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Symposiet!Namn%i%stadsmiljö!–!sammanfattning!och!översikt!

%
Av%Mats%Wahlberg%

!
!
!
!
!

För! mig,! som! under! årens! lopp! har! ägnat! ganska! stor! uppmärksamhet! åt!
stadens! ortnamn,! var! det! glädjande! att! ett! NORNAKsymposium! som! tema!
hade!Namn%i%stadsmiljö,!vilket!inkluderade!inte!bara!det!som!av!tradition!har!
studerats,! nämligen! namn! på! gator,! torg,! broar! etc.! Symposiets! rubrik! gav!
utrymme! för! studier! av! alla! slags! namn! som! förekommer! i! stadsmiljön! –!
under!de!tre!symposiedagarna!i!Helsingfors!fick!vi!t.ex.!lyssna!till!föredrag!om!
personnamnsbruket! i! stadsmiljöer! från! 1600Ktalet! fram! till! i! dag! och! dessK
utom!ett!för!de!flesta!nog!oväntat!bidrag!om!konamn!i!städerna.!Majoriteten!
av! de! 22! föredragshållarna,! tolv! stycken,! hade! valt! ett! i! vid! mening! socioK
onomastiskt! tema,!namnval!som!uttryck! för! identitet,!namn!som!skapare!av!
identitet,! namn! som! bärare! av! personliga! minnen,! slangnamn! och! andra!
inofficiella! namn,! barnens! ortnamn,!mäns! och! kvinnors! personnamnsskick.!
Ett! annat! tema! var! officiell! namnplanering.! Ett! föredrag! behandlade! urban!
onomastik!som!forskningsområde.!Endast!fem!föredrag!hade!namn!från!äldre!
tider,! före! 1900Ktalet,! som!ämne,! en! trend!under! de! senaste! årens!NORNAK
symposier.!

Sju! av! bidragen! hade! Helsingfors! som! utgångspunkt.! Den! vid! det! här!
laget! för! flitiga! konferensdeltagare! i!Norden! och! annorstädes! i! världen! välK
kända! Helsingforsslangen,! som! växte! fram! i! början! av! 1900Ktalet! och! som!
även!innefattar!ortnamn,!var!föremål!för!tre!bidrag.!

MarjaKLeena! Sorjonen! redogjorde! för! ett! grundläggande! pågående!
språksociologiskt! projekt! utan! uttalad! onomastisk! inriktning! i! sitt! föreK
drag!”Finskan!i!Helsingfors.!Variation,!social!identitet!och!språkliga!attityder!
–! metodiska! utgångspunkter! för! och! resultat! av! ett! projekt”.! Hur! uttrycks!
social! identitet?! Hur! uttalad! är! medvetenheten! hos! Helsingforsborna! om!
språkliga! skillnader?! Vilka! är! skillnaderna! mellan! infödda! och! inflyttade?!
Påverkar!invandrare!med!annat!modersmål!Helsingforsfinskan?!
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Mona! Forsskåhl! gav! en! pedagogisk! översikt! över! det! svenska! slangK
språket!inom!olika!socialgrupper!i!Helsingfors!från!slutet!av!1800Ktalet!fram!
till! i! dag,! främst! med! exempel! från! det! appellativa! ordförrådet! men! också!
med! en! del! exempel! på! inofficiella! ortnamn! av! slangkaraktär.! Under! hela!
perioden! speglade! slangorden,! naturligt! nog,! språkanvändarnas! vardag.!
Intressant! för!mig!var!bl.a.!påpekandet!att!den!språkstrid!mellan! finska!och!
svenska! som!utspelades! inom!den! akademiska! världen!på!1920K! och!1930K
talen!inte!hade!någon!motsvarighet!i!den!tvåspråkiga!verkligheten!i!arbetarK
stadsdelarna,! där! språken! levde! relativt! harmoniskt! sida! vid! sida! och! båda!
bidrog!till!uppkomsten!av!ett!delvis!gemensamt!slangspråk.!

