
Og navnet er  Spydeberg……………… 

   

Navnet Spydeberg, eller Spiotaberghi, er et gammelt navn. Allerede i 1342 finner vi 

navnet i nevnt i middelalderbrev. At man er på gammel i historisk grunn i Spydeberg er 

kanskje ingen stor overraskelse, men hva som er opphavet til kommunenavnet og 

kommunevåpnet er kanskje ikke så allment kjent.  

 

Navn og opphav til navn har det opp igjennom tidene vært knyttet mange spørsmål til, 

og til de fleste stedsnavnene knytter det seg en historie. Stedsnavn kan i noen tilfeller 

beskrives som et speil som vender mot fortida. Det vender mot den tida og de 

omstendighetene som gjorde at navnet ble til. Noen navn er fra før vår tidsrekning, de 

siste er fra våre dager, og nye kommer stadig til. 

 

I dagens samfunn fungerer stedsnavn som adresser eller referansepunkter i verden. 

Historisk formidler stedsnavn kunnskap om topografiske, sosiale og andre forhold på den 

tida navnene ble til. Stedsnavn er også viktige som identitetsbærere. I Norge er det 

vanlig at når man skal presentere seg, sier man først hva man heter også sier man hvor 

man kommer fra.  Med dette signaliserer man har tilhørighet til stedet.  

 

Noen har kanskje reflektert over navnet Spydeberg og hvor det kommer fra. Navnet 

Spydeberg kommer av norrønt Spjótaberg. Navnets første ledd, Spjót, er det samme 

som dagens spyd. Den andre delen av navnet, berg, betyr nakent grunnfjell. Det antas at 

navnet er dannet med utgangpunkt i med de fremskytende spissene på høyden der den 

gamle prestegården lå ved Spydeberg kirke.  

 

Selv om det opprinnelig var med utgangspunkt i naturens formasjoner Spydeberg fikk 

sitt navn, var det våpen som ble brukt som modell da kommunevåpnet ble tegnet i 1978. 

I forbindelse med en veiutbedring i 1905 på øvre Mørk, ble det funnet en gravhaug. I 

haugen ble det funnet en skjoldbule, rytterspore og munnbitt. Det ble også funnet en 25 

cm lang spydspiss av jern. Denne spydspissen skal ha vært inspirasjonskilde for Truls 

Nygård som tegnet de tre spydspissene i Spydebergs kommunevåpen. Motivet består av 

tre sølv spydodder skrått oppad på rød bunn. Tre spydodder forteller også at det er tre 

kirkesogn i kommunen.  

 

Kommunevåpenet er for øvrig kommunens eiendom og kan bare brukes av Spydebergs 

kommunale myndigheter i utøvelsen av sine gjøremål.  

 

 

 

 

 
 
Spydeberg kommunes kommunevåpen fra 1978 


