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Saksframlegg
FORSLAG OM FOLKEAVSTEMMING OM Å ENDRE BYENS NAVN FRA TRONDHEIM TIL
TRONDHJEM
Arkivsaksnr.: 07/18715
Forslag til innstilling:
Det holdes en folkeavstemning om navneendring fra Trondheim til Trondhjem, samtidig med
kommunevalget 2007.
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Saksutredning:
Privat forslag fremmet av Torgny Hagerup og Thomas Jacobsson i bystyrets februarmøte.

FORSLAG OM FOLKEAVSTEMMING OM Å ENDRE BYENS NAVN FRA TRONDHEIM
TIL TRONDHJEM
Byens navn ble endret fra Trondhjem til Nidaros i 1929. Ved en folkeavstemming den gang stemte ca 15
000 for Trondhjem mot ca 1 500 for Nidaros. Til tross for dette overveldende flertallet bestemte
Stortinget at navnet skulle endres til Nidaros, noe byen het i ca 1 år. På grunn av sterke protester vedtok
Stortinget, for å tekkes både samnorsktilhengere og patrioter, et kompromissforslag at byen skal hete
Trondheim.
Til tross for at det nå er gått over 75 år uttaler mange byens navn fremdeles Trondhjem.
For en innfødt Trondhjemmer er det naturlig å si Trondheim.
I inntrøndelag og uttrøndelag derimot brukes nanet Trondheim
Hans Majestet Kong Harald sier Trondhjem, statsminister Jens Stoltenberg sier tydelig Trondhjem, noe
også de fleste på østlandet sier.
Gjennom de siste 2 år har over 20% av byens medlemmer (18 stk) uttalt Trondhjem fra bystyrets talerstol,
(noen riktignok både Trondhjem og Trondheim). Dette er i saker hvor det har vært naturlig å nevne byens
navn. Den reelle prosenten i bystyret kan derfor være atskillig høyere.
Vår ordfører sier Trondheim, men Trondhjemmer. Betegnelsen Trondheimer eksisterer ikke, heller ikke
på trykk i Adresseavisen.
På bakgrunn av ovenstående fremmes et forslag om at det holdes en folkeavstemning om navneendring fra
Trondheim til Trondhjem, samtidig med kommunevalget 2007.
Konklusjon
Ordfører foreslo privat forslag fra Torgny Hagerup og Thomas Jacobsson (FrP),
Forslag om folkeavstemming om å endre byens navn fra Trondheim til Trondhjem samtidig med
kommunevalget 2007, oversendt kultur-,idrett- og friluftslivskomiteen.

Trondheim bystyres sekretariat, 16.05.2007

Ruth Normann
konsulent
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