Terhi! Ainiala! talade! om! bruket! av! de! båda! slangvarianterna! Stadi! och!
Hesa!för!Helsingfors!i!annonser,!reklam!och!i!kommersiella!namn.!Stadi,!med!
bakgrund! i! svenskans! stad! och! använt! främst! av! infödda,! är! det! äldsta! av!
dessa!namn,!medan!Hesa,!utgående! från!stadens!namn,! i!huvudsak!används!
av! inflyttade! och! folk! från! den! omgivande! landsbygden.! Men! från! början!
användes! båda! namnen! av! infödda! helsingforsare.! Båda! namnen! brukas!
också! i! företagsnamn! i!dag,!men!Stadi! är!här!mycket!vanligare!och!används!
gärna! i! syfte! att! uttrycka! gammal! genuin! Helsingforskänsla.! Också! slangK
namnet!Vuokki! för!Vuosaari! (sv.!Nordsjö)! togs!upp! i! föredraget.!Detta!namn!
uppkom! först! på! 1990Ktalet! och! ingår! ännu! inte! i! något! företagsnamn.! Ur!
svenskt! perspektiv! känns! det! nog! för! mig! litet! ovanligt,! att! slangnamn! för!
städer!och!tätorter!används!på!detta!sätt,!men!kanske!är!det!vanligare!än!jag!
tror.! Gamlis! för! Gamla% Uppsala! förekommer! t.ex.! i! Gamlis% pizzeria! (Gamlis%
Grillen),!Gamlis%FF! (fotbollsförening),!Gamlis% IF%(idrottsförening)! och!Gamlis%
IP! (idrottsplats).! Också! i! vardagligt! språkbruk! är! formen!Gamlis! för!Gamla%
Uppsala!ganska!allmän.!

Noora! Rinkinens! bidrag! ”Från! Nyslott! till! Helsingfors:! ortnamn! och!
identitet”,!hennes!pågående!pro!graduKarbete,!handlade!om!vilka!ortnamnsK
varianter!som!används!av!inflyttade!Helsingforsbor,!officiella!eller!inofficiella!
namn.! Märks! denna! bakgrund! i! deras! ortnamnsbruk?! Vissa! mycket! kända!
slangvarianter!är!så!allmänt!brukade!av!både! inflyttade!och! infödda,!att!det!
inte!föreligger!någon!skillnad!i!språkbruket!mellan!dessa!grupper.!!

Även! Stefan! Jacobsson! utgick! i! sitt! föredrag! från! Helsingforsslangen,!
närmare!bestämt!dess!svenska!och!finska!hypokoristiska!ortnamnsbildningar!
som! Brunnsan! för! Brunnsparken! och! Fabari! för! Fabiansgatan.! Om! dessa!
bildningar!är!ursprungligen!svenska!eller! finska! tycks! inte! sällan!vara!svårt!
att!avgöra.!
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En! reflexion! gällande! flera! av! de! hittills! nämnda! föredragen! är! att!
begreppen!inofficiella%namn!och!slangnamn!blandas!på!ett!för!mig!förvirrande!
sätt!eller!används!synonymt.!Alla!inofficiella!namn!är!inte!slangnamn!–!slangK
namn!bör!enligt!min!mening!betraktas!som!en!underavdelning!av!inofficiella!
namn.!

