.
Altså et ryddet sted.

58

Eikeberg

Eikaberg

Av treet eik og ordet berg.

Kràkuvàll

Navnet viser trolig til den tidligere myrlendte jorda nord for
åsen (Vardfjellet).
Betyr å bryte; altså et oppbrutt stykke jord.
Av mannsnavnet Gaute og rud=rydning. Altså gården Gaute
ryddet.
Flatr=flat. Må sikte til flatene på leirkulene mellom bekkene.
Av flate og by=gard/sted. Må sikte til flatene oppunder åsen.
Dvs. brua over dalen.
Første ledd er usikkert, mens siste ledd er vin=grasslette.
Etter treslaget ask
Første stavelse er fuglen kråke. Vàll forteller at garden er
ryddet ved å bryte opp trerøtter og kvist og deretter brenne
dette.
Første stavelse kan være mannsnavnet Kollr. Andre del:
rud=rydning. Ryddet av Kollr?
Tolkes som ”nesten ingenting”. Altså en liten eiendom med
skrinn jord.

Slutten av merovingertid.

Nei

Tidlig kristen
middelalder.
Kristen middelalder.

Nei

Slutten av merovingertid.

Nei Store-Fl.
Ja, Vesle-Fl.
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Tidlig vikingtid.
Slutten av merovingertid.
Romersk jernalder
Tidlig romersk jernalder.
Sist i merovingertid/tidlig
vikingtid.

Ja

Kristen middelalder.

Nei

Ryddet på 1700-tallet på
alm.grunn; dvs. oppr.
krongods.
Som for Nærlaus.

---

Overgang vikingtid til
tidlig middelalder.
Overg. romersk
jernalder/folkev.-tida.
Slutten av romersk
jernalder.
Slutten av vikingtida.
Tidlig kristen
middelalder.
Tidlig kristen
middelalder.
Sist i merovingertid/tidlig
vikingtid.

Nei

---

Nei
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei

59

Skei

Skeið

60

Vestby

Vestbýr

61/62

Kokstad

Kakastaðir

63

Ljøreggen

Ljóðaregg

64
65/67

Årstad
Heni

Ormsstaðir
Heinin

66

Korsmo

68
69
70/71

Kjærstad
Mo
Tori

Kerstaðir
Mór
Þórin

72

Dølienga

???

Tidsepokene:
Bronsealder
Eldre jernalder

1500-500 f.Kr.
500 f.Kr.-600 e.Kr.

Yngre jernalder

600-1050

Kristen middelalder

1050-1350

Kan sikte til bane for kappløp/riding, eller gardsveg mellom
åkre.
Forteller at garden er ryddet i vest; dvs. utskilt frå Kogstad i
øst.
Uklar tolkning. Av et ukjent mannsnavn=Kaki. Eller at det er
samme ordet som Kankedalen og bekkenavn Kanka.
Av ljod; dvs. lyden av fossen i Gjermåa, og egg som sikter på
formen på leirryggen eiendommen ligger på.
Altså der Orm bor.
Første ledd er usikkert, men kan være Odins venn Hænir. Siste
ledd er vin=grasslette.
Sikter til veiskillet rett ved tunet.
Av mannsnavnet Kjarki som betyr den modige.
Betyr Moen.
Første ledd kan være gudenavnet Tor. Andre ledd er
vin=grasslette.
Sikter til at garden etter svartedauden ble brukt fra Døli i
Holter. Har hatt et ukjent navn i vikingtida. Ble del av
Gjerdrum igjen i 1929. Derfor høyeste gårdsnummer.

Keltisk jernalder
Romersk jernalder
Folkevandringstid
Merovingertid
Vikingtid

500 f.Kr.-0
0-400 e.Kr.
400-600 e.Kr.
600-800
800-1050

Vikingtid.

Nei

Vikingtid.

Nei

Sist i merovingertid/tidlig
vikingtid.
Slutten av vikingtida.

Nei

Vikingtid.
Eldre jernalder.

Ja, under
Heni
Nei
Nei

Utskilt fra Heni og med
tilleggs-jord fra Mo, Tori,
Ljøreggen.
Vikingtid.
Eldre jernalder.
Eldre jernalder.

---

Trolig vikingtid.

Ja, under
Døli

Nei
Nei
Nei

En begynte på 1100-tallet å utarbeide oversikter over gardseiendommer i Norge gjennom de gamle jordebøkene (jfr. Aslak Bolt). Hensikten var skattlegging.
Første forsøk på å sette opp en full matrikkel kom i 1665, men en fullstendig norsk matrikkel var ikke endelig fullført før i 1838. Gardsnummersystemet ble
innført med en ny matrikkel i 1886. Mange av de største og eldste bruka var delt i to, eller tre allerede i gammalnorsk tid uten at de fikk nytt gårdsnavn. Det
ble bare gjort en tilføyelse, slik som at Åmot ble delt i Østre Åmot og Vestre Åmot, eller Kogstad i Oppigarn og Negarn. I matrikkelsystemet har disse delte
bruka med samme navn ofte hvert sitt gardsnummer slik tabellen over viser.
Noen garder som forsvant etter svartedauden:
• Ormsby: Kan ha ligget i området der Flatner-Flaen og –Fløtten nå ligger.
• Lislerud: Lå trolig ved Rud i Sø-bygda.
• Skimararud: Kan ha ligget i hestehagan på Fjælstad.
• Tjostolvsrud lå i Heni sogn, og kan f.eks. være det vi nå kaller Ødenga.
• Solli: Kan ha ligget mellom Kulsrud og Rud.
• Martinsgjerdet og Munkeli var begge skilt ut fra Heni, og ble lagt til Heni igjen.
• Laufsend: Lå trolig ved Nitteberg.

Karttegningene under plasser gardene geografisk, og viser utviklingen i 5 trinn. Det er skravert farger etter alderen på gårdene: Rødt er urgarden. Blått er
gardene fra romersk jernalder. Orange er gardene fra folkevandrings-/merovingertid. Grønt er gardene fra vikingtida. Svart er gardene fra middelalderen. Det
blir da 5 kart med disse trinnene:
1. Ved overgangen mellom bronsealder/jernalder. (Her er også de viktigste topografiske trekkene inntegnet, nemlig vassdragene og den marine grensa,
som i Gjerdrum ligger på snaut 200 meter o.h.
2. Ved slutten av romersk jernalder.
3. Ved overgangen mellom merovingertid og vikingtid.
4. Ved slutten av vikingtida.
5. Rett før svartedauden.
Tor Laache
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Grønne	
  streker	
  og	
  grønnprikkete	
  linjer	
  er	
  elver	
  større	
  bekker.	
  Rød	
  linje	
  er	
  marin	
  grense.

