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Abstract 
 
On November 16–18 2006 a symposium on place-names and personal names in multilin-
gual and multi-cultural environments was arranged at Umeå University.  The symposium 
was implemented by order of Nordiska kommittén för namnforskning ['The Nordic coopera-
tive committee for onomastic research'] (NORNA). About forty researchers from Sweden, 
Norway, Denmark and Finland had accepted the invitation and participated in three days of 
interesting discussions. 

The fourteen lectures of the symposium, eleven of which are published here, elucidate a 
number of aspects concerning names in multilingual and multi-cultural environments. 
There are many perspectives, and thus the theoretical and methodological approaches 
vary—there are several theoretical aspects illustrated here besides the purely pragmatic 
ones. Both place-names and personal names are focused on, as well as empirical aspects of 
both early and late periods. In addition, Nordic conditions and similar conditions in other 
parts of the world are dealt with, something that adds valuable comparative dimensions. 
 
Keywords: place-names, personal names, minority names, Nordic languages, Sami lan-
guages, Sami dialects, Finnish language, languages in contact, multi-culture. 
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Förord 

Vid dåvarande Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk 
vid Umeå universitet arrangerades den 16–18 november 2006 ett sympo-
sium om namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Symposiet 
genomfördes på uppdrag av Nordiska kommittén för namnforskning 
(NORNA). Ett fyrtiotal forskare från Sverige, Norge, Danmark och 
Finland hade hörsammat inbjudan och deltog i tre dagars spännande 
förhandlingar.  

Symposiets fjorton föredrag, av vilka elva här kan publiceras, belyser 
ett flertal aspekter beträffande namn i flerspråkiga och mångkulturella 
miljöer. Perspektiven är många, de teoretiska och metodologiska för-
hållningssätten växlar sålunda – här finns mer teoretiska aspekter belysta 
vid sidan av rent pragmatiska –, ortnamn såväl som personnamn 
fokuseras, och både äldre och senare tiders empirier kommer i blick-
fånget. Nordiska förhållanden och likartade förhållanden i andra delar av 
världen behandlas dessutom, något som tillför värdefulla komparativa 
dimensioner. Några kommentarer skall inledningsvis lämnas till de en-
skilda bidragen i volymen. 

I Sverige är val av namn, namnformer och ortografi i de flerspråkiga 
områdena en källa till ständiga diskussioner. På andra håll i världen är 
namndiskussionerna, idéerna och lösningarna både snarlika de svenska 
och ibland rätt annorlunda. I Staffan Nyströms bidrag, som inleder voly-
men, presenteras arbetet med minoriteternas ortnamn i andra delar av 
världen – främst Australien, Canada och USA – och ställs frågan om 
något i detta arbete kan vara tillämpligt också i Sverige och övriga 
Norden. Bidraget visar att så verkligen är fallet.  

Ett par bidrag berör nutida skandinaviska förhållanden. Under de två 
senaste decennierna har som bekant nya bestämmelser införts i Sverige 
för att söka synliggöra de nationella minoriteternas ortnamn. Namnen 
skall skrivas med den ortografi som respektive minoritet själv använder 
och användas i officiella sammanhang. I Ulla Swedells föredrag redovisas 
om och i så fall hur namn på minoritetsspråken har kunnat hävda sig och 
vad tillämpningen av föreskrifterna egentligen har resulterat i. Hennes 
material utgörs av bebyggelsenamnen i Gällivare, och studien visar att 
mycket arbete återstår för att implementera de föreskrifter som finns.  
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I en norsk lag från 1991 stadgas att de samiska och finska ortnamnen 
som används bland lokalbefolkningen skall brukas också i officiella 
sammanhang på kartor, skyltar och i register tillsammans med norsk 
namnform. Vid ungefär samma tid tillkom både Sametinget och ”same-
lova”, och år 2005 fick ”kvensk” status som eget språk i Norge. I Aud-
Kirsti Pedersens symposieföredrag redovisas hur det konkret ser ut vad 
gäller den offentliga användningen av samiska och finska namn i Norge 
mot bakgrund av dessa beslut. Studien baseras på en enkät ställd till olika 
myndigheter och handläggare och visar att åtskilligt konkret arbete ännu 
återstår att göra. 

Principiellt intresse har Per Ambrosianis bidrag ”Ljudlikhet och 
betydelselikhet i flerspråkiga toponymer”. Utgångspunkten är att namn-
former i flerspråkiga miljöer kan beskrivas som två olika typer av 
(ungefärlig) ekvivalens: fonetisk och semantisk. Med konkreta ort-
namnsexempel diskuteras dessa problem, bl.a. mot bakgrund av den 
komplicerade språksituationen i Hongkong. 

Genom intervjuer har Carina Johansson undersökt kunskap om och 
attityder till gatunamn bland de boende i sju olika stadsdelar i Stock-
holm, bl.a. Akalla. Liksom grannstadsdelarna Husby och Kista har Akalla 
inte gatunamn som anknyter till områdets topografi eller historia utan 
namn som knyter an till de nordiska grannländerna. Bidraget i den här 
volymen behandlar Akallas gatunamn men främst akallabornas kunskap 
om och inställning till namnen i den här aktuella namnkategorin 
”Finland” samt hur man uppfattar och tolkar gatunamnen i stadsdelen. 

Tre bidrag i volymen knyter på olika sätt an till de flerspråkiga 
nordskandinaviska förhållandena. Det första bidraget är signerat Olavi 
Korhonen. Att samerna i sitt kosthåll använde tallens innerbark är bekant, 
och i den samiska miljön nämns detta utan några negativa kommentarer. 
Även i de samiska ortnamnen speglas utnyttjandet av denna resurs. Sa-
miska naturnamn med förleden Savdi- och avledningar som Savdu- (med 
olika dialektala varianter), som går att knyta till utnyttjande av innerbar-
ken, återfinns nämligen på en hel del ställen i norra Sverige. Ofta rör det 
sig om namn av hög ålder, och namn som klart visar den kulturella bety-
delse barktäkten haft på nordligt område. 

I den nordiska ortnamnslitteraturen har ett fornspråkligt element 
*alma diskuterats i ett flertal arbeten under de senaste decennierna. Det 
har förts såväl till ett hydronymiskt *al- som till ett urgerm. verb *alan 
’nära, ’växa’. Betydelsen hos detta *alma skulle, enligt det senare 
alternativet, ha varit ’växande’, ’svällande’, ’översvämmande’. Tryggve 
Sköld lyfter i sitt bidrag fram samiska ord som kunde ha med detta ur-
germ. *alma att göra, bl.a. ett nordsamiskt al´bme ’kraft (i mat)’ och ett 
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lulesamiskt hal´mē ’god smak’, ’kraftig smak på mat och dryck’; 
’(flytande) sav’ m.m. Om sammanställningen är riktig, skulle den tala för 
betydelsealternativet ’växande’, ’svällande’, ’översvämmande’ hos det 
germanska *alma. En studie av detta slag kan uppenbarligen bidra till 
den etymologiska diskussionen.  

Rubriken på Eric De Geers och Erling Wandes bidrag är ”Sjöar med 
finska namn i Sverige och Finland”. Den övergripande frågan är här vad 
som karaktäriserar sjöar med vissa typer av finska namn. Studien inbegri-
per såväl ett nutida namnmaterial i Norrbotten och finska Lappland som 
ett historiskt namnmaterial i Mellansveriges finnmarker, vilket ställs i 
kontrast till sjönamnen i mellersta Finland. Historiska, lingvistiska och 
naturvetenskapliga undersökningsmetoder tillämpas. Vissa interferens-
onomastiska frågeställningar tangeras i artikeln, även om andra frågor 
ännu tydligare står i förgrunden. 

Några bidrag berör personnamn i de moderna flerspråkiga och mång-
vetenskapliga skandinaviska samhällena. I uppsatsen ”Johannes, Lillien-
stedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet” belyser 
Eva Brylla i översiktens form hur mångkulturen tagit sig uttryck i person-
namnsskick och -bruk i Sverige över tid.  

Guro Reisæter tar sin huvudsakliga empiriska utgångspunkt i ett 
namnmaterial över barn födda i Tromsø mellan 1977 och 1996 som har 
utlandsfödda föräldrar. Barnens eventuella mellannamn och deras släkt-
namn studeras och relateras till de namnkulturer de tillhör. 

Märit Frändén uppehåller sig vid de svenska samernas släktnamn.  I 
den samiska gruppen i Sverige används åtminstone tre samiska språk 
förutom svenska och finska. Denna flerspråkighet speglas i de svenska 
samernas släktnamn som innehåller element från dessa språk. Frändén 
presenterar i denna volym närmare en undersökning av svenska samers 
namnbyten under femtioårsperioden 1920–1970. Övervägandena bakom 
namnbytena diskuteras och sätts in i en samhällelig kontext.   

Några av föredragen vid symposiet har av olika anledningar inte 
kommit med i denna symposiebok. Ole-Jørgen Johannessen presenterade 
sålunda vid symposiet ett föredrag med titeln ”Navn og innvandring. 
1600-tallets mannsnavn i Bergen i et innvandringshistorisk lys” och läm-
nade där en upplysande översikt över namnförrådet bland dem som föd-
des i Bergen under perioden 1550–1612, varefter skilda jämförelser gjor-
des för att avtäcka skillnader mellan bergensarnas namnförråd och övriga 
norrmäns. Nikolai O. Kirsanovs föredrag ”Baltic Finnic and Eastern Sla-
vic Multilingualism and Boomerang Loans in Ingermanland” redovisade 
instruktivt hur man genom att jämföra namnpar i Ingermanland kunde 
notera såväl regelmässiga skillnader hänförbara till specifika ljudföränd-
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ringar som ”boomerang borrowings” hänförbara till språkmöten över tid. 
Olika lager av språkliga influenser kunde på detta sätt friläggas. Annette 
Torensjö till sist redovisade i sitt föredrag med konkreta exempel hur 
Lantmäteriverket arbetar med minoritetsspråksfrågor på ortnamnsområ-
det.  
 

* 
 
Symposiet har för sitt genomförande erhållit medel från Umeå universitet 
och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Akademien 
har också bidragit till tryckningen av symposieskriften. Ett varmt tack för 
detta ekonomiska stöd.  

I arrangörs- och redaktionskommittén medverkade till en början vid 
sidan av undertecknad Linnea Gustafsson. Sedan hon flyttat från Umeå 
har Susanne Haugen inträtt i redaktionskommittén. Susanne är också 
min medredaktör för denna volym. Ett tack till dem båda för gott arbete!  
 
 
Umeå i november 2008 
 
 
Lars-Erik Edlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Minoriteter och ortnamn i Australien, 
Canada och USA 
Kan vi lära oss något av arbetet i andra länder? 

Av STAFFAN NYSTRÖM 

FN:s arbete med ortnamn 

Den första FN-konferensen om standardisering av geografiska namn 
hölls i Genève 1967. Den nionde äger rum i New York i augusti 
2007. Vid konferenserna antas såsom i andra FN-sammanhang 
resolutioner, resolutioner som anknyter till ortnamn och som de 
deltagande länderna förväntas följa, kanske efter en nödvändig natio-
nell anpassning.  
 Mellan FN-konferenserna hålls expertgruppsmöten, dvs. möten 
med UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical 
Names; se webbadress nr 1 i adressförteckningen i slutet av denna 
artikel). FN:s första expertmöte rörande geografiska namn hölls redan 
1949 i enlighet med en resolution i ECOSOC (Economic and Social 
Council), men UNGEGN bildades efter ett beslut i ECOSOC först i 
maj 1973. Våren 2006 hölls det 23:e expertgruppsmötet i Wien i 
Österrike och jag var en av tre deltagare från Sverige. På dessa möten 
träffas namnexperter från hela världen och ventilerar det pågående 
arbetet i UNGEGN:s olika divisioner och arbetsgrupper samt förbere-
der konferenser, resolutioner och annat. I New York finns ett perma-
nent sekretariat som sköter praktiska ting och även ger ut en liten 
informationsskrift ett par gånger om året, en ”Information Bulletin”.  
 UNGEGN består av ett tjugotal språkligt-geografiska divisioner, 
varav en är Norden Division, där Sverige ingår. Vid expertgruppsmö-
tena representerar delegaterna sin division, som bl.a. lägger fram en 
gemensam rapport kring det som hänt sedan föregående möte. Vid 
konferenserna, som hålls ungefär vart femte år, representerar man 
däremot sitt land, se vidare Ringstam 2005 om FN:s arbete med ort-
namn.  
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 Innehållet i FN:s och UNGEGN:s namnverksamhet har succes-
sivt breddats genom åren från mer utpräglad standardisering (lingvis-
tiska och kartografiska överenskommelser) till att nu också omfatta 
frågor om inventering, dokumentation, lagstiftning, utbildning, kun-
skaps- och faktaspridning m.m. Vår nordiska hantering av namnfrå-
gorna, våra synsätt och metoder, vårt samarbete mellan forskare å ena 
sidan och handläggare/myndighetsutövare å den andra, vårt svenska 
begrepp ”god ortnamnssed” väcker stort intresse i många länder i 
världen.  
 De tematiska arbetsgrupperna inom UNGEGN är år 2006 ett 
tiotal och de sträcker sig tvärs över divisionerna. Sedan expert-
gruppsmötet i New York 2004 ingår jag – liksom Annette Torensjö 
från Lantmäteriverket (LMV) – i en nystartad grupp som under 
ledning av australiensaren William Watt ägnar sig åt ortnamn i 
minoritetsspråksområden.  

FN:s tre resolutioner 

FN har hittills antagit tre resolutioner om minoritetsspråkens namn. 
Resolution II/36 (London 1972) rubriceras ”Problems of minority 
languages”. Där rekommenderar FN bl.a. följande:  
 

– att man ska enas om en gemensam ortografi för alla namn inom ett 
minoritetsspråk, även om området för detta språk sträcker sig över 
flera olika länder, 

– att man ska använda den gemensamma ortografin för att standardi-
sera namn inom området,  

– att man ska publicera de standardiserade namnen på offentliga kar-
tor och i s.k. gazetteers. 

 

Resolution V/22 (Montreal 1987) rubriceras ”Aboriginal/native geo-
graphical names”. Där rekommenderas följande: 
 

– att alla länder som har grupper med ”aboriginal/native people” an-
stränger sig särskilt för att samla in deras ortnamn tillsammans med 
annan relevant information, 

– att, när så är möjligt och lämpligt, en skriftform av dessa namn fast-
ställs för offentligt bruk, 

– att regionala och internationella möten anordnas för att diskutera 
metoder för insamling och inspelning av ”aboriginal/native names”.  
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Resolution VIII/I (Berlin 2002) bär rubriken ”Promotion of minority 
group and indigenous geographical names”. Resolutionen avser att 
lyfta fram, stärka och bekantgöra de ”inhemska” namnen på olika 
sätt. FN rekommenderar att ansvariga ortnamnsmyndigheter över 
hela världen inbjuds att ge en bild av pågående aktiviteter i resolutio-
nens anda som underlag till en allmän rapport tänkt att läggas fram 
vid konferensen 2007. Rapporten ska sedan tjäna som kunskaps-
underlag och inspiration för alla berörda och intresserade. I de tre 
resolutionerna märks alltså en viss utveckling av synen på de inhemska 
namnen. Om man hårdrar det hela lite kan man säga att arbetet har 
förskjutits från att kretsa kring ”problems” till att handla om 
”promotion”.  
 Som en direkt följd av resolutionen 2002 bildades den arbets-
grupp jag nämnde tidigare, nu kallad ”Working Group on the 
Promotion of Recording and Use of Indigenous, Minority and Regio-
nal Language Group Geographical Names”. När jag här ovan och i 
fortsättningen för enkelhets skull skriver ”inhemska namn” så är det 
”Indigenous, Minority and Regional Language Group Geographical 
Names” jag avser. Gruppen har precis kommit igång och en första 
rapport lämnades vid mötet i Wien 2006 (jfr Watt 2006a). Av 
rapporten framgår bl.a. att den översikt som resolutionen siktar till, 
och som alltså är tänkt att presenteras i New York 2007, ska bestå av 
dels en skriven rapport, med syfte och mål samt viss faktisk informa-
tion i tabellformat, dels en nätbaserad sammanställning i form av en 
världskarta som lyfter fram områden, där specifika ”promotion-
försök” pågår (länkat till en tabell med information). Kartan ska sedan 
uppdateras i takt med att nya upplysningar flyter in. I Sverige är 
Lantmäteriverket kontaktmyndighet, och liksom sina motsvarigheter i 
andra länder har LMV tagit emot ett formulär, en sorts enkät, med 
frågor som avser att kunna resultera i en viss historik och ett visst 
fakta- och statistikunderlag. Enkäten har fyllts i och återsänts till 
koordinatorerna i Australien.   
 I rapporten 2006 sägs också att gruppen senare avser att se över 
och aktualisera de hjälpmedel som finns för insamling av inhemska 
namn. I första hand pekar man på ett par äldre arbeten som gjorts i 
Canada, bl.a. ett från 1992. Jag återkommer till detta nedan (webb-
adress nr 2). Just nu pågår mycket arbete kring insamling, digital 
dokumentation och presentation av inhemska namn runtom i värl-
den. I den här artikeln vill jag bara i all enkelhet peka på några länder 
och några aktiviteter som vi här i Norden möjligen kan låta oss 
inspireras av. Jag börjar med Australien och näraliggande områden. 
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Australien 

I Australien finns en ”Committe for Geographical Names in 
Australasia”, som står bakom de överordnade riktlinjerna för 
namnarbetet, kallade ”Guidelines for the Consistent use of Place Na-
mes” (webbadress nr 3). Ca 260 olika aboriginspråk talas på den vid-
sträckta kontinenten och därtill det kreolliknande språket på Torres 
Strait Islands i sundet norr därom. Under den äldsta kolonialtiden var 
policyn i Australien att använda de inhemska ortnamnen, men denna 
övergavs spontant vartefter tiden gick och alltfler officiella namn blev 
engelska. Nu vill man från myndigheternas sida åter vända på utveck-
lingen, och man arbetar målmedvetet för att få in fler namn från 
originalspråken, antingen som enda namnform eller genom s.k. dual 
names, dvs. parallella namnformer på ungefär samma sätt som vi i 
norra Sverige använder samiska eller finska och svenska namn. 
Exempelvis finner vi följande målformuleringar i riktlinjerna, under 
punkten ”Aboriginal and Torres Strait Islander place names”: 

– the acceptance of the Aboriginal and Torres Strait peoples’ right to 
have input into the process of adopting approved place names; 

– the recognition that multiple names of Aboriginal and Torres Strait 
origin, together with a European name, may exist for the one fea-
ture; 

– the recognition that Aboriginal and Torres Strait Islander place 
names may predate the arrival of Europeans in Australia. 

På överordnad, nationell nivå finns en sökbar namndatabas (webb-
adress nr 4). Där hittar man namnet, vissa tekniska och administrativa 
data samt kartor. I Australien har dock – precis som i Canada och 
USA – de 6 delstaterna och de 2 territorierna en stark ställning. Det 
är dessa som ska tillämpa de ganska generella principer som den fede-
rala staten har antagit. Vi kan som exempel se lite på New South 
Wales, alltså staten kring Sydney i sydöst, som redan 1996 antog 
mycket bra riktlinjer och senare gjorde dessa tillgängliga på Internet 
(webbadress nr 5). Man lyfter där bl.a. fram det faktum att Australien 
är ett multikulturellt samhälle och man förespråkar uttryckligen att 
inhemska namn ska prioriteras. Man avråder dessutom från bruket av 
commemorative naming (memorialnamngivning), även om vissa 
undantag är tänkbara. Exempelvis läser vi:  
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– Names of Aboriginal origin or with a historical background are 
preferred. 

– Names acknowledging the multicultural nature of our society are 
encouraged. 

I ett speciellt dokument som rör memorialnamn säger man så här: 

Therefore, the Board strongly recommends that councils do not pre-
pare proposals to name features to honour living persons. Alternatives 
are to use commemorative plaques or naming a particular community 
facility such as a building or oval after the person to be commemo-
rated.  
     The Board’s primary directive is to give precedence in using names 
of Aboriginal origin associated with the feature, or a name with an 
historical background in the area of the feature. Councils are encour-
aged to use these long standing practices wherever possible. 

New South Wales har också en vittomfamnande databas på Internet. 
Denna når man via tjänsten ”Name search” (webbadress nr 6). 
Ortnamnet skrivs in i ett sökfält, vilket resulterar i en lista varifrån 
man kan gå vidare till enskilda objekt. Exempelvis ger Mount 
Kosciuszko bl.a. följande upplysningar på skärmen (webbadress nr 7): 
lokaltyp, fastställelsedatum, tidigare namn, koordinater, kartblad, 
administrativ tillhörighet, beskrivning (karaktäristik, läge), namn-
förklaring (ursprung), namnhistoria (ändrad stavning m.m.). Här är 
alltså alla möjliga slags upplysningar sammanförda, upplysningar som 
man i andra länder ofta måste hämta ur en rad olika källor, register 
och databaser.  
 ”The Geographical Names Board of New South Wales” (NSW) 
har också publicerat en serie faktablad, t.ex. ett som rubriceras ”Dual 
naming – Supporting cultural recognition”. Det inleds med orden:  

All Australians share a relationship to the land and the names we give 
to places convey their significance, sense of history and identity. 
     The NSW Government is committed to recognising our Aborigi-
nal cultural heritage by registering original place names given by 
Aboriginal people so that they sit side by side with existing European 
names. Since June 2001 the government has supported a dual nam-
ing policy for geographical features and cultural sites. 
     This community-driven system acknowledges the significance of 
Aboriginal culture and, in doing so, represents a meaningful 
contribution to the process of reconciliation in NSW.  
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Man kan där notera formuleringen ”a dual name can be assigned 
where there is strong evidence, in the form of written or oral tradi-
tion, of a pre-existing indigenous place name. It should be noted that 
the dual naming policy […] does not apply to suburbs, towns or 
streets.” Och vidare: ”For presentation purposes, the English name 
shall be in standard font and the Aboriginal name shall be in italic 
font except where only an Aboriginal name is used. In which case it 
shall be in standard font.” NSW har också en särskild ”Guidelines for 
the Naming of Roads” (nya namn eller namnbyten). Även här lyfts de 
inhemska namnen fram som en viktig källa, se vidare Windsor 2006 
om namnarbetet i New South Wales. 
 Vi fortsätter till Victoria, staten i söder runt storstaden Mel-
bourne. Även här finns ett mycket bra dokument tillgängligt på Inter-
net (webbadress nr 8) under rubriken ”Naming Victoria’s Landscape. 
Respect and Recognition of Indigenous Culture. In the Name of Rec-
onciliation”. Där läser man bl.a. följande:  

Victoria’s Indigenous heritage is part of our everyday life. […] The 
link between place names, our Indigenous heritage and reconciliation 
is important to Victoria. To help advance reconciliation with Austra-
lia’s Indigenous communities, Victoria is committed to encouraging 
greater respect and understanding of Indigenous place names.  

