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Förord

Tj iksantikvarieåmbetet var den 5-7 maj 1993 värd för kon- 
XVferensen Ortnamnskultur. Intresset för konferensen var stort 
och deltagarna representerade skiftande intressen och erfarenheter 
i fråga om ortnamnsverksamhet av både praktisk och teoretisk art. 
Konferensen var den fjärde av detta slag i Norden.

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) 
anordnade 1977 ett symposium om ortnamn och ortnamnsplanering 
på Hanaholmen i Helsingfors. Där kunde för första gången repre
sentanter för ortnamnsforskning och språkvård samt represen
tanter med ansvar för ortnamnsverksamhet inom statliga myndig
heter och kommuner dryfta gemensamma frågor om ortnamns- 
vård.

Lantmäteriverket svarade för det följande symposiet om ort- 
namnsvård och ortnamnsplanering. Det ägde rum i Gävle 1982 
och behandlade dels den då aktuella ortnamnsutredningen, dels 
olika aspekter på god ortnamnsvård och frågan om kommunal 
ortnamnsverksamhet.

Vid symposiet uttalade verkets dåvarande generaldirektör Sten 
Wickbom en önskan att konferensen skulle följas av andra liknan
de konferenser, något som också framförts av det 1985 inrättade 
ortnamnsrådet.

DOVA, den myndighet som då ansvarade för dialekt- och 
ortnamnsarkiven samt visarkivet, anordnade därför tillsammans 
med Göteborgs universitet 1989 ett symposium om aktuella frågor 
inom ortnamnsvården.

De handlingar som har publicerats i anslutning till konferen
serna visar att intresset för ortnamnens sociala betydelse och kul
turhistoriska värde hela tiden har vuxit.

Det var därför naturligt att Riksantikvarieämbetet den 5-7 maj 
1993 anordnade konferensen Ortnamnskultur. Ett av syftena var

□ att belysa ortnamnens kulturella värden och deras funktion i 
kulturlandskapet samt att understryka deras sociala betydelse.

Ett annat syfte var
□ att diskutera förutsättningarna för att bevara ortnamnen och 

för att bedriva en allsidig ortnamnsvård.



Vid konferensen påpekade dåvarande riksantikvarien Margareta 
Biörnstad att det aktiva intresset för ortnamnen vuxit på många 
håll, framför allt inom hembygdsrörelsen. Synen på ortnamnen 
som en mångkulturell företeelse är nu mer öppen och vi har inte 
bara en svenskspråkig utan också en finsk och samisk ortnamns- 
skatt att vårda. Ortnamnsvården har genom det fått ett rikare 
spektrum än tidigare. Det ökande intresset återspeglas bl.a. i pla
nerna för ett lagskydd för ortnamnen.

Som representant för kulturmiljövården vill jag understryka att 
grunden för dess syn på ortnamnen är insikten om att det finns 
ett samband mellan ortnamn, fornlämningar, bebyggelse och 
markanvändning. Ortnamnen är inte någon isolerad språklig 
företeelse utan en integrerad del av en kulturhistorisk verklighet.

Denna insikt måste beaktas i ortnamnsvården och ingå som ett 
viktigt moment i vad jag vill kalla god ortnamnssed. God ort- 
namnssed är en nationell angelägenhet och innebär skydd och 
vård av våra ortnamn. Den skall tillgodose kulturhistoriska, 
språkliga, funktionella och demokratiska krav. God ortnamnssed 
innebär att bevara ett hävdvunnet ortnamn i korrekt språklig form 
för en viss lokalitet så länge den namnbrukargemenskap namnet 
tillhör använder eller vill använda det.

ERIK WEGRÆUS 
riksantikvarie
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Ortnamnens existentiella villkor
Thorsten Andersson

Inledning

RTNAMNEN UTGÖR EN huvudkategori bland egennamnen i
V_V språket. Begreppet ortnamn kan med utredningen Ort

namns värde och vård (1982) definieras som ”en under en viss tid 
och i en viss krets av människor entydig benämning på en viss 
geografisk lokalitet” (s. 17, kursiverat). Definitionen tar fasta på 
att ortnamn, liksom alla egennamn, är monoreferentiella, dvs. i 
motsats till andra substantiv enbart syftar på en bestämd individ, 
namnbärare eller referent eller - med en term som ofta används 
ifråga om ortnamn - ett denotatum, t.ex. Omberg gentemot berg, 
Drottninggatan gentemot gata, Visingsö gentemot ö. Att t.ex. 
Drottninggatan möter på flera håll ändrar därvidlag inget; Drott
ninggatan i Stockholm och Drottninggatan i Uppsala är olika 
namn: Drottninggatan„ Drottninggatan2.1 den anförda definitio
nen på ortnamn ligger också att de är knutna till en viss tid och 
en viss brukarkrets.

Ortnamnen - liksom andra egennamn - är en del av språket. 
Språket i sin tur betingas av samhällsförhållandena, och detta 
gäller således också för ortnamnen. Samhället omkring oss är statt 
i ständig förändring, och språket och därmed ortnamnsskicket 
speglar, med en viss retardering, denna process. Vid sidan av nya 
namn som ständigt tillkommer bevaras namn från äldre tid, som
liga över årtusenden, andra över århundraden, årtionden eller 
ännu kortare tid. Just denna spänning mellan konservativt beva
rande och dynamisk förändring kännetecknar ortnamnens existen
tiella villkor. Utmärkande för dessa är likaså spänningen mellan 
naturlig utveckling och styrning utifrån skilda samhällsintressen. 
En närmare granskning av villkoren för ortnamnens existens kan 
lämpligen delas upp i tre moment: för det första namnfunktion, 
för det andra namngivning, för det tredje namnbruk, namnbyte 
och namndöd.
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Namnfunktion
Varför bildas ortnamn? Vilken funktion eller vilka funktioner har 
ortnamn? För att besvara de frågorna kan vi ta fasta på fyra 
väsentliga funktioner hos språket, funktioner som griper över i 
varandra, nämligen språkets roll som

□ kognitivt kommunikationsmedel,
□ emotivt kommunikationsmedel,
□ ideologiskt kommunikationsmedel samt
□ skapare av social samhörighet.

Ortnamnens huvudsyfte är att fungera som kognitivt kommuni
kationsmedel, nämligen att identifiera och individualisera lokali
teter som vi behöver som referenspunkter för vår orientering och 
kommunikation. Vid våra olika aktiviteter, inom samfärdsel, 
näringsfång, fritidssysselsättning, är sådana fasta referenspunkter 
nödvändiga. Det inser vi lätt, om vi försöker tänka bort ortnamnen 
ur vår dagliga tillvaro. Sambandet mellan mänsklig aktivitet, den 
yttersta förutsättningen för alla ortnamn, och namnens funktion 
har närmare utretts av Kurt Zilliacus i hans arbete Onomastik 
(1976), där ortnamnen framför allt sätts i samband med kultur
landskapets utveckling och resonemangen därmed får en starkt 
ergologisk inriktning, med den arbetande människan i centrum (se 
också Jørgensen 1992). Min infallsvinkel i den här inledningen är 
mera inriktad på olka moment i villkoren för ortnamnens ex
istens.

Genom sin monoreferentiella karaktär lämpar sig ortnamnen 
väl som referenspunkter i vår orientering. Det är emellertid ing
alunda så att ortnamn ges endast därför att det föreligger ett behov 
i den dagliga kommunikationen. Denna ergologiska synpunkt har 
ibland överdrivits just inom ortnamnsforskningen. Lokaliteter kan 
få namn också av den anledningen att de drar uppmärksamheten 
till sig på grund av påfallande särdrag, t.ex. ifråga om form eller 
växtlighet, eller genom någon speciell händelse, t.ex. olycka eller 
självmord, och därför med egennamn bryts ut ur den topografiska 
anonymiteten (Andersson 1976a s. 34, dens. 1994 avsn. 5).

Ortnamn kan betraktas som komprimerade texter, som på ett 
eller annat sätt beskriver de benämnda lokaliteterna vid namngiv- 
ningstillfället. I de allra flesta fall rör det sig om neutrala beskriv
ningar av allmänt känd typ, t.ex. Ekeby, Kobetet, Perstorp, Stor
gatan, Svarttjärnen, Tällekullen. I beskrivningen kan emellertid 
också ligga andra betydelsekomponenter, t.ex. hedersbetygelse, 
försök till påverkan, förhoppning eller känsloladdning. Jag nöjer 
mig här med att ta upp de emotiva och ideologiska komponenter

8



Ortnamnens existentiella villkor
Thorsten Andersson

na och hänvisar i övrigt till en tidigare framställning (Andersson 
1976b). Känsloladdningen kan vara negativ eller positiv. Åker
namn som Drängagråten och Marstrand(sgärdet) speglar namn
givarnas inställning till platserna ifråga, där arbetet kunde vara 
besvärligt, rentav jämförbart med straffarbete på Marstrands fäst
ning. Positiv känsloladdning kan t.ex. uttryckas med det allmänt 
berömmande Gull-, så i Gullkroken, namn på den bördiga strand
bygden vid Vättern norr och söder om Hjo i Västergötland (An
dersson 1965 s. 244, dens. 1976b s. 68 f.).

Det emotiva kommunikationsbehovet kommer av naturliga skäl 
bäst till uttryck i öknamn eller smeknamn, som brukas vid sidan 
av de normala namnen. Vi förknippar kanske binamn av olika 
slag främst med personnamn, men det är ingalunda ovanligt med 
ortsbinamn vid sidan av de officiella eller gängse brukade namnen. 
Medan identifikationsbehovet fylls av dessa namn, kan binamnen 
starkare ge uttryck åt känsloinställningen till platserna. Från min 
barndoms Ödeshög i Östergötland minns jag att ortens gjuteri 
kallades för Svartsjö, ett starkt negativt laddat uppkallelsenamn, 
givet efter tvångsarbetsanstalten Svartsjö utanför Stockholm och 
samtidigt associerande till det svarta sotet. I stor utsträckning kan 
sådana öknamn tjäna som ett slags säkerhetsventiler, såsom 
uppenbarligen var fallet med öknamn på byggarbetsplatser som 
Auschwitz och Belsen, brukade av byggnadsarbetare i Ödeshög 
under 1940-talet (Andersson 1976b s. 64, 69 f.).

Positivt laddade binamn är kanske inte lika vanliga, men de är 
klart styrkta. Så har Lilla Paris i berömmande syfte brukats om 
olika svenska städer (Andersson 1976b s. 69). Den nyssnämnda 
förleden Gull- har en speciell användning i noanamn, som ju till 
sin natur är inställsamma (Andersson 1965 s. 244).

Den ideologiska laddningen av ortnamn kan vara av högst 
skiftande art. Det är tveksamt om vi skall betrakta sakrala namn 
som Frösvi, Torstuna och Ulleråker som annat än neutralt beskri
vande namn på platserna ifråga, naturligt framvuxna bland folk i 
trakten. När däremot en socken i Östergötland får namnet Krist- 
berg och en by i samma landskap sannolikt får ett äldre namn 
utbytt mot just Kristberg(a) (Andersson 1991 s. 158), då är detta 
snarast att se som bekännelse till den nyinförda kristna tron. En 
motsvarande bekännelseakt kommer till uttryck i namn på fri
kyrkliga kapell som Betel, Elint, Saron, med namn lånade ur 
Bibeln. Ett modernt exempel är Martin Luther Kings plan, namn 
på en plantering i Uppsala, som inför kyrkornas världsråds fjärde 
generalförsamling i Uppsala 1968 infördes för att hedra den nyli
gen mördade Martin Luther King (Rostvik 1989 s. 65). Vanligare
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är det att inhemska politiker, både på riksplanet och det lokala 
planet, får gator o.d. benämnda efter sig, t.ex. Dag Hammar
skjölds väg och Olof Palmes gata, som finns på flera håll, och 
Tycho Hedéns väg efter en lokal politiker i Uppsala.

I diktaturstater tjänar namngivning efter politiska centralgestal
ter som bekant ofta ett indoktrinerande syfte, så i det nazistiska 
Tyskland och så i det f.d. östblocket. Också ortnamnen står här 
på ett självklart sätt i statens och dess ideologis tjänst. Detta leder 
till en i sådana politiska system naturlig beredvillighet att ändra 
ortnamnen alltefter politiska fluktuationer och till en lika stark 
motreaktion när det politiska systemet rasar samman. Det leder 
också för namnbrukarna till ett val mellan namndubbletter, vilket 
i sin tur kan vara en bekännelse till den ena eller andra sidan. Att 
i f.d. DDR använda det gamla namnet Chemnitz i stället för det 
nya Karl-Marx-Stadt innebar ett avståndstagande från regimen.

I motsats till diktaturstaternas centralistiska eller rationalistiska 
inställning till ortnamn, som Sven Benson (1989) kallar den, ställer 
han den kulturbevarande eller traditionalistiska som vi möter t.ex. 
i Sverige. Enligt den betraktas ortnamnen som en del av kultur
arvet, vilket därmed utgör den ideologiska basen för ortnamns- 
vården.

Som en överbyggnad på sin roll som kognitivt, emotivt och 
ideologiskt kommunikationsmedel har ortnamnen en viktig funk
tion för den sociala samhörigheten. Allra tydligast framträder 
detta i två- eller flerspråkiga områden, där de olika språkgemen
skaperna har var sin uppsättning av ortnamn. I svenska Torneda- 
len råder som bekant en konflikt mellan svenskt och finskt ort- 
namnsskick, som lett till problem bl.a. för fastighetsbetecknings- 
reformen. En mera subtil motsättning råder mellan de finska nam
nen på den svenska och den finska sidan, eftersom tornedalsfinskan 
i Sverige inte följer den riksfinska normen, t.ex. med Karesuando, 
genuint tornedalsfinskt Karesuanto, på den svenska sidan men 
Kaaresuvanto på den finska (Nationalencyklopedin 10 s. 436). Inte 
heller de till ursprunget finska namnen i sydligare finnmarker i 
Sverige är utan sina problem. Särskilt råder det delade meningar 
om huruvida de skall skrivas med rent svensk eller antydd finsk 
ortografi. Någon motsvarande diskussion om namn i de svensk
finska språkkontaktsområdena i Finland, med önskemål om lätt 
svenskpräglad ortografi i finskan och omvänt, är mig inte bekant. 
Det är också svårt att se någon vinst med sådan anpassning, lika 
lite som med vissa kommuners försök att introducera rent dialek
tala former av gatunamn (Rostvik 1989 s. 69).

Vi behöver emellertid inte gå till tvåspråkiga områden för att

Ortnamnens existentiella villkor
Thorsten Andersson
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konstatera ortnamnens roll som socialt kitt. Det räcker att tänka 
efter hur det är i vår egen toponymiska miljö för att inse, vilken 
väsentlig betydelse ortnamnsförrådet har för vår hemkänsla och 
trygghetskänsla. Vi märker det tydligast när vi kommer in i en ny 
miljö och ännu inte har rotat oss. I den rotningsprocessen spelar 
ortnamnen en avgörande roll. Vi märker ortnamnens betydelse 
också när vi kommer tillbaka till gamla miljöer som har föränd
rats. Det är lätt att finna sig tillrätta med tillskott i det topony
miska landskapet i form av nya gatu- och bostadsområdesnamn. 
Det är likaså lätt att acceptera att namn har försvunnit om namn
bäraren inte längre finns. I Ödeshög, för att hålla fast vid en 
personlig referenspunkt, har Gatugården och Klockaregården i 
Ödeshögs by, som efter laga skiftet låg kvar invid byns centrum, 
försvunnit. Det är naturligt att namnen är borta med gårdarna. 
Svårare att vänja sig vid är det, enligt min erfarenhet, att namnen 
på ägo- och naturlokaliteter, som fortfarande finns kvar, inte 
längre är i allmänt bruk. Referenser kräver ofta ett stötdämpande 
”som vi sa förr”. Den gamla hemkänslan kan då och då få ett stöd 
av återanvända namn, t.ex. Bastekullen som namn på ett nytt 
bostadsområde i Ödeshög. Många skulle säkert gärna med mig ha 
sett att motellet och bensinstationen vid E 4 i Rök i Östergötland 
hade kallats Häjla efter den försvunna byn eller Häjla backe efter 
landsvägsbacken och inte som nu Östgötarasta.

Social samhörighet inom smärre och små grupper kommer som 
bekant lätt till uttryck i språket, i form av speciella språkliga 
särdrag och associationsnat. I gruppspråk ingår naturligen också 
ortnamnen. Särskilt påtagligt är detta i hemliga språk, t.ex. mån- 
sing, vars Stockbäcken för ’Stockholm’ antagligen ligger till grund 
för slangnamnet Eken (Bergman 1974 s. 94).

Allra tydligast kan nog ortnamnens betydelse för samhörighet 
komma till uttryck inom smågrupper som familjer, par eller ar
betslag, som ofta utvecklar egna namnförråd för helt privat bruk. 
De är inte lika hemliga som kattens tredje namn hos T. S. Eliot, 
det namn som katten behåller för sig själv, men de är inte heller 
tillgängliga ens i de förnämligaste av ortnamnsarkiv och fullstän
digt onåbara för alla namnvårdande insatser.

Namngivning
Egennamn ges på två principiellt olika sätt, dels genom att nya 
narrm bildas med hjälp av de ordbildningsmedel som vid varje tid
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står till förfogande, dels genom att namn väljs ur ett redan givet 
förråd av namn. Vi kan för att skilja på dessa slag av namngivning 
tala om namnbildning resp. namnval (Andersson 1994 avsn. 2.1.1).

Ortnamn uppstår, med denna terminologi, normalt genom 
namnbildning, detta i motsats till förnamn som sedan länge nor
malt väljs ur ett givet förråd av namn. Motsättningen mellan 
namnbildning och namnval skall emellertid inte överdrivas. Yt
terst styrs även namnbildning av mönster, och dessa mönster kan 
utgöras av mycket konkreta förebilder. Ofta är det uppenbarligen 
så att ortnamn inte nyskapas varje gång utan ges efter mönster av 
redan existerande namn. Mönsterbetingad namngivning, som vi 
kallar detta, innebär att namn som Ekeby och Albäcken inte 
nybildas Varje gång utan tas ur ett redan förefintligt förråd av 
ortnamn. Vi kommer här onekligen nära förnamnsgivning, dock 
med en grundväsentlig skillnad. Valet av förnamn är i princip fritt. 
Valet av namn som Ekeby och Albäcken styrs däremot av de givna 
reala förutsättningarna på platsen. Valet endast underlättas av att 
det finns färdiga namn, namn som passar för speciella betingelser, 
namn som ingår i vårt mentala ortnamnsförråd, vårt toponomas- 
tikon. (Se härtill Andersson 1994 avsn. 2.3.)

Under tidernas lopp har ortnamnsbildningen alltmer förskjutits 
från avledning till sammansättning; idag är, utanför slangspråket, 
nästan bara -ing produktivt som namnbildningssuffix i svenskan. 
Om vi ser till den formella namnbildningsstrukturen, är detta den 
största förändring som ortnamnsskicket överhuvudtaget har ge
nomgått.

Förutom bildning av ortnamn genom avledning eller samman
sättning, vilket vi kallar för primär namnbildning, kan namnbild
ning ske genom att redan existerande ord, normalt substantiv eller 
adjektiv, övertas som egennamn, vilket vi kallar för sekundär 
namnbildning. Namn bildade genom sekundär namnbildning 
överensstämmer till det yttre (i tal) med motsvarande till grund 
liggande ord, t.ex. Kyrkan : kyrkan. I sådana fall kan det vara 
svårt att dra en skarp gräns mellan egennamn och icke-egennamn 
(appellativ). I ortnamn träder visserligen den etymologiska bety
delsen mer och mer i bakgrunden, helt naturligt för monoreferen- 
tiella ord, men i etymologiskt genomskinliga namn kan den leva 
kvar, och särskilt är detta fallet i namn som Kyrkan med direkt 
motsvarighet i ett likalydande appellativ. (Se härtill Andersson 
1994 avsn. 4 med hänv.)

Liksom språket överhuvudtaget är ortnamnen beroende av mo
dets växlingar. Modet yttrar sig för ortnamnens del tydligast i 
olika ortnamnstyper av olika ålder och med växlande utbredning,

Ortnamnens existentiella villkor
Thorsten Andersson
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t.ex. -by-, -sta(d)- och -vin-namn. Regionala tyngdpunkter för 
olika ortnamnstyper kan till en del tydligt konstateras. Jöran 
Sahlgren (1964 s. 216 ff.) räknar som bekant med en dansk-svensk, 
en norsk-svensk och en östsvensk kulturprovins. Härtill är att 
lägga nordsvenska kulturprovinser (Baudou 1986). Som redan des
sa grupperingar visar, bör ortnamnsgeografin sättas in i ett större 
nordiskt och i ett vidare germanskt sammanhang. En undersök
ning som jag har företagit visar att den aktuella frågan om en 
nordvästgermansk språkenhet efter det urgermanska skedet kan 
belysas just med ortnamn (Andersson under utg.).

De kulturprovinser eller kulturområden som här nämnts har 
åtminstone i huvudsak kommit till genom ostörd kommunikativ 
samverkan, som skapat vad som på tyska kallas ”Verkehrsge
meinschaften”, alltså av samfärdsel sammanhållna demografiska 
enheter.

Sådan naturlig utveckling av kulturområden kan emellertid stö
ras av inflytande från en överhet. Ett intressant exempel finner vi 
inom det område som Sahlgren kallar det östsvenska. Med Mälar
landskapen som centrum ”sträcker [det] sig från Medelpad till 
Möre, från Gotland till Tiveden och Vättern” (s. 220 f.). Vi känner 
i söder igen det diagonala språkliga och etnologiska gränsbältet 
genom Östergötland och Småland. Detta område bryts emellertid 
av en helt annan väst-östlig administrativ gräns, den mellan Söder
manland med hundaresindelning och Östergötland med härads- 
indelning (Andersson 1982). De båda landskapen har av politiska 
skäl kommit att präglas av hundares- resp. häradsnamn, medan 
den naturliga språk- och namngemenskapen ostört har utvecklats 
utefter Östersjökusten.

Andra administrativa inslag i ortnamnsskicket kan också på
visas. Hit hör Husaby-namnen, som är klart knutna till förvalt
ningen, och Tuna-namnen, som säkerligen också i viss utsträck
ning syftar på samhällelig organisation. Bl.a. med utgångspunkt 
från Tuna-namnen och med hjälp av andra ortnamn har som 
bekant Lars Hellberg (1984a, b) försökt rekonstruera administra
tiva centralorter. Sådana resonemang blir med nödvändighet hy
potetiska, när det gäller gammal tid. Tydligare är den administra
tiva namngivningen i modern tid, som vi framför allt möter i gatu- 
och kvartersnamn. Särskilt påtaglig är av naturliga skäl den ad
ministrativa namngivningen i diktaturstater, där den har ett klart 
indoktrinerande syfte.

Vi kommer här in på en viktig distinktion i namngivningssam- 
manhang, nämligen den mellan naturligt uppkomna, självvuxna 
ortnamn och sådana som har tillkommit genom ”dop”, på initia

ls



tiv av en överhet eller av enskilda. Medan gatunamn i äldre tid 
växte fram lika naturligt som det rurala landskapets natur- och 
ägonamn, bestäms de i dag praktiskt taget genomgående av en 
myndighet, särskilt påtagligt i gruppnamngivning, efter olika ka
tegorier, såsom stenarter, rotfrukter, författare, kompositörer. 
Andra klara exempel på ”dopnamn” är bönehusnamn som Betel 
och Saron, givna av församlingarna. Enskilt initiativ ligger bakom 
borg- och sätesgårdsnamn som Gripsbolm och Katrineholm, med 
en efterled som kommit att bli en ren statusmarkör (Mattisson 
1986 kap. 5), vidare borg- och sätesgårdsnamn som Ulriksdal och 
Eriksberg och i deras släptåg villanamn som Annedal, Davidslund 
och Gustavsberg. Den enda verklighetsanknytningen i sådana 
namn är ofta personnamnet i förleden. Bristande verklighetsan- 
knytning är överhuvudtaget utmärkande för mängder av villa
namn på -berg, -dal, -lid, -lund osv.

Ett ännu mer främmande intryck bland villanamnen ger en 
efterled som -bill och rader av uppkallelsenamn som Tivoli och 
Bellevue och namnbildningar på främmande språk som Casa mia 
och Mon plaisir (Noreen 1913 s. 69, Sahlgren 1916 s. 5,13, Hovda 
1978 s. 57). Namn av detta slag, utan de naturvuxna ortnamnens 
klara verklighetsanknytning och ibland rent välskt klingande, har 
bedömts olika. Deras mängd visar på stor popularitet i folkets 
breda lager. De professionella ortnamnsvårdarna har varit mindre 
entusiastiska. Välkänd är Jöran Sahlgrens vidräkning Vad skall 
villan heta? (1916), med foton på Alphyddan (”inga alper och 
ingen hydda”, vid s. 3) och Granliden (”ingen gran och ingen lid”, 
vid s. 10). Minst lika skarp i sin dom är Per Hovda i en uppsats 
med titeln Villanamn og bruksnamn (1978 s. 57 ff.). ”Nordmenn 
som har gjeve bustadene sine slike namn”, heter det (s. 57) om 
namn som Casa mia, Bellevue och Mon plaisir, ”har samstundes 
ogso sett merkelapp på seg sjølv.” Svagheten för främmande språk
gods är som bekant inte ovanlig. Särskilt möter den i inlåning av 
främmande personnamn, alltifrån Magnus till Kent och Nicole. 
Toleransen är starkare ifråga om personnamn än ifråga om ort
namn. Detta är begripligt, om vi betänker att personnamn alltse
dan tidig medeltid normalt har valts ur ett givet namnförråd, 
medan ortnamn normalt har kommit till som beskrivning av lo
kaliteterna ifråga. Mot den bakgrunden faller både Bellevue och 
Granliden utan gran och lid i ögonen, eftersom den emotiva 
betydelsekomponenten helt har tagit överhanden.

Denna brist på överensstämmelse med ortnamnens grundmöns
ter är i varje fall EN förklaring till att ortnamn som avviker från 
detta kan väcka så stark reaktion, väl att märka från språk- och
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namnvårdarhåll. Namngivarna får antas vara fästa vid namnen, 
och vanliga namnbrukare reagerar normalt inte negativt. Förkla
ringen härtill är enkel. Ortnamnens uppgift är inte att karakteri
sera lokaliteterna utan i första hand att identifiera och individua
lisera dem, och det kan ske lika bra med ortnamnselement som 
inte svarar mot lokalitetens topografiska och andra särdrag. Mot 
den bakgrunden kunde man också från namnvårdens sida vänta 
sig en mindre sträng reaktion, åtminstone mot inhemska bildning
ar som Gustavsberg och Katrineholm utan real motivering för 
efterlederna. När det gäller de främmande inslagen i ortnamns- 
skicket, är invändningen närmast av stilistisk art, och reaktionen 
är då beroende av hur stark den nationellt puristiska inställningen 
är hos var och en.

Namnbruk, namnbyte, namndöd
Namnbruket är förutsättning för att ett ortnamn skall leva. Det
samma gäller för andra ord i språket. Skillnaden är den att det 
icke-propriella ordförrådet normalt har många referenter, medan 
ortnamnen liksom andra egennamn bara avser en enskild namn
bärare. Så länge någon brukar ordet besman om en speciell våg 
eller smäck om en spång, så lever de orden, men om ingen längre 
talar om den avhysta byn Ekeby, så har det namnet dött. För att 
ett ortnamn skall leva, krävs alltså att namnbäraren finns kvar 
eller att minnet om den är levande. Vi kan t.ex. i Uppsala tala om 
studentbostadshuset Imperfektum, trots att det för länge sedan är 
rivet, eller om Pbilologicum, trots att byggnaden har övertagits av 
andra universitetsämnen än de språkliga. Det är då fråga om 
historiska namn.

Namnbruket har högst varierande omfattning när det gäller 
ortnamn. Många brukas över hela världen, andra har aldrig bru
kats av mer än ett par eller några få individer, t.ex. en familj, andra 
slutligen känns endast av en person, den siste brukaren. Under
sökningar om ortnamnsbruk och ortnamnskunskap hos olika 
grupper, som har företagits i Finland, har bl.a. visat att män och 
kvinnor ofta har olika stora och olika uppbyggda namnförråd 
(Slotte, Zilliacus &c Harling 1973, Slotte 1976).

Magnus Olsen (1926 s. 1 ff., dens. 1939 s. 9 ff.) företar som 
bekant en indelning i gårdens, bygdens och vägens namn, dvs. 
namn som brukas av folket på en gård, av folket i en bygd och av 
en större brukarkrets. Flade han haft det danska eller svenska
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namnlandskapet för ögonen, hade han säkerligen lagt till byns 
namn mellan gårdens och bygdens. Mer allmänt talar vi idag ofta 
om när- och fjärrhorisontsnamn. Vid en mera systematisk analys 
blir det, i varje ur svensk synvinkel, aktuellt med en något mer 
differentierad och hierarkiskt uppbyggd indelning (Selinge 1990). 
Ägonamn måste för att kunna fungera vara unika inom gården 
resp. byn, bynamn unika inom socknen, sockennamn unika inom 
häradet eller hundaret, härads- och hundaresnamn unika inom 
landskapet. Först så småningom har behovet gjort sig påmint att 
särskilja sockennamn på högre nivå än inom den närmast över
ordnade enheten. Vid behov har uppkommande namnkollision 
lösts med reciprocerande tillägg, t.ex. Norra och Södra för by- och 
gårdnamn, tillägg av häradsnamn för sockennamn, t.ex. Barne-, 
Kållands-, Skånings-, Vartofta- och Väne-Åsaka i Västergötland.

Det säger sig självt att ortnamn med så varierande brukar kretsar 
har högst olika förutsättningar att traderas och leva kvar. Vissa 
namn kan leva årtusende efter årtusende, t.ex. Skåne, Tjörn, Vät
tern. Andra har ren dagsländekaraktär, lanseras men anammas 
inte. Jag får här nöja mig med några korta antydningar om hur 
olika namnkategorier förhåller sig i detta avseende.

Undersökningar av ägonamnskontinuitet som har gjorts tyder 
på att ägonamn i enstaka fall kan leva under flera århundraden 
men att de i allmänhet har kortare livstid. 1700- och 1800-talens 
skiften med deras omstrukturering av ägomarken ledde till en 
omfattande ägonamnsdöd. Detsamma gäller dagens förändringar, 
dels skapandet av stora brukningsenheter inom jordbruket med 
vidsträckta, sammanhängande brukningsarealer, dels exploate
ringen av gammal åker- och betesmark till bostadsområden. För
ändringar av detta slag drabbar samtidigt en mängd natur- och 
artefaktnamn avseende smärre lokaliteter, t.ex. kullar, gölar och 
broar. Det är naturligt att namn dör, när namnbäraren försvinner, 
och att de ersätts av nya, när strukturen ändras. Mindre självklart 
är det att ägor och naturlokaliteter kan byta namn utan att några 
yttre förändringar påkallar det. Det förekommer emellertid inte 
sällan, varvid under ett övergångsskede två namn brukar konkur
rera med varandra.

Från ägonamns död - med eller utan samband med strukturför
ändringar - skall skiljas de fall då en äga bebyggs och ger upphov 
till ett bebyggelsenamn. Denna företeelse, som är mycket vanlig i 
kulturlandskapets utveckling, kallas ofta för denotationsbyte, men 
snarare är det fråga om bildning av nya namn, t.ex. Ängx (ägo
namn), Äng2 (bebyggelsenamn).

Liksom för ägonamn kan för gatunamn i städer och samhällen
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konstateras en ganska stor föränderlighet. I Uppsala lever idag 
endast ett fåtal medeltida gatunamn kvar. 1600-talets stadsplane- 
ändring gjorde i stort sett rent hus med det äldre gatunamns- 
skicket, och också dagens förändringar sätter självklart sina spår. 
Därtill kommer då och då politiskt eller ideologiskt betingade dop 
eller omdop med nya namn som Dag Hammarskjölds väg och 
Martin Luther Kings plan.

När det gäller by- och gårdnamn är namnkontinuiteten god, så 
länge bebyggelserna bebos och brukas. Vid ödesmål kan namnet 
leva kvar som ägonamn eller - riktigare uttryckt - ge upphov till 
ett sådant. Byte av namn på gårdar som är i bruk är inte vanligt 
men förekommer. Mer genomgripande omstrukturering, såsom 
fastighetssammanläggning, t.ex. vid säteribildning, leder normalt 
till motsvarande förändring i namnskicket, vartill kommer att ett 
äldre bynamn kan antingen ombildas, t.ex. Håtuna till Hätuna- 
holm, eller ersättas med ett nytt, statusangivande namn som Åkes- 
hov i stället för Nockeby (Mattisson 1976 s. 199). Det är i sådana 
fall naturligt att namn på en bebyggelse som inte längre finns så 
småningom försvinner ur levande bruk eller lever kvar i ägonamn. 
Så minner åkernamnet Almingen under Orrnäs herrgård i Ödes
högs socken i Östergötland om att där har legat en gård Allmän- 
ninge (Alminge), som har avhysts och lagts under Orrnäs. Det 
finns inga spår efter gården, och det är alltså naturligt att namnet 
inte längre lever. På liknande sätt har det gått med otaliga torp
namn runtom i Sverige.

Hur det i framtiden kommer att gå med traderingen av de gamla 
socken- och häradsnamnen ter sig något ovisst. Varken socknar 
eller härad finns ju längre kvar. Sockenidentiteten som åtminstone 
på landet har spelat en viktig roll kommer att försvinna, och 
detsamma gäller häradsidentiteten som i varje fall har varit utmär
kande för de delar av Sverige som har gammal härads- eller 
hundaresindelning. Vi som är uppvuxna i socknar kommer att 
minnas namnen, men de som är uppvuxna efter den 1974 full
bordade kommunindelningsreformen har inte samma intresse av 
socknarnas namn, trots att dessa normalt lever kvar i församlings
namn. Att den administrativa omstruktureringen får toponymiska 
verkningar inte bara i form av en rad nya kommunnamn, däri
bland återanvända både socken- och häradsnamn, det är i varje 
fall en helt naturlig följd.

De här förda resonemangen om ortnamns liv och död utgår från 
fri, naturlig utveckling av namnförrådet, en utveckling utan sty
rande ingripande från någon överhet. Ideologiskt betingade namn
byten är relativt sällsynta i Norden. Så mycket vanligare har de
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varit i diktaturer med deras ovan nämnda centralistiska inställning 
till ortnamnen: namnen står i statens tjänst. Härom vittnar mäng
der av namnbyten inom det f.d. östblocket, liksom tidigare i det 
nazistiska Tyskland. Intressant är den ideologiska storstädning 
som pågår i f.d. DDR efter återföreningen (se Gläser 1993). Varken 
Karl-Marx-Stadt eller Karl-Marx-Universität i Leipzig eller dess 
adress Karl-Marx-Platz finns längre kvar, så däremot i västra 
Tyskland Karl-Marx-Straße i Trier, Karl Marx födelsestad, ett 
namn av normal memorialkaraktär och utan ideologisk belast
ning.

Mot en sådan bakgrund ter sig det ortnamnspolitiska klimatet 
i Norden lugnt och fridfullt. Det hindrar inte att det kan storma 
hos oss också. Den nu snart genomförda fastighetsbetecknings- 
reformen i Sverige fick som bekant på grund av massiv kritik en 
annan utformning än den från början föreslagna: i stort sett alla 
namn på byar och enstaka gårdar är bevarade i fastighetsregistret.

Med den hos oss rådande ideologiska grundsynen att ortnam
nen är en del av kulturarvet är det också förståeligt, om inte alla 
vill ge sig tillfreds med att ortnamn så att säga på naturlig väg dör 
och försvinner.

För närvarande står särskilt by- och gårdnamn (traktnamn), 
som försvunnit i samband med fastighetssammanläggning, i cent
rum för det namnbevarande intresset, men det finns på flera håll 
också en tydlig önskan att bevara gamla ägo- och naturnamn som 
inte längre är (fullt) levande. Det kan vara svårt att förverkliga 
sådana ambitioner, om det nämligen inte faller sig naturligt att 
man talar om platserna ifråga - och gör man det, så lever de ju 
ett helt naturligt liv. Det säkraste sättet att bevara ortnamn som 
håller på att falla i glömska är att återanvända dem, t.ex. i namn 
på gator och bostadsområden, vilket i Sverige sker i viss utsträck
ning men inte alls i den omfattning som det vore möjligt. Sådan 
återanvändning är ett sätt att aktivt utnyttja spänningen mellan 
konservativt bevarande och dynamisk förändring, mellan naturlig 
utveckling och styrning av ortnamnsskicket.

Det är däremot tveksamt i vad mån namn som inte längre 
brukas, alltså historiska eller ”s k antikvariska namn” (Selinge 
1990 s. 268), bör upptas på kartor över dagens landskap, medan 
de naturligtvis har sin givna plats på historiska kartor. Om de 
införs på nu gällande officiella kartor, bör det under alla omstän
digheter klart framgå att det är fråga om just antikvariska namn, 
lämningar från en gången tid precis som på kartan markerade 
gravfält och husgrunder. Annars lämnar kartan missvisande infor
mation.
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Det allra viktigaste är att det gamla namnförrådet, som nu håller 
på att glömmas bort, dokumenteras och införlivas med ortnamns
arkivens samlingar. Där samsas med varandra både antikvariska 
och fullt levande namn, urgamla som nybildade. Tillsammans 
utgör de det material som våra ortnamnsundersökningar bygger 
på. Det är nu inte till namnforskningens fromma som ortnamnen 
finns till. Utan namnforskningen skulle dock ortnamnen säga oss 
betydligt mindre.
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K
ultur betyder odling. Odling betyder också kultur.
Kulturlandskapet eller odlingslandskapet utgör i bokstavlig 

mening grunden för den del av vårt kulturarv som ortnamnen 
representerar.

Ordet kulturlandskap lär nyligen ha fått sin stadfästa form i 
isländskan. Man har av inhemska, nordiska beståndsdelar skapat 
termen busetuiandskap, fritt återgivet: ’land där man bosatt sig’. 
Det är ett gott val såtillvida att ordet utsäger en viktig sanning: 
livsnerven i ett kulturlandskap är människans närvaro.

Det är en truism att framhålla att den jordbrukande människan 
också är en språkbrukande människa, men vår förankring i den 
moderna, urbana kulturen gör det svårt för oss att riktig förstå i 
hur hög grad vårt språk utvecklats i beröring med vad som förr i 
högtidligare sammanhang kallades modernär ingen. Ser vi på all
mänt på ordförrådet ur semantiskt och etymologiskt perspektiv är 
det påfallande hur mycket som står i direkt eller indirekt förbin
delse med människans verksamhet i kulturlandskapet. Det gäller 
konkreta begrepp lika väl som abstrakta, arvord så väl som inlå
nade ord.

Särskilt påtagligt märks naturligtvis detta drag i fråga om ort
namnen, som - det är också lätt att glömma - utgör en viktig del 
av språket.

Ortnamnen fyller sin praktiska funktion av geografiskt identi
fierande koder utan att vi närmare tänker på det. Men vi behöver 
bara göra experimentet att försöka förklara var vi bor någonstans 
utan att använda ortnamn, för att förstå hur viktiga de är.

Att ortnamnen blivit de precisionsinstrument de är beror på att 
de så smidigt anpassats efter människans behov och hennes sociala 
organisationsmönster. Samhällets historiskt givna indelning i går
dar, byar, socknar, härader och landskap formar också den berg
fasta, hierarkiskt strukturerade ram som borgat för namnskickets 
ändamålsenlighet och fortbestånd. Anpassningen till detta ram
verk har hittills skett på den språkbrukande människans villkor,

22



Ortnamnen som kulturbärare
Jan Paul Strid

utan ingrepp av administratörer och samhällsförbättrare: därav 
det goda resultatet.

När jag talar om strukturell hierarki avser jag det faktum att 
ett och samma ortnamn normalt aldrig förekommer mer än en 
gång inom en och samma namnbrukarkrets, medan det snarare är 
regel än undantag att en och samma namnindivid förekommer i 
flera olika namnbrukarkretsar. Den hierarkiska ordningens prin
cip kan kanske enklast åskådliggöras av en triangel, där toppen 
får representera härads- (hundares)nivå, mitten sockennivå och 
basen gårds- och bynivå.

Vår förmåga att minnas namn tycks vara mycket stor. Varje 
människa bär i själva verket med sig en ganska rik uppsättning 
ortnamn genom livet. Innehållet bestäms givetvis till stor del av 
rent praktiska omständigheter, men man skall inte bortse från att 
där alltid finns ett inslag av känslomässigt färgade namn, där den 
geografiskt orienterande funktionen inte är det primära. Vilket 
ortnamn som helst kan komma att förknippas med personliga 
minnen eller med händelser som får historisk betydelse.

När vi tänker på ortnamn som kulturbärare är det inte i första 
hand denna egenskap vi tänker på, men det är viktig - det gäller 
inte minst dem som sysslar med namnvård - att vara medveten 
om ortnamnens emotiva betydelse för de språkbrukande indivi
derna.

Det ligger i namngivningens natur att ortnamnet i tillblivelseögon
blicket är träffande. Slumpen spelar en minimal roll. Det är den 
vid namngivningen primära, etymologiska betydelsen - idag stundom 
klar och gripbar, stundom dunkel och svåråtkomlig - som gör 
ortnamnet till kulturbärare. Ortnamn kan betraktas som koncentre
rade språkliga budskap från det förflutna, budskap som är knutna 
till bestämda geografiska lokaliteter, vars funktion eller egenskaper 
de beskriver. De föds ur den markutnyttjande människans praktiska 
behov att kunna identifiera olika geografiska lokaliteter. De är män
niskans följeslagare i hennes strävan att tillägna sig naturens resurser. 
Det kan rent av vara frestande att se på dem som litterära texter, ett 
slags topografisk forntidspoesi, öppen för olika tolkingar i en stän
digt fortgående hermeneutisk process.

Att inom det begränsade utrymme som står till buds ge en 
rättvisande bild av de kulturhistoriska värden ortnamnen bär på 
är en omöjlig uppgift. Rikedomen är alltför stor. Skall man välja 
ut något blir det gärna ett val där det personliga intresset spelar 
en stor roll. I första ögonblicket tänker man kanske på de mest 
fantasieggande inslagen: de säreget urtidsklingande sjönamnen, de 
sakrala ortnamnen med deras märkliga vittnesbörd om gudar och
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gudadyrkan i en töckenhöljd hedendom eller de forntida central
orternas karakteristiska namnskick med associationer till hövding
ar, hirdmän och vapenskrammel.

I all anspråkslöshet har jag personligen stannat inför de mera - 
om uttrycket tillåts - vardagliga namnen. Jag har valt att med 
några få exempel belysa temat odling och bebyggelse. Temat är ju 
klassiskt, och jag bidrar inte med något nytt. De ortnamn jag tar 
upp utmärker sig inte på något särskilt sätt, vare sig till form eller 
innehåll. Exemplen vill emellertid belysa något som på sitt sätt är 
väl så märkligt, nämligen hur namn som bara varit lokalt kända 
kunnat överleva från generation till generation.

Ortnamnen som kulturbärare
Jan Paul Strid

Hörtingerum
Namnet Hörtingerum bärs av en by vid Verkebäcksviken strax 
sydväst om Västervik. Det skrevs hirtingarwm under medeltiden 
och måste etymologiskt hållas samman med namnet Hjorten på 
en sjö några kilometer från bebyggelsen. Bestämningsleden i rum
namnet utgörs av ett till sjönamnet bildat inbyggarnamn på -ing, 
och Hörtingerum kan enklast översättas med ’Hjortsjöbornas rum’,

Nu finns det ingen nämnvärd bebyggelse vid sjön Hjorten och 
man har därför alla skäl att fråga sig vilka dessa ”Hjortsjöbor” 
egentligen var. Fornlämningarna ger svaret, men det märkliga är 
att vi måste gå så långt tillbaka i tiden som till övergångskedet 
mellan brons- och järnålder för att hitta några spår av bosättning 
kring sjön Hjorten. Jag citerar ur en uppsats om rum-namnen jag 
publicerat i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 11 1986: ”De flesta 
fornlämningarna kring sjön Hjorten (...) har påträffats på den 
grusås som löper utmed sjöns nordöstra strand. Här finns 7 grav
fält samt ett 40-tal ensamt eller i små grupper belägna rösen och 
runda stensättningar, några resta stenar samt en hällristning med 
11 skeppsbilder (Törnsfall nr 144). Flera gravar har undersökts 
och man har funnit brända ben, några keramikkärl, ”bronsålders- 
keramik", en bronskniv, en järnkniv och en bronsfibula daterad 
till romersk järnålder. Huvuddelen av fornlämningsmaterialet 
tycks härröra från bronsåldern, men förekomsten av kvadratiska 
stensättningar, stenkretsar och resta stenar talar liksom brons- 
fibulan och järnkniven för bebyggelsekontinuitet in i äldre järnål
der" (s. 198 f.)

Fornlämningarna och ortnamnet Hörtingerum verkar vara de 
enda bestående minnen den forntida befolkningen vid Hjorten
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lämnat efter sig. Vi vet inte vilket namn bebyggelsen bar, inte 
heller när eller varför namnet försvann. Kvar finns bara namnet 
på utmarksägan Hörtingerum.

Namnet Hörtingerum måste ha kommit till innan bosättningen 
vid sjön Hjorten upphörde i början av järnåldern. Som ägonamn 
har det sedan varit i kontinuerligt bruk ända in i medeltid, då det 
blev bebyggelsenamn. Teoretiskt finns det inget som hindrar att 
namnet på den övergivna bebyggelsen vid Hjorten levde kvar lika 
länge - som ägonamn. Anledningen till att det alldeles försvunnit 
kan helt enkelt vara den att den medeltida nykolonisationen av 
någon anledning aldrig sökte sig dit. När ett ägonamn blir bebyg
gelsenamn innebär det ett ”lyft” uppåt till en hierarkisk nivå, där 
risken för namndöd normalt är mycket liten.

Tömsfatl

Q **

Hörtinge- ■ 
rum

Området kring sjön Hjorten, Tömsfalls socken i Tjust, med de viktigaste fom- 
lämningslokalema markerade. Flertalet utgörs av gravfält med rösen och röselik- 
nande stensättningar av bronsålderskaraktär. Runt Hörtingerum vid mynningen 
av sjöns avlopp saknas fomlämningar helt. Efter topografiska kartan. 
Bebyggelsehistorisk Tidskrift Nr. 11 1986
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Man värjer sig kanske för slutsatsen att namnet Hörtingerum 
är så gammalt, men med givna fakta är det den enda logiska 
möjligheten. Vi står med andra ord inför perspektivet att ett namn 
på en medeltida bebyggelse med en huvudled som traditionellt 
brukar hänföras till skedet vikingatid - tidig medeltid måste föras 
ytterligare 1000 år tillbaka i tiden.

