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1 Ramby 
Randby 

Navnegard, 
fellesnavn for 
gnr.  39 og 40 

Ramby Uttale: 
Uttales ra`mmby, iht. Norske Gaardnavne, som har følgende merknad til navnet: «Rafnabýr 
(Hrafna-), Ravnegaarden. I nuv. Form er nb ved Assimilation blevet til mb (…)». 
 
I Ullensaker bygdebok bind II opplyses det om at navnet uttales Ra'mmby. 
Herredsregisteret har registrert uttalemåtene ram`by og ram`bybrǫtan. Bustadnavnarkivet 
har registrert uttalemåtene rammby (for gard 39 og gard 40), nēr`rammby (for bruk 39/1 og 
39/4), ra`mmbybra ̄̊tan (for bruk 39/2) og ø `vǝrramby (for bruk 40/1). 
 
Skrifttradisjon: 
Norske Gaardnavne har oppslagsformen Ramby nedre og øvre, og det vises til de eldre 
skrivemåtene Ramfnaby, i Rampnaby, i Roonnaby (ca. 1400), i Ramnaby (1407), Randeby 
(1520), Ranneby (1557), Rafnneby (ca. 1574), Randby (1578) og Randbye (1594, 1666, 
1723). 
 
Ranby (Rænnaby) nedre (gard 39) og Ranby øvre (gard 40) i 1838-matrikkelen, Ramby nedre 
(gard 39) og Ramby øvre (gard 40) i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. I 1903-matrikkelen er det gjort en 
påtegning om at navnet også ble skrevet «Randby». 
 
På kart finner vi skrivemåten Randby i amtskart fra 1827, 1879, 1901 og 1919 og på 
ekserserplasskart fra 1860. 
 
Skrivemåten Ramby finner vi på rektangelkart fra 1882, 1912, 1928 og 1949, på Norge 1:50 
000 fra 1952, 1963, 1978, 1993, 2000 og 2007, på kart over Gardermoen fra 1900, og på 
ekserserplasskart fra 1925. 
 
Språkrådets tilråding: 
Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Kartverket fastsetter Ramby som offentlig skrivemåte, jf. redegjørelsen i vedtaksbrevet.  
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2 Nedre Ramby Gard 39 Nedre Ramby Se også løpenr. 1. 
 
Uttale: 
Bustadnavnarkivet har registrert uttalemåten nēr`rammby for bruk 39/1 og 39/4. 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby (Rænnaby) nedre i 1838-matrikkelen, Ramby nedre i 1886-matrikkelen, i 1903-
matrikkelen, i matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Ramby nedre i økonomisk kartverk fra 1963.  
 
Språkrådets tilråding: 
Nedre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
For vår vurdering av Ramby, se vedtaksbrevet. 
 
Uttaleopplysningene vi finner i Bustadnamnregisteret for bruk 39/1 og 39/4 kunne tilsi 
skrivemåtene Nerramby eller Ner-Ramby, men det er ingen skrifttradisjon for denne 
skrivemåten i kart eller i matriklene. Oppslag i SSR viser at det heller ikke er registrert slike 
sammenskrivingsformer ellers i Ullensaker kommune. 
 
Retningsordet Nedre settes foran gårdsnavnet i samsvar med vanlige norske 
ordstillingsregler. 
  

3 Nedre Ramby Bruk 39/1 Nedre Ramby Se også løpenr. 1 og 2. 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby nedre i 1838-matrikkelen, Ramby nedre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Randby i skjøte tinglyst 15.10.1948 og i skjøte tinglyst 09.02.1979. 
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Språkrådets tilråding: 
Nedre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Se løpenr. 2. 
  

4 Rambybråten 
Randbybråten 
Rambybråtan 
Nedre Ramby 

Bruk 39/2 Rambybråtan 
(hovednavn) 
 
Nedre Ramby 
(undernavn) 

Se også løpenr. 1 og 2. 
 
Uttale: 
Herredsregisteret har registrert uttalemåten ram`bybrǫtan. Bustadnavnarkivet har 
registrert uttalemåten ra`mmbybra ̄̊tan. 
 
Skrifttradisjon: 
Randbybråten på Norge 1:50 000 fra 1963, 1978, 1993, 2000 og 2007, Rambybraaten på 
kart over Gardermoen fra 1900, på rektangelkart fra 1882, 1912, 1928 og 1949 og på Norge 
1:50 000 fra 1952, Rambybråten på økonomisk kartverk fra 1969. 
 
Ranby nedre i 1838-matrikkelen, Ramby nedre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Ramby nedre, «Randbybråten» i skjøte tinglyst 29.06.1959. 
 
Språkrådets tilråding: 
Rambybråtan/Rambybråten eller Nedre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
For Nedre Ramby, se løpenr. 2. 
 