Här talas alltså om reconciliation ’försoning’ och om syftet med namn-
arbetet. Här får läsaren veta hur han/hon går tillväga för att föreslå ett 
nytt namn. Vad måste finnas med i ansökan? Det talas om namnets 
status – omdöpt lokal, alternativnamn, dubbelnamn – och man 
redogör för namnsättningsprocessen. Att sätta nya inhemska namn är 
som synes en angelägenhet för hela samhället på ett mycket mer 
genomfört och systematiskt sätt än i t.ex. norra Skandinavien, se 
vidare Watt 2006b om arbetet i Australien.  
 Även i grannlandet Nya Zealand har man generella regler att följa. 
De kallas ”Rules of Nomenclature” och visar klart och tydligt hur det 
går till att föreslå namn. Här är man mån om att maori-namn ska få 
ett större genomslag i samhället, se vidare på webbadresserna nr 9–12.   
 I den här delen av världen har man också organiserat ett stort an-
tal föredrag, kurser, utbildningsdagar m.m. med inriktning mot just 
inhemska namn. Kurserna innefattar både teoretiska studier och 
fältstudier, och flera av dem avrapporteras tämligen ingående på Inter-
net. Bl.a. hade man genom UNGEGN en ”training course” i Malang 
i Indonesien, som pågick i flera veckor, men även i något mindre 
skala har man genomfört forskningsinriktade kurser som varat en 
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vecka eller så. Det påfallande med de här utbildningarna är det starka 
lokala engagemanget, dvs. aboriginerna eller maorierna själva är 
mycket aktiva deltagare, både som studenter och som ”experter” 
(sagesmän), i arbetet med att främja de inhemska kulturerna och deras 
namn.  

Canada – nationell nivå 

I Canada lever i dag ca 1 miljon människor som själva anser sig till-
höra en inhemsk befolkning. Av dessa talar drygt 186 000 något av de 
51 inhemska språken (fördelade på 11 språkfamiljer) som modersmål 
vid sidan av andraspråket engelska eller franska. Canada har arbetat 
med sina inhemska namn sedan slutet av 1800-talet, och redan 1898 
formulerades en del tankar i vad som då rubricerades ”Rules of 
Nomenclature”. Bl.a. gavs där följande uppmaningar: a) försök att i 
stavningen återge ljuden från originalspråket så långt det går, b) und-
vik bindestreck i indianska namn och – även om den regeln är mer 
generell – c) om namn har blivit ändrade eller korrupta, och inte är 
alltför etablerade i det lokala språket eller i övrigt, återupprätta den 
ursprungliga namnformen! Fram till i dag har denna ”regelbok” ut-
vecklats och modifierats på olika sätt. I 2001 års upplaga av vad som 
nu heter ”Principles and Procedures for naming” (webbadress nr 13), 
antagna av ”Geographical Names Board of Canada” (GNBC; webb-
adress nr 14), finns tre principer som rör inhemska namn. De är täm-
ligen kortfattade och det är i huvudsak noterna till dem som används 
för att modifiera, förklara och ge nödvändiga exempel; man lämnar 
dessutom en hel del av den slutliga tolkningen och tillämpningen åt 
lokala namnmyndigheter i de tio provinser och två territorier som till-
sammans utgör Canada.  
  
– Princip 7 och not 3 säger att inhemska ortnamn (som man vill ge 

officiell sanktion) ska bestå av igenkännbara ord eller acceptabla 
kombinationer av ord, och namnen får inte vara stötande (”should 
be in good taste”). Noten upplyser om att det tidigare var så att 
namn som ansågs ohanterliga eller outtalbara blev förkortade eller 
avvisade. På senare år har man dock blivit tolerantare och släppt ige-
nom t.ex. Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik Lake och Île 
Kuchistiniwamiskahikan (belägna i Manitoba resp. Quebec). 
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– Princip 8 och not 1 handlar om namn och språklig form. Noten 
visar att bruket av diakritiska tecken är större nuförtiden än tidigare, 
så att man t.ex. får använda apostrof för att markera s.k. ”glottal 
stop” såsom i K’i Island och ’Adade Yus Mountain, och även många 
andra tecken går bra. 

– Princip 12, noterna 8 och 9 handlar om att de flesta inhemska 
namn består av såväl en bestämningsled (specific) som en huvudled 
(generic). I ett nytt namn som ska godkännas och fastställas ska 
huvudleden stämma överens med det objekt som ska namnges. Dess 
position i namnet ska bestämmas av normalt bruk på orten och av 
välljud. Huvudleden kan vara på engelska, på franska eller på ett in-
hemskt språk från det område som berörs. Noterna handlar dels om 
att somliga namn av inhemskt ursprung faktiskt redan innehåller ett 
ord som är identiskt med den engelska eller franska huvudleden: Lac 
Matonipi (där betydelsen hos Lac redan finns i namnet Matonipi), 
dels om att allt fler regionala instanser är villiga att godkänna 
huvudleder på inhemska språk: Vakak Nju är en sjö i Yukon, 
Suzanne Bung’hun är en sjö i British Columbia och Pakwatew 
Ministik är en ö i Alberta.  

 
De ovan refererade principerna bygger som nämnts på ett långvarigt 
arbete och på bred erfarenhet från hela Canada. Det vi ser är att 
beslutsfattarna med åren blivit mer tillåtande och låtit de inhemska 
språken komma fram mer och på ett korrektare sätt. 
 År 1992 publicerade man i Canada en skrift kallad ”Guide to the 
Field Collection of Native Geographical Names”. Den finns också på 
Internet (webbadress nr 15) på engelska och på franska. Jag nämnde 
den ovan som ett av de dokument den nybildade arbetsgruppen inom 
UNGEGN överväger att uppdatera och sprida till en större krets. 
Bakom den står i huvudsak Henri Dorion. 
 Vill man söka i den nationella kanadensiska ortnamnsdatabasen så 
gör man det på webbadress nr 16. Vill man söka direkt på en inhemsk 
namnform, dvs. en form på ett annat språk än engelska eller franska, 
kanske med en annorlunda ortografi, så kan man göra det på webb-
adress nr 17. Där väljer man ur en tabell önskat specialtecken, vilket 
automatiskt görs om till en siffra och matas in som en kod i sökfältet i 
en vanlig ”query box”.    
 En annan produkt som förtjänar att nämnas i det här samman-
hanget är ett par små faktablad som finns på olika språk: på engelska 
(webbadress nr 18), på franska och på inuktitut med syllabisk skrift 
(webbadress nr 19). 
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Canada – lokal/provinsiell nivå 

Som jag nämnde ovan sköts mycket av det praktiska namnarbetet i 
Canada på provinsnivå och det finns en rad smarta och stimulerande 
webbplatser att fördjupa sig i. Jag kan här bara peka på några av dem. 
Fler exempel och kommentarer ges i en värdefull sammanställning av 
UNGEGN:s nuvarande ordförande Helen Kerfoot (2006). British 
Columbia har på sin webbplats något som kallas ”Nisga’a Names, 
Nisga’a Lands” och återfinns på webbadress nr 20, inklusive en 
ljudkomponent. Via den sidan kommer man också lätt vidare till 
”British Columbia Geographical Names Information System”, där en 
mängd korta enkla upplysningar av olika slag har samlats. Kanske är 
det inte tillräckligt detaljerat och kvalitetssäkrat för forskare och andra 
experter – jag har inte kontrollerat detta själv – men en bred och 
lättillgänglig översikt finns i alla fall här för gemene man, och det 
ligger ett stort värde även i det. Jag uppmanar läsaren att själv pröva 
t.ex. namnet Gitwinksihlkw på den inledande kartan. 
 Ett par andra spännande projekt kan vi ta del av på webbadres-
serna nr 21 och 22. Det ena, kallat ”Lessons from the Land”, adminis-
treras av Prince of Wales Northern Heritage Centre. På tre språk – 
engelska, franska och dogrib – presenterar man i ord och bild en gam-
mal färdled, The Idaà Trail. Det andra projektet bär rubriken ”The 
Inuvialuit Place Name Virtual Exhibit” och ger på engelska, på 
franska eller på inuvialuktun korta namntolkningar, historia, fasta och 
rörliga bilder från olika tider samt namnen uttalade genom en 
audiokomponent. Besökaren färdas genom området och stannar till 
vid ett 40-tal olika platser med inuvialuit-namn; det är mycket 
illustrativt. Ett tredje projekt, kallat ”South Baffin Place Names Pro-
ject” genomförs av The Nunavut Research Institute och diskuteras på 
webbadress nr 23. Det har ännu inte resulterat i något konkret för 
Internet men avser med tiden att leda till ”a talking map”.  
 I februari 2002 anordnades en workshop om ortnamn och fältar-
bete i Nunavut i norra Canada. Den beskrivs tämligen ingående på 
Internet (webbadress nr 24). Området Nunavut täcker drygt 20 % av 
Canadas yta och är mycket namnrikt. Tre år senare – 2005 – ordna-
des en uppföljning, då ca 20 fältarbetare och ”namninsamlare” träffa-
des i tre dagar för att diskutera problem och frågor kring verksamhe-
ten och för att utbildas. Det starka lokala engagemanget var även här 
påfallande. En kurs av detta slag är värdefull om man vill stärka de in-
hemska namnen på olika sätt, men den är naturligtvis också värdefull 
med tanke på en mer allmän dokumentations- och uppteckningsstra-
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tegi. Den organisation som höll i det hela kallas ”Inuit Heritage 
Trust” och finns att ta del av på webbadress nr 25.   

USA 

I USA är ”The U.S. Board on Geographic Names” (BGN) ansvarigt 
för den databas som gäller för all federal, offentlig ortnamnsanvänd-
ning. BGN samlar in och offentliggör genom ”Geographic Names 
Information System” (GNIS) varje namn som blir aktuellt för sådant 
allmänt bruk. GNIS finns på webbadress nr 26, där vi också hittar 
vanliga frågor-och-svar, intressanta mötesprotokoll, enskilda namn-
ärenden med argument m.m. Just nu finns drygt 2 miljoner namn i 
databasen, burna av alla slags objekt, samt ytterligare ett par miljoner 
s.k. variantnamn. De senare kan vara precis vad som helst, som inte är 
exakt den offentligt fastställda namnformen, ja allt från historiska 
namn och namn på andra språk till vissa ofta felstavade former av de 
fastställda engelska namnen. BGN:s ledande princip är entydighet 
(univocity): ett objekt – ett namn; inga undantag. Allt annat betraktas 
som variantnamn på en lägre nivå.   
 GNIS startade tidigt på 1970-talet, började datoriseras på 1980-
talet och blev publikt och sökbart på Internet under 1990-talet. Den 
första insamlingen av namn 1978–82 gjordes från de topografiska 
kartorna i skala 1:24 000. Sedan har systemet fyllts på kontinuerligt 
med annat material. Många namn i USA är av inhemskt ursprung: 
Connecticut, Illinois, Utah, Chicago, Miami, Mississippi River, 
Narragansett Bay och Navajo Mountain m.fl. Men när kolonisatörerna 
började använda namnen var man inte intresserad av deras ursprung, 
av deras exakta uttal på originalspråket eller av att få till en språkligt 
eller kulturhistoriskt riktig stavning. Det primära var att välja ett 
namn som fungerade bra ”på engelska”, alltså i en engelskspråkig kon-
text. Och det är ju en situation vi kan känna igen från många håll i 
världen. 
 Länge var det också den officiella policyn i USA att undvika 
diakritiska tecken av alla de slag, sådant som finns i många inhemska 
skriftspråk (vare sig de är standardiserade och konstruerade nyligen 
eller för länge sedan). Undantag kunde göras för det spanska tilde-
tecknet ˜ och för en del franska accenter. Men i övrigt kringgicks de 
diakritika som fanns i de inhemska språken. På senare år har man 
emellertid tänkt om här och börjat tillåta tecken i GNIS som 
underlättar möjligheten att mer korrekt och exakt skriftfästa namn på 
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olika språk. Numera är de ansvariga mer frikostiga så länge det går att 
skriva namnen med vanligt latinskt alfabet.  
 År 2005 uppvaktades BGN av en tjänsteman från indianstammen 
Coeur d’Alene med en begäran att en mängd namn (både nutida och 
historiska) på det inhemska språket skulle inkluderas i den nationella 
namndatabasen. Man har inom stammen arbetat sedan år 2000 med 
ett större projekt som syftar till att samla in de inhemska ortnamn 
som finns inom det territorium Coeur d’Alene förfogade över i äldre 
tid. Det rör sig om ett drygt 20 000 km2 stort område i nordvästra 
USA, mest i Idaho, men också i staterna Montana och Washington.  
 Projektet, som kallas ”Names – Places Project” syftar till att be-
vara stammens kultur, språk och kunskaper och göra detta arv 
tillgängligt också för kommande generationer. Mycket få individer 
talar i dag det inhemska språket Snchitsu’umshtsn som förstaspråk. 
Man påpekar i samband med projektet att just ortnamnen represente-
rar ett djupare samband mellan människa och plats än att bara vara en 
referent som används för att man ska hitta rätt: ”… it is the tribe’s 
historical and ritual relationships to the land that create the connec-
tion”, skriver man på sin hemsida (webbadress nr 27). ”How can we 
say it’s our land when our sites are labeled with the white man’s 
words”, som en av de äldre i stammen uttryckte det? Man trycker 
också på att språket är ett viktigt stöd för kulturen: ”The culture of 
any people is embedded within their language”, säger en annan 
stammedlem.   
 Vad har projektet då åstadkommit? Ja, det är ett samarbetsprojekt, 
i vilket stammens äldre deltar liksom deras språkcentrum, deras GIS-
kontor och (mest med finansiellt stöd) diverse frivilliga krafter från 
filantropiska organisationer. Man besöker utvalda platser, tar stillbil-
der och videofilmar, intervjuar, beskriver platsen och samtalar om 
dess historia. De äldre uttalar också namnet på originalspråket. En hel 
del av detta går att finna på Internet (webbadress nr 27), där man 
relativt enkelt kan zooma ut och in i kartan, höra namnet uttalas, se 
stillbilder, bildspel och i vissa fall rörliga bilder. Fram till våren 2006 
hade drygt 130 platser identifierats och man hade på detta fylliga sätt 
dokumenterat ett drygt 50-tal av dessa. Nu finns 35 timmar film, 30 
timmar ljud och 1 500 stillbilder som dokumentation. Det hela är 
mycket illustrativt och utan tvekan en metod att dokumentera ort-
namn med modern teknik som förtjänar att tas efter (och som egentli-
gen går att applicera på alla namn och alla miljöer förstås, om man så 
vill).  
 Dessutom har projektet skickat de insamlade namnen vidare för 
att inkluderas i GNIS. I april 2006 hade 117 namn behandlats och 
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accepterats av BGN, som hanterar namnen på två olika sätt. Ungefär 
hälften av de namngivna objekten finns redan i GNIS under ett annat 
namn. I sådana fall registreras det nya namnet som ett variantnamn. 
Man håller ju benhårt på principen om entydighet: ett objekt – ett 
namn. Det kan alltså inte finnas två likvärdiga namn på högsta nivå. 

Officiellt namn:   Variantnamn: 

Round Top     Tmts’mts’iyelp ’round top’ 
Mineral Mountain   Hnmolshalchmqn ’ridge in a concave wall’ 
Hangman Creek   Snt’ut’u’lmkhwkwe ’suckers in the water’ 

Om man nu skriver in Snt’ut’u’lmkhwkwe – alltså ett variantnamn – i 
sökfältet i GNIS så hamnar man i namnet Hangman Creek (som är 
det enda officiella namnet). Ett vidare klick på Hangman Creek ger en 
sida enligt webbadress nr 28 att studera. Högst upp efter ID-numret 
finns huvudnamnet och en topografisk klassificering. Variantnamnet 
står längre ner bland många andra sådana variantnamn av olika slag. 
Men man hittar också en mängd övriga upplysningar och fakta: tek-
nisk-geografisk information, platsens storlek och höjd över havet, en 
beskrivning av platsen, namnets ursprung och bakgrund, lite namn-
vårdshistorik etc. Ibland visar det sig att det namngivna objektet i 
fråga inte längre existerar och då kategoriseras namnet i GNIS som 
”historical”. Återigen alltså – här serveras på ett tilltalande sätt en sam-
lad och mångsidig karaktäristik av platsen och dess namn.   
 Den andra hälften av de 117 inlämnade förslagen består av objekt 
som inte har några engelska namn på kartor etc. sedan tidigare. Då 
läggs Coeur d’Alene-namnet in som det officiella namnet, men – sä-
ger de ansvariga – för att hjälpa alla GNIS- och kartanvändare som 
inte begriper Coeur d’Alene-språket alls, lägger man till ett lämpligt 
huvudord efter namnet och ger det en ”översättning” till engelska i 
kommentarsraden: 

Namn på Coeur d’Alene: Officiellt namn: 

Chat’u’washa’lqs Chat’u’washa’lqs Bluff ’Little dwelling on  
  the Spur’ 
Łq’e’ykwe’  Łq’e’ykwe’ Rapid ’Design on the Water’ 

I fall som i den första gruppen – där det alltså redan finns ett engelskt 
namn – är det fullt möjligt att föreslå att det engelska namnet ska få 
stå tillbaka för ett inhemskt Coeur d’Alene-namn, även om det in-
hemska blivit allmänt känt långt senare. Sådana förslag måste behand-
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las och övervägas enligt de lagar och regler som gäller. Från stammen 
och från det lokala GIS-kontoret har man dock försäkrat att inga så-
dana krav kommer att resas. Det handlar här, betonar man, om att 
samla ihop, bevara och lagra ett muntligt traderat kulturarv för 
framtiden: ”det är dessa berg och dessa vatten som är vår stams själ”.     

Slutsatser 

Låt mig då till sist återgå till min fråga i artikelrubriken. Kan vi lära 
oss något av arbetet i andra länder? Min uppfattning är att vi kan det, 
och jag vill avsluta med att sammanfatta detta i två punkter: 

– Den multimediala tekniken kan användas mer och bättre än vad vi 
hittills har lyckats med för att dokumentera och lyfta fram det vi vet 
om våra ortnamn – vare sig de är samiska, finska eller svenska. Man 
skulle kunna starta nya, spännande dokumentationsprojekt. Varför 
inte ett samnordiskt sådant med syfte att i ljud och bild samla det 
samiska kulturarvet såsom det framträder i ortnamn av alla de slag? 
Även på en mer regional nivå och i mindre skala skulle man kunna 
göra något liknande. Min erfarenhet är dock att det ofta saknas kon-
kreta idéer, engagemang och eldsjälar, inte bara pengar (vilket an-
nars ständigt påpekas). Vikten av det immateriella kulturarvet fram-
hävs numera i allt fler sammanhang, inte minst genom flera 
internationella konventioner med olika profil, men många 
beslutsfattare fokuserar alltför ensidigt på att värna om de mer grip-
bara, fysiska värdena i landskapet.  

– Våra nationella databaser skulle kunna byggas ut och integreras 
bättre så att – åtminstone ur ett publikt medborgarperspektiv – det 
blev lättare att hitta olika slags upplysningar på ett och samma ställe. 
Alltså: en del av det som i dag finns i t.ex. Institutet för språk och 
folkminnens (SOFI:s) olika register och andra källor kunde 
kombineras med Lantmäteriverkets ”Kartsök och ortnamn” och 
med Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” och ”Kulturmiljöbild”, som 
bara växer och växer, och med andra fakta ur litteratur och arkiv, 
med film, ljud och bild. Visst – tanken är inte alls ny, men det är 
inte svårt att finna stöd för den i sådant som redan har gjorts i dag 
och det är inte svårt att bli ytterligare inspirerad av många lyckade 
försök i den här riktningen runtom i världen.    
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Summary 

Staffan Nyström: Minorities and place-names in Australia, Canada and USA. 
Can we learn something from the work in other countries? 

This article starts with a short presentation of the ongoing UN work on 
place-names, particularly the work focused on indigenous names in multilin-
gual areas around the world – or aboriginal/native names as they are some-
times called. Just a few years ago, a working group now called “Working 
Group on the Promotion of Recording and Use of Indigenous, Minority 
and Regional Language Group Geographical Names” was established within 
UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names). 
The main part of the article discusses the aims and perspectives of this group 
and gives numerous examples from Australia, Canada and USA of how the 
indigenous names are promoted through exhibitions, workshops, guidelines, 
rules and regulations, and through the Internet. In the article a number of 
instructive websites are commented on and web addresses are collected on a 
list at the end. Finally the author answers “yes” to his own question in the 
headline of the article: Can we learn something from the work in other 
countries? He suggests that multimedia technique be used for documenting 
place-names and other aspects of the intangible cultural heritage in the north 
of Scandinavia, where still fairly large, indigenous Sami- and Finnish-speak-
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ing populations live. Inspired by what has been achieved in other countries, 
the author also suggests that the ongoing efforts to co-ordinate and integrate 
different national databases and other facts and documents be further sup-
ported and promoted.      
 
Keywords: place-names, indigenous, minorities, United Nations, UN, resolu-
tion, Aboriginal, Inuit, promotion.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gällivares bebyggelsenamn ur 
minoritetsperspektiv 

Av ULLA SWEDELL 

Under de senaste decennierna har de nationella minoriteternas ort-
namn stått i fokus. Framförallt har ortografifrågorna fått mycket upp-
märksamhet. Samiska och finska ortnamn berörs också av den 
hänsynsparagraf om god ortnamnssed som sedan 2000 ingår i kultur-
minneslagen (Lag 1988:950) och som skall styra den statliga och 
kommunala ortnamnsverksamheten. I paragrafen betonas att samiska 
och finska namn skall skrivas enligt minoriteternas ortografiregler och 
i flerspråkiga områden användas så långt möjligt parallellt med 
svenska namn. Arbetet med att införa korrekta namnformer för 
samiska namn hade redan inletts innan hänsynsparagrafens ikraft-
trädande. Den äldre till svenskan anpassade ortografin hade på fjäll-
kartor börjat ersättas av samernas egna ortografier, i enlighet med en 
FN-rekommendation 1972 om standardisering av geografiska namn i 
minoritetsspråkområden (Mattisson 1993:22). Stavningsändringarna 
genomfördes främst på naturnamn. Rekommendationen gällde även 
de tornedalsfinska namnen, av vilka många vid paragrafens införande 
redan fanns med rätt stavning på kartorna.    

I denna artikel står det officiella bebyggelsenamnsskicket i 
Gällivare i fokus, om och hur namn på minoritetsspråken har kunnat 
hävda sig mot försvenskningen och vad tillämpningen av föreskrif-
terna har resulterat i, hur de olika punkterna angående god ortnamns-
sed har tillämpats, huvudsakligen avseende ortografi och hävd.  

Tillämpning av hänsynsparagrafen innebär att en lokalitet i 
Gällivare kan ha tre officiella namn, ett lule- eller nordsamiskt (skilda 
ortografier), ett finskt eller tornedalsfinskt och ett svenskt namn. 
Gränsen mellan lule- och nordsamiskan, om än artificiell, går genom 
Gällivare. Distinktionen mellan finska namn och namn på den 
tornedalsfinska varieteten meänkieli är inte lika tydlig. Bägge 
förekommer i samma områden och många namnformer är lika. Där-
för inkluderar termen finska namn i den här framställningen även 
namnen på meänkieli.  
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Den första fasta bebyggelsen i Gällivare är från slutet av 1600-ta-
let. De flesta nybyggen togs upp av kolonisatörer från den omgivande 
finnbygden, men även många samer blev bofasta. Det äldsta 
namnskiktet är samiskt, men det officiella namnförrådet förfinskades 
snabbt, dels genom finskans starka ställning i norra Sverige, dels ge-
nom myndigheternas agerande (Swedell 2005). Om en same upptog 
ett nybygge inom sitt skatteland har namnet kunnat undgå anpass-
ning till finskan eller svenskan, vilket annars var normalfallet. När ett 
nybygge uppfördes inom ett samiskt skatteland, som en eller flera 
samer fortfarande betalade skatt för, har namnet på skattelandet alltid 
överförts på nybygget i en modifierad form, vilket ofta innebar en 
finsk eller svensk efterled. Det var viktigt att kunna särskilja nybyg-
garna eftersom samer och nybyggare beskattades olika.  