Ortnamnen som kulturbärare
Jan Paul Strid

Kumia - Skenstad
I Lofta socken i Tjust, inte långt öster om kyrkan, utbreder sig en 
vid men ganska grund dalgång, där bördiga åkrar utbreder sig till 
ett böljande hav. Liknelsen har fog för sig, ty en gång var den 
jättelika sänkan en vik eller snarare fjärd av Östersjön. Redan 
under järnåldern hade dock havet dragit sig tillbaka så pass att 
området torrlagts, så när som på en mindre sjö i sänkans botten.

Medeltida dokument nämner två försvunna bebyggelser som 
kan lokaliseras till detta område, nämligen Kumla och Skenstad. 
Enligt sägnen ödelädes gårdarna i samband med Digerdöden, men 
marken lades inte för fäfot, utan delades upp mellan grannarna. 
Att så verkligen skett visar oss fastighetsindelningen, så som den 
framträder ännu på den moderna ekonomiska kartan: området är 
styckat i flera mindre enklaver, som har namn efter grannfastig- 
heterna: Mejstad, Forserum, Grånsten etc.

Jag har i en uppsats (I ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1983) 
föreslagit att Sken- i Skenstad skulle kunna utgöra återstoden av 
namnet på den nu försvunna sjön. Kumia, ett namn med motsva
righeter på flera håll i de mellansvenska kulturbygderna, bör syfta 
på ett fornminne, och lämningar som skulle kunna utgöra grund 
för namngivningen finns ute på en åkerholme i slättens norra del, 
mitt i vad som nu kallas Kumla äng.

Jag citerar beskrivningen av fornlämningarna (Lofta nr 241) ur 
den nämnda uppsatsen (1983 s. 73): ”1 norra delen av denna av 
berg och morän uppbyggda kulle finns ett höggravfält av yngre 
järnålder styp... Det aktuella gravfältet är behäftat med en egen
domlighet som kan vara av intresse för bedömningen av vad 
namnet Kumla syftar på i detta fall. I dess mitt finns nämligen en 
stor stensättning fylld med grova stenar. Denna röseliknande läm
ning kan enl. Klas-Göran Selinge inte gärna vara samtida med de 
övriga gravarna - den ser ut att vara avsevärt äldre; sannolikt 
härrör den från bronsåldern.”

Det ser alltså ut som om man under yngre järnåldern anlagt ett 
gravfält kring det äldre gravmonumentet, ”kumlet”. Fornlämning-
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arna och ortnamnet vittnar med andra ord samstämmigt om en 
tidigare ödeläggelseperiod som följts av återkolonisation under 
järnålderns senare del.

Ortnamnen som kulturbärare
Jan Paul Strid

Kartskiss över aktuell terräng med fastighetsgränser markerade. Siffrorna hänför 
sig till Raä:s fomlämningsregister över Lofta socken. Skala cal: 20 000. Ritning 
av Annika Boklund, Stockholm.
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Det är inte lika lätt att återfinna läget för Skenstad. Marken har 
odlats så intensivt att det är svårt att få en uppfattning om hur 
här såg ut under medeltiden, och något gravfält som kunde knytas 
till bebyggelsen har ej påträffats.

Om inte ortnamnet Skenstad i likhet med Kumla levat kvar i 
muntlig tradition skulle en närmare lokalisering bli mycket osäker. 
Det påfallande är emellertid att man fortfarande efter århundra
den av ödeläggelse med förvånansvärd precision pekar ut Sken
stad, som en bestämd del av det väldiga åkerhavet.

Strax väster om Skenstad ligger Skenstadkullarna. På den största 
av dessa finns en plan terassering som förefaller kunna vara Sken
stads övergivna tomt.

Exemplet Kumla-Skenstad illustrerar det faktum att bebyggelse
namn kan fylla en praktisk funktion och därför leva kvar även när 
bebyggelsen har upphört. Syftningen (denotationen) hos namnet 
på en jordbruksenhet omfattar inte bara bebyggelsen, utan också 
ägoinnehavet. Försvinner bebyggelsen sker en motsvarande in
skränkning i denotationen, utan att detta nödvändigt behöver 
påverka namnets användbarhet.

Den främsta orsaken till att namnen Kumla och Skenstad varit 
så livskraftiga är att de betecknar mark som varit av ekonomiskt 
värde för flera gårdar och byar, och som varit uppdelad på olika 
fastigheter. I samband med ödeläggelsen sjönk namnen visserligen 
ned hierarkiskt sett och blev ägonamn, men som sådana fick de 
en fast förankring i hela den kringliggande bygden, dvs i en stor 
namnbrukar krets. Detta borgade för namnkontinuitet.

Ortnamnen som kulturbärare
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Åbyboda
Vid sjön Täftaren i Horns socken i Kinda härad i södra Östergöt
lands skogsbygder ligger en gård som heter Åbyboda. Namnet 
antyder att det finns ett bebyggelsehistoriskt samband med nuva
rande säteriet Åby i socknens huvudbygd kring Stångåns utlopp i 
Åsunden ca 4 km längre österut. Åby var under den yngre järnål
dern den mest betydande bebyggelsen i området.

Åbyboda är av allt att döma den äldsta bebyggelsen kring 
Täftaren, men gården saknar gravfält från yngre järnåldern och vi 
får därför antaga att den anlagts under (tidig) medeltid.

Det finns en medeltida källa som ger synnerligen intressanta 
inblickar i områdets bebyggelsehistoria. I Vadstena klosters jorde- 
bok från 1447 finns följande antecknat:
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Item abobodha ær et affgærdha torpp aff enom by som kalias Aby ... 
Thær ligger et aala fiske oc kallas bodha bæk oc ær ekescogher in 
j gerdeno. Item abobodha ligger et annat alafiske oc kallas ala 
kroka. Thæt skyllar xiiij aala. Amen.
Item Orramaale ær oc et affgærdha torpp aff Aby.

Det aktuella textstället (114v, r 14-19) i Vadstena jordebok från 1447.
Foto Riksarkivet

Skrivformen i jordeboken visär att Åbyboda från början hetat 
Abobodha. Skillnaden är inte stor, men av en viss betydelse. Här 
framgår nämligen att namnet innehåller ett efter välkänt mönster 
bildat inbyggarnamn *abo ’Åbybo’. Åbyboda betyder således inte 
’Åbys bodar’, utan ’Åbybornas bodar’ och blir därmed en seman
tisk parallell till Hörtingerum ’Hjortsjöbornas rum’.

Vad Åbyborna ägt för slags bodar vid sjön Täftaren kan inte 
avgöras med bestämdhet, men det ligger nära till hands att gissa 
på höbodar. Den specificerande innebörden ’Åbybornas bodar (till 
skillnad från andras bodar)’ synes förutsätta att området vid 
namngivningstillfället varit allmänningsmark.

I detta sammanhang är namnet bodha bcek, dvs. Boda bäck, av 
intresse. Det syftar primärt på en bäck som numera kallas Sand
bäcken och som rinner från Täftaren till Stångån, strax förbi 
Åbyboda. Att Boda i bäcknamnet syftar på samma bodar som 
-boda i Åbyboda kan knappast betvivlas. Detta innebär i sin tur 
att bäcknamnet avspeglar en ännu tidigare fas i utnyttjandet av 
området, då det inte fanns anledning att markera äganderätten till 
bodarna, och att den medeltida jordebokens Abobodha bör ha 
ersatt en ännu äldre namnform * Bodha.

Jordeboken upplyser också om att Orremåla på västra sidan av 
Täftaren är avsöndrat från Åby. Detta förefaller återigen reflektera 
en senare fas, då Åby lagt under sig tidigare allmänningsmark och
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Utsnitt ur G eneralstab skartan 1:100 000 Ö. 36 Vimmerby

på så sätt kommit att disponera över ett markinnehav som sträckt 
sig långt längre västerut än nu.

Det är frestande att fortsätta resonemanget - påfallande är t.ex. 
att mäla-enheten Orremåla benämns torp - men det får anstå.

Jag vill i stället dröja något vid bodha bæk, det ålfiske som 
framkallat en tacksamhetens bönesuck från jordebokens skrivare. 
Ett ålfiske har i själva verket funnits vid Åbyboda ända in på 
1940-talet. Enligt uppgift bestod det av en så kallad lana, som revs 
för att undvika översvämningar. Knappt någonting återstår, men 
platsen pekas fortfarande ut. Däremot är namnet Bodabäck obe
kant. I många år frågade jag förgäves efter det, och jag hade så 
när givit upp hoppet, när jag till slut påträffade det i levande bruk 
hos en, säger en sagesman, nu bortgången. Det är svårt att beskri
va den glädje en ortnamnsupptecknare känner i sådana ögonblick.

Detta namn, ett av de äldsta i området, tycks alltså i en liten 
namnbrukarkrets ha levat kvar sedan medeltiden, helt utan stöd 
av skriftlig tradition. I och med att namnet Bodabäck fick sin 
syftning inskränkt till ålfisket i bäcken blev dess situation mera 
utsatt. När ålfisket försvann var också namnet dömt att försvinna 
- det fyllde inte längre någon funktion.

Den namnskickets bergfasta ram jag inledningsvis talade om är
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sedan länge stadd i förvittring. Landsbygden har avfolkats i takt 
med en allt högre grad av urbanisering. De gamla territoriella 
enheterna och indelningarna är inte längre allom givna begrepp.

Detta innebär på sikt ett allvarligt hot mot det historiskt trade
rade namnskicket. Det mörka perspektivet accentueras av mera 
akuta hot, bottnande i en ibland generande brist på kulturhistorisk 
medvetenhet och ansvarskänsla hos administratörer inom och 
utom den offentliga förvaltningen. Jag tänker bland annat på 
Postens förslag till nytt system för adressering av post på lands
bygden och den fortlöpande sammanläggningen av fastigheter.

Det är av största vikt att myndigheter och andra intressenter 
sätter sig in i hur ortnamn fungerar och på allt sätt stöder det 
hävdvunna bruket av namn. Den väldiga skatt av ortnamn som 
vårt land i egenskap av kulturnation framalstrat under årtusende
nas lopp kommer nämligen att vara beroende av den skriftliga 
traderingen för att kunna överleva. Den officiella namnhantering
en får ett starkt normerande inflytande, vare sig man vill det eller 
ej.

Jag vill här särskilt betona kartans roll. Det har väl framgått 
redan av mitt korta anförande att ortnamnsforskning utan hjälp 
av kartor är en omöjlighet. Men kartorna kommer också att visa 
sig vara det i särklass viktigaste instrumentet för namnskickets 
tradering.

□ Kartorna visar namnens officiellt fastslagna språkliga form 
och deras syftning. Om vi uppfattar den geografiska syftning
en som namnets egentliga betydelse i levande språkbruk kan 
vi säga att kartan på sätt och vis fungerar som ett slags 
ordbok.

□ Att medverka till att ett namn försvinner innebär strängt taget 
att beröva språket en möjlighet till geografisk precisering. Att 
medverka till att namnskickets inre strukturer bryts ner, är att 
bidra till språklig utarmning. Det kan liknas vid att slita 
sidorna ur en ordbok.
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/
.AG minns MYCKET VÄL vilket ortnamn som var det första jag 
lärde mig och upplevde som namn. Jag var 4-5 år och befann 
mig tillsammans med min far i skogen intill vårt hem med häst 

och kärra. Han skulle köra hem tallklabbar till takpärtor, tunna 
takspån, föreställer jag mig. Det var mot kvällen och solen lyste 
snett mellan stammarna. Och så sa min far: Det här är Nyri 
skogen, nyyrii skåojin. Jag tänkte inte ett ögonblick på vad namnet 
betydde ’skogen vid nya rian’, trots att rian, byggd kanske på 
1850-talet, stod kvar och hette Nyrian. Den stora upplevelsen för 
mig var att skogen hette någonting, på samma sätt som jag själv 
hette Lasse.

Ett par år senare fick jag följa med till våra utägor och såg 
förväntansfullt fram mot att få se Värkan, Digerviken, Rutuna, 
som jag hade hört talas om, och den hemlighetsfulla avlägsna 
skogen Dit öster, men till den kom jag först som fullvuxen, och 
då kändes det som om jag hade nått ett viktigt mål.

Som nittonårig student med nordisk filologi som huvudämne 
fick jag i uppdrag att teckna upp ortnamnen i min hemby, Monå 
i Munsala kommun, numera Nykarleby stad. Jag började med att 
anteckna alla namn som jag kunde komma på innanför våra egna 
råmärken. Det blev ett hundratal och alla kändes de lika viktiga: 
Kanäs, Sjöberget, Fölingsmossen, Storberget, Råddan, Solboet, 
Nyri skogen, nästan bara den typ som i kallelsen till symposiet 
omnämns som ”smånamn”.

När jag på 1950-talet började skriva dikter, mest för att förströ 
mig själv, medan jag vistades ensam i Helsingfors för fortsatta 
studier, dök namnen hemifrån upp i en av de tidigaste:

Nybyggarn min stamfar 
flyttade ut från byn 
med hustru, barn 
och brodern Dumben.
Med honom följde även 
åttoti ortnamn 
mellan vilka han fördelade 
marken.

32



Ortnamnens upplevelsevärde
Lars Huldén

De bor ännu kvar 
där hemmanomkring.
Jag lärde känna dem
när jag var barn:
den kontemplativa Råddon,
den glada Bakråddon med halmhatt,
det allvarsamt varma Solbot,
den dystert mönstrande Kilen,
den ensamma Digerviken.
Inget kunde följa med mig 
när jag flyttade hit till stan.
Men jag har bilder av dem 
på mitt rum där jag vankar rolös, 
vid min säng där jag ligger sömnlös.

Det är väl en aning sentimentalt och lite konventionellt i slutet. 
Ett par dialektformer - åttoti, hemmanomkring - satte jag in som 
ytterligare ledtråd till mitt ursprung. De små timrade höladorna 
som vi hade spelar en viss roll för namnkarakteristikerna. I Råddon 
stirrade laddörrarna ner i marken, kontemplativt, ladan i Bakråd
don tittade uppåt; i Kilen fanns det några mörka granar som jag 
var rädd för när jag var liten, Solboet hade barrskogsbakgrund, 
Digerviken låg förtvivlat långt borta och var en ensam äga i 
skogen. Den har f.ö. namn av att den ligger i en upplandad vik, 
som i sin tur har lånat sin namnförled från Digerberget, ett äldre 
namn på det som nu heter Sund högberget. - Ett stycke namn
historia är kanske tillåtet.

Digerviken i min föreställning var alltså ingen vik, i Solboet 
bodde inte solen i egentlig mening, Råddon var språkligt helt 
obegripligt. Inom ordklassläran är det sedan länge konstaterat - 
jag nämner bara Viggo Brøndal och Paul Diderichsen - att namnet 
inte som språklig bildning beskriver eller klassificerar, det är en 
ren etikett, och dess enda grammatiska egenskap är att det kan 
ställas i förhållande till andra ord (”rena relat, R”). Namnet är ett 
slags språkmedalj, brukar jag tycka.

Namn och plats hör ihop, oberoende av hur namnen etymolo
giskt sett är bildade. Namnet är en nyckel till minnen och upplev
da intryck. Att känna samma namn är detsamma som att veta lite 
om varandra. Namnen är en social signal för samhörighet. Ju fler 
namn man delar med någon, dess större är samhörigheten.

Det förefaller självklart att namnens upplevelsevärde skiftar 
individuellt, beroende på uppfostran, utbildning, yrke, inställning 
till omvärlden. För jägare, skogsarbetare, fiskare, bönder, lantmä
tare är namnen nyttigheter som inte nödvändigtvis föranleder 
några etymologiska reflexioner eller poetiska känslor. De är bra
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att ha om man skall beskriva vägen eller ägornas läge eller land
skapet, eftersom de ger hållpunkter för föreställningen. Att ägor 
och namn kan vara mycket nära förbundna med varandra, fick 
jag ibland exempel på när jag tecknade upp ortnamn i min hem
bygd. En bonde vägrade slugt att uppge några namn överhuvud
taget. En annan var mindre omöjlig men lika orolig. Jag skrev en 
dikt om honom på femtitalet:

Filologiska sällskapets utsände student 
samlade ortnamn en sommar 
i Kyttlandsbyn.
Visades bland annat in 
till en bonde, som var gul.
Han låg med sin kräfta i kammarn
och mindes så lite namn,
var orolig också för det som skrevs:
- Kommer de nu och tar hemmanet?

Frågan lydde inte precis så, utan ”Vaar i na gäLit fy me dähää 
no?” Kyttlandsbyn heter egentligen Pensala, ett av de många ur
sprungligen finska namnen i den nutida österbottniska svensk
bygden. Jag återkommer till den saken. I Pensala har det funnits 
många torvsveder, kyttland (fi. kytömaa).

Men i allmänhet var det inte svårt att få uppgifter. Folk före
faller roade eller glada över att ha många namn att meddela 
upptecknaren. Att ortnamnen är en värdefull kulturskatt är en 
tanke som slår an bland de namnkunniga i bygderna.

Man kan inte diskutera ortnamnens upplevelsevärde utan att ta 
hänsyn till skönlitteraturen. Men det är ett ofantligt ämne att gå 
in på. Det följande måste bli bara några antydningar. Namn eller 
inte namn, äkta namn eller konstruerade namn i texter nu och 
förr, lyrik eller prosa, epik, dramatik, det är bl a vad man kan 
rikta in uppmärksamheten på; någon fast regel tror jag det blir 
svårt att ställa upp i något avseende.

Men kanske det kan sägas att centrallyriken relativt sällan tar 
ortnamn i bruk. Runebergs Idyll och epigram, Almqvists Songes, 
Geijers tankedikter, Topelius Blommande sköna dalar ... var och 
en kan säkert fylla ut listan. På 1700-talet förlädes dikthändelserna 
inte sällan till ett arkadiskt landskap:

I de Arcadska fält, lågt från de stålta Städer,
Der nöjet sälj es bort för ärelystnans väder;
Uti en ljuflig trakt, dit oskuld lyckan drar;
Der glädje, frid och lugn ses fästa henne qvar.
Der strömmar kröka sig i blomster-rika dalar;
Det alt af kärlek rörs, och alt om kärlek talar;
I denna stilla bygd Camilla lifvet njöt.

Ortnamnens upplevelsevärde
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Det var Creutz det. - Man längtar smått efter lite ortnamn i stället 
för de allmänt hållna beskrivningarna. Om centrallyriken och viss 
mån naturlyriken, som ju ofta gömmer centrala mänskliga upple
velser, undviker namn, så beror det kanske på att de syftar till en 
allmängiltighet som det lokaliserande namnet kanske anses in
kräkta på.

Romantiken på 1800-talet, inte minst nationalromantiken, bru
kade ortnamnen som ett verksamt element i diktspråket. Ett klas
siskt exempel är Topelius dikt Islossningen i Ule älv (1856) där 
forsarna med sina namn får representera de nationella krafter som 
kastar av sig bojorna:

Sömnlös ryter i ljusnad majnatt 
Ämmäs våg uti snöhvitt svall.
Öfverlistad men aldrig kufvad,
Först förkunnar hon vinterns fall.
Och så reser sig Koivukoski,
Kastar trotsande bojan af,
Klämd med brak uti tjugo forsar,
Svindlar isen i Niskas graf.

Det är inte sagt att alla Topelius läsare på den tiden förstod 
namnens etymologiska innebörd eller ens förstår den i dag. Namn 
med främmande klang är en väl prövad effekt i romantisk dikt
ning. När Dan Andersson arbetar med finnskogarnas finska ort
namn, så är det kanske en blåare romantik än Topelius nationella. 
Namnet fungerar inte sämre bara för att det är ogenomträngligt 
för intellektet.

I Runebergs litterära produktion är vart 78de ord ett namn, har 
jag räknat ut. Av 820 olika proprier är 250 ortnamn. Bland ort
namnen är Finland, som sig bör för en nationalskald, det vanli
gaste med 22 belägg i 7 olika verk. Man kan inte säga att Runeberg 
är speciellt intresserad av ortnamn. Men i en tidig dikt, Färd från 
Åbo, där han f ö för första gången berör 1808-09 års krig, räknar 
han upp en del ortnamn längs sjövägen från Åbo till Pargas, 
Runsala, Lemos udde o a.

Men den dikten är, såsom jag har visat i en uppsats, en tydlig 
fastän omvänd parallell till den svenska litteraturens kändaste 
korta sjöresa, nämligen Fredmans epistel 48, Solen glimmar..., om 
Ulla Winblads hemfärd från Essingen en sommarmorgon 1768. 
Runeberg kunde Fredmans epistlar och sånger utantill redan un
der skoltiden i Vasa. Det är inte uteslutet att fänrik Stål är en 
illegitim men välartad son till Jean Fredman.

Hur det kom sig att Bellman började införa namnen på krogar, 
gator, gränder i sina sånger är det kanske onödigt att spekulera 
över. Att det hör samman med den parodiska grundidén till Fred
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mans epistlar verkar högst antagligt. Liksom Paulus skrev brev till 
församlingarna runt Medelhavet skulle Fredman rikta sig till de 
trogna runtom i Stockholm. Då behövdes det adresser. I Bellmans 
ungdomsdiktning är ortnamn, enligt mitt intryck, inte särskilt 
vanliga. Fredmans epistlar är ett av världslitteraturens bästa ex
empel på att det strängt lokala och lokaliserade kan få allmängil
tighet.

Men jag skall för ett ögonblick återgå till namnet som national
romantisk upplevelse. Den upplevelsen har varit stark i Finland, 
inte bara hos Topelius, och den ger fortfarande förvånande starka 
konkreta utslag. Det står i samband med språkstriden. Av histo
riska skäl var svenskan långt inpå förra århundradet det domine
rande språket inom administration och undervisning, delvis ännu 
längre, medan den finska majoritetsbefolkningen kämpade för 
sina språkliga rättigheter. Ortnamnen gavs och ges fortfarande 
stor betydelse både av finnar och svenskar. När majoritetsspråket 
på en ort förändras är man oerhört snabb med att skifta väg- och 
gatuskyltar så att majoritetsspråket kommer överst.

Den finska nationalitetsrörelsen gav upphov till en svensk motsva
righet, vars i och för sig helt legitima mål var att bevisa svenskans 
hemortsrätt i Finland. Gärna försökte man bevisa att svenskar 
hade bott i landet i tusentals år, inte bara sedan det svenska 
maktövertagandet under vår tidiga medeltid. Också forskarna 
hjälpte till genom att försöka hitta uråldriga namntyper på -hem, 
-stad och -vin i Finland. De undersökningarna har så småningom 
lagts åt sidan. Ett problem, som knappast plågar fackforskarna 
eller ens någonsin har gjort det, men däremot i högsta grad ama
törforskarna är, att det i de nutida svenskbygderna finns ett stort 
antal ortnamn av finskt ursprung: Terjärv, Nojärv, Hirvlax, 
Pjelax, Kvimo med naturbetecknande efterleder [järvi ’sjö’, läksi 
’vik’, maa ’ö’) och en rad bebyggelsenamn utgående från person
namn som Tjock, Kimo, Närpes. De österbottniska tidningarna 
fylls ännu idag av artiklar, där man frenetiskt försöker härleda 
sådana namn från svenskan, urnordiskan, urgermanskan eller indo- 
europeiskan, bara inte från finskan, hellre då från lapskan. Ort
namn kan alltså ge traumatiska upplevelser, - också för de fack
forskare som utsätts för fantasternas hån. Adrenalinet flödar f ö 
bland namntolkare också på andra håll i världen.

En sidogren av den fortgående österbottniska tidningsdebatten 
bildar de inklägg som kräver att kartornas namnformer skall 
återge ortens dialekt. Det skall inte stå Stormossen utan Ståomå- 
san, för så säger man. Det hjälper inte mycket att förklara varför 
namnen behöver återges på vårt allmänna skriftspråk. Frontlinjen
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är delvis densamma som i det förra fallet.
I episk diktning på vers och prosa är ortnamnen ofta äkta. Man 

kan tänka på Runebergs Elgskyttarne eller balladsamlingen Fänrik 
Ståls sägner. Den framstående finlandssvenska novellisten Runar 
Schildts Helsingforsberättelser handlar om kända platser, men 
själva stadens namn kan utebli. I andra noveller använder han 
fiktiva namn. Och i den skönlitterära prosan är det kanske det 
vanligaste. I nyckelromaner föreligger speciella skäl att använda 
fingerade namn.

Men det är ingen enkel sak att konstruera en trovärdig ort- 
namnsskatt för en roman. De äkta namnen har den fördelen att 
de alltid är trovärdiga. Jag föreställer mig att skönlitterära förfat
tare inte alltid har den inblick i namnsystemet som behövs för att 
skapa ett övertygande fiktivt namnskick. En del av de klassiska 
ryssarna kompromissar genom att tala om ”guvernementet N”, 
en minst lika stimulerande upplysning som ett konstruerat namn.

För forskare är alla namn vackra. Det är de inte för meddelarna, 
och ibland har upptecknaren svårt att få sin meddelare att komma 
fram med frodiga exempel på folkhumor i namnskapelserna. Inga 
namn är ointressanta. Visserligen är det en fantastisk upplevelse 
att komma på och evident bevisa en tolkning av ett dunkelt, 
kanske tidigare feltolkat namn. Men också de enkla namnen kan 
uppvisa fängslande problem. Och framför allt är det för forskaren 
oerhört viktigt att i genomskinligt namnmaterial lära sig något om 
ortnamnens systematik.

Om de enkla namnens problematik handlar följande dikt från 
samlingen Spöfågel (1964):

Min lycka i dessa dagar
är upptäckten att
den åker vi kallar Kärret
år 1785 hette Stormängs kärret
och betecknades som ’uppodlingsmark’,
samt att den intill liggande
sämre åker som vi nu kallar Ängen
följaktligen någon gång
måste ha hetat Stormängen.
Sådant är sammanhanget.

Det är skönt att uppdaga ett sammanhang. Men som ofta leder 
också det här sammanhanget till nya frågor. Varför Storm-} Och 
*Stormängen kan inte i dessa landhöjningstrakter vara alltför 
gammal. Låg den vid *Stormmaren; det finns också ett Maren i 
samma komplex. Syftar förleden på blåsighet? Eller på en person 
med namnet Storm, belagt som tillnamn i Finland? Tankarna 
arbetar vidare. Och det känns som en värdefull upplevelse.
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/
eg vil gerne begynde med at læse et digt. Det er skrevet af den 
danske forfatter Klaus Rifbjerg og det hedder Frøbjerg Bavne- 
høj. Det stammer fra samlingen Fædrelandssange, der udkom i 

1967.
Jeg krøb op på mit landkort i skolen 
for at se om Frøbjerg Bavnehøj 
virkelig var det højeste punkt 
på Fyn som de sagde.
Det var fladt som alle de andre.
Åh, jeg så det ellers for mig
dette frøbjerg
et bjerg af frøer
grønne løvfrøer
brune chokoladefrøer
eller klokkefrøer med stemmer
som Vor Frue.
Eller også frøbjerg 
posevis af frø
med billeder af blomster udenpå
og sirlig skrift fra Ohlsens Enke
spirende og groende
korn i dynger
fra en himmelsk silo
der rejste sig i kegleform
mod samme himmel.
Men det var heller ikke sandt.
Man passerer Frøbjerg Bavnehøj 
på vej med toget.
Gudbevares stedet ligger der 
er muligvis det højeste på Fyn 
men der er ingen frøer ingen frø 
og selv en bavne må man savne.
Bavne?
Sikke nogen navne!
og hvis man vidste hvad en bavne var
så var der sikkert heller ikke det.

Mystikken og fascinationen i det dialektiske spil mellem begribe
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lighed og ubegribelighed har sikkert på et tidspunkt tangeret os 
alle, men kun hos få giver det sig meget bevidste udtryk. Hos nogle 
digterisk, hos andre videnskabeligt. Men alle mennesker har ube
vidste eller i det mindste ureflekterede og sprogligt ustrukturerede 
oplevelser i forbindelse med stednavne, og mit indlæg her har til 
formål at belyse sider heraf. Mit udgangspunkt vil være navne
stoffet i sig selv, og det kan man jo godt sige er at vende sagen på 
hovedet. Og til en vis grad havde jeg gerne baseret mit indlæg på 
interview-undersøgelser, men samtidig med at det ville sikre ud
sagnenes værdi ved sådan da at befri dem for min tolkning, ville 
det jo samtidig begrænse synsvinklen til nutiden. En begrænsning 
som man så kunne søge fjernet ved at lede efter ældre skriftlige 
udsagn. Men dem kan man efter min overbevisning lede længe 
efter uden at gøre synderlige fund. Kun på eet område er der i 
større udstrækning kodificeret ældre syn på stednavne som ople
velsesfaktor, nemlig i de forskellige navneforklarende sagn.

De særlige oplevelsesmæssige kvaliteter ved stednavne lader sig 
registrere både i forbindelse med allerede givne navne og i forbin
delse med udmøntning af nye navne.

Udgangspunktet for bedømmelsen er, at udmøntningen af et
hvert stednavn beror på et valg der er arbitrært men ikke tilfældigt. 
Det vil sige, at for hver eneste lokalitet kan man forestille sig et 
uendeligt antal navne. Landsbyen Husum kunne således i princip
pet lige så godt have heddet *Søby, *Højsted, *Egemark eller 
noget helt fjerde eller femte, men vi må gå ud fra, at det ikke er 
tilfældigt, at det endte med Husum, og at dette navn rummede en 
adækvat karakteristik ved sin udmøntning. Dette grundlæggende 
forhold bliver især aktuelt at erindre, når vi om lidt vil komme 
ind på nyudmøntede navne.

Først imidlertid noget om, hvordan nye momenter - det man 
lidt bredt kunne kalde oplevelser - knyttes til allerede eksisterende 
navne.

En længe erkendt side heraf udgøres af forskellige omdannelses
typer. Når Allese bliver til Allesø, når Fulebæk bliver til Fuglebæk, 
og når Rude Stald bliver til Rudersdal, så er der tilført nogle 
semantiske træk, som man må gå ud fra er ønskede. Jeg er fuldt 
ud enig i den beskrivelse, Vibeke Dalberg i sin disputats (Dalberg 
1991) har givet af disse omdannelsesfænomener, og jeg fremhævers 
især understregningen af, at omdannelserne ikke har til formål at 
gøre navnene mere forståelige eller logiske, men i det omfang 
omdannelsesproduktet har lighed eller identitet med eksisterende 
sprogstof, tilføres der naturligvis en forståelsesmæssig eller ople
velsesmæssig kvalitet. Når Allese bliver til Allesø forestiller man
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sig sammenhæng med en sø, og hvis man er tilstrækkelig lokal
kendt, tilføjer man, at den må være forsvundet. Ligesådan med 
Fuglebæk uanset at formålet med omdannelsen kan antages at 
være negativt defineret, nemlig at slippe af med et dårligt oplevel
sesmoment, adj. ful ’rådden’.

Man må også forudsætte, at denne oplevelsestilførsel finder sted 
i de mange tilfælde, hvor omdannelsen ikke resulterer i identitet 
med eksisterende appellativer, men hvor omdannelsesproduktet 
føjer sig til en bestemt navnetype. Som f.eks. når et ældre Sønder- 
liugh bliver til Sønderlev, når et ældre Burghlan bliver til Børglum, 
og når et ældre Randru bliver til Randrup.

Men stednavnene kan også få tilført oplevelsesmomenter uden 
i sig selv at blive ændret, nemlig ved at blive indsat i ny kontekst. 
Denne kontekst kan være såvel onomastisk som ikke-onomastisk.

For mange danskere er Bellahøj ikke blot navnet på en restau
rant i en tidligere bondegård i København. Det er også - og nok 
så meget - synonymt med en række dyrskuer fra 1930’rne til 
1960’erne. Og Keldernæs på Lolland er forbundet ikke blot med 
en lille landsby nordvest for Maribo, men også med en morder 
der blev jagtet i ugevis i begyndelsen af 1950’erne. Det er trivielt, 
at sådanne sekundære konnotationer er knyttet til alle navne, både 
individuelt og kollektivt.

Også ny onomastisk kontekst kan give et navn en ny oplevel
sesværdi. Ikke kun i kraft af dets notoriske tilstedeværelse, men 
også - og det er det der interesserer her - ved sit betydningsind
hold. Det er det der foregår, når et enkelt navn suppleres med 
semantisk nærtstående dannelser til tilsvarende nabodenotata. 
Gode eksempler herpå finder man inden for nyere tids gadenavn
givning.

Istedgade i København udmøntes i 1859 som et individuelt 
memorialnavn. Det suppleres i 1880’erne med Sankelmarksgade 
og Dybbølsgade efter to andre lokaliteter, hvor der også udkæm
pedes slag i de slesvigske krige.

Omkring år 1900 inddæmmedes et areal syd for Langebro på 
Amagersiden af Københavns havn. Det kaldtes Islands Brygge og 
var en forlængelse af islandsbådenes kajplads. Men en halv snes 
år senere anlagdes der gader på det inddæmmede areal, og disse 
fik nu navne som Nj alsgade, Egilsgade, Gunløgsgade osv.

Stockholmsgade på Østerbro i København kendes siden sidst i 
1870’erne og har navn efter et traktørsted ”Stockholm”, som vel 
havde navn efter den svenske hovedstad. Men gadenavnet er af 
rent destinativt indhold og ville være blevet derved, hvis ikke man 
fra omkring 1890 havde opbygget en gruppenavnedannelse med
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navne som Malmøgade, Visbygade osv. En efterhånden alnordisk 
navnegruppe, der stadig er åben, og som - selv om kvarteret 
faktisk var udbygget omkring århundredskiftet - så sent som for 
et par år siden har fået tilført en Olof Palmes Gade.

Enkeltnavne som de ovennævnte Istedgade, Islands Brygge og 
Stockholmsgade, der igangsætter associationskæder, som omsæt
tes i gruppenavne, og som jeg i min bog om dansk gadenavneskik 
(Jørgensen 1970) har kaldt gruppemødre, tilføres nye konnotative 
momenter (oplevelser) i og med at der tilføres nye navne. Men 
samtidig indgår de på lige fod med de øvrige navne i gruppen, og 
den lokale forankring for Islands Brygge og Stockholmsgade er 
ikke længere til stede. For memorialnavne som Istedgade, der ofte 
ikke har nogen specifik lokal tilknytning, er tilvækst dog først og 
fremmest med til at understrege memorialværdien.

Med gadenavne er vi jo inde på et område, hvor der siden 
forrige århundrede udøves en stadigt stigende offentlig myndig
hed. Man skal derfor være opmærksom på, at tidsforskydninger 
ikke behøver være udtryk for usamtidig navngivning, men blot for 
gaders forskellige anlæggelsestidspunkt, således at hele grupper 
kan være udtænkt fra starten, selv om nedslaget begynder med et 
enkelt navn.

Det særlige oplevelsesmæssige præg, som gruppenavne indehol
der, kan af og til ligefrem give sig udslag i sammenfattende områ
denavne, af hvilke nogle har klar slangpræget/uofficiel karakter, 
andre derimod helt officiel status.

I Ålborg kan man bl.a. se omnibusser beskiltet Søheltekvarteret 
eller Ønavnekvarteret, fordi de kører til bydele karakteriseret ved 
gadenavne inden for disse semantiske grupper. Lavere grad af 
officiel status har i København Musikbyen om kvarteret omkring 
Mozarts Plads. Her finder man dog Haveforeningen Musikbyen 
og Musikbyens Farve- og Tapethandel. Ganske uofficielt men 
meget almindeligt er det at finde Pipkvarteret brugt som område
navn for kvarterer hvor gaderne indeholder fuglenavne.

Den associative eller medfabulerende navngivning kan også sag
tens findes uden for gadenavnenes område. Hvis vi for en stund 
sender blikket langt tilbage i tiden og til stednavneforskningens 
traditionelle hovedfelt, nemlig bebyggelsesnavnene, så har man jo 
der inden for de fleste navnetyper meget betydelige variationer i 
spredningen. Det forklarer man normalt realt som udtryk for at 
et bestemt fænomen har en tilsvarende geografisk og/eller krono
logisk fordeling. Men der er også grund til at formode, at tæt 
repræsentation af bestemte navneled - f.eks. -/øse-navnene i Mer- 
løse herred på Sjælland og -^em-navnene i Nørrejylland - er
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udtryk for, at disse efterled er blevet positivt foretrukket. Man må 
jo stadig huske, at valget af navn også i disse gamle tider var 
arbitrært men ikke tilfældigt. Sådan analoginavngivning er i særlig 
grad blevet undersøgt inden for finsk navneforskning, jfr. Kivinie
mi 1973,1991.

Ved associationsdannelse vil man i almindelighed opfatte den 
situation, at et eller eventuelt et par navne er givet ud fra et enkelt 
i forvejen eksisterende navn. Overfartsstedet ved Sallingsund hed
der på Sallingsiden fra 1700-tallet Pinen, på den modsatte side, på 
Mors, tilkommer i 1900-tallet navnet Plagen. På Møn findes ved 
skoven Råby Oved i markbogen 1682 ikke blot en mark som 
hedder ”Aagis Agere”, men også en der hedder ”Aagis Tær”. I 
farvandet øst for Samsø kendes siden 1500-tallet grunden Hatter- 
rev (1568: Hattes reff); øst herfor kender man siden begyndelsen 
af 1800-tallet en grund, der hedder Hatter Barn (1808: Hatter- 
barn).

Sådanne associationsdannelser kan somme tider antage karakter 
af ordspil eller andre sproglige finesser. De udgør humoren i 
navnedannelsen.

Alvor ved alfar vej taler derimod ud af en meget stor mængde 
ejendomsnavne, der har præget det danske navnelandskab siden 
det forrige århundrede. Et par typeeksempler kan lettest danne 
indledning til omtalen heraf: Albertsminde, Olineslyst, Sindshvile, 
Østerhåb. Herhenhørende navne har rødder tilbage i 1700-tallet, 
enkelte endda længere tilbage, men deres kerneperiode er 1800-tal
let. De vedrører almindeligvis enkeltejendomme som gårde, huse, 
lyststeder og mindre virksomheder. De udgøres af lidt forskellige 
undertyper, som det vil ses nedenfor, men de hører under alle 
omstændigheder sammen kronologisk og i henseende til denota
tum.

Ud fra et navnedannelsessynspunkt kan baggrunden for sådan
ne navne skyldes:

□ opkaldelse
□ imitation
□ association

Det må jeg forklare lidt nærmere.
opkaldelse reserverer jeg i overensstemmelse med almindelig 

sprogbrug som betegnelse for det fænomen, at lokalitet B 
får samme navn som lokalitet A i kraft af en subjektivt 
bedømt partiel lighed. Huset Kronborg har navn efter slottet 
Kronborg.

imitation vil jeg gerne anvende som betegnelse for det fænomen,
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at lokalitet B får et navn, som bæres af lokaliteterne Al, A2, 
A3...An. Der er nok på det ydre plan lighed med det der 
foregår ved opkaldelse, men der mangler den præcise ind
holdsmæssige kobling mellem lokalitet B og A. Nøjsomhed 
og Fuglsang kan ikke henføres til een bestemt opkaldelses
base, men spredningen af disse navne foregår alligevel i hele 
navne.

association vil jeg gerne anvende som betegnelse for noget som 
er udtryk for aktiv navnedannelse ved hjælp af forholdsvis 
få ordelementer. Man kan sammenligne navnedannelsen 
med det der kendes fra vikingetidens personnavne, hvor der 
tales om navngivning efter variationsprincippet. Ligheden 
består i, at der i begge tilfælde er tale om navnedannelse ved 
hjælp af et ganske begrænset (men dog ikke lukket) antal 
ordelementer, men forskellen viser sig i, at der er nogle 
opkaldelsesmæssige bindinger.

Navnedannelse ved imitation og association omtales ofte samlet 
som analogisk navnedannelse, jfr. kongresrapporten Analogi i 
navngivning. Uppsala 1991.

Jeg har gennemgået Postadressebogen for 1869, der indeholder 
ca. 10 000 stednavne fra det daværende Danmark og af dem udskilt 
hvad jeg anser for imitations- og associationsdannelser sammensat 
med personnavn. Postadressebogen dækker langt fra den totale 
bestand, men hvor meget der ikke findes er vanskeligt at skønne 
over.

Postadressebogen 1869:
-eje -gave -hvile -håb -lyst -minde -ro

kvindenavne i 2 8 73 54 3
mandsnavne 7 6 2 11 12 79 3
slægtsnavne 5 4 2 4 49

Hvad der navnlig falder i øjnene er den meget tydelige kønsforskel 
i navne sammensat med -lyst og den meget dominerende slægts
navnebestand i navne indeholdende subst. minde ’erindring’. Dette 
bittersøde efterled, der i 1869 var langt det mest frekvente, er så 
vidt mine undersøgelser rækker et særdansk fænomen, ibrugtaget 
i 2. halvdel af 1700-tallet og i 1800-tallet i et vist omfang optaget 
i Sverige og Norge. Særdansk skal her forstås bogstaveligt, idet 
det ikke er muligt at påvise udenlandske forbilleder som subst. 
minde kan være en oversættelse fra. Herved adskiller dette navne
led sig fra de øvrige her opførte, hvortil der kan anvises tyske eller 
franske forbilleder (Karlsruhe, Monrepos, Gottesgabe osv.).
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Imitationsdannelserne ligger som allerede anført typologisk set 
tæt på opkaldelsesnavnene. Til de centrale regner jeg en række 
abstrakter af hjemlig såvel som af fremmed oprindelse:
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Bellavista Ensomhed Langsomhed Sjældenglad
Bellevue Fred Lykkensprøve Sorgenfri
Belvedere Fuglsang Lykkensspil Venlighed
Enighed Godthåb Nøjsomhed Ventegodt
Enrum Håb Rolighed

Selv blandt disse navne er der flere usikre, men usikkerheden 
bunder i, at motiverne bag den enkelte navngivning ikke kendes. 
Det er derfor ørkesløst at spekulere over, om det enkelte navn 
Sorgenfri inkorporerer et mål af forestilling om et lystslot ved 
København eller måske ligefrem Frederik den Stores Sanssouci i 
Potsdam. Eller om det omvendt er blevet til som en associations
dannelse efter mønster fra andre navne på -fri.

Til de egentlige opkaldelsesnavne henregner jeg navne som Al
tona, Rusland og Himmerig - reelle eller (sjældent) fiktive lokali
teter og med en struktur eller et ledinventar, der ikke minder om 
imitations- og associationsdannelserne. De rummer med deres ho
nette ambitioner, historiske aktualitetssans og nabonedladenhed 
mange bidrag til kulturhistorien. De er med dette indlægs synsvin
kel gode oplevelsesbeskrivere. De har inden for den sidste genera
tion været genstand for grundig beskrivelse i Skåne (Hallberg 
1975) og Holland (Rentenaar 1984), jeg indskrænker mig til hen
visninger dertil.

Derimod har enkeltejendomsnavne af imitations- og associa
tionstypen kun i meget ringe udstrækning været undersøgt. Det er 
synd for der ligger gode samfundshistoriske perspektiver at hente. 
F.eks. ville det være interessant at vide, hvad det er for personer, 
hvis navne indgår i disse navne. Er det ejeren, ejerens hustru eller 
børn, er det afdøde eller levende, er det bortrejste? Er der krono
logiske forskelle kombineret eventuelt med sociale forskelle? Alt 
sammen spørgsmål som jeg kun lige kan åbne for, men som jeg 
på den anden side må sige faktisk i almindelighed vil kunne 
besvares. Og som jo netop vil nå ind til den særlige oplevelse, som 
gjorde det meningsfyldt at udtrykke sig i et stednavn.

En og anden sidder vel nu og brænder med det spørgsmål, om 
der ikke også er knyttet oplevelsesfaktorer til andre navne, f.eks. 
alle de øvrige ejendomsnavne der udmøntes i 1700-, 1800- og 1900- 
tallet. Og selvfølgelig er der da det. Jeg har blot lagt vægten på 
nogle meget karakteristiske typer, typer som er undergivet den
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enkelte navngivers friest tænkelige inventionskompetence. I mod
sætning til de masser af navne, hvor et mark- eller naturnavn ligger 
bag.

Den oplevelsesværdi som de enkelte stednavne afgiver, kan man 
på endnu to forskellige områder få et indtryk af. Og samtidig 
bevæger vi os fra association helt over mod fiktion.

Det ene område er de forbeholdte slægtsnavne. 1 1903 fik Dan
mark sin første navnelov, hvis formål ikke mindst var at opmuntre 
til opgivelse af de mange slægtsnavne på -sen. Derfor udsendte 
Verner Dahlerup og Johs. Steenstrup i 1902 (med genoptryk 1903) 
en ”Navnebog til Vejledning ved Valg af nye Slægtnavne”. Foror
det (p. III) beskriver indholdet meget klart: ”Navnene har alle 
dansk Form; en stor Del af dem er hentet fra Fortidssproget i 
Danmark og fra vore Dialekter, idet vi dog overalt har givet dem 
en Stavemaade i Overensstemmelse med nugældende Brug; lige
ledes er et stort Antal gamle danske Personnavne, Slægtsnavne og 
Tilnavne bleven medtaget. Derimod har vi søgt at undgaa Navne, 
der bæres af endnu levende Familier i Danmark, ligesom der 
formentlig heller ikke blandt Listens mange Ord, der har Form af 
Stedsnavne, findes nu brugelige Navne paa Byer, Gaarde eller 
andre Steder med Bebyggelse i Kongeriget Danmark eller i Søn
derjylland. Saaledes skulde Fortegnelsen efter vor Formening kun 
indeholde Navne, hvorover der var fri Raadighed, idet vi forhaa- 
bentlig ikke er gaaet nogens Ret for nær ved at give Anvisning paa 
et Navn, der er knyttet til hans Slægt eller til hans Ejendom, hans 
Fødested eller Bopæl.”

Man kan ikke af programerklæringen slutte, at der udelukkende 
er tale om fingerede stednavne, idet der iblandt dem både bevidst 
og ubevidst er naturnavne uden tilknytning til eksisterende fami
lier. Selv om listen i løbet af nogle år udsolgtes, gik det trægt med 
udskiftningen af -sew-navnene og i 1912 udsendtes derfor en sup
plerende forslagsliste med næste 10 000 navne, hvis afgrænsning 
var negativt bestemt, således at den ikke medtog følgende (Krak 
1912 p. 19): ”1) Navne, som findes optaget i de ministerielle 
Bekendtgørelser over beskyttede Navne (sidste Bekendtgørelse i 
Lovtidenden af 30te April 1912). 2) Stednavne, som findes i Post
adressebogen. 3) Navne, som er optagne i Verner Dahlerup og Joh. 
Steenstrup’s (i Øjeblikket udsolgte) Navnebog. 4) Navne, som 
findes i Kraks Vejvisers Person-Register. 5) Navne, som lignede 
bestaaende Slægtsnavne. 6) Navne, som savnede god dansk 
Form.”

Jeg har gennemgået bogstav D- for at se lidt nærmere på disse 
mere eller mindre konstruerede stednavnes gennemslagskraft eller
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om man vil: attraktionsværdi. Af 292 forslag ialt under D- i 1903 
er de 138 i 1987 (= nyeste samlede oversigt i Bekendtgørelse om 
forbeholdte navne) faktisk blevet forbeholdte slægtsnavne (se un
derstregning på bilag), og heraf har de 112 (med vandret bjælke 
udfor) stednavnekarakter. Heri medregner jeg navne på -ing(e) og 
-bo men ikke usammensatte størrelser som f.eks. Dalk og Dure, 
der i og for sig godt kunne siges at have stednavnekarakter.