Ett! socioonomastiskt! perspektiv! på! personnamnsbruk! i! Helsingfors!
under! äldre! och! nyare! tid! var! utgångspunkten! för! Minna! Nakaris! föreK
drag!”Kvinnors!namnfraser!som!uttryck! för!makt!och! identitet! i!Helsingfors!
1880–1930”.!Under!senare!tid!har! flera! forskare! intresserat!sig! för!vad!som!
har!kommit!att!kallas!namnfras,!dvs.!hur!personer!omtalas,!med!olika!kombiK
nationer! av! namn,! titlar,! yrkesbeteckningar! och! ord! för! släktskap! m.m.!
Problemet!är!att!vi!i!historiskt!material!ju!endast!kommer!åt!hur!man!omtalar!
olika! personer! i! skriftliga! källor,! oftast! officiella! dokument.! Vilka! varianter!
som! förekom! i! dagligt! tal! i! äldre! tid! är! oftast! svåråtkomligt.! Här! kan! dock!
privatbrev,!dagböcker!och!i!viss!mån!även!litterära!verk,!inte!minst!dramatik!
av!realistisk!och!komisk!karaktär,!ge!glimtar!av!sådant!bruk.!Det!är!emellertid!
en!tidsödande!uppgift!att!få!fram!lämpligt!sådant!material.!Så!särskilt!många!
undersökningar!av!dagens!vardagliga!och!officiella!bruk!i!dagligt!tal!finns!mig!
veterligt! inte! heller.! Hursomhelst! är! det! historiska! skriftliga! materialet! av!
stort! intresse! att! studera.! Minna! Nakari! har! använt! sig! av! ett! spännande!
material,! nämligen! namnfraser! använda! av! och! om! kvinnor! i! ansökningar!
från! kvinnorna! själva! om! tillstånd! att! bedriva! näringsverksamhet! av! olika!
slag.! Dessa! näringsansökningar! skulle! nämligen! förses! med! ansökarnas!
namnteckningar!och!för!gifta!kvinnor!dessutom!med!mannens!namnteckning.!
Majoriteten!av!dessa!självständiga!yrkeskvinnor!bar!släktnamn,!gifta!kvinnor!
nästan!alltid!mannens!släktnamn.!

Ett!mycket!personligt!och!levande!privatsocioonomastiskt!perspektiv!på!
ortnamn!i!Helsingfors!gavs!av!Lars!Huldén!i!hans!föredrag!”En!främling!kom!
till!Helsingfors”,!en!skildring!av!Lasses!Helsingforsliv! i!ortnamnsspegel,! från!
det! första! besöket! vid! fem! års! ålder! fram! till! i! dag,! enligt! hans! egna! ord!
snarast!ett!vittnesbörd.!

Några! socioonomastiska! föredrag! rörde! sig! utanför!Helsingfors.! Emilia!
Aldrins! ämne! var! ”Förnamn! i! urban!miljö”,! närmare! bestämt! vilka! faktorer!
som!har!varit!avgörande!för!Göteborgsföräldrars!val!av!förnamn!på!sina!barn!
2007–2009,! alltså! namnval! som! social! handling.! Hon! urskilde! tre! gemenK
samma! övergripande! faktorer! i! alla! sociala! grupper,! nämligen! nyskapande,!
trendmedvetenhet! och! språkmöten.! Dessa! tog! sig! dock! skilda! uttryck! i! de!



20!│Mats!Wahlberg!
!

! !

olika! socialgrupperna.! Språkmöten!manifesterades! t.ex.! inom! grupper! utan!
högre!utbildning!bl.a.! genom!angloamerikanska!namn,!medan! internationell!
gångbarhet!var!utmärkande!för!högutbildade!grupper.!

Personnamn!och! identitet,! fast!denna!gång!med!utgångspunkt! i! namnK
bärarnas!egen!uppfattning!och!inte!med!uttalad!urban!anknytning,!var!ämnet!
för!Anna!Masanti! i!hennes! föredrag!”Granskning!av!namnidentitet!hos!unga!
finska!och!sverigefinska!kvinnor”.! Intressant!är!att! informanterna!tycker!att!
deras! namn,! både! förnamn! och! efternamn,! berättar! något! om! dem! som!
personer,! trots! att! de! inte! själva! har! valt! sina! namn,! liksom! att! namnK
identiteten!inte!är!statisk!utan!förändras!över!tid.!

