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Oppstart av navnesak 2022/209 – Gimse bru eller Gimsbrua i 
Melhus kommune 
 

I forbindelse med at Melhus kommune har vedtatt adressenavnet Gimsbruvegen, ønsker 

kommunen at det blir reist navnesak på brunavnet som ligger til grunn. Brunavnet er registrert 

i sentralt stedsnavnregister (SSR) som Gimse bru, og har ikke vært behandlet i navnesak.  

Brua ligger på fylkesveg. Fylkeskommunen velger navn og vedtar skrivemåte på 

fylkeskommunale anlegg. Språkrådet gir tilråding om skrivemåten (lov om stadnamn § 7 og 9). 

Fylkeskommunen ved Guri Markhus ønsker at Statens kartverk reiser navnesak på deres vegne.  

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. 

Saken gjelder om skrivemåten skal være  

• Gimse bru eller Gimsbrua  

 

Lokal høring 

Før fylkeskommunen gjør vedtak har kommunen rett til å uttale seg, og lokale organisasjoner 

har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.  

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. 

Her gjelder det spesielt sammensetningsmåten når det kommer et ledd etter Gimsan/Gimse.  

 

Normeringsprinsipp 

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge 

gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i lov om 

stadnamn. En bør benytte den sammensetningsmåten som passer med dialekten, jf. Utfyllande 

reglar om skrivemåten av norske stadnamn punkt 6.  
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Opplysninger om navnet 

Et søk på Gimsbrua i Nasjonalbiblioteket gir 80 treff i bøker, aviser og tidsskrift, 

https://www.nb.no/search?q=Gimsbrua. Det eldste belegget er gjengitt i Gauldalsminne 1993, i 

en takkesang skrevet da den gamle brua fra 1849 ble bygd. Her er skrivemåten Gimsbroe.  

Førsteleddet i brunavnet er gårdsnavnet Gimsan. Tradisjonell uttale er jømmsannj for 

gårdsnavnet og jømsbrua for brunavnet (herredsregisteret 1948, jf. Melhusboka 1). 

Skrivemåten Gimsan ble vedtatt i 1995, men Gimse er brukt i bl.a. i navnet på skoler og 

svømmehall og har en temmelig sterk posisjon i dag.  

I sammensetninger er Gims- gjennomført både i tradisjonelle og nyere navn: Gimsøya, 

Gimsteigen (bruksnavn), Gimsvegen og Gimstunnelen.    

 

Videre saksgang 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. med notis i en lokalavis 

og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale 

høringsuttalelsene. De skal sendes til Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo 

(post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Språkrådet vil så gi endelig tilråding til 

Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra de mottar dette brevet. 

For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige 

spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon Endre Kirkholt         Berit Sandnes 

for fylkeskartsjef Lars Mardal      stedsnavnansvarlig 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Lenker: Lov om stadnamn 

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn  

 

 

Kopi SPRÅKRÅDET 

Roar Dørum, MELHUS KOMMUNE 

Anne Sørtømme, MELHUS KOMMUNE 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

Guri Markhus, TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
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