Försvenskning 

Gällivare blev socken 1742 och redovisas i 1751 års uppbördsbok 
(ub) första gången som eget skattedistrikt. Uppbördsboken upptar 11 
hemman, varav de flesta under en finskklingande namnform, dvs. ett 
förfinskat samiskt namn. De finska namnformerna är i majoritet un-
der resten av 1700-talet. Omkring sekelskiftet grundas ett flertal 
nybyggen och namnbilden börjar förändras. I jordeboken (jb) 1810 
räknas upp 55 nybyggen, varav 23 (42 %) har samiska namn, 20 (36 
%) finska och 12 (22 %) svenska namn. De flesta av de svenska nam-
nen är namn på bruksnybyggen, anlagda för gruvnäringens behov. En 
accelererande försvenskning av det officiella namnbeståndet kan skön-
jas efter mitten av 1800-talet. Försvenskningen innebar vanligen 
översättning eller tillägg av ett svenskt namnelement till ett finskt eller 
samiskt namn, men vid denna tid fick ny bebyggelse ofta ett svenskt 
namn från början. För att kunna överblicka utvecklingen har dagens 
traktnamn jämförts med namn i äldre källor och den procentuella 
fördelningen av namn på olika språk har räknats ut. (Fig. 1.)  
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Figur 1. Gällivares bebyggelsenamn. Antalet svenska, finska och samiska namn. 
 
Vid kategoriseringen har smärre försvenskningar fått passera. Så länge 
ett namn inte innehåller svenska element eller rejält avviker från 
minoritetsnamnet har det räknats som ett finskt resp. samiskt namn. 
De 140 bebyggelsebetecknande traktnamnen (i figuren ”alla trakt”) på 
Lantmäteriverkets traktnamnslista 920925 fördelar sig enligt följande: 
60 (43 %) svenska namn, 60 (43 %) finska namn och 20 (14 %) sa-
miska namn. En indelning efter strikt ortografiska principer skulle 
höja de svenska namnens andel.  

Fördelningen blir något annorlunda när endast sådana traktnamn 
(118 namn) som också finns i 1876 jb väljs ut (i figuren ”trakt”): 43 
(36 %) svenska namn, 56 (47 %) finska namn och 19 (16 %) samiska 
namn. Andelen både finska och samiska namn är större när urvalet av 
traktnamn baseras på namn i jordeboken. Av statistiken kan man 
utläsa att traktnamn på ung bebyggelse är svenska.  

I jordeboken förekom ett stort antal parallella namn, varför anta-
let av namn (i figuren ”1876”) på den bebyggelse som räknats in i den 
föregående gruppen är betydligt högre i jordeboken (132 namn). Av 
dessa jordeboksnamn är 36 (27 %) svenska namn, 66 (50 %) finska 
namn och 30 (23 %) samiska namn.  

Om alla bebyggelsebetecknande namnen (180) i 1876 jb tas i 
beaktande visar det sig att de svenska namnens andel stiger: 64 (36 %) 
svenska namn, 80 (44 %) finska namn och 36 (20 %) samiska namn. 
Många av de svenska namnen var namn på nya gårdar som i samband 
med avvittringen, som i Gällivare förrättades huvudsakligen omkring 
1880, fick moderna beteckningar, dvs. bynamnet och ett nummer, 
och försvann därmed ur den nu aktuella statistiken. De samiska nam-
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nens andel hade minskat avsevärt från 1810 men var fortfarande 
betydligt högre än i dag.  

I en officiell statistik kan inte namnformerna i den efter avvitt-
ringen upprättade beskrivningen till ekonomiska kartan (bek) 1899 
utelämnas. De samiska namnens andel är i bek ännu högre än i 
jordeboken. Av de totalt 115 namnen (i figuren ”bek”) är 38 (33 %) 
svenska, 43 (37 %) finska och 34 (30 %) samiska. Den från jordebo-
ken avvikande namnbilden kan delvis förklaras av att ett annat av 
parallellnamnen valts som det officiella namnet. Namnvalet förefaller 
ibland godtyckligt. Bland annat har det finska namnet på finn-
hemmanet Ansavaara återgivits som Ansavare med samisk efterled. 
Namnformerna i bek avviker också från jordregistret. Där är de 
samiska namnen ännu fler, t.ex. har den finska efterleden -vaara ’berg’ 
i samtliga namn ersatts med den liktydiga samiska -vare. Jordregistrets 
namnformer fram till 1964 avspeglade ingalunda det lokala namnbru-
ket.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att många (42) av de i 1876 
jb belagda finska namnen (66) har undgått försvenskning, men om 
det funnits ett svenskt parallellnamn har detta blivit det officiella 
namnet. De samiska namnen har haft svårare att hävda sig mot 
framförallt förfinskning.   

Ortografi 

De finska och samiska traktnamnen har också granskats utifrån nu 
gällande kriterier avseende ortografi och hävd. Underlaget utgörs av 
traktnamnslistan från 1992. Vid tillämpning av ortografiska principer 
för kategoriseringen visar det sig att förutom tre namn är alla finska 
namn korrekta. De tre namnen, Lomontisuando < Lomontisuanto, 
Neitisuando < Neitisuanto och Radnilombolo < Ratnilompolo, har 
anpassats till svensk stavning med smärre ändringar. För de samiska 
namnens del är situationen det motsatta. Stavningen av tre namn, 
Sadjem, Suobbat och Vuottas, överensstämmer med samisk ortografi. 

God ortnamnssed innebär att ortnamn stavas enligt vedertagna 
regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för 
annat. Detta innebär ofta en konflikt mellan det korrekta namnet på 
minoritetsspråk och den av hävd tillämpade stavningen.  

Vid fastighetsbeteckningsreformen, som traktnamnslistan är resul-
tat av, behölls den gamla stavningen på de flesta finska och samiska 
traktnamnen. Det är vid denna tidpunkt som skillnaden mellan för-
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svenskade och genuina samiska bebyggelsenamn kan anses uppstå 
eftersom de modifierade samiska ortografierna, som enligt FN-
resolutionen skulle användas för skrivning av samiska namn, vid 
denna tid var fastställda (sydsamiska 1976, nordsamiska 1978, lulesa-
miska 1983). Namnen skrivna enligt gammal ortografi skulle i 
fastighetsregistret kompletteras med korrekt skrivna namnformer som 
ett särskilt namn (LMV 1992). Det blev också möjligt att registrera 
ett samiskt eller finskt parallellnamn som särskilt namn.  

FN-rekommendationen utmynnade i lingvistiskt korrekta natur-
namn på officiella kartor, även om skrivfel förekommer. Däremot är 
fastighetsbeteckningsreformen ur minoritetsperspektiv en halvmesyr. 
Fastighetsregistret har p.g.a. tekniska brister hittills inte klarat av att 
redovisa de samiska specialtecknen. Den största förändringen för de 
samiska ortnamnens del, övergången från den till svenskan anpassade 
stavningen till de nu gällande ortografierna, genomfördes inte fullt ut. 
Därmed uppfyller fastighetsregistret inte de i lagparagrafen ställda 
kraven. 

Hävd 

Enligt god ortnamnssed skall hävdvunna ortnamn inte ändras utan 
starka skäl, men vilka namn är hävdvunna och vilka skäl är starka? 
Kan hävd åberopas i ett område vars officiella namnskick har vacklat 
från begynnelsen till i dag? Gällivare är i detta syfte ett utmärkt 
studieobjekt, med det stora antalet parallella namn och vacklan i det 
officiella bruket av bebyggelsenamn. Namnrikedomen var påfallande 
särskilt under 1800-talet och vittnar delvis om den då rådande 
språksituationen. Efter avvittringen utmönstrades många av 
parallellnamnen men först på 1960-talet blev bruket av ett officiellt 
namn rådande. Då gjordes en översyn av jordregisternamnen inom 
Gällivare och Kiruna som resulterade i ett stort antal ändringar 1964 
(Länsstyrelsen 1964), bl.a. återinfördes den finska efterleden -vaara i 
26 namn. Även andra ändringar bidrog till en återförfinskning av det 
officiella namnskicket i Gällivare. 

I de fyra kvarvarande fallen med alternativa namn valdes ett finskt 
namn. Salmijärvi – Saarijärvi blev Salmijärvi, ett av två finska namn 
valdes som ett officiellt namn. Av samiska Lombolovare eller finska 
Radnilombolo valdes det finska Radnilombolo, visserligen med 
försvenskad stavning. Kasavare (äldre stavning för Gássavárre) – 
Allavare (Allávárre) blev Allavaara, dvs. två samiska namn resulterade 



32 Ulla Swedell 

 

i ett finskt ”… med hänsyn till ortens karaktär och läge”, ett uttalande 
av Ortnamnskommissionen (OK 18/63:11) som granskade namnen. 
Hemmanet ligger vid ytterkanten av området med finska namn; väs-
terut tar de samiska namnen över. I fallet Nunnisvare (Njunjesvárre) – 
Vassara valdes en finsk namnform, Nunisvaara, som var i allmänt 
bruk.  

I fem namn ströks efterleden för att det officiella namnbruket 
skulle överensstämma med det lokala bruket. Bland annat ändrades 
namnet Dokkasvare till Dokkas (OK 18/63:5). Beläggserien (sam.) 
Dockasvare 1810 jb, (fi.) Dockaswara 1825 jb, (fi.) Dokkasvaara eller 
(sv.) Dokkas 1876 jb, (sv.) Dokkas bek, (sam.) Dokkasvare jr, kan tjäna 
som exempel på den för Gällivares bebyggelsenamn typiska variatio-
nen. Det försvenskade namnet Dokkas har i jordeboken försetts med 
en finsk efterled, möjligen med anledning av att språket i byn var 
finska. Det lokala finska namnet var och är emellertid Tokanen.  

Låt oss pröva hävdkriteriet på några tornedalsfinska namn. Byn 
Killinge heter på meänkieli Killinki. Tidigare användes i tornedalsfins-
kan namnet Killimä som ingår i jordeboksnamnet Killimisuando 
1876. Jb-namnet Killimisuando avviker från övriga belägg och behö-
ver i detta fall inte beaktas. Namnet har tidigare i jordeboken skrivits 
Killingesuando o.d., men den kortare formen Killinge är etablerad 
sedan slutet av 1800-talet (bek). Killinki utreddes 1991 som trakt-
namn, men den försvenskade namnformen Killinge visade sig vara den 
mest använda varför den behölls (LMV 1992). Den försvenskade 
skrivformen har hävd.  

Lomontisuando (Lomondisuando 1876 jb, bek, Lommondisuando jr, 
Lomontisuando 1964 jr) är numera obebyggd. Ortnamnskommissio-
nen (OK 18/63:15) konstaterade att det är fråga om ”liten bebyggelse 
med klen skriftlig hävd”, varför det inte fanns någon anledning att ur 
hävdens synpunkt avvika från korrekt stavning. Kommissionen föror-
dade den tornedalsfinska namnformen Lomontisuanto, men namnet 
standardiserades med den försvenskade stavningen av efterleden. Var-
ken hävd eller ortografiprincip gäller. För bynamnet Neitisuando 
(1876 jb, bek, jr) förordade Ortnamnskommissionen (OK 18/63:17) 
det tornedalsfinska Neitisuanto, men den gamla stavningen behölls. 
Skrivformen har hävd. För det ovan nämnda Radnilombolo 
(Lombolovára – Radnilombolo 1876 jb, Lombolovare – Radnilombolo 
bek, jr), vars officiella namnform fastställdes 1964, rekommenderade 
kommissionen (OK 18/63:1 ff., 14) det tornedalsfinska Ratnilompolo. 
Stavningen ändrades dock inte. Den försvenskade skrivformen har 
hävd. Radnilombolo ströks 1995 som trakt. 
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I de tre sistnämnda namnen skulle en ändring av den svenska stav-
ningen till stavning på meänkieli inte vålla några uttalsproblem. 
Bibehållandet av de försvenskade namnformerna ter sig ur meänkielis 
perspektiv lika vanskligt som att behålla gammal stavning, t.ex. Hvit-
träsk, det svenska namnet som var i bruk för byn Pålkem i södra 
Gällivare. Den stavningen korrigerades dock 1950 (Länsstyrelsen 
1950). 

Det finska gårdnamnet Tiurevaara (Teurevare 1876 jb, bek jr, 
Tiurevare 1964 jr) har varit i lokalt bruk vid sidan av det samiska, 
visserligen i formen Tiurivaara. Det har också funnits på kartorna i 
flera decennier. Det officiella samiska namnet Tiurevare (korrekt 
Divrevárre) anpassades till finskan 1992 när finskan redan försvunnit 
som vardagsspråk i området. Tiurevaara är ett modernt exempel på 
hur det officiella namnbruket har svårt att hålla takten i ett flersprå-
kigt område.  

Hanteringen av samiska namn visar liknande brister. Bynamnet 
Harrejaur (Atjekåive – Harrejaure 1876 jb, Harrejaure – Harraur bek, 
Harrijaure jr, Harrejaur 1964 jr) är ursprungligen samiskt. 
Harrejaure, Harrijaure och den förkortade variantformen Harraur är 
äldre stavningsformer av Hárrejávrre. Namnet försvenskades så sent 
som 1964 med Ortnamnskommissionens samtycke: 

För Harrijaure har namngranskaren föreslagit skrivningen Harrejaure. 
Domänstyrelse, kommunalnämnd, häradsskrivare och inskrivnings-
domare har intet att erinra. Överlantmätaren föreslår här namn-
formen Harrejaur, med hänsyn till att för orter som icke har övervä-
gande lapsktalande befolkning, jordregister- och övriga bebyggelse-
namn bör skrivas i enlighet med den på sådana orter brukliga 
uttalsformen -jaur. Jämför här t.ex. inom Jokkmokks socken åtskilliga 
bynamn på -jaur. Ortnamnskommissionen har ingen erinran mot 
namnformen Harrejaur. (OK 18/63:8 f.)  

Namnet skall enligt det upptecknade uttalet skrivas Hárrejávrre (äldre 
stavning Harrejaure). Vid fastställandet av namnformen togs mera 
hänsyn till försvenskade namn i Jokkmokk än till det lokala namnbru-
ket. 

Byn Pålkems (Polkemjaure 1876 jb, Hvitträsk bek, jr, Vitträsk 
1950, Pålkem 1951 jr) nuvarande namnform är från 1951. Stav-
ningen är korrekt enligt gammal ortografi för lulesam. Bålggem. Nam-
net Ripats (Ripas 1876 jb, Ripats bek, Ripas jr, Ripats 1964 jr) 
standardiserades 1964 efter namnets finska uttal och borde således 
strikt räknas som ett finskt namn. Den korrekta samiska namnformen 
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är Ribásj. Rudna (Rudna 1876 jb, Ruodna bek, jr) syftar på smärre 
bebyggelse och har numera avskrivits som trakt. Den nuvarande 
namnformen fastställdes i samband med fastighetsbeteckningsrefor-
men (traktnamnslistan 920925). Det officiella namnet Rudna avviker 
endast marginellt från det korrekta samiska Rudná. 

Stavningen Skeltåive (Skeldåive 1876 jb, bek, jr, Skeltåive 1964 jr) 
fastställdes 1964. Ortnamnskommissionen (OK 18/63:24 f.) ansåg att 
det inte fanns grund för tillämpning av den skriftliga hävden eftersom 
bebyggelsen var av obetydlig omfattning. Kommissionen förordade 
Skeltåive, som är korrekt enligt den äldre till svenskan anpassade stav-
ningen. I det här fallet följdes kommissionens råd, men stavningsänd-
ringen är lika liten som den föreslagna ändringen för de tornedals-
finska namnen Lomontisuando, Neitisuando och Radnilombolo. 
Skillnaden ligger väl däri att de försvenskade namnelementen suando 
och lombolo är välkända. Även namnformen Stainas (Stainasvare 1876 
jb, bek, jr, Stainas 1964 jr) fastställdes 1964. Stainas motsvarar förle-
den i den tidigare använda namnformen och borde enligt lulesamis-
kan skrivas Stájnas. Stavningen Vuottas (Wuodasjaur(e) – Wuottas 
1876 jb, Vuodas bek, Vuottas jr) har hävd och är korrekt även ur sa-
misk synvinkel. 

Skrivformen hos flera av de samiska namnen har varit oförändrad 
sedan jordeboken eller åtminstone från 1900-talets början. Sådana 
stabila namnformer fyller hävdkriteriet. Vid Ortnamnskommissionens 
granskning vägdes även andra faktorer in, såsom det lokala namnbru-
ket. I flera fall verkar dock fältet ha varit tämligen fritt för godtycke, 
som i de ovan exemplifierade Allavaara och Harrejaur. Hos icke hävd-
vunna namn borde en övergång till den samiska stavningen övervägas, 
åtminstone när den samiska namnformen varken innehåller främ-
mande tecken eller vållar uttalsproblem, t.ex. Bålggem i stället för Pål-
kem, men också i de fall där den ortografiska skillnaden är liten och 
inte påverkar uttalet, såsom Stájnas. Namn på mindre bebyggelse som 
inte är traktnamn har korrigerats under de senaste åren i samband 
med kartgranskning.  

Revideringen av namnformerna har kommit långt men ändå åter-
står åtskilligt att göra innan det officiella namnbruket uppfyller de i 
hänsynsparagrafen ställda kraven. Det är viktigt att Lantmäteriverket 
utvecklar en teknik som möjliggör stavning av samiska namn i 
fastighetsregistret enligt samiskans skrivsätt. Startsträckan har varit 
mycket lång.  

Namnbruket på kartorna följer god ortnamnssed bättre än 
fastighetsregistret. På nya kartor finns parallella namn för flertalet 
orter, bl.a. de samiska Rudná och Stájnas, tillsammans med sina 
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försvenskade motsvarigheter Rudna och Stainas. Även många av de 
korrekta finska och samiska namnformerna finns på nya kartor, t.ex. 
de nämnda tornedalsfinska Neitisuanto och Ratnilompolo. Det är gläd-
jande att hävden fått ge vika för de genuina namnformerna. Tyvärr 
bidrar dock de olika namnformerna på kartan och i fastighetsregistret 
till en fortsatt vacklan i namnbruket. Lantmäteriverkets internetbase-
rade söktjänst Kartsök fungerar inte heller tillfredsställande för 
minoritetsnamnen. En likvärdig behandling av alla namn oavsett 
språk efterlyses.   
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Summary 

Ulla Swedell: Settlement names in Gällivare in a minority perspective 

During the last few decades, new regulations have been introduced regarding 
the place-names of the national minorities, the Sami and the Finns, includ-
ing the meänkieli-speaking population of northern Sweden. The most 
important ones are a recommendation of the UN in 1972 and the inclusion 
in 2000 of the paragraph on “good place-name practice” in The Heritage 
Conservation Act. According to these the place-names are to be written in 
the orthography used by the respective minority and the correctly written 
names are to be used in official contexts. In the paper a survey of the official 
settlement names is made with a focus on the real property names, to what 
extent the minority names have been influenced by Swedish and in what 
way the directives have been applied to the minority names. The study 
shows that the treatment of the settlement names does not fulfil the de-
mands for good place-name practice. 
 
Keywords: place-names, minority names, orthography, tradition. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Haldningar til offentleg bruk av 
minoritetsspråklege stadnamn i Noreg 

Av AUD-KIRSTI PEDERSEN 

Som kjent fekk Noreg i 1991 ei lov som regulerer skrivemåten og 
bruken av stadnamn. Lova gjeld for både norske, samiske og kvenske 
namn i offentleg bruk. Det er no vel femten år sidan lov om stad-
namn tok til å gjelde. Etter dette har det også komme til andre 
juridiske forhold som gjeld minoritetsspråka samisk og kvensk. I 1989 
kom lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (samelova), frå 
1990 fekk ho eit tillegg om bruken av samisk språk, og i 2005 fekk 
kvensk status som eit eige språk (seks år etter at kvenane hadde fått 
status som nasjonal minoritet etter Europarådets rammekonvensjon 
om nasjonale minoritetar). Har desse hendingane hatt noko å seie for 
den offentlege bruken av stadnamn på samisk og kvensk? Dette har eg 
prøvd å finne ut av ved å undersøke kva som har skjedd etter 1991. 
Den situasjonen som eg har avdekt, argumenterer eg for heng saman 
med bestemte haldningar i samfunnet til minoritetsspråk og bruk av 
minoritetsspråk. Først vil eg seie litt om haldningar og språk før eg 
gjøre greie for korleis eg har samla inn data. Deretter ser eg på kva 
som er stoda i dag når det gjeld den offentlege bruken av samiske og 
kvenske stadnamn. Til slutt går eg inn på om eventuelle endra 
haldningar i synet på minoritetsspråk har ført til praktisk handling. 

Haldningar 

Kan ein få fram noko om haldningar til bruk av samiske og kvenske 
stadnamn ved å samle inn data slik eg har gjort her? Slik eg har 
forstått det, kan haldningsstudiar vere av tre slag: Ein kan utleie 
haldningar ut frå måten noko eller nokon blir behandla på i eit sam-
funn (societal treatment approach), eller ein kan utføre direkte og 
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indirekte målingar (Garret, Coupland & Williams 2003:15).1 Her er 
det den førstnemnde metoden eg nyttar. Ut frå det som ser ut til å 
vere stoda i dag, kan ein prøve å drage slutningar om haldningar hos 
dei ulike aktørane i samfunnet som forvaltar lov om stadnamn.  

Haldning er eit omgrep som hører til innafor sosialpsykologien. 
Sidan 1960-talet har lingvistar prøvd å drage nytte av innsiktene om 
haldningar som har blitt utvikla her, og metodiske grep herifrå har 
blitt tillempa innom studiet av språk. Psykolingvistar har interessert 
seg for å studere haldningar knytte til språklege varietetar, og studiet 
av haldningar og språk har blitt alt viktigare innafor den kvalitative 
sosiolingvistikken. Med utgangspunkt i omgrepet haldning har ein 
prøvd å studere ulike sider ved språk, t.d. haldningar til språkleg 
variasjon, til minoritetsspråk og språkinnlæring. Sjølv om namne-
granskarar kjenner vel til at det kan rå sterke haldningar til namn av 
ulike slag, er det ikkje gjort mykje, så vidt eg kjenner til, for å studere 
nærmare haldningar knytte til namn.  

Det er vanleg å sjå på haldningar som ein storleik sett saman av 
fleire komponentar, ein kognitiv eller kunnskapskomponent, ein 
affektiv eller evaluerande komponent og ein konativ eller vilje-
/handlingskomponent. Den kognitive komponenten er knytt til 
tankar og oppfatningar som er danna på bakgrunn av det vi har av 
kunnskap om eit saksforhold. Den affektive komponenten er knytt til 
kjenslene vi har om eit saksforhold, og den konative komponenten 
står for viljen til å handle på bakgrunn av det vi veit og føler om dette 
saksforholdet.  