Barns! och! ungdomars! namnbruk! var! föremål! för! ett! föredrag.! Under!
rubriken! ”Gröna% gården! och!Häxeskogen.! Namn! –! en! ingång! i! barns! språk”!
redogjorde!Maria!Löfdahl1!för! ett! projekt!bland!barn! i! 10Kårsåldern! i! stadsK
delen!Angered!i!Göteborg,!som!kännetecknas!av!språklig!och!kulturell!mångK
fald.!Undersökningen!vill!bl.a.!ge!svar!på!hur!barn!bildar!inofficiella!namn!och!
om!barnens!språkliga!bakgrund!återspeglas!i!hur!de!ger!namn!åt!platser!i!sin!
omgivning.! Angeredsundersökningen! har! kompletterats! av! en!motsvarande!
undersökning! bland! barn! i! stadsdelen! Örgryte! med! en! helt! annan! social!
prägel,! mestadels! enspråkiga! familjer! och! många! ur! högre! socialgrupper.!
Intressanta! skillnader! har! framkommit.! Den! språksociala! kompetensen! är!
mycket! hög! bland! de! oftast! tvåspråkiga! Angeredsbarnen,! men! deras! ortK
namnsbildningar! uppvisar! inte! samma! formella! språkkompetens! som! kan!
märkas! bland! Örgrytebarnen,! som! har! en! större! och!mer! varierad! svenskK
språkig!bas!att!utgå!från,!liksom!ett!mer!varierat!språkligt!onomastikon,!som!
kan!utgöra!mönster! för!deras!egna!nybildningar.!Maria!Löfdahl!menade!avK
slutningsvis!att!barnens!sätt!att!bilda!ortnamn!kan!ge!ingångar!till!förståelsen!
av!deras!allmänna!språkkompetens.!

Katharina! Leibrings! och! Kristina! Neumüllers! föredrag! ”Personnamn! i!
1600Ktalets!stadsmiljöer.!En!jämförande!studie”!hade,!som!framgår!av!titeln,!
som! utgångspunkt! ett! historiskt! personnamnsmaterial,! nämligen! personK
namn! i! Borås! i! Västergötland! och! Luleå! i!Norrbotten,! som!båda! anlades! på!
1600Ktalet.!Föredragshållarna!anlade!ett!socioonomastiskt!perspektiv!på!sitt!
material,! som!är!hämtat! från!städernas!kyrkböcker! från!1690Ktalet.!PersonK
namnsundersökningar! från! vad! som! åtminstone! i! Sverige! numera! brukar!
benämnas! som! tidigmodern! tid! är! inte! särskilt!många,! varför!denna!underK

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!Föredraget!hölls!av!Maria!Löfdahl!men!artikeln!i!denna!volym!är!skriven!av!Maria!Löfdahl!
och!Sofia!Tingsell!(red.!anm.).!
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sökning! är! välkommen.!Många! intressanta! resultat! framkom.! Luleås! namnK
skick!är!modernt!och!ganska!stereotypt!med!många!tillnamn/släktnamn!och!
många!gammaltestamentliga! förnamn.!Detta!stämmer!ganska!bra!vad!gäller!
frekvens!av!släktnamn!och!bibliska!namn!i!området!även!för!1700K!och!1800K
talet,! åtminstone! enligt! allmän! uppfattning.! Borås! namnskick! är! mer! konK
servativt!och!ruralt!präglat!med!ganska!stor!andel!bevarade!gamla!nordiska!
förnamn;!varför!kvinnornas! förnamnsskick!däremot!är!så!stort!och!varierat!
väntar!ännu!på!sin!förklaring.!