1912-listen indeholder 264 supplerende (OBS: der kan påvises 
enkelte gengangere) navneforslag under D-. Heraf er der 50 i 1987 
forbeholdte slægtsnavne, alle med stednavnekarakter. Det sidste 
skyldes, at 1912-listen simpelthen kun rummer stednavnetypolo
giske forslag. De 162 forbeholdeiser skal ses i forhold til, at der i 
1987 var ialt godt 2 600 forbeholdte navne under D-. Udover alle 
de stednavne som slægtsnavne der naturligt følger af hjemgård 
eller hjemby, kan man altså konstatere, at stednavne har en egen 
attraktionsværdi ved valg af slægtsnavn. Hvor stor eller lille den 
er, er jeg ikke på det foreliggende grundlag i stand til at give et 
bud på, men jeg vil gerne advokere for en grundig undersøgelse 
af dansk slægtsnavneskik i 20. århundrede set i forhold til retten 
til erhvervelse af navnebevis.

Selv om de konstruerede stednavne, der anvendes som slægts
navne, kan være identiske med faktisk eksisterende navne eller 
med udviklingsstadier heraf, må de fra den aktuelle brugers syns
punkt siges at være fingerede. For stednavne inden for selve fik
tionen, skønlitteratur såvel som triviallitteratur, gælder derimod, 
at navnestoffet ikke behøver være fingeret. Groft sagt kan det 
optræde i tre former: fingeret, anonymiseret og reelt eller blan
dinger heraf. Det valg en forfatter træffer er naturligvis udtryk for 
den oplevelsesværdi det er meningen læserne eller tilhørerne skal 
have. Men det er et forskningsfelt, der er så godt som urørt, idet 
den litterære onomastik næsten helt har beskæftiget sig med per
sonnavne.

Her og nu ser jeg det i den forbindelse kun som min opgave at 
pege på området og iøvrigt slutte af med et eksempel på reelt 
stednavnestof indsat i en fiktiv ramme. Det er atter Klaus Rifbjerg 
med et hjemstavnsdigt fra samlingen Amagerdigte, 1965. Digtet 
Lyöngade, der begynder sådan:

Lyongade hedder
Lyöngade
med streg over o’et
for der skal ikke
være nogen tvivl om
at det drejer sig om
Lyöngade.
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Sådan er der på Amager 
ikke ret meget tvivl 
om nogetsomhelst.
Hvor skulle Funkiavej,
Dalføret, Lombardigade, 
Vatnavej, Oldenstien, 
Markmandsgade, Saltværksvej, 
Herkules Alle og Peder Lykkesvej 
ligge andre steder 
end på Amager?
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Bilag 1: Dahlerup & Steenstrup 1903 p. 11-13. Bogstav D-. Understreget er navne, 
der i 1987 er forbeholdte slægtsnavne i Danmark. Med lodret bjælke 
udfor markeres de, der har stednavnekarakter. I listen betegner GO ’gam
melt ord’, GP ’gammelt personnavn’ og GS ’gammelt stednavn’.

Foto: Hjørnet af Lyongade og Amagerbrogade 7. september 1988.
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Notat om stednavnesituationen i 
Danmark primo 1993
Egon Hansen

Inledning

verskriften bør tages med et gran salt, idet forfatterens
V_y baggrund er baseret på en topografisk/kartografisk uddan

nelse, der indtil ca. 1985 havde som hovedformål at beskrive en 
aktuel fysisk situation i form af et analogt topografisk kort, hvor 
stednavne indgår som et væsentligt kortelement. Den digitale ver
den har ikke ændret på dette forhold. Behovet for aktuelle og 
relevante stednavne er stærkt stigende i takt med den tekniske 
udvikling og opbygningen af digitale geografiske informationssys
temer. Derfor vil notatet primært koncentrere sig om indsamling 
- registrering - ajourføring og brug af danske stednavne og sted
navnefortegnelser.

Stednavnet som reference.
Brugen af stednavne er en praktisk foranstaltning og intet som 
helst andet. Da en af vore forfædre samlede stammens unge mænd, 
og med en pind tegnede i jorden, for at vise hvor der var god jagt, 
hvor elve og bakker kan passeres og byttet samles, blev han den 
første ”topograf” (stedsbeskriver). Ved at navngive de skitserede 
lokaliteter kunne der fortsat henvises til dem, når regnen havde 
fjernet tegningen. Vor ven løste et praktisk problem og fik - uden 
at vide det - gjort stednavnet til et begreb, der årtusinder senere 
trives i bedste velgående som kulturhistorisk forskningsområde og 
den oftest anvendte reference til en geografisk lokalitet.

I en artikel fra 1978 ”Stednavneændringers psykologi” siges det 
på en lidt anden måde af lektor mag.art. Vibeke Dahlberg:

”Stednavnets sproglige opgave er nemlig ikke at beskrive den loka
litet, det er navn på, men alene at udpege den, dvs. at være en 
vedtagen og fast benævnelse for én bestemt lokalitet, intet mere".
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Sød musik i en gammel topografs øre. Klart og tydeligt: En prak
tisk anvendelig reference til en lokalitet.

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
Egon Hansen

Indsamling og registrering.
Lidt historie
En form for registrering af stednavne er formentlig lige så gammel 
som de første brugbare skriftsprog, fordi det var hensigtsmæssigt 
og praktisk med en reference. Den græske historiker Herodot 
gennemrejste ca. 500 f.v.t. store dele af oldtidens kendte verden 
og indsamlede mængder af stednavne fra søfarende og karevane- 
rejsende. Eratosthenes fra Kyrene (født ca. 276 f.v.t) bibliotekar 
ved Alexandria Bibliotek var også astronom, og beregnede (nok 
lidt heldigt) jordens omkreds til ca. 40 000 km. Han brugte sin 
viden til at tilføje en geografisk reference til Herodots navne og 
topogafiske optegnelser, og regnes ikke uden grund for den egent
lige grundlægger af den videnskabelige geografi. 400 år senere 
konstruerer den græske geograf Ptolemceus, kartografiens fader, 
sit verdensbillede med ca. 8000 stednavne på geografiske lokali
teter, og lagde dermed grunden til stednavnets placering som 
reference i kartografisk sammenhæng. Hvem kan forestille sig et 
kort uden stednavne?

Kortlægning og stednavne
En systematisk indsamling og registrering af aktuelle danske sted
navne begynder ca. 1760 i forbindelse med en rationel opmåling 
af Danmark baseret på astronomiske og trigonometriske observa
tioner. Arbejdet blev i 1757 pålagt Det kongelige danske Viden
skabernes Selskab (oprettet 1742). Selskabet stod for opmåling og 
udgivelse af danske kort indtil 1842. Ved landboreformerne i 1789 
stod selskabet for den indledende opmåling af de udskiftningskort, 
der dannede grundlaget for matriklen af 1844. Begge målinger 
resulterede i indsamling af en mængde stednavne, der blev regi
streret på kort i såvel små som meget store målestokke og for 
matriklens vedkommende også med reference til et administrativt 
system. I 1830 overtog Generalkvartermesterstaben, der i 1842 
blev til Generalstabens topografiske Afdeling, ansvaret for 
Danmarks kortlægning. Fra første færd blev navnearbejdet opdelt 
i 2 faser: navneindsamling og navnebehandling. Et princip der er 
stadig efterleves ved den nuværende styrelses arbejde med sted
navneindsamling og -registrering. Omkring 1845 var der indsamlet

51



Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
Egon Hansen

ca. 80 000 stednavne i afdelingen. Hvor indsamlingen var rimelig 
problemfri, oversteg den efterfølgende behandling og registrering 
afdelingens ressourcer. Opgaven krævede en indsigt og en viden, 
der ikke umiddelbart var til rådighed i Generalstaben. Man allie
rede sig med en af tidens betydeligste sprogforskere, professor 
N.M. Petersen. Han gik i gang med arbejdet, med ønsket om at 
kortets stednavne skulle føres tilbage til deres oprindelse, til peri
oden før sprogforvanskningen indtrådte i 1400-tallet. Tilsynela
dende et fornuftigt princip, der desværre gav sig udslag i en stærk 
kritik af Generalstabens kort. Herom skriver chefen for den topo
grafiske afdeling, A.L. le Maire, i 1880:

”Hans Indflydelse vil kunne spores i de tidligst udkomne Atlasblade, 
hvis Stednavne vistnok maa siges at have vakt en temmelig stærk 
Animositet mod Generalstabens Kaart, som næppe den Dag i Dag 
har tabt sig, og som førte til, at man ved alle senere Arbejder jevnligt 
har maattet lade rigtige Skrivemaader vige for urigtige og forvan
skede, naar disse gjennem længre Tid have vundet Hævd."

Et par eksempler kan illustrere dilemmaet.
Videnskabernes
Selskab 1768
Alsynderup
Draabye
Eilstrup
Høsterkøb
Ledøye
Ourøe
Rongsted
Taastrup

Generalstaben ca. 
1860
Alsanderup
Dragby
Egilstrup
Hustrukjøb
Ledøv
Overø
Runsted
Thorstrup

Generalstaben ca. 
1880
Alsønderup
Draaby
Egilstrup
Høsterkjøb
Ledøje
Ovrø
Rungsted
Thorstrup

Kort-og Matri
kelstyrelsen 1985 
Alsønderup 
Dråby 
Ejlstrup 
Høsterkøb 
Ledøje 
Orø
Rungsted
Tåstrup

Skemaet viser navnene på 8 sjællandske lokaliteter, opført i krono
logisk orden, sådan som de optræder på henholdsvis:

□ Videnskabernes Selskabs kort over Sjælland (1:120 000) fra 
1768.

□ Generalstabens 1. kortudgivelse, atlasblade (1:80 000) fra 
omkring 1860, hvis navneformer N.M.Petersen havde præget.

□ Generalstabens på samme opmåling reviderede kortværk fra 
omkring 1880, udgivet som målebordsblade (1:20 000), hvor 
revisionen også omfattede navnene.

□ Kort- og Matrikelstyrelsens kort af i dag med de nugældende 
(autoriserede) navne.

Eksemplerne viser, at Generalstaben reagerede relativt omgående 
på kritikken, og at reaktionen primært bestod i en tilbagevenden 
til navneformerne på det mere end 100 år gamle kort. Dette siger 
noget om intensiteten og karakteren af en kritik, der kunne over
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vinde den modvilje man må have haft mod at ”lade rigtige Stave- 
maader vige for urigtige og forvanskede”.

Om det var denne udvikling, der førte til, at N.M. Petersens 
tilknytning til kortproduktionen blev af kortere varighed, får stå 
hen. Generalstaben overdrog imidlertid navnebehandlingen til of
ficerer, der modtog en supplerende uddannelse. Disse ”stednavne
kyndige” officerer bestyrede afdelingens ”Navnebureau” og fik 
dermed ikke alene ansvaret for stednavnebehandlingen men også 
for tilrettelæggelsen af navneindsamling og -registrering. Man hav
de lært sin lektie af ovennævnte reaktioner. Derfor fik navnebe
handlingen karakter af en balancegang mellem principperne og 
hensynet til offentlighedens brug af stednavnet som reference. 
Denne balancegang mellem navneforskningens resultater og den 
aktuelle situation kan velmed god ret siges at være et evigt tilba
gevendende problem, når et stednavns korrekte stavemåde skal 
fastsættes. Navnebureauets ”videnskabelige” navnebehandling 
ophørte i princippet ved Stednavneudvalgets oprettelse i 1910. 
Herom senere. De øvrige funktioner er fortsat over ”Stednavne
kontoret” til dagens ” Stednavnesektion ”, stort set efter de ret
ningslinier, der blev afstukket omkring 1870, for navneindsamling 
og navneregistrering til brug for de topografiske kortværker. Nav
nebehandlingen følger naturligvis Stednavnedudvalgets principiel
le retningslinier og dansk retskrivning.

I årene 1901-06 blev Navnebureauets arkiv af indsamlede nav
ne, der var registreret på navnelister, organiseret således, at det 
enkelte navn fik sin seddel indeholdendende den relevante in
formation man havde om navnet. Sedlerne blev samlet i kortblade 
alfabetisk (bilag 1.) Disse bloksedler blev i årene 1976-81 indlæst 
i en database, Stednavneregistret i daglig tale (SNR), der pr. 1/2- 
1993 indeholder 120 048 stednavne, som løbende ajourføres (bi
lag 2.).

Postvæsenet og stednavne
Af indlysende årsager har stednavne også stor interesse for Post
væsenet. Ved fejlagtig stedsangivelse når posten ikke frem. Der er 
den igen, stednavnet brugt som reference. En postfuldmægtig ved 
postkontoret i Ringsted havde gennem en årrække samlet stednav
ne ved henvendelser til landets posthuse, med det formål at samle 
disse i en adressebog til brug for både postvæsen og offentlighe
den. Denne første ”Postadressebog for Kongeriget Danmark” ud
kom i 1829, et lille og uanseligt værk, er formentlig den første 
offentligt tilgængelige danske stednavnefortegnelse. Med årene er 
den vokset til et digert værk, der i 1992 indeholder postale oplys
ninger om 21 186 objekter primært bebyggelser og større anlæg.

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
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(Se bilag 3.). I september 1967 indførtes begrebet postnumre, efter 
udenlandsk forbillede, som led i et efterfølgende automatisk sor
teringsystem, baseret på postnumre og vejnavne. Denne omstilling 
er stort set gennemført, men ikke uden justeringer på grund af 
lokale protester. Mange beboere var utilfredse med at gamle navne 
på spredte bebyggelser udgik til fordel for et nummer og et by
navn, de ikke havde nogen tilknytning til. Dette foranledigede 
indenrigsministeren til i 1984 at henstille til kommuner og stats
organer at genindføre brugen af gård og bebyggelsesnavne i of
fentlige registre og ved henvendelse til borgerne. I dagens Post
adressebog er ministerens henstilling efterlevet.

Stednavneudvalget
I begyndelsen af dette århundrede skete der mange ændringer i 
den traditionelle samfundstruktur. Mange jernbaner blev anlagt 
på kryds og tværs af landet og nye bebyggelser skød op som 
paddehatte. Navngivningen af disse var ofte præget af tilfældig
heder og inkonsekvens. En voksende navneforvirring i ministerier 
og etater resulterede i oprettelsen af ”Stednavneudvalget” den 
13 juli 1910. Forbildet var tilsvarende institutioner, der forlængst 
var oprettet i Norge og Sverige. I udvalgets indstilling til ”Kultur
ministeriet” af 17 oktober 1910 nævnes blandt andet:

”Der hersker for Tiden en ikke ringe Forvirring i Navnenes Skrive
brug; undertiden er der opstaaet skrivemaader, som blot beror paa 
Misforstaaelse, men som ved tilfældige forhold har faaet en vis 
Udbredelse. En offentlig Fremhævelse af den rette Form savnes; og 
omvendt kan der af samme Navn findes Former , hvoraf forskellige 
Myndigheder søger at gennemføre hver sin. Her bør der fra Statens 
side hjælpes til, at Forvirringen undgaas, ikke blot til at Stats
myndighederne enes om samme Form, men ogsaa at den form, der 
indføres, er forstaaelig i Forhold til egnens Udtale. Dette Arbejde 
bør gennemføres med saa stor Agtelse som muligt for det sædvane
mæssigt givne og med Takt overfor vort Sprogs Bygning".

Som resultat af udvalgets virsomhed skulle blandt andet følgende 
trykte arbejder udgives:

□ En fortegnelse over den skrivemåde, der bør fastslås for alle 
praktisk vigtigere navne.

□ En række skrifter, som omfatter de enkelte amters ( eller andre 
afgrænsede egnes) stednavne, ledsaget af kortfattede oplys
ninger om hvert navns ældre form og udtale i folkemålet, samt 
om dets oprindelse, forsåvidt den kan gives med sikkerhed 
eller dog med overvejende sandsynlighed.

Som en tillægsrække skal endvidere udgives skrifter, som behand
ler visse sider af navneforrådet uden hensyn til den enkelte egn.

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
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Et fint oplæg, hvor navnlig fortegnelserne har været den hjem
lige kartografis bedste hjælpemiddel, når stednavnet er brugt som 
kortelement og som reference i andre publikationer som f.eks 
køreplaner, statistiske oplysninger m.v.

I 1960 overflyttedes den forskningsmæssige del af udvalgets 
arbejde til det nyoprettede Institut for Navneforskning, der for
uden stednavne også beskæftiger sig med andre navneformer, først 
og fremmest personnavne. Ved en rekonstruktion af Stednavneud
valget i 1978 blev det fastslået, at Kulturministeriet skulle være 
udvalgets ressortministerium. Udvalgets virksomhed skulle være 
af rådgivende art, mens den autoriserende myndighed var hos 
ministeriet.

Det nye udvalg skulle bestå af en formand, 4 repræsentanter for 
brugerne, 2 for de statslige og 2 for de kommunale brugere og 4 
videnskabelige medlemmer samt, fra 1982, en for Dansk Sprog
nævn.

Det nye udvalg har blandt andet stået for udgivelsen af revide
rede stednavnefortegnelser, i 1978 over ”Amterne øst for Lille
bælt” og i 1985 over ”Amterne vest for Lillebælt”. Desværre har 
der ikke stået den samme respekt om disse fortegnelser, som der 
gjorde om de gamle amtslister. En bud på hvad der kan være nogle 
medvirkende årsager til dette, samt nogle forslag til at styrke 
respekten for udvalgets arbejde i almindelighed og for stednavne 
i særdeleshed, søges givet i de følgende afsnit.

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
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Baggrunden for dagens situation.
Indtil 1963 blev alle navne fra Geodætisk Instituts feltarbejder sent 
til kommentering i Stednavneudvalget. En mere rationel kortpro
duktion, kortere tid fra feltarbejde til tryk, og et ikke alt for 
velfungerende navnekontor i topografisk afdeling, satte en stopper 
for dette. I 1970 bestemte afdelingen, at den traditionelle navne
indsamling skulle ændres fra indsamling til kontrol, og at der kun 
skulle gøres notater ved ændrede navne. Nye navne skulle kun 
hjemtages, hvis det var nye bebyggelser eller større anlæg. Samti
dig cementeredes den misforståelse, at der ikke kunne pilles ved 
autorisede navne. Herved mistede Stednavneudvalget en vigtig 
informationskilde. Navnekontrollen blev også vanskeliggjort i og 
med, at der i samme årti skete en stor affolkning i landbruget, nye 
ejere kom ofte fra en anden del af landet uden kendskab til de 
lokale natur- og marknavne.
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En anden stærkt medvirkende årsag var kommunalreformen i 
1970, hvor de hidtidige ret små sognekommuner blev slået sam
men i større enheder med udvidede beføjelser på mange områder. 
Det gav store ændringer i det administrative personale. Nye yngre 
medarbejdere, ofte tilflyttere, uden kendskab til Stednavneudval
gets fortegnelser holdt deres indtog. De udvidede beføjelser har 
med tiden gjort kommunerne til den anden regeringsmagt, der 
traditionelt ikke har meget tilovers for sagkundskaben, når den 
kommer fra København. Endvidere har kommunerne aldrig haft 
pligt til at følge udvalgets anvisninger, men gjorde det alligevel før 
1970.

Postvæsenet følger Stednavneudvalgets stavemåde, men har ikke 
pligt til at informere om nye navne, der optages i Postadressebogen. 
Kort- og Matrikelstyrelsen har mellem 1970 og 1985 kun orienteret 
udvalget, når der har været ønske om omautorisation af navne i 
fortegnelserne. Begge styrelser har i princippet kun indsamlet og 
registreret navne til eget brug.

Politikernes rolle bør også nævnes. Tidligere var der normalt 
politisk opbakning bag udvalgets instillinger. Hvis en navnesag får 
mediernes bevågenhed, kan hverken folketingspolitikere eller mi
nistre holde fingrene fra fadet, især ikke hvis det er noget i deres 
egen valgkreds. Så er man helt sikker på at få sagen totalt for
plumret, hensides alle saglige hensyn. I øjeblikket spøger bolle-ået, 
der blev bestemt som gældende i dansk retskrivning i 1948 og for 
stednavne i statstjenesten i 1956. I 1984 giver kulturministeren 
statsinstitutioner mulighed for at bruge AA-Å, aa-å som de vil, 
bare det bliver uden væsentlig udgift for statskassen. Nogle poli
tikere har talt om det ”internationale” bolleå. Er det en EF-dillle ? 
Bunden er nået, måske!

Disse forhold, samt den kendsgerning, at udvalget ikke driver 
selvstændig navneindsamling, og har haft en for langsommelig 
sagsbehandling, har medført en dårlig og utidsvarende ajourføring 
af fortegnelserne, der også teknisk er besværlige at vedligeholde.

Et ændret brugerbehov stiller nye krav til både aktualitet og 
entydighed, idet stednavnet i væsentlig større omfang end hidtil 
også er fundet velegnet som bærer af information. Postadressebo
gen, statistiske oplysninger og Kort- og Matrikelstyrelsens register 
er eksempler på tilknyttet information, der af brugerne forventes 
til rådighed i en moderne ajourført og let tilgængelig database, 
hvor stednavnet bruges som indgangsnøgle til systemet. Hårde 
krav til ”Navnefolket” i en sparetid.

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
Egon Hansen

56



N otat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
Egon Hansen

Hvad kan der gøres ?
Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående har lovgivning på 
stednavneområdet ikke store muligheder i Danmark, når den går 
på tværs af den lokale tradition. Sanktioner vil kun forværre 
situationen. Forbedret information og kommunikation mellem 
styrelser, forskning og lokal administationen er den eneste farbare 
vej. Sagt med andre ord, det samarbejde der er lagt op til ved 
Stednavneudvalgets sammensætning skal synliggøres for såvel den 
almindelige bruger som for den mere professionelle, ellers havner 
vi i samme dilemma som i begyndelsen af dette århundrede. (Side 4 
andet afsnit).

Der er allerede gjort noget. Stednavneudvalgets sekretariat har 
sammen med Kulturministeriet forkortet sagsbehandlingen ved 
om- og nyautorisation af stednavne. I samarbejde med Stednavne
sektionen er fortegnelserne opdateret og overført til EDB-medie, 
der løbende ajourføres og hvorfra der kan udsøges på samtlige 
felter som for eksempel på en kommune eller en retdato (bilag 4.).

Kort- og Matrikelstyrelsen og Kommunernes Landsforening er 
igang med at udforme en fælles kortpolitik, der i princippet siger, 
at både styrelsen og kommunerne har et fælles ansvar for indsam
ling, registrering og ajourføring af grunddata. Stednavneudvalgets 
sekretariat og Stednavnesektionen har taget forskud på fremtidens 
glæder og konstrueret en fælles skrivelse til kommunerne, der kan 
bruges som generel orientering om behandling af navnesager og 
som introduktion i forbindelse med forspørgsler om lokale sted
navne (bilag 5.).

Som led i omstillingsprocessen fra analoge kort til indsamling, 
registrering og ajourføring af digitale grunddata omlægges styrel
sens navnesystem til et informixbaseret stednavneregister. Registret 
vil indgå i en planlagt landsdækkende relationsdatabase med data, 
der kan anvendes i de kommende geografiske informationssyste
mer. Registret forventes at være operativt ultimo 1993.

For at tilgodese Stednavneudvalgets fortsat aktuelle og helt nød
vendige funktion som koordinator og rådgiver i stednavnesager er 
det absolut nødvendigt, at der bevilges større ressourcer til såvel 
sekretariatsfunktionen som til den udadvendte virksomhed.

Det er ønsketænkning at forestille sig, at moderne teknik kan 
løse alle problemer. Sund fornuft og en fortsat balancegang mel
lem forskningens resultater og den aktuelle lokale situation vil 
også i fremtiden kendetegne den praktiske brug af stednavne. Som 
afslutning et par citater til støtte for ovennævnte påstand.

Fra en instruks fra 1927 for navneindsamling og -behandling i
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Generalstabens topografiske Afdeling citeres følgende hjertesuk:
”Navneindsamlingen og Navnenes Behandling (er) ingenlunde 
en Biting ved Fremstillingen af Generalstabens Kort. Selve Navne
behandlingen læres ikke i en Haandevending. Den kræver Grundig
hed, Erfaring, Sans for og Kærlighed til Stednavne og sidst men ikke 
mindst en Bred ryg til at bære den Kritik, som mere eller mindre 
ukyndige ofte gør sig en Fornøjelse af at fremsætte.”

I Stednavneudvalgets jubilæumsbog fra 1985 ”Stednavne i brug” 
afslutter udvalgets nu afgåede formand, Birte Hjorth Pedersen, sit 
indlæg med følgene:

”SU har gennem sit arbejde trods kritik ogmisforståelser formået at 
skabe større ensartethed i retskrivningen og i behandlingen af nav
nesager. Stednavne er et levende materiale der til stadighed vil give 
arbejde til Stednavneudvalget.”

Er det mon ikke den hverdag, der gør det sjovt og interessesant at 
have med stednavne at gøre. Kedeligt er det ihvertfald ikke.

58



Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
Egon Hansen

Bilag

Bilag 1. Indhold af Navneblokseddel fra 1905
Endelig
Skrivemåde

Holeby

Genstand

Landsby

MB 4623 
af kort

Jdskrift
af
navnelister

Sogn
Herred
Amt.

Holeby
Fuglse
Maribo

Bredde
Længde

54 42 37
1 07 34

Andre
Kilder
1P Holeby

3D Holeby2M
Holeby

(evt. historietekst) 
ældre kort: Holebye 
1942 GI. Holeby pä 
skilt________________

(1° 07’ 34" er vest for Rundetårn, det var nulpunkt i det daværende system)

Bilag 2. Navnepost i KMS-stednavneregister version 3.7
(De understregede felter er manuelt indlæst, øvrige er genereret af systemet)
index 1411 2 0 navn Holeby
gen. kode 
een. stør.

3111 een. heteen. Bv/Bved
2058 prs. bladnummer 1411 n NV 9

målebord M 4623 NV

rett. dato 860820 13.47 edb dato 890403 12.49
udeået nej korttype -421BM3H-57T-

digit
komm, soen

ja
355-04

henvisnine 0 0 0
komm, navn Holeby

su ja sognenavn Holeby

easting 658 509 northing 6 065 813
D/100 ref. 58 K3
D/200 ref. 17W34
D/500 ref. L 18
SKRIFTGRP. 5 = By
SKRIFTSNIT D/25 = 57V 5.00 D/50 = 57V 4.00 D/100 67V 2.50 D/200 = 65 2.00

koordinater U 32 index 1411 2 0 i meter: ialt 8 punkter
ønsker du at se koordinaterne (n/j/u32/u33): nej
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Bilag. 3 Navnepost i Postadressbogen 1992.
(Navn) (Genstand) (Faciliteter) (Sogn) (Postnummer

/ distrikt)
Holeby lb præstgård posthus Holeby S 4960 Holeby

Notat om stednavnesituationen i Danmark primo 1993
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Bilag 4. Navnepost i Stednavneudvalgets fortegnelse.
(Navn) (Genstand) (Amt, kommune eller sogn) (Sognekode kommunekode)
Holeby K.S.B.E. (Holeby) 7659 355
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Den officiella behandlingen av 
ortnamn i Finland

Ritva Liisa Pitkänen

J.FINLAND FINNS det ingen ortnamnslag eller ortnamnsnämnd.
Däremot finns det en lag för personnamn och en nämnd som 

behandlar personnamn. Det officiella stadfästandet av ortnamn 
sker enligt ett fastställt mönster, enligt ett förfaringssätt som väl 
kan anses förverkliga någon slags demokrati i behandlingen av 
namnfrågor.

Om själva namnet beslutar ett organ, inom vars administration 
namnbäraren befinner sig, om namnets språkliga och sakliga 
lämplighet bestämmer de sakkunniga organen för namnärenden. 
Om en kommuns namn bestämmer alltså kommunfullmäktige, om 
ett bynamn bestämmer lantmäteristyrelsen som även fastställer 
byindelningen. Post- och telestyrelsen bestämmer om postanstal
ters namn, Statens järnvägar om järnvägsstationsnamn osv. Na
turnamnen har fötts, och föds fortfarande, spontant i folkmun.

Standardiseringen av namnen sker i samband med att namnen 
på de kartor som utarbetas av lantmäteristyrelsen och huvudsta
bens topografkår granskas av Finska namnarkivet och Svenska 
avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken till
sammans med de andra instanserna. Samiska namn sköts av 
Språkvårdsavdelningen, närmast av en samisk forskare i samiska 
språket.

De beslutsfattande myndigheterna är inte enligt lag skyldiga att 
konsultera sakkunskapen, utom i fråga om kommuners namn. 
Den lag om kommunindelning som trädde i kraft år 1990 ger 
kommunen rätt att själv bestämma om sitt namn. Kommunen är 
dock förpliktad att höra Forskningscentralen för de inhemska 
språken vid namngivningen.

En hemställan av riksdagen från 1957 förpliktar myndigheterna

Föredraget är ett sammandrag av Eeva Maria Närhis artikel om samma ämne 
i Språk i Norden 1993 (NSS 15).
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att höra de med ortnamnsfrågor förtrogna sakkunnigorganen in
nan något ärende angående geografiska namn avgörs. Riksdagen 
behandlade hemställningsmotionen år 1956 och kom till att lag
stiftning inte behövdes. Riksdagens lagutskott ansåg att de i 
motionen eftersträvade målen kunde uppnås även genom 
administrativa bestämmelser. Som underlag för ett beslut bör 
myndigheten sålunda få ett utlåtande av namnexpertis, så att 
språkliga, historiska och kulturella synpunkter uppmärksammas 
då man väljer namn och fastslår stavningen.

Finland har som bekant två officiella språk: finska och svenska. 
Samiska har inte full officiell status, men man försöker att behand
la samiska namn inom sameområdet enligt samma praxis som 
officiella namn. En ort i Finland kan alltså ha två och ibland tre 
officiella namn på olika språk. Som ett exempel kan vi nämna 
kommunen Enare som på finska heter Inari, och på samiska Anar.

Speciellt bör noteras att det enligt statsrådets beslut (senast 
förnyat 1982) för ett antal enspråkiga kommuner stadfästs ett 
officiellt namn också på ett annat språk än kommunens, t.ex. den 
helt finskspråkiga staden Savonlinna i östra Finland heter Nyslott 
på svenska, och staden Mariehamn på Åland har Maarianhamina 
som sitt finska namn. Vilket namn som används för en ort är alltså 
beroende av det språk på vilket texten är avfattad, inte av de 
språkliga förhållandena på orten.

Den officiella behandlingen av ortnamnen i Finland stabilisera
des till stor del till följd av riksdagens önskemål. Ända sedan år 
I960 har man inom de sakkunniga organen för namnärenden 
systematiskt granskat och korrigerat ortnamnen i lantmäteristyrel- 
sens grundkartverk och på huvudstabens topografikartor. Detta 
normaliseringsarbete har gällt alla namn, finska, svenska och sa
miska, i grundkartverket och kartor i mindre skala som bygger på 
grundkartan. Tack vare det här arbetet representerar namn
förrådet på kartorna officiellt normaliserat dvs. standardiserat 
namnbruk. Dessutom har ställningstaganden av namnexpertisen 
för beslut i namnfrågor lett till ett förbättrat namnskick.
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/
.diskussionen efter de föregående bidragen till konferensen 
antyddes det att ”den känslomässiga delen” av konferensen var 
avslutad. Så är ändå inte fallet, för i min redogörelse för några 

aktuella frågor för den svenska ortnamnsvården i Finland kommer 
jag att ta upp en del av de emotioner som namnvårdarnas verk
samhet kan ge upphov till. Dessutom skall jag behandla några 
särfinländska problem som man kanske inte vet så mycket om här 
i Sverige.

Namnvården i Finland handhas numera av Forskningscentralen 
för de inhemska språken som inrättades 1976; den finska namn
vården ligger inom Finska namnarkivets ansvarsområde, och den 
svenska namnvården sköts av Svenska avdelningen. Forskarkollegan 
Ritva Liisa Pitkänens bidrag ger ytterligare basfakta om namn- 
vårdsarbetet i Finland.

Inom Svenska avdelningen har namnvårdaruppdraget efter Kurt 
Zilliacus pensionering i augusti 1992 officiellt övergått till mig. 
Men ortnamnsvård har jag hunnit arbeteta med i många år, både 
inom och utanför tjänsten - mest på vår Lantmäteristyrelses upp
drag. Redan på 1960-talet började jag medverka i kontrollen och 
kompletteringen av det svenska namnskicket på den s.k. grund
kartan, som reviderades i ett par tre omgångar. (Grundkartan i 
skalan 1:20 000 är vår storskaligaste tryckta karta. Den täcker hela 
landet och omfattar 3712 blad, av vilka ca 400 hänför sig till, eller 
tangerar, det svenska bosättningsområdet längs våra kuster. 
Grundkartan är också vår viktigaste karta. Den utgör underlag för 
kartor i mindre skala och för plankartor av olika slag.)

Lekmännen, namnvårdarna och 
grundkartans ortnamn
Vårt arbete med grundkartans ortnamn har haft sina känslomäs-
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siga övertoner. När det gäller resultatet av mitt eget arbete med 
kartan har folk oftast reagerat på ortnamn i norra Österbotten; 
paradoxalt nog, för detta är min egen hemtrakt, vars namnskick 
och dialekter jag tror mig känna rätt bra, vilket i sin tur borde 
borga för att namnformerna på kartan har blivit bättre än genom
snittligt. (Eller kanske invändningarna mot namnen också har att 
göra med att jag genom namngranskningen har försökt agera 
profet i min fädernestad?)

Den lokala opinionen har kommit till uttryck bl.a. i form av 
insändare i lokalpressen. Jag skall citera några avsnitt ur de senaste 
inläggen, av vilka det första är nästan dagsfärskt.

”Enligt min mening är dylika forskare sådana som helt enkelt från
tar ortsbefolkningen, urbefolkningen, rätten att själva avgöra om ett 
ortnamn med stark förankring i den lokala dialekten och med lika 
stark förankring i den lokala geografin skulle vara i behov av att 
hyfsas till ett lokal- eller ortnamn som helt överensstämmer med 
riksspråket, bokspråket.”

Heimer Dahlskog, Vasabladet 25.4.1993
”Ta t.ex. det märgfulla namnet ‘Åtornabba*, som på grundkartan 
från 1970-talet omskrivits till löjeväckande Utternabben. Kan något 
mer kränkande tänkas för ägarna till området?”

Heimer Furu, Österbottningen 10.11.1992

”Kunde vi inte så mycket hedra våra förfäders gärningar att namnet 
Heimbacka skulle få stå ostympat som förr? Varför skall allt håll
bart med [all] makt förändras och omskrivas? Varför leka diktator 
i så känsliga fall och nonchalera ägarnas önskemål [...]?”

Heimer Furu, Österbottningen 17.11.1992

”Sedan jag konstaterat att Peter Slotte underkänner varje dialektalt 
formulerat ortnamn som inte helt överensstämmer med bokspråket 
i Finland, får jag framföra min fasta övertygelse om att alla ort- och 
lokalnamn måste ha dialektal form. En stor del av allmänheten 
stöder denna åsikt, har jag kunnat konstatera genom personliga 
kontakter. [...] Hur går det med vårdandet av kulturminnena om 
ort- och lokalnamnen får bokspråksform? Dialekten är äldre än 
bokspråket, och följaktligen även den enda formen av kulturminnen 
som kan komma på fråga i detta fall. [...]

Som jag har uppfattat Peter Slottes artikel om vägnamnen [‘De 
nya vägnamnen en katastrof - i Kronoby*, Vasabladet 3.10.1992], 
vill han standardisera alla ortnamn till finlandssvenskt bokspråk, 
utan att beakta att därmed förstörs en stor del av våra levande 
kulturminnen.- Om ett kulturminne förstörs på grund av boksprå
kets skrivregler, måste skrivreglerna ändras, ty ett ortnamn kan få 
en helt felaktig betydelse om man struntar i dialekten."

Heimer Dahlskog, Jakobstads Tidning 23.10.1992

Också mina namnvårdande kollegor har flera gånger blivit före
mål för kritiska synpunkter av liknande art gällande kartor från
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såväl österbottniska som sydfinländska trakter. Våra kritiker i 
södra Finland brukar dessutom gärna dra fram gammalstavade 
eller på annat vis historiska namnformer som de gärna vill se i 
tryck på moderna kartor eller exponerade på skyltar eller i andra 
sammanhang.

Egentligen förstår jag dem som kritiserar våra namnformer 
riktigt bra, i synnerhet kritiker som mina citerade österbottniska 
landsmän ovan. Ortnamnen är en viktig del av vårt språk och vårt 
personliga ordförråd, och därmed också av vår person. Om om
världen inte accepterar vår form av namnen upplever vi det lätt 
som ett underkännande och som ett intrång i vår personliga in
tegritet. Vi tar illa vid oss. Det är - föreställer jag mig - ungefär 
som att få höra uttalanden som ”är inte dina öron ett par nummer 
för stora?”, ”borde du inte byta strumpor lite oftare?” eller ”du 
vet väl att det heter större ÄN jag och inte större ÄN mig”. Man 
känner sig lätt påtrampad.

Litet av samma reaktion har jag kunnat märka också hos mig 
själv, t.ex. när journalister i Sverige använder finska namn på orter 
som för mig och andra finlandssvenskar har ett annat namn. Om 
jag i SvD eller DN får läsa om ”Tampere” eller ”Savonlinna” blir 
jag illa berörd, inte bara på grund av språkfelet (finska ord i 
svensk kontext) och okunskapen om finländska förhållanden, 
utan också därför att orterna för mig heter och alltid har hetat 
Tammerfors och Nyslott. Här skall ingen komma och påstå nå
gonting annat! Gör någon det så trampar man mig på en öm tå.

Jag kan alltså förstå liktornsreaktionen hos de två citerade 
kritikerna och deras många meningsfränder. Jag tror mig också 
veta vad det hela har sin egentliga grund i, nämligen dels en 
missuppfattning om äganderätten till ortnamn, dels oförmåga att 
inse att ortnamn kan se lite olika ut i olika sammanhang.

Vem ”äger” namnen, och vem skall bestämma hur de skrivs? I 
uttalandet om Utternabben ovan antyder skribenten att det är 
markägaren som skall bestämma vad hans ägor skall heta och hur 
namnet skall stavas. Längre fram i samma insändare uttrycker han 
sig ännu tydligare: ”Haukkabacka heter skogsskiftet, det säger alla 
i byn och detta har jag lagfart på”. Som jag ser det sträcker sig 
äganderätten inte längre än till fastighetsregistret. Den som äger 
en fastighet och vill registrera den under namnet Gustafvas Hvila 
möter inga hinder, men han kan inte kräva att namnet skall tas i 
allmänt bruk och skrivas ut på grundkartan. När det gäller ut
formningen av hävdvunna folkliga namn för allmänt bruk, t.ex. 
på allmänna kartor eller på vägskyltar, är saken ännu klarare. Den 
som innehar ett skogsskifte på den höjd som i byn allmänt omtalas

Finlandssvenska namnvårdsproblem
Peter Slotte

65



som [heimbakka] kan inte fordra att backens namn på den riks
giltiga grundkartan skrivs t.ex. Heimbacka. Lantmäteristyrelsen 
som producerar kartan betraktar namnet som allmän egendom 
och väljer - enligt namnvårdarnas rekommendationer - en all
mängiltig skrivform: Hembacken. Namnet har knappast blivit 
sämre genom denna anpassning till ett riksspråkligt skrivsätt. 
Ännu mindre har det blivit löjeväckande eller kränkande. När 
insändarens ”märgfulla Åtornabba” normaliseras till Utternabban 
(så står det på kartan, med en dialekttillnärmad form av efterle- 
den) kan märgfullheten upplevas också av alla dem som inte 
behärskar den lokala dialekten.

På kartan är vatten blått vare sig det i verkligheten är blått, 
grått, grönt eller brunt. Lite likadant är det med ortnamnen: de 
får på kartan en utformning som är allmänt begriplig. Kartan 
anför i skilda delar av landet namn med förleden Hem-, oberoende 
av om det lokala uttalet råkar vara [heim-], [häim-], [himm-\ eller 
[hemm-].

Grundkartan är avsedd för allmänt bruk, för folk från alla delar 
av landet och med riksspråket som övergripande språkform. Där
för måste också stavningen av ortnamnen på grundkartan lämpas 
efter allmänt brukliga stavningsprinciper, oberoende av det varie
rande lokala ljudskicket. Lantmäteriets och dess namnsakkunni
gas normaliserande är alltså som jag ser det den enda framkomliga 
vägen. Grundkartans namnformer är naturligtvis inte avsedda att 
reglera det lokala uttalet av namnen. Folket ute i byarna skall 
fortsätta att använda de genuina formerna av namnen i sitt dagliga 
tal, precis som de använder dialekten som sitt vanliga kommuni
kationsmedel.

Normaliseringen av namnen på kartan innebär inte att de 
”standardiseras till finlandssvenskt bokspråk”, för i själva verket 
är det en hel del dialektala drag som kommer att passera de 
namnsakkunnigas högspråksfilter:

□ De dialektala ordfogarna bibehålls. På kartan skriver vi t.ex. 
Skataviken, Tranuträsket, Aligrundet och Fräknesbäcken i 
enlighet med det lokala systemet.

□ Särdialektala ord översätts inte. Skjora blir inte skata, pott 
blir inte puss eller göl - och givetvis blir inte skit smuts eller 
något annat eufemistiskt. På kartan står det alltså t.ex. Skjor- 
mossen och Skituviken. - De för dialekten och högspråket 
gemensamma orden normaliseras. Det lokala [breivi-.tjen] 
kommer alltså på kartan att motsvaras av ett Bredviken, 
[langbjärji] av Långberget osv.

□ “Obegripliga” namnleder skrivs i nära anslutning till uttals-
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formen. Vi etymologiserar inte, inte ens i de fall då vi som 
namnforskare vet vilket ord en fördunklad namnled återgår 
på. Namnforskaren/namnvårdaren vet att förleden i [å-.nhålm] 
återgår på ett gammalt arn ‘örn‘ men skriver ändå Ånholm på 
kartan - inte Arn- och allra minst Örn-.

□ Efterledernas bestämda form återges med motsvarande hög- 
språksform. [-bakkan] blir alltså -backen, [-grynnon] -gryn- 
nan och [-trästji] -träsket. I fråga om dialekter med bortfall 
av slutljudande -n restitueras detta vid normaliseringen: [-bak
ka] (som är en bestämd form singularis av ett gammalt svagt 
maskulinum) blir -backen.

Våra normaliseringsprinciper har i stort sett varit oförändrade 
sedan arbetet inleddes på 1950-talet. Endast några få modifiering
ar har gjorts som resultat av det ständiga korsdraget mellan lokala 
stormbyar och landsomfattande högtryck.

Om det däremot är fråga om att framställa kartor för lokalt 
bruk inom en kommun med en välbevarad enhetlig dialekt, t.ex. 
för orienterare, jägare, fågelskådare och hembygdsforskare, har 
namnvårdarna råd att vara liberala och egentligen tillåta vad som 
helst, om det bara är genuint och konsekvent. Resultatet kan bli 
mycket intressant. De prov på dialektnära lokala utformningar av 
namn som jag har tagit del av har ändå gjort mig lite skeptisk. 
Åtminstone har jag insett att man skulle ha haft nytta av sakkunig 
hjälp. Jag skall ge några autentiska exempel ur en jaktvårdsför- 
enings förteckning över fridlysningsområden (först ges uttalet, 
sedan den hemsnickrade formen och sist den normaliserade form 
som namnet har (eller skulle få) på t.ex. grundkartan:

[beksminni] Bexminni Bäcksminnet
[finnsvedä] Finnsvedä Finnsveden
[forolåtn] Furulotn Furulotten
[kaldvi-.tjä] Kaldviken Kallviken
[klobbi] Klubbi Klubben
[sto:rtjäldo] Storkäldo Storkällan

De nya vägnamnen
I mitten av 1980-talet föreslog Posten att alla vägar som leder till 
minst två bebyggda fastigheter på kommunal försorg skall få ett 
namn och att husen skall numreras enligt avståndet räknat i tiotal 
meter från vägens början. Postens rekommendation har efter hand
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lett till efterföljd i flertalet av våra kommuner.
Bara några få av de svenska eller tvåspråkiga kommunerna har 

rådfrågat namnvården. De flesta har alltså skött namngivningen 
på egen hand, med bättre eller sämre resultat. Vi namnvårdare 
inser nu i vår efterklokhet att vi borde ha varit aktivare i vår 
handledning av de kommunala namnfabrikanterna. Nu finns pro
dukterna utställda till allmänt beskådande på tusentals namnskyl
tar längs vägarna på landsbygden.

För det mesta har det gått rätt bra. Namnbehovet i glesbygden 
är ju relativt sett ganska måttligt och tillgången på naturliga 
basnamn god. Att i en landsbygdskommun hitta på ett namn åt 
vägen till t.ex. Norrby är ingen övermäktig uppgift: Norrbyvägen 
är en naturlig och från alla synpunkter tillfredsställande lösning.

Men på några punkter har den kommunala namngivningen gett 
resultat som en namnvårdare måste betrakta som mindre lyckade. 
Här och var har dialektförespråkarna varit framme och skapat 
vägnamn med starkt dialektpräglade förleder som har kombine
rats med de vanliga högspråkliga efterlederna. Några exempel från 
Kronoby i norra svenska Österbotten är Djytibagavägen, Lang- 
tägsvägen och Båskgränd. Här skulle jag ha förordat Gyttjebaga- 
vägen, Långtåget (ett traditionellt folkligt vägnamn innehållande 
den dialektala vägbeteckningen tåg) och Buskgränden.

I kommuncentrum där det behövs förhållandevis många namn 
och det tillbudsstående förrådet av basnamn snabbt blir uttömt 
har man ibland uppenbarligen hämtat sina förebilder i städerna 
och på så sätt dragit på sig onödigt utslätade och opersonliga 
namn av typen Södra vägen och Mellanvägen i stället för att 
anknyta namnen till mera specifika lokala företeelser.

Det är svårt att bedöma konsekvenserna av det adressystem som 
nu införs. Det har uppenbara fördelar från kommunikationstek
nisk synpunkt. Man kan också vara glad över att de nya vägnam- 
nen till stor del bygger på traditionella ortnamn. Därmed har 
åtminstone en del av den nedärvda namnskatten en tryggad fram
tid, i form av förleder i nybildningarna. Men många av de namn 
som ännu i dag används för att beteckna gårdar, gårdsgrupper och 
bydelar löper en större risk att komma ur bruk och falla i glömska. 
Man kan befara att många av dem med tiden får stryka på foten 
för nybildade vägnamn + husnummer.