Eit kort historisk tilbakeblikk på offentleg 
behandling av samiske og kvenske stadnamn i 
Noreg 

I framveksten av nasjonalstaten Noreg på 1800-talet og frametter 
gjekk det hardt utover minoritetane i landet, ein stat, ein nasjon, eitt 
språk er ein mykje omtala karakteristikk av den rådande ideologien. 
Og Noreg er på ingen måte spesiell i denne samanhengen, for med 
framveksten av nasjonalismen i Vest-Europa er det gjengs at vi sam-
stundes får ei svært lite tolerant haldning overfor språk som ikkje 

                                                 
1 Det finst ein teoretisk diskusjon om korleis ein kan få tilgang til haldningar, men det er 
ikkje det denne framstillinga handlar om. 
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inngår i prosjektet med å byggje nasjonalstaten, altså minoritetsspråk 
eller varietetar som vik mykje av frå nasjonalspråket, jf. t.d. 
situasjonen i Frankrike (sjå t.d. Dorian 1998:5).  

Produksjonen av kart og kartlegging av heile landet på slutten av 
1800-talet førte til at alt fleire stadnamn kom i offentleg bruk. Men 
om ein kunne unngå det, blei ikkje samiske og slett ikkje kvenske 
stadnamn nytta, i staden blei det formulert reglar for korleis ein skulle 
gå fram for å unngå bruk av namna – ein viktig strategi var omsetjing 
(Bergsland 1991, Frette 1983, Helander 2004, 2005), med andre ord 
ei usynleggjering av namna. Frå 1960 då Noregs Geografiske Opp-
måling (som det heitte då) tok til å gje ut den topografiske hovud-
kartserien, var det slutt på praksisen med at samiske stadnamn helst 
skulle setjast om til norsk (Frette 1983:45), og det var på denne tida 
at assimilasjonspolitikken overfor samar blei oppgjeven (Jensen 1991). 
Trass i usynleggjeringsstrategien tidlegare hadde samiske stadnamn 
lenge funnest på kart då stadnamnlova kom i 1991, og svært mange 
av dei nordsamiske namna var skrivne med gammal rettskriving. Ein 
viktig del av normeringsarbeidet når det gjeld nordsamiske namn, har 
derfor vore å innføre rettskrivingsreforma frå 1979, og her har det 
vore ein del problem i og med at nokre ønskjer å halde på den gamle 
skrivemåten (oppl. KRH). 

Kvenske stadnamn var så godt som fråverande på offentlege kart 
før lov om stadnamn kom, men per 16.8.2006 var 2 244 namn 
komne inn i Sentralt stadnamnregister,2 men ikkje like mange i bruk 
på kart. Dei første karta i hovudkartserien med kvenske namn med 
skrivemåte fastsett etter lov om stadnamn kom i Porsanger kommune 
i 1994. Dette var dei første karta med trespråkleg namning i Noreg. 
Det første kartet, 2035 III Lakselv, blei godkjent av Forsvarets 
militærgeografiske teneste (det sivile samfunnet og militæret brukte på 
denne tida det same kartet). Men det neste kartbladet, 2035 I Børselv, 
blei ikkje godkjent, for personen som til vanleg hadde god-
kjenningsjobben i forsvaret, hadde ferie, og ein annan person stod 
mellombels for godkjenninga. Problemet var dei kvenske namna. 
Endskapen blei at Kulturdepartementet gjorde eit generelt unntak frå 
paragrafen i forskriftene til lova som handla om ”Bruk av fleir-
språklege namn”. Militære og sivile kart skulle heretter gjevast ut i 
separate utgåver, og dei militære karta trong ikkje lenger å rette seg 
etter paragrafen som sa at kvenske og samiske namn skulle brukast på 
offentlege kart saman med norske namn (Karikoski og Pedersen 

                                                 
2 Sentralt stadnamnregister (SSR) er eit register som Statens kartverk fører over stadnamn 
i offentleg bruk. 



40 Aud-Kirsti Pedersen 

 

1996:31 f.). Etter kvart har det vist seg at samiske og kvenske natur-
namn er lettare å få behandla enn grendenamn. Truleg er det saks-
behandlarar som fryktar at grendenamn kan hamne på vegskilt, og 
derfor har ein del namnesaker stoppa opp undervegs utan endeleg 
vedtak frå vedtaksorganet (oppl. KRH). 

Metode for å samle inn data 

Eg har brukt Sentralt stadnamnregister (SSR) for å finne ut kva for 
kommunar som har kvenske, lulesamiske og sørsamiske namn. Nord-
samiske namn finst det svært mange av, og eg har derfor ikkje skaffa 
meg utlistingar av desse namna.3 I staden har eg brukt den kunn-
skapen som eg sjølv har om den geografiske utbreiinga til dei 
nordsamiske namna. Alle kommunar som har kvenske, lulesamiske og 
sørsamiske namn i SSR, og dessutan alle kommunar der eg meiner det 
finst nordsamiske namn, har fått tilsendt eit spørjeskjema (sjå slutten 
av framstillinga). I tillegg har eg teke utgangspunkt i eit dokument 
”Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Same-
tinget” frå 11.5.2005, og her blir det nemnt kva for kommunar som 
blir rekna til blant dei tradisjonelle samiske områda. I det sørsamiske 
området har eg sendt spørsmål til kommunane som står oppførte her 
sjølv om dei ikkje har samiske namn registrerte i SSR. Alle kommunar 
har ikkje fått heilt identisk ordlyd i spørsmåla sidan dei lokale tilhøva 
ymsar noko. I tillegg til kommunane er spørsmål retta til Statens 
vegvesen, Posten Noreg, Kultur- og kyrkjedepartementet og namne-
konsulenttenestene for kvenske og samiske stadnamn. Spørsmål og 
svar blir refererte i det som følgjer.4 

 

                                                 
3 SSR er ikkje allment tilgjengeleg, så ein må kontakte Statens kartverk for å få utlista 
opplysningar, inntil 1.7.2006 mot betaling. 
4 Namnekonsulenttenestene for samiske og kvenske stadnamn blei bedne om å peike på 
forhold som kan ha vore til hinder for å få samiske og kvenske namn i offentleg bruk, og 
eventuelle positive endringar sidan lova tok til å gjelde i 1991.  
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Kva er stoda for offentleg bruk av stadnamn på 
samisk og kvensk? 

Statens kartverk 

Statens kartverk har, så vidt eg kan sjå, teke på alvor arbeidet med å få 
samiske og kvenske namn i bruk på offentlege kart og å få namna 
registrerte i SSR. Det har riktignok vore nokre problem som nok heng 
saman med at fleire namneansvarlege ikkje har meistra samisk og/eller 
kvensk. Det har vore tilfelle der namnesak ikkje har blitt reist, eller at 
vedtak ikkje har blitt fatta. Om eit stadnamn ikkje oppnår statusen 
”vedteke”, vil t.d. ikkje Statens vegvesen skilte eit slikt namn, og der-
med har denne praksisen vore til hinder for å få namn i bruk.  

Statens vegvesen – skilting 

Regionane Nord, Aust og Midt av Statens vegvesen har blitt spurde 
om kva for fleirspråklege skilt som finst innafor deira regionar. 
Regionane Aust og Midt opplyser at slike skilt ikkje finst her, og frå 
Region Nord, som er delt opp i fleire distrikt, har berre dei ansvarlege 
i Salten distrikt og Midtre Hålogaland distrikt svart meg. I det sist-
nemnde distriktet finn ein det tospråklege skiltet Spansdalen/Ruŋgu. I 
Finnmark fylke skal det finnast nokre samiske og kvenske vegskilt, 
men Statens vegvesen her har ikkje funne det bryet verd å opplyse om 
den eksisterande skiltinga. Ut frå opplysningar som kommunane har 
gjeve, går det fram at Porsanger kommune er den einaste kommunen 
i landet med fleire trespråklege skilt, og kommunen opplyser at desse 
skilta finst:  
 

Norsk  Samisk Kvensk 

Børselv  Bissojohka  Pyssyjoki (grendenamn) 
Lakselv  Leavdnja Lemmijoki (grendenamn) 
Kistrand  Čuđegieddi Ryssämarkka (grendenamn) 
Indre Billefjord  Billávuotna  Pillavuono (grendenamn) 
Ytre Billefjord Gorbovuotna Korpivuono (grendenamn) 
Olderfjord  Leaibevuotna Leipovuono (grendenamn) 
Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni (kommunenamn) 

I tillegg er namna Brenna/Bránná/Prännä (grendenamn) for tida til be-
handling. 



42 Aud-Kirsti Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 1. Fotograf: Kurt Johnsen. 

Vadsø kommune med den tidlegare ”kvenhovudstaden”, opplyser 
også at det finst eitt trespråkleg skilt i kommunen ved innkjøringa til 
byen: Vadsø/Vesisaari/Čáhcesuolu. I tillegg blei namna Vestre Jakobselv/ 
Annijoki/Ánnejohka vedtekne i 1993, men Statens vegvesen har enno 
ikkje skilta (oppl. IA). Nesseby kommune opplyser at kommune-
namnet Unjárgga gielda/Nesseby kommune er skilta, likeså bygdenamna 
Vuonnabahta/Varangerbotn, Builuovta/Byluft. Alta kommune opplyser 
at kommunen vil be Statens vegvesen om å skilte samiske og kvenske 
stadnamn her, og eit brev til Statens vegvesen med oppmoding om å 
skilte blei sendt 26.10.2006. Nesseby kommune opplyser at det tar 
svært lang tid før Statens vegvesen skiltar når Vegvesenet blir beden 
om det.  

Utafor Finnmark fylke er det ingen kvenske namneskilt. Av 
samiske skilt i Troms fylke er det kommunenamnet Gáivuona 
suohkan/Kåfjord kommune og to tunnelnamn i den same kommunen. 
Det tospråklege kommuneskiltet har vore øydelagt og sett opp att fem 
gongar, og etter det eg har fått opplyst, er skiltet sett opp att etter at 
den samiske delen av skiltet lenge har vore borte. Det har inntil vidare 
fått stå i fred, og det kan verke som om situasjonen lokalt har roa seg 
noko. Langs riksveg 84 finn vi eit grendenamn i Lavangen kommune 
som er skilta tospråkleg: Spansdalen/Ruŋgu. Desse fire skilta i Troms er 
dei einaste vegskilta med samiske namn utafor Finnmark fylke. Ingen 
lulesamiske eller sørsamiske namn er skilta. 

Statens vegvesen har lenge motarbeidd fleirspråkleg skilting, men 
dagens politikk innafor Region nord i Statens vegvesen er utforma 
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som retningsliner frå regionvegsjefen i eit notat frå 26.1.2004. Her 
går det fram at Vegvesenet ser det slik at deira plikt til fleirspråkleg 
skilting først og fremst gjeld det dei kallar skilt nr. 712 Stadnamnskilt. 
Vegvisningsskilt vil dei vere restriktive med å skilte på meir enn eitt 
språk, spesielt utafor det samiske forvaltningsområd5 (og forekomsten 
av eventuelle kvenske namn på vegskilt vil følgjeleg vere avhenging av 
om namnet finst i ein kommune innafor det samiske forvaltnings-
området!). Om eit stadnamn ikkje har fått fastsett nokon offisiell 
skrivemåte ved at andre alt har reist namnesak, vil ikkje Vegvesenet 
reise namnesak for å få avklåra skrivemåten av eit namn, og dermed 
kan skilting ikkje komme på tale. (Statens vegvesen opplyser ikkje om 
dette prinsippet også gjeld norskspråklege stadnamn, men frå anna 
hald har eg fått opplyst at kravet ikkje er gjort gjeldande for norske 
namn.) 

Posten Noreg 

Posten Noreg har i alle år motsett seg fleirspråklege poststadnamn og 
har skyldt på tekniske årsaker, men opplyser no at Posten Noreg har 
starta med å utvikle eit nytt adressesystem der det skal kunne vere rom 
for to eller tre poststadnamn per postnummer. Posten Noreg vil ikkje 
byte ut eit norsk namn, men ”legge til rette for alternative skrivemåter 
for et poststedsnavn i tillegg til norsk” (e-postbrev 25.8.2006 frå 
Posten Noreg). Tidspunkt for fullføring av nytt system er ikkje 
opplyst. Berre to samiske poststadnamn finst i dag: 9525 Maze (rett 
skrivemåte: Máze) og 9526 Suoluvuopmi. Ikkje eingong 
Guovdageaidnu, Kárášjohka og Deatnu finst som poststadnamn 
(Elektronisk postadressebok, http://epab.posten.no/). 

Kultur- og kyrkjedepartementet 

Ansvaret for lov om stadnamn ligg under Kultur- og kyrkje-
departemenetet. Det er svært positivt at ei slik lov har komme til, for 
                                                 
5  Det samiske forvaltningsområdet er kommunane Guovdageaidnu/Kautokeino, 
Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárgga/Nesseby og Porsáŋggu/Porsanki/Porsanger 
i Finnmark fylke, Gáivuotna/Kåfjord i Troms fylke og frå 1.1.2006 Divtasvuodna/ 
Tysfjord i Nordland fylke. Frå 1.1.2008 kom Snåsa kommune/Snåasen tjielte i Nord-
Trøndelag også inn under det samiske forvaltningsområdet. 
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med lova har det offentlege fått ein reiskap til å regulere skrivemåten 
av namn og å ta vare på stadnamna som kulturminne. I den reviderte 
lova frå 2006 har det komme til ein paragraf om namnevern, og 
kulturminnesida ved stadnamn er såleis styrkt. I tida som har gått frå 
1991, må vere rett å seie at Kulturdepartemetentet/Kultur- og kyrkje-
departementet6 ikkje har vist seg som ein pådrivar for å styrke den 
offentlege bruken av namn på minoritetsspråka. Departementet har 
hatt ei nokså passiv rolle, og har t.d. latt vere å svare på viktige 
tolkingsspørsmål som har blitt retta skriftleg til Departementet 
(Høringsfråsegn av 15.5.2006 frå Sametingsrådet om nye forskrifter 
til revidert lov om stadnamn). Då evalueringa av lov om stadnamn 
blei gjennomført, blei det i liten grad fokusert på forhold kring namn 
på minoritetsspråka, og det var ingen representant verken frå samisk 
eller kvensk hald i evalueringsgruppa som la fram evaluerings-
rapporten i 2001. Spørsmålet mitt til Kultur- og kyrkjedepartementet 
var ”Kva vil Kulturdepartementet gjere for å styrke arbeidet med å få 
namn på minoritetsspråka inn i offentleg bruk?” – etter at eg kort 
hadde gjort greie for funna mine slik dei då var mens undersøkinga 
pågjekk. I svaret sitt av 30.11.2006 seier departementet: 

Kultur- og kirkedepartementet er klar over problematikken som 
eksisterer rundt bruken av minoritetsspråklige stedsnavn, og at det 
også til en viss grad forekommer praktiske problemer som hindrer 
bruk av flere navn samtidig. Lov om stadnamn 18. mai 1990 § 10 
åpner for at feilbruk eller manglende bruk av stedsnavn kan påklages 
til Kultur- og kirkedepartementet. Departementet vil behandle slike 
saker etter hvert som de eventuelt kommer inn, med henblikk på å 
finne gode løsninger som fremmer bruken også av de minoritets-
språklige stedsnavnene. 

For øvrig har departementet jobbet tett med navnekonsulentene 
som arbeider med minoritetsspråklige stedsnavn, samt med 
Sametinget, i utarbeidelsen av nye forskrifter for stedsnavnloven. 
Målet er at de nye forskriftene på en bedre måte vil ivareta også de 
minoritetsspråklige stedsnavnene, og ikke minst ivareta de særskilte 
hensyn som gjelder for spørsmål knyttet til disse navnene. De nye for-
skriftene vil være klare om kort tid. 

 
Det er eit framsteg at den reviderte lov om stadnamn frå 1.8.2006 
inneheld ein paragraf som styrker den juridiske sida som gjeld bruken 
av namn, og lova seier også at manglande vedtak i ei namnesak no 
skal kunne påklagast. Dette punktet er ei viktig forbetring jamført 

                                                 
6 Namnet har skifta ein del i denne tida. 
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med den gamle lova. Eit viktig ankepunkt i lova som ikkje er blitt 
endra trass i gjenteken kritikk frå mange hald opp gjennom åra, er 
prinsippet om at det norske namnet alltid skal brukast i tilfelle der ein 
stad har namn på både norsk, samisk og/eller kvensk, jf. § 3 i den 
gamle og § 9 i den nye namnelova. Om det skulle vise seg vanskeleg å 
bruke tre namn av såkalla praktiske eller tekniske årsaker (jf. for-
skriftene til stadnamnlova § 3–2), kan ikkje det norske namnet veljast 
bort sjølv om det historisk sett er yngst, og språkleg sett er sekundært i 
høve til det samiske og/eller kvenske namnet, jf. t.d. namn som 
Guovdageaidnu (samisk), Koutokeino (kvensk) og Kautokeino (norsk) 
der det samiske namnet er primært, det kvenske er ei sekundær lydleg 
tilpassing, og det norske namnet er tertiært, ei lydleg tilpassing av det 
kvenske namnet. Departementet har aldri godtgjort korfor eit påbod 
om bruk av eit norsk namn er turvande i alle samanhengar. Ein kan 
slutte seg til at styresmaktene opererer med eit hierarkisk syn på namn 
der norsk språk har ei overordna stilling i høve til samisk og kvensk. 
Dette er ei innstilling som vi kjenner att frå tida då fornorskings-
politikken rådde: språk og kulturane som dei representerer, er ikkje 
like, her finst eitt språk som er likast, og dei ringare språka, samisk og 
kvensk, skal kunne setjast til sides i visse situasjonar der ein viser til 
praktiske og tekniske årsaker. Slik lov og forskrifter her er utforma, 
har styresmaktene bestemt at namnebruken skal vere regulert av 
politiske prinsipp som spring ut av eit herre-knekt-syn. Det burde 
ikkje vere politiske grunnar som avgjer korvidt eit norsk namn skal 
førast opp saman med eit minoritetsnamn. Kva for namn som til 
eikvar tid skal nyttast, bør vere styrt ut frå konteksten som namn skal 
nyttast i, og i eventuelle prioriteringssaker må namnefaglege og 
historiske grunnar leggast vekt på, ikkje politiske forhold som, når alt 
kjem til alt, er tufta på negative haldningar til minoritetsspråk. Sidan 
norsk ikkje er eit truga språk i Noreg, treng ikkje norske namn eit 
spesielt vern i dei situasjonane som det her er snakk om. 

Kommunane 

I alt 90 kommunar har fått spørsmål, og som tidlegare nemnt, har 
spørsmåla variert noko ut frå dei lokale tilhøva.  
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 Talet på førespurde 
kommunar 

Talet på kommunar 
som har svart 

Troms 20 7 35,0 % 
Finnmark 19 9 47,4 % 
Nordland 18 6 33,3 % 
Nord-Trøndelag 18 5 27,8 % 
Sør-Trøndelag 12 7 58,3 % 
Møre og Romsdal 2 1 50,0 % 
Hedmark 3 3 100 % 
Sum 90 38 42,2 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Bilde 2. Kart over Noreg med fylkesinndeling. 
 
Eg har alt informert om kva kommunane har opplyst om skilting i dei 
ulike områda, men her kan vere fleire fleirspråklege skilt enn dei eg 
har fått kjennskap til – t.d. veit eg at i Sør-Varanger kommune er 
Bugøynes/Pykeija skilta, men kommunen har ikkje svart trass i 
purring.7 

                                                 
7 Namnekonsulenten for kvenske namn har opplyst at Sør-Varanger kommune har be-
stemt seg for fleirspråkleg skilting og har oversendt ei lang liste med norske namn som 
kommunen ønskjer kvenske og samiske parallellnamn til. 
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Har behandla samiske og kvenske namnesaker etter 
1991? 

Elleve kommunar av 38 oppgjev at dei har behandla samiske namne-
saker etter at lova tok til å gjelde, ni av desse er i Nord-Noreg, fire i 
Finnmark, fire i Troms, ein i Nordland, ein i Sør-Trøndelag og ein i 
Møre og Romsdal. Fem kommunar (tre i Finnmark, to i Troms) opp-
gjev at dei har hatt kvenske namnesaker til behandling.  

Berre tre kommunar har reist namnesak sjølve om samiske stad-
namn (Porsanger, Nesseby og Kåfjord), og berre éin kommune 
(Porsanger) har reist namnesak om kvenske stadnamn. Dei øvrige 
namnesakene er reiste av namnekonsulenttenestene og Statens kart-
verk.  

Det ein kan tolke ut av dette, er at mange på lokalt nivå nok ikkje 
ønskjer å nytte høvet til å få samiske og kvenske namn inn i offentleg 
bruk. Mange namnesaker som blir sende til kommunane til be-
handling, kan bli liggande i årevis utan at sakene blir behandla (dette 
kan også gjelde norske namn, og det kan vere fleire grunnar til dette).  

Kva grunnar kan saksbehandlarar i kommunane ha for 
ikkje å reise samiske/kvenske namnesaker? 

Saksbehandlarane har blitt vane med at samisk og kvensk språkbruk 
er ein del av det som hører til den private sfæren og oppfattar det slik 
at tida har gått frå desse språka. Saksbehandlaren i Storfjord 
kommune i Troms seier at ein har blitt van med norske stadnamn, og 
”de andre navnene har gått gradvis ut av talemåten som en følge av 
overgang fra trespråklighet til enspråklighet”. Det samiske og kvenske 
er ein del av den gamle tida og ikkje ein del av det moderne 
samfunnet, ser ut til å vere haldninga.  

Kommunar kan også ha saksbehandlarar som kjem utafrå og ikkje 
kjenner den lokale kulturen. Eg har sjølv opplevd at kultur-
konsulenten i ein trespråkleg kommune, ein ung mann frå Aust-
landet, kunne fortelje at det ikkje blei snakka samisk i kommunen. 
Det samiske språket førte eit skjult tilvære (dette var i 1985), og du 
fekk ikkje høre språket om du ikkje gjorde noko aktivt sjølv for å få 
høre det.  

Nokre ser ut til å meine at samisk skilting kan ein ikkje ha om 
ikkje kommunen er omfatta av samisk språklov, jf. kommentarane frå 
Hammerfest og Nordkapp kommunar: ”Hammerfest er ingen de-
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finert samekommune, selv om vi har bosatt samer i kommunen. Dette 
er nok begrunnelsen”. ”Samisk og kvensk er ikke brukt av 
lokalbefolkningen i Nordkapp kommune, kommunen er ikke samisk 
kjernekommune”. Og Statens vegvesen er inne på dei same tankane 
når dei meiner at deira ansvar for fleirspråkleg skilting først og fremst 
er i kommunar der samisk språklov gjeld. Dette er feiltolking av lova, 
for ho gjeld i heile landet, og det er namnebruken blant folk på staden 
som er avgjerande. 