En! växande! trend! i! bruket! av! namn! i! städerna! togs! upp! av! Staffan!
Nyström!under!rubriken!”Att!sälja!en!vision.!Om!’mäklarnamn’,!annonser!och!
den! stockholmska! verkligheten”.! Det! handlade! om! namn! i! Stockholm! med!
omnejd,!använda!framför!allt!i!rikstidningarnas!bostadsannonser.!Det!rör!sig!
om! namn! som! är! avsedda! att! spegla! den! identitet! och! aura! hos! bostadsK
områdena!som!mäklarna!och!byggföretagen!vill!förmedla.!En!skapad!identitet!
på! ett! bostadsområde,! oftast! nybyggt,! skall! alltså! förmedlas! genom! ett!
säljande!namn,!ibland!nyskapat,!ibland!ett!lätt!modifierat!officiellt!namn.!Man!
lanserar! även! nya,! trendiga! namnleder,! t.ex.! stad,! villastad,! park,! strand! –!
vatten! och! sjöglimtar! är!mycket! säljande.!Men! ofta! håller! inte! dessa! namnK
leder!vad!de!utlovar!–!de!är!snarast!manipulativa.!Det!märkliga!i!dessa!fall!är!
att! en! ofta! eftersträvansvärd! urbanitet! och! storstadspuls! står! i! kontrast! till!
värdeorden!park,!strand!och!liknande,!som!i!stället!vill!skapa!föreställningar!
om! mer! naturnära! och! lantliga! miljöer.! I! dessa! sammanhang! kommer!
städernas! namnplanerare! ofta! för! sent! in! i! planeringen,! eftersom! många!
byggföretag!på!ett!tidigt!stadium!lanserar!ett!säljande!namn,!långt!innan!den!
officiella! namnplaneringen! har! hunnit! igenom! alla! byråkratiska! och! demoK
kratiska!processer.!

Maimu!Berezkina!talade!om!”’Gode!og!dårlige!navn’!i!Oslo:!hvilke!stedsK
navn! foretrekker! byens! innbyggere”.! Hon! har! undersökt! inställning! till! och!
bruk!av!ortnamn!i!Oslo!inom!olika!etniska!grupper,!personer!utan!utländskt!
påbrå! och! personer! med! pakistansk! och! polsk! bakgrund.! Man! föredrar!
framför!allt!korta!namn,!roliga!och!originella!namn,!namn!som!uppfattas!som!
välklingande,!namn!som!har!ett!konkret!och!relevant!innehåll!och!namn!med!
en!historisk!bakgrund.!En!svårighet!med!undersökningar!av!detta!slag!är!att!
uppfattningen!om!ett! namn!är! starkt! färgad! av!uppfattningen!om!den!plats!
eller!det!område! som!namnet! avser.!Den! rent! språkliga!aspekten!kan!alltså!
ibland!träda!i!bakgrunden.!
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Resultaten!från!Maimu!Berezkinas!undersökning!liksom!de!erfarenheter!
som!redovisades!av!Staffan!Nyström!bör!vara!av!stort!intresse!för!städernas!
officiella!namnplanerare.!Ett!par!föredrag!hade!just!namnplanering!som!tema.!
Alisa!Isokoski!och!Johanna!Lehtonen!talade!om!”Namnplanerarnas!utmaningar!
i!inkorporeringens!svallvågor!–!en!granskning!av!den!stora!inkorporeringen!i!
Helsingfors! år! 2009”.! Utvidgningen! av! storstäder! med! inkorporering! av!
omkringliggande! bebyggelseområden! med! redan! existerande! namn! och!
nybyggnad!av!nya!stadsdelar!med!stora!namnbehov!ställer!stora!krav!på!de!
organ! i! städerna! som! har! som! uppgift! att! namnsätta! gator,! torg! m.m.! Här!
kunde!en!Uppsalabo!glädja!sig!åt!att!hans!hemstads!Ultuna!fått!ge!namn!åt!en!
gård!i!Sibbo!och!nu!också!en!ny!stadsdel!i!Helsingfors.!

Sami! Suviranta! redogjorde! i! sitt! bidrag! ”Namnplaneringsuppgift! för!
studenter:! Nipertängen! i! Esbo”! för! hur! studenter! på! en! grundkurs! i! namnK
forskning!vid!Helsingfors!universitet!fick!till!övningsuppgift!att!sätta!namn!på!
gator! i! ett! nytt! bostadsområde! i! norra! Esbo,! där! detaljplanearbete! pågick.!
Studenternas! förslag!utgick! i! stort! från! gällande! traditioner!och!normer! för!
den! officiella! namngivningen! –! man! hade! fått! dessa! presenterade,! liksom!
också!en!bakgrund!till!områdets!historia.!Men!det!kom!också!fram!en!hel!del!
okonventionella! förslag,!bl.a.! ovanliga!efterleder.!Ett! intressant! försök!att! få!
fram!nya!perspektiv! inom!namnplaneringsprocessen!genom!att!andra!än!de!
officiella! namnplanerarna! får! komma! till! tals.! Det! är! nämligen! tänkt! att!
resultatet!skall!användas!som!underlag!för!det!officiella!namnplanearbetet.!