Finlandssvenska namnvärdsproblem
Peter Slotte

Ortnamn pä tvä språk
Sist men inte minst har vi en rad återkommande problem som hör
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samman med vår tvåspråkighet. Den finlandssvenska landsbygden 
har ju länge och väl till största delen varit rent svensk. Ortnamns- 
skicket är svenskt, dock med ett varierande inslag av mer eller 
mindre fördunklade gamla lånenamn av finskt ursprung. På grund 
av finsk inflyttning i modern tid är många kommuner numera 
officiellt tvåspråkiga, vilket bl.a. innebär att de nybildade väg- 
namnen skall ges på landets båda språk.

Här har man i kommuner där man är ovan vid den nypåkomna 
tvåspråkigheten och vid kommunal namnplanering missförstått 
kravet att vägnamnen skall utformas också på finska. Man har 
inte insett, eller blivit uppmärksamgj ord på, att översättnings
tekniken måste vara en annan när det gäller fritt påhittade nyska
pelser än när man har att göra med vägnamn som bildas till 
existerande ortnamn. Ett nybildat Stationsvågen kan översättas 
led för led, till Asematie, medan ett Strandhagavägen (bildat till 
ortnamnet Strandhagen) kräver en annan teknik. Det finska 
parallellnamnet kan här inte åstadkommas genom ”ordboksöver- 
sättning” och sålunda bli Rantahaantie, eftersom vägen inte leder 
till någon ort med namnet Rantahaka. Den ort som åsyftas i 
förleden heter nämligen bara Strandhagen bland såväl svenskar 
som finnar, och därmed kommer ett Rantahaantie att hänga i 
luften och vara mindre funktionellt än den svenska motsvarighe
ten.

Ett klassiskt problem i tvåspråkiga kommuner är behandlingen 
av de traditionella ortnamnen i det andra språket. De många 
ortnamnen av finskt ursprung i Svenskfinland har bara i sällsynta 
undantagsfall blivit föremål för försvenskning från de kommunala 
myndigheternas sida. På finskt håll har attityderna skiftat under 
årens lopp. I Helsingfors tillämpade man i början av vårt sekel en 
konsekvent förfinskningsprincip och bildade finska motsvarighe
ter till traktens genuint svenska namn. När gamla svenska bebyg
gelsenamn och naturnamn upptogs som namn på stadsdelar över
sattes de eller anpassades på annat sätt, så gott det gick. Ibland 
gick det snett, beroende på feltolkning av det svenska namnet. 
Som exempel på korrekta översättningar väljer jag några namn 
som nu betecknar stadsdelar i Helsingfors:

Brunnsparken Kaivopuisto (1909)
Degerö Laajasalo (1946)
Forsby Koskela (1928)
Hagnäs Hakaniemi (1909)
Rödbergen Punavuoret (1860-talet; inoff. äv. Rööperi)

Också naturnamn utanför stadsplaneområdet har översatts eller 
anpassats i den mån de inte tidigare hade fått acceptabla folkliga
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finska motsvarigheter. Den senaste stora namnförfinskningen ägde 
rum 1969, då man införde finska parallellnamn på bl.a. holmar 
och grund utanför Helsingfors, t.ex. Djupgrundet > Syväkari, 
Grisselhällen > Kiislapaasi, Högkobben > Korkeakupu, Svartbå- 
dan > Musta-matala.

Ett klassiskt exempel på galna översättningar är Jätkäsaari < 
Busholmen. Fi. jätkä betyder ‘(hamn)buse‘, men förleden i origi
nalnamnet torde i själva verket återgå på fsv. buza, som har 
betecknat en fartygstyp. Förleden i Kottby (fi. Käpylä) innehåller 
ett personbinamn men har tolkats som ’trädkotte1 och alltså åter- 
getts med fi. käpy, vartill fogats lokalsuffixet -lä. Fölisön, numera 
känt som namn på ett friluftsmuseum, innehåller sv. föl eller 
fölsing-, den finska översättningen Seurasaari utgår från betydelsen 
’följe, sällskap’.

Stats järn vägarna har tillämpat en utpräglat finsknationalistisk 
namnpolitik och skapat serier av amatörmässiga förfinskningar av 
namn på stationer och hållplatser i gammal svenskbygd.

En liknande namnpolitik har ibland körts igenom också på 
andra håll, särskilt i expanderande tätorter i södra Finland. Nu
mera är man mera återhållsam med förfinskningarna. Ortnamn 
översätts bara när det inte på annat sätt, t.ex. genom försiktig 
anpassning till finskans ljudsystem, går att ge namnen en hanterlig 
form. Av betydelse är också att den kommunala namngivningsrät- 
ten gäller bara de namn som tas med i den kommunala planering
en t.ex. som namn på stadsdelar, gator och parker. Gamla natur
namn och bebyggelsenamn är i princip fridlysta, även om det har 
visat sig vara möjligt att komma åt dem bakvägen.

Också om det fortfarande - i dagens mera ogina språkklimat - 
då och då framställs krav på total förfinskning av de centrala 
ortnamnen (särskilt gamla bynamn) i kommuner som har blivit 
finskdominerade, kan man se att inställningen till våra svenska 
ortnamn har blivit positivare bland finska namnvårdare, namn
forskare och kommunalt anställda namnplanerare. Man möter en 
klarare insikt om att också svenska namn kan vara värda att vårda 
och bevara som viktiga inslag i traktens historia och kultur.

Finlandssvenska namnvårdsproblent
Peter Slotte
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Innleiing

Otadnamnrøkt, stedsnavnpleie, svensk ORTNAMNSVÅRD, kan ka- 
j3rakteriserast som ei tosidig oppgåve. Den eine går ut på å gje 
stadnamna ein skrivemåte i samsvar med gjeldande reglar. Den 
andre går ut på å ta vare på og nytta stadnamn som kulturminne.

Den nye norske stadnamnlova (lov 18. mai 1990 nr. 11 om 
stadnamn) gjeld i hovudsak den fyrste oppgåva. Lova gjev reglar 
om korleis skrivemåten av stadnamn i offentleg samanheng skal 
fastsetjast, kva skriftform dei skal ha, og kvar dei fastsette skrift
formene skal brukast.

Kulturminneaspektet er ikkje nemnt i sjølve lova, men i merk
nadene til § 1 har departementet sitert utvalet som laga innstillinga 
om stadnamnlova:

Stadnamnutvalet gjorde framlegg om at stadnamnlova får ein sær
skild formålsparagraf med slik ordlyd: ”Denne lova gjev reglar om 
skrivemåten av stadnamn. Formålet med å gje reglane er at stad
namna i riket til saman skal utgjera eit einskapleg namneverk og at 
stadnamn skal takast vare på som kulturminne.” Departementet er 
einig i det formålet som her er utforma, men finn det ikkje nødven
dig å ta dette inn i lova.

Stadnamnutvalet har i innstillinga (NOU 1983 Stadnamn, s. 54) 
definert stadnamn i høve til kulturminneomgrepet slik:

Med stadnamn som kulturminne er her meint namn som er overle
verte frå eldre ættleders busetjing og arbeid på land og sjø.

Stadnamnlova inneheld altså ikkje eksplisitte reglar om vern av 
stadnamn, t.d. at ein bør nytta eldre namn framfor yngre. Det lova 
seier, er at når ein nyttar nedervde stadnamn, skal dei skrivast etter 
visse reglar, og at fastsette skriftformer skal brukast av offentlege 
organ.
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Forhistoria til stadnamnlova
Eg skal koma attende til hovudpunkta i lova, men fyrst litt histo
rikk. Det at Noreg har fått ei eiga lov om skrivemåten av stad
namn, må ein sjå i samanheng med språkstriden og den allmenne 
språksituasjonen i landet. Som kjent har ein to offisielle og like
stilte mål, bokmål og nynorsk. Dette er det teke omsyn til i lova 
på den måten at kvar namnekonsulentteneste skal ha ein konsu
lent med bokmålsbakgrunn og ein med nynorskbakgrunn.

Då interessa for oppnorskinga av det danske skriftspråket vakna 
på 1830-talet, var det faktisk i stadnamna resultata synte seg fyrst. 
Gerhard Munthes utkast til skrivemåte i matrikkelen av 1838 
representerte - trass i mange inkonsekvensar - eit brot med dei 
danskspråklege skriftformene. I dei neste par tiåra vart det laga 
fleire stadnamnlister med ein oppnorska skrivemåte.

I 1863 gjorde Stortinget vedtak om ei ny verdsetjing av jord- 
eigedomar i landet, og i 1878 vart det oppnemnt ein namnekom- 
misjon der Sophus Bugge, Johan Fritzner og Oluf Rygh var med, 
og med den sistnemnde som formann. Kommisjonen skulle arbei
da ut framlegg til ny skrivemåte av gards- og bruksnamna i den 
reviderte matrikkelen (prenta 1884-86). Resultatet vart eit langt 
steg vidare i norskspråkleg lei. Etter at arbeidet med matrikkelre- 
visjonen var fullført, arbeidde Oluf Rygh vidare med namnemate- 
rialet, og mot slutten av 1890-talet hadde han ferdig grunnmanu- 
skriptet til det kjende verket Norske Gaardnavne. Utetter 1900-ta- 
let kom det ei rekkje forordningar om korleis stadnamn skulle 
skrivast, både i form av generelle reglar og som einskildvedtak. 
Særleg viktig var prinsippet frå 1913 om at stadnamn på kart 
skulle skrivast på grunnlag av den nedervde, lokale uttalen, nor
mert etter rettskrivinga i landsmålet (nynorsken). I 1929, 1933 og 
1957 vart det gjeve nye reglar om skrivemåten av stadnamn ved 
kongelege resolusjonar (sjå nærare i stadnamn. NOU 1983:6. s. 

16ff.).
Eit særleg problem ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn 

har golde bruksnamn. Her hadde nemleg grunneigaren etter den 
tidlegare skylddelingslova (no delingslova) visse rettar når det 
galdt å fastsetja skrivemåten. Staten, dvs. som oftast ved Kart
verket, retta likevel desse namna på line med andre stadnamn, 
etter råd frå namnekonsulentane. Men i 1961 slo ein høgsteretts- 
dom fast at staten ikkje hadde lovheimel til å fastsetja skrivemåten 
av bruksnamn mot eigaren sitt ynske. I eit særvotum peikte rett 
nok høgsterettsjustitiarius på at det ikkje var urimeleg at staten 
fastsette skrivemåten av stadnamn i offisiell bruk, men at det
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trongst særskild lovheimel til det.
I stadnamnlova har det offentlege fått denne heimelen, men 

avgrensa slik at retten til å fastset ja skrivemåten av bruksnamn 
gjeld nedarva (eldre) stadnamn nytta som bruksnamn, og at det 
skal takast omsyn til eigaren sitt syn. Ved nye eller nylaga namn 
står eigaren friare.

Lov om stadnamn
Halldis Sandsdalen kjem i eit anna innlegg inn på Kulturdeparte
mentet sitt lovarbeid i tilknyting til stadnamn og kulturvern. Her 
skal eg ta for meg nokre hovudpunkt i stadnamnlova.

Vedtak om skrivemåten av stadnamn skal gjerast av det offent
lege organet som har ansvar for namneobjektet.

Dersom eit offentleg organ har fastsett skrivemåte for eit namn 
tidlegare, skal denne skrivemåten nyttast av andre offentlege or
gan. Men eit slikt organ eller ein annan instans som har rett til 
det, kan når som helst reisa namnesak og få vurdert ei eventuell 
endring av skrivemåten. Statens kartverk har ansvar for fastsetjing 
av skrivemåten av dei fleste namna, dvs. naturnamn, teignamn (sv. 
ägonamn) og nedervde bruksnamn. Kartverket har overført ved- 
taksmyndet til fylkeskartkontora, men har eit sentralt ansvar for 
at stadnamnlova vert rett praktisert. Ansvaret for det sentrale 
stadnamnregisteret (SSR) som skal innehalda fastsette namnefor
mer, er og lagt til Kartverket sentralt. Andre offentlege organ, både 
statlege, fylkeskommunale og kommunale gjer vedtak om namn 
på objekt dei har ansvar for, såleis Statens vegvesen for anlegg 
langs riksvegane, fylkeskommunen for fylkeskommunale anlegg, 
kommunen for gater og vegar og andre kommunale anlegg.

Før det vert gjort vedtak om skrivemåten av stadnamn, skal 
lokalmiljøet og eventuelt andre partar som namnet har særleg 
verknad for, ha høve til å uttala seg. Slike synspunkt skal takast 
med i vurderinga. Når det gjeld skrivemåten av eigedomsnamn, 
skal ein ved fastsetjing av skrivemåten leggja vekt på eigaren sitt 
syn. Før det vert gjort vedtak, skal saka leggjast fram for namne- 
konsulentane i regionen. Til saman er det fire konsulenttenester 
for norskspråklege stadnamn, éi for kvart universitetsområde. For 
samiske og finske namn er det ei særskild konsulentteneste.

Namnekonsulentane gjev sine tilrådingar på grunnlag av lov og 
forskrifter. I § 4 i lova står det om reglar for skrivemåten:

Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing
av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde
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lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprin
sipp for norsk og samisk. For finske stadnamn i Nord-Noreg skal 
skrivemåten følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp i finsk.

Det er ikkje her rom for å gå nærare inn på detaljane i lova, men 
i praksis fungerer ho slik at namn som skal få fastsett skrivemåte, 
fyrst vert sende til namnekonsulenttenesta i regionen, som sender 
ei førebels tilråding til høyring til dei partane som har høyrings- 
rett. Konsulentane tek så stilling til innkomne merknader og gjev 
si endelege tilråding til vedtaksorganet. Vedtaksorganet melder inn 
den fastsette skriftforma til eit sentralt stadnamnregister som Sta
tens kartverk har ansvar for. Eventulle klager på fastsette skrive
måtar vert tekne opp av ei særskild klagenemnd.

Stadnamnrøkt i Noreg
Botolv Helleland

Delingslova
Kulturvernaspektet er særleg viktig ved fastsetjing av nye namn, 
t.d. namn på gater og vegar, institusjonar, verksemder og anlegg 
av ymse slag. Ved namnsetjing av nye brukseiningar (hus, tomter) 
og av adresseparsellar (vegar, gater, bustadfelt) kjem delingslova 
inn. I forskrift 15-6 til delingslova heiter det m.a.:

Navnet bør mest mulig følge den lokale navneskikken, samtidig som 
det bør være lett å skrive og oppfatte. Gjeldende regler for 
skrivemåte for stedsnavn må følges. Navnet fastsettes av kommune
styret eller av en instans som kommunestyret har gi tt myndighet.

I dei utfyllande kommentarane til forskriftene (jf. Kommunal opp
måling, s. 73f.) heiter det at ein bør dra inn stadnamn som finst i 
det aktuelle området frå før, eller laga nye namn i samsvar med 
den lokale namnetradisjonen, altså eit klart tradisjons berande 
prinsipp. Men namnet skal ög vera lett å oppfatta, skriva og 
uttala, det skal vera lokaliserande, og det skal ikkje verka støy
tande. Personnamn, særleg etter nolevande personar, bør helst 
ikkje nyttast.

I mange tettstader er det innført kategorinamn eller gruppe- 
namn samla i visse område, t.d. namn etter fuglar, dyr, planter, 
eventyrfigurar, litterære personar. Relasjonsnamn av typen Bergs
stigen, Bergsbakken er og vanleg. Sjeldnare er det amerikanske 
prinsippet med talnamn nytta, som 1. gate, 2. gate osv. Gruppe- 
namn er særleg vanlege når det er tale om store adresseringsom
råde og der eintydig namngjeving er viktig av omsyn til orienter
inga. Men ut frå eit kulturvernsynspunkt vil vidareføring av dei 
nedervde, tradisjonelle namna vera å føretrekkja. Ofte let tradis- 
jonsprinsippet seg sameina med omsynet til eintydig adressering.
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Også ved namngjeving av andre menneskeskapte objekt som bru
er, tunnelar, parkar, sportsanlegg er det ut frå kulturminneomsy- 
net viktig å vel ja namn som anten finst frå før, eller som byggjer 
på den lokale namneskikken.

Bruk av eldre namn på nye objekt har faktisk vorte vanleg 
mange stader. I ei rekkje kommunar er det politisk tilslutning til 
namn bygde på lokal tradisjon. I andre har tendensen til stereotype 
og moteprega namngjevingsmønster vore meir framtredande. Sær
leg har ein inntrykk av at positivt lada eller prestisjeprega ord som 
so/, utsikt, terrasse, aveny har stått sentralt.

Lov om stadnamn seier ikkje noko om sjølve namnevalet, men 
det å innføra eit nytt namn i offentleg bruk inneber samstundes 
fastsetjing av skrivemåten, og i den fasen gjeld stadnamnlova. I 
dei to handbøkene Adresser og stadnamn. Del 1 og Del 2 er det 
gjort nærare greie for prinsippa for innføring av nye stadnamn og 
for stadnamn i bruk.

Eigedomsnamn
Etter § 5-3 i delingslova har eigaren rett til å fastsetja namnet på 
ein eigedom:

Det kan brukes navn på eiendommene i målebrev, grunnbok m.v.
Navnet bestemmes av eieren.

Denne retten gjeld primært namnevalet, medan skrivemåten av 
namnet som nemnt er regulert etter stadnamnlova. Vanlegvis dreiar 
eit slikt namneval seg om å setja namn på nye og fr adelte eigedo
mar, t.d. tomter med bustadhus, hytter eller ulike former for 
nærings- og fritidsverksemd.

Dei aller fleste eksisterande jordbrukseigedomane har namn frå 
før, og det er som regel aktuelt å vidareføra innarbeidde namn. 
Men det synest ikkje vera noko i regelverket som hindrar ein eigar 
i å endra eit eksisterande eigedomsnamn. Det er med andre ord 
mogeleg for enkeltpersonar og interessegrupper å gjera inngrep i 
namnekulturen ut frå eigne interesser og språklege oppfatningar. 
Når Lagunen, Oasen (Bergen) og City Syd (Trondheim) ikkje 
berre er namn på kjøpesenter, men er i ferd med å verta innar
beidde for området ikring slik at andre namn held på å gå or bruk, 
er det lett å sjå at det er brot i namnekulturen.

Eit stadig tilbakevendande konfliktstoff ved stadnamnnormer- 
ing har vore tilhøvet mellom gardsnamn og slektsnamn som bygg
jer på gardsnamn. Då det på 1800-talet vart vanleg å ta faste
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slektsnamn, kom gardsnamna til å utgjera tyngda. Dei namnefor
mene som vart valde, bygde ofte på den danskspråklege skrifttra
disjonen. Folk som har vorte buande på garden, skriv gjerne 
gårdsnamnet likt med slektsnamnet og ynskjer at dette skal vera 
den offisielle skrivemåten. Etter stadnamnlova skal det takast 
omsyn til eigaren sitt syn ved fastsetjing av skrivemåte, men lova 
tillet normalt ikkje skrivemåtar som er i strid med norske rettskri
vingsprinsipp, som stum h i Dahl, stum e i Lie, w i Wik. Samstun
des er det ein nokså stor slingringsmon som vert overlaten til 
skjøn, t.d. har ein klagar fått medhald i skrivemåten Håskjold for 
den munnleg traderte namneforma Håskollane (Møre og Roms
dal). Her må det leggjast til at Håskjold er utbreidd i talemålet. 
På den andre sida har ein grunneigar ikkje fått medhald i skrive
måten Vårvik for den historisk korrekte Vorrvika.

Desse siste døma har vore lite drøfte ut frå kulturminneomgre- 
pet. Mange vil nok seia at Håskjold er eit innarbeidd namn med 
lang tradisjon, og at det er viktig som kulturminne sjølv om det 
har fått ein uetymologisk skrivemåte. Slike omskrivingar finn ein 
mange av, og mellom kjende namn som Bodø for eldre Bodin, 
Gjøvik for eldre Djupvik. Ingen meiner det er aktuelt å føra slike 
namn attende til ei ”korrekt” form. Men etter mitt syn bør det 
vera ei viktig kulturell oppgåve å festa flest mogeleg av namna i 
ei form som svarar til den nedervde uttalen og det språklege 
opphavet.

Stadnammøkt i Noreg
Botolv Helleland

Namnevern og funksjonalitet
Her står me overfor eit hovudproblem i stadnamnrøkta sett ut frå 
kulturverntanken: Dei namna som er i bruk i samfunnet, er ikkje 
avhengige av kulturell verdi (alder, tradisjon, språklege særmerke), 
men av funksjonalitet. Det er desse namna som skal koma til 
uttrykk på kart, skilt, register osv. Kartverket og andre offentlege 
instansar kan ikkje av kulturhistoriske omsyn utan vidare erstatta 
namn som er i allmenn bruk med namn som er lite kjende. Ein 
kan nok sjå det som eit kulturhistorisk tap når eit nyare turist- 
namn som Bellevy har kome i staden for det eldre namnet Sjonar- 
haugen (’haug der ein ser etter noko’), men når det fyrste har vorte 
vanleg for denne lokaliteten, skal det sterke grunnar til for å endra 
det. Ein kan jamvel seia at slike nye namn også er ein del av vår 
namnehistorikk.

Dersom det er aktuelt å velja mellom to namn med om lag same
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bruksfrekvens, kan det stundom vera grunnlag for å prioritera det 
eldre eller det kulturhistorisk mest interessante namnet. I andre 
høve kan båe takast med. Men atter er det namnebruken i sam
funnet som er avgjerande for kva namn som skal representera 
staden. Sjølv om det bør vera eit mål for offentlege og private 
instansar å føra ein namnepolitikk basert på lokale tradisjonar og 
rettskrivingsreglar, er det i vårt opne samfunn ofte vanskeleg å 
styra namnebruken.

Når det er aktuelt å namngje eit nytt offentleg objekt, t.d. eit 
område, ein veg eller eit anlegg, kan ein i langt større grad leggja 
kulturhistoriske omsyn til grunn for namnevalet. I somme høve 
vil det vera aktuelt å velja eit tradisjonelt, eksisterande namn, 
medan ein i andre høve må laga eit nytt namn, men då helst i 
samsvar med lokal namnetradisjon, slik det er peikt på ovanfor.

Namnelandskap i endring
Stadnamnrøkt inneber fyrst og fremst å gje nasjonens namneskatt 
ei språkleg korrekt form og å sjå til at desse namneformene vert 
brukte i samfunnet. Ei viktig side av dette arbeidet er namnsetjing 
av nye namneobjekt. For å utføra denne oppgåva på ein best 
mogeleg måte er det nyttig å ha tilgjenge til det eksisterande 
namnetilfanget i området. I ei viss utstrekning finst dette materia
let på lokale eller regionale arkiv. Men for store område er sam
lingane svært mangelfulle, og det bør vera ei prioritert oppgåve å 
samla inn systematisk lokale stadnam. I dag finst det fleire hand
bøker i innsamlingsmetodikk (t.d. Hallar åker 1987 og Nyström 
1993).

Ei slik djupinnsamling av stadnamn har då eit dobbelt føremål:
□ ta vare på namnetradisjonen som lokalhistorisk og språkleg 

materiale,
□ utnytta ein slik ”namnedatabank” ved namngjeving av gater, 

vegar o.L, og ved utgjeving av t.d. kulturhistoriske temakart 
for forsking og fritid.

At stadnamn har gått or bruk og nye namn har kome til etter 
behov, er ein prosess som har føregått til alle tider. I vår tid er 
dette namnetapet særleg dramatisk, noko som heng saman med 
dei djuptgåande strukturendringane i samfunnet. Gjennom eit par 
generasjonar har det gamle bondesamfunnet vorte avløyst av eit 
moderne mekanisert og urbanisert samfunn.

Etterkrigsgenerasjonen er i stor grad ein generasjon av tettstad-
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folk med minkande kunnskap om det eldre namnelandskapet og 
den nedervde dialektuttalen av namna. Difor er det viktig å få flest 
mogeleg i tale av dei som er fødde i den fyrste tredjeparten av 
1900-talet, og som enno er i stand til å gje opplysning om nam- 
nebruken i det eldre agrare samfunnet.

Eit døme på korleis endringane i kulturlandskapet kan gje seg 
utslag i namnelandskapet, er vist på fig. 1 og 2. Med utgangspunkt 
i dagens situasjon vil det vera ei oppgåve ved hjelp av informantar 
å gjenoppliva mest mogeleg av det eldre namnelandskapet.
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Fig. 1. Døme på eit kultur- og namnelandskap på byrjinga av 1900-talet.
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Fig. 2. Døme på eit kultur- og namnelandskap på slutten av 1900-talet.

78



I ein debatt om kulturpolitikken har Stortinget uttala seg positivt 
om verdien av stadnamninnsamling, og i Innst. S. nr. 132 1984-85, 
s. 39-40 står det m.a.

[Vi] vil allerede nå understreke at stedsnavnene våre er en viktig 
kulturressurs og kulturpolitisk kilde som fungerer som kultureli 
identifikasjon for folk. En stor del av det eldre navnetilfanget står 
nå i fare for å forsvinne fordi bosettingsmønster og næringsstruktur 
er i rask forandring, og fordi informanten [som] tilhører den gene
rasjon som kjenner stedsnavn og ofte sammenhengen de står i, faller 
fra etter hvert.

Vernetanken er altså framme hjå dei styrande, men det kan synast 
som eit tomrom i lovverket når det ikkje er gjeve heimel for å 
verna om bruken av gamle namn. I dei utfyllande kommentarane 
til delingslova er det som nemnt tilrådd å byggja nye stadnamn på 
den lokale namnetradisjonen. Kartverket og andre offentlege in
stansar kan nok i ein viss grad sila namnebruken i sine dokument. 
Men når nylaga namn har fått så stort rom at dei har gått inn i 
allmenn språkbruk, kan dei ikkje utelatast.

Eg ser for meg ei framtid der eit aukande tal nye stadnamn vil 
koma i konkurranse med nedervde stadnamn og i mange høve slå 
dei ut. Frå eit namnevernsynspunkt er dette ei uheldig utvikling. 
Men eg er i tvil om det let seg gjera å snu denne tendensen gjennom 
forordningar. Informasjon om den kulturelle verdien av nedervde 
stadnamn kan i ein viss mon hjelpa til med å halda oppe namn 
som elles står i fare for å gli ut.

Stadnamnrøkt i Noreg
Botolv Helleland

79



Litteratur

Adresser og stadnamn. Del 1. Handbok i kommunal adressetildeling. Utgitt av 
Statens kartverk, Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentral
forbund. Oslo 1986.

Hallaråker, Peter: Namn og stad. Handbok i kommunal innsamling og arkivering 
av stadnamn. Møreforsking og MRDH 1987.

Helleland, Botolv: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat 
bruk. Oslo 1993.

Kommunal oppmåling. Håndbok til delingsloven av 23. juni 1978. Del 1 og 2. 
Utgitt i samarbeid med Norske Kommuners Sentralforbund og Miljøvern
departementet. 2. utgave mars 1983. Oslo.

Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. 
Udgivne med tilføiede Forklaringer af O. Rygh. 1-18. Kristiania/Oslo 
1897-1936.

Nyström, Staffan. Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. 
Ortnamn och namnvård 2/Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i 
Uppsala. Serie B. Meddelanden. 9. Gävle/Uppsala 1992.

Stadnamn. Noregs offentlege utgreiingar. NOU 1983:6. Frå eit utval oppnemnt 
ved kongeleg resolusjon 12.oktober 1979. Lagt fram for Kultur- og vit
skapsdepartementet i mars 1983.

Stadnamnrøkt i Noreg
Botolv Helleland

80



Svensk ortnamnsvård 1993

Två typfall från Ortnamnsrådets 
verksamhet

Anki Mathsson

Inledning

O
 M man med ortnamnsvård menar språklig granskning, eller 
som det hette förr, namnreglering, så fyller den svenska 
ortnamnsvården 90 år i år. Så länge sedan är det som Rikets 

allmänna kartverk vände sig till regeringen för att få hjälp från 
den då nyinrättade Kungl. ortnamnskommittén med stavning av 
ortnamn på kartor. Anledningen var i första hand problem med 
samiska och finska ortnamn, men samarbetet kom redan från 
början att omfatta namn på alla de inhemska språken. Samarbetet 
har fortsatt genom åren - Kungl. ortnamnskommittén och Svenska 
ortnamnsarkivet har blivit Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU) och 
myndigheten DOVA har kommit till, Rikets allmänna kartverk 
och Kungl. lantmäteristyrelsen har bildat Lantmäteriverket (LMV) 
etc. Morgondagens organisation kan vi bara sia om.

Stavning av ortnamn är kontroversiellt och känsloladdat; den 
svenska debatten är och förblir ändå bara en krusning på vatten
ytan jämfört med den norska. Dagens ortnamnsskick som det 
framträder på de allmänna kartorna kan nog sägas vara etablerat, 
även om normaliseringen av samiska och finska ortnamn i framför 
allt Norrbotten fortfarande vållar debatt.Begreppet ortnamnsvård 
innehåller dock mer än bara språklig normering av namn. Sedan 
1970-talet gör de kulturhistoriska aspekterna på vården av våra 
ortnamn de språkliga aspekterna sällskap. Språkriktighet och en
tydig identifiering kallar vi gärna funktionella aspekter. I de kul
turhistoriska aspekterna ligger synen på ortnamnen som språkliga 
fornminnen och betonandet av ortnamnens sociala värde i på
gående strukturomvandling på landsbygd och i tätort. Det är 
kanske signifikativt att det är Riksantikvarieämbetet (RAA) som
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står som värd för ett symposium när ortnamnsvården fyller 90 år. 
Som jag ser det har utvidgningen av begreppet inneburit en positiv 
utveckling. Ortnamnen är inte längre bara forskarnas; namnen 
drar till sig uppmärksamhet mycket på grund av det allmänna 
intresset för historia, för att söka sin rötter.

År 1980 tillsattes den statliga ortnamnsutredningen och två år 
senare kom betänkandet Ortnamns värde och vård. Bakom beslu
tet att tillsätta utredningen låg flera riksdagsmotioner, bl.a. om 
Postens försöksverksamhet med vägnamnsgivning på landsbyg
den. Vägnamn och nummer skulle ersätta postlådesystemet och 
användningen av gårds- och bynamn i adresserna. Bakom reaktio
nerna mot denna försöksverksamhet låg huvudsakligen hembygds
rörelsen och kulturmiljövården.

Ortnamnsutredningen resulterade i att LMV fick status av na
tionell ortnamnsmyndighet. Till LMV knöts 1985 ett rådgivande 
organ, Ortnamnsrådet. I rådet ingår företrädare för myndigheter 
och organisationer som har intressen att bevaka inom ortnamns
vården eller vilkas ortnamnsverksamhet ibland kan behöva disku
teras. Följande myndigheter och organisationer är företrädda i 
Ortnamnsrådet: RAÄ, Svenska hembygdsförbundet, DOVA, 
Svenska språknämnden, universiteten, Posten, Vägverket, Svenska 
kommunförbundet och sameorganisationerna. Ordförandeposten 
har LMV. Rådets uppgift är att stödja LMV i arbetet med att 
verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. I rådet ska 
också tas upp ortnamnsfrågor av principiell betydelse. En genom
gång av protokollen från Ortnamnsrådets sammanträden visar att 
flera frågor av principiell betydelse har behandlats genom åren. 
För detta bidrag har jag valt ut två sådana frågor, nämligen 
Postens adresseringspolicy och namn på församlingar som läggs 
samman. Dessa frågor tar fasta på både de funktionella och de 
kulturhistoriska aspekterna på ortnamnsvården. De belyser dess
värre också ett problem i svensk ortnamnsvård, nämligen ”tand
lösheten”.

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
AnkiMattisson

Postens adresseringspolicy
Postens adresseringspolicy har varit ett ofta återkommande ärende 
på Ortnamnsrådets bord sedan starten 1985/86. Postens hantering 
av frågan karakteriseras trots detta av komplett ignorans av ort- 
namnsvårdens synpunkter. Att framtagandet av en ny adresser
ingspolicy dessutom sker parallellt med praktiskt införande av
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densamma har väckt viss irritation.
Postadressen består av utdelningsadress, dvs. normalt gatunamn 

i tätort och by- eller gårdsnamn + postlåda på landsbygden, och 
ortsadress, dvs. postnummer och ortnamn, normalt den ort var
ifrån posten delas ut.

Införandet av vägnamn har motiverats på flera sätt. Ett försök 
i Kristianstads kommun 1977-78 hade sin grund i en adresserings- 
utredning som Posten hade tillsatt 1974. Utdelningsadresserna på 
landsbygden ansågs inte uppfylla de krav man kunde ställa på 
lokalisering av adressaten och medförde dessutom problem i sor
teringen. Följande är ett försök att ställa samman de krav på 
postadresserna som Posten i olika sammanhang framfört:

□ adresserna ska tillgodose postała och utompostala funktioner
□ de ska ha geografisk anknytning
□ de bör vara opåverkbara av organisationsförändringar och 

nybebyggelse
□ en adress bör vara unik för varje fastighet
□ ett enhetligt adressystem eftersträvas för hela landet

I mitten på 1970-talet innehöll ca 80 % av landsbygdsadresserna 
gårds- och/eller bynamn. Gårds- och bynamn ställer stora krav på 
postpersonalens lokalkännedom. Till detta kommer postlådenum- 
reringen som i sig självt inte ger någon vägledning till bostads
adressen.

Vägnamn i adressen på landsbygden i Kristianstads kommun 
infördes på initiativ av Posten och Tidningsbärarna AB. Kommu
nen fattade beslut om vägnamnen, satte upp skyltar och gav ut en 
turistkarta med vägnamnen. Numreringen stod Posten för. Posten 
informerade öppet om försöket, som också utvärderades. De flesta 
myndigheter och organisationer som tillfrågades var positiva. 
Negativa reaktioner kom från Sveriges hembygdsförbund och 
RAÄ, som båda befarade att gamla by- och gårdsnamn skulle 
försvinna ur bruk.

Vägnamnsförsöket i Kristianstad 1977-78 var alltså en av an
ledningarna till att ortnamnsutredningen kom till. Utredningen 
ställde sig avvaktande till vägnamnsidén. Man menade att använd
ningen av by- och gårdsnamn plus möjligen för samlingsnamnet 
var ett sätt att bevara det nedärvda namnskicket på landsbygden. 
Men utredningen ansåg också att det var först vid systematisk 
användning av vägnamn som bruket av by- och gårdsnamn kan 
tänkas minska och i sämsta fall upphöra. Man betonade att det 
inte var något eftersträvansvärt att införa samma system på lands
bygden som i tätort. Lokala förhållanden borde vara avgörande 
vid prövning av frågan om införande av vägnamn. För utredningen
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var inte heller en enhetlig lösning för hela landet nödvändig.
Ortnamnsutredningen riksdagsbehandlades 1984-85 och i bud

getpropositionen det året anslöt sig utbildningsministern till utred
ningens syn på vägnamnsfrågan. Han ansåg att det var önskvärt 
att så långt möjligt bevara och slå vakt om nedärvda gårds- och 
bynamn, som utgör en del av kulturarvet och därmed är värdefulla 
från både kulturhistorisk och social synpunkt. Det i propositionen 
föreslagna Ortnamnsrådet borde kunna spela en viktig rådgivande 
roll för Posten, ansåg utbildningsministern.

Under tiden som ortnamnsutredningen behandlades i riksdag 
och departement fortsatte Posten och vissa kommuner sin s.k. 
försöksverksamhet. Olofströms kommun i Blekinge införde på ett 
år vägnamn i hela kommunen. Systemet utarbetades av en person 
med god lokalkännedom och med siktet inställt på att alla kom
muninnevånare skulle bli nöjda. Införandet av vägnamn i Olof- 
ström sköttes proffsigt och följdes av information och kartor. 
Förutsättningarna för det lyckade resultatet var två: engagemanget 
och kunskaperna hos den person som handlade frågan och kom
munens storlek. Olofström har senare tjänat som exempel även 
när de nämnda förutsättningarna saknats.

I kommunförbundets handbok, Ortnamn. Namngivning och 
namnskick i kommunerna, som kom ut 1990, tar man varken 
avstånd från eller uppmuntrar vägnamnsidén. Vägnamn kan enligt 
författarna leda till att gårds- och bynamn kommer ur bruk och 
därmed till stora förändringar i namnskicket. Namnen är ett vik
tigt medel för kunskap om bygdens kultur och historia. Det kon
stateras dock att funktionella och kulturhistoriska intressen kan 
komma att stå mot varandra. Slutsatsen blir att frågan om väg
namn och nummer bör prövas noga av kommunen.

Postens första adresseringspolicy från 1986 var inte så kontro
versiell. Den tog hänsyn till ortnamnsutredningens, utbildnings
ministerns och kulturutskottets uppfattning i vägnamnsfrågan och 
föreslog att en landsbygdsadress i första hand skall bestå av gårds- 
eller bynamn. Om lokala förhållanden gör det önskvärt, kan väg
namn införas, skrev Posten 1986. Ortnamnsrådet ansåg dock att 
Posten hade kunnat formulera sig betydligt mer restriktivt när det 
gällde vägnamnsgivningen. Policyförslaget borde kompletteras, 
ansåg rådet, så att huvudinriktningen bättre stämde överens med 
den som statsmakterna tidigare gett uttryck för. Efter detta tyst
nade Posten, men, visade det sig, var inte overksam.

I maj 1990 anordnade Kommunförbundets länsavdelning i Kop
parberg en ortnamnskurs i Leksand. Posten deltog med en regional 
representant som under sitt pass enbart uppehöll sig vid väg-

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
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namnssättning på landsbygden. Det visade sig att man från Postens 
regionkontor i Borlänge skriftligen hade beordrat kommunerna i 
regionen att inom en bestämd tid besluta om vägnamn på lands
bygden. Inom Borlängeregionen förordade man enligt Postens rep
resentant vägnamnssystemet framför by- och gårdsnamn. Från 
kommunalt håll var meningarna delade. I Siljanskommunerna är 
vägnamn ett normalt inslag med lång tradition, i Avesta kommun 
har aldrig funnits vägnamn på landsbygden och det fanns inget 
intresse och inga resurser att införa det nu heller.

Vid Ortnamnsrådets sammanträde samma höst meddelade Post
ens representant i rådet att utdelningsadressen i framtiden ska ha 
en fast utformning och att vägnamnsfrågan åter hade aktualise
rats. Han påpekade dock att Posten inte skulle ta några initiativ i 
den vägen, vilket alltså helt motsades av min erfarenhet från 
Leksand. En arbetsgrupp inom Posten skulle ta hand om ort- 
namnsfrågorna. Ortnamnsrådet rekommenderades att ta upp väg
namnsfrågan till diskussion.

Vid nästa möte presenterades det nya förslaget. Postens behov 
av ett enhetligt adressregister för stad och landsbygd hade aktua
liserat vägnamnsfrågan. I Postens förslag till nytt adressystem för 
landsbygden är vägnamn huvudalternativ och by- och gårdsnamn 
andra alternativ, enligt dess representant. Två vägnamnssystem 
presenterades, en Västerbottensmodell och Olofströmsmodellen. 
Postlådesystemet skulle helt ha upphört till den 1 oktober i år 
(1993). Även om Posten verkar aktivt för vägnamn på landsbygden 
är det enligt samma myndighet kommunerna som beslutar.

Reaktionen i Ortnamnsrådet lät inte vänta på sig. Ordföranden 
påminde om de tidigare yttranden om restriktivitet beträffande 
vägnamn. Från flera håll påpekades att förslaget är kulturhisto
riskt farligt och att det borde remitteras externt. Kostnaderna för 
införande av vägnamn togs upp liksom det juridiska problemet: 
vem är beslutsfattare. Vägnamn är från trafiksäkerhetssynpunkt 
högst diskutabla, framhölls från Vägverket. Fler skyltar längs 
landsvägarna är inte önskvärt, och hur ska de se ut för att trafi
kanterna ska hinna läsa dem. Att Postens nya policy trots sin 
karaktär av förslag redan praktiserades ute i kommunerna 
kommenterades också, liksom att vissa kommuner kan vara mer 
lättpåverkade än andra. Svårigheten att välja ”rätt” namn på en 
väg togs också upp; vägar kan ha flera namn i folkmun.

I sin sammanfattning fann ordföranden att rådet stod kvar vid 
sin tidigare uttalade uppfattning, dvs. förord för by- och gårds
namn och restriktivitet med vägnamn. Den förda diskussionen 
hade visat, menade han, att det finns väsentliga aspekter som är
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ofullständigt belysta, vilket talar för en extern remissomgång av 
förslaget.

Vid rådets nästa sammanträde i juni 1991 konstaterades att rap
porten om det nya adresseringssystemet var försenad men enligt 
Postens representant hade Ortnamnsrådets förslag om en extern 
remissrunda vunnit gehör hos Postens ledning. Från rådets sida 
påpekades vikten av att Posten meddelar sina regioner att de bör 
vara återhållsamma med införandet av vägnamn på landsbygden 
till dess att policydokumentet är klart. Det var dock enligt Posten 
omöjligt att stoppa arbetet ute i regionerna eftersom dessa arbetar 
efter 3- eller 5-årsplaner.

Vid rådets nästa möte (oktober 1991) uttryckte Postens repre
sentant önskemål om att information om Postens adresseringssys
tem inte skulle vinklas alltför häftigt i debatten. Vidare kunde han 
meddela att rapporten skulle vara klar inom en månad och då 
först remitteras inom Posten och sedan externt. En ny internatio
nell adresstandard bestående av sex rader i stället för dagens fem 
presenterades också. I Postens rapport kommer 5-radersmodellen 
att föreslås men man förordar en utredning om övergång till 
6-radersmodellen.

Vid Ortnamnsrådets möte i november 1992 presenterades Pos
tens länge aviserade adresseringspolicy av Bo Jevrell. Rapporten 
var äntligen ute på internremiss för att sedan skickas ut till Ort
namnsrådets ledamöter. Jevrell kunde också meddela att man ute 
i regionerna redan arbetar med utredningens huvudalternativ med 
vägnamn. Vidare rapporterades om Köpingspr oj ektet, ett samar
bete mellan Posten och Svenska Kommunförbundet. Huvudidén 
med detta projekt ska vara att hitta en modell för samarbete där 
Posten ska anpassa sig efter kommunen. På direkt förfrågan varför 
Posten driver vägnamnsalternativet trots motståndet svarade 
Jevrell, att vägnamnsalternativet är rationellt ut postal synpunkt 
och det är det postala som är Postens ansvarsområde.

Även Jevrell tog upp den nya internationella standarden med 
sex rader. Flera ledamöter framhöll att den borde införas med det 
snaraste. Beslut om standardbyte måste fattas av regeringen och 
enligt Jevrells bedömning skulle det vara svårt att få ett sådant 
inom rimlig tid.

Till Ortnamnsrådets sammanträde i mars 1993 kunde den efter
längtade rapporten skickas ut. Huvudalternativet är vägnamn + 
nummer, och de olika by- och gårdsnamnsalternativen ska tillämpas 
när ”vägnamn saknas alternativt har bristfällig kvalitet”, står det. 
Rådets ledamöter gavs möjlighet att yttra sig. Man fick två veckor 
på sig. Ur svaren kan citeras:

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
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□ DOVA framhåller att ”för ett ortnamn ska fortleva krävs att 
det används i tal och skrift. Ju fler som använder det och ju 
oftare de gör det, desto större blir chansen till överlevnad”

□ DOVA vill också rekommendera ”att Posten i sina kontakter 
med kommunerna bortser från kortsiktiga ekonomiska och 
praktiska skäl och axlar sitt kulturpolitiska ansvar genom att 
förespråka sådana lösningar som underlättar våra gamla ort
namns fortlevnad”

□ RAÄ skriver att ”användningen av vägnamn med lokaliseran
de funktion är helt främmande för landsbygdens namnsystem 
och strider mot normalt språkbruk”.

Posten kan sägas ha agerat smart. Man har låtit datatekniker utan 
tyngande språkliga eller kulturhistoriska kunskaper ta sig an detta 
tekniska problemkomplex. För visst kan våra postadresser bli en 
ren teknikalitet, i synnerhet i en tid när dataregister som SPAR 
styr. Teknikerna har fått uppgiften att konstruera ett för landet 
enhetligt adressystem och gjort det. Utvärderingen av Kristian- 
stads-försöket och publiciteten kring Olofströms-modellen har 
också talat för vägnamnsförslaget.

Ansvariga chefer och utredare sitter i Stockholm och beslutar. 
En långt driven decentralisering/regionalisering av verksamheten, 
gör att dessa inte behöver känna av opinionen. Borlänge-regionens 
sätt att ta till sig budskapet och föra ut det till kommunerna inger 
inget förtroende.

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
Anki Mattisson

Sammanläggning av församlingar
En annan myndighet som har använt sig av Ortnamnsrådets kom
petens är Kammarkollegiet. Det har gällt sammanläggning av för
samlingar i anslutning till den nya kyrkliga indelningslagen 
(1988:185). De första sammanläggningarna som aktualiserades av 
den nya lagen var som väntat västgötska. Det var Fänneslunda 
och Grovare, Möne och Södra Vånga samt Skölvene och Norra 
Säms församlingar som skulle bli tre. Kammarkollegiet remittera
de namnfrågan till Ortnamnsrådet 1987 och då fortfarande i sin 
egenskap av handläggare i indelningsfrågor åt regeringen. Året 
därpå blev Kammarkollegiet beslutande myndighet för ärenden 
om ändring av församlingsindelning och därmed namn på försam
lingar.

Inför sammanträdet gicks olika typer av församlingsnamn ige
nom och det kunde konstateras att det sedan tidigare fanns ett
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smärre antal församlingar som ursprungligen bestått av två men 
som i samband med sammanläggning fått s.k. bindestrecksnamn, 
t.ex. Gåsinge-Dillnäs och Össeby-Garn, samt ett församlingsnamn 
sammanhållet med ”och”, nämligen Varvs och Styra församling. 
Bindestrecksnamnen signalerade annars normalt ett slags inbördes 
förhållande, t.ex. Håbo-Tibble, Tibble församling i Håbo härad.

Det var ett överraskande enigt Ortnamnsråd som föreslog enkla 
namn på de nya församlingarna. Den funktionella aspekten spe
lade en stor roll. Inom ramen för ett vårdat och ändamålsenligt 
ortnamnsskick bör bindestrecksnamn enligt Ortnamnsrådet und
vikas. Bindestrecksnamn är normalt ohanterliga, och den flora av 
olika bindestrecksnamn som finns ger ingen ledtråd till förhållan
det mellan namnen. I de aktuella fallen hade två namn dessutom 
väderstrecksattribut, vilket ytterligare förlängde namnen. Sakliga 
skäl framfördes också, som att den gemensamma församlingskyr
kan ligger i den ena av församlingarna och därmed naturligt borde 
få ge namn åt den nya församlingen. Den senaste kommunrefor
men i Sverige gick hårdhänt fram med namnen men ansågs ändå 
kunna tjäna som exempel. Trots många sammanslagna kommuner 
fick ingen enda ny mer än ett namn. Fanns inget självklart namn, 
enades man till slut om ett nybildat. Ortnamnsrådet gav sitt ytt
rande karaktär av principbeslut samtidigt som man alltså föror
dade enkla namn, i detta fall Fänneslunda, Möne och Skölvene. 
Det bör sägas att också Ortnamnsarkivet i Uppsala var remissin
stans och att arkivets svar gick på samma linje.