I det sørsamiske området er det ei vanleg oppfatning at dei 
samiske stadnamna finn ein berre i veglaus utmark der ingen vegar 
går, og det er derfor uaktuelt å skilte desse namna (jf. kommunane 
Sørfold (lulesamisk), Roan, Åfjord, Meldal, Røros, Rindal og Tydal). 
Dette kunne ein kan kalle ei slags ”reservattenking”. Berre der det 
ikkje finst eit norsk namn, har det samiske namnet vore aktuelt å ta 
med på kart. Om det i tillegg skulle finnast samiske stadnamn i 
område der norsk dominerer, veit ein ikkje, for den sørsamiske 
namnetradisjonen er dårleg dokumentert, og når noko ikkje er 
dokumentert, kan det heller ikkje komme på tale å utnytte namna til 
dagleg bruk. Sørsamane er få i talet og spreidde over eit stort område. 
Dei aller fleste har vore knytte til reindrifta, og reindrifta representerer 
ein separat kultur og ein eigen livsstil (Johansen 2006:31, 46). Det 
norske samfunnet her har nok ikkje særleg god kjennskap til dei 
interne samiske forholda og kjenner sjølvsagt ikkje til stadnamna som 
er i bruk. Saksbehandlaren i Engerdal kommune i Hedmark, den 
sørlegaste kommunen med samisk busetnad, seier: ”Jeg har sett kart 
med samiske navn på fjell etc., så en del er dokumentert. Jeg har ikke 
sett samiske navn på grender og bebyggelse i reinbeitedistriktet, men 
kan jo ikke utelukke at også dette er nedskrevet”. Eit spørsmål som 
kan reisast, er kva for namn kan vi rekne som sørsamiske stadnamn? 
Er det berre namn som frå først av er laga på sørsamisk, som er eit 
sørsamisk namn, eller kan eit opphavleg norsk namn, t.d. Mosjøen, i ei 
lydleg tilpassa form vere ein del av det sørsamiske onomastikonet? Ein 
kan gå ut frå at eitkvart stadnamn, uansett språkhistorisk opphav, som 
over tid inngår i munnleg bruk på eit anna språk enn opphavsspråket, 
etter kvart vil bli ein del av namnetilfanget i språket som låner 
namnet. Dette kan jamførast med at språk opptar leksikalske lån. 
Med ei slik forståing av kva som avgrensar onomastikonet i eit språk, 
vil i prinsippet eitkvart stadnamn, uansett språkhistorisk bakgrunn, 
kunne innlemmast i eit anna språk, og dette perspektivet må ein ta 
høgd for når ein skal finne ut av kva for namn som finst i bruk i eit 
språk. 
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Eit anna argument som er fremja, er ”[d]et er ikke behov, alle 
samane i kommunen er tospråklig” (Grane kommune sørst i Nord-
land). Dette er eit argument som berre ser på språk frå ein 
kommunikativ synsvinkel. At namn er viktige språklege symbol som 
signaliserer langt meir enn berre å informere om kvar i verda vi er, ser 
ein bort frå. Det er interessant å merke seg at akkurat dette 
argumentet i si tid blei brukt mot tiltak foreslått etter andre verds-
krigen for å komme bort frå assimilasjonspolitikken og å få samisk inn 
i skolen (Jensen 1991:71 f.). Haldninga om at det ikkje trengst samisk 
skilting pga. at alle samar forstår norsk, er eit uttrykk for eit ønske om 
assimilasjon og usynleggjering av samisk språk og kultur. Haldninga 
viser ikkje forståing for at stadnamn signaliserer at namnebrukarane 
har tilhør til eit område, har språklege rettar og at stadnamn som 
symbol kan vere viktige for identitetsoppfatninga i ei gruppe. Det 
skrivne ord har i folks omdømme jamt over høgare status enn det 
munnlege, og ei skriftleg synleggjering av namn kan derfor vere viktig 
for å fremje ei positiv oppfatning av eit språk og ein kultur, både 
innafor og utafor gruppa. 

Kva for reaksjonar har det vore der det har blitt skilta, eller 
skilting har vore kravd? 

Det har vore sterkt negative reaksjonar nokre stader, og aller mest 
kjent er konflikten i Kåfjord kommune der kommuneskiltet har vore 
øydelagt eller fjerna fleire gongar og sett opp att, minst fem gongar. 
Den samiske delen av skiltet har vore fjerna eller overmalt eller skoten 
på. I ein lang periode stod det ikkje skilt verken på norsk eller samisk 
som viste at ein kryssa kommunegrensa, men no skal skilta vere på 
plass att og skal ha fått stå i fred. Det kan verke som om at dei sterkt 
negative reaksjonane har gjeve seg etter kvart.  

Ein evalueringsrapport som Kåfjord kommune har fått utarbeidd, 
hevdar at haldningane har blitt meir forsonande etter kvart. I alle fall 
har dei to skilta med samiske tunnelnamn fått stå i fred etter at det 
blei skilta for eit par, tre år sidan. Også i Vadsø kommune blei det 
samiske namnet fjerna frå skiltplata med dei tre namna Vadsø, 
Vesisaari og Cáhcesuolu. Men skiltet blei funne og sett opp på nytt og 
har sidan fått stå.  

Det har vore spekulasjonar om kven er dei som går fysisk til verks 
for å gje uttrykk for sine negative haldningar, og somme meiner at det 
er folk med samisk bakgrunn som har prøvd å fortrenge denne sida av 
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bakgrunnen sin. Reaksjonane gjev klårt bod om at språk i form av 
stadnamn på vegskilt representerer verdiar som går langt utover det 
reint språkleg kommunikative. 

 

 
Bilde 3. Ramponert kommuneskilt (frå Bjørklund 2000). 

Eit par kommunar, Skånland i Sør-Troms og Tysfjord i Nordland 
(den sistnemnde i det lulesamiske området), har merkt seg ut med 
aktiv motstand mot samisk skilting. Skånland kommune har gjeve 
interessante svar på spørsmåla mine, men Tysfjord har ikkje svart. 
Skånland seier at samisk skrivemåte av tre namn er vedteken i 
kommunen etter at namnesak var reist av den lokale sameforeninga 
(og sjølv om det ikkje går fram av svaret, veit eg at prosessen bak desse 
tre vedtaka, har vore strevsam). På spørsmålet om det har vore 
diskutert å skilte med samiske stadnamn i kommunen, blir det svart at 
dette har vore diskutert, men at vedtak om å skilte kommunale vegar 
ikkje er fatta, og at kommunen ikkje kjenner til kva som er grunnen 
til at Statens vegvesen ikkje har skilta fylkesvegar og riksvegar. 
Skånland kommune har motsett seg å følgje lov om stadnamn som 
forpliktar kommunen å bruke samiske stadnamn på vegskilt osb. 
Kommunen har gjort vedtak som fylkesmannen i Troms har oppheva 
som lovstridig. Trass i at både fylkesmannen og Kulturdepartementet 
har uttalt seg mot det rådande synet i kommuneforvaltninga i 
Skånland, held kommunen fast på prinsippet om ikkje å skilte 
samiske namn. Den 7.5.1998 vedtok kommunen: ”Skånland 
kommune anmoder ikke på nåværende tidspunkt Statens vegvesen 
om å skilte stedsnavn i kommunen på samisk” – og det er derfor ikkje 
tilfelle at kommunen ikkje veit korfor fylkesvegar og riksvegar ikkje 
har samiske skilt. Når årsaka ikkje blir oppgjeven, kan ein lure på om 
kommunesaksbehandlaren ikkje er stolt av tidlegare vedtak.  
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Så langt tilbake som 1995 blei det vedteke samiske skrivemåtar av 
grendenamn i Tysfjord kommune (oppl. KRH), men enno er ingen 
skilt sette opp (trass i at Tysfjord kommune frå 2006 kom inn under 
det samiske forvaltningsområdet). Etter den reviderte utgåva av lov 
om stadnamn kan manglande skilting no påklagast til Departementet, 
og tida vil vise om lovpunktet kan få løyst opp fastlåste situasjonar der 
kommunar eller andre organ prøver å hindre at minoritetsspråklege 
stadnamn kjem i offentleg bruk.  

Grane kommune er heller ikkje heilt ærleg når kommunen seier at 
”[d]et er heller ikkje kome fram noko krav om slik skilting frå samisk 
hold”. Dette stemmer ikkje. Den lokale sameforeninga har kravd 
samisk skilting i Grane og Hattfjelldal kommunar, og kommunen 
røpar seg i måten svaret på eit anna spørsmål blir formulert, nemleg 
om skilting har vore diskutert: ”Ja – Det er ikkje kome inn negative 
reaksjonar på at slik skilting ikkje vart gjort”. Formuleringa ”ikkje vart 
gjort” avslører at her må det ha gått føre seg noko tidlegare, og det har 
altså vore kravd skilting, men det ”vart ikkje gjort”. 

Har vi fått haldningsendringar til offentleg bruk av 
minoritetsspråklege stadnamn? 

Dei fleste som forskar på haldningar, er samde om at haldningar er 
svært vanskelege å endre på. Venås (1991:244) seier at  

[e]i haldning er varande. Ho kan bli ein så fast del av sjølve person-
legdommen at ho vanskeleg let seg forandre. Jamvel om tanke-
komponenten får tilskot som skulle tilseia omlegging eller forandring 
av haldninga, kan kjenslekomponenten og handlingskomponentane 
halde haldninga ved det same. Ikkje minst gjer det seg gjeldande i 
haldningar til språk. 

Likevel kan opplysning og fleire kunnskapar kunne endre på 
haldningar. Etter meir enn ein århundrelang periode med for-
norskingspolitikk, nyttar det ikkje berre å vedta ei ny lov. Dei som 
skal forvalte lova på alle nivå, må få grundig informasjon om korleis 
lova fungerer og få kunnskap om bakgrunnen til lova. Informasjon 
om lova generelt og minoritetsspråklege forhold spesielt har det vore 
for lite av, slik at kunnskapsnivået framleis er lågt hos fleire av partane 
som skal forvalte lov om stadnamn. Mangelen på informasjon er eit 
forhold som blir framheva av dei tilsette i namnekonsulenttenestene.  
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Mange problem knytte til bruken av stadnamn på minoritets-
språka heng nok saman med at informasjonen om lova har vore for 
dårleg. Kunnskap kan etter kvart verke inn på kjensler slik at 
kjenslene kan bli endra, og i neste omgang kan det opne for handling 
i staden for passivitet og motarbeiding, som til no har vore vanleg. Ein 
kan seie at det mest aktive verkemiddelet som mange forvaltarar av lov 
om stadnamn har nytta, er passivitet. Når ein ikkje gjer noko, er ein 
med på å sabotere verknadene av lova. Passivitet tilliks med aktiv 
motstand kan relaterast til negative haldningar til minoritetsspråka. 
Ein kunne jamvel også snakke om ideologi8 i denne samanhengen.  

Men etter kvart ser ein no at det skjer positive ting, og det må vere 
rett å seie at det har skjedd ei haldningsendring til minoritetane i 
landet i og med at styresmaktene har gjeve opp assimilasjons-
politikken og har fått på plass nokre juridiske tiltak i så måte. Når 
styresmaktene har gjort vedtak om noko, t.d. vedteke at kvensk skal 
kunne reknast som eit eige språk, ratifisert ein konvensjon, vedteke ei 
lov, så er slike tiltak med på å forplikte styres-maktene på ulike nivå i 
samfunnet og å skape rom for handling. Ein har rett til å krevje noko. 
Det oppstår debatt, grupper blir synlege, sympati og motstand kjem 
fram, og ein får vist at noko er til stades og ikkje har forsvunne. Dess 
meir som blir synleggjort, dess større sjanse er det for at folk får meir 
kunnskap både om seg sjølve og om andre. Det er enno langt fram til 
at intensjonen med lov om stadnamn blir oppfylt på alle område av 
samfunnet. Mange forhold er vanskelege, og eg har peikt på nokre av 
dei. 

Det er positivt at fleire aktørar no ser ut til å forstå at fleirspråkleg 
namnebruk må takast på alvor, og at dei ulike offentlege organa må 
lage strategiar for den verksemda som hører til organet. Av positive 
hendingar som kan nemnast i tillegg til det som alt er omtala, er at 
Storfjord kommune vurderer å søke om å bli omfatta av den samiske 
språklova, og søknad kan komme til å bli send i 2007. Tysfjord 
kommune har, som før nemnt, frå 1.1.2006 vore ein del av for-
valtningsområdet for samisk språklov, men det har likevel drygd med 
samisk skilting sjølv om gyldige vedtak om skrivemåten av grende-
namn kom alt i 1995. Frå 1.1.2008 kom Snåsa kommune i Nord-
Trøndelag, som den første kommunen utafor Nord-Noreg, inn under 
det samiske forvaltningsområdet. Den reviderte lov om stadnamn har 
som sagt, fått reglar som ein må gå ut frå blir ein nyttig reiskap til å 
fremje handling, t.d. å få på plass vegskilt. Ein må håpe at offentlege 
organ ikkje lenger aktivt eller passivt kan få sabotere intensjonen med 

                                                 
8 Ideologi ’berande idear i eit politisk system el. eit livssyn; idésystem’ (Nynorskordboka). 
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stadnamnlova. Ei anna viktig forbetring med den reviderte lova (§ 6, 
3. ledd) er at namnesak må reisast samstundes for parallelle namn på 
norsk, samisk og kvensk, og aktørane pliktar dermed å undersøke 
namnebruken for alle tre språka i eikvar namne-sak. 

Av positive forhold som kom fram i undersøkinga, må på ny 
nemnast at Alta kommune ved kultursjefen sist haust bad  Statens 
vegvesen om skilting av samiske og kvenske namn: ”Ut fra loven og 
lovens intensjon mener Alta kommune at alle offentlige instanser 
plikter å bruke vedtatte navn, herunder Kvenske og Samiske. Jeg 
forutsetter vedtak som er gjort om også kvensk og samisk navn i Alta 
kommune9 følges opp gjennom den skilting som Statens vegvesen har 
ansvaret for innen rimelig tid”. Statens vegvesen motsette seg iherdig 
fleirspråkleg skilting dei første åra og argumenterte for praktiske 
årsaker, men har no måtta gje etter. Posten Noreg har også funne ut 
at dei tekniske problema deira kanskje lar seg løyse slik at fleir-
språklege poststadnamn kan bli ein realitet. Narvik kommune har så 
smått teke til å tenke på samisk skilting i bygda Vassdalen. Saks-
behandlaren i Røros kommune meldte først frå at kommunen ikkje 
hadde nokre planar om å ta initiativ til samisk skilting, men kort tid 
etter kom ein ny e-post som starta med ”Jeg var litt for snar i av-
trekken ved forrige E-post”, og informerte så om at ein person ved 
Rørosmuseet held på med å førebu eit prosjekt om å få dokumentert 
samiske stadnamn og avsluttar e-posten slik: ”[...] vi er blitt enige om 
å holde kontakten om dette navnespørsmålet i tida framover. Kanskje 
kan vi få oppleve at det innen overkommelig tid blir aktuelt med 
skilting på samisk også i vår kommune”. Og med desse opp-
muntrande orda frå Røros kommune avsluttar eg denne framstillinga. 
 
 
 
 

                                                 
9 I 2006 har ein fått vedtak om namna Alta, Áltá, Alattio. 
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Spørjeskjema til tospråklege kommunar10 
 
Offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn: 

1. Har kommunen sidan lov om stadnamn tok til å gjelde, behandla 
namnesaker om samiske stadnamn? 

2. Har kommunen sjølv reist namnesak om samiske stadnamn, eller er saka 
reist av andre? 

3. Finn ein samiske stadnamn på vegskilt i kommunen? Gje gjerne døme på 
slike namn 

4. Om det finst samiske stadnamn på vegskilt i kommunen, kven har teke 
initiativ til å få slik skilting? 

5. Om det finst samiske vegskilt i kommunen, har det vore synspunkt eller 
reaksjonar blant folk på slik skilting? 

6. Om det ikkje finst samiske stadnamn på vegskilt i kommunen, har slik 
skilting har vore diskutert lokalt? 

7. Om det ikkje finst samiske stadnamn på vegskilt i kommunen, kva kan 
ligge til grunn for at slik skilting ikkje finst? 

8. Om det ikkje finst samiske stadnamn på vegskilt i kommunen, vil 
kommunen ta inititativ til å få slik slilting? 

9. Finst det annan offentleg bruk av samiske stadnamn i kommunen, i så 
fall, kva for bruk er det? 

10. Ta gjerne med eventuell annan informasjon om desse forholda enn det 
som det blir spurt om her. 

Spørsmål stilte til kommunar utan samiske stadnamn i SSR, men som er 
klassifiserte som tradisjonelle samiske område i dokumentet ”Prosedyrer for 
konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget” frå 11.5.2005  
(http://www.odin.no/aid/norsk/tema/same/016091-990187/dok-bn.html).  
      Kva for samisk busetjing finst i kommunen? Er eventuelle samiske stad-
namn i kommunen blitt registrerte? 
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Summary 

Aud-Kirsti Pedersen: Attitudes toward public use of minority language place-
names in Norway 

Have the attitudes to the use of Sami and Kven place-names changed since 
the Norwegian Place-Name Act in 1991? The attitudes toward the public 
use of Sami and Kven place-names found today must be understood as a 
result of the political process called norwegianization in earlier times. The 
attitudes studied here concerning the use of Sami and Kven place-names are 
based on a societal treatment approach. Information was also collected using 
a questionnaire sent to the public agencies that administrate the Place-Name 
Act. It seems that the Norwegian Mapping and Cadastre Authority is the 
one public authority that has tried to fulfil the intention of the Place-Name 
Act most faithfully. Other authorities have not been as loyal. Sami road signs 
are not found outside the Northern Sami area, and Kven road signs are not 
found outside the County of Finnmark. Multilingual post office names are 
still not found, and only a few municipalities have been committed to ensur-
ing the use of Sami and Kven place-names on road signs. Most of the 
municipalities have been passive and some have actively opposed the Act in 
order to avoid the use of Sami place-names on road signs. Although attitudes 
are seen as stable and difficult to change, there are now some indications that 
the attitudes towards the public use of minority language place-names are 
becoming more positive, and the revised Place-Name Act of August 1 2006 
has added new paragraphs that may promote the future use of minority 
language place-names in Norway. 
 

Keywords: attitudes, minority language place-names, public use of place-
names, Sami place-names, Kven place-names, Norwegian Place-Name Act. 
 



 

 

Ljudlikhet och betydelselikhet i flerspråkiga 
toponymer 

Av PER AMBROSIANI 

I geografiska områden som kännetecknas av två- eller flerspråkighet 
används som bekant i regel i respektive språk separata namnformer för 
samma ort. Förhållandet mellan namnformerna i sådana ”flersprå-
kiga” ortnamn kan beskrivas i termer av två olika typer av (ungefärlig) 
likhet: ljudlikhet och betydelselikhet. Med ljudlikhet avser jag i det 
följande att de samhörande namnformerna i de aktuella språken har 
en mer eller mindre tydlig fonetisk likhet, vilket i regel innebär att 
man i ett språk använder en fonetiskt adapterad form av en namn-
form i ett annat språk. Härvid kan det vara ändamålsenligt att skilja 
mellan fonetiskt adapterade namnlån och vad Zilliacus (2002:152) 
kallar namncitat, dvs. användningen av oadapterade namn ur andra 
språk i sådana fall när en särskild, adapterad form saknas i det motta-
gande språket. Som exempel på namnlån anför Zilliacus exempelvis 
den svenska namnformen Mustlax, vilken utgör en fonetiskt adapte-
rad form av det finska Mustalaksi (2002:151), medan användningen 
av namnformen Rovaniemi, vilken saknar officiell svensk motsvarig-
het, i svenskan av Zilliacus betraktas som ett namncitat från finska. 

Betydelselikhet mellan namnformer i flerspråkiga ortnamn inne-
bär däremot att namnformerna har (fullständigt eller partiellt) samma 
”etymologiska betydelse” i de olika språken, oavsett den fonetiska 
formen. Begreppet betydelse innebär här olika typer av referens, och 
man kan här efter Coates (2005:126) skilja mellan namnsyftande funk-
tion eller namnreferens (Coates’ onymic reference) och lexikalisk referens 
(Coates’ semantic reference); språkliga uttryck som används som namn 
har enligt Coates endast onymic reference och ingen semantic reference, 
medan övriga språkliga uttryck endast har semantic reference. Den 
”betydelselikhet” som uppträder mellan olika namnformer i flersprå-
kiga ortnamn avser därför, förutom den identiska namnreferensen, 
inte lexikalisk referens (eftersom den ju per definition saknas) utan 
snarare den uppfattade etymologiska betydelsen (”the apparent 
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elements” [kursiv i originalet], Coates 2005:135) hos namnet i fråga 
(jfr även Zilliacus 2002:162). Förekomsten av namnreferens, 
lexikalisk referens och uppfattad etymologisk betydelse hos olika typer 
av svenska bebyggelsenamn kan, efter Coates, exemplifieras som i Fig. 
1; appellativet bro har samma uppfattade etymologiska betydelse som 
ortnamnet Bro, men de båda orden skiljer sig åt beträffande typ av 
referens. Ortnamnet Bro har dock, i kontrast till exempelvis ortnam-
net Gävle, en uppfattad etymologisk betydelse (en uppfattad identitet 
med appellativet bro). 

 ’bro’ Bro Gävle 

Namnreferens – + + 

Lexikalisk referens + – – 

Uppfattad etymologisk betydelse  + – 

Figur 1. Namnreferens, lexikalisk referens och uppfattad etymologisk 
betydelse. 

Exempel på såväl ljudlikhet som betydelselikhet i flerspråkiga topony-
mer finns belagda i många nuvarande eller tidigare flerspråkiga områ-
den: förutom i de nordiska länderna (med samiska, finska, svenska, 
norska m.fl. namn) kan i det nordiska närområdet nämnas exempelvis 
det under 1600-talet svenska Ingermanland, vilket idag utgör en del 
av Leningradlänet i nordvästra Ryssland (med bl.a. finska och ryska 
namn, se bl.a. Ambrosiani 2003). En annan europeisk region som 
tidigt behandlats i litteraturen är Kärnten (slov. Koroška), som utgör 
ett gammalt kontaktområde mellan de tyska och slovenska 
språkområdena (se bl.a. Kranzmayer 1934, Pohl 2005). Ljudlikhet 
representeras här i bynamn som det tyska Feistritz, vilket är adapterat 
från en slovensk namnform Bistrica (1910, se Ogris 2000:217, nr 72), 
eller omvänt det slovenska Šelenberg, som adapterats från ett tyskt 
Schöllenberg (1910, se Ogris 2000:215, nr 30), etc., medan 
betydelselikhet uppträder i namnpar som Heiligenstadt / Sveto Mesto 
(1910, se Ogris 2000:216, nr 54), Aichdorf / Dobja Ves (slov. dob ’ek’, 
ves ’by’ [1910, se Ogris 2000:214, nr 12]), etc. Jfr  Pohl 2005:10 f. 
om det slovenska ortnamnselementet vas / ves ’by’ och dess förhål-
lande till det tyska Dorf. 

Förhållandet mellan de tyska och slovenska namnformerna 
åskådliggörs i Fig. 2a–c, varvid pilarna i fig. 2a–b används för att an-
tyda den förmodade riktningen från en i ett av språken ursprunglig 
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namnform till en i det andra språket adapterad namnform. I fig. 2c 
illustreras betydelselikhet, varvid frågan om adaptionsriktning (vilket 
namnform som utgör en ursprungsform och vilken som utgör en 
översättning) inte kan lösas inom ramen för en språklig modell. 
 

 Feistritz  Bistrica 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse –  + 

(adaptionsriktning) ← 

Figur 2a. Förhållandet mellan namnformerna Feistritz och Bistrica. 

 Schöllenberg  Šelenberg 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse +  – 

(adaptionsriktning) → 

Figur 2b. Förhållandet mellan namnformerna Schöllenberg och Šelenberg. 

 Aichdorf  Dobja Ves 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse + = + 

(adaptionsriktning) ↔ 

Figur 2c. Förhållandet mellan namnformerna Aichdorf och Dobja Ves. 

Även utanför Europa finns många exempel på flerspråkiga ortnamn, 
och ämnet för föreliggande framställning är förhållandena i Hong-
kong, där såväl gator som tunnelbane- och järnvägsstationer etc. i 
regel har både engelska och kinesiska namn. 