Ett! ämne! som! tangerar! namnplanering! är! vilka! namn! som! skall! redoK
visas!på! allmänna!kartor.!Annette!Torensjö! redogjorde! för! en!ny!metod! för!
ortnamnsinsamling,! som! tagits! fram! av! Lantmäteriet! i! Sverige,! nämligen!
insamling!med!hjälp!av!en!app.!Bakgrunden!är!att!de!olika!myndigheter!som!
har!behov!av!att!snabbt!kunna!ta!sig!till!en!namngiven!plats,!polis,!räddningsK
tjänst,! ambulans,! brandkår! m.fl.,! vill! att! även! inofficiella! namn! som! är! i!
allmänt!bruk!men!inte!finns!utsatta!på!kartor!skall!kunna!lokaliseras,!framför!
allt! i!städer!och!tätorter.!Med!hjälp!av!en!sådan!app!kan!namn!samlas! in!på!
ort! och! ställe! av! allmänheten! och! genast! koordinatsättas.! Ett! problem!med!
denna!insamlingsmetod!är!att!avgöra!hur!tillförlitliga!och!allmänt!brukade!de!
inrapporterade!namnen!är.!Säkert!kan!denna!teknik!komma!till!stor!användK
ning! också! vid! traditionell! ortnamnsinsamling,! inte! minst! om! man! vill! få!
kunskap! om! yngre! gruppers! vardagliga! namnbruk! i! städerna,! som,! vilket!
föredragshållaren! poängterade,! säkerligen! är! dagens! mest! kreativa! namnK
givningsmiljöer.!
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Endast! två! föredrag! behandlade! urbana! ortnamn! ur! ett! historiskt!
perspektiv.! Ett! tredje,! tidigare! aviserat,! föredrag! av! Rikke! Steenholt!
Olesen,! ”Urban! namngivning! i! historiske! bymiljøer”,! nämligen! äldre! gatuK
namn! i! Kalundborg! i! västra! Sjælland,! hade! tyvärr! fått! utgå.! Jag! gläder!mig!
ändå! åt! att! problem! förknippade! med! äldre! gatunamn! kan! locka! namnK
forskare!även!i!dag.!

I!sitt!föredrag!”Løkkenavn!i!Oslo”!behandlade!Tom!Schmidt!namn!på!s.k.!
løkker,! som! ursprungligen! avsåg! inhägnade! betesmarker! för! borgarna! i! det!
nya!Kristiania!som!byggdes!upp,!sedan!det!gamla!Oslo!förstörts!genom!brand!
på! 1620Ktalet.! Förvånande!många! av! dessa! namn! lever! i! olika! former! kvar!
ännu! i!dag.! Vi! fick! en! ingående! beskrivning! av! bakgrunden! till! dessa,! deras!
struktur,! ålder! och! stabilitet.! Undersökningar! av! städernas! äldre! namn! kan!
lämna!viktiga!bidrag!till!kunskapen!om!städernas!historia.!