Kammarkollegiet förordade i sitt yttrande till regeringen binde
strecksnamn för alla tre, medan regeringens beslut följde Ort
namnsarkivets och Ortnamnsrådets linje. Besluten gick den gång
en inte bara emot Kammarkollegiet utan också den lokala opinio
nen.

De här besluten föranledde en motion till kyrkomötet 1989. 
Motionären ansåg det angeläget att både ur kyrklig och samhäl
lelig synpunkt gamla namn skall bevaras för framtiden. Vid sam
manläggning av två församlingar till en är det ett starkt önskemål 
att bådas namn tillåts ingå i den nybildade församlingens namn.

Motionen behandlades i kyrkolagsutskottet som konstaterade 
att en församling kan motsätta sig en indelningsändring om 
namnfrågan inte löses på ett tillfredsställande sätt. Det finns också 
enligt utskottet ett starkt kulturhistoriskt intresse att bevara gamla 
församlingsnamn. De är levande band mellan generationer och 
kulturer. Man tillägger att ett namn som försvinner på kartan kan 
bidra till att skingra något av vårt kulturarv. Dock inser lagut
skottet också att alla namnkombinationer inte är möjliga, men
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anser att församlingsnamn som försvinner ändå bör kunna leva 
kvar i någon funktion. Ärendet borde, enligt lagutskottet, snarare 
vara en fråga för regeringen än för kyrkomötet.

(Den nya lagen säger följande: ”När frågan om indelningsänd- 
ring prövas skall särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter 
från den eller de församlingar som närmast berörs av ändringen. 
Om en sådan församling motsäger sig en indelningsändring, får 
beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. 
Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och 
synpunkter.”)

Ett par år senare remitterade Kammarkollegiet ytterligare nio 
likartade ärenden till Ortnamnsrådet. I kollegiets preliminära för
slag till beslut förordades enkla namn. Vid Ortnamnsrådets sam
manträde erinrades bara om den principiella ståndpunkt som rådet 
hade redovisat vid förra tillfället. Några nya principiella aspekter 
hade inte framkommit. LMV förordade i sitt remissyttrande till 
Kammarkollegiet enkla namn i samtliga fall.

Kammarkollegiet beslutade om bindestrecksnamn i sju av de nio 
fallen. Endast Tidaholm och Färingsö, den senare bildad av fyra 
församlingar, fick enkla namn. Ett belysande exempel på binde
strecksnamn är Österåker-Östra Ryds församling. Kammarkolle
giet motiverade det beslutet så här:

”Kammarkollegiet anser att dubbelnamn om möjligt bör undvikas.
I detta fall bör dock särskild hänsyn tas till församlingarnas önske
mål och synpunkter. Dessa har redan i ansökningen begärt Öster
åker-Östra Ryd.

[Hänvisning till motionen till kyrkomötet.] Församlingsindelning
en är i första hand en kyrklig angelägenhet, även om det har bety
delse även i andra sammanhang. Särskild vikt måste därför fästas 
vid de kyrkliga organens ståndpunkt i namnfrågan.

Namnkombinationen Österåker-Östra Ryd är enligt kollegiets 
mening inte så otymplig från språklig synpunkt eller på annat sätt 
olämplig att dubbelnamnet av detta skäl inte kan komma ifråga. 
Både kyrkoråd och kyrkofullmäktige uppger att en förutsättning för 
en sammanläggning är att den nya församlingen får heta Österåker- 
Östra Ryd.”

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
AnkiMattisson

Slutsatser
Postens adresseringspolicy och Kammarkollegiets namnbeslut i 
fråga om församlingar berör alltså både de funktionella och de 
kulturhistoriska aspekterna av namnvården, men på mycket olika 
sätt. Vägnamnssystemet på landsbygden avvisas genomgående och
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av samtliga inblandade av kulturhistoriska skäl. By- och gårds
namnen ges förord. Posten står ensam, men i detta fall synbarligen 
stark. Adresseringen kommer ändå inte att vara enhetlig över hela 
landet hösten 1993 - det finns kommuner och hembygdsföreningar 
som har stoppat försöken lokalt. När det gäller vägnamnen står 
Ortnamnsrådets kulturhistoriska argumentering mot Postens 
funktionella.

Kammarkollegiets forsamlingsbeslut står enligt kollegiet på kul
turhistorisk grund men med den argumentering som förs, torde 
det vara riktigare att säga demokratisk grund. Ortnamnsrådet 
hänvisar till funktionella skäl, dvs. otymplighet och, kan man väl 
säga, svag namnkaraktär hos bindestrecksnamnen.

Ortnamnsrådet är regeringens och riksdagens svar på en offent
lig utredning om ortnamnsverksamheten i riket. Dess sammansätt
ning ska spegla ortnamnsvårdens intressen och dess ledamöter ska 
representera de olika aspekter som kan läggas på ortnamnsvården. 
Ortnamnsrådet är ett rådgivande organ; ortnamnsutredningens 
ledamöter var överens om att rådet skulle vara rådgivande. Ivan 
Svanström, riksdagsledamot och ordförande i Hembygdsförbundet, 
föreslog dock att rådet kunde vara beslutande i principiellt viktiga 
fall medan Helmer Gustavson, RAA, ansåg att det viktigaste var 
att Ortnamnsrådet fick auktoritet och blev tongivande i namn
frågor. Av remissvaren på utredningen var det bara Kammarkol
legiet som hade synpunkter. Ur kollegiets yttrande kan citeras: 
”För att nämndens [Ortnamnsrådets] verksamhet ska bedrivas 
med nödvändig hänsyn till ortnamnsgivningens skilda praktiska 
effekter och få den önskade auktoriteten hos namngivande myn
digheter utanför LMV bör de samhällsintressen som ortnamns
verksamheten ska tjäna få ett ökat inflytande.” Kammarkollegiet 
ansåg att stark representation för kommunala intressen var nöd
vändig och föreslog sig självt som ledamot dessutom.

Två myndigheter, varav den ena är representerad i rådet, har 
var för sig valt att ignorera Ortnamnsrådet. Det finns inga makt
medel att ta till, och det kan finnas anledning för rådets ledamöter 
att känna sig besvikna och maktlösa när den ena myndigheten 
förhalar principbeslutet så länge att intentionerna i detta redan 
har trätt i kraft (Posten) och den andra utan att darra på man
schetten skriver att namnkombinationen Österåker-Östra Ryd inte 
är så otymplig från språklig synpunkt eller på annat sätt olämplig 
att dubbelnamnet av detta skäl inte kan komma ifråga.

Reaktionen mot den ursprungliga fastighetsdatareformen fick 
stor genomslagskraft och resulterade i ett nytt riksdagsbeslut utan 
hjälp av något ortnamnsråd. När Ortnamnsrådet säger ifrån, händer

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
Anki Mattisson
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inget. Min fråga blir: Behövs Ortnamnsrådet eller har det kommit 
fel? Vi lägger ner mycket resurser på enstaka stavningsändringar 
men en fråga som enligt DOVA:s remissyttrande kan få ödesdigra 
konsekvenser på vårt ortnamnsförråd om en eller två generationer 
när vägnamnssystemet slagit ut by- och gårdsnamnen, släpper vi 
helt.

Två typfall från Ortnamnsrådets verksamhet
Anki Mattisson
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Ortnamnens och ortnamnsskattens 
förändringar - några tankar
Lars-Erk Edlund

Bakgrund

D
en schweiziske språkmannen Ferdinand de Saussure säger i 
Kurs i allmän lingvistik (Corns de linguistique générale-, jag 
översätter här till svenska): ”Tiden förändrar allting och det finns 

ingen anledning till att språket skulle undgå denna universella 
lag”.1 Eftersom namn tillhör det språkliga systemet, förändras 
naturligtvis också de. I denna presentation ”över förelagt ämne” 
kommer jag att något belysa dessa för ändringsprocesser. Hit hör 
t.ex. skilda förändringar i namnens uttryckssida, därtill denota- 
tionsförändringar av olika slag. Namn bildas, en del av dem lever 
kvar i mer eller mindre förändrad form, medan andra försvinner. 
Även mekanismerna bakom sådana förskjutningar i namnskatten 
illustreras i denna framställning. Jag vill dock inledningsvis betona 
att det inte blir fråga om en djupare penetrering av problemen i 
detta sammanhang, bara en opretentiös exemplifiering av relevant 
stoff. Även med en sådan ambitionsnivå kan översikten emellertid 
ha ett visst intresse.

Förändringar av enskilda namn

Åtskilliga ortnamn uppträder idag i en form som gör dem alldeles 
omöjliga att genomskåda. De kan ur nutida synvinkel visserligen 
innehålla kända eller åtminstone igentagbara ord, men KOMBINA
TIONEN av ord förefaller den nutide betraktaren alldeles omöjlig. 
När de en gång i tiden bildades får vi dock förutsätta en relevant
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sammansättning både vad gäller bildningens form, de betydelse
mässiga förhållandena och den sakliga syftningen. Genom språk
utvecklingen har namnen dock fjärmat sig avsevärt från denna 
utgångspunkt.

Ett sådan svårgenomskådat namn är det småländska Fruktnöte, 
namnet på en by i Linderås sn. I förstone ser namnet ju ut att vara 
en sammansättning av frukt och nöt, men detta är som var och 
en förstår, en osannolik ordkombination i ett ortnamn. Nu finns 
det emellertid medeltidsskrivningar av namnet - frøkncete ca 
1300-10, frcekncete 1321, Frøknatbe 1417, frocknøde 1490-talet -, 
vilka visserligen ”spretar” i olika riktningar, men trots det möj
liggör en tolkning. En namnforskare, Gunnar Pellijeff, antar för 
namnet ett ursprungligt Frucknate, således en sammansättning. I 
namnets förra led skulle sjönamnet Frucken ’frostsjön’ ingå, i 
senare leden nate såsom beteckning på sankmarker eller dylikt.2 
Fruktnöte är m.a.o. en rätt tidigt urspårad sammansättning.

Ett annat namn skall också diskuteras. Könsa är en by i 
Grundsunda socken i norra Ångermanland. I jordeböckerna från 
Gustaf Vasas tid och framåt skrivs namnet ungefär som nu, Köns- 
saa 1535, Könsa 1542-55 och Könssa 1559, osv. Skulle endast 
dessa skrivningar stå till vårt förfogande, vore namnet nog omöj
ligt att på ett rimligt sätt förklara. Lyckligtvis finns emellertid en 
skrivning av namnet i ett brev från 1413, Kønunxuagb, och detta 
kan uttydas ’vågen (viken) av den med kornbärande stränder 
omgivna sjön (som heter *Körningfer))’.3 Det som är särskilt 
intressant här är att namnet på bara 120 år reducerats från ett 
uppenbart sammansatt namn med relativt lättinsedda komponen
ter till vad som tycks vara ett ogenomskinligt enledat namn. Dessa 
två namn illustrerar hur namn nu kan dyka upp i former radikalt 
annorlunda mot utgångsformerna.

Så länge som ortnamnen traderades muntligt kan två huvudten
denser i ortnamnsförändringen urskiljas: DELS att ortnamnen fak
tiskt följer de gängse ljudlagarna (processerna i ljudsystemet), dels 
att ortnamnen - på samma sätt som vanliga appellativ (ord), fast 
tydligen i högre grad - också kan utvecklas efter helt nya banor, 
så att de t.ex. associeras i ny riktning eller på andra grunder 
ombildas. (Jag återkommer till det sistnämnda strax.) Dessa två 
tendenser förändrar alltså namnets uttryckssida, dvs. dess 
”ljudkropp”, i mer eller mindre ljudlagsenlig riktning.

En ytterligare komponent i namnets traderingshistoria kommer 
naturligtvis in när namnen hamnar på historiens blad, dvs. en 
skriftlig tradering av namnet vidtar. Ibland har därvid den skrift
ligen knäsatta, officiella formen helt överflyglat den dialektala
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formen, ibland finns vid varandras sida såväl en (kanhända genom 
missuppfattning uppkommen) skriftspråklig officiell form som en 
i genuin dialekt övervintrande, ursprunglig namnform. Ett exem
pel visar också här bäst.

I Jöran Sahlgrens Vad våra ortnamn berätta (Stockholm 1932) 
berättas om en by med namnet Rävastorp i Skällinge, Halland, 
vilket i dialekten lite oväntat uttalas Rävastappa. Denna uttals- 
form bekräftas därtill av former i skriftliga handlingar alltfrån 
1500-talet och framåt. Rävastappa tycks vara bildat till ett ord 
som betecknat någon typ av rävstock.4 Detta exempel är ett bland 
många som visar dialektens förmåga att konservera ett äldre språk
skedes ortnamnsformer, detta trots att den skriftliga formen alltså 
tagit en helt annan väg och sedermera etablerats som officiell 
form.

Det finns dock ännu mer påfallande exempel på sådana i skrift 
förvanskade namn. Harry Ståhl återger i handboken Ortnamn och 
ortnamnsforskning ett av de mer bisarra exemplen på detta. I 
halländska Källsjö ligger en gård som alltsedan 1648 haft det 
officiella namnet Berg(h). Men det genuina uttalet av namnet är 
ett helt annat, nämligen Steg. I de äldre danska jordeböckerna från 
1600-talets början bekräftas denna form, och det är alldeles tydligt 
att detta måste vara gårdens äldre namn. Något berg finns inte 
heller i gårdens närhet, varför namnformen Berg(h) också av 
sakliga skäl måste tillbakavisas. Det visar sig att den officiella 
formen Berg(h) uppkommit av den anledningen att någon läst fel 
i jordeboken 1646, där skrivningen Stergh (en felskrivning för 
Steegh) tagits för Bergh. Det är sedan denna felaktiga form som 
har vunnit insteg i jordeböckerna och blivit gårdens officiella 
namn.5 Så illa kan det alltså gå!

Detta sistnämnda är ett gott exempel på att de officiella skriv- 
formerna visserligen kan föra in en felaktighet på historiens blad, 
men att samtidigt det talade språket har god resistens mot dessa 
former.

Ortnamnens och ortnamnsskattens förändringar - några tankar
Lars-Erik Edlund

Några ”psykolingvistiska” aspekter på 
ortnamnsförändringar
En förändring av ett ortnamns form - vare sig det rör uttalsfor- 
men, skrivformen eller bådadera - kan naturligtvis också initieras 
därigenom att man inom språksamhället uppfattat ett namn som 
fult eller frånstötande, ett förhållande som framkallar en reaktion
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och sedan resulterar i en korrektion av namnet. Jöran Sahlgren 
har i en principiellt viktig artikel från 1947 belyst denna typ av 
ortnamnsförändring, betecknande nog under rubriken ”en språk- 
psykologisk och språkhistorisk studie”.6

Ett av Sahlgrens mer klargörande exempel på fenomenet utgörs 
av det sörmländska Torsbälla, 1252 skrivet tborsharchum, 1257 
(men känt endast i en avskrift från 1500-talet) Thorsarg, 1279 
thorsharghy, etc. Namnet synes vara sammansatt av (gudanamnet) 
Tor och *hargher egentligen: ’ansamling av sten’, ’stenhop’, men 
här med ”sakral” användning sannolikt utgående från betydelsen 
’stenaltare’ eller dylikt.

I en sammansättning Thorshargh (Thorshcerghi) har naturligtvis 
h mellan s och a tidigt fallit. Det första skriftliga belägget på detta 
är Thorssargh från 1317. Formen Thors-cerghi har - och detta är 
viktigt för namnets senare förändring - p.g.a. association till det 
appellativa cerghi ’arghet’ (jfr fvn. ergi ’utugtig Frækhed, ustyrig 
Begjæring efter Kjønsdriftens Tilfredsstillelse, Djævelskab hvorved 
Mennesket fornægter eller vanærer sin egen Natur’), utsatts för en 
reaktion. Inom språksamfundet har därvid en ersättningsform, en 
”korrigerad” form eftersträvats. År 1444 skrivs namnet sålunda 
Thorshcelghia, 1445 Toorselghe, 1446 Thorshcelice och 1457 Tors- 
elge. Association till former och avledningar av ordet helig har 
sannolikt orsakat ”övergången” r > l. Ett Thorshcelgha utvecklas 
vidare till bl.a. Torscelia. Senare möter vi former som Torscele och, 
från 1542, Torsselle. Vi är då framme vid våra dagars Torshälla.

Alla typer av namn korrigeras emellertid inte lika lätt. Kyrk
socknarnas och herrgårdarnas namn har sålunda oftare ändrats 
av finkänslighetsskäl än byarnas och de enskilda gårdarna namn, 
ett kanske inte alldeles oväntat förhållande, sockennamnet Ske- 
deskamma ändras sålunda av estetiska skäl till Karl Gustafs sock
en 1828, medan det likalydande kyrkbynamnet bibehålls.

På kartorna finns många korrigerade namnformer. Det kan 
antingen vara lantmätarna eller deras uppgiftslämnare som censu
rerat uppgifterna. Vissa ”försmädliga” namn har genom omskriv
ningar eller lägliga förkortningar fått en anständig form. Jag erin
rar mig ett gott exempel härpå från en uppteckningsresa 1978 i 
norra Ångermanland. Jag frågade en frimodig och talför man om 
kartans Käringdalen och märkte att detta namn föreföll honom 
obekant. Fortsatt utfrågning visade också att dalen hade ett helt 
annat namn, vilket kartan fördolt. Det folkliga namnet var: 
Käring-aschule (alltså: -arshålet). Vem som var skyldig till namn
förändringen uppdagades aldrig. Sådana korrektioner är legio på 
våra kartor och i våra officiella handlingar.

Ortnamnens och ortnamnsskattens förändringar - några tankar
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Man kan ställa frågan om ortnamn ljudmässigt utvecklas på 
annat sätt än ord i det appellativa ordförrådet.7 Det råder enighet 
om att ortnamn i allmänhet följer språkets generella ljudutveck
lingstendenser. Annars skulle ju gamla namn faktiskt inte gå att 
tolka! De svenska namnen följer m.a.o. monoftongeringsreglerna 
på de områden där de urärvda diftongerna dragits samman, och 
på de områden där diftongerna kvarstår har också ortnamnen 
bibehållit dem. Detta gäller - det måste betonas - namnens munt
ligen traderade former, de i skriftspråkskällorna traderade nam
nen har däremot i allmänhet monoftong.8

Å andra sidan finns det nog en del ljudutvecklingar som mer 
exklusivt kan knytas till ortnamnens förändringar, och som kan 
ha sin grund i propriernas starkare motståndskraft mot de resti- 
tuerande tendenser i språket som alltid söker återföra ett ord statt 
i ljudförändring till utgångsformen. Jag återknyter här till namnet 
Könsa, som inledningsvis berördes. Hade detta namn varit en 
appellativ sammansättning är det mycket möjligt att senareleden 
fornsv. vagh - i alla fall under en period - restituerats när sam
mansättningen hotades av nedslipning och namnet därmed inte 
längre reellt förblev segmenterbart (och därmed fortfor att vara 
förståeligt). Att de restituer ande krafterna är mindre framgångsri
ka i ortnamnen beror säkerligen på att när ett namn skapats, dvs. 
när proprieseringsprocessen väl är avslutad, släpper namnbruka
ren ofta kontakten med sammansättningens individuella leder, och 
man tänker därmed inte längre på de individuella ledernas bety
delse. Samhörigheten med appellativet vagh i Könsa bryts m.a.o. 
Jag har iakttagit att denna process därtill underlättas om namnet 
är sammansatt med ett annat ortnamn i förleden, vilket fallet 
ju är här, alldeles som med det inledningsvis nämnda Fruktnöte.

Som sagt: när namnet väl är bildat uppfattas hela namnet som 
en (mer eller mindre) odelbar enhet, och detta gäller också helt 
genomskinliga ortnamnssammansättningar. Jag kan från egen 
fatabur ge ett dråpligt exempel på detta. När jag en gång höll ett 
föredrag om ortnamn frågade efter föreläsningen en åhörare om 
Lill-Sandsjöns betydelse. Jag får erkänna att jag nog tyckte att 
frågan var lite oreflekterad, men insåg att för frågeställaren var 
namnet en enhet och detta att dela upp namn i beståndsdelar med 
var sin betydelse var något alldeles nytt! När jag emellertid hade 
öppnat ögonen på frågeställaren - det var ju inte särskilt svårt! - 
framstod det klart att Lill-Sandsjön var ’den lilla Sandsjön’ till 
skillnad från Stor-Sandsjön, ett namn som frågeställaren sedan 
själv ackurat dechiffrerade.
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Namnsociologiska aspekter
Jag har hittills uppehållit mig vid enskilda genom tiden traderade 
namns utveckling. Nu är det ju inte alla namn som överlever över 
tid. Det kan därför vara intressant att titta lite på de mekanismer 
som är verksamma vid själva namntraderingen. Ett basbegrepp 
härvidlag är namnbrukarkrets . Namnbrukarkretsen är den grupp 
människor - mycket sällan är det endast en person - som använder 
ett namn. Namnbrukarkretsen och dess betydelse för namntrader
ingen uppmärksammades redan av den norske namnforskaren 
Magnus Olsen (t.ex. i framställningen i Nordisk kultur, 5, Ort- 
namn/Stedsnavn, Stockholm, Oslo & København 1939, s. 9 ff.). 
Det dröjde emellertid mycket länge innan namnsociologiska reso
nemang på allvar kom att aktualiseras inom Onomastiken.9

Centralt vid analysen av namnbrukarkretsen är förhållandet att 
olika namn inom ett geografiskt område ligger på olika hierarkis
ka nivåer. Den under historisk tid rådande indelningen i gårdar, 
byar, socknar och härader har nämligen skapat en hierarkisk 
struktur, ett namnsystem, inom vilket förändringar sker efter rätt 
specificerade regler. Inom detta system accepteras t.ex. i princip 
inga namnkollisioner. Ju högre upp i hierarkin ett namn befinner 
sig, desto större överlevnadschanser tycks det ha. Ett namn kan 
sålunda fungera alldeles utmärkt för en lokal namnbrukarkrets, 
men riskerar att bli obrukbart när det geografiska perspektivet 
vidgas. I den intima namnbrukarkretsen, bland gårdens folk, kal
las t.ex. den förbiflytande bäcken bara Bäcken, när man talar med 
en bygranne om bäcken kan detta namn emellertid misstolkas, 
varför det i byn använda namnet Lillbäcken då används. I en 
annan by är bäcken - förutsatt att den överhuvud taget är bekant 
- å andra sidan känd under ett tredje namn, t.ex. Näsbäcken. En 
liten variation på detta tema är det när ett större vattendrag kan 
ha olika namn efter loppet.10

Jag har i ett annat sammanhang sökt belysa problemet med 
namnbrukar kretsarnas olika namn på samma lokal utifrån ett 
äldre källmaterial. Det gäller namnen i en storskiftesakt från 
Heden i Överluleå i Norrbotten. Det som på en konceptkarta från 
1760-talet bara kallas Österst gähl åkern, benämns i den närslutna 
beskrivningen, förutom Österst gähl åkern, Gähl åkern och 
Österst åkern. Att dessa namnvarianter skulle bero på t.ex. skri
varens egensinne eller på rena hörfel, tror jag inte. En långt natur
ligare förklaring är istället att vi här kommer åt de olika namn- 
brukarkretsarnas individuella namnförråd. Också för andra namn 
finns i den nämnda akten en härtill svarande namnvariation.11
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En helt annan grupp namn kan också diskuteras i förbindelse 
med basbegreppet namnbrukarkrets, nämligen färdvägens namn. 
Det är namn på vikar, uddar, öar etc. utefter en färdled, vilka 
skapats eller övertagits av de sjöfarande (om det är en sjöled), och 
som alltså traderas inom en geografiskt utspridd namnbrukar- 
gemenskap, dessutom i den lokala (men ibland numerärt begrän
sade) namnbrukar kretsen. Sådana namn har viss överlevnadsför- 
måga. Detta kan vara anledningen till att också namn på små 
naturlokaler utefter den av fiskare, sälj ägare och andra sjöfarare 
penetrerade Västerbottenskusten - där den nordisktalande befolk
ningen under förhistorisk tid bör ha varit tunn och den lokala 
namnbrukarkretsen sålunda rätt sårbar - har haft en chans att 
överleva alltfrån förhistorisk tid. Jag tänker på namn som Kräk
ånger och Täfteå, vilka under förhistorisk tid troligen denoterat 
SMÅ lokaler. Under lång tid har dessa namn alltså traderats som 
naturnamn av fjärrfärdemän som befarit Västerbottenskusten. 
Denna specifika namnbrukarkrets relativa storlek, dess geografis
ka utspriddhet samt namnens placering på en högre hierarkisk 
nivå, har alltsammans medverkat till att namnen på dessa rätt 
obetydliga naturlokaler kunnat överleva.12

Vi är därmed över i frågan om namnkontinuitetens villkor. 
Olika namn har olika överlevnadsprognos, främst samman
hängande med namnbrukarkretsarnas storlek och namnens inpla
cering på olika hierarkisk nivå. För att något illustrera dessa 
resonemang kan vi titta lite på en specifik grupp namn, ägonam
nen, och deras överlevnadsmöjligheter.13

Ägonamn, liksom ”smånamn” generellt, bärs ju upp av den 
allra minsta namnbrukargemenskapen, gårdens eller bydelens in
vånare. Under skiftenas tid då många gårdar sinsemellan delade 
bruket av åkrarna, delades också namnen av en större namn
gemenskap, byinvånarna. (Detta hindrar inte, som vi sett, att de 
olika gårdarna kunnat ha namnvarianter för sina respektive delar 
i den gemensamma åkern.) När skiftena sedan i grunden omska
pade byarna och varje gård erhöll egna, sammanhållna åkrar, 
ändrades också förutsättningarna för den kollektiva namntrader- 
ingen. Gårdarnas folk traderade och använde naturligtvis namnen 
på sina ägor - och kunde kanske en del av grannarnas namn -, 
men den gemensamma kunskapen om byns ägonamnsskick som 
funnits under tiden före skiftesreformerna, gick väsentligen förlo
rad.

Flera ”namnkonserverande” faktorer kan emellertid isoleras 
vilka visar att namn överlevt inom byagemenskapen också efter 
skiftesväsendets tid. Vissa typer av ägonamn har nämligen bättre
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överlevnadschans. En tendens finns t.ex. att ägonamn i den cent
rala delen av byn - rimligen de äldsta - har bättre överlevnads- 
möjlighet än namn på ägor som ligger perifert (alltså senare upp
tagna åkrar och ängar). En bättre överlevnadsprognos har också 
namn på sådana ägor som knyts till någon framträdande terräng
formation, dvs. är identiska med namnet på en naturlokal eller 
åtminstone i förleden har naturnamnet ifråga.

Också namn som i formellt hänseende påtagligt skiljer ut sig 
från allmäntypen av namn, eller namn kring vilka berättelser och 
föreställningar finns, tycks ha en bättre prognos för överlevnad. I 
Heden (Överluleå, Norrbotten) finns en äga med namnet Rinnun- 
landet, vilket också för den dialektkunnige klingar främmande. 
Till denna lokal har därtill knutits en del föreställningar (det lär 
t.ex. ha funnits en marknadsplats här) - och namnet på denna 
ganska obetydliga äga har faktiskt överlevt inom byagemenskapen 
in i vår tid! Detsamma gäller för namnet Norka - avseende en 
perifer åker i Svartbyn i samma församling -, ett namn bildat till 
ett element utan stöd i namnskatten i övrigt eller i det (nutida) 
appellativa ordförrådet.14 Att sådana namn överlevt, stämmer väl 
överens med iakttagelser som kan göras beträffande spridnings- 
prognosen och därmed överlevnadsförmågan hos t.ex. anslående 
öknamn, fisk- och växtbenämningar.15

Namnbrukarkretsens sammansättning och storlek är naturligt
vis också av betydelse. Generellt kunde man förutsätta att namnen 
i en större by skulle ha bättre överlevnadschanser, eftersom det 
där ju finns (och har funnits) många fler traditionsbärare. Aprio
riskt är förhållandet emellertid inte. En grundläggande nödvändig
het är t.ex. att man verkligen har befolkningskontinuitet inom 
byn, samt att byn är någorlunda väl sammanhållen geografiskt 
och socialt - samt inte minst i invånarnas mentalitet.
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Namnförändringar initierade uppifrån
Det finns emellertid också medvetna ändringar av namn som 
initieras från myndigheter, förändringar som ofta har ideologisk 
motivering. Sådana skall också något illustreras.

Jag tillhörde länge Nationalencyklopedins redaktion. Det var en 
speciell upplevelse att se hur samtidshistoriens snabba kast hade 
lite svårt att följa med in i detta uppslagsverk, och - ännu mer 
konkret - in på den världskarta som finns i alla bandens främre 
insida. I första bandet av Nationalencyklopedin (som kom 1989)
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finns t.ex. fortfarande Sovjetunionen och städerna Leningrad och 
Gorkij. I det tionde bandet (som kom våren 1993) heter de nämnda 
städerna däremot Sankt Petersburg respektive Nizjnij Novgorod. 
Sådana namnbyten har - dessutom i flera led - haft ideologisk 
motivering, och namnbyten av denna typ finner vi historien ige
nom.

I vårt eget land finns också många exempel. Ibland har namn
bytet lyckats, ibland inte. Ett av de mest uppenbara exemplen på 
dylik namngivning härrör från århundradeskiftet 1800, när de tre 
lappmarksförsamlingarna Viska, Bergvattnet och Volgsjö fick nya 
namn i anslutning till den dåvarande drottningens, Fredrika 
Dorotea Vilhelmina, namn. Dessa tre namn blev församlingarnas 
OFFICIELLA namn, vilket naturligtvis inte hindrat att de gamla nam
nen levt kvar som naturnamn. Ortsborna har också länge be
nämnts utifrån sina tidigare namn: fredrikaborna kallas t.ex. fort
farande med ett kollektivt öknamn smålusviskare, vilket ju är en 
bildning till Viska. Åter ett exempel alltså på hur den dialektala 
namntraderingen låter en äldre form övervintra.16
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Förändringar i namnens denotation
Men också namnens ursprungliga denotation, dvs. den konkreta 
lokal varpå namnet syftat, kan förändras. Detta kan ske på olika 
sätt, och även detta förhållande är värt att här ägna en tanke.

I Ångermanland finns grannförsamlingarna Trehörningsjö och 
Björna. Trehörningsjö är naturligtvis i grunden ett sjönamn, Björ
na ett äldre (formellt sett dock lite oklart) ånamn. Dessa båda 
naturnamn har först överflyttats på de bebyggelser (byar) som 
anlagts intill sjön respektive ån, och sedan har respektive bynamn 
överflyttats till själva församlingen. Betyder då detta att namnet
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på respektive ursprungligen namnbärande lokal, respektive by
namn och respektive församlingsnamn är homonymer? Nej, nam
nen har - naturligtvis, frestas man säga - så småningom differen
tierats: sjön kallas numera Trehörningsjösjön, ån Björna Lillå, 
(kyrk)byarna Kyrkbyn (det äldre Trehörningsjö) respektive Björ- 
naby och församlingarna Trehörningsjö respektive Björna. De 
ursprungliga naturnamnen används sålunda numera som försam
lingsnamn, men har under en tid däremellan varit bynamn. Såväl 
de nuvarande bynamnen som naturnamnen är däremot sekundä
ra namn eller är helt nyskapade [Kyrkbyn).

Ibland är det naturen själv som står för den regi, som leder fram 
till denotationsförändringarna. Utefter det norrländska kustlandet 
- liksom i finska Österbotten - har landhöjningen i grunden 
omskapat landskapet. Men man byter vanligtvis inte namn när 
sakförhållandena ändras. Else Britt Lindblom, som skrivit en av
handling om önamn i Lule skärgård (1988), behandlar där bl.a. 
Vattungen, som är namnet på en ö som sticker upp 13 meter över 
havsytan. Namnet är bildat till vattung ’stenar i vattenytan’, och 
i det norrbottniska namnet bör vattung vid namngivningen ha 
betytt ungefär ’grund, beläget just ovanför vattenytan’. Numera 
är detta knappast en god beskrivning av den aktuella Vattungen 
(13 meter hög och skogbevuxen!). Förändrade sakförhållanden 
ledde här inte till att NAMNET ändrades!17
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Avrundning
Namn följer med i de starkt dynamiska förändringsprocesser som 
finns inbyggda i allt levande språk på samma sätt som de vanliga 
orden. De förändringar av ett enskilt namn eller i namnskicket, 
som en individuell språknytt jare söker introducera, behöver dock 
inte alla gånger accepteras av namnbrukargemenskapen. För att 
en novation skall accepteras måste nyheten vinna spridning och 
det är först när novationen verkligen nått ut och godtagits, som 
den etableras i språksystemet.

Novationerna har naturligtvis olikartad prognos; det är svårare 
att introducera en förändring för ett namn ju högre upp i hierarkin 
namnet befinner sig. Är det t.ex. ett färdvägens namn kan det vara 
mycket djupt rotat i en vidsträckt namnbrukarkrets. Ett ägonamn 
som nybildas inom en lokal namnbrukargemenskap kan däremot 
snabbt etableras och gå in i namnsystemet.

Det spel som således finns mellan vad man kan kalla psyko-
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LINGVISTISKA och sociOLlNGViSTiSKA nivåer i bildning och bruk av 
ortnamn måste beaktas, när man diskuterar namnens och namn
skickets förändring. Annorlunda uttryckt måste man hela tiden ta 
hänsyn till ”de individuella strategiernas fas” och ”den sociala 
normeringens fas” också vid analys av namnbildnings- och namn- 
för ändringsprocesser. 18 Några av dessa aspekter hoppas jag ha 
kunnat belysa i denna presentation.
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Noter

1. Undantag från denna ”regel” utgör dock sådant språk som reserverats endast 
för kultiskt och rituellt bruk.

2. Se G. Pellijeff, ”Fruktnöte: Ett säreget ortnamn”, Namn och bygd 68, 1980, 
s. 5 ff.

3. Se T. Bucht, ”Könsa”, Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1965, s. 37 ff., 
vidare Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västemorrlands län. Territoriella 
namn, 4, Uppsala 1972, s. 56.

4. Jfr även Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län, 3, Uppsala 1980, s. 38., 
J. Sahlgren, Valda ortnamnsstudier, Uppsala 1964, s. 178 ff, med en nyan
sering beträffande betydelsen av ordet stappa a.a. s. 181, se vidare beträffande 
detta ord S. Lagercrantz ”Stappan och ’älgstocken’”, Ymer 1934, s. 211 ff. 
och G. Tilander, ”Nyare svensk jakthistorisk litteratur”, Namn och bygd 32, 
1944, s. 77. Jfr även J.P Strid, Kulturlandskapets språkliga dimension: Ort
namnen, Stockholm 1993, s. 55.

5. Se även Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län, 2, Lund 1950, s. 260.

6. J. Sahlgren, ”Reaktion och korrektion: En språkpsykologisk och språkhisto- 
risk studie”, Namn och bygd 35, 1947, s. 97 ff.

7. En mer djuplodande diskussion rörande detta förs i V. Dalberg &c J. Kous- 
gård Sørensen, Stednavneforskning, 2, København 1979, s. 159 ff.

8. Jfr till detta bl.a. G. Holm, ”Monoftongeringens kronologi och de finlands
svenska folkmålen”, Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980 (Studier i nordisk 
filologi 62), s. 105 f.

9. Jfr bl.a. J.P.Strid a.a. 1993 flerstädes samt J. P. Strid, ”Malexander”, Studia 
onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson den 23 februari 1989, Uppsala 
1989, s. 391 f., med not 6.

10. Ifrån Värmland exempelvis har E. Rosell lämnat goda exempel på detta 
sistnämnda förhållande. I boken Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv 
(Karlstad 1981, s. 135) säger han bl.a.: ”Att den händelserika KLARÄLVEN en 
gång inte tedde sig som ett enda slingrande blått band intill bilväg är själv
klart. I dess nedre lopp möter vi möjligen ett älvdelsnamn i s[ocke]n-namnet 
Grava ’den (i sandjord) grävande’. [...] Längre upp utefter älven möter vi 
bebyggelsenamn, som sannolikt bör tolkas som ursprungliga älvdelsnamn. 
Inom Grava sn bildar älven forsar vid FORSHAGA och 2 sk Skived ”sjive". 
Redan 1347 nämnes i ett diplom Skificefors. Sjveriges] Ojrtnamn] Vjärmlands 
län] (VII:8) sammanställer detta forsnamns f.l. med ett subst. till no. dial. 
skivja ’göra svängande rörelser’. Forsnamnet skulle väl då kunna tolkas som 
’virvelforsen’ el. ’forsen med el. vid (vatten-)virvlarna’." Sedan fortsätter 
Rosell sin granskning och finner en rad andra, mer eller mindre säkerställda, 
ortnamn som gömmer gamla älvdelsnamn.

Ifrån nordsvenskt område kan flera exempel på detta också andragas, 
vilket framgår av en analys av områdets bebyggelsenamn, jfr T. Bucht, 
”Några ångermanländska ånamn”, Namn och bygd 54,1966, s. 141 ff.

11. För detaljer se L.-E. Edlund i Luleälvssymposiet 1-3 juni 1981 (=Skrifter från 
Luleälvsprojektet, 1), 1981, s. 97 f.

12 Jfr L.-E. Edlund, ”Täfteå: Ett bottniskt ortnamn, dess ursprung och ålder”, 
Studia onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson den 23 februari 1989, 
Uppsala 1989, s. 51 ff.
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13 Frågan är diskuterad i nordisk namnforskning, och goda sammanfattningar 
av forskningsläget ger bl.a. S. Wiklund, Ägonamn vid Luleälven: Om namn
kontinuiteten i Svartlä by i Edefors socken (=Nordsvenska. Skrifter utg. av 
Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet, 3), 1986, s. 27 ff. och 
G. Harling-Kranck, Namn på åkrar, ängar och hagar, Helsingfors 1990, s. 18 
ff. Generella synpunkter på kontinuitetsproblematiken lämnas av S. Brink i 
uppsatsen ”Absolut datering av bebyggelsenamn”, Bebyggelsers og bebyggel- 
sesnavnes alder: NORNAs niende symposium i København 25-27 oktober 
1982 (N O RNA-rapp orter 26), Uppsala 1984, särskilt s. 29 ff.

14. Jfr om namnet Norka L.-E. Edlund, ”Terrängordet och ortnamnselementet 
nurk(a) ~ nork, dess semantik och etymologi”, [Festskrift tillägnad] Ingemar 
Olsson 25 augusti 1988 (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk 
vid Stockholms universitet, MINS nr 28), s. 73 ff.

15. Jfr beträffande KOLLEKTIVA ÖKNAMN L.-E. Edlund, Studier över nordsvenska 
ortsboöknamn (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 
Umeå, Serie B. Namn Nr 2), Umeå 1985, s. 244 f., beträffande FISKBENÄM
NINGAR D. Kornhall, Sydsvenska fisknamn, Lund 1968, s. 278 ff., samt be
träffande VÄXTBENÄMNINGAR S. Fries, ”Uppgifter inom svensk växtnamns- 
forskning”, Saga och sed 1979, s. 32 och M. Svahn, Finnskägg, tåtel och sia. 
Om folkliga namn på gräs (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folkmin
nesarkivet i Umeå, Serie A, Nr 8), Umeå 1991, flerstädes.

16. Mycket tidigt finner man planer på statlig ”omnämning" i norra Sverige, t.ex. 
i samband med ett planerat stadsgrundande i norra Västerbotten. EN sådan 
episod är rätt så obekant, varför den relateras utförligare i detta sammanhang. 
Den 12 november 1666 utfärdades privilegiebrevet för anläggandet av en stad 
i Kåge. Myndigheterna säger sig ha ”Nådigast welat Stadhen och inbyggi arne 
till honeur och heder medh dhet nampnet begåfwa at dhen effter wår högt 
ährade Elskelige K. Fru Moder oppå dhes Godhe behagh gunst och nåde emot 
Stadhen och inwånare Hedwigs Stadh stadigt och oföränderligen heta och 
kalladh blifwa må...”.

Nu blev det dock inget av Hedvigs stad, vare sig av själva stadsanlägg- 
ningen eller av namnbytet. Byn som höll på att bli stad heter nämligen än i 
denna dag Kåge, jfr Boken om Kåge, Kåge 1987, s. 35 ff.

17. Principiellt viktiga aspekter på denotationsförändringar och den härmed för
knippade problematiken belyses dels i symposievolymen Denotationsbyte i 
ortnamn: Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9-11 
oktober 1986 (NORNA-rapporter 37), Uppsala 1988, dels i V. Dalbergs 
avhandling Stednavneændringer og funktionalitet: Analogisk stednavneom
dannelse, epexegetisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske 
toponymer (Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning nr. 33), 
København 1991.

18. Begreppen ”de individuella strategiernas fas” och ”den sociala normeringens 
fas” härrör från U. Telemans uppsats ”Historien och språkhistorien”, Svenskans 
beskrivning 15, Göteborg 1985, s 89, not 1.
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Ortnamn påverkade av 
administration i äldre tid

Sigurd Rahmqvist

D
et ämne, där jag ingår som en av talarna är ju påverkan på 
ortnamn genom administration. Jag tänkte tala om medel
tida förhållanden, eftersom det är det jag känner till och som har 

relevans i det här sammanhanget.
Jag vill redan från början säga att jag tycker man ser ganska få 

spår av någon administrativ påverkan på ortnamn, särskilt om 
man rör sig på bebyggelsenamnsnivå, alltså bynamnsnivån. Där 
är ju de flesta namnen naturligt framvuxna och om vi håller oss 
till Uppland, som jag känner bäst, är de allra flesta namnen av 
mycket hög ålder. Det är på en högre hierarkisk nivå som man 
möter namn påverkade av administration. Jag tänkte kliva upp 
från bebyggelsenamnen till häradsnamnsnivån, när jag nu talar om 
administration.

Under senare tid har det talats mycket om administration, sär
skilt bland arkeologer - man har tyckt sig se administrativa struk
turer långt tillbaka i tiden. Som medeltidsforskare vill jag försöka 
skilja ut ren administration, d.v.s kunglig, eller statlig, administ
ration. Jag menar att någon administration före medeltiden på det 
planet existerar egentligen inte. Det är först under medeltiden, 
närmare bestämt Magnus Ladulås tid, som vi får en stark kunga
makt, en kungamakt som börjar administrera och ordna landet i 
fögderier och ser till att skatteuppbörden sker under ordnade 
former. Det är först då kungen har en kansler till sin hjälp, en 
”utredningsresurs” eller vad man skulle säga. Under tidigare me
deltida kungar och ännu längre tillbaka i tiden rådde ett mycket 
enklare, primitivare system, där kungen kanske inte hade makten 
i hela riket och där man inte hade några stora slott som skulle 
underhållas.

Slottslänens tillkomst under slutet av 1200-talet, då man börjar 
bygga stora slott i Stockholm, Kalmar, Nyköping o.s.v., vilka 
kräver vidsträckta underhållsområden, innebär något helt nytt.
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Det är under denna tid vi får en ny administration som går ut på 
att fördela kronans skatteinkomster från olika distrikt. Vad har 
den satt för spår i ortnamnen? Såvitt jag kan se är det egentligen 
slottslänen, fögderierna, vi talar om: Stockholms län, Gävleborgs 
län, Malmöhus län osv. Det här känner ju alla till, det går tillbaka 
till 1600-talets länsindelning, men grunden för länsnamnen är ju i 
de flesta fall borgnamn eller stadsnamn. Län och fögderier är inte 
några fasta områden under medeltiden. Deras omfattning är be
roende av kronans skiftande administrativa behov vid olika tider. 
Detta gör att indelningen ändras, så att t.ex. Stockholms län aldrig 
har en exakt utsträckning under medeltiden utan växlar hela tiden. 
Inom ett slottslän kan det vidare finnas mindre fögderier eller län, 
såsom gårds- och häradsfögderier. Vissa av länen, eller mindre 
delar av dem, kan under längre eller kortare perioder vara bort
förlänade.

Det jag talat om är administrativ indelning i egentlig mening. 
Den har så småningom lett till vissa förändringar av den gamla 
territoriella indelningen, nämligen häraderna. Man har delat gam
la härader och skapat nya. Detta är något som egentligen hör till 
tiden efter medeltiden, det börjar under Gustav Vasas tid och 
fortsätter under 1600-talet. Gustav Vasas tid är överhuvudtaget en 
viktig period, då stora förändringar sker på fögderinivå. Man 
ändrar t.ex. landskapsgränsen mellan Södermanland och Uppland 
genom att flytta över Ekerö till Uppland. Det leder något senare 
till att ett nytt härad bildas i slutet av Gustav Vasas tid: Färentuna 
härad. Det är inte något medeltida härad utan ett ”hopplock” av 
Mälaröar från olika håll som får status som härad med egen 
häradshövding och som sedan blir etablerat. Det ser jag som ett 
exempel på ett nytt namn. Den medeltida enheten i det här områ
det hette Färingö tingslag, men det omfattade inte alla de öar som 
blev Färentuna härad.

Ett annat exempel, men då är vi framme vid 1600-talet, är 
Örbyhus härad. Det är ett härad bildat kring fogdegården Örby
hus. Här har man slagit sönder den gamla medeltida indelningen 
i Tierps härad och Vendels härad och dessutom lånat bitar från 
Olands härad. På de kartor där häraderna är inritade ser man 
naturligtvis inte de medeltida häraderna Vendel eller Tierp, utan 
bara Örbyhus härad.

Ett annat exempel, från Småland, är Tunaläns härad. Det till
kommer också under Gustav Vasas tid och har sin bakgrund i en 
särskild förläning som under i stort sett hela 1400-talet var den
samma och som gick till olika stormän i östra Småland. Under 
Gustav Vasas tid gör man förläningen till ett härad, varvid man
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fört över en socken från Aspelands härad. För de här häraderna 
bygger jag mycket på Thorsten Anderssons avhandling, där man 
hittar allt grundmaterial. Bebyggelsen i Tunalän är egentligen en 
del av Sevede härad, som har sin centralbygd kring Vimmerby. 
Tunalän är ett exempel på ett härad som bildas sekundärt genom 
administrativa reformer.

Jag vill påminna om att alla dessa administrativa förändringar 
sker väldigt sent. Om vi flyttar oss tillbaka lite i tiden så kommer 
vi in på de regelrätta häraderna. Härader eller hundaren är de 
primära indelningsenheterna under medeltiden. Häradet är ett 
tingslag, den juridiska enheten, och den är i regel, särskilt under 
äldre medeltiden, densamma som för skatteuppbörd och militära 
behov. Nu talar jag naturligtvis om de gamla kärnbygderna i riket. 
Man kan säga att häraderna fungerade som ett slags administra
tiva enheter men inte på en sofistikerad nivå, som slottslän och 
fögderier, utan här bygger systemet på gamla bygdesammanhang 
av långt äldre datum än medeltiden. Det är naturligt att man i 
t.ex. Tierp, som är en stor sammanhållen bygd, har gemensamt 
ting och uppfattar sig som en gemensam bygd och tillsammans 
betalar skatt till kronan. Det är ju så att det medeltida skattesys
temet är i stort sett kollektivt. Det är först på Gustav Vasas tid 
som fogdarna kommer ut och taxerar varenda bonde och skriver 
upp dem i jordeboken. Tidigare gjorde man upp inom häradets 
ram hur skatten skulle fördelas. Det viktiga var att t.ex. summan 
200 mark gavs till kungens fogde på rätt datum.