På grund av den omfattande inflyttningen till Hongkong av 
människor från olika delar av Kina förekommer bland Hongkongs 
invånare de flesta kinesiska dialekterna, men det viktigaste kinesiska 
talspråket i Hongkong är den s.k. kantonesiskan, vilken utöver i 
Hongkong har en dominerande ställning i angränsande delar av södra 
Kina, framförallt i Guangdong-provinsen med provinshuvudstaden 
Kanton (jfr Ramsey 1989:98 f.). Denna dialekt (eller detta språk) 
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skiljer sig vad gäller flera drag från den s.k. rikskinesiskan (i det föl-
jande benämnd mandarin) som är baserad på nordkinesiska dialekter. 
Förutom vissa lexikaliska skillnader mellan kantonesiska (kn.) och 
mandarin (md.) – jfr t.ex. kn. 飲 jam ’dricka’, vilket motsvaras av md. 
喝 hē med samma betydelse (för fler exempel se t.ex. Snow 2004:49) – 
samt särskilt i hongkongkantonesiskan också förekomsten av en stor 
mängd mer eller mindre adapterade lånord från engelska (för en 
systematisk genomgång se Bauer & Benedict 1997:347–405), har i 
många fall den språkliga utvecklingen lett till systematiska skillnader i 
uttalet av gemensamma arvord, jfr t.ex. väderstreckstermerna 北 (kn. 
bak, md. běi) ’norr’; 南 (kn. naam, md. nán) ’söder’; 東 / 东 (kn. dung, 
md. dōng) ’öster’;  西 (kn. sai, md. xī) ’väster’ liksom färgorden 黑 (kn. 
hak, md. hēi) ’svart’; 白 (kn. baak, md. bái) ’vit’; 紅/红 (kn. hung, md. 
hóng) ’röd’; 藍/蓝 (kn. laam, md. lán) ’blå’; 黃 / 黄 (kn. wong, md. 
huāng) ’gul’. En ytterligare komplikation utgör när det gäller skriven 
kinesiska (vilken ju är aktuell på skyltar etc.) förekomsten av två 
skriftspråksvarianter: sedan 1950-talet har man i Folkrepubliken Kina 
aktivt arbetat med att förenkla de kinesiska tecknen på så vis att vissa 
tecken med många streck har ersatts av ”förenklade” former med färre 
streck. De förenklade tecknen används i princip numera konsekvent i 
Folkrepubliken, men i Hongkong har man än så länge inte infört de 
förenklade tecknen, inte ens efter det att Hongkong återgick till Kina 
1997. Förenklingarna omfattar dock långt ifrån alla tecken vilket 
innebär att många tecken är ”neutrala”. Detta exemplifieras ovan för 
väderstrecksorden: tecknen för norr, söder och väster saknar särskilda 
förenklade former, medan det traditionella tecknet för öster, 東, i 
Folkrepubliken Kina utom Hongkong i regel skrivs med den förenk-
lade varianten 东. 

Låt oss nu betrakta några hongkongnamn och deras kinesiska och 
engelska former. Fonetisk adaption av en engelsk namnform till kine-
siska exemplifieras i det kinesiska gatunamnet 荷李活道 (kn. holeiwut 
dou [道 dou ’gata, väg’], md. hélĭhuó dào), vilket bör ha uppkommit 
som resultat av en fonetisk adaption av den engelska namnet Holly-
wood Road för samma gata (HKRM:38 C2, D3–4; se även artikeln i 
Wikipedia om Hollywood Road [HR]). Som de transkriberade for-
merna av det kinesiska namnet visar, bör den fonetiska adaptionen 
inte ha skett till mandarin utan till kantonesiska (hollywood > 
holeiwut), vilket är vad man med tanke på förhållandena i Hongkong 
också förväntar sig (jfr Bauer & Benedict 1997:355–358). Grafiskt 
kan detta förhållande åskådliggöras som i Fig. 3. 
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 荷李活道  
Hollywood 

Road 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse –  + 

Transkription kn. holeiwut dou ←  

Transkription md. hélĭhuó dào   

 Figur 3. Förhållandet mellan namnformerna 荷李活道 och Hollywood Road. 

Omvänt används som officiella engelska namn inte sällan ursprungli-
gen kinesiska namnformer i mer eller mindre fonetiskt adapterad 
form, varvid gränsdragningen mellan vad som bör betraktas som 
namncitat och namnlån inte är helt klar: dessa namn uppvisar vissa 
likheter med namncitat av typen Rovaniemi i svenskspråkig text (se 
ovan), men till skillnad från i Finland uppträder de aktuella 
hongkongnamnen i skrift i separat officiell engelskspråkig form, vil-
ken ju inte är identisk med den kinesiska skriftformen. Denna typ av 
namn är förhållandevis vanligt förekommande bland såväl gatunamn 
som namn på järnvägs- och tunnelbanestationer, jfr t.ex. järnvägs-
stationsnamnet Fo Tan (HKRM:218 f. B4), vilket återger det 
kantonesiska uttalet av samma stations kinesiska namnform 火炭 (kn. 
fo tan, md. huŏ tàn), se fig. 4. 

 火炭  Fo Tan 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse +  – 

Transkription kn. fo tan →  

Transkription md. huŏ tàn   

Figur 4. Förhållandet mellan namnformerna 火炭 och Fo Tan. 

Analysen av de engelska namnformerna i fall som dessa kompliceras 
av att de normalt är utformade i enlighet med en officiell transkrip-
tion (den s.k. government romanisation, se t.ex. HKCR), vilken strävar 
efter att återge en äldre kantonesisk språknorm än dagens. Denna 
äldre språknorm skiljer systematiskt mellan dentala och postalveolara 
frikativor och affrikator i alla positioner, medan i dagens kantonesiska 
de postalveolara frikativorna och affrikatorna endast förekommer som 



62 Per Ambrosiani 

 

kombinatoriskt betingade allofoner före vissa vokaler (för en mer 
detaljerad beskrivning se Bauer & Benedict 1997:28–30, 436, n. 6, 
8). Detta har fått till följd att exempelvis namnen 沙田 / Sha Tin (kn.  
saa tin, md. shā tián) och 西貢 / Sai Kung (kn. sai gung, md. xī gòng) 
(två områden i de s.k. Nya territorierna, se HKRM:210 f., 224 f.), 
vilka tidigare på kantonesiska uttalades med initialt postalveolart [š] 
resp. dentalt [s], i dagens kantonesiska båda normalt uttalas med en 
initial dental [s]. I de engelska namnformerna skiljer sig emellertid 
uttalet åt: Sha Tin uttalas med initialt postalveolart [š], medan Sai 
Kung (liksom i kantonesiskan) uttalas med initialt dentalt [s].  

Betydelselikhet föreligger exempelvis i järnvägsstationsnamnet 大
學 (kn. daaihok, md. dàxué ’universitet’), vilket motsvaras av det eng-
elska namnet University för samma station (HKRM:206 C3/D3 – se 
Fig. 5) och i namnet på tunnelbanestationen 北角 / North Point (kn. 
bak gok, md. běi jiăo) (HKRM:47 B5). Kollektivtrafiken erbjuder 
också exempel på det ökade inflytande som rikskinesiskan (mandarin) 
har fått i Hongkong efter 1997: stationsnamnen ropas ut i högtalarna 
både på kantonesiska (daaihok, bak gok), mandarin (dàxué, běi jiăo) 
och engelska (University, North Point). Anpassningen till Peking 
sträcker sig dock ännu inte till skriftformen – åtminstone så sent som 
i oktober 2006 visade de elektroniska displayerna i vagnarna endast 
två skriftliga namnformer för respektive stationsnamn: kinesiska med 
traditionella (oförenklade) tecken (t.ex. 大學, medan det förenklade 学 
[kn. hok, md. xué] inte förekommer) respektive engelska University. 

 大學  University 

Namnreferens + = + 

Uppfattad etymologisk betydelse +  + 

Transkription kn. daaihok   

Transkription md. dàxué   

Figur 5. Förhållandet mellan namnformerna 大學 och University. 

Traditionellt har man vid analys av namnförhållandena i flerspråkiga 
toponymer sällan systematiskt skilt mellan skrift- respektive 
talspråksnivån. En utvidgning av analysen till sådana flerspråkiga 
områden vilka i likhet med Hongkong uppvisar ett mer komplicerat 
förhållande mellan såväl skriftspråk baserade på olika skriftsystem 
(kinesiska med oförenklade tecken, kinesiska med förenklade tecken, 
latinska alfabetet) som talade språk (mandarin, kantonesiska, [brittisk] 
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engelska, etc.), gör det emellertid nödvändigt att utvidga analysmodel-
len, något som också bör kunna bidra positivt vid analys av exempel-
vis exonymer och endonymer skrivna inom ramen för samma skriftsy-
stem: så är exempelvis den svenska skriftformen Paris för Frankrikes 
huvudstad ju identisk med den franska skriftformen Paris (namncitat i 
skrift), medan den svenska talspråksformen som bekant innehåller ett 
finalt [s] som inte återfinns i den (moderna) franska talspråksformen 
av motsvarande namn (fonetiskt adapterat namnlån i tal). Föreliggande 
arbete är tänkt som en kortfattad presentation av några av de problem 
som en sådan analysmodell skulle behöva ta ställning till. 

Käll- och litteraturförteckning 

Ambrosiani, P., 2003: ”Finska och ryska bebyggelsenamn i Ingermanland”. I: 
S. Nyström (red.), Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Hand-
lingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14–16 september 2001. 
(NORNA-RAPPORTER 78.) NORNA-förlaget, Uppsala. S. 60–73. 

Bauer, R. & Benedict, P. (red.), 1997: Modern Cantonese phonology. (Trends 
in Linguistics, Studies and Monographs 102.) Mouton de Gruyter, Ber-
lin & New York.  

Coates, R., 2005: ”A new theory of properhood”. I: E. Brylla & M. 
Wahlberg (red.), Proceedings of the 21st International Congress of 
Onomastic Sciences, Uppsala 19–24 August 2002, vol. 1. Språk- och 
folkminnesinstitutet, Uppsala. S. 125–137. 

HKRM = 地圖通 [Ditu tong] / Hong Kong Road map 2004. Tu-wen she, 
Hongkong 2003. 

Kranzmayer, E., 1934: ”Zur Ortsnamenforschung im Grenzland”. I: Zeit-
schrift für Ortsnamenforschung. Band X. R. Oldenbourg, München & 
Berlin. [Reprint 1971, Nendeln/Liechtenstein.] S. 105–148. 

Matthews, S. & Yip, V., 1994: Cantonese: A comprehensive grammar. 
Routledge, London & New York. 

Ogris, A., 2000: ”Zweisprachige Ortsnamen in Landgericht Bleiburg in 
Kärnten (um 1780)”. I: H.-D. Pohl (red.), Sprache und Name in Mittel-
europa. Beiträge zu Namenkunde, Dialektologie und Sprachinselforschung. 
Festschrift für Maria Hornung. Edition Praesens, Wien. S. 211–221. 

Pohl, H.D., 2005: ”Slowenisches Erbe in Kärnten und Österreich: Ein 
Überblick”. I: Kärntner Jahrbuch für Politik 2005. Kärntner Druck- und 
Verlagsgesellschaft, Klagenfurt, s. 127–160. [Med separat paginering, 
http://www.uni-klu.ac.at/groups/spw/oenf/KrtnJbPol_2005.pdf. 
Hämtad 12/1 2007.] 

Ramsey, S.R., 1989: The languages of China. Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey. 



64 Per Ambrosiani 

 

Snow, D., 2004: Cantonese as written language: The growth of a written Chi-
nese vernacular. Hong Kong University Press, Hong Kong. 

Zilliacus, K., 2002: Forska i namn. (Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 640.) Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Helsingfors. 

 
 
Internet 

HKCR = ”Hong Kong Government Cantonese Romanisation”:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Government_Cantonese_ 
Romanisation. (Hämtad 8/1 2007.) 

HR = ”Hollywood Road”: http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Road. 
(Hämtad 24/1 2007.) 

Summary 

Per Ambrosiani: Sound and sense similarity in multilingual toponyms 

The present article discusses toponyms in different languages referring to the 
same geographical location, making a distinction between similarity in 
sound (phonetic adaptation, name quotation, etc.) and similarity in sense 
(name translation, etc.). In the latter case, following Coates (2005), a 
distinction is made between semantic reference, onymic reference, and 
apparent etymological sense. The short theoretical introduction is illustrated 
with examples from bilingual or multilingual areas such as Southern Austria 
(Kärnten—with German and Slovenian place-names) and, particularly, 
Hong Kong, which exhibits an intricate interplay between two varieties of 
Chinese—Cantonese and Mandarin—and English, where, due to the funda-
mental differences between the Chinese and English writing systems, 
particular attention is paid to the different Romanization methods for 
Chinese. 
 
Keywords: toponyms, multilingualism, German, Slovene, Cantonese, Mandarin. 
 

 

 

 

 



 

 

Namnbrukarperspektiv på gatunamn i en 
mångkulturell förort 

Av CARINA JOHANSSON 

Stockholm har ca 770 000 invånare och i staden finns ungefär 4 700 
gatunamn i 117 stadsdelar. Det finns med andra ord gott om 
namnbrukare och gott om gatunamn att bruka. Gatunamnen är, vad 
gäller syftning, kulturhistorisk bakgrund och namnens anknytning till 
gatan eller området, väl beskrivna i boken Stockholms gatunamn 
(Stahre et al. 1983 och senare upplagor). I mitt avhandlingsarbete 
analyserar jag inte enskilda gatunamn utan namnsystem och 
namnmiljöer i hela stadsdelar utifrån ett kognitivt och psykologiskt 
namnbrukarperspektiv. I olika stadsdelar undersöker jag dels vilken 
generell kännedom och kunskap som invånarna har om sin egen 
stadsdels gatunamn och namnkategori, dels invånarnas attityder till 
och åsikter om namnen. Termen gatunamn kommer i denna 
framställning att användas för officiellt fastställda namn även på andra 
typer av lokaler i stadens infrastruktur än enbart traditionella gator. 

Planering av gatunamn i Stockholm 

Det är mycket länge sedan som gatunamn i Stockholm – och andra 
svenska städer – bildades spontant som beskrivande eller lokaliserande 
beteckningar för en gata. Det är därför också länge sedan som 
namngivare och namnbrukare normalt var samma människor, nämli-
gen de som levde i närheten av eller hade en relation till gatan ifråga 
och som behövde ett namn för att omtala den. I dag har namnbru-
karna, dvs. de människor som i sitt vardagsliv och sin vardags-
kommunikation behöver och använder gatunamn, mycket sällan haft 
något inflytande på själva namngivningen. I stället får gator i nya 
områden sina namn fastställda i administrativa processer inom ramen 
för stadsplaneringen. I Stockholm sker detta efter beredning i stads-
byggnadskontorets namnberedning och genom politikerbeslut. 
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Namnen fastställs innan gatorna har börjat anläggas och husen har 
börjat byggas. När flera gatunamn skall fastställas samtidigt för gator 
och övriga lokaler i planerade områden används ofta s.k. kategori-
namn eller gruppnamn, vilket innebär att gatunamnen inom ett om-
råde anknyter till en semantisk kategori eller ett tema. 

Planmässigt arbete med gatunamn är inget modernt påfund. 
Behovet av ett stabilt namnskick i Stockholm blev allt större under 
1600-, 1700- och 1800-talet. År 1885 genomfördes en stor namnrevi-
sion i staden, vilket innebar att det skapades mer ordning och 
systematik bland gatunamnen för staden som helhet. Stadens behov 
av ett enhetligt och planmässigt arbete med gatunamnen ledde till att 
Namnberedningen bildades 1920. I boken Lost words and lost worlds: 
Modernity and the language of everyday life in late nineteenth-century 
Stockholm (1990) sätter geografen Allan Pred in 1885 års namnrevi-
sion i ett större sammanhang och kopplar den såväl till den stadsbygg-
nadsmässiga gaturegleringen, som innebar omdaningar av stadens 
gaturum, som till den tilltagande sociala regleringen av gatulivet och 
de övriga samhällsförändringar som ägde rum i Stockholm på 1880- 
och 1890-talet (Pred 1990:122 ff.). Många av de tidigare, spontant 
bildade och folkligt förankrade gatunamnen ersattes i namnrevisionen 
1885 – som Carl Ivar Ståhle i uppsatsen ”Gamla gatunamn på Söder” 
(1944:18) kallade ”de gamla Stockholmsnamnens digerdöd” – med av 
myndigheterna planerade och inte sällan ideologiskt präglade namn. 
Ett hundratal gatunamn försvann, vilket för dåtidens namnbrukare 
innebar ett ingrepp som självklart påverkade deras platskänsla och 
spatiala orientering. 

Intervjuundersökning med namnbrukare i olika 
typer av stadsdelar 

I mitt avhandlingsarbete försöker jag anlägga ett perspektiv på gatu-
namn i moderna stadsdelar i Stockholm utifrån namnens funktion 
bland namnbrukare i dag, i stället för att som i den traditionella ur-
bana namnforskningen utgå från namngivarnas namngivningsgrunder 
vid namngivningstillfällena. Hur väl känner dagens namnbrukare – 
invånarna i en stadsdel – till de olika gatunamnen i den toponymiska 
vardagsmiljö som stadsdelen utgör för dem? Är stadsdelsinvånarna 
bekanta med de namnkategorier som namnen i många fall tillhör? 
Vad känner man till om namnens och namnkategoriernas bakgrund 
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och eventuella kulturhistoriska förankring i området? Hur uppfattas 
namnen av stadsdelens invånare? 

Utifrån dessa frågeställningar har jag gjort intervjuundersökningar 
i sju av Stockholms stadsdelar. I dessa undersökningar söker jag inte 
informanter med särskild historisk eller kulturhistorisk kunskap om 
sin stadsdel eller om gatunamnen där, utan jag försöker få en bild av 
namnkunnande och attityder till gatunamnen hos ”vanligt folk” som 
är namnbrukare i naturliga situationer i sin vardag. Jag har därför valt 
att göra intervjuer med stickprovsmässigt tillfrågade personer i respek-
tive stadsdel. Urvalet av de tillfrågade styrdes endast med avseende på 
ålder och kön. Endast boende i stadsdelen kom ifråga för intervju. Jag 
har intervjuat människor som jag har tillfrågat i de olika stadsdelarnas 
offentliga miljöer, i centrumområden, bostadsområden och parker. 
Jag har i flera stadsdelar också besökt Svenska kyrkans samlingar för 
pensionärer, där jag har fått möjlighet att intervjua äldre personer i en 
lugn miljö där de kunde sitta bekvämt och höra bra. Ibland svarade de 
tillfrågade personerna att de inte kunde något om gatunamnens bak-
grund. Jag förklarade i sådana fall att intervjun inte krävde någon 
särskild kunskap om gatunamnen utan primärt skulle handla om vilka 
namn som man känner till och vad man tycker om namnen.  

De stadsdelar där jag har genomfört intervjuundersökningarna är 
Akalla och Norra Ängby i västra delen av staden, Fruängen och Årsta i 
södra delen av staden, Hjorthagen och Fredhäll i den del av staden 
som i dag räknas som innerstad, samt församlingen Hedvig Eleonora 
med något äldre innerstadsbebyggelse i stadsdelen Östermalm. Dessa 
stadsdelar är av olika ålder, de representerar olika faser i det moderna 
Stockholms utbyggnad och befinner sig därför i olika årsringar när det 
gäller stadsbyggnadskaraktär. Stockholm har byggts ut successivt un-
der olika tidsperioder med olika ideal när det gäller stadsplan och 
arkitektur. I dokumentet Stockholms byggnadsordning – ett för-
hållningssätt till stadens karaktärsdrag (2001) beskrivs schematiskt tolv 
för Stockholm typiska stadsbyggnadskaraktärer, vilka har tillkommit 
under olika perioder av stadens utveckling och präglar dess olika 
stadsdelar och områden. Dessa stadsbyggnadskaraktärer är Gamla 
Stan, stenstaden, äldre förstad, villastad, trädgårdsstad, stenstadens 
krans, smalhusstad, tunnelbanestad, nyare stadsenklav, nyare krans-
stad, institutionspark samt verksamhetsområden.  

Olika stadsplaneideal och stadsplanelösningar får stor inverkan på 
hur namnbärande lokaler och annan offentlig miljö struktureras och 
utformas. Hur gator och andra lokaler i en stadsdel är planerade och 
fysiskt gestaltade kan påverka i vilken utsträckning gatunamn lärs in, 
brukas av och traderas bland de boende. Sannolikt är invånarnas kun-
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skap och uppfattning om lokala gatunamn till viss del även relaterad 
till deras trivsel i och identifikation med stadsdelen. Även en stadsdels 
sociala struktur, befolkningssammansättning och omfattning av in- 
och utflyttning kan påverka namntradering och namninlärning bland 
de boende. Dessa faktorer hänger ofta samman med stadsdelens ålder, 
geografiska läge och stadsbyggnadskaraktär. Stadsdelsinvånarnas inlär-
ning och bruk av gatunamn äger rum i ett komplext sammanhang, 
och både deras namnkunnande och deras attityder till namnen påver-
kas sannolikt av många faktorer som inte alltid är enskilt identifier-
bara. 

Gatunamnen i de stadsdelar som ingår i min undersökning tillhör 
ofta en namnkategori. Kategorierna är valda på olika grunder och har 
olika tydlig anknytning till respektive stadsdel. En namnkategori kan 
ha t.ex. topografisk, historisk, språklig eller på annat sätt associativ 
anknytning till en stadsdel eller ett område. Det finns också 
namnkategorier som saknar anknytning och även sådana som ingår i 
ett onomastiskt system som omfattar flera stadsdelar. Distinkta och 
semantiskt lättidentifierade namnkategorier borde vara lättare för 
namnbrukare att uppfatta och relatera till respektive område än så-
dana kategorier som omfattar ett brett spektrum av namn med indi-
rekt eller svårgenomskådlig anknytning till kategorin. 

Stadsdelen Akalla – en del av miljonprogrammet 

En av stadsdelarna i min undersökning är Akalla, en mångkulturell 
förort på Järvafältet i nordvästra Stockholm, där även stadsdelarna 
Husby, Kista, Rinkeby och Tensta ligger. Dessa byggdes ut under det 
s.k. miljonprogrammet under 1960- och 70-talet som tunnelbanestä-
der vilka vid planläggningen av området gemensamt kallades för 
Järvastaden.  

Det fanns en ambition att bygga Järvastaden stadsmässig. När 
Ingemar Johansson, f.d. föreståndare för avdelningen för samhälls-
planering vid Kungl. Tekniska högskolan, beskriver Järvastaden och 
dess tillblivelse i boken Stor-Stockholms bebyggelsehistoria. Markpolitik, 
planering och byggande under sju sekler citerar han (1991:594) 
generalplanen: ”En bostadsmiljö som lägger något av stenstadens 
intensitet, koncentration och ordning till ytterstadens grönska, 
rymlighet och frihet från störningar, en stadsmiljö med trygga, 
behagliga och bekväma gågator i slutna rum.” Rinkeby och Tensta 
fick från början dåligt rykte som stadsdelar. De kom, med Johanssons 
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formulering (1991:595), ”att framstå som sinnebilden för misslyckad 
stadsplanering i allmänhet och omänsklig boendemiljö i synnerhet”. 
Stadsdelarna Rinkeby och Tensta är välkända även från dagens 
samhällsdebatt om miljonprogramsområden och förorts-problematik. 
Alla stadsdelar på Järvafältet är mångkulturella miljöer med invånare 
från alla världsdelar. I Akalla var 3 800 av stadsdelens drygt 8 000 
invånare år 2003 födda utanför Sverige (USK 2004).  