Sophie!Holms!föredrag!bar!titeln!”Vänner,!kolleger!och!gynnare!–!namnK
givningen!av!fästningsverken!i!Finland!under!Augustin!Ehrensvärds!tid”.!Det!
gav! oss! inblick! i! en! för! de! flesta! symposiedeltagare! säkert! ganska! okänd!
namnvärld,! nämligen! namn! inom! nytillkomna! befästningar! kring! och! i!
Helsingfors! och! Lovisa! under! senare! delen! av! 1700Ktalet.! Det! stora! befästK
ningsprojektet! under! denna! tid! leddes! av! Augustin! Ehrensvärd,! som! själv!
med! kungligt! tillstånd! namngav! befästningarnas! olika! delar.! De! centrala!
bastionerna! fick! namn! efter! kungligheter,! riksråd,! talmän,! landshövdingar!
och!högre!militärer,!medan!mindre!betydelsefulla!anordningar! inom!befästK
ningarna! fick! namn! efter! lägre! officerare.! I! det! sistnämnda! fallet! var!
Ehrensvärd! innovativ! och! okonventionell,! eftersom! personer! utanför! samK
hällets! maktelit! sällan! hedrades! med! ortnamn! vid! denna! tid.! FöredragsK
hållaren! menade! att! samtidens! och! inte! minst! namngivaren! Augustin!
Ehrensvärds! egen! starka! tro! på! det! goda! exemplets! betydelse! förklarar! att!
personer! både! av! högre! och! lägre! rang! kom! i! fråga! vid! namnvalet.! Värt! att!
notera! är! att! alla! dessa! namn! inte! är! memorialnamn! i! egentlig! mening,!
eftersom!de! flesta!personer!ännu!var! i! livet,!när!de!hedrades!med!namn!på!
befästningsverk.!

Som! bekant! finns! det! många! monografier! om! enskilda! städers! namnK
skick!från!äldsta!tid!till!nutid.!Kristin!Magnussen!gav!oss!i!sitt!föredrag!”GadeK
navne!i!færøske!byer”!en!analys!av!det!färöiska!gatunamnsskicket!i!sin!helhet,!
som! med! sina! c:a! 1!600! namn! är! ganska! greppbart.! Hennes! kommande!
doktorsavhandling!skall!behandla!gatunamnsskickets! framväxt!och!struktur!
på! öarna! från! äldsta! tid! till! nutid.! Och! med! äldsta! tid! menas! här! det! sena!
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1800Ktalets!namn!i!huvudstaden!Tórshavn.!I!öarnas!mindre!byar!och!tätorter!
har!man!först!under!allra!senaste!tid!generellt!infört!gatunamn.!En!jämförelse!
mellan! gatunamnskicken! i! Tórshavn! och! den! näst! största! staden! Klaksvík!
visar!att!man!i!huvudstaden!bl.a.!har!en!betydligt!större!andel!memorialnamn!
till!minne!av!för!hela!Färöarna!betydelsefulla!personer!än!i!Klaksvík,!där!de!få!
memorialnamnen!till!allra!största!delen!minner!om!lokalt!kända!personer.!

Jag!vill!ge!en!eloge!till!Marianne!Blomqvist!för!att!namn!på!kor!numera!
också! måste! anses! utgöra! en! del! av! stadsmiljöns! namn.! I! hennes! föreK
drag!”Namn!på!kor!i!staden”!fick!vi!en!inblick!inte!bara!i!de!namn!som!bars!av!
de! förvånande!många! kor! som! fanns! i! städerna! långt! in! på! 1900Ktalet! utan!
också!i!hur!kor!och!andra!husdjur,!som!hästar,!återspeglas!i!stadens!namn.!

Det! skall! också! nämnas! att! Caroline! Sandström,! huvudredaktör! för!
Ordbok! över! Finlands! svenska! folkmål,! gav! en! översikt! över! arbetet! med!
ordboken.!

!
Även!om!namn!i!städerna,!främst!gatunamn!men!också!personnamn,!har!varit!
föremål!för!studium!under!lång!tid,!är!det!kanske!först!fr.o.m.!senare!hälften!
av!1900Ktalet!som!namnforskare!av!facket!har!börjat!intressera!sig!för!detta!
forskningsfält.! Tidigare! var! det! oftast! historiker,! både! fackforskare! och!
amatörforskare,! som! skrev! om! städernas! namn.! Man! hade! då! i! regel! ett!
historiskt!syfte,!att!skildra!stadens!historia!genom!dess!gatunamn.!Som!eget!
uttalat! onomastiskt! forskningsområde! är! den! urbana! onomastiken! ganska!
ung,! och,! som! inte! minst! detta! symposium! visade,! har! forskningsområdet!
avsevärt!vidgats!under!de! senaste!decennierna.!Det! socioonomastiska!persK
pektivet! har! kommit! i! fokus,! inte!minst! namn! och! identitet,! och! fler! namnK
kategorier!har!dragits!in,!personnamnsbruk,!slangnamn!och!andra!inofficiella!
ortnamn,! namn! på! restauranger! och! andra! företag.! Ett! område! inom! den!
urbana!socioonomastiken,!som!inte!särskilt!berördes!under!symposiet,!men!
som! flera! namnforskare! och! språksociologer! har! intresserat! sig! för! under!
senare! tid,! är!orienteringsstrategier.!Hur!orienterar!man!sig! i! staden!–!med!
hjälp!av!officiella!eller!inofficiella!ortnamn,!eller!kanske!med!andra!referensK
punkter,!som!inte!är!regelrätta!namn?!

