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Ref. 17/04320-8, tilsvar i lokal høring, navnesak fra Kartverket gnr 133 bnr 1
Jeg takker for muligheten til å gi innspill i ovennevnte sak. Gnr 133 med brukene 1 og 3 er i brevet fra
Kartverket omtalt med flere varianter, “Nordre Brevik / Nordre Bredvik / Lille Brevik / Lille Bredvik
(gard 133), Søndre Brevik (bruk 133/1), Nordre Brevik (bruk 133/3)”.
Aller først en oppklaring vedrørende de ulike brukene: Undertegnedes eiendom er i dagligtalen i
Vestby omtalt som “Nordre Brevig/-k”, sammen med bruksnummer 3. Gården med det daværende
navnet “Lille Brevig” ble delt i to mellom far og sønn i 1786, og “søndre og nordre” var da
betegnelsene for å skille brukene som hadde tunene sine tett inntil hverandre men teiger i ulike
retninger. I dag er det kun undertegnedes bruk som kan regnes som et gårdsbruk, da bruksnummer 3
fungerer som vanlig bolig uten drift. Dette henger blant annet sammen med at Einar Andreas Brevig
(min far) i 2004 kjøpte hele driftsbygningen og cirka 30 mål innmark fra bruksnummer 3. Da de
geografiske realitetene i Son er slik at vår gård er den nordligst beliggende av Brevig(/-k)-gårdene er
det alminnelig oppfatning og praksis at 133/1 altså omtales som Nordre. Vårt første innspill er derfor
at gårdsnummer 133 bruksnummer 1 bør av Kartverket kalles “Nordre Brevig” og at gårdsnummer
133 bruksnummer 3 ikke lenger nødvendigvis trenger å ha et “gårdsnavn” festet til seg. For ordens
skyld har undertegnede ingen økonomiske- eller eierinteresser i bruksnummer 3.
Så til selve skrivemåten. Konklusjonen fra undertegnede er at 133/1 heter og fortsatt bør hete Nordre
Brevig med -g, ikke -k. Argumentasjonen følger nedenfor, og jeg bidrar gjerne til å belyse dette
ytterligere ved eventuelt behov.
●

Vårt etternavn er Brevig med -g, navnet ble (som vanlig var) tatt fordi man bodde på Brevig
gård, og det er ingen medlemmer av slekten som skriver navnet på noen annen måte. Denne
skrivemåten kan dokumenteres kontinuerlig tilbake til midten av 1800-tallet (muligens
lenger), ref. for eksempel Vestby kommunes Bygdebok Bind 2, Garder og Såner sokn, 1976.

●

Det finnes kart fra ulike tider som bekrefter skrivemåten Brevig. Et nærliggende eksempel er
gjengitt i Museumsforlaget/Follo Museums bok “Son under Son” fra 2016 som gir en detaljert
fremstilling av Sons arkeologi og kulturhistorie. Her er (fotografi vedlagt) dokumentasjon fra
1795 som tydelig benevner tre gårder i Son med Breviig-navnet, alle naturligvis med -g.

●

Navnet Brevig har vært brukt i skjøter, kontrakter mv. gjennom historien, både i eldre og
nyere tider. Jeg legger ved fire eksempler: En kontrakt fra 1884 som antakelig omhandler
“istrafikken” eller arealleie ved gården, et skjøte datert 23. november 1903 om overdragelse
av eiendommen, en kjøpekontrakt datert 27. mai 1933 angående salg av en “parcell” fra
eiendommen samt et skjøte datert 27. juni 1950 om overdragelse av eiendommen til Hans
Chr. Brevig, min farfar. Samtlige er entydige på stedsnavnsbetegnelsen Brevig med g.

Jeg håper med denne oppklaringen at navnet Nordre Brevig vil bli vedtatt brukt for gnr 133/1.
Bekken som er omtalt i brevet fra Kartverket med navnet “Brevikbekken”, renner over eiendommen
og bør ha tilsvarende navn “Brevigbekken”.
“Brevikbukta” som ligger med direkte tilknytning til eiendommen bør tilsvarende benevnes
“Brevigbukta”. Området tilhørte gården vår frem til 1980-tallet før det ble ekspropriert av kommunen,
og den samme logikk og argumentasjon vedrørende stavemåte gjelder for bukta som for gården.
Hvis det er ønskelig for kommunen stiller gjerne min far Andreas Brevig i et møte for å diskutere eller
oppklare saken ytterligere.
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