När det gäller förändringar av den territoriella indelningen un
der medeltiden har jag naturligtvis inte överblick över hela landet. 
Med hjälp av det jag gjort för Det medeltida Sverige och det jag 
kan få fram ur litteraturen, i synnerhet Thorsten Andersson, vill 
jag ge exempel på delningar av gamla härader, eller gamla land 
som Thorsten säger, i Småland. Under medeltiden (troligen på 
1300-talet) avskildes Stranda härad, grannbygd till Tunalän, ur 
Handbörd. Stranda är ett nytt namn, som vid 1400-talets mitt 
ersatte det gamla häradsnamnet Norrabygd. Ett annat exempel 
från Småland är Möre härad. Möre är ett urgammalt namn på 
den öppna kustbygden kring Kalmar. Det delas i två härader - 
Södra Möre och Norra Möre - ganska sent, kring 1300-talets mitt. 
Tidigare var alltså hela Möre ett härad. Det gamla landet Njudung 
mitt i Småland var ungefär vid samma tid delat i Västra härad och 
Östra härad. De blev häradsnamnen Västra härad och Östra härad, 
också de resultatet av en administrativ reform.

Delningen av Möre och Njudung har egentligen ingenting att 
göra med skatteuppbörd utan snarare med det judiciella systemet.
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I dessa gamla land har det nämligen skett en stor bebyggelse
ökning, en kolonisation av skogsbygder, under medeltidens lopp. 
Vid mitten av 1300-talet har de här områdena blivit så folkrika 
att man av praktiska skäl delat dessa stora härader i två tingslag 
med varsin häradshövding. I landet Möre, som har en mycket lång 
utsträckning - från Brömsebro till trakten av Pataholm - har 
befolkningen vid denna tid ökat med kanske en tredjedel genom 
kolonisation av skogarna inemot Värend. Förmodligen är det 
något liknande i fallet Njudung. Där har vi inte lika tydlig kolo
nisationsbygd som i Möre, men det har skett en förtätning av 
bygden överallt i Småland under den här tiden.

Thorsten Andersson har ju klart visat att de här gamla härads- 
namnen, som är bygdenamn - Möre, Njudung, Tjust - är mycket 
gamla namn på naturligt sammanhållna bygder. De har som sagt 
ingenting med administration att göra. I Uppland däremot finns 
ett antal hundaren som ligger bredvid varandra och som har namn 
som langbundare, sjöhundare o.s.v och där man tycker sig se en 
viss överensstämmelse i storleken. Här är det naturligt att tänka 
sig att det ligger någon reglerande, administrativ, tanke eller prin
cip bakom. Men det finns också i Uppland flera exempel på namn 
på gamla bygder eller land. Jag har nämnt Tierp som är mitt 
speciella exempel - Oland är ett annat.

För att nu kort beröra saken på bynamnsnivå finns det som jag 
ser det strängt taget bara en namntyp som har samband med 
administrativ indelning i äldre tid och det är Husby, som Thorsten 
nämnde igår. Husaby är en beteckning som åsätts vissa egendomar 
- det kan vara byar eller storgårdar - i synnerhet i Mälardalen 
och framförallt i Uppland. Där tycker man sig se en husaby under 
medeltiden i nästan varje hundare. Det är alldeles tydligt att hu
sabyarna ingått i något system, och utmärkande för dessa egen
domar är att de i regel är kronojord - de räknades till Uppsala 
öd. Emellertid har systemet varit inaktuellt redan på Magnus 
Ladulås tid, för då börjar kungen avyttra husabyar på vissa håll, 
han byter bort dem eller donerar dem till kyrkor och kloster. Det 
syns också i DMS:s material, i ägoförhållandena på 1500-talet, att 
det är långt ifrån alla husabyar som ägs av kronan; i flera fall 
uppvisar dessa byar en blandad ägobild. Uppenbarligen är hus- 
abyorganisationen på Magnus Ladulås tid delvis föråldrad, och 
förklaringen är just det helt nya systemet med de dyra slotten man 
börjat bygga. Nu är man inte längre betjänt av små förvaltnings- 
gårdar som knutpunkter ute i landskapet. Husabyarna tillhör ett 
äldre, enklare administrativt system.

Ofta är det ju så i Uppland att husabyn är den enda kronoegen-

Ortnamn påverkade av administration i äldre tid
Sigurd Rahmqvist
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domen i ett helt härad och i många fall kallas byn under medel
tiden Konungs Husaby. Husaby är alltså ursprungligen en benäm
ning på en egendom, inte ett ortnamn. Benämningen har trängt 
undan byarnas eller egendomarnas ursprungliga ortnamn i nästan 
alla fall, men i det medeltida materialet kan vi i flera fall se vad 
det gamla namnet var. Det tydligaste exemplet kanske är Husaby- 
Ärnavi, som heter Husby-Långhundra idag. Där är Ärnavi det 
gamla bynamnet. Vi får alltså under medeltiden ett dubbelnamn, 
som används som sockennamn hela medeltiden ut. Sedan har man 
beslutat kalla socknen för Husby-Långhundra istället, eftersom 
den ligger i Långhundra härad och för att skilja den från andra 
uppländska socknar med namnet Husby, som t.ex. Husby-Ärling- 
hundra och Husby-Lyhundra. Det finns flera andra exempel på 
denna företeelse.

Husaby är alltså ett ”administrativt” namn, en beteckning som 
så småningom blivit ett ortnamn. I detta sammanhang vill jag peka 
på en ortnamnsgrupp, som också antagits ha med äldre administra
tion att göra, nämligen bo-bosgård-bogård. Man har tänkt sig att 
gårdar med namnet Bo ingått i något slags system längs Upplands
kusten, kanske ett försvarssystem, där de utgjort stödjepunkter 
eller förvaltningsgårdar. Detta är väl möjligt, men det besvärliga 
är att de här Bo-namnen uppträder väldigt sent. Vi har t.ex. Bo 
på Lidingö, som Ståhle skrivit om. Namnet är belagt i slutet av 
1300-talet, men samtidigt heter byn Viggeby. Jag tolkar det så att 
Bo är en beteckning på en gård som haft en speciell funktion, men 
den funktionen ligger inte på den här högre nivån utan inom ett 
godskomplex. Alla de här Bo-gårdarna vi känner till är nämligen 
stormannagods, knutet till frälset på något sätt, och Bo är namnet 
på huvudgården i ett mindre godskomplex. Det gäller i Österåker, 
det gäller på Munsö, där vi har namnformen Bona. Denna namn
form är belagd först omkring 1530; tidigare hette egendomen, som 
tillhörde ärkebiskopen, Munsö gård. Helgö är en gammal högfrälse 
sätesgård från 1200-talet; den heter Helgö gård hela tiden men i 
början av 1500-talet dyker namnet Bo upp i en privat jordebok. 
Det är den gamla huvudgården på Helgö.

Bosgård är enligt min tolkning i stort sett samma sak som Bo. 
Det är ju mycket omskrivet för Östergötland och det är typiskt 
för stora egendomar, som har ägts av aristokratin, där en jordä
gare äger i princip hela byn. Huvudgården, den del av egendomen 
som brukas med stordrift, kallas för Bosgården. Den kan sedan 
vara delad, som Staffan Helmfrid har visat. Resten av byn är en 
landboby. Bosgårdarna har ingenting med någon kronans ad
ministration på häradsnivå eller liknande att göra utan Bosgården
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är helt enkelt namnet på huvudgården i ett privatägt gods
komplex. Det är något som har med driftsförhållanden inom 
egendomen att göra. Det spelar därvid ingen roll om det är Lin- 
köpingsbiskopen, kungen eller lagmannen i Östergötland som är 
jordägaren. Det finns för övrigt Bosgårdar belagda under medel
tiden även i Uppland, så det är inte bara en Götalandsföreteelse, 
men jag menar att det har precis samma funktion som det som 
kallas för bogård eller huvudgård i medeltida handlingar. Den 
ligger på samma sätt inom en sådan här storgodsdomän och har 
en funktion på den nivån.
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Den administrativa hanteringen av 
ortnamn

Göran Ulfsparre

Inledning

A
tt de kulturhistoriska värdena i våra ortnamn bör bevaras 
och vårdas har samtliga parter med arbetsuppgifter inom 
ortnamnsvårdens arbetsområde uttalat sitt starka stöd för. Riks

antikvarieämbetet har sedan 1970-talet varit författningsenlig re
missinstans i samband med fastighetsregisterreformens genomfö
rande - ett arbete som pågått i snart 20 år. Ämbetets uppgift är 
att bevaka kulturmiljövårdens intressen i ortnamnsfrågor. I arbe
tet med att försöka slå vakt om de kulturhistoriska värdena i våra 
ortnamn uppstår det ibland av naturliga skäl konflikter beroende 
på olika intressenters motiv i samband med administrativa åtgär
der; ämbetets intressen kan då kollidera med andra värderingar 
än de kulturhistoriska. Under de år jag varit verksam med att 
handlägga ärenden i samband med beteckningsreformen och i 
enskilda ortnamnsfrågor har jag kunnat notera att uttrycken för 
att bevara kulturhistoriskt och socialt värdefulla ortnamn har 
formulerats allt kraftfullare. Det starka stöd ortnamnen åtnjuter i 
mera allmänt hållna uttalanden förverkligas dock inte alltid i 
tillämpningarna.

B eteckningsr ef ormen
Vilka negativa effekter på ortnamnen har då olika administrativa 
åtgärder i den statliga och kommunala namnverksamheten med
fört? Vid arbetet med beteckningsreformen ansåg somliga kom
munala fastighetsregistermyndigheter det fördelaktigt att anpassa 
och samordna förslagen till traktnamn och traktindelning till 
kommunens officiella kommundelsindelning för planerings- och
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redovisningsändamål. Den kommunala indelningen för olika än
damål var vid tiden för jord- och stadsregistrets reformering så 
fast att en anpassning till den skulle innebära att kulturhistoriskt 
värdefulla ortnamn försvann som fastighetsnamn i det nya fastig- 
hetsregistret, dvs. att deras hävdvunna funktion som registernamn 
skulle gå förlorad och det kulturhistoriskt värdefulla sambandet 
mellan traktnamnet och den gamla bebyggelsen skulle brytas.

Vid granskningen av fastighetsregistermyndigheternas förslag 
till traktnamn och traktindelning har jag kunnat konstatera att 
resultatet på riksnivå blivit ojämnt. I det nya fastighetsregistret 
avspeglas de olika ambitionsnivåerna under den tid då arbetet med 
registret pågått i skiftande bevaringsgrad av namnskatten i jord- 
och stadsregistren. I ett inledningsskede fick de ortnamnsvårdande 
myndigheterna i huvudsak inrikta sig på att plädera för att bevara 
de namn som utgjordes av ålderdomliga bynamn. Vid mitten av 
1980-talet - efter 10 års arbete - hade de myndigheter som hävdade 
bebyggelsenamnens kulturhistoriska värde flyttat fram sina posi
tioner. Granskningsarbetet började nu ge resultat, och vi kunde 
bl.a. notera att förståelsen för ett bevarande av de gamla bynamnen 
ökat hos fastighetsregistermyndigheterna. Våra synpunkter hade 
nått ut och givit resultat. Även den statliga utredningen Ortnamns 
värde och vård fick en positiv inverkan på det fortsatta arbetet 
med beteckningsreformen. Fram till i dag har reformen löpt rela
tivt friktionsfritt och vi förhandlar huvudsakligen om att bevara 
avsöndringsnamn och enklaver med kulturhistoriskt samband 
med moderbyn samt att få namnens form och stavning korrekta. 
Fastighetsnamnen i det nya fastighetsregistret har med andra ord 
blivit bevarade i större utsträckning i de län som granskats sedan 
1985.

För att kunna bevara ”kolliderande namn” i jordregistret ska
pades en ny typ av beteckning där sockennamnet och bynamnet 
tillsammans fick utgöra det nya traktnamnet i fastighetsregistret, 
dvs. beteckningar som Funbo-Berga och Danmarks-Ekeby. Dessa 
s.k. dubbelnamn eller bindestrecksnamn är administrativa namn
produkter och endast skapade för att kunna särskilja dem i den 
administrativa hanteringen. Men en viktig fråga är, om dessa 
namnbildningar kommer att slå igenom och i så fall i vilken 
omfattning. Vilken effekt kommer kartans redovisning att få? I ett 
längre tidsperspektiv är det osäkert vilken namnform som kommer 
att användas. Vad vi redan idag vet är att dubbelnamnen förekom
mer i mer allmänt bruk, t.ex. i annonser i samband med köp och 
försäljning av fastigheter.

Den administrativa hanteringen av ortnamn
Göran Ulfsparre
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Fastighetsbildning
Parallellt med reformarbetet har vi som uppgift att bevaka 
namnfrågor i samband med olika fastighetsbildningsförrättningar. 
Det har då - paradoxalt nog - visat sig att vi inom ramen för 
reformen kan bevara ett namn, som senare kan gå förlorat i ett 
fastighetsbildningsärende. Lantmäteriverket har på regeringens 
uppdrag undersökt hur många fastighetsnamn som försvunnit 
som registerbeteckningar vid sammanläggning av fastigheter sedan 
fastighetsbildningslagen trädde i kraft 1972. Undersökningen visa
de att ca 3700 fastighetsnamn hade försvunnit under perioden 
1972-91. Uttryckt i procent utgjorde förlusten 3% av det totala 
antalet traktnamn (120 000). Som synes innebär administrativa 
åtgärder vid fastighetsbildningar av olika slag att fastighetsbild
ningslagen har en negativ inverkan på möjligheten att slå vakt om 
namnskatten i fastighetsregistret.

Postens adresseringssystem
I sin slutrapport Översyn av postnummersystemet har Posten åter
igen aktualiserat förslaget att vid adressering av post till mottagare 
på landsbygden bör i första hand vägnamn + nummer användas 
som utdelningsadress i stället för våra by- och gårdsnamn. Från 
ortnamnsvårdens sida har vi i flera sammanhang uttalat oss mot 
ett sådant system. Vi menar att Postens förslag rimmar illa med 
den traditionella namngivningen på landsbygden och att använd
ningen av vägnamn med lokaliserande funktion är helt främmande 
för landsbygdens namnsystem. Vidare anser vi att de nedärvda by- 
och gårdsnamnen i stället bör vara normgivande vid utformningen 
av landsbygdens utdelningsadresser.

Avrundning
Låt mig få avsluta min presentation med att redovisa några enskil
da fastighetsägares reaktioner på föreslagna namnändringar. I det 
ena fallet rörde det sig om namnet Avla Nergår den, där gårdsnam
net utgick i enlighet med principerna för beteckningsreformen. 
Ägaren till fastigheten ville att även namnet Avla skulle utgå. Han 
hade nämligen forskat i gårdens äldre historia och då kommit fram
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till, som han formulerade det, ”att kanske minnet av den skoma- 
karfamilj (med 12 barn) som vid början av seklet bebodde fastig
heten hedras speciellt av namnet ’Avla’ (sett som verb), men andra 
hänsyn gör likväl att den sortens tidsfördriv numer inte brukar 
uppmärksammas i namnet på den fastighet där verksamheten 
bedrevs". I det andra fallet hade namnet Lida föreslagits utgå för 
fastigheten Lida 1:3. Den tidigare delägaren till fastigheten skriver 
i sin erinran ”numera ägs denna fastighet av min f.d. make. Att 
fastigheten inte längre skall heta Lida tycker jag låter utmärkt. JAG 
har åtminstone lidit klart".

Den administrativa hanteringen av ortnamn
Göran Ulfsparre
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Administrativa åtgärder som 
påverkat ortnamnen

Hans Ringstam

V
erbet påverka har vållat mig visst bryderi. I administrativa 
sammanhang används naturligtvis ortnamn. Därmed påver
kas användningen av de aktuella namnen på så sätt, att de utöver 

det övriga bruket används i ytterligare ett sammanhang.
I en administrativ användning kan ortnamnens genuina syftning 

ändras. I fastighetsregistret används ortnamn som namn på s k 
trakter. Med trakt avses då en grupp av fastigheter med samma 
namn. I den användningen kan t ex ett bebyggelsenamn få sin 
ursprungliga syftning vidgad. Är det då en påverkan på namnet? 
Och, vad betyder det, att ett visst namn inte behövs för något 
administrativt objekt, t ex som namn på en trakt i fastighetsregis
tret? Innebär det också en administrativ påverkan på namnet, att 
det inte används administrativt, eller att det upphör att användas 
administrativt?

Lantmäteriet och ortnamnen
Inom lantmäteriet finns en lång tradition i fråga om användning 
och hantering av ortnamn inom två huvudområden, nämligen dels 
kartläggning, dels registrering av mark.

1628 fick Sverige ett statligt lantmäteri. Uppgiften var kartlägg
ning. I en instruktion från 1643 finns det föreskrivet, att kartorna 
skall redovisa städer, kyrkor, herrgårdar, byar osv, alla med sina

NAMN.
Jordreformerna på 17- och 1800-taIen medförde en omfattande 

storskalig kartläggning med en betydande namnredovisning. Stor- 
skifteskartorna täcker t ex större delen av de på 1700-talet bebod
da områdena.

I och med de moderna kartserierna på 1900-talet har systema
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tiska insamlingar av ortnamn gjorts. Namnen har sedan genom
gått språklig granskning innan den skriftliga formen fastställts och 
namnen redovisats på kartorna.

Parallellt med kartläggningen har en bokföring av mark före
kommit. 1524 beslutade Gustav Vasa om en allmän jordebok. 
Denna kronans jordebok ajourfördes fram till 1880-talet. 1908 fick 
vi förordningen om jordregister. De ortnamn, som fanns i jorde- 
boken, fördes över till jordregistret endast ortografiskt moderni
serade.

Antalet namn i jordregistret beräknades 1968 till ca 120 000. 
Detta är i princip Sveriges alla bebyggelsenamn, bortsett från 
smånamn på torp och liknande. Sedan dess har också stadsdels- 
namnen tillförts registret i betydande utsträckning.

Namnen i fastighetsregistret har undergått systematisk gransk
ning två gånger,

□ dels vid framställningen av nya ekonomiska kartan,
□ dels vid upprättandet av det nya fastighetsregistret, ett arbete 

som fortfarande pågår.
Språkexperter, kulturhistoriker, fastighetsägare och kommuner har 
deltagit i detta arbete.

När det gäller kartläggning och bokföring av jord torde påver
kan på ortnamnen främst handla om, att mängder av namn doku
menterats och att många av namnen för första gången fått en 
skriftbild. Ett stort arbete har också lagts ned på att få denna 
skriftbild så bra som möjligt utifrån olika hänsyn. Genom att det 
svenska territoriet varit relativt sammanhållet under historien, har 
den nämnda namndokumentationen blivit ganska rikstäckande. 
Här framstår Sverige som världsunikt. Administrationens doku
mentering av ortnamn torde därför knappast kunna överskattas.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam

Administrativa indelningssystem
En fastighet är en administrativ enhet i fastighetsregistret. Till en 
fastighet hör ett innehåll. Detta kan bestå av mark och vatten samt 
andelar i samfälligheter och andra rättigheter. En fastighet behö
ver inte ha någon egen mark. Omvänt tillhör dock all mark olika 
fastigheter. Därigenom får vi en administrativ indelning av landet, 
som kan jämföras med andra indelningssystem. Vi har som bekant 
indelningar i län, kommuner, stift, församlingar, lantmäteridist- 
rikt o.s.v.

Namnsättningen av sådana indelningsenheter sker som regel
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med hjälp av ett ortnamn, som står som genitivattribut framför 
ett huvudord. Huvudordet anger typen av indelningsenhet: Öster
götlands län, Uppsala kommun, Göteborgs stift, Gävle Staffans 
församling, Alingsås lantmäteridistrikt etc.

Även fastigheter är namnsatta. I vad mån en fastighets namn 
också är namn på den mark, som tillhör fastigheten, kan man 
fundera över. Lantmäterikartorna tycks skilja på byn och den till 
byn hörande marken. Marken anges med t.ex. ”Berga bys ägor”. 
När en socken anges betraktas däremot marken som bärare av 
namnet: ”Bergsbrunna ägor och Danmarks socken gräntza häre
mot”.

Socknen anges således som territoriell men inte byn.
Vi kan alltså säga, att bymark har angivits som tillhörig den 

ägande byn. Det går inte att utan vidare påstå, att bynamnet också 
syftar på byns mark. Man kan ju i sammanhanget tänka på, att 
det knappast är möjligt att peka på en åker eller en skog och säga, 
att där ligger Berga. Det går däremot att med hänsyftning till 
bebyggelsen säga, att där borta ser vi Berga.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam

Fastighetsindelningen
Fastighetsindelningen är det mest finmaskiga indelningssystem vi 
har med mer än tre miljoner enheter. Som alla indelningssystem 
undergår dock fastighetsindelningen förändringar. Genom att ny
bilda eller ombilda fastigheter ändras indelningen. Man kan säga, 
att fastighetsindelningen grundas på två faktorer, nämligen

□ markanvändningen och
□ ägarförhållandena.

Båda faktorerna har ekonomisk bakgrund, och under tidernas 
lopp har två motverkande krafter på ett övergripande sätt påver
kat fastighetsindelningen:

□ en sönderdelande KRAFT; enheter har genom arv och försälj

ning delats upp och styckats sönder, så att de till sist kan ha 

blivit svåra att utnyttja;

□ EN SAMMANFÖRANDE KRAFT; den har främst utgått från stats
makterna med krav på rationellare indelning av marken; kon
kret har den tagit sig uttryck i 17- och 1800-talens 
skiftesreformer samt 1900-talets myndighetsstyrda jord- och 
skogsbruksrationalisering.

En indelning av marken i fastigheter är rationell för samhället på
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olika vis (vid köp, försäljning, rättsskydd, kreditgivning, markpla
nering, beskattning, folkbokföring). Det är också naturligt att 
denna indelning grundas på markanvändning och ägande. Man 
kan fråga sig, vad den annars skulle grundas på? Det betyder, att 
ändringar i ägande och markanvändning initierar ändringar i fas
tighetsindelningen. Man kan ju teoretiskt tänka sig att permanenta 
dagens fastighetsindelning under förevändning, att just dagens 
indelning är så värdefull ur någon aspekt, att andra samhällsfunk
tioner får underordna sig detta högre värde. Det gäller då att 
beskriva denna överordnade nytta eller detta högre värde.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam

Utredning
Mot bakgrund av fyra riksdagsmotioner fick lantmäteriverket för
ra året regeringens uppdrag att bl.a. utreda, hur många traktnamn 
som försvunnit vid fastighetssammanläggningar. Uttryckt på ett 
annat sätt kan man säga att frågan gällde, hur många ortnamn 
som inte längre behövs som administrativa namn i fastighetsregis- 
tret.

Genom en fastighetsbildningsåtgärd kan följande förändring i 
fastighetsindelningen ske.

Fastigheterna Botarve 1:3 och Smiss 2:2 gränsar till varandra.
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Genom en åtgärd, som kallas fastighetsreglering, förs all mark som 
tillhör Smiss 2:2 över till Botarve 1:3. Smiss 2:2 avregistreras me
dan Botarve 1:3 utökas med den mark, som tidigare tillhört Smiss 
2:2.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam

} htm nit

Om inte någon annan levande fastighet är registrerad med namnet 
Smiss, upphör detta att vara fastighetsnamn (traktnamn). Det 
finns dock kvar i fastighetsregistret som namn på avregistrerad 
enhet.

Om ett område med bebyggelsen Smiss senare avstyckas från 
fastigheten Botarve 1:3, registreras styckningslotten, dvs den nya 
fastigheten, med namnet Smiss. Namnet blir åter ett levande fas
tighetsnamn, så snart det finns ett objekt för detta.

I den efterfrågade utredningen undersökte vi 20-årsperioden den
1 jan 1972-31 dec 1991, d.v.s. den tid, under vilken fastighetsbild
ningslagen verkat. 117 län avregistrerades under denna period ca
2 600 trakter. Om vi förutsätter, att dessa 17 län är representativa 
för hela landet, kan vi extrapolera talet 2 600 till 24 län. Vi får då 
ca 3 700 namn, som under denna tid upphörde att vara namn på 
någon levande fastighet.
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Diagram 1 visar frekvensen avregistrerade trakter i de 17 länen 
fördelade efter en tidsaxel. Antalet avregistrerade trakter minska
de under den undersökta perioden. För 1991 är medelvärdet 3 
avregistrerade trakter per län och år jämfört med nära 8 för hela 
perioden. Den relativt höga frekvensen avregistrerade trakter vid 
periodens början kan bero på, att det vid fastighetsbildningslagens 
ikraftträdande 1972 fanns en bristande överensstämmelse mellan 
ägarförhållanden och brukarförhållanden. Anledningen skulle 
vara, att fastighetsbildning över sockengräns i princip tidigare inte 
varit möjlig.

Diagram 1.
Avregistrerade trakter p.g.a. fastighetsbildning 

tøtal i 17 län under perioden 1 jan 1972 - 31 dec 1991
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I övrigt har under 1970- och 80-talen jord- och skogsbrukets 
rationalisering drivits som en medveten policy av statsmakterna. 
Jordförvärvslagen har varit ett instrument för denna policy och 
lantbruksnämnderna har som förutsättning för jordförvärv kun
nat kräva fastighetsbildning. 1979 skärptes kraven i jordförvärv
slagen i syfte att skapa bärkraftiga jordbruksföretag och i syfte att 
stärka sambandet mellan ägande och brukande. Den skärpta lag
regleringen lättades den 1 jan 1987. Genom ändringar i jordför
värvslagen den 1 juli 1991 har den myndighetsdrivna struktur
rationaliseringen generellt upphört.

De avregistrerade fastigheterna i undersökningsmaterialet har 
varit föremål för fastighetsbildningar, som främst avsett jord- och 
skogsbruksrationaliseringar samt genomförande av kommunala 
detaljplaner. Andra fall har gällt mer udda syften, såsom bildandet 
av militära övningsområden etc. Särskilt är det dock skogsbola
gens ambitioner att sammanföra sin mark till så få enheter som 
möjligt, som medfört många avregistrerade trakter.

Merparten av de namn, som under den här perioden försvunnit 
som levande fastighetsnamn, har varit namn på endast en fastig
het. Andra trakter har bestått av två eller, i mindre utsträckning, 
tre fastigheter. Det tycks alltså inte som om den aktuella marken 
vid tillfället för fastighetsbildningen varit registrerad som tillhörig 
någon by. Samtidigt konstaterade Ortnamnsarkivet i Uppsala, att 
merparten av namnen finns i jordeboken eller finns upptecknade 
i arkivets samlingar.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam

Slutord
Orsaken till den livliga diskussionen i senare tid om ortnamnen i 
fastighetsregistret torde vara den omfattande fastighetsbildningen 
under de senaste decennierna. Den beror i sin tur på andra skeen
den i samhället. Jag vill peka på den ekonomiska expansionen 
under 1970- och 80-talen med stor markexploatering och byggna
tion. Till detta kommer jord- och skogsbrukets rationalisering. 
Kommunreformerna hade då redan påbörjats och gjort, att indel
ningen i borgerliga kommuner fjärmats från sockenindelningen. 
Den nya fastighetsbildningslagen medförde en anpassning till de 
nya förhållandena och möjliggjorde fastighetsbildning över sock
engräns. I överensstämmelse härmed blev de nya större kommu
nerna registerområden i det nya fastighetsregistret.

Ortnamnsutredningen 1982, och senare riksdagen, ansåg att
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man skulle ta hänsyn till ortnamnen mer än vad som dittills gjorts 
vid fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Däremot skulle 
man inte ändra reglerna för dessa funktioner.

På lantmäteriverket har vi sedan dess givit ut råd och föreskrif
ter, som har med ortnamnsvården inom fastighetsområdet att 
göra. Allt ryms dock inom oförändrade lagar och förordningar. 
Det innebär, att en yrkad fastighetsbildningsförrättning inte kan 
avslås på grund av hur namnsättning och registrering kommer att 
bli.

I dag tycks det vara de stora skogsägarnas rationaliserings- 
strävanden, som medför de största sammanläggningarna av mark. 
Man kan säga, att den ekonomiska och fysiska verkligheten i det 
fallet redan är förändrad. Den skogsmark, det är fråga om, tillhör 
redan bolagen eller staten och inte längre olika byar, även om 
dessa i fastighetsregistret fortfarande kan ha sina namn på fastig
heterna.

Om man med lagstiftning skulle skapa hinder för t ex skogsbo
lagens sammanläggningar av sina marker, blir detta bara ett hin
der för den registreringsmässiga uppföljningen av den faktiska 
förändring, som redan ägt rum.

Det måste i det sammanhanget, vad jag kan förstå, gå att visa 
på värden med sådana restriktioner, värden, som överstiger de 
samlade fördelarna i samhället av att mark, som den alltid i 
princip hittills gjort, redovisas utifrån sin användning och sin 
ägare.

Administrativa åtgärder som påverkat ortnamnen
Hans Ringstam
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Stedsnavn i flerspråklige områder 
i Norge
Hvordan norske, samiske og finske stedsnavn bru
kes i offisiell og uoffisiell sammenheng i Norge

Kaisa Rautio Helander

7
.denne artikkelen tar jeg for meg noen hovedlinjer angående 
bruk av stedsnavn i flerspråklige områder i Norge. Jeg behand
ler dette temaet spesielt fra minoritetsspråkenes synsvinkel - altså 

utfra hva slags stilling de samiske og finske navnene har hatt og 
har i dag spesielt i offisiell bruk. Om uoffisiell bruk kan man si, 
at stedsnavnene lever i muntlig bruk: når man snakker disse språ
kene, bruker man også stedsnavnene på det aktuelle språket.

Innholdet i artikkelen består av to hoveddeler:
I begynnelsen beskriver jeg kort bruken av stedsnavn i flerspråk

lige områder før den nye stedsnavnloven trådte i kraft i Norge 
1. juli 1991. Denne historiske delen er med fordi den danner 
grunnlaget for dagens situasjon. Den andre hoveddelen handler 
om den nye stedsnavnloven og dens betydning for minoritetssprå
kene samisk og finsk, spesielt hva gjelder stedsnavnbruk i offentlig 
sammenheng.

Denne artikkelen tar for seg allmenne linjer som er typiske for 
det flerspråklige området i Norge. Når det her er snakk om fler
språklige samfunn i Norge, kan det være enten to- eller trespråk- 
lige samfunn. Tospråklige områder i Norge strekker seg i sør til 
Sør-Trøndelag og Nordre Hedmark, altså til det sørsamiske språk
området. Trespråklige samfunn der det snakkes norsk, samisk og 
finsk har vi i Nord-Norge fra Lyngen til Sør-Varanger.

Bakgrunn: situasjonen før den nye stedsnavnloven
Når det gjelder stedsnavn i det trespråklige området i Nord-Norge 
er den historiske hovedlinje for låneretning av stedsnavn oftest fra 
samisk til finsk og fra finsk videre til norsk. Dette har å gjøre med 
bosetningshistorien i Nord-Norge og gjelder spesielt i de områdene 
der finsktalende innvandrere har bosatt seg. Historisk sett har
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disse samfunnene lenge vært tospråklige, slik at folk flest har 
snakket samisk og finsk. Det norske språket er yngst i det tre- 
språklige området. Dette ser man også i stedsnavnene. Ofte er det 
slik at opprinnelige samiske stedsnavn har blitt lånt til finsk og 
derifra videre til norsk.

Et typisk eksempel er bygdenavnet Kautokeino: 
samisk > finsk > norsk
Guovdageaidnu Koutokeino Kautokeino

Det som er typisk både i dette eksemplet og i de fleste trespråklige 
stedsnavn, er at den norske - eller ofte fornorskede - formen har 
til i dag vært brukt som det eneste offisielle navn av disse tre 
navnene. Samiske og finske navn har levd uoffisielt, dvs. i muntlig 
bruk fra gener asjon til generasjon.

Samiske og finske stedsnavn på kart
Til i dag har bare samiske navn vært brukt i ganske stor grad på 
kart, de finske navnene har ikke vært i bruk like systematisk på 
kartene. I de første offisielle Amtkartene som kom til fra 1860, har 
man samiske stedsnavn spesielt i Troms og Finnmark fylke1. Når 
man kommer så langt som til 1950-tallet og Norges Geografiske 
Oppmåling begynner å produsere topografiske kart i målestokk 
1: 50 000, tar man de samiske stednavnene systematisk i bruk 
på kartene. Man har tatt som prinsipp å bruke de navn på kart 
som er i bruk blant lokalbefolkningen. I dette arbeidet har NGO 
(og senere Statens kartverk) brukt også fagfolk som stedsnavnkon
sulenter og disse konsulentene har vært ansvarlige for behandling 
av navnematerialet. Professor Knut Bergsland og universitetslektor 
Thor Frette har vært ansvarlige for de samiske stedsnavnene i 
kartarbeidet2.

Man kan si at hele dette kartarbeidet og innsatsen til disse to 
fremste eksperter på samiske stedsnavn (Knut Bergsland og Thor 
Frette) har skapt et uerstattelig grunnlag for vårt arbeid i dag. Uten 
Statens kartverks kartnavn spesielt på topografiske kart og uten 
det samiske navnematerialet på arkivkort som Thor Frette har 
laget i forbindelse med kartrevisjonen for Kartverket, hadde vi 
som i dag jobber med den nye stedsnavnloven måttet stå på bar 
bakke og begynne rett og slett fra null.

Finske navneinnsamlinger i Nord-Norge som stort sett er blitt 
finansiert av Navnearkivet i Helsingfors er igjen til stort hjelp i 
det fremtidige arbeidet med finske stednavn.

Før den nye stedsnavnloven trådte i kraft har man hovedsakelig 
brukt to samiske ortografier i kartarbeidet: den sør- og nord-
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samiske ortografien. Dette betyr i praksis at alle samiske stedsnavn 
på det lulesamiske området er skrevet på kart med nordsamisk 
ortografi og nesten alle andre kartnavn er også fremdeles på 
tilpasset gammel ortografi.(enten på sør- eller nordsamisk). Når 
det gjelder de finske stedsnavnene er det bare rundt et par hundre 
finskspråklige navn på topografiske kart3 og disse navnene er 
skrevet med norsk ortografi. Dfctte betyr at vi har et stort arbeid 
i vente i framtida for å få navnene overført til gjeldende ortografi 
både på alle tre hoveddialekter i samisk og på finsk.

Samiske og finske stedsnavn i annen offentlig bruk: spesielt på 
vegskilt
I andre offentlige sammenhenger som f.eks. på vegskilt er det mye 
mer sporadisk bruk av samiske og/eller finske navn. Finske navn 
eksisterer nesten ikke på skilt eller de er skrevet med norsk orto
grafi. Ofte har man navneformer som er fornorskninger av spesielt 
det samiske navnet. Det ser ut til at tospråklig - for ikke snakke 
om trespråklig - skilting har vært og ser fremdeles ut til å være 
en ganske fremmed tanke i Norge.

I vegskilting har man til i dag brukt to forskjellige måter å skilte 
flerspråklige steder:

Navn på grender, bygder eller tettsteder har oftest navn på 
norsk selv om man tydelig kan se av navneformen at den egentlig 
er enten av samisk eller noen ganger av finsk opphav: F.eks.

navn på vegskilt: DORRAS < navn heter på samisk Doarrås

navn på vegskilt SEIDA < navn heter på samisk Sieiddå
Disse hybridformene har etterhvert blitt oppfattet som norske 
former av de opprinnelige stedsnavnene som her er altså: Doarrås 
og Sieiddå.

Naturnavn og mindre piasser (bygder) kan spesielt i Indre Finn
mark også ha blitt skiltet bare på samisk. F.eks.

navn på vegskilt: ÅJONJÅRGA

navn på vegskilt: LÅHPOLUOPPAL
navn på vegskilt: GIEVDNEGUOIKA

Det er verdt å merke seg at denne måten å skilte steder på mino
ritetsspråk gjelder vanligvis bare det sterkeste nordsamiske språk
området. Denne vegvisningsmåten har ikke blitt praktisert syste
matisk i andre nordsamiske områder som f.eks. på kysten og ikke 
heller i det lule- eller sørsamiske området eller i de finskspråklige 
områdene.

Stedsnavn i flerspråklige områder i Norge
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Den offisielle navnebruken med norske navn spesielt på skilt og 
annen daglig navnebruk (som f.eks. navn på postkontor) har 
etterhvert også kunnet påvirke den tradisjonelle navnebruken på 
samisk eller finsk. Dette betyr at man så smått også kan begynne 
å bruke de norske navnene på samisk og finsk i talemål, og dette 
fører da til at man i begynnelsen kan få et parallelt navn som 
etterhvert til og med kan trenge til side det opprinnelige navnet 
på samisk eller finsk. Dette er egentlig ikke så forbausende fordi 
det offisielle språket har til nå vært bare norsk. Det som kommer 
fram her er det at disse navnene er ofte navn på større bygder eller 
tettsteder, altså navn som blir skiltet, og dermed kan man si at det 
navnet som man daglig ser f.eks. på vegskilt kan påvirke navne
bruken slik at de norske navnene brukes også på samisk og finsk. 
F.eks.

norsk
(også på vegskilt)
ALTA
SKIBOTN

samisk
(i muntlig bruk)
ÅLAHEADJU

IVGUBAHTA

finsk
(i muntlig bruk)
ALATTIO
YYKEÄNPERÄ

Her håper vi at den nye stedsnavnloven kan virke positivt for 
minoritetsspråkenes stednavn ved å hjelpe til med å synliggjøre de 
opprinnelige parallellnavnene i all offentlig bruk. Dette er meget 
viktig slik at samiske og finske navn kan leve videre for kommende 
generasjoner.

Samiske og finske navn på poststeder
Postdirektoratet har uttalt at tospråklig navnebruk for navn på 
poststeder ikke blir aktuelt. I tospråklige kommuner må man velge 
et av navnene som navn på postkontor. Trespråklig navnebruk 
har ikke engang vært drøftet så vidt jeg vet, men man kan regne 
med at svaret er det samme, nemlig å velge et av de tre navnene. 
I brev (31.3.1992) til Kautokeino kommune skriver Postdirekto
ratet følgende: ”Da sak om endring av kommunenavnet Kauto
keino ble forelagt Postdirektoratet i 1981 ble det overfor 
Kommunaldepartementet gitt uttrykk for at dersom det seinere 
skulle bli fremmet forslag om tilsvarende endring av poststednav- 
net Kautokeino, ville Postdirektoratet ikke kunne anbefale dette. 
Vårt standpunkt den gangen var at bare ett av navnene måtte 
benyttes på et poststed. Postdirektoratet ser i dag ingen grunn til 
å endre dette standpunkt.” Dette betyr altså at Postdirektoratet er 
prinsipielt imot tospråklige navn på poststeder. Det sies videre i 
brevet, at ”Postdirektoratet kan godkjenne at skrivemåten på 
poststedet endres fra norsk til samisk”. Det er altså snakk om valg
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av navn, og i hvert fall i slike flerspråklige områder det minori- 
tetsspråk(ene) ikke er sterk(e) nok, kan man tenke seg at norske 
navn vinner i de fleste valgtilfellene.

Allikevel har man i hvert fall et eksempel på bruk av tospråklig 
skilting av postkontor:

VARANGERBOTN

VUOTNABAHTA

Ifølge opplysninger fra Varangerbotn postkontor, et dette tospråk
lige navnet godkjent i kommunestyret, og postkontoret har fått 
levert skiltet fra Postdirektoratet vinteren 1992-93. Postkontoret 
har ikke fått noe prinsipielt svar fra Postdirektoratet om tospråklig 
navnebruk ellers. Poststemplet er allikevel bare på norsk: Va
rangerbotn. Det er interessant å merke seg, at i Finland praktiseres 
dobbeltnavning i det svenskspråklige området uten problemer, 
f.eks: Helsinki - Helsingfors. Begge navnene brukes som offisielle 
navn f.eks. på poststedet og poststemplet.

Felles trekk for nordiske land i behandling av minoritetsnavn
Det som er felles for alle de tre nordiske land som har en samisk 
befolkning og i Norge og Sverige også en finsk minoritet, er at 
minoritetenes stedsnavn er relativt godt tatt hensyn til i kartarbeidet 
selv om man har et stort arbeid i vente med ortografiske spørsmål. 
I annen offentlig sammenheng er det en mye mer tilfeldig bruk av 
minoritetsstedsnavn. Man begynner nå å få enda flere vegskilt som 
enten er tospråklige eller enspråklige bare på minoritetsspråk. 
Allikevel kan dette variere kommunevis eller områdevis, slik at 
bruk av minoritetsnavn ikke kan sies å være behandlet likedan 
overalt innen et land.

Første tospråklige stedsnavnskilt i Norge
De første tospråklige skilt i Norge finner man i tospråklige kom
muner i Indre Finnmark, der samisk er offisielt ”likestilt” med 
norsk. Man har vært først ute med å gi kommuner offisielt to
språklige kommunenavn. 1. september 1987 trådte det i kraft en 
navneendring som gjaldt å endre kommunenavnet Kautokeino til 
tospråklig Guovdageaidnu - Kautokeino. Etterhvert har andre 
samiske kommuner i Finnmark fulgt Kautokeinos eksempel, og i 
dag har følgende kommuner sine kommunenavn på to språk: 

Guovdageaidnu - Kautokeino 
Kåråsjohka - Karasjok 
Unjårga - Nesseby 
Deatnu - Tana

Stedsnavn i flerspråklige otnråder i Norge
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Den første kommunen i Troms fylke som har tospråklig navne
forslag under behandling i Kommunaldepartementet, er Kåfjord 
kommune i Nord-Troms. Kommunen heter på samisk Gdivuotna, 
men navneendringen har ikke ennå blitt ferdigbehandlet.

Etterhvert har også de enspråklige kommuneskiltene blitt byttet 
til tospråklige skilt ved kommunegrensen langs riksvegen. Dette 
har hendt før den nye stedsnavnloven og uavhengig av denne 
loven. F.eks.

før på skiltet: nå:
Kautokeino kommune > Guovdageainnu suohkan

Kautokeino kommune
Tana kommune > Deanu giełda

Tana kommune
Det første forslag til trespråklig kommunenavn er kommet fra 
Porsanger kommune i Finnmark. Kommunen foreslår navneend
ring, der det samiske navnet Porsåijgu og det finske navnet Por- 
sanki skal godkjennes som offisielle kommunenavn. Denne saken 
er heller ikke endelig avgjort.

Televerket i Norge har også i den senere tid tatt i bruk samiske 
kommunenavn i telefonkatalogen etter at de ovenfornevnte kom
munene offisielt har blitt godkjent som tospråklige kommuner i 
Finnmark. - I telefonkatalogen for Troms, Finnmark og Svalbard 
finner man også i Indre Finnmarks store samisktalende bygder en 
god del samiske veg- og gatenavn, som også viser styrking av 
samisk stedsnavnbruk i det kommunale navnearbeidet.

Samiske språkregler i Norge
Et viktig skritt framover i prosessen med å godkjenne minoritets
språk i Norge er Samelovens samiske språkregler som i dagligtale 
kalles for samisk språklov. Disse reglene trådte i kraft i Norge 
1. januar 1992. Disse språkreglene gjelder fem kommuner i Finn
mark: Guovdageaidnu - Kautokeino, Kåråsjohka - Karasjok, 
Deatnu - Tana, Unjarga - Nesseby og Porsåqgu - Porsanger og 
en kommune i Troms: Gåivuotna - Kåfjord. Alle disse kommune
ne hører til det nordsamiske kjerneområdet mens lule- og sørsa- 
miske kommuner ikke er tatt med. I de områder der språkreglene 
gjelder, betyr det i framtida en mye mer mangfoldig offentlig bruk 
av samisk språk, og reglene styrker spesielt enkelpersoners rettig
heter til å bruke sitt morsmål i offentlig sammenheng.

Disse språkreglene gjelder ikke særskilt samiske stedsnavn, men 
reglene styrker også bruk av samiske stedsnavn i offentlig sam
menheng ved at de blir brukt f.eks. i den økende samiskspråklige
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korrespondansen og i tekster, skjemaer, brosjyrer osv.
Vi ser at språkreglene også har begynt å påvirke annen offentlig 

bruk av samiske stedsnavn i de kommuner der språkreglene gjel
der. Det tydeligste eksemplet er Statens vegvesen i Finnmark, som 
har begynt å sette opp de første tospråklige vegskilt i Kåråsjohka 
(sommeren 1992). Disse skiltene er satt opp etter at stedsnavnloven 
trådte i kraft. Bl.a. følgende tospråklige navn står på vegvisnings- 
skilt i Kåråsjohka:

GUOVDAGEAIDNU LEAVDNJA

KAUTOKEINO LAKSELV

Lov om stadnamn - den nye stedsnavnloven i Norge
En radikal forandring i stedsnavnsammenheng skjedde i Norge 
1991, da den nye stedsnavnloven trådte i kraft4. Jeg sier ”radikal 
forandring” fordi denne loven forvalter skrivemåter av stedsnavn 
i all offentlig sammenheng. Det står i § 3 i loven slik: ”Når 
skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført 
inn i stadnamnregisteret, skal skrivemåten brukast av alle offent
lege organ, selskap som offentlege eig fullt ut, og stiftingar som er 
oppretta av det offentlege.” I følge samme paragraf skal disse 
fastsatte skrivemåtene også brukes i godkjenningspliktige lærebø
ker og læremidler.

Radikal er denne loven også derfor, at minoritetsspråkene, sa
misk og finsk, nevnes i denne loven. I samme paragraf (§ 3) i loven 
står det videre: ”Samiske og finske stadnamn som blir nytta blant 
folk på staden, skal til vanleg brukast av det offentlege på kart, 
skilt, i register m.m., saman med eventuell norsk namneform.” Det 
som også er viktig å huske er at denne loven gjelder hele Norge. 
Dette betyr at stedsnavn i hele det samiske området dekkes av 
loven og ikke bare navn som brukes der de samiske språkreglene 
gjelder. Det presiseres også i merknader (§ 3 andre ledd) til denne 
loven at ”etter departementets syn bør språklege minoritetar til 
vanleg ha rett til å få sine eigne stadnamn tekne i bruk, dersom 
ikkje særlege praktiske eller tekniske vanskar talar mot det.” 
Prinsippet om å ta hensyn til samiske og finske stedsnavn i offent
lig sammenheng kommer til å bety en merkbar forandring i bruk 
av samiske og/eller finske stedsnavn i all offentlig sammenheng og 
forhåpentligvis fører det til en mer konsekvent bruk av minoritets
språkenes navn også i andre sammenhenger enn bare på kart.

De stedsnavnene som til i dag for det meste har levd på folke
munne blir fra nå av også akseptert som offisielle navn i Norge. 
Dette er virkelig en stor forandring fra tidligere praksis, da bare
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Statens kartverk har hatt tradisjon med å bruke samiske steds
navn.