Andreleddet -bråtan: 
Ingen av dem som har uttalt seg i saken har uttalt seg om navneleddet -bråtan/-bråten. Av 
andre stedsnavn i Ullensaker kommune med dette navneleddet som er registrert i SSR er 
det et stort flertall som har skrivemåten -bråten. Av stedsnavnene med navneleddet -
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bråtan/-bråten i Ullensaker kommune er det bare tre navn som har vedtatt skrivemåte, alle 
adressenavn. I to av disse tre adressenavnene er navneleddet skrevet -bråtan. 
 
Hovedregelen i lov om stadnamn er at skrivemåten av et stedsnavn skal ta utgangspunkt i 
den nedarvede lokale uttalen, jf. loven § 4 første ledd. Uttaleopplysningene registrert i 
Herredsregisteret og Bustadnavnregisteret kan tilsi at navneleddet skrives -bråtan. 
 
Videre står det i forskrift om stadnamn § 3 første ledd at «[s]krivemåten av norske 
stadnamn skal følgje den rettskrivingsforma eller regionale samleforma som passar best 
med den nedervde lokale uttalen». I Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn 
punkt 3.2 brukes -bråtan som et eksempel på en regional samleform, der andrestavelsen, -
an, kan skrives i samsvar med dialektuttalen. 
 
Kartverket fastsetter skrivemåten -bråtan for dette navneleddet i tråd med loven § 4 første 
ledd og forskriften § 3 første ledd. 
 
Variasjoner av bruksnavnet Rambybråtan har sterk tradisjon på kart, mens variasjoner av 
bruksnavnet Nedre Ramby har tradisjon i matriklene. Rambybråtan er det mest 
individualiserende bruksnavnet, og registreres som hovednavn i SSR, mens Nedre Ramby 
settes som undernavn. Det er hovednavnet som vil framkomme på kart og i matrikkelen. 
  

5 Nedre Ramby Bruk 39/3  Nedre Ramby Se også løpenr. 1 og 2. 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby nedre i 1838-matrikkelen, Ramby nedre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Språkrådets tilråding: 
Nedre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Se løpenr. 2. 
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6 Nedre Ramby Bruk 39/4 Nedre Ramby Se også løpenr. 1 og 2. 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby nedre i 1838-matrikkelen, Ramby nedre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Ramby i skjøte tinglyst 09.02.1988. 
 
Språkrådets tilråding: 
Nedre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Se løpenr. 2. 
 
  

7 Søndre 
Rambybråten 
Randbybråten 
nedre 
Rambybråten 
søndre 

Bruk 39/9 Søndre 
Rambybråtan 

Se også løpenr. 1, 2 og 4. 
 
Skrifttradisjon: 
Randbybråten nedre i matrikkelutkastet fra 1950. 
 
Rambybråten søndre i dagens matrikkel, i gammel grunnbok og i skjøte tinglyst 01.11.1933. 
Rambybraaten søndre i skylddelingsforretningen tinglyst 16.10.1920. 
 
Språkrådets tilråding: 
Søndre Rambybråtan eller Søndre Rambybråten. 
 
Kartverkets vurdering: 
For Rambybråtan se løpenr. 4. 
 
Retningsordet søndre brukes i de fleste skriftlige kilder. I samsvar med vanlige norske 
ordstillingsregler settes retningsordet først. Vi registrerer derfor Søndre Rambybråtan i SSR. 
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8 Øvre Ramby 
Ramby øvre 
Randby øvre 

Gard 40 Øvre Ramby Se også løpenr. 1. 
 
Uttale: 
Bustadnavnarkivet har registrert uttalemåten ø `vǝrramby (for bruk 40/1). 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby øvre i 1838-matrikkelen, Ramby øvre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Ramby øvre i økonomisk kartverk fra 1963. 
 
Språkrådets tilråding: 
Øvre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
For vår vurdering av Ramby, se vedtaksbrevet. 
 
Uttaleopplysningene vi finner i Bustadnamnregisteret for bruk 40/1 kunne tilsi 
skrivemåtene Øverramby eller Øver-Ramby. Det er for øvrig ingen skrifttradisjon for denne 
skrivemåten i kart eller i matriklene. Oppslag i SSR viser at det heller ikke er registrert slike 
sammenskrivingsformer ellers i Ullensaker kommune. 
 
Retningsordet øvre settes foran gårdsnavnet i samsvar med vanlige norske 
ordstillingsregler. 
  

9 Øvre Ramby Bruk 40/1 Øvre Ramby Se også løpenr. 1 og 8. 
 
Skrifttradisjon: 
Ranby øvre i 1838-matrikkelen, Ramby øvre i 1886-matrikkelen, i 1903-matrikkelen, i 
matrikkelutkastet fra 1950 og i dagens matrikkel. 
 
