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Informasjom om «stadnamn» innsamling på Bømlo 

For ca. 30 år siden var det en del personer/ pensjonister på Bremnes 
som samlet inn og registrerte stadnamn i forskjellige bygder rundt om i 
gamle Bremnes kommune. Dette ble manuelt registrert på gamle 
økonomiske kommune kart og på hand skrevne lister. Dette ble levert til 
kultur kontoret i kommunen og har lagt i noen skuffer der i ca 30 år. 
Dette er nå tatt fram og flere personer er startet med å registrere dette 
materiellet på data. 
Det er Bremnes Sogelag som eier prosjektet, og Terje Anthun har påtatt 
seg jobben med å samle inn og registrere navn elektronisk for Foldrøy 
området.  
På grunn av inndelingen på disse gamle kartene, fra 1969, består 
Foldrøy området av fire kart og fire navnelister. Nr. er nå blitt registrert på 
alle kartene, og det er laget lister med navn som refererer til nr. på kartet. 
Det viste seg at det var lite «stadnavn» registrert i vårt området. Jeg har 
derfor søkt om og fått veldig god hjelp av en del personer i Foldrøy som 
har god kunskap om vårt området. 
Alt dette er nå ferdig registrert elektronisk, er lagt inn på internett, og 
finnes på linken under her. 
https://www.aanderaa.net/kart/oversikt.htm 

På samme nettside vil også kartene for resten av Bømlo bli lagt inn etter 

hvert som de blir ferdig. 

Kartene som dekker vårt området, fra Tongane i nord til Myro i sør, er nå 

lagt inn på foldroy.no sin hjemmeside. Her har jeg slått sammen disse 

fire kartene til ett, litt forskjellig kvalitet på kartene, men tror det blir bra. 

Og så har jeg notert med rød skrift, navn direkte på kartet. Vedlagt er 

også en navneliste hvor de fleste navnene har en forklaring. Alle 

navnene på kartet begynner med et tall som refererer til «stadnamn» 

lista. 

Bak alle navnene på lista står det en kart referanse. Kartet er inndelt i 

ruter og har en vannrett merking med a, b, c osv, og en loddrett merking 

https://www.aanderaa.net/kart/oversikt.htm


Terje Anthun 
20.12.2022 Side 2   

med 1,2,3 osv. Da skal det bli enkelt å finne ut hvor på kartet navnet 

hører hjemme. 

Kartet for Foldrøyholmen, som Jan Willy Folgerø-Holm har laget, har 

også fått påført nr. og navn, pluss at det er vedlagt en navneliste med 

forklaringer på de fleste navnene. 

Følgende personer har hjulpet til i forbindelse med innsamling og 

registreringen av stadnamn i Foldrøyhamn 

Jarle Hodne. I 1987, i forbindelse med særoppgaven hans i norsk, har 

Jarle intervjuet Karl Folgerø og Arne Folgerø-Holm. 

Reidar Steinsland, har for en del år siden, intervjuet en del personer med 

god kjenskap til bygda. 

Jan Willy Folgerø-Holm har vært behjelpelig med navnene på 

Foldrøyholmen, og laget et eget oversikt kart kun for holmen. 

Ellers har følgende personer kommet med innspill og hjulpet til i 

forbindelse med denne registreringen: 

Edvin Myhre, Nelly M. Myhre, Per Kåre Trondsen, Rita Vågen, Magnar 

Ørevik, Sigurd Barane, Berit og Audun Hodne. 

Terje Anthun har samlet alt og registrert dette elektronisk på kart og 

navnelister. 

Dersom noen ønsker flere navn inn på listene, er det bare og ta kontakt 

med Terje Anthun, så vil det bli ordnet. 

Kilder som er brukt er  

Bømlo Bygdebok Bind 4 Gards og ættesoge for Moster sokn 

Fonna kommune kart. 

 

Innsamling av stadnavn er gjort på følgende gards nr. 

Gards nr. 26 Myhro 

Gards nr. 32 Sætre indre 

Gards nr. 33 Ørevik 

Gards nr. 34 Foldrøyholmen øvre 

Gards nr. 35 Follerøy øvre 

Gards nr. 36 Under-Flatnes (Foldrøyhamn) 

Gards nr. 38 Juskevik 

Gards nr. 39 Tangene 