Samtidigt!är!intresset!fortsatt!stort!för!stadens!namn!som!historisk!källa!
bland! allmänheten,! ett! forskningsområde! som! dock! inte! röner! så! stort!
intresse! bland! dagens! mer! språkligt! och! sociologiskt! intresserade! namnK
forskare.! Under! symposiet! hade! bara! fem! föredrag! historiskt!material! som!
utgångspunkt.! Det! är! viktigt! att! den! historiska! aspekten! inte! tappas! bort! i!
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fascinationen! för! stadens! namn! som! källa! för! språksociologiska! underK
sökningar.!Historiskt!namnmaterial!kan!ju!för!övrigt!även!angripas!med!hjälp!
av!moderna!lingvistiska!teorier.!

Bland! historiker! finns! i! dag! ett! stort! intresse! för! staden! som! fenomen!
både!i!historisk!tid!och!i!nutid,!stadshistoria!är!ett!eget!ämnesområde!med!en!
omfattande! litteratur.! Vid! Stockholms! universitet! finns! t.ex.! StadsK! och!
kommunhistoriska!institutet!med!en!professor!som!föreståndare.!Här!bör!ett!
närmare! interdisciplinärt! samarbete! kunna! etableras.! Jag! är! inte! övertygad!
om! att! man! från! stadshistoriskt! håll! är! medveten! om! det! starka! intresset!
bland!namnforskare! för! stadens!namn!och! inte!heller!att!alla!namnforskare!
som! sysslar!med! detta! ämne! har! tagit! till! sig! teorier! och! resultat! från! den!
livliga!stadshistoriska!forskningen.!

Intresset!bland!namnforskare!har!hittills!inte!varit!särskilt!stort!för!vad!
som!egentligen!skall! innefattas! i!begreppet!urban!onomastik,!stadens!namn,!
eller!vad!man!nu!vill!kalla!ämnesområdet.!Gunnstein!Akselberg!gav!sin!syn!på!
detta!i!sitt!föredrag!”Forskingsfeltet!urban%names.!Avgrensing!og!utfordringar”!
genom!att!försöka!problematisera!begreppen!urban!och!stad.!Själv!tycker!jag!
nog!att!symposiets!rubrik!Namn%i%stadsmiljö!täcker!vad!jag!vill!räkna!till!detta!
forskningsfält,!dvs.!alla!slags!namn!som!förekommer!i!stadsliknande!miljöer,!
oavsett!om!de!kan!tänkas!ha!något!slags!urban!karaktär,!hur!nu!detta!skulle!
kunna!definieras.!Ordet!urban!leder!möjligen!till!en!kanske!olycklig!begränsK
ning! endast! till! miljöer! som! i! strikt! mening! kan! betecknas! som! urbana,!
nämligen!städer.!Även!namn!i!större!tätorter!som!inte!formellt!är!städer!bör!
ju!höra!till!undersökningsområdet!(av!Sveriges!officiella!kommuner!är!det!för!
övrigt!bara!en!handfull!som!officiellt!valt!att!benämnas!stad).!Fast!termer!kan!
ju!inte!alltid!enbart!genom!sin!språkliga!form!exakt!återge!vad!de!avser.!Att!
skapa!nya!termer!är!dock!vanskligt.!Det!räcker!kanske!med!att!ge!begreppet!
urban!en!vidare!innebörd.!

!