Randby øvre i skjøte tinglyst 22.03.1924. 
Randby i skjøte tinglyst 31.12.1964. 
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Språkrådets tilråding: 
Øvre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Se løpenr. 8. 
 
  

10 Øvre Ramby 
Randby øvre 

Fellesnavn for 
bruk 40/5 og 
bruk 40/9. 

Øvre Ramby Se også løpenr. 1 og 8. 
 
Språkrådets tilråding: 
Øvre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Se løpenr. 8. 
  

11 Øvre Ramby 
Høgfjellet 

Fellesnavn for 
bruk 40/6 og 
bruk 40/8. 

Høgfjellet 
(hovednavn) 
 
Øvre Ramby 
(undernavn) 
 
 
 
 
 
 
 
  

For Øvre Ramby, se løpenr. 8. 
 
Høifjeldet i Rektangelkart fra 1912, 1928 og 1949 og Norge 1:50 000 fra 1952. Høyfjellet i 
Norge 1:50 000 fra 1963 og 1978. Høgfjellet i økonomisk kartverk fra 1969 og 1973. 
 
Herredsregisteret har registrert uttalemåten hö:g`fjellǝ. Uttales Høgfjelle ifølge boka Som 
sagt i Ullsaker, Or’ og vendinger frå 30-åra (Stokstad 1997). 
 
Språkrådets tilråding: 
Øvre Ramby. 
 
Kartverkets vurdering: 
Ullensaker bygdebok bind II viser til en mindre utskilt del av bruk 40/2 og en 
husmannsplass, med felles eiere, som begge ble kalt Høifjeldet. De siste eierne som nevnes 
i bygdeboka, Bernt Lundsmoen og hans enke, Lovise Sørensdatter, må antas å være Bernt 
og Lovise Høifjellet, foreldrene til Sigurd Høifjellet som ervervet bruk 40/6 og 40/8 av 
moren i skjøte tinglyst 08.08.1942. De to brukene har i dag felles teig i matrikkelen. 
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Hovedregelen i lov om stadnamn er at skrivemåten av et stedsnavn skal ta utgangspunkt i 
den nedarvede lokale uttalen, jf. loven § 4 første ledd første punktum. For førsteleddet er 
skrivemåten Høg- i samsvar med de foreliggende uttaleopplysningene. Andreleddet -fjellet 
er i samsvar med norsk rettskriving, jf. loven § 4 første ledd andre punktum. Kartverket 
fastsetter derfor skrivemåten Høgfjellet. 
 
Høgfjellet ser ut til å ha vært brukt som daglignavn på de to brukene 40/6 og 40/8. I SSR 
registrerer vi derfor Høgfjellet som hovednavn og Øvre Ramby som undernavn på disse 
brukene. Det er hovednavnet som vil framkomme på kart og i matrikkelen. 
  

12 Rambydalen Dal Rambydalen Se også løpenr. 1. 
 
Skrifttradisjon: 
Rambydalen på økonomisk kartverk fra 1969. 
 
Språkrådets tilråding: 
Rambydalen. 
 
Kartverkets vurdering: 
For Ramby, se vedtaksbrevet. 
 
Andreleddet -dalen er i samsvar med norsk rettskriving. 
 

13 Rambybekken Bekk Rambybekken Se også løpenr. 1. 
 
Skrifttradisjon: 
Rambybekken på økonomisk kartverk fra 1969. 
 
Språkrådets tilråding: 
Rambybekken. 
 
Kartverkets vurdering: 
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For Ramby, se vedtaksbrevet. 
 
Andreleddet -bekken er i samsvar med norsk rettskriving. 
 

14 Rambymarka Utmark Rambymarka Se også løpenr. 1. 
 
Skrifttradisjon: 
Rambymarka på økonomisk kartverk fra 1969. 
 
Språkrådets tilråding: 
Rambymarka. 
 
Kartverkets vurdering: 
For Ramby, se vedtaksbrevet. 
 
Andreleddet -marka er i samsvar med norsk rettskriving. 
 

15 Rambydalsvegen Adressenavn 
(kommunen 
vedtar 
skrivemåten) 

 Språkrådets tilråding: 
Rambydalsvegen 
 
 
 

16 Rambygutua Adressenavn 
(kommunen 
vedtar 
skrivemåten) 

 Språkrådets tilråding: 
Rambygutua 
 
 
 

17 Randbygrenda Adressenavn 
(kommunen 
vedtar 
skrivemåten) 

 Språkrådets tilråding: 
Rambygrenda 
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18 Randbyvegen Adressenavn 
(kommunen 
vedtar 
skrivemåten) 

 Språkrådets tilråding: 
Rambyvegen 
 
 
 

 

 


