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Klage på vedtak i Navneliste sak 2017-14 Gausdal kommune 
 
Jeg viser til Navneliste sak 2017-14 og ønsker med dette å legge inn en klage på vedtak for bruk 
154/7 Gardstad/Garstad hvor Gardstad iflg navnelisten fastsettes som skrivemåte. 
 
I vedtaket står det at skrivemåten Gardstad har vært brukt i offentlig bruk i lang tid, men i 
skrifttradisjonen ser vi at også Garstad har blitt brukt, bl.a. i matrikkelen og i økonomisk kartverk, fra 
gammelt av. At Gardstad opp gjennom årene har blitt tatt opp som skrivemåte anser jeg som en feil. 
 
Min bestefar, Olav Bakkestuen, kjøpte skog fra Ole Austreng i 1945 og bygde selv opp et 
bureisningsbruk på denne eiendommen som fikk navnet Garstad, se vedlagte skjøte. Videre gir 
vedlagte skylddelingsforretning fra 1946 en bekreftelse på at den fraskilte delen er gitt bruksnavn 
Garstad.  
 
Iflg lov om stedsnavn kan grunneier, i dette tilfellet Olav Bakkestuen, velge bruksnavn og fastsette 
skrivemåten av navnet på nyoppretta bruk. I skylddelingsforretningen fra 1946 står det i note 2 om 
bruksnavn at det ikke må velges et navn som allerede er i bruk som slektsnavn og som ikke hører til 
de mer utbredte. Garstad er derfor lovlydig oppført som bruksnavn da eiendommen ble oppført. I 
dagens lov står det at grunneier har rett til å fastsette skrivemåten dersom han kan dokumentere at 
den ønskede skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn. Jeg viser til avsnitt 2 over som 
viser at både Gardstad og Garstad har vært bruk i offentlig sammenheng. 
 
Garstad ble i generasjonen etter min bestefar også plukket opp som familienavn og står naturlig nok 
sterkt for min slekt. Jeg ber om en revurdering av vedtaket om Gardstad som skrivemåte og håper at 
mitt ønske og kommunens tilrådning kan vektes tyngre enn Språkrådets tilrådning. Som nåværende 
grunneier har jeg et sterkt ønske om at historisk fakta opprettholdes og at Garstad kan beholdes som 
skrivemåte også for fremtiden.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Stig Garstad 
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