På sitt beste er denne loven med på å styrke minoritetspråkenes 
rettigheter til å få sin kultur og sitt språk anerkjent, synliggjort og 
tatt i offentlig bruk. Dette er spesielt viktig i de områdene der 
minoritetskulturer lever under et sterkt press av majoritetsspråk 
og -kultur som i lule- og sørsamiske områder, på kysten og i 
finskspråklige områder. I disse områder har man ikke heller hatt 
noe tradisjoner med annen offentlig bruk av minoritetsnavn enn 
på kart.

Denne loven gir på den andre siden mulighet til å ta i bruk i 
tillegg til de nåværende ”norske” navn de opprinnelige stedsnavn 
som f.eks:

nå på skiltet eller kart
Luftjok +
Alleknjarg +
Karasjok +
Musken +

det opprinnelige navnet:
Luovttejohka
Ålletnjårga
Kåråsjohka
Måsske

På den annen side igjen gir denne loven ikke mulighet til å fjerne 
de hybridformene som har blitt til spesielt på norsk. Det står 
nemlig i stedsnavnlovens § 3 andre ledd, at samiske og finske 
stedsnavn skal til vanlig brukes av det offentlige sammen med 
eventuell norsk navneform. Dette punktet i loven synes vi som 
jobber med minoritetspråkenes stedsnavn er veldig problematisk 
pga. at den gir lovbeskyttelse for slike lånte hybridnavn som til og 
med ofte kan ha blitt til som følge av offentlig bruk av fornorskede 
former av opprinnelige samiske (eller finske) stedsnavn. Her er det 
egentlig snakk om hvordan man tolker disse hybridformene: er de 
norske navneformer eller er de kanskje bare norske uttalevarianter 
av de opprinnelige stedsnavn. Jeg personlig mener, at den sist
nevnte tolkningen oftest er den riktige.

Hvordan denne delen av loven om samiske og finske stedsnavn 
har blitt tatt imot i forskjellige offentlige organer og kommuner
I det praktiske arbeidet med denne loven er det forskjellige måter 
å møte denne loven på og det gjelder spesielt saker som angår 
samiske og/eller finske stedsnavn. Forskjellene varierer ganske mye 
fra område til område, fra et offentlig organ til et annet og fra en 
kommune til en annen.

Vi ser allerede nå at hele denne prosessen med den nye loven 
kommer til å være lang og kanskje ikke bestandig så enkel og 
ukomplisert heller. Vi har ganske mye å gjøre med holdninger
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overfor minoritetsspråkenes rettigheter for sine egne stedsnavn og 
sin kultur som helhet. I det daglige arbeidet opplever jeg faktisk 
ganske ofte mangeslags holdninger og fordommer mot disse språ
kene og stedsnavnene, men heldigvis opplever jeg også positive 
reaksjoner og vilje til å være med å bidra til å skape et flerspråklig 
samfunn.

Med de konkrete navnesakene som vi til nå har jobbet med, er 
det vanlig at en stor del av sakene har stoppet i kommunene. Dette 
betyr at våre skriv ikke biir behandlet innen svarfrist. Dette kan 
ha mange slags grunner: de fleste kommuner som vi har sendt 
sakene til, har enda ikke forberedt seg til denne loven og ikke 
funnet en praktisk løsning på hvordan alle stedsnavnsakene skal 
behandles i kommunen. Dette er et felles problem for alle navne- 
konsulenttjenestene og har å gjøre med at denne loven er såpass 
ny, at overgangsperioden er ganske lang før man finner de mest 
praktiske løsninger for behandling av navnesaker i offentlige or
ganer. Det som er spesielt med vår navnekonsulenttjeneste er at 
det ganske ofte også hender at enkelte kommuner føler at de ikke 
har kompetanse til å uttale seg om samiske og/eller finske navn 
eller at de til og med ikke vil uttale seg. Dette har til nå ført til at 
de ikke behandler våre saker videre og ikke heller er så ivrige å 
hente hjelp fra samisk- og/eller finskkyndige folk i kommunen og 
ikke heller å innhente uttalelser fra lokale organisasjoner som 
f.eks. sameforeninger eller finskforeninger som har uttalerett ifølge 
stedsnavnlovens § 7.

Når det gjelder samiske navnesaker har kommuner i det sørsa- 
miske området vært flinkest til å uttale seg samt å hente de 
nødvendige uttalelsene fra samisk hold. Vi har mange navnesaker 
i Indre Finnmarks store samiske kommuner der holdningene til 
samiske stedsnavn egentlig er mest positive og der samiske steds
navn har en naturlig plass i hverdagslivet. Allikevel har vi møtt 
uventede problemer i disse kommuner også: det som har hendt 
her, har å gjøre med det praktiske navnearbeidet, altså hvordan 
man skal organisere navnearbeidet i kommunen og hvilket organ 
som skal ha myndighet til å fatte vedtak.

Vi har saker gående på alle tre samiske hoveddialekter og på 
finsk. Som eksempel kan man nevne saker som gjelder skrivemåten 
av både samiske og finske navn:

samisk
Cahcesuolu
Girkonjårga
Ånnejohka
Leavdnja

finsk
Vesisaari
Kirkkoniemi
Annijoki
Lemmijoki

norsk 
Vadsø 
Kirkenes 
Vestre Jakobselv 
Lakselv
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Bissojobka Pyssyjoki Børselv
Alle de ovenfornevnte navnene er navn på større tettsteder i Finn
mark. Skrivemåten av samiske navn Leavdnja og Bissojobka samt 
finske navn Lemmijoki og Pyssyjoki i Porsanger kommune er 
ferdig behandlet, som betyr at Porsanger kommune har fattet 
endelig vedtak om skrivemåten av disse bygdenavnene på begge 
språk. I tillegg til disse skrivemåtene er også skrivemåten av de 
norske navnene Lakselv og Børselv klare. Dette betyr at disse 
bygdenavnene i Porsanger er de første i Norge som har fått offisiell 
skrivemåte på alle tre språk.

Alle vedtatte skrivemåter blir ført inn i et nytt stedsnavnregister, 
som er i Statens kartverk i Hønefoss. Når skrivemåten av et 
stedsnavn er vedtatt, skal den brukes av det offentlige. Framtida 
kommer til å vise hvordan disse tre parallelle navnene i praksis 
blir brukt i offentlig sammenheng.

Av statlige organer kan nevnes Statens vegvesen i Finnmark som 
vi til nå har jobbet en god del med. Det ser ut til at Statens 
vegvesen i Finnmark er ganske positiv til tospråklig vegskilting 
spesielt i Indre Finnmarks samiske kommuner, men tospråklig 
skilting f.eks. i kystområder der det også snakkes samisk ser ut til 
å være en mer fremmed tanke for vegmyndighetene. Det samme 
gjelder også finskspråklige områder, og spesielt har vi allerede 
møtt motstand med tanke på å bruke alle tre språk på vegskilt. I 
dag ser dette ut til å være helt utenkelig.

Vi regner med at vi må ta tida til hjelp og prøve å få best mulig 
ut av denne loven etterhvert når også tanken om flerspråklig 
navnebruk begynner å bli mer kjent og konkret spesielt i form av 
vegskilt.

Navnekonsulenttjenesten for samiske og finske stedsnavn: betyd
ning for framtidas stedsnavnarbeid
Til slutt vil jeg fortelle om den nye ordningen med desentraliserte 
navnekonsulenttjenester. En av disse er for behandling av navne
saker som gjelder samiske og finske stedsnavn i Norge. For vårt 
navnearbeid betyr denne ordningen en stor forandring pga. at det 
fører etterhvert til mer enhetlig navnebehandling og konsentrert 
arkivering av samiske og finske navnesamlinger på norsk side. 
Dette betyr i praksis at vi nå har mulighet spesielt med Kultur
departementets støtte å konkretisere planer om et arkiv hvor man 
etterhvert kan samle inn stedsnavnmateriale angående samiske og 
finske navn i Norge. Jeg vil i denne sammenheng nevne det første 
skritt med å etablere et slikt arkiv i form av økonomisk støtte fra 
Kulturdepartementet for et databaseprosjekt for å arkivere på data
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alle 13 000 samiske stedsnavn som universitetslektor Thor Frette 
har skrevet i forbindelse med revisjon for Statens kartverk. Et slikt 
arkiv er meget viktig for det praktiske navnearbeidet som vi nå 
gjør i forbindelse med den nye loven, men det har en stor betyd
ning også for framtidas navnegransking ikke minst på det fler
språklige området.

Navnekonsulenttjenestene er også pålagt å gi retleiing og råd 
angående stedsnavn. Dette rådgivingsarbeidet ser jeg allerede nå 
som en meget viktig del av vårt arbeid. Når navnekonsulenttjenes
tene blir kjent rundt omkring i landet kommer denne rådgivings- 
funksjonen sikkert til å bli enda viktigere del av vårt arbeid.

Man vet nå f.eks. hvor man kan henvende seg og be om råd 
angående samiske og finske stedsnavn. Jeg får ganske mange 
spørsmål som gjelder f.eks. staving av stedsnavn, skrivemåte, 
spørsmål om betydninger og tolkninger osv. Det som er interessant 
her, er at spesielt når det gjelder henvendelser angående samiske 
stedsnavn har det allerede nå ringt folk også fra finsk og svensk 
side. Dette forteller vel hva vi jobber med: når man tenker på vårt 
arbeidsområde med samiske stedsnavn, vet man at grensen mot 
Sverige og Finland går gjennom det samiske området.

Pga. at samisk strekker seg ovér landegrenser betyr dette i 
praksis viktig samarbeid med de som jobber med samiske steds
navn både i Finland og Sverige. Det er viktig i framtida å få til et 
slags nettverk med forskere i alle tre nordiske land, som jobber 
med samisk navnegransking. Vi har også mange viktige spørsmål 
f.eks. angående visse normeringsproblemer av samiske stedsnavn, 
og også i slike saker er det meget viktig å kunne samarbeide over 
landegrensene for å finne felles løsninger for hele det samiske 
navneforrådet. Når det gjelder samarbeid angående finske navn, 
er Navnearkivet i Helsingfors en naturlig samarbeidspartner.

Jeg har tro på dette arbeidet med minoritetsspråkenes stedsnavn 
selv om jeg av og til føler at jeg prøver å klatre opp en bratt 
fjellvegg. Jeg tror allikevel at det er mulig så smått å nærme seg 
fjelltoppen: kanskje jeg av og til prøver å haste opp mot toppen 
istedenfor å klatre opp med tålmodighet. Det som er sikkert, er at 
nå har vi i hvertfall i Norge fått mulighet å begynne å klatre 
oppover.
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Olle Millgård

Vilka är möjligheterna att genom
lagstiftning stärka skyddet för
Ortnamnen?

Inledning

M
in erfarenhetsbakgrund är verksamhet med frågor om 
fastighetsbildning och fastighetsregistrering. I det samman
hanget har jag också varit verksam inom ortnamnsvården, efter

som det ingår i Lantmäteriverkets arbetsuppgifter att verka för ett 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Jag deltog i den offent
liga ortnamnsutredning som lade fram förslag till ortnamnslag år 
1982. Senare har jag under några år fungerat som ortförande i 
ortnamnsrådet.

Numera, sedan något år, är jag pensionär. Följaktligen repre
senterar jag i dag ingen annan än mig själv. Men självfallet är jag 
påverkad av min erfarenhetsbakgrund.

Ämnet
Rubriken antyder att mitt anförande skall handla om möjligheter
na att lagstifta till skydd för ortnamnen. Men jag tycker att det är 
rimligt att jag också uppehåller mig vid frågan om behovet av 
sådant skydd. Finns det ett behov av skydd för ortnamnen? Och 
finns det i så fall ett behov av lagstiftning?

Jag kommer att beröra frågan om behovet av skydd och frågan 
om möjligheterna att lagstifta. Men jag avser inte att försöka täcka 
hela ämnet. Någon samlad bedömning som täcker in alla aspekter 
blir det inte. Mitt anförande är bara ett ofullständigt bidrag till 
frågans belysnig. Jag begränsar mig till landsbygdens förhållanden 
och går inte in på frågor som anknyter till stads- och tätorts- 
miljöer.
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Ortnamnsvärd
Jag närmar mig ämnet utifrån den syn som jag har på begreppet 
ortnamnsvård. Ortnamnsvård är för mig att verka för ett både 
ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Det handlar om en 
syntes av funktionella och kulturhistoriska aspekter.

Vill man verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick 
är det inte säkert att huvudbetoningen faller på frågor rörade 
skydd genom lagstiftning. Insatser för bl a namnuppteckning, 
dokumentation och information anser jag för egen del vara de 
viktigaste frågorna i ortnamnsvården för närvarande.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
Olle Millgård

Tidigare behandling av lagstiftningsfrågan
Frågan om lagstiftning rörande ortnamn blev aktuell år 1976 
genom en framställning från Svenska Kommunförbundet om lag
regler för att säkerställa den kommunala beslutskompetensen när 
det gäller att sätta namn på gator och vägar.

I regeringens direktiv år 1980 för ortnamnsutredningen angavs 
sedan att det ingick i utredningsuppdraget att lämna förslag till 
författningsbestämmelser i frågor om beslutskompetens och förfa
rande vid namnsättning. Regeringen lämnade öppet om det skulle 
vara fråga om lagregler eller om sådana enklare, administrativa 
bestämmelser som kan utfärdas på regeringsnivå.

Huvudämnet i ortnamnsutredningens betänkande år 1982 kom 
- helt i överensstämmelse med direktiven - att utgöras av frågan 
om principer och mål för en god ortnamnspolitik. Men utredning
en lade också fram förslag till författningsbestämmelser. Närmare 
bestämt föreslog utredningen en lag om ortnamn.

Utredningen ville genom en ortnamnslag markera ortnamns- 
vårdens betydelse i samhället. Dessutom ville utredningen till
mötesgå Svenska Kommunförbundets önskemål när det gäller den 
kommunala beslutskompetensen, och för detta behövdes, antog 
utredningen, bestämmelser i form av lag.

Den centrala paragrafen i förslaget till ortnamnslag var formu
lerad i mycket principiella termer: Ett ändamålsenligt och vårdat 
ortnamnsskick skall iakttas i ortnamnsverksamheten. Därvid skall 
kulturhistoriska synpunkter och vedertagna språkriktighetsregler 
beaktas.

I övrigt fanns i lagförslaget regler om kommuners och olika 
statliga organs befogenheter och åligganden i ortnamnsfrågor m.m.
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Men lagens räckvidd var, enligt förslaget, begränsad till att gälla 
så att säga inom den offentliga sek'torn. Lagen var i stort sett inte 
avsedd att ha verkningar gentemot enskilda.

Detta, i sin tur, innebar att det i lagens innehåll egentligen inte 
fanns någonting som motiverade att man valde just lagstiftningen 
som form för den styrning som man ville åstadkomma. En regle
ring som inte var avsedd att ha rättsliga effekter gentemot enskilda 
borde egentligen ha skett genom föreskrifter från regeringen, inte 
genom lag. (Jag bortser här från eventuell lagstiftning om den 
speciella fråga som Svenska Kommunförbundet hade väckt.)

Regeringens syn på utredningens förslag redovisades för riks
dagen är 1985 av utbildningsministern. I frågan om lagstiftning 
ansåg utbildningsministern att ortnamnsproblemen inte löses bäst 
genom lagstiftning. Men borde utöka och fördjupa samarbetet 
mellan berörda parter och intressenter. Lagstiftning borde inte 
införas om det inte fanns ett klart dokumenterat behov. Någon 
särskild ortnamnslag borde inte införas.

Riksdagen gjorde för egen del inte någon kommentar till vad 
utbildningsministern hade anfört i frågan om lagstiftning.

Under de senaste åren, med början år 1990, har motioner om 
lagskydd för ortnamn lagts fram i riksdagen. Den företeelse eller 
verksamhet som man främst har tagit sikte på i riksdagsmotionerna, 
och även i riksdagens kulturutskott vid behandlingen av motio
nerna, är fastighetsbildningsverksamheten. I ett par fall har också 
verksamheten med fastighetsregistrering berörts, även om därvid 
några egentliga konkretiseringar av vad som närmare bestämt har 
åsyftats inte har gjorts i motionerna.

När det gäller fastighetsbildningsverksamheten är det i huvud
sak effekterna i visa fall av fastighetssammanläggningar och fastig
hetsregleringar som har stått i blickpunkten i motionerna. Låt mig 
exemplifiera med ett enkelt fall. Vid sammanläggning av fastig
heter med olika namn, t ex fastigheterna Aspberget 1:8 och Bok
udden 1:2 får den sammanlagda fastigheten t ex beteckningen 
Aspberget 1:16. Om då, i det tänkta exemplet, Bokudden 1:2 var 
den enda vid tiden för sammanläggningen existerande fastigheten 
med namnet Bokudden i fastighetsregistret så försvinner detta 
namn ur registret som en följd av sammanläggningen. Detta kan 
vara negativt i ett kulturhistoriskt perspektiv. Vidare breder 
genom sammanläggningen namnet Aspberget ut sig på marken. 
Den mark som hörde till Bokudden kommer att i stället ingå i 
Aspberget. Denna utbredningseffekt kan ibland leda till resultat 
som i ett utvecklingshistoriskt perspektiv ter sig missvisande. Sär
skilt kan detta bli fallet om ett flertal fastigheter med stora mark
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innehav och olika namn sammanläggs till en fastighet. Liknande 
effekter som vid sammanläggning kan uppkomma genom fastig
hetsreglering.

En del av motionerna riktar sig också mot andra förändrings- 
effekter som berör ortnamn, t ex indragning av postorter, införande 
av vägnamn på landsbygden (varigenom användningen av gårds- 
och bynamn i adresseringssammanhang kan minska), kulturland
skapets snabba förändring samt genomförandet av fastighetsdata
reformen.

Riksdagens kulturutskott har med anledning av motionerna 
uttryckt uppfattningen att det är av stort kulturhistoriskt och 
socialt värde att nedärvda ortnamn vårdas och bevaras. Men 
utskottet har inte funnit det motiverat att riksdagen tar initiativ 
till en reglering av ortnamnsområdet genom lagstiftning. Motionerna 
har därför avslagits. Emellertid har riksdagen begärt en undersök
ning av hur många s.k. traktnamn - d.v.s. fastighetsnamn - som 
har försvunnit vid sammanläggningar av fastigheter och hur van
ligt det är med fastighetsbildning över traktgränser. Vissa resultat 
från en sådan undersökning har redovisats i ett anförande vid 
denna konferens.

Mot den berörda bakgrunden har kulturutskottet - vid riks
mötet 1992/93 - uttalat att det framstår som naturligt att, när 
resultatet av bl.a. det nyss nämnda undersökningsarbetet redovi
sats, regeringen närmare överväger på vad sätt skyddet för ortnamn 
ytterligare bör förstärkas. Utskottet har förutsett att regeringen 
skall återkomma till riksdagen med de förslag till en framtida 
reglering av ortnamnsområdet som övervägandena leder fram till.

Som redan framgått är det alltså frågan om sammanläggningarnas 
och fastighetsregleringarnas inverkan på fastighetsnamnen som 
har stått i centrum för uppmärksamheten när frågan om lagskydd 
för ortnamn har varit uppe till behandling i riksdagen vid några 
tillfällen under de senaste åren, även om också en del andra 
företeelser och förändringssituationer har berörts. Jag skall i fort
sättningen gå något närmare in på fastighetsbildningsfrågorna.

Först bör då nämnas att frågan om ortnamnsaspekter vid fastig
hetsbildning och fastighetsregistrering var föremål för behandling 
redan av ortnamnsutredningen. Utredningen - som utgjordes av 
en utredningsman biträdd av sakkunniga och experter från olika 
intressenter i ortnamnsvården - tog i sitt betänkande år 1982 upp 
frågan om sammanläggningar som berör fastigheternas namn. 
Utredningen stannade för sin del för att det inte fanns tillräckliga 
skäl att föreslå ändring i de villkor som gäller för fastighetsbild
ning. En sådan ändring, t ex i form at en skyddsregel för intresset

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
OlleMillgArd
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av ett ändamålsenligt och vårdat ortamnsskick, skulle innebära en 
alltför långtgående restriktion för fastighetsbildningsverksam- 
heten, ansåg utredningen. När frågan sedan redovisades för riks
dagen anslöt sig utbildningsministern till utredningens uppfatt
ning. Riksdagen lämnade utbildningsministerns redovisning utan 
erinran.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
OlleMillgArd

Fastighetsregistreringen
Som redan framgått har i en del av riksdagsmotionerna inte bara 
fastighetsbildningsverksamheten utan också fastighetsregistreringen 
berörts. Låt mig då först ganska kort kommentera fastighetsregistre
ringen.

I något fall har fastighetsdatareformen nämnts som en av de 
verksamheter som det kan behövas ett lagskydd mot Fastighets
datareformen innefattar bl.a. också en del ändringar av fastig- 
hetsbeteckningar, på landet främst föranledda av att sockennam
net inte längre skall ingå i en fastighets officiella beteckning. Men 
det är nu dags att mycket klart föra fastighetsdatareformen åt 
sidan i en fortsatt diskussion om lagskydd för ortnamn. För det 
första därför att fastighetsdatareformen vid det här laget är i stort 
sett genomförd. Genomförandet påbörjades på 70-talet och det 
som i dag återstår att genomföra berör bara en mindre del av 
landet och kommer att vara klart inom ett par år. För det andra 
därför att arbetet med fastighetsbeteckningarna i fastighetsdata
reformen hela tiden har varit grundat på riktlinjer som har beslu
tats av regeringen och riksdagen. Verksamheten har sedan be
drivits i samarbete med ortnamnsarkiven och riksantikvarieämbe
tet och med insyn från kommunerna och hembygdsföreningarna. 
Inom de givna riktlinjerna har arbetet genomförts på ett bra sätt. 
Den kritik som fortfarande hörs, t.ex. mot att sockennamnen har 
försvunnit som element i fastighetsbeteckningarna, bör riktas mot 
statsmakterna, som bestämde spelreglerna, och inte mot de myn
digheter som har genomfört arbetet.

Också den löpande verksamheten med fastighetsregistrering, 
d.v.s. förandet av fastighetsregistret, kan vi i stort sett lämna åt 
sidan när vi diskuterar frågan om behovet av lagskydd för ort
namn. Fastighetsregistreringen går normalt ut på att göra de änd
ringar i fastighetsregistret som föranleds av genomförda fastig- 
hetsbildningsåtgärder. I den mån resultaten kan ifrågasättas från 
ortnamnsvårdens synpunkt så är det i första hand fastighetsbild-
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ningsbesluten, inte registerbesluten, som bör diskuteras.
Jag övergår därför till fastighetsbildningsfrågorna. Det är, som 

sagt, främst de frågorna som har kommit under diskussion i 
riksdagsmotionerna.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
Olle Millgård

Fastighetsindelningen
För att få perspektiv på fastighetsbildningsverksamheten kan det 
vara anledning att först ägna några ord åt mönstret i stort när det 
gäller den existerande fastighetsindelningen och de namn som 
ingår i de officiella fastighetsbeteckningarna. Jag begränsar mig 
till landsbygden och pekar bara på huvuddragen.

Grundregeln är att byns namn används som fastighetsnamn för 
alla fastigheter som är belägna inom byns rågångar. Fastigheterna 
i byn skiljs åt endast genom fastighetsnumren. Det vanligaste 
förhållandet är att byarnas områden är tämligen stora - de inne
fattar ju både jord och skog - och att det fins många fastigheter 
i en by. Byarnas - och därmed också fastigheternas - namn är 
vanligen av gammalt ursprung.

Ett område inom vilket alla fastigheterna har samma namn 
kallas i fastighetsredovisningssammanhang en ”trakt”. (Det all
männa begreppet trakt används alltså här i en speciell och begrän
sad betydelse.) Det som framför allt skapar problem idag när det 
gäller namn som försvinner ur fastighetsregistret genom samman
läggningar eller liknande åtgärder är den stora mängd ”småtrak
ter” som har tillkommit under de senaste 100 eller 150 åren, och 
allra mest under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Med 
små trakter menar jag områden som bara innehåller en eller ett 
fåtal fastigheter. Småtrakterna har vanligen tillkommit genom att 
avsöndringar har gjorts från fastigheter i byarna, och genom att 
de avsöndrade fastigheterna i fastighetsregistret har redovisats 
med andra namn än byns namn. Också andra händelser i utveck
lingen har bidragit till att antalet traktnamn, och därmed antalet 
fastighetsnamn, har ökat. Men avsöndringarna - som är en äldre 
term för försäljning av mark för t.ex. bostadsändamål - är den 
dominerande faktorn i sammanhanget. Tillsammantaget är antalet 
”småtrakter” betydligt större än antalet ”bytrakter”.

Fastighetsregistret för landsbygden - ursprungligen benämnt 
jordregistret - inrättades under 10- och 20-talen av detta sekel med 
stöd av bestämmelser som tillkom är 1908. Avsöndringarna togs 
därvid upp i registret under sina namn, i den mån de hade namn.
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Avsöndringar som hade tillkommit i den ordning som på sin tid 
var särskilt föreskriven för avsöndringar, d.v.s. avsöndringar som 
hade blivit fastställda, hade vid fastställelsen också fått namn eller 
benämningar. Dessa namn fördes följaktligen in i fastighetsre- 
gistret. Men det fanns också en talrik kategori avsöndringar som 
bara hade lagfarits men däremot inte fastställts. För sådana objekt 
fanns inga namn noterade. Också dessa avsöndringar skulle emel
lertid tas upp i fastighetsregistret. De begåvades därvid med namn 
i samband med registreringen. Enligt de bestämmelser som gällde 
skulle sådana avsöndringar i vissa fall åsättas samma namn som 
stamfastigheten, d.v.s. i praktiken vanligen byns namn. I vissa 
andra fall skulle nya namn åsättas. Detta ombesörjdes av myndig
heterna. Om möjligt skulle fastighetens ägare lämnas tillfälle att 
yttra sig.

Den nu lämnade redovisningen är ett försök att på ett förenklat 
sätt teckna en del av bakgrunden till dagens diskussioner om 
lagskydd såvitt beträffar fastighetsnamnen och fastighetsbildning
en. Jag fortsätter ett stycke till i samma syfte.

Det sker hela tiden ändringar i fastighetsindelningen, beroende 
på att mark ändrar användning och byter ägare. Under de senaste 
decennierna har takten i samhällsutvecklingen varit hög. Bl.a. har 
storleksrationaliseringen i jordbruksnäringen under efterkrigs
tiden drivit fram en god del av de sammanläggningar som i en del 
fall har lett till att fastighetsnamn försvunnit medan andra fastig- 
hetsnamn brett ut sig på ett ”ohistoriskt” sätt. På de allra senaste 
två-tre åren har emellertid utvecklingen inom jordbruket tagit en 
helt ny riktning. Den av statsmakterna tidigare stödda storleks
rationaliseringen har upphört och förekomsten av sammanlägg
ningar minskat.

Ändringar i fastighetsindelningen sker på begäran av den eller 
de berörda fastighetsägarna. Fastighetsbildningsmyndigheterna 
har möjlighet att vägra fastighetsbildning bara om något av de 
villkor för fastighetsbildning som lagen ställer upp inte är uppfyllt. 
Något villkor till skydd för ortnamnsaspekter finns inte i lagen. 
Fastighetsbildningsmyndigheters beslut kan överklagas domstols- 
vägen. Ett eventuellt nej till en begärd fastighetsbildning kan där
för komma i fråga bara om beslutet har så klar förankring i lagen 
att det kan stå sig vid en prövning som i slutänden kan hamna i 
Högsta domstolen.

Frågan om en ökad restriktivitet när det gäller t.ex. samman
läggningar är alltså en fråga som berör den enskilde fastighetsäga
rens rättsliga intressen. Den berör också hans ekonomiska intres
sen, eftersom sammanläggning ofta ingår i en åtgärdskedja med

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
OlleMillgå rd
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ekonomisk innebörd. Det är också fastighetsägaren som bekostar 
fastighetsbildningsproceduren.

Vad fastighetsbildningsmyndigheten emellertid kan göra - och 
bör göra - är att i förekommande fall fästa sökandens uppmärk
samhet på ortnamnsaspekterna. I en del fall kan det finnas olika 
lösningar på sökandens problem. Det finns kanske andra lösning
ar än den sammanläggning som sökanden har begärt. Det finns 
kanske en lösning som inte har lika negativa följder för ortnamns- 
vården som den först begärda åtgärden. Sökanden kan kanske 
efter en diskussion tänka sig att ändra sitt yrkande. Det här är vad 
fastighetsbildningsmyndigheten kan och bör göra inom ramen för 
det nu gällande regelsystemet.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen f
Olle MillcArd

Lagstiftnings behovet
Det framgår av det som jag har sagt att ett eventuellt införande 
av restriktioner vid fastighetsbildning med hänsyn till ortnamns- 
aspekter är en lagstiftningsfråga. Om det idag finns tillräckliga 
skäl för en lagändring är det en fråga som jag vill lämna öppen 
för ögonblicket. Precis som kulturutskottet anser jag att det är 
rimligt att frågan utreds och övervägs i någon lämplig ordning.

Ett par reflexioner som jag vill bidra med i själva sakfrågan är 
följande.

Att fastighetsnamn (traktnamn) försvinner ur fastighetsregistret 
i vissa fall är ofrånkomligt som en följd av att fastighetsindelning
en är föränderlig och hela tiden måste kunna anpassas till den 
aktuella tidens förutsättningar. Men det är ett kulturhistoriskt 
intresse att förändringarna inte leder till att bynamnen försvinner 
ur fastighetsregistret. Det bör vara fullt möjligt att tillgodose det 
intresset. Förändringarna bör i stort sett kunna begränsas till 
”småtrakterna”.

Det som bekymrar mig mera är att rörligheten i fastighetsin
delningen på sikt kan försvåra upprätthållandet av en rimlig grad 
av funktionellt samband mellan namnen och landskapet när det 
gäller syftningen. Namnens ursprungliga samband med vissa 
markområden kan på lång sikt bli helt förryckt efter en serie av 
upprepade sammanläggningar och andra förändringar. En sådan 
utveckling är olycklig både från funktionell och från kulturhisto
risk synpunkt. Den frågan bör analyseras i ett långsiktigt perspek
tiv. I första hand bör undersökas vad som kan göras åt saken inom 
ramen för gällande regelsystem. I andra hand bör man överväga
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om det behövs ändring på någon punkt i regelsystemet.
Rent principiellt skulle en radikal lösning naturligtvis kunna 

vara att man övergår till en ny typ av fastighetsbeteckningar. Man 
skulle genom en enkel författningsändring kunna slopa alla namn 
i fastighetsbeteckningarna, bortsett från kommunnamnen, och 
övergå till rena sifferbeteckningar. Då skulle fastighetsbildningen 
kunna försiggå helt obunden av namnfrågor.

Jag vill naturligtvis för egen del inte föreslå en sådan lösning. 
Det är snarare så att jag menar att när vi nu inte har ett system 
av det nämnda slaget är det i stället ofrånkomligt att vi i vårt 
system för fastighetsbeteckningar ser till att vi långsiktigt kan 
upprätthålla det funktionella och historiska sambandet mellan 
namn och landskap och att vi förhindrar att det på sikt uppstår 
genomgripande oöverensstämmelser mellan namnbilden och land
skapet.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
Olle MillgArd

Losningsalternativ
I några av riksdagsmotionerna har förts fram tanken att bygga in 
ett skydd för ortnamnen i kulturminneslagen, t.ex. genom en 
”hänsynsparagraf” för ortnamnsvården. Ett annat alternativ som 
har nämnts är en särskild lag som skydd för ortnamn.

Vilken lagteknisk lösning som man vill överväga om man finner 
att det behövs lagstiftning beror naturligtvis på vilken räckvidd 
och funktion som lagregleringen skall ha. Om jag begränsar mig 
till frågan hur man skall få till stånd regler som kan styra fastig
hetsbildningen är det uppenbart så, att regleringen bör ske direkt 
i fastighetsbildningslagen. Man kan föra in ett särskilt villkor till 
skydd för ortnamnsvården. Det är en naturlig lösning.

Om man vill överväga en ” hänsynsparagraf” med räckvidd 
också i andra sammanhang måste man först fundera igenom i 
vilka sammanhang och mot vilka parter man vill att paragrafen 
skall fungera. Man måste precisera problemet och klarlägga re
formbehovet. Därefter kan man överväga losningsalternativ. Jag 
har för egen del just nu otillräcklig överblick över problemet och 
kan därför inte ge mig in på frågan hur en eventuell lösning skall 
se ut. Hur som helst fordras, för att en ”hänsynsparagraf” skall 
få effekt vid fastighetsbildning, också en korresponderande ändring 
i fastighetsbildningslagen.

De problem som man bland myndigheter och andra intressenter 
anser att vi har på ortnamnsvårdens område bör rapporteras till
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regeringen. Frågan bör dessförinnan lämpligen beredas inom Ort- 
namnsrådet.

Det kan visa sig att vissa av problemen lämpligen bör hanteras 
vidare som lagstiftningsfrågor. Det kan emellertid också visa sig 
att vissa delfrågor kanske inte kräver lagstiftning men i stället kan 
lösas genom någon åtgärd från regeringens sida. Möjligen kan 
detta visa sig vara fallet t.ex. när det gäller frågan om Postens 
adresseringssystem på landsbygden.

Vilka är möjligheterna att genom lagstiftning stärka skyddet för Ortnamnen?
Olle Millgård
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Korleis kan lovgiving styrkje vernet 
av stadnamn?

Halldis Sandsdalen

VA VIL DET seie å verne/skydda eit stadnamn? Kva skal ver- 
-L V nast? Sjølve namnet slik at det ikkje blir gløymt og borte? 
Ein bestemt skrivemåte? Uttaleformer?

Korleis kan det vernast?
Ein måte er regelverk

□ om skrivemåte,
□ om bruk,
□ om registrering,
□ som set stadnamn på dagsorden, slik at det blir diskusjonar 

om og bevisste haldningar till stadnamn.

Det norske stadnamnlova gir reglar for fastsetting av skrivemåte 
og bruk av fastsett skrivemåte når det offentlege, stat, fylkeskom
mune og kommune, tek stadnamn i skriftleg bruk i tenesta. Men 
regelverket har f eks ingen reglar for val av stadnamn.

Ein av grunnane til att vi fekk ei stadnamnlov var likevel knytt 
till vern av stadnamnet som kulturminne. La oss derfor sjå litt på 
bakgrunnen for lova: I Norges offentlige utredninger NOU 1983:6 
Stadnamn, framheldt det nedsette utvalet at

”stadnamna er språklege minne frå eldre og yngre tider om busetjing 
og arbeid på land og sjø. Dei er verneverdige på line med andre 
fornminne, og det er ei viktig oppgåve for staten å ta vare på dei 
som kulturminne. Det gjeld både norsk-, samisk- og finskspråklege 
namn”. Utvalet uttalte vidare at vernet særleg burde gjelde ”dei 
nedervde munnlege namneformene”.

Utvalet meinte denne og andre oppgåver best kunne løysast ved 
retningslinjer gitt av Stortinget med heimel i lov.

Detta kunne gjerast ved endringar i eksisterande lovverk, eller 
ved eiga lov, og utvalet la fram utkast til lov og forskrifter.

I Odelstingsproposisjon nr 66 for 1988-89 Lov om stadnamn la 
det dåverande Kultur- og vitskapsdepartementet fram utkast til 
lov, som vart vedteken av Stortinget og sett i verk frå 1. juli 1991.
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Dei viktigaste grunnane til at det vart bestemt at vi hadde behov 
for ei eiga lov om stadnamn i Noreg, var at

□ stadnamn skulle vernast på line med andre kulturminne slik 
at dei ikkje vart forvanska eller gjekk ut av bruk. Men kul
tur minnebegrepet som vart brukt i lovproposisjonen er litt 
forskjellig frå utvalets:
”1 ei omskifteleg tid med endra busetjingsmønster, sterkt utvida 
kommunikasjon og dialektar i rask endring, står gamle stadnamn 
i fare for å gå ut av bruk eller bli forvanska slik at vi mister den 
kunnskap om tidlegare tiders liv, arbeid, språk og tenkemåte som 
ligg i desse namna” (s. 6) og
”Stadnamna er også kulturminne; dei kastar lys over eldre ættle
ders busetjing og arbeid, gir opplysningar om bruken av område 
og ressursar no og tidlegare. Dei må derfor få ei skriftform som 
ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet, men snarare gjer bodskapen 
tydeleg. I dei fleste tilfelle let dette seg gjere utan vanskar fordi 
det oftast er vanlege ord som er element i stadnamna, sjølv om 
uttalen varierer.” (s. 9)

Hovudregelen ved normering er at det skal takast utgangs
punkt i den nedarva lokale uttalen, og namnet skal skrivast i 
samsvar med rettskrivingsprinsipp og gjeldande rettskriving i 
ei av dei to målformene bokmål eller nynorsk. I særlege tilfelle 
kan ein bruke regionale former og lokale former.

□ ein ville sikre eit namneverk som på beste måte ivaretok dei 
praktiske formåla når det offentlege tok stadnamn i skriftleg 
bruk på kart, skilt osv.

□ Departementet meinte også at namn på gardsbruk i mange 
tilfelle var særleg viktige berarar av gammal namnetradisjon. 
Dei utgjorde ein så viktig del av lokalmiljøet at det var øns
keleg med lovheimel for at det offentlege om nødvendig skulle 
kunne fastsetje skriftformer mot cigarens vilje.

□ Dei reglane vi hadde, gitt ved kronprinsens resolusjon i 1957, 
var forskrifter utan heimel i lov. Reglane var uklare, f eks med 
omsyn til kven som hadde ansvar for kva, det var mangelfulle 
saksbehandlingsreglar, partsbegrepet var uklart, og lokalsam
funnet hadde så godt som ingenting dei skulle ha sagt i pro
sessen. Reglane var vanskelege å praktisere, og klager frå 
enkeltpersonar og kommunar viste at det var misnøye.

At det vart eiga lov og ikkje nya forskrifter knytt til eksisterande 
lover, har sin hovudgrunn i at ein meinte det ville gi saksfeltet 
større tyngde. Det var også enklare og oversiktlegare: det vart eit 
eige regelverk, ikkje delreglar under t d delingslova, kommunes- 
tyrelova, forvaltningslova.

Korleis kan lovgiving styrkje vernet av stadnamn?
Halldis Sandsdalen
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Lova gir altså reglar både om skrivemåte og bruk av stadnamn: 
Om kven som har rett til å fastsette skriftformer for ulike namne- 
typer, kven som har rett til å uttale seg før vedtak blir gjort, 
nærmare kriterier for val av skrivemåte, og om klagerett og kla
genemnd. Botolv Helleland har gjort greie for den desentraliserte 
namnekonsulenttenesta. Statens kartverk har ansvaret for opp- 
byggning og drift av eit sentralt stadnamnregister, der alle fastsette 
skriftformer skal takast inn, og alle kan vende seg dit for å få 
opplysningar.

Det er også gitt reglar om bruken: Fastsett skrivemåte skal 
brukast av alle offentlege organ, selskap det offentlege eig, stiftel
sar oppretta av det offentlege og i lærebøker og læremiddel utgitt 
med statsstøtte. Samiske og finske namn skal vanlegvis brukast 
saman med eventuell norsk namneform. I forskriftene er det gitt 
meir detaljerte reglar av filologisk karakter og om saksbehandling.

Korleis kan lovgiving styrkje vernet av stadnamn?
Halldis Sandsdalen

Korleis vernar detta regelverket stadnamn
Eg trur ikkje at stadnamn av den typen som kjem inn under lova, 
nemleg namn som skal takast eller er tekne i skriftleg bruk av det 
offentlege, var i fare. Det er alle dei namna som ikkje blir brukte 
av det offentlege, som blir borte dersom ein ikkje får samla inn i 
tide.

Regelverket omhandlar qckje val av stadnamn. Det gjeld heller 
ikkje innsamling av stadnamn.

Men lova og forskriftene involverer aktivt enkeltpersonar, lag 
og organisasjonar, kommunar, fylkeskommunar og statsorgan og 
dei regionale namnekonsulenttenestene gjer seg i stadig sterkere 
grad gjeldande i sine område.

Dette har ført til ei oppblomstring av interessa for og merksem
da rundt stadnamna i det store og heile:

□ Kva for namn skal veljast når nye lokalitetar skal ha namn 
(gater, bruer etc)?

□ Kva skal skrivemåten ver a?
□ Korleis skal bruken vera i fleirspråklege område?
□ Skal skiltet ha norsk, samisk og finsk namneform?

Eg veit ikkje korleis interessa for stadnamn er i dei andre nordiske 
landa, men hos oss er det noko som engasjerer folk sterkt, og 
lokalaviser og til dels riksaviser, og nærradioar og distriktssen
dingar følgjer opp dette.

At lokalbefolkninga er aktivt interessert, at sakene blir behandla
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på lokalplanet, anten ved at dei har rett til å uttale seg eller har 
vedtaksrett, gjer at alle partar får ei meir bevisst haldning til ulike 
aspekt ved stadnamn - det er ikkje lenger noko som bare er der, 
som andre bestemmer over, som ein likar eller mislikar, eller 
kanskje ikkje legg særleg merke til.

□ Lova fokuserer på stadnamna, viser at dei er viktige, verd å 
ta vare på og behandle med respekt, og at det ikkje er like
gyldig kva for skriftform dei får.

□ Ved å gi reglar om skrivemåten unngår vi att namna blir 
forvanska, misforståtte eller får uhøvelege former.

□ Ved å gi reglar om bruken oppnår vi at samiske og finske 
namn blir brukte.

□ Ved å opprette det sentrale stadnamregisteret har vi sikra at 
den offisielle forma av namnet er tilgjengeleg for dei som skal 
bruke det, eller ønskjer å vita det.

Kort oppsummert er hensikten med lova å komme fram til eit 
namneverk som

□ fungerer godt i praktiske samanhengar
□ gir skriftformer lokalbefolkninga kan føle seg heime med
□ fungerer som identifikasjon også for framande på staden
□ og som tek vare på kulturminneaspektet ved å fokusere på 

namnval, namnebruk, skrivemåte og all den informasjon som 
ligg i gamle stadnamn med historisk tradisjon til røter langt 
tilbake i tida.

Korleis kan lovgiving styrkje vernet av stadnamn?
Halldis Sandsdalen
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Vilka allmänna åtgärder behövs för 
att stärka ortnamnsskyddet ?

Josef Rydén

/
ag kunde ägna min tid åt att tala om vad hembygdsrörelsen 
gör för att skydda ortnamnen och hålla dem levande. Där finns 
ett starkt engagemang:

□ Initiativ på lokalplanet i många socknar och kommuner: stu
derar, forskar, söker påverka bl.a. genom att vara remissin
stans vid namngivning etc. Uppteckningar, arbete i skolan.

□ På riksplanet: skapar opinion, söker påverka myndigheter, 
politiker, riksdag och regering.

Men jag tänker i stället använda mitt anförande till att plädera 
för lagskydd åt ortnamnen.

Igår diskuterade vi hur posten med sitt adressystem är ett hot 
mot ortnamnen. Jag tänker återkomma till ett annat hot: fastig- 
hetsregistret.

Mitt exempel: Genom fastighetsreglering i Skärstad-Ölmstad 
socknar i Jönköpings län har bynamnet Eskilstorp kommit att 
beteckna även två av enheterna i Tokeryds by i Ölmstad samt 
dessutom inbegripa den tidigare lilla fastigheten Rosendal. (Se 
karta nästa sida)

Jag tycker det är absurt att hantera ett tusenårigt kulturarv på 
det sättet! Jag begriper bara inte att inte ALLA förnuftiga människor 
som sysslar med ortnamn inser det absurda i en hantering av det 
här slaget.

Om bonden i Eskilstorp begärde att få röja undan ett järn- 
åldersröse för rationellare bruk - ett kulturminne av ungefär sam
ma ålder som namnet - får han naturligtvis avslag. Gör han det 
ändå, ställs han inför domstol.

Men att rasera ett gammalt ortnamn - eller ställa till kaos i 
denotationen - det får han hjälp med av tjänstvilliga byråkrater. 
Och då raserar man inte bara ett kulturminne, som ligger där det 
ligger i markerna och kanske inte uppmärksammas av så många, 
utan en levande kvarleva med en viktig och värdefull social funktion.
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Vilka allmänna åtgärder behövs för att stärka ortnamnsskyddetf
Josef Rydén
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Fastighetsbildningsmyndigheterna gör sånt här i den heliga ratio
naliseringens namn. Fastighetsbeteckningen ska passa in i datare
gistret och vara lätt att hantera (i teknikens barndom fick det 
dessutom inte vara för långa namn; men tekniken går ju framåt, 
fortare än vad byråkraterna tycks tro). Man hänvisar till den 
ekonomiska vinsten med gemensam beteckning på fastigheter som 
slås samman - en struntsak i sammanhanget!

Om sen Eskilstorpsbonden skulle sälja någon av sina Tokeryds- 
gårdar - ska den då få heta Tokeryd igen, eller behålla namnet
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Eskilstorp med ett nytt nummer? Vilka nya absurditeter uppstår? 
Jag frågar bara: hur får man hålla på och hantera kulturarvet?

-Ja men, säger då funktionalisterna, det avgörande är ju hur 
namnbrukarna själva gör. Fortsätter de att kalla Tokeryds-gårdarna 
för Tokeryd och Rosendal för Rosendal, så lever de ju ändå. (Och 
att de kan leva i 600 år efter det att gården är försvunnen, det 
visade ju Jean Paul Strid igår.)

Varför ska det i så fall heta något annat i fastighetsregistret? 
Och framför allt: varför ska myndigheterna gå i spetsen för att 
försöka avliva de gamla ortnamnen?

Hans Ringstam lade ned mycken möda på att utforma LMV:s 
råd till fastighetsregistermyndigheterna om s k ortnamnsvård. Det 
var nog ärligt menat, Ringstam är en god byråkrat, och jag menar 
inget nedsättande med den karakteristiken. Men vården som re
kommenderades var kosmetika över ärren efter operationerna. 
(Kanske kunde man bevara ett gårdsnamn på någon liten avsönd
rad lägenhet el.dyl., när det försvann från huvudfastigheten.)

När vi diskuterade Ringstams PM i ortnamnsrådet frågade jag 
om lantmäteriet inte först kunde råda fastighetsägaren att låta bli 
att sammanlägga gårdarna och därmed rädda ortnamnen, resp. 
låta dem behålla sin denotation.

- Det var inte möjligt. Min fråga bemöttes med en smått gene
rad nedlåtenhet.

Och när jag tyckte att åtminstone t ex hembygdsföreningen 
kunde få ett ord med i laget, fick jag ju veta att det var ägaren 
som hade rätt att begära det här och att bestämmelserna var 
sådana.

Lojala byråkrater som tolkade de lagar som gäller. Och så fick 
ortnamnsvården bli kosmetika!