Akalla, Husby och Kista byggdes ut i början av 1970-talet. Dessa 
stadsdelar bildar en s.k. bandstad, de ligger längs samma tunnelbane-
linje, har var sin centrumanläggning, var sin tunnelbanestation, och 
de binds samman av ett gångstråk som löper genom stadsdelarna. I 
Kista finns sedan 1980-talet en stor koncentration av företag inom 
IT- och telekomsektorn. I Kista finns även bl.a. Stockholms universi-
tets och Kungl. Tekniska högskolans gemensamma IT-universitet, det 
160 meter höga Kista Science Tower, som är en del av Kista Science 
City, och ett stort kommersiellt utbud i Kista Galleria.  

Till skillnad från Kista beskrivs de övriga stadsdelarna på Järvafäl-
tet ofta som problemområden med stor arbetslöshet, hög andel 
befolkning med utländskt ursprung och bristande integration. Akalla 
ingår sedan 1990-talet tillsammans med Husby, Rinkeby, Tensta och 
ett tiotal andra förortsområden i Stockholms kommunala ytterstads-
satsning. Satsningen innebär särskilda insatser i vissa förorter med 
avseende på bl.a. den fysiska boendemiljön, ombildningar av hyres-
lägenheter till bostadsrätter, utbildningssatsningar och förbättrade 
villkor för företag och företagande. (Ytterstadssatsningen beskrivs och 
granskas i dokumentet Utvärdering av ytterstadssatsningen 2001–2002 
(Blomberg et al. 2002). Sedan 2003 drivs detta kommunala projekt 
under beteckningen ”Stadsdelsförnyelse”.) 

Nordiska namnkategorier 

Gatunamnen i bostadsområdena i Kista, Husby och Akalla fastställdes 
i samband med att stadsdelarna byggdes i början av 1970-talet. 
Stadsdelarnas gatunamn ingår i tematiska namnkategorier vilka, som 
ofta i moderna stadsdelar, saknar anknytning till området, dess histo-
ria eller topografi. Namnsättningen av gatorna i dessa stadsdelar gav 
”upphov till en del diskussion” (Stahre et al. 1992:516). Namnbered-
ningen föreslog att ort- och personnamn från de nordiska grannlän-
derna skulle utnyttjas i gatunamnen och detta förslag blev det som till 
slut bifölls. Tillsammans bildar namnkategorierna i Kista, Husby och 
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Akalla ett onomastiskt system där ett nordiskt land dominerar i 
respektive stadsdel. I Kista tillhör de flesta gatunamnen kategorin 
”Danmark” (men där finns också några namn i kategorierna ”Fär-
öarna”, ”Grönland” och ”Island”), i Husby är namnkategorin 
”Norge” och i Akalla finns gatunamn i kategorin ”Finland”. Namn-
beredningens avsikt var att skapa klara och genomskinliga namn-
kategorier, och dessa sågs även som en ”manifestation av den nordiska 
samhörighetstanken”, vilket uttrycks i en skrivelse till Byggnads-
nämnden (NB reg. 34/1970). Den nordiska samhörighetstanken låg i 
tiden och den politiska samarbetsnordismen var stark. Nordiska rådet 
hade bildats 1952, Nordiska rådets verksamhet reglerades i 
Helsingforsavtalet 1962 och Nordiska ministerrådet inrättades 1971.  

Många monokulturella gatunamn 

Det ställs språkliga krav på Stockholms gatunamn, nämligen att nam-
nen bör vara ”lätta att uppfatta, lätta att uttala, lätta att skriva, lätta 
att minnas” (Stahre et al. 1992:21). Därför är det ofta olämpligt att 
använda icke-svenskt språk- och namngods i nya gatunamn. 
Namnberedningen ställde sig t.ex. i skrivelsen till Byggnadsnämnden 
om principplan för namnsättning av Norra Järvafältet (NB reg. 
34/1970) negativ till ett förslag att använda namn på freds- och 
nobelpristagare i gatunamnen, eftersom det, med hänsyn till de språk-
liga kraven på gatunamn, skulle bli personnamnens struktur snarare 
än personernas kvaliteter som skulle avgöra om utomnordiska perso-
ner kan komma ifråga för att få gator uppkallade efter sig eller ej. 

Stockholms gatunamn är alltså svenska i sin språkliga struktur, 
och många kan också kallas för utpräglat monokulturella. En stor del 
av namnen återspeglar Sverige och det svenska genom att olika delar 
av geografi, historia, kulturhistoria och kulturliv har använts inom ett 
vitt fält av teman för namnkategorier i olika stadsdelar. Exempelvis 
finns det namnkategorier som ”berömda svenska författare” (i 
stadsdelarna Fredhäll, Kristineberg, Mariehäll och Stadshagen), ”hel-
ger och helgfirande” (stadsdelen Midsommarkransen), ”lantliv” 
(stadsdelen Sundby), ”norrländska ortnamn” (stadsdelarna Råcksta 
och Vällingby), ”sjöar och vikar” (stadsdelen Årsta), ”svenska bruk” 
(stadsdelarna Lunda, Kälvesta och Solhem), ”svenska däggdjur” 
(stadsdelarna Stora Mossen, Ålsten och Solhem), ”svenska konstnärer” 
(stadsdelen Södra Ängby) och ”svenska vattenfall och kraftverk” 
(stadsdelen Hjorthagen).  
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Gatunamn i dessa namnkategorier – och andra kategorier med 
liknande typer av teman – fastställdes i de flesta fall kring förra 
sekelskiftet och under första hälften av 1900-talet. Namnkategorierna 
manifesterar ett tydligt och i flera fall tidstypiskt uttryck för svenskhet 
i gatunamngivningen. I jämförelse är namnkategorierna och gatunam-
nen från 1970-talet i Kista, Husby och Akalla ovanligt osvenska, både 
i språkformer och i syftning, för att vara stockholmska gatunamn. 
Kategorierna i dessa stadsdelar hade sitt upphov i den nordiska 
samhörighetstanken och de kan knappast kallas mångkulturella, men 
de är nästan de enda gatunamn av modern prägel i Stockholm som 
går något utanför Sveriges gränser. 

Gatunamnen i Akalla 

Av 48 fastställda gatunamn i Akalla ingår 41 i namnkategorin ”Fin-
land”, varav 25 har finländska ortnamn som bestämningsleder. Tre av 
dessa ortnamn (Nystad, Porkala och Sveaborg) är bestämningsleder i 
två gatunamn vardera, ett med huvudleden -gatan och ett med 
huvudleden -faret (som i Stockholm används i namn som betecknar 
en underjordisk lastgata). De bestämningsleder som inte utgörs av 
ortnamn representerar olika delar av finländsk litteratur och kultur 
genom bl.a. finländska kulturpersonligheter – arkitekter, kompositö-
rer, författare – och litterära gestalter. Det finns inte dokumenterat 
vad som låg bakom valet av de ortnamn och personnamn som är 
bestämningsleder i namnen. Alla gatunamn i namnkategorin ”Fin-
land” fastställdes på 1970-talet, de flesta 1972, dvs. i samband med att 
stadsdelen planlades inför utbyggnaden. Ett tiotal namn har tillkom-
mit senare. Namnen är följande: 
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Ainogången Kalevalagången Porkalagatan 
Alexis Kivigången Kaskögatan Raseborgsgatan 
Alvar Aaltogången Kotkagatan Saimagatan 
Borgågatan Kottbygatan Sampogången 
Diktoniusgången Linnankoskigången Sibeliusgången 
Drumsögatan Malaxgatan Sillanpäägången 
Edelfeldtsgången Mariehamnsgatan Sveaborgsfaret 
Esbogatan Mikael Lybecksgången Sveaborgsgatan 
Finlandsgatan Nykarlebygatan Sven Duvagången 
Fänrik Stålsgången Nystadsfaret Tavastehusgatan 
Gripenbergsgången Nystadsgatan Torneågatan 
Helsingforsgatan Paavogången Vandagatan 
Imatragatan Pargasgatan Villmanstrandsgatan 
Jarl Hemmergången Porkalafaret  
 
(De övriga gatunamnen i Akalla, som inte ingår i namnkategorin 
”Finland”, betecknar större genomfartsvägar och andra lokaler utanför 
stadsdelens bebyggelse. Dessa namn har ortnamn som bestämningsle-
der och är av en traditionell och lokaliserande typ: Akallastigen, 
Akallavägen, Enköpingsvägen, Hanstavägen, Kronåsvägen, Norrviks-
vägen. Även namnet Järvafältet, som betecknar det kvarvarande 
grönområdet av det militära övningsområdet Järvafältet, är ett offici-
ellt fastställt namn.) 

I de bestämningsleder i Akallas gatunamn som utgörs av ortnamn 
i Finland används orternas svenska namn, såsom är brukligt när fin-
ländska orter omtalas på svenska. Ortnamnssystemet i Finland är 
komplext i och med att orter ofta har både svenskspråkiga och 
finskspråkiga namn. Dessa namn är ibland förfinskningar respektive 
försvenskningar av det andra språkets namn på orten. De orter i Fin-
land vilkas namn har använts som bestämningsleder i Akallas gatu-
namn har även finskspråkiga namn i Finland. När det gäller de 
bestämningsleder i gatunamnen som utgörs av finska personnamn 
finns det förstås inga svenska varianter av namnen, och vissa person-
namn har en stavning som inte är lämplig i stockholmska gatunamn 
med tanke på de språkliga krav som ställs på namnen. Framförallt är 
vissa bestämningsleder svåra att uppfatta och att stava korrekt efter-
som de innehåller personnamn i vilka den finska fonologin och 
ortografin inte har motsvarigheter i svenskan. Stavningen av gatunam-
nen Alvar Aaltogången, Paavogången och Sillanpäägången, med 
dubbeltecknad vokal, är främmande eftersom lång vokal inte uttrycks 
ortografiskt i svenskan. Dessa namn är därför varken lätta att skriva 
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eller minnas korrekt. Man kan dock ana att det togs en viss språklig 
hänsyn när Akallas gatunamn fastställdes, eftersom dessa bestämnings-
leder bara ingår i namn på gångvägar och inte används som 
postadresser. Dessa gångvägsnamn har dessutom förblivit okända 
bland de boende i Akalla och därmed är uttal och ortografi inget pro-
blem i det praktiska namnbruket. Det är dock ändå förvånande att 
namn med så avvikande, dvs. osvensk, ortografi har fastställts som 
officiella gatunamn i Stockholm. 

Informanterna och deras namnkunnande 

I Akalla intervjuade jag 23 informanter under våren och sommaren 
2003, elva män och tolv kvinnor i åldrarna 15–86 år. De flesta hade 
bott länge i Akalla, i några fall ända sedan stadsdelen byggdes i mitten 
på 1970-talet. Flera informanter påpekade själva att de hade utländskt 
ursprung. Två av dessa var tonåringar som själva var uppvuxna i Sve-
rige men hade andra hemspråk än svenska. 

Kunskap och uppfattning om namnkategorin ”Finland” 

Alla informanter i Akalla var mycket medvetna om att stadsdelens 
gatunamn tillhör namnkategorin ”Finland”. De flesta var också väl 
medvetna om att gatunamnen ingår i ett onomastiskt system med 
danska, norska och finska namn tillsammans med stadsdelarna Kista 
och Husby. Detta namnsystem tyckte alla informanter var mycket 
bra, och namnsystemet med ett nordiskt land som namnkategori i 
varje stadsdel upplevdes generellt som praktiskt och orienterande. De 
nordiska namnkategorierna uppfattas alltså som klara och genomskin-
liga, vilket var Namnberedningens avsikt. En 35-årig man som var 
mycket positiv till namnkategorierna sade i intervjun som ägde rum 
på Kotkagatan: ”Underbart med kategorierna och de finska namnen! 
Vi befinner oss nu på Kungsörnsgatan. Då vet man var folk hör 
hemma.” Han hade genom finskspråkiga bekanta fått veta att kotka 
betyder ’kungsörn’. Däremot var han inte medveten om att det finns 
en stad i Finland som heter Kotka. 

Vetskapen att stadsdelens gatunamn tillhör en viss kategori gav 
informanterna en referensram för att tolka namn som de annars inte 
skulle ha förstått eller reflekterat över. Jag frågade t.ex. den 35-årige 
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mannen om han trodde att folk i allmänhet vet att Kottby är en ort i 
Finland och fick svaret att människor som bor i Akalla vet det, i alla 
fall om de känner till att gatunamnet Kottbygatan finns i Akalla, efter-
som alla – enligt mannen – vet att gatunamnen där har med Finland 
att göra. Namnkategorin i sig själv ger alltså namnbrukarna referens-
ramar för att förstå och tolka de olika gatunamnen. Detta stämmer 
också överens med mina övriga stadsdelsundersökningar, där in-
formanter genom sina kunskaper om namnkategorier också har sagt 
sig få en kontext för gatunamn som de annars inte skulle förstå. 
Människor vill gärna skapa och förstå sammanhang och mening när 
det gäller gatunamn och namnkategorier.  

Det är inte ovanligt att namnbrukare gör en egen tolkning av 
både namn och namnkategorier och ger dem en äldre och ”finare” 
tolkning eller en starkare anknytning till gatan och området än vad 
namnen i själva verket har. En informant, en 66-årig man, kom själv 
från Finland och trodde att det förr, på 1800-talet, hade funnits 
många finnar i Akalla, att området hade varit en s.k. finnmark och att 
Finland hade valts som namnkategori för att anknyta till områdets 
historia. Han kände till finnskogarna i Värmland och hade utifrån 
Akallas gatunamn skapat sig bilden av en motsvarande finnmark även 
runt Akalla. Han var inte intresserad av Akallas historia, men genom 
föreställningen om finska invånare i äldre tider fick gatunamnen för 
honom en historisk anknytning till området, och de blev på så sätt 
mer meningsfulla för honom. 

Välkända och okända gatunamn 

Samtliga informanter i Akalla kände till gatunamnen Finlandsgatan, 
Helsingforsgatan, Imatragatan, Kotkagatan, Mariehamnsgatan, Nystads-
gatan, Porkalagatan, Sibeliusgången och Sveaborgsgatan, vilka denote-
rar gator och en gångväg som ligger centralt i stadsdelen. Sibelius-
gången är centralstråket som löper genom hela Akalla, en gångväg där 
affärer, restauranger, serviceinrättningar, kyrka och nedgångar till 
tunnelbanestationen ligger. Finlandsgatan är tillfartsgata för biltrafik 
till bostadsområdet norr om centralstråket. Detta är lokaler med hög 
grad av centralitet i stadsdelen och där stadsdelsinvånarna ofta rör sig, 
så även Porkalagatan och Sveaborgsgatan. Dessa gator ligger nära 
Sibeliusgången och nedgångarna till tunnelbanestationen. Många 
invånare i Akalla bor själva i eller känner någon som bor i bostadshus 
runt eller på gårdarna vid dessa gator. Namnen är därför självklara att 
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känna till för akallaborna och ingår deras i orienteringssystem i stads-
delen. 

Det kan tyckas något förvånande att även namnen Nystadsfaret, 
Porkalafaret och Sveaborgsfaret är mycket välkända bland informan-
terna. Alla eller nästan alla informanter kände till dessa namn som 
denoterar underjordiska lastgator och infarter till garage i anslutning 
till Nystadsgatan, Porkalagatan och Sveaborgsgatan. Allmänheten har 
inte tillträde till dessa lastgator utan enbart de boende i ovanliggande 
bostadskvarter. Vissa informanter bodde visserligen i dessa kvarter, 
men även bland övriga informanter var dessa namn och platser välbe-
kanta. Trots att de underjordiska lastgator som namnen betecknar är 
otillgängliga för allmänheten ingick infarterna till lastgatorna i 
informanternas orienteringssystem som centrala referenspunkter i 
Akalla. Äldre personer berättade t.ex. om färdtjänstbeställningar till 
faren. Farens namn fastställdes 1974, två år senare än Nystadsgatan, 
Sveaborgsgatan och Porkalagatan. 1974 började också inflyttningen i 
Akallas bostadsområden. Invånarna behöver och använder alltså namn 
på dessa lokaler. 

Mycket okända är namnen på flera gångvägar i Akalla, namn som 
i flera fall avser centralt belägna lokaler i bostadsområdet. Gångvä-
garna är avsedda för fotgängare och cyklister men inte för biltrafik. De 
okända gångnamnen är inte heller gatuadresser för några fastigheter. 
Ingen informant kände till namnen Gripenbergsgången eller Jarl 
Hemmergången som denoterar centralt placerade gångvägar vid fler-
familjshus. Gångnamnen Alexis Kivigången, Diktoniusgången, Edel-
feldtsgången, Fänrik Stålsgången, Kalevalagången, Linnankoskigången, 
Mikael Lybecksgången, Sampogången, Sillanpäägången och Sven Duva-
gången hade ett fåtal informanter hört talas om. Dessa namn 
betecknar också gångvägar i Akallas bostadsområden. 

Informanterna blev i många fall förvånade när jag frågade dem om 
dessa namn, eftersom namnen var helt okända för dem. Informanter-
nas reaktioner illustreras av några kommentarer från två kvinnor i 80-
årsåldern. De hade bott i Akalla i över 20 år och kände till många av 
de övriga namnen. När jag frågade om de kände till Alvar Aaltogången 
svarade den ena kvinnan: ”Nej! Finns det sånt här?” På frågan om de 
kände till Diktoniusgången svarade den andra kvinnan: ”Nej, har jag 
aldrig hört. Vi är tydligen helt analfabeter när det gäller gator. Man är 
helt borta med gatorna, massa som man inte känner igen.” Efter att 
jag hade frågat om ytterligare gångnamn som hon inte kände igen 
sade hon: ”Får ut och orientera lite. Det hör jag det! Vi får ordna en 
orientering här någon gång, får ta rullatorn och åka runt.” Dessa kvin-
nor uttryckte en stor förvåning över att det finns gatunamn i Akalla 
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som de inte kände till. De tolkade detta som okunskap hos sig själva, 
som att de inte hade rört sig tillräckligt mycket och tillräckligt 
uppmärksamt i stadsdelen. Det var en vanlig reaktion bland 
informanterna i Akalla att de blev förvånade över att de inte kände till 
så många av de namn som jag frågade dem om. Att det fanns så 
många namn som de inte kände till stämde inte med deras eget lokala 
onomastikon och den bild av Akalla som det område där de kände sig 
hemma och var välbekanta med miljöerna och namnen. 

Att gångnamnen i Akalla var okända för informanterna berodde 
inte på gångvägarnas läge i stadsdelen eller på att informanterna inte 
rörde sig på dessa gångvägar, även om sådana faktorer naturligtvis kan 
spela in när det gäller människors generella namnkunnande. Den 
primära anledningen till den dåliga kännedomen om dessa namn är i 
stället att gångvägarna helt enkelt inte är skyltade med gatunamnskyl-
tar. I Lokal ordningsstadga för Stockholms stad står att ”gatu-
namnskylt, som enligt 1 mom. skall uppsättas på byggnad eller häg-
nad, skall av gatunämnden avgiftsfritt tillhandahållas fastighetsägaren, 
vilken på egen bekostnad skall anbringa skylten på den plats 
gatunämnden anvisar. Fastighetsägaren skall tillse, att skylt hålles i 
sådant skick, att den med lätthet kan läsas. Om skylt genom åverkan 
eller på annat sätt skadats eller förkommit, bör fastighetsägaren därom 
skyndsamt underrätta gatunämnden” (Kommunal författningssamling 
för Stockholm nr 37/1970). Det går inte att utreda om den bristande 
skyltningen i Akalla har berott på brister i rutiner för skyltning hos 
gatunämnden (eller senare hos Gatu- och fastighetskontoret, den 
förvaltning som Stockholms stad inrättade 1992 och som är ansvarig 
för att skyltningen) eller på att fastighetsägarna har undlåtit att an-
bringa skyltar eller om det är ett medvetet beslut att inte sätta upp 
gatunamnskyltar.  

Olika grad av namnkunnande bland informanterna 

Bland informanterna i Akalla kände en 38-årig man till minst antal av 
gatunamnen. Han hade bott i Sverige i tolv år och i Akalla i åtta år. 
Han kände till 18 av stadsdelens 48 gatunamn. En 86-årig kvinna 
som hade flyttat till Akalla som 63-åring kände till 20 av namnen. Av 
åldersskäl hade hon sedan länge haft en begränsad rörlighet och hade 
inte haft möjlighet att utforska stadsdelen eller haft anledning att lära 
sig så många gatunamn där. En 60-årig man som inte kände till fler 
än 25 av gatunamnen kommenterade sitt namnkunnande så här: ”Jag 
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tänker inte på gatunamn. Kunde en massa gator när jag jobbade som 
mopedbud i Hässelby i ungdomen, men är inte intresserad av nam-
nen här i Akalla. Det var inte meningen att jag skulle bo här så länge, 
men jag blev kvar i 23 år.” 

Fyra informanter var uppvuxna i Akalla, två 15-åriga kvinnor, en 
22-årig man och en 28-årig man. Av dessa kände de 15-åriga kvin-
norna till färre än hälften av gatunamnen i Akalla. De gav uttryck för 
en attityd av tonårstristess gentemot sin stadsdel, tyckte att där var 
tråkigt och drömde sig bort till andra platser. Den 28-årige mannen 
kände däremot till så många som 42 av stadsdelens gatunamn. Han 
hade varit engagerad i föreningslivet i Akalla hela livet, var välbekant 
med många olika platser och miljöer i området och hade ett stort soci-
alt kontaktnät där. 

Det är många faktorer som påverkar om och hur man lär sig gatu-
namn i det område eller den stadsdel där man bor samt vilka gatu-
namn man lär sig. Det beror bl.a. på vilka lokaler av olika typer och i 
olika områden som man har en relation till, hur man uppfattar och 
trivs i områden och miljöer samt om man har anledning till, fallenhet 
för och intresse av att lära sig namnen på olika lokaler. En namn-
brukares lokala onomastikon i den egna stadsdelen omfattar i första 
hand namn på lokaler som hon eller han har personliga relationer till, 
där hon eller han ofta befinner sig, där vänner och bekanta bor, dit 
aktiviteter, händelser och upplevelser i livet kan knytas. I första hand 
är det just individuella faktorer som avgör hur olika människor 
känner till gatunamn i sin stadsdel, som hur länge man har bott i 
stadsdelen, hur stark anknytning man har till grannar och andra bo-
ende, till olika aktiviteter och olika platser i stadsdelen samt var man 
arbetar respektive tillbringar sin fritid. 

Namnens språkliga former 

Några av informanterna i Akalla påpekade själva att gatunamnens 
språkliga former är ett problem för dem. Det var informanter med 
spanska som modersmål som tyckte att de finska namnen är konstiga 
och svåra, bl.a. den 38-årige man som kunde ganska få av gatunam-
nen. En kvinna och en man som också hade spanska som modersmål 
sade att vissa gatunamn i Akalla är konstiga och svåra för utlänningar. 
Kvinnan uttalade namnet Porkala flera gånger och skrattade – som ett 
exempel på konstiga och svåruttalade namn. Hon tyckte att de danska 
namnen i Kista var gladare, och mannen tyckte att de norska namnen 
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i Husby var enklare att uttala. Kvinnan sade också att det är viktigt att 
veta vad namnen betyder, att det är viktigt att kunna svara när hennes 
barn frågar om gatunamnen. Finskspråkiga bekanta hade berättat för 
henne att kotka betyder ’örn’ men hon kände inte till att det finns en 
stad i Finland som heter Kotka. Mannen sade att gatunamn inte spelar 
någon större roll, att man inte tänker på dem. Men ändå tyckte han 
att gatunamnen bidrar till hemkänslan, att det ”känns bekant att det 
är Finlandsnamn” i Akalla.  