Vilka allmänna åtgärder behövs för att stärka ortnamnsskyddet?
Josef Rydén

Hur ligger det till idag dał
Ortnamnsarkiven tycks ha vaknat - jag har sett ett antal värdefulla 
ställningstaganden för ortnamnens bevarande under senare tid, 
framför allt från OAU. Mot posten reagerade de utomordentligt 
bra. Och ni hörde av Bengt Pamp igår att även han har börjat 
tänka om ifråga om lagskydd, även för ortnamnens kulturhisto
riska värdes skull.

Det är viktigt för framtiden. I propositionen om DOVA:s nya 
organisation skriver kulturministern: ”Myndigheten bör vara en 
aktivt kulturvårdande institution.” ”Kulturarvsvård” kallar stats
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rådet DOVA:s delvis nya uppgift. Det kräver att ortnamnsvården 
inte bara blir språkvård utan att man också slår vakt om ortnam
nen som levande kulturarv.

Riksantikvarieämbetet bör väl salutera DOVA:s vidgade upp
gifter. Raä har vi haft med oss länge när det gäller att försvara 
ortnamnen - åtminstone sedan Ivan Svanströms tid, som Marga
reta Biörnstad påminde om igår. Men det går lite trögt i det 
ärevördiga ämbetsverket. Och vi har varit otåliga ibland.

Sveriges Hembygdsförbund har kämpat länge: i uttalanden och 
skrivelser, i ortnamnsrådet, i uppvaktningar för regering och riks
dag. Vi har furnerat RD-ledamöterna med material till motioner. 
Och vi har baxat frågan framåt steg för steg; bland annat satte sig 
kulturutskottet ordentligt in i saken, sedan vi haft en uppvaktning 
häromåret.

Det ledde till en begäran om utredning om hur många by- och 
gårdsnamn som försvunnit vid fastighetssammanläggningar (ty
värr inte om vilka andra dumheter som har uppstått, som i ex
emplet Tokeryd). LMV (Ringstam) har gjort utredningen. Vad 
visar den? Att det skett rätt mycken förstörelse av namn. Men 
mindre under senare år - självklart med annan jordbrukspolitik 
och färre faktiska sammanläggningar av gårdar!

I sitt första utkast ville LMV sluta betänkandet med att påstå 
att det inte behövs något vidare skydd för gamla bynamn. Vi 
påpekade att det var inte utredarnas sak att dra den slutsatsen. Då 
lät man i stället generaldirektören skriva under ett missivbrev med 
samma innebörd. Hoppas regeringen begriper att den behöver 
tänka själv och att inte generaldirektören för lantmäteriet kan vara 
särskilt sakkunnig i en fråga som gäller ett ”synnerligen värde
fullt” kulturarv - som regering och riksdag själva brukar formulera 
sig när det gäller ortnamnen.

Slutsatsen är ju uppåt väggarna. Vem vet vad nästa konjunktur 
kommer att medföra?

Nå, nu har man kritiserat Ringstams utredning för att den bara 
är kvantitativ.

- Ge oss mer pengar så vi kan utreda även de kvalitativa aspek
terna av det som sker!

Vad ska det tjäna till? Det tar tid och blir dyrt. Vi vet ju alla 
att det är så här som i Tokeryd det går till. Det borde räcka med 
det enda exempel som jag har visat för att alla ska inse att det är 
dags att sätta stopp.

Låt oss alla hjälpas åt att snarast få fram den här lagen - 
antingen som en paragraf i Kulturminneslagen eller som egen lag. 
Det är inte så konstigt att formulera den, det gäller bara att säga

Vilka allmänna åtgärder behövs för att stärka ortnamnsskyddet?
Josef Rydén
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ifrån att gamla ortnamn ska skyddas liksom andra kulturminnen! 
- Ja, men det blir svårt att tillämpa den, säger ni.
Å, inte! Det finns många goda byråkrater -1 ex på LMV - som 

hjälper oss att visa hur lagen ska tillämpas när den väl finns. Det 
viktiga är att kulturarvsvården ifråga om ortnamn lyfts upp på 
SAMMA NIVÅ som andra argument, när ortnamnsändringar aktuali
seras!

Vilka allmänna åtgärder behövs för att stärka ortnamnsskyddet?
Josef Rydén
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Bör ortnamnen skyddas och 
i så fall hur?
Eva Brylla

Bakgrund

C'kyddetför ORTNAMN aktualiserades under 1960- och 1970-ta- 
kJ len i samband med beslut om en fastighetsregisterreform. Riks
dagen begärde en utredning vid riksmötet 1978/79. Resultatet av 
denna utredning presenterades i Ortnamns värde och vård (SOU 
1982:45). Här föreslogs en rad åtgärder för ett bättre ortnamns- 
skydd, bl.a. en ortnamnslag för den verksamhet som utövas av 
statliga myndigheter, kommuner och landstingskommuner, för
samlingar och kyrkliga samfälligheter. Regeringen ansåg emeller
tid att det inte behövdes någon särskild ortnamnslag av det slag 
som rekommenderats i utredningen. Däremot föreslogs andra åt
gärder, som kunde vidtas av regeringen eller av andra myndig
heter. Bl.a. sades att Lantmäteriverket (LMV) skulle få en samord
nande uppgift i ortnamnsverksamheten. Till LMV skulle knytas 
ett ortnamnsråd.

Under de senaste åren har riksdagens kulturutskott behandlat 
ett antal motioner (se t.ex. Kulturutskottets betänkande 1992/93: 
KrU6 s. 8 f.), som ånyo tar upp frågan om ett ökat skydd för 
ortnamn.

De formuleringar som förekommer i motionerna är bl.a. ”för
slag till lag för ortnamns skydd” (Kr279), ”behovet av ortnamns- 
vårdande granskning på länsnivå” (Kr221), ”om behovet av en 
sammanställning av riksdagens anvisningar och krav på hänsyn 
till ortnamnen som kulturvärde” (Kr237), ”att utforma en ’hän- 
synsparagraf’ för ortnamnsvården inom kulturminneslagen” 
(Kr223). Motionärernas utgångspunkt är främst de förändringar 
av traktnamn som blir en följd av sammanläggning av fastigheter. 
Speciellt vill man påvisa faran med ändringar över en traktgräns. 
Man vill också ha till stånd en ortnamnsvårdande granskning på 
länsnivå. I motionerna nämns även möjligheterna att inrätta ett 
slags regionala ortnamnsråd och att låta länen få representanter i
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Bör ortnamnen skyddas och i så fall hur?
Eva Brylla

Ortnamnsrådet (se nedan).
En given fråga i detta sammanhang är vilka som skall granska 

och vilken kompetens dessa personer skall ha. Det vore naturligt
vis lovvärt om samtliga länsstyrelser kunde utrustas med kompe
tenta namnvårdare. Det är emellertid till syvende och sist en fråga 
om resurser.

Vidare begärs i motionerna en särskild lag om skydd för ort
namn eller en särskild ”hänsynsparagraf” för ortnamnsvården i 
kulturminneslagen. Man hävdar att det skydd för ortnamnen som 
riksdagen uttalat sig för inte förts vidare i instruktioner m.m. till 
fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsmyndigheter. Motio
närerna anser att de riktlinjer för ortnamnsverksamheten som 
riksdagen godtagit bör komma till uttryck även i kulturminnes
lagen.

Kulturutskottet har vid flera tillfällen tagit upp frågan om skydd 
för ortnamnen, senast 1992/93 (KrU6). I betänkandet avstyrks 
motionsyrkanden om införande av en s.k. hänsynsparagraf beträf
fande ortnamn i kulturminneslagen. Utskottet hänvisar till två 
pågående utredningar inom ortnamnsområdet, innan man vill ta 
ställning i frågan. Den ena utredningen avser frågan hur vanligt 
det är att fastigheter läggs samman över traktgränser och hur 
många traktnamn, ofta gamla bynamn, som försvunnit genom 
sådana sammanläggningar. LMV fick den 17 september 1992 re
geringens uppdrag att genomföra den av riksdagen begärda under
sökningen. Resultatet av undersökningen, som gjordes i samråd 
med Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU) och Riksantikvarieämbe
tet (RAÄ), redovisades i december 1992. Den andra utredningen 
som hänvisas till är den om den framtida verksamheten och orga
nisationen för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv 
(DOVA).1 Kulturutskottet förutsätter att regeringen återkommer 
till riksdagen med de förslag till den framtida reglering av ort
namnsområdet som övervägandena leder fram till.

I den av LMV genomförda traktnamnsutredningen konstateras 
att resultaten av undersökningen visar på ett stort antal avregistre
rade trakter. Frågan om kvantitet är enligt min mening i detta fall 
av mindre intresse. Det är företeelsen som sådan som är väsentlig. 
Vilka blir konsekvenserna?

En avgörande punkt är frågan om vilket värde som ligger i att 
ett namn står i fastighetsregistret. Kan namnet inte leva ändå, 
oberoende av registret? Det faktum att många av namnen ändå 
finns upptecknade i ortnamnsarkiven tyder på att de använts och 
varit i levande bruk. Men hur är det nu? Det är endast genom att 
gå ut i bygderna och teckna upp ortnamn som vi kan få reda på
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om namnen lever och är i bruk.
DOVA har i samband med flera anslagsframställningar uttalat 

ett stort behov av nya ortnamnsuppteckningar, eftersom de sam
lingar som finns i arkiven i dag delvis är föråldrade, när det gäller 
att avgöra, vilka namn som används, hur de uttalas och vilka 
lokaler de avser. En av förutsättningarna för en god ortnamnsvård 
är att dagens namnbruk dokumenteras på ett tillfredsställande 
sätt.

Innan vi kan uttala oss om ett behov av att stärka skyddet för 
fastighetsregistrets namn, måste vi alltså först ta reda på om 
fastighetsregistret verkligen har någon avgörande betydelse för 
namnbruket genom en satsning på moderna ortnamnsuppteck
ningar. Vi måste också precisera vilka namn som eventuellt skall 
bli föremål för ett skydd.

I diskussionen om behovet av en ortnamnslag har ibland som ett 
argument för en sådan hänvisats till Norges ortnamnslag (Lov 18. 
mai 1990 nr. 11 om stadnamn), som trädde i kraft 1 juli 1991. Här 
föreligger emellertid ett missförstånd. Den norska lagen skyddar 
inte ortnamnen utan reglerar deras skrivsätt. Utgångspunkten för 
detta skall vara det nedärvda lokala uttalet. Stavningen skall följa 
gällande rättskrivningsprinciper. Statens kartverk har beslutsrätt 
vad gäller skrivsättet för de bruksnamn, dvs. gårdnamn avseende 
namn på egendom med gårds- och bruksnummer, som språkligt 
och geografiskt sammanfaller med nedärvda ortnamn (§5). Lagen 
gäller alltså inte vad ett ställe heter, utan hur det skall skrivas i 
offentligt bruk. Innan lagen tillkom har statens namnkonsulenter 
genomgått och normerat namnen på kartorna i serien NORGE 
1:50 000 och nyare sjökort men endast undantagsvis på andra 
offentliga kartor, t.ex. ekonomiska kartor. Här brukas ibland helt 
andra former. Tanken med den nya lagen är att ett och samma 
skrivsätt skall användas i all offentlig verksamhet. Det skall råda 
överensstämmelse i skrivningen av namnen i offentligt bruk.2

Ett annat problem vad gäller den norska ortnamnslagen är att 
den står i ett slags motsatsförhållande till skrivningen av släkt
namn. Varken den gällande personnamnslagen från 1964, med 
ändringar från 1979, eller den första personnamnslagen från 1923 
innehåller några regler för hur personnamnen skall skrivas. Bruket 
att anta fasta släktnamn blev i Norge vanligt från slutet av 1800- 
talet. Det var fråga om i huvudsak två grupper av namn som 
antogs, dels patronymika, dels gårdnamn. Släktnamnen och även 
gårdnamnen kom att skrivas med den tidens skriftspråk, som var 
danska. Resultatet av detta lever kvar än i dag, framför allt i 
släktnamn, som alltså är skrivna på ett arkaiskt, dansk-tysk-präg-

Bör ortnamnen skyddas och i så fall hur?
Eva Brylla
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Bör ortnamnen skyddas och i sä fall hur?
Eva Brylla

lat sätt.
Botolv Helleland (1992 s. 95 ff.) skriver om ortnamnsnormering 

och karakteriserar denna som en balansgång mellan skrifttradi
tion, etymologi, rättskrivning och uttal. Enligt Kristoffer Kruken, 
som recenserar Hellelands uppsats (i Nytt om namn 16,1992, s. 6) 
var det tidigare ett mål att summan av dessa principer skulle ge 
enhetlighet i sättet att skriva namnen över hela landet. Men en
hetligheten baseras på etymologiprincipen, reglerad av rättskriv
ningen framför skrifttraditionen och uttalet. Och skrifttraditionen 
har ju dessutom varit dansk! Man hade kunnat hoppas på att den 
nya ortnamnslagen skulle skapa ordning och ge större tyngd åt 
den fackmannamässiga kompetensen i normeringsarbetet. Men 
tyvärr - enligt Kruken har lagen i stället givit alla slags tillfälliga 
intressenter en ännu starkare position.

Samordning av ortnamnsverksamheten i 
Sverige
Lantmäteriverket beslöt 1990 att följa upp de gångna fem årens 
ortnamnsverksamhet. I en uppföljningsrapport daterad 15 oktober 
1990 konstaterades bl.a. att det behövs ett utökat och mera for- 
maliserat samarbete mellan de myndigheter som verkar inom ort- 
namnsområdet samt att Ortnamnsrådet i vissa avseenden inte 
fungerat på avsett sätt. Det föreslogs härvid att LMV skulle för
djupa samarbetet med övriga myndigheter, se över rådets arbets
former samt göra en fördjupad studie av verkets egen roll som 
ortnamnsmyndighet. Under 1990-1991 utreddes verkets roll som 
ortnamnsmyndighet med utgångspunkt i riktlinjerna för ortnamns
verksamheten. I rapporten lämnades förslag till en rad konkreta 
åtgärder, som rörde bl.a. LMV:s eget arbete och organisation 
inom ortnamnsområdet. I syfte att förbättra ortnamnsskyddet 
efterlystes också allmänna råd och rekommendationer för LMV 
och andra ortnamnsmyndigheter.

Ortnamnsrådet, som bildades 1985, består av representanter 
från LMV, DOVA-arkiven (numera Språk- och folkminnesinstitu- 
tet), RAA, universiteten, Svenska språknämnden, Sveriges Hem
bygdsförbund, Svenska Kommunförbundet, Posten, Vägverket och 
de svenska sameorganisationerna. Dess huvudsakliga uppgift är 
att utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspo- 
litik. Rådets uppgift är också att ge upplysning och verka för ett 
vårdat och ändamålsenligt namnskick och på det sättet verka för
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namnvården. Ett resultat av rådets arbete är t.ex. Svenska Kom
munförbundets utmärkta handbok Ortnamn. Namngivning och 
namnskick i kommunerna.

Rådet har kritiserats för att vara alltför tandlöst. Det har inga 
befogenheter. Det kan emellertid förväntas att de myndigheter 
som är representerade i rådet beaktar rådets ställningstaganden, 
vilket inte alltid sker. Det bör innebära ett ansvar att vara repre
sentant i rådet och som sådan bör man vara skyldig att föra ut 
rekommendationer och överväganden som görs av rådet. Ett för
sök till större samförstånd och vilja till efterrättelse efterlyses. Det 
är också önskvärt att rådet får större befogenheter.

Bör ortnamnen skyddas och i så fall huri
Eva Brylla

Förslag till åtgärder
I diskussionen om hur ortnamnen skall skyddas är det två frågor 
som står i förgrunden. Den ena är vilka ortnamn som skall skyd
das, och den andra är hur de skall skyddas?

De ortnamn som åsyftas i motionerna torde i de flesta fall vara 
sådana som är konsekvenser av fastighetsbildning. Gamla by- och 
gårdnamn bör naturligtvis inte få falla i glömska. Inte heller namn 
på stora sjöar, berg, åar osv., som nu finns kvar. Däremot är det 
mera tveksamt, när det gäller namn på t.ex. sjöar och vikar som 
vuxit igen, där förutsättningarna för namnet inte längre finns. 
Ägonamn, som normalt utsätts för förändringar, torde också föra 
en mera riskabel tillvaro. De finns förhoppningsvis bevarade på 
kartor och i arkiv, men att via en konstgjord andning behålla alla 
sådana namn är orimligt.

Det är alltså tveksamt om namnen skall finnas kvar om lokalen 
inte gör det. bruket måste få avgöra. Ett stöd i användningen är 
att namnen finns utsatta på kartorna. Så kan ett namn skyddas. 
Betydelsen av att namnet står i fastighetsregistret eller ej ställer jag 
mig mera tveksam till. Ortnamn förändras, försvinner och tillkom
mer, och detta torde numera ske i snabbare takt, bl.a. beroende 
på fastighetsregisterreformen, ändringar i landskapet och sam
manläggningar av fastigheter. För att ortnamn skall fortsätta att 
leva fordras att de används i tal och skrift, så ofta som möjligt av 
så många som möjligt. I detta sammanhang är de allmänna 
kartorna av mycket stor betydelse för bevarandet och skyddet av 
ortnamn. Kartorna innehåller avsevärt fler ortnamn än vad fastig
hetsregistret gör. De allmänna kartorna är också i mera allmänt 
bruk än vad uppgifterna i fastighetsregistret kan bli. Det är därför
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oroväckande att man i Lantmäteriets förslag till inriktning av 
verksamheten under 1990-talet (s. 106 f.) kan läsa att tryckningen 
av Gula kartan har stoppats och att resurserna skall koncentreras 
på uppbyggandet av databaser. Till följd av en omprioritering 
1992-97 framställs databaser över delar av ekonomiska kartans 
innehåll. Tryckta kartor ges bara ut i ett begränsat antal. Det är 
att hoppas att Lantmäteriverket även i fortsättningen skall kunna 
ge ut tryckta allmänna kartor och att man i anslagsbevilj ande 
ställning bortser från kortsiktiga ekonomiska lösningar och i stäl
let axlar ett kulturpolitiskt ansvar.

Likaså ger Postens Slutrapport med förslag till policy - adres
sering anledning till viss oro. Bland bebyggelsenamnen, dvs. namn 
på exempelvis socknar, byar, gårdar, finns många gamla namn på 
lokaler på landsbygden. Dessa kan i många fall vara lika gamla 
som vår tideräkning, ja, t.o.m. äldre. Därför är det anmärknings
värt att Posten i sina förslag till ny adressering på landsbygden 
prioriterar i följande ordning:

1) gatu/vägnamn + nummer
2) bynamn + nummer
3) bynamn + gårdnamn
4) gårdnamn

Posten, som är representerad i Ortnamnsrådet, där man entydigt 
tagit ställning mot vägnummersystemet, berör inte med ett ord i 
rapporten att frågan varit kontroversiell och omdiskuterad.

Ett sätt att skydda och bevara namn är också att återanvända 
gamla namn. Ofta är det så att nya namn måste skapas på konst
gjord väg - till skillnad från spontan, naturlig namngivning. Jag 
syftar här på namn på gator, offentliga platser, bostadsområden 
etc. Genom att återanvända gamla namn kan man på det sättet 
hålla kontakten med det förflutna.

Ett annat skydd för ortnamn är att se till att de till stavning 
och form ansluter till vårt vedertagna ortnamnsskick. I detta 
sammanhang efterlyser jag regler för stavning och form (både för 
gamla namn och nybildade sådana).

Det fanns tidigare, sedan 1927, en kungörelse om stavning av 
svenska ortnamn. I officiella sammanhang skulle ortnamnen sta
vas enligt ”grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska 
akademien utgivna ordlistan”. Kommunernas namngivning däre
mot baserades inte på någon författning - med undantag för 
kvartersnamnen. Den tidigare nämnda ortnamnsutredningen före
slog i sitt betänkande att 1927 års kungörelse skulle tas in i en 
ortnamnslag och att man skulle ändra ”åttonde” till ”senaste”. 
Den föreslagna lagen skulle också gälla vid kommunal namngiv-
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ning - dock inte retroaktivt, eftersom detta skulle förorsaka kom
munerna extra kostnader och stort arbete. Nu blev det inte någon 
ortnamnslag och i samband härmed försvann också den tidigare 
gällande kungörelsen om stavning.

I en artikel i Språkvård 2 (1984 s. 19 ff.) ifrågasätter Ann-Christin 
Mattisson om vi behöver en sådan stavningslag. Hon menar att 
kungörelsen kom till i en tid då ortografin höll på stabiliseras och 
att man vid det tillfället ville rensa bort gammalstavningen ur bl.a. 
fastighetsregistren. Det måste också ha funnits ett behov att uppnå 
enhetlighet i bruket av ortnamn, framförallt inom statsförvaltning
en, skriver hon. Behovet av enhetlighet och konsekvens måste 
enligt min mening fortfarande anses aktuellt.

Visserligen är stavningen av svenska ortnamn inte alltid given 
med hjälp av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Sven Benson 
(i SOÅ 1971 s. 68 ff.) har diskuterat frågan och påpekar att man 
kan härleda olika ortografiska principer ur SAOL. Enligt Benson 
(1978 s. 52 ff.) fungerar två olika principer vid sidan av varandra: 
den fonematiska principen, där ortnamnen stavas i enlighet med 
uttalet, och den morfematiska principen, som innebär att de i 
ortnamn ingående morfemen analyseras och återges enligt SAOL. 
Myndigheterna har enligt Benson utvecklat egna konventioner 
genom att t.ex. skriva Häjd- i ortnamn {hej, heja, hejda i SAOL). 
Vidare kan exempelvis morfemet moss skrivas antingen Mås- (re
gional form) eller Moss- (enligt konsekvens med övriga riket).

Av utrymmesskäl går jag ej närmare in på dessa problem utan 
hänvisar till Bensons och Mattissons ovan nämnda uppsatser. I 
den av ortnamnsutredningen föreslagna lagparagrafen om stav
ning av ortnamn finns också en undantagsregel för att garantera 
sig emot alltför långtgående ändringar inom den statliga sektorn:” 
om det finns synnerliga skäl får annan stavning användas.” (Ort
namns värde och vård s. 9). Ett skäl var t.ex. den ekonomiska 
aspekten.

Bakom den föreslagna lagparagrafens ordalydelse skall bl.a. 
ligga att man har velat få något slags kontroll över den kommu
nala namngivningen, vilket skulle vara önskvärt enligt min me
ning. Svenska Kommunförbundet har t.ex. tidigare avvisat förslag 
om att ålägga kommunerna att tillsätta namnberedningar med 
representanter för språklig och kulturminnesvårdande verksam
het. Förbundet vill inte ens ändra stavningen av sitt namn enligt 
språkvårdens rekommendationer (liten begynnelsebokstav: kom
munförbundet).

Mattisson (aa s. 23) delar inte den uppfattningen att en kungö
relse eller lagparagraf som den ovan nämnda behövs som argu-
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ment i diskussion med kommuner och allmänhet. ”En lagparagraf 
som är omvittnat svår att tolka och tillämpa även för språk- 
utbildade akademiker kan knappast gagna ortnamnsvården. ” Hon 
efterlyser i stället upplysning i form av skrifter och rådgivning.

Utan att förringa betydelsen av hennes förslag till åtgärder 
efterlyser jag dock en förordning av nämnda slag. Även om den 
skulle vara svår att tillämpa, borde den samlade expertisen av 
namnforskare på ortnamnsarkiven tillsammans med representan
ter från LMV och Svenska språknämnden kunna stå till tjänst med 
tolkning och tillämpning av en sådan. Under de senaste åren som 
jag mera aktivt deltagit i namnvården har det ständigt dykt upp 
problem och diskussioner som skulle kunna undvikas om vi hade 
en förordning att stödja oss på. Vi skulle t.ex. utan vidare diskus
sion kunna hävda att skrivningar som Prästtorp, Värnamo, Så och 
Abboren är att föredra framför Presttorp, Wernamo, Såå och 
Aborren. Likaså bör vi använda former som Myren, Berget, Pipa
rens i stället för Myra, Berge och Piparns. För svenskt bruk okän
da namnbildningar som Lidköping [vid\ Vänern kan också avfär
das. Allt detta skulle underlättas om vi får en förordning som säger 
att ortnamnen till stavning och form bör följa reglerna för nutida 
svenskt språkbruk.

Bör ortnamnen skyddas och i så fall hurf
Eva Brylla

Avslutning
I diskussionen om behov av skydd för ortnamn framträder ofta 
två huvudsynpunkter. Man har talat om namnens funktionella 
sida och om namnens kulturhistoriska värde. Inte sällan har dessa 
ställts emot varandra, vilket jag finner besynnerligt. Från namn
forskarnas sida framhålls med rätta att namnens kanske viktigaste 
uppgift är att tjäna som orienteringsmedel. När namn är i bruk 
förblir de levande, brukar också sägas. Från annat håll har man 
sett ortnamnen som språkliga fornlämningar, som ger oss upplys
ning om det forntida samhället. Jag skulle vilja påstå att denna 
motsättning är skenbar. I arbetet med t.ex. ortnamnspublikatio- 
nerna går det knappast att inskränka sig till ortnamnens språkliga 
och funktionella sida. Det torde vara lika självklart för namn
forskaren att se till ortnamnens kulturhistoriska värde.
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Behöver skyddet för ortnamnen 
stärkas?

Klas-Göran Selinge

^ C1 TT ortnamn består inte bara av ett språkligt uttryck 
...-1—1/ utan också av dess innehåll eller syftning. Det språk

liga uttrycket (namnets yttre gestalt, stavningen, formen) och dess 
innehåll (syftningen) bildar tillsammans ett ortnamn.... en ändring 
av ett ortnamns form eller syftning får endast ske om ändringen 
står i överensstämmelse med (de) principer för ett ändamålsenligt 
och vårdat ortnamnsskick (som anges i det följande).”

Så formulerade sig 1980 års ortnamnsutredning i kommentaren 
till andra paragrafen i det förslag till ortnamnslag som framlades 
av utredningen men aldrig kom på riksdagens bord. Man säger 
uttryckligen att man inte funnit det lämpligt att definiera begrep
pet ortnamn i lagtexten men anför i själva verket här både en enkel 
och användbar definition och en huvudprincip för ortnamnsvår- 
den. I princip samma definition används av Jan Paul Strid i hans 
nyutkomna arbete:

”Ett namn består av form och innehåll. Formen är det språkliga 
tecknet eller symbolen, helt enkelt själva namnet, såsom det upp
fattas och återges i tal eller skrift. ... Innehållet i sin tur kan sägas 
bestå av betydelse och syftning.”

Det är inte för mycket sagt att traditionell ortnamnsforskning i 
huvudsak har intresserat sig för formen i den mening ordet fått i 
dessa definitioner, i varje fall om man med Strid i begreppet 
betydelse inte lägger i första hand namnets etymologi - dess 
språkliga tolkning - utan dess rumsliga, geografiska syftning - vad 
man skulle kunna kalla dess praktiska eller sakliga betydelse.

Kulturminnesvården - eller kultur miljö vår den med nuvarande 
språkbruk - har i första hand intresserat sig för ortnamnens inne
håll, betydelse och syftning i den mening, som ligger i senare ledet 
av definitionen. Engagemanget bottnar som bekant i ansvarsom
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rådet för den fysiska kulturmiljön, där namnen uppträder tillsam

mans med fornlämningar, bebyggelse och andra kulturella arte
fakter i den humanekologiskt utnyttjade och omvandlade natur

miljön. ORTNAMNSVÅRD behövs självfallet både för namnens form 
och innehåll, men inom kulturmiljövårdens ansvar ligger att verka 
för att vårda och bevara deras innehåll och syftning.

Behöver skyddet för ortnamnen stärkas f
Klas-Göran Seunge

Hotbilder
Man kan ju fråga sig om det efter mera än 20 års engagemang i 
dessa frågor tillsammans med många andra goda krafter fort
farande finns några allvarliga och aktuella hot mot ortnamnens 
och särskilt bebyggelsenamnens framtida bestånd. Det är nog 
ingen överdrift att påstå att medvetandet om att ortnamnen utgör 
en värdefull och omistlig del av kulturmiljön ökat både inom 
myndigheter och kommuner under dessa decennier. Engagemang
et från frivilliga krafter, från hembygdsrörelsen och från allmän
heten har också ökat i takt med denna utveckling, varför även 
kraven på aktiva åtgärder för namnens bevarande blivit mera 
medvetna. Enligt min mening har därför kulturminnesvården allt
jämt ett stort ansvar för att bevaka och utveckla skyddet för 
ortnamnen. Utan att ha följt vare sig de administrativa rutinernas 
utveckling eller opinionsbildningen särskilt aktivt under senare år 
vill jag ändå försöka diskutera några delområden, där både hot 
och skydd alltjämt kan aktualiseras.

Ett av dessa hot kan anknytas till det åtminstone tidigare vanliga 
begreppet namndöd. Både bland forskare och administratörer har 
det nämligen inte varit ovanligt att se namnens tillkomst, bruk och 
försvinnande som led i ett slags organisk utveckling, som man 
varken kunde eller borde påverka. Ortnamnens ”liv” var säkrat, 
så länge de betydelsebärande elementens funktion ännu var levan
de i kulturlandskapets praktik. När funktionen försvagades och 
upphörde, ansågs det naturligt att också namnen gick samma väg. 
Beträffande flertalet ägonamn är nog också denna utveckling den 
mest sannolika och med säkerhet upprepad i milliontals fall. Även 
om många namn kan verka banala och upprepade i oändliga 
serier, har ändå härigenom en stor namnskatt försvunnit.

När det gäller bebyggelsenamn och många artefaktnamn är 
saken mera komplicerad. När en bebyggelse överges försvinner 
den i regel inte spårlöst. En bys namn kan - åtminstone till en tid 
- leva kvar som en territoriell beteckning i fastighetsregistret, och
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själva bytomten övergår till en fast fornlämning. Namnet är då 
värt att slå vakt om både som territoriellt namn och artefaktnamn. 
Även bebyggelsenamn, som inte varit fastighetsnamn - t.ex. torp
namn, övergår självfallet till artefaktnamn för de kvar liggande 
grunderna. Namnen utgör i sådana fall en del av platsens histo
riska identifikation och dokumentation. Så länge de fysiska läm
ningarna finns kvar, bör kulturmiljövården verka för att namnen 
bevaras i anslutning till dessa, framför allt på allmänna kartor, 
och inte bara arkivaliskt.

Andra artefaktnamn, t.ex. namn på fornlämningar eller natur
bildningar med traditionsinnehåll, kan vara kända i äldre källma
terial men kanske dåligt belagda i uppteckningar från senare tid. 
Sådana ”antikvariska” namn har länge karakteriserats som döda 
och inte ansetts lämpliga att aktualisera eller återanvända. Om 
namnen är fullt säkert lokaliserade och den ifrågavarande artefak- 
ten är bevarad, är det dock enligt kulturmiljövårdens synsätt både 
lämpligt och angeläget att namnen återupplivas, särskilt om de 
säger något väsentligt om platsens ursprungliga funktion eller 
uttrycker en kulturhistoriskt värdefull tradition.

En annan väsentlig faktor, som kan påverka ortnamnens över
levnad både i positiv och negativ riktning är förändringar i 
NAMNBRUKARKRETSEN och de härmed ofta sammanhängande 
förändringarna i denotationen, dvs syftningen på namnets loka
litet. Om ett namns denotatum ökas i areal och får en ny funktion 
ökas också namnbrukarkretsens storlek, vilket medför att namnet 
kommer att jämställas med andra namn på en högre hierarkisk 
nivå. En nedskärning av funktionen hos ett ortnamn till en lägre 
hierarkisk nivå - t.ex. när ett bebyggelsenamn övergår till att bli 
ägonamn vid sammanläggning eller ödeläggelse - medför en mins
kande namnbrukarkrets. BÅDA typerna av förändringar kan med
föra problem för namnets funktion och bevarande. En ökning av 
namnbrukarkretsen kan medföra kollisioner i funktionen och risk 
för förändringar av namnets form och innehåll, och en minskning 
kan medföra risk för successivt utdöende genom bristande 
användning. En stabil namnbrukarkrets på en för namnets form 
och innehåll lämplig nivå - dvs där det är unikt - torde vara bästa 
garantin för ett ortnamns fortlevnad. Turbulensen i bebyggelse
namnens livsvillkor under de senaste decennierna beror i första 
hand på att administrativa åtgärder företagits utan hänsyn till 
namnens unicitet och stabila funktion i namnbrukarkretsen eller 
till deras denotation på en avgränsad geografisk lokalitet.

Det mest kända - och vid ett genomförande enligt de ur
sprungliga intentionerna sannolikt mest ödesdigra - exemplet på
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sådana åtgärder är fastighetsbeteckningsreformen. De återstående 
störningarna genom denna beror främst på att kommunerna gjorts 
till registerområden, vilket i princip ökat by- och gårdsnamnens 
namnbrukarkrets med åtföljande kollisioner och brist på unicitet. 
Postverkets återkommande propåer om en konstruerad namn- och 
nummersättning av vägar på landsbygden är ett annat exempel. 
Om gårds- och bynamnen inte anses önskvärda eller i fortsätt
ningen hanterbara i adresseringssystemet, innebär detta en högst 
väsentlig inskränkning i deras namnbrukarkrets och därmed risker 
för framtida störningar i namnens funktion och kulturmiljöns 
identitet.

Dessa förslag till förändringar i namnmiljön hänger givetvis 
samman med den allmänna utveckling i samhället, som bl.a. tar 
sig uttryck i ökad mobilitet och migration hos befolkningen, i 
ökad urbanisering och utglesning av landsbygdens kulturmiljö, i 
mindre tilltro till och kunskap om lokal och regional muntlig 
tradering och större beroende av skriftliga dokument. Även de 
administrativa rutinerna är föremål för upprepade och delvis mot
sägande förändringar: kommunsammanslagningar följda av nya 
delningar, ökande församlings- och pastoratsregleringar och 
sammanslagningar, ändrat huvudmannaskap för folkbokföringen 
etc. Den stabila kontakten med det ursprungliga kulturlandskapet 
och dess namnmiljö har på så sätt försvårats både för allmänheten 
och för de tjänstemän, som handlägger förändringarna.

En slutsats av dessa något pessimistiska konstateranden borde 
i alla händelser vara att ortnamn i många fall och på skilda nivåer 
även i fortsättningen behöver ett aktivt stöd för en säkrad fortlev
nad. En av de bästa förutsättningarna härför är goda allmänna 
kartor med riktig form och riktig syftning hos namnen. Ur denna 
synpunkt är det beklagligt att den namnrikaste kartan - den 
ekonomiska, s.k. gula kartan - inte längre kommer att vara lätt- 
tillgänglig i reviderat tryck. Den nya topografiska kartan i modell 
T5, för vars utförande Lantmäteriverket (LMV) enligt min mening 
är värt en eloge, kan dock bli en god ersättare - i varje fall för 
bebyggelsenamnen. Allt talar dock för att en bevakning alltfort 
behövs både från kulturmiljövårdens och alla goda, frivilliga kraf
ters sida.

Inför en framtid med ovissa europaperspektiv, ryckighet i jord
brukspolitiken och dess konsekvenser för kulturmiljön, utbyggnad 
av infrastrukturen och kriser och turbulens på många områden i 
samhället, kan man naturligtvis inte undvika alla former av för
ändringar i den historiska och traditionella kulturmiljön. Föränd
ringar både för ortnamn och delar av det fysiska kulturarvet har
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alltid förekommit mer eller mindre spontant. Det nya i vår tids 
situation är att förändringarna till stor del är medvetet styrda. 
Därför har man all rätt att fråga sig: var går gränsen för tole- 

rabla förändringar, dvs. förändringar, som fortfarande gör det 
möjligt att studera en ursprunglig kulturmiljö med ortnamn i sin 
historiskt riktiga funktion? Frågan kan illustreras med ett par 
exempel på äldre och nyare förändringar.

I Alsens socken i Jämtland har lagts in ett antal s.k. ödesbölen, 
dvs. lämningar i form av fossil åkermark efter gårdar, som grund
lagts under tidig medeltid och i regel ödelagts under senmedelti
den. På näset mellan Storsjön och Alsensjön finns i regel ett 
ödesböle per bevarad by. Namnen på dessa övergivna gårdar är i 
regel kända i 1500-talets skatteböcker och har också upptecknats 
i 1800-talets folkliga traditioner. Orsaken härtill är att de efter 
ödeläggelsen i regel använts som slåtter- och betesmark och varit 
beskattningsbara som s k avradsland. Traderingen av namnen har 
uppenbarligen sin förutsättning i en stabil bondemiljö med ut- 
marksnäringar som dominerande inslag.

Ett området i Grödinge socken på Södertörn innehåller utom 
de kvarvarande herrgårdarna och bondbyarna ett antal avhysta 
bytomter. Berga by - ursprungligen belägen vid nuvarande torpet 
Bondberga och senare vid gården Berga - har kvar sin areella gräns 
och sitt registernamn, men är avhyst under Snäckstavik. Under 
samma säteri har utom Snäcksta också avhysts Bullsta och Björksta 
byar, alla inlagda inom Snäcksta viks rå och rör. Invid samtliga 
bytomter finns bevarade j ärnåldersgravfält, som belägger byarnas 
ursprung till senast yngre järnåldern. Deras lägen är kontroller
bara på äldre lantmäterikartor. Varken här eller i Alsen torde de 
äldre namnen i dag vara generellt kända i orten. De har alltså 
antikvarisk karaktär men ändå högt historiskt värde.

I viss mån jämförbara med både den senmedeltida ödeläggelsen 
och stormaktstidens säteribildningar är vår tids sammanlägg
ningar genom fastighetsbildning för jordbruksrationalisering. En
ligt LMV:s undersökningar har i hela landet under en tjugo-års
period avförts över 3 700 traktnamn, dvs. egna jordregisternamn 
(extrapolerat värde). Även om många av dessa avser mindre och 
yngre trakter eller obebyggda skogstrakter, ingår säkert åtskilliga 
äldre by- och gårdsnamn av samma slag som i Grödinge; över 60 
procent finns för övrigt i den yngsta jordeboken. Dessa namn har 
alltså helt försvunnit ur fastighetsregistret, men det är inte klarlagt 
vilka namntyper som drabbats och inte heller hur många som 
alltjämt är bebyggda.

Ett angränsande fall kan exemplifieras från Ytter järna socken i
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Södermanland. På häradskartan från sekelskiftet syns bl.a. gårdar
na Stensta, Lideby, Kjulsta och Ytter-Eneby i södra delen, alla 
tidigare säkert byar. På 1950-talets ekonomiska karta syns samma 
byar inom i huvudsak samma gränser. Här ser vi också att varje 
by har minst ett gravfält från yngre järnåldern. Lideby har två, 
och det största vid Kjulsta kan gå tillbaka till äldre järnåldern. På 
ett av Lidebys gravfält står en runsten, och vid Kjulsta är en annan, 
som på 1600-talet flyttats från Lideby. Båda nämner en man Tägn 
som resare resp. avliden. Alla fyra byarna är goda exempel på 
sambandet mellan bebyggelse, mark, fornlämningar och ortnamn 
för att anknyta till 1970-talets argumentation i registerbeteck- 
ningsdebatten.

På 1980-talets ekonomiska karta har den förändringen inträffat 
att Lidebys mark till största delen sammanslagits med Kjulsta 
under namnet Kjulsta. Kvar med namnet Lideby är endast bytom
ten, medan de intilliggande gravfälten nu ligger på Kjulsta. Det 
nämnda sambandet från yngre järnåldern har nu alltså brutits för 
Lidebys del. Även om äldsta skrivningen inte kontrollerats före
faller det av nivåkurvorna att döma som om namnet Lideby kan 
syfta på tomtens läge på den relativt branta sydsluttningen.

Några fakta förtjänar här att påpekas. Först: en fastighetsratio- 
nalisering av denna typ framträder INTE i LMV.-s statistik, eftersom 
”trakten” Lideby finns kvar för tomten. Hur många ”trakter” som 
finns kvar endast i så här stympat skick vet ingen i dag. Mitt 
intryck av åtskilligt bläddrande i nyare ekonomiska kartor är att 
Lideby har många parallellfall, som alltså syns lika litet i statisti
ken. För det andra: namnets etymologi synes helt korrekt vara 
bevarad inom den nya, högst begränsade ”trakten” Lideby. För 
det tredje: namnets funktionella betydelse som beteckning för 
arealen, bymarken Lideby med dess in- och utägor och fornläm
ningar är helt spolierad. Man kan fråga sig om inte ortnamns- 
vården missat något väsentligt, när man i många fall i princip 
godtagit fastighetsregleringar av denna typ. Jag håller helt med Jan 
Paul Strid, då han om sitt exempel ’Stenkullen’ säger: ”1 egenskap 
av fastighetsnamn denoterar namnet med andra ord ett vida större 
område än som naturnamn. Från namnstrukturell synpunkt 
markerar denna fas, då namnet överförs på ett landinnehav, ett 
territorium, en ytterst viktig förändring. Namnet får en helt annan 
dignitet - ... det förankras på en högre nivå i ortnamnshierarkien.” 
I själva verket är det frågan om vilket element som är viktigast i 
argumentationen för att bevara ett bebyggelsenamn av denna typ: 
den bebyggda tomten eller det ekonomiska revir - byns inägor och 
utmarker - utan vilket denna är funktionellt otänkbar. Att tomten
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i regel varit formellt och etymologiskt viktig för namnet torde vara 
obestridligt, men att diskutera dess prioritet över reviret torde vara 
att jämföra med diskussionen om vad som kom först: hönan eller 
ägget.

Slutligen ett par ord om följderna av kommunen som register

område. Den i varje fall kartmässigt/visuellt och i fastighets- 
praktiken viktigaste följden av detta beslut är de otympliga dub
belnamnen med bynamnet föregånget av sockennamnet. I enstaka 
fall inom stora kommuner med enhetligt - och i regel ålderdomligt 
- ortnamnsskick kan dubbelnamnen prägla hela socknar. Funbo 
socken i Uppsala kommun är t ex ett elakartat fall med över 
hälften dubbelnamn. En viss dubbeltydighet har här förnummits 
från registermyndigheterna: dels har man talat om att det gäller 
kamerala beteckningar och dels har man velat ha fungerande 
namn. I varje fall inom fastighetsbranschen torde de nu ha slagit 
igenom.

Ett annat argument var att kommunerna skulle vara stabila som 
registerområden. Nu visar det sig, att detta i åtskilliga fall var en 
illusion. Flera kommuner har redan delats. Bland de större är 
Nyköping, där Gnesta och Trosa nu frånskilts. I Nyköpings nu 
gamla kommun fanns enligt publicerade data 65 dubbelnamn, dvs. 
21 procent av förändringarna vid beteckningsreformen. Flur 
många av dessa kan nu tas bort i de tre kommunerna efter del
ningen? Det bör observeras att dubbelnamnen påverkas inte bara 
i Trosa och Gnesta utan också i den resterande Nyköpings kom
mun. Registermyndigheterna borde generellt tillse, att de namn 
som nu kan förenklas också blir föremål för en sådan åtgärd. 
Enligt pressuppgifter förs nu diskussioner om delningar av bl a 
Örebro, Norrköping, Södertälje och Norrtälje. Återgång till gamla 
namn kan alltså bli möjlig i långt flera fall, om denna utveckling 
fortsätter.
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Åtgärder
Ortnamnsutredningens och för övrigt också riksdagens slutsats av 
denna var att informationen i namnfrågor borde ökas, i första 
hand till fastighetsregistermyndigheterna. Detta har också skett 
och pågår enligt uppgift i betydande utsträckning. Ändå sker 
uppenbarligen alltjämt fastighetsregleringar, som går ut över i 
varje fall namnens innehåll, funktionella betydelse och syftning, 
inte minst av typen Lideby. Det fortsatta informationsarbetet mås
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te gå ut på att ytterligare öka medvetandet om namnens värde 
både hos allmänheten och hos administratörerna. Två målsätt
ningar förefaller särskilt viktiga:

□ bevara kontinuiteten i denotationen, vilket ger en stabil namn
skatt på funktionell grund;

□ skapa långsiktiga möjligheter för fastighetsbildning med be
varade namn. Det kan i princip ske antingen genom att ha 
två namn på samma fastighet (jfr de gamla ”säterifallen”!) 
eller att ha två fastigheter inom ett företag med gemensamma 
ekonomiska och juridiska funktioner.

Dessutom bör man inte tveka att skapa nytt liv i gamla namn, när 
de är av värde för en rik och levande kulturmiljö.

Vem äger namnen? De tillhör inte myndigheterna och inte heller 
fastighetsägarna. Svaret på den en aning impertinenta frågan kan 
inte gärna bli annat än att de ingår i vårt, dvs. folkets, gemen
samma, nationella kulturarv, de utgör en del av samhällets kol
lektiva minne. Det hindrar naturligtvis inte att hembygdens ort
namn ligger var och en närmast om hjärtat. Men det betyder också 
att vi alla har ansvar för ortnamnens vård, dvs.. exakt samma 
förhållande föreligger som för andra, lagskyddade kulturminnen. 
En minimiåtgärd ur legal synpunkt vore därför att införa en all
män hänsynsregel i lämpligt lagrum. Även om ortnamnen inte 
ingår i det fysiska kulturarvet, så hör de hemma i samma kultur
miljö och fungerar inte utanför denna. En hänsynsregel borde 
därför kunna ingå i kulturminneslagen, lämpligen i det första 
kapitlet med dess kortfattade portalparagraf.

Det kanske kan vara svårt att få in en formulering som tydligt 
omfattar också ortnamnen kort och kärnfullt utan att framhäva 
dem för mycket i förhållande till det övriga, ospecificerade in
nehållet i det vida begreppet kulturmiljö. Vid remissomgången till 
kulturminneslagen förekom flera alternativa förslag till portalpa
ragraf. Utredningen hade enbart använt det alltför vida men po
sitivt laddade begreppet kulturarv. Ett något längre och mera 
specificerande förslag kan ha följande lydelse: ”Landets kultur
landskap, kulturmiljö och kulturminnen är en för alla gemensam 
tillgång. Att skydda och vårda detta kulturarv är en nationell 
angelägenhet. Ansvaret för detta delas av alla. Var och en är 
skyldig att visa hänsyn och aktsamhet. Vid planering och arbete 
bör kulturminnen och kulturlandskap bevaras och tas till vara, 
och skador skall såvitt möjligt undvikas och begränsas.”

Detta kanske blev alltför mycket ’kultur-’, och kvar efter depar
tementets behandling blev som sagt ’kulturmiljö’ - det är för 
övrigt första gången som detta begrepp användes i legala samman-
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hang. Kan man inte tänka sig att till den första meningen i kul
turminneslagen lägga en enkel innehållsspecifikation av begreppet 
kulturmiljö: ”§1 Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljös, våra kulturminnen och våra ortnamn. 
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter 
skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som pla
nerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön 
såvitt möjligt undviks eller begränsas.”

’Kulturmiljö’ är ett vidare begrepp än summan av de kultur
minnen, som uppräknas i den följande andra paragrafen: forn
minnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen och som 
skyddas av denna speciallag. I detta vidare begrepp ingår ortnam
nen. Varför kan de då inte också få göra det i lagen?
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