De yngsta informanterna som jag intervjuade i Akalla var tre 15–
16-åriga kvinnor. Två av dem var uppvuxna i Akalla och en hade 
flyttat dit som 12-åring. De pratade svenska utan stark brytning, men 
ingen av dem hade svenska som hemspråk. De uttryckte inte själva att 
de hade språkliga svårigheter, men i samtalet med mig om de olika 
gatunamnen märktes det på deras uttal att de var osäkra på namnen. 
De växlade under samtalet mellan olika uttal av bl.a. Imatragatan och 
Torneågatan. Vissa gånger förlängde de och lade huvudbetoning på 
den andra stavelsen i dessa namn, dvs. de uttalade bestämningslederna 
som /i'ma:tra/ resp. /tor'ne:o/. De kände till den finska namnkatego-
rin i Akalla men de visste inte att Imatra och Torneå syftade på orter i 
Finland. 

Det finns säkerligen många gatunamn i Sverige som är svåra att 
uttala om man har ett annat modersmål. Akallas gatunamn borde inte 
vara svårare än många andra. Men vissa av namnen är ovanliga och i 
flera fall litet osvenska, och därför kan de kanske uppfattas som språk-
ligt annorlunda och därmed som svåra för personer med andra 
modersmål än svenska. 

Namnet Sibeliusgången 

Huvudstråket i Akalla heter Sibeliusgången. Längs denna gångväg 
ligger Akalla centrum, affärer, tunnelbanenedgångar, servicehus, kyrka 
och andra publika verksamheter. Utmed Sibeliusgången finns planter-
ingar och parkbänkar. Det är en miljö som är planerad och utformad 
som stadsdelens offentliga vardagsrum. Som i många andra stads-
centra och förortscentra så finns det inslag även i Akallas centrum-
miljö som inte är uppskattade, nämligen missbrukare och drogpåver-
kade personer som håller till i och tar plats i det offentliga rummet 
och som av många boende upplevs som otrevliga och störande. En del 
informanter påstod att Sibeliusgången var ökänd över hela Stockholm 
som en trist miljö med många missbrukare. Namnet Sibeliusgången 
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hade enligt dessa informanter blivit alltför starkt kopplat till missbruk 
och social misär, och de sade att själva namnet Sibeliusgången är en 
belastning för de boende och för stadsdelen. 

En kvinna som bodde i kvarteret längst norrut på Sibeliusgången, 
i bostadsrättsföreningen Porkala, berättade att föreningen hade 
behandlat frågan att begära ett namnbyte på Sibeliusgången eftersom 
det, enligt denna kvinna, ”klingar dåligt att bo på Sibeliusgången”. 
Ordföranden i bostadsrättsföreningen Porkala bekräftade för mig i ett 
telefonsamtal att det till föreningens årsstämma i maj 2000 hade 
inkommit en motion i vilken det föreslogs att föreningens styrelse 
skulle ”verka för ett namnbyte av Sibeliusgången p.g.a. Sibelius-
gångens dåliga rykte”. Att namnet Sibeliusgången i sig självt uppfattas 
som starkt belastat hos de lokala namnbrukarna visar hur ett ortnamn 
kan förknippas med den namnbärande ortens miljö och egenskaper. 
Att ändra namnet skulle knappast förändra miljön på Sibeliusgången 
men ett nytt namn skulle – åtminstone initialt – kännas mindre be-
lastat och befläckat för namnbrukarna.   

Två äldre kvinnor hade synpunkter på att namnet Sibeliusgången 
ofta stavas fel. De sade att de ofta måste bokstavera gatunamnet för att 
folk inte riktigt ”får till det” utan skriver *Sebeliusgången. Den ena 
kvinnan ansåg att det var utlänningar som inte kunde stava till 
Sibelius medan den andra kvinnan fyllde i att det gäller många svens-
kar också. Dessa informanter hade inga negativa synpunkter på nam-
net i sig utan på människors kompetens att stava det korrekt. 

Avslutande kommentarer 

Det finns många aspekter på namn i mångkulturella miljöer, och det 
finns olika typer av mångkulturella miljöer. Mångkulturella storstads-
förorter har sin egen problematik. Det som jag har lyft fram här visar 
på den komplexitet som kan prägla en förortsmiljö inom vilken 
namnbrukare och gatunamn samspelar. 

Många människor vill gärna förstå sina gatunamn och veta vad de 
syftar på. Som exemplen ovan visar är detta viktigt även för invand-
rare i den mångkulturella förorten. Det är viktigt att kunna förklara 
när barnen frågar, sade en kvinna med sydamerikanskt ursprung. 
Gatunamn i moderna stadsdelar är ofta massproducerade i 
namnkategorier som kan kännas fantasilösa eller historielösa när de 
saknar anknytning till stadsdelen eller området eller när de har en mer 
långsökt anknytning som inte är självklar och direkt genomskinlig för 
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gemene man. Men även i förorter med sådana namn vill invånarna 
veta vad som ligger bakom gatunamnen och varför gatorna heter som 
de gör. I alla områden och inte minst i utsatta förorter skulle t.ex. 
skolorna kunna lyfta in de lokala gatunamnen i undervisningen. De 
många tematiska namnkategorier som finns i olika områden runt om i 
landet kan tjäna som inspiration eller utgångspunkt i undervisning i 
de mest skiftande skolämnen. Samtidigt kan närområdet ställas i fo-
kus och göras intressant genom gatunamnen. Det är ju inte alla barn 
som har föräldrar som kan eller tycker det är viktigt att förklara gatu-
namn. När vi får en bakgrund till våra gatunamn eller när gatunam-
nen blir satta i ett sammanhang blir de meningsfulla för oss, och då 
rotar vi oss lite mer i vårt bostadsområde, oavsett områdets status och 
rykte.  

Jag vill som avslutning berätta vad en informant i en annan av 
mina delundersökningar sade när det gäller namnet Sibeliusgången. 
Han bor i södra Stockholm, ganska långt från Akalla. Jag frågade ho-
nom om han kände till gatunamnet Sibeliusgången, om han visste var 
gången ligger eller om han utifrån namnet fick någon association till 
var den skulle kunna ligga. Han kände inte till namnet, hade aldrig 
varit på Sibeliusgången och visste inte var i Stockholm denna gångväg 
ligger, men han utbrast: ”Dit skulle jag vilja! Är det bara en gångväg? 
Jean Sibelius skulle förtjäna minst en allé.” Denne man fick av nam-
net Sibeliusgången associationer till musikaliska upplevelser som hos 
honom nästan väckte förväntningar på den namnbärande lokalen. 
Tänk om Sibeliusgången kunde få klang av symfonier även för invå-
narna i Akalla! 
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Summary 

Carina Johansson: A name user perspective on street names in a multicultural 
suburb  

This paper deals with the user perspective on local street names and thematic 
name categories among inhabitants of the suburb Akalla in the North-West 
of Stockholm. In modern parts of a city, street names are often products of 
an administrative planning process. Such processes precede new settlements 
and because many new street names are needed at the same time, thematic 
name categories are often used. In Akalla and the neighbouring suburbs 
Husby and Kista, the street names belong to the categories “Finland”, “Nor-
way” and “Denmark” respectively. For each of the suburbs, the street names 
were chosen in the early 1970s with specifics consisting of place-names and 
names of famous persons from one of the Nordic countries, in Akalla for 
example Helsingforsgatan [‘Helsinki Street’] and Alvar Aaltogången [‘Alvar 
Aalto Walk’]. Many inhabitants in Akalla are immigrants and for some of 
them, the street names are not always easy to pronounce. The inhabitants 
find the thematic name categories in Akalla, Husby, and Kista very practical 
for locating streets in the area. 
 
Keywords: suburban street names, name categories, Akalla, Stockholm, name 
users, knowing local street names, opinions of street names. 
 
 
 



 

 

Samiska savdi- och savdu-namn och bruket 
av tallens innerbark 

Av OLAVI KORHONEN 

Både samer och bönder använde förr tallens innerbark i kosten. Bön-
derna drygade under nödår ut mjölet till bröd med barkmjöl. Sa-
merna använde mjölet från innerbarken på andra sätt. I bondesamhäl-
let behövdes det stora mänger bark. Man fällde därför träden och 
lossade barksjoken runt hela stammen. När det yttre bruna barkskik-
tet hade skurits bort torkades den ljusa innerbarken, bereddes i bastu 
eller bakugn och blev på det sättet mer smaklig. Även blötläggning 
förekom för att ta bort den bittra smaken (Airaksinen et al. 1986: 
275). Barken finfördelades med eggredskap och maldes till mjöl. 
Barkbröd förekom mest under nödår men under goda år ”äta the 
likafult sit så kallade barkbröd” (Ehrenmalm 1743:85). Man visste att 
dåliga år skulle komma och ville vara beredd.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Tall med spår av barktäkt ca 4 km norr om Arvidsjaurs flygplats. 
Innerbarken har i detta fall troligen brukats till hölje för sentrådsämnen. 
Barkens antiseptiska egenskaper var viktiga eftersom sentråd delvis bereds 
mellan tänderna. Man ser spår från knivsnittet i barktäktens övre del. Foto: 
författaren. 
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Böndernas barktäkt innebar att skogarna skövlades. Jon Engström 
passerade i början av 1800-talet Fällfors (nära Bygdeå) och skriver: 
”Häromkring såg jag en myckenhet fällda och avbarkade furor, efter 
hvilka den skalade barken var utställd kring husens väggar för att 
soltorkas” (1834a:40). Från Bureå heter det att ”i skogen voro mycket 
tallar nedfälde och skalade til bröd” (Liljeblad [1788] 1994:17). Nära 
Byske skriver von Schubert att ”i skogen såg jag många afbarkade 
träd, några nertill, andra nerifrån ända uppåt” (1825b:221). I Utsjoki 
i norra Finland har man beräknat att under åren 1740–1880 fällde 
man två miljoner sexhundratusen tallar (T.I. Itkonen I 1948:10). En 
resenär såg vid den tiden att ”skogarna utmed vägarna från Kuusamo 
till Uleåborg förete en sorglig åsyn --- genom det att barken fläkes af 
furan till brödet” (Friis 1872:366).  

Nu är spåren från de bofastas barktäkter borta. Samerna däremot 
tog ett närmare en meter högt och drygt en decimeter brett barksjok 
från växande träd. De samiska barktäkterna kan därför ännu studeras, 
där inte skogsavverkningar dragit fram. Träd med barktäkt har under-
sökts på över trehundra platser i Norrbottens och Västerbottens in-
land. Dendrokronologiska dateringar finns från år 1450 och framåt, 
de flesta från 1800-talets början (Zackrisson et al. 2000:100, 102). 
Vid sjön Sädvajaure, Arjeplog, studerades över hundra träd. En tall 
hade utnyttjats 1694, 1709 och 1734 (Niklasson et al. 1994:185, 
187). Samernas sätt att ta bark har motsvarigheter i det subarktiska 
barrskogsbältet både österut (Eidlitz 1969:56 f.) och västerut 
(Gottesfeld 1992:150, White 1954:6, Mobley et al. 1992:98–102).  

Tidiga uppgifter om samisk barkberedning 

Johannes Schefferus ville med boken Lapponia (Schefferus (1673) 
1956:13) göra samerna mer kända ute i världen. Det innebar samti-
digt att omistlig kunskap om samernas liv på 1600-talet bevarades 
genom det som hans sagesmän hade att meddela. En av dem var Sa-
muel Rheen, tidigare predikant i Jokkmokk. År 1671, då han skrev 
sin redogörelse, var han kyrkoherde i Råneå. Hans text, som innehål-
ler uppgifter om barkberedning (Rheen [1671] 1897:22), lästes även 
av de andra författarna, bl.a. Olaus Graan kyrkoherde i Piteå ([1672] 
1899:43) och Nicolaus Lundius, klockare i Jokkmokk ([1672–1679] 
1905:31 f.). Deras bidrag kom emellertid för sent för att kunna bru-
kas av Schefferus i Lapponia (Rydving 1995:20–24), men de uppgif-
ter de lämnade är bevarade.  
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Graans och Lundius’ texter visar likheter med Rheens text, men 
avvikelser finns som är värda att analysera. Rheen kände Lule lapp-
mark bäst. För Graan var Pite och Lule lappmark och för Lundius 
Lule och delvis Ume lappmark mest bekanta. I en synops ser man 
lättast vad som är gemensamt och vad som är tillägg i fråga om samer-
nas bruk av tallens innerbark. Gabriel Tuderus’ beskrivning (1672–
1679), som visas senare, avviker mest från Rheen. I synopsen nedan 
står partier som Graan och Lundius har gemensamma med Rheen i 
kursiv stil. Spärrad kursiv stil är kursiverade ord i originaltexterna. 

[1, Rheen] Lapparna 
bruka och tallbarck sigh 
till födho, synnerligen the 
Lappar som i 
Skoghlandhet boo, 

[1 Graan] Dhe bruka och 
till sin födo tallbarck, [se 
fortsättning 3a] 

[1 Lundius] Lapparna 
hafwa och ett maner 
Granlappar och de som 
wistas i Tallskog, 

[2, Rheen] denne barck 
kalla the S a u t o-
p e t z i och honom 
således tillreedha; 

[2, se Graan 9] [2, saknas] 

[3, Rheen] the flåå af 
barcken aff stora tallar, 
hälst den som är närmast 
Rooten, den the och wäll 
afskrädha, at han ähr i 
Anseende såsom grant 
lerefft, 
 

[3a, Graan] den the taga 
af tall trää och uthskära 
ganska S u b t i l i g t dhet 
innersta af barcken som 
söthast ähr, hållandes 
den ena ändan i Mun-
nen och den andra i 
handen, 
[3b] huilken barck the 
bruka mycket till sin 
födo synnerligh om wåhr 
tijdh, 
[3c] den the således till-
reda : The taga tallbarcken 
af stoora och feeta tallar, 
hälst det nedersta widh 
Jorden eller Rooten, den the 
afskräda ganska wäll, at 
thet hwijta och innersta 
blifwer qwarr, så at thet 
ähr till Anseendhe som 
grant lerfft, 
 

[3, Lundius] att de om 
sommarn wid midsom-
mar då barcken skils 
ifrån trädet , då af löpa 
de af tall så långa pass 
wid 2 alnar, och hafwa 
de af ben som en lång 
knif som är tunner och 
skilja ifrån barcken det 
som nermesta trä warit 
hafwer, [se fortsättning 5] 

[4, Rheen] denna torcka 
the lijtett i Sohlen, 

[4, Graan] huilken the i 
Sohlen een dagh eller 
twå på stängier torcka,  

[4, se Lundius 8] 
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[5, Rheen] sedan Rijfwa 
the honom sönder i små 
skijfwor, och läggia ho-
nom sedan i stohra 
Näfwer Skieppor, them 
the i jorden, öfwerhölda 
medh sandh nedher-
grafwa, 

[5, Graan] sedan Rijfwa 
the honom i små Skijf-
wor sönder, och läggan i 
een stoor Näfwer Skieppo 
wäll ombunden, den the 
i een groph i Jorden graf-
wen nedersättia, och henne 
sedan medh Muldh och 
torff Öfwertäckia,  

[5, Lundius] Wid de 
således giordt hafwer 
gräfwa de en stor grop i 
Jorden och den samma 
nedläggia och med andra 
barckar kring om; Wid de 
så ledes hafwa giordt 
gräfwa de Jorden öfwer  

[6, Rheen] och låta så 
een heel dagh brinna Een 
stohr stock Eldh ther 
Skieppan ähr nedergraf-
wen,  

[6, Graan] hwar på the 
läggia een stoor stock eldh, 
huilken the låtha brinna 
een dagh, 

[6, Lundius] och hugga 
med store ståckar uppå 
och tända eld på desse 
ståckar och bränna så l, 
3 eller 4 dygn, 

[7, Rheen] tå the Vptaga 
barcken ähr hän Rödh 
och sött,  

[7, Graan] sedan taga the 
vpp Skieppan, tå och 
barcken ähr blifwen Rödh 
och Sööth, 

[7, Lundius] När som 
hetan hafwer slagit 
igenom jorden blifwer 
barcken röder, När som de 
pröfwa honom wara röd, 
opptaga de den samma af 
jorden  

[8, se Rheen 4] [8, se Graan 4] [8 Lundius, jfr Rheen 4 
och Graan 4] och opp-
sättia att tårckas  

[9, Rheen se 2] [9, Graan, se Rheen 2] 
denna Spijs kalla the 
S a u t o p e t z i, och ähr 
hoos Graanlapparna 
mycket brukeligh 

[9, saknas] 

[10, Rheen] huilken the 
sedan som ett 
C o n f e c t förtära. 

[10, Graan] som och the 
för ett C o n f e c t förtära,  

[10, se Lundius 13] 

[11, saknas] [11, saknas] [11, Lundius] Wid då 
han tårr warder, taga de 
ett renskin och den 
samma sönderstampa så 
är han röd som blod, 

[12, saknas] [12, saknas] [12 Lundius] den 
samma hafwa de i ren-
miölck när de om 
sommaren henne supa, 
och smakar tämmelig 
wäl 
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[13, saknas, jfr dock 
Rheen 10] 

[13, saknas, jfr dock Graan 
10] 

[13, Lundius, jfr 
Rheen, Graan 10] den 
hålla de för en 
d e l i c a t rätt. 

[14, saknas] [14, Graan] ty hoos Fiäll 
lapparna fins ingen sådan 
Tall Skogh. 

[14 Lundius] Och desse 
Granlappar sälja ochså 
åt Fiälllappar som kallas 
på deras tungomål 
(ruepsess kuesmer) det 
är så mycket som röd 
barck,  

[15, saknas, jfr dock 
Rheen 10 ] 

[15, saknas, jfr dock Graan 
10] 

[15 Lundius] den wär-
dera de hos dem wara 
god. 

Synopsens sakinnehåll 

Författarna börjar med en inledning [1], som visar att det handlar om 
skogssamisk kultur. Ordet för beredd bark hos Rheen (Sauto-petzi) 
nämner Graan senare i sin text [9, Graan]. Kanske ville han dölja sitt 
beroende av Rheen. Hos Lundius motsvarar detta närmast orden att 
samerna tycker att renmjölk med barkmjöl är ”en delicat rätt” [13, 
Lundius]. Passusen om hur barktäkten genomförs visar personlig kun-
skap hos alla författarna. Ett tillägg är att barken redan före beredning 
är söt och att man tar munnen till hjälp för att hålla barksjoken, när de 
lossas från stammen [3a, Graan]. Sjoken är enligt Lundius ca två alnar 
långa [3, Lundius], vilket stämmer med storleken på de barktäktsmär-
ken som man kunnat studera (Zackrisson et al. 2000:105). Man tar 
innerbarken på våren [3b, Graan] eller som Lundius’ säger om 
sommaren vid midsommar. Han tillfogar att barken fläks med en lång 
tunn kniv av ben [3, Lundius]. Sådana föremål finns beskrivna hos 
T.I. Itkonen (I 1948:288 f., 1921:74). Även i svenska (Keyland 
1919:127) och finska bondemiljöer (T. Korhonen 1987:71 f.) fanns 
redskapet som enligt Læstadius kallas käckla i Arjeplog ((1833) 
1977:261). Rheens och Graans ord att barken tas närmast roten på 
tallen, syftar troligen på att barktäkten görs på levande träd [3, Rheen; 
3c, Graan].  

Graan tillägger att barken torkas på stänger [4, Graan]. Det saknas 
hos Lundius [4, Lundius], som däremot skriver att man sätter upp den 
att torka [8, Lundius] innan den stötes sönder. Om innerbarken inte 
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är tillräckligt torr och spröd får man inte det mjöl (närmast ’strö’) 
som är avsikten. Sedan beredes barken i en (kok)grop med eld 
ovanpå. Här är texterna samstämmiga [5–7]. Alla tycks betona att 
sjoken skulle skyddas med näver eller bark. I stället för sand som 
täckmaterial hos Rheen [5, Rheen] nämner Graan mull och torv [5, 
Graan] och Lundius har jord [5, Lundius]. Alla tycks vilja säga att 
man inte använder sten i groparna. Att finna barkberedningsgropar 
utan stenpackning är därför ingen lätt uppgift (Bergman 2005:57 f.). 
För några år sedan gjorde jag och det samiska turist- och kulturföreta-
get Båtsuoj i Gasa, Arjeplog, ett prov med barkberedning. Vi beredde 
barken insvept i näver i en grop med sten och jord omkring och lyck-
ade även på det sättet få en spröd och rödbrun innerbark. Provet 
videofilmades.  

Lundius’ text skiljer sig sedan från de andra. Han talar om att 
man en, tre eller fyra dygn kunde elda på groparna [6, Lundius] och 
han skriver att finfördelningen av barken sker på renskinn [11, 
Lundius], vilket är känt från andra källor (T.I. Itkonen I 1948:290, 
292). Att man blandade bark i renmjölk [12, Lundius] är även omtalat 
senare (Drake (1918) 1979:154). Det som sedan följer om handel 
med bark skall kommenteras i ortnamnsanalysen längre fram. 
Lundius skriver nämligen att skogssamer (”granlappar”) säljer (saU) 
ruepsses guosmar ’röd bark’ till fjällsamerna som anser den vara god 
[14–15, Lundius]. Skogssamerna var tydligen aktiva i beredning och 
avyttring av bark till dem som flyttade till fjällområdena. När Graan 
konstaterar att fjällsamerna inte har tallskog för barktäkt verkar det 
peka i samma riktning [14, Graan]. Ordet (saU) guosmar ’furubark’ 
(’qwosmer’ Lindahl & Öhrling 1780:364) har att göra med stammen 
i verbet (saU) guossmuot ’rostas’, ’bli svedd’. Verbet (saU) guossmuodit 
brukas om att rosta kaffe (Schlachter 1958:54) och en avledning av 
den tvåstaviga verbstammen är guosma ’kaffe’. Det var bra att ha ett 
ord som inte förstods av alla svenskar som kom på besök!  

Guosmar (saU etc.), den rödaktiga beredda bark som man gör 
mjöl av, skall skiljas från guolmas ’tallens innerbark (före beredning)’, 
jfr (saU) guosmarlájbbie ’barkbröd’ (Schlachter 1958:53 f.). I norra 
Arjeplog har även Ruong upptecknat termen guosmarlájbbe ’bark-
bröd’. I en bartta ’korntorknings)bastu’ (lån från fi. pirtti ’pörte’; O. 
Korhonen 1982:165–167) torkades korn efter tröskningen. Med syft-
ning på en bartta sade en meddelare: ”där torkade man furubark, 
guolmas” (Sara Enarsson, Ramanj, I. Ruong 1938). Ordbelägget 
guosmar ack. sg. guossmarav ’torkad guolmas’ kompletteras i en 
uppteckning med ’ihke lin båndah de lik’ endo ednin guosmarlájbev 
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”fastän de var bönder använde de ändå barkbröd” (Arjeplog, I. Ruong 
1937). I lulesamiskan betyder guosmar ’granbarken i savtiden’ 
(Grundström 1946–1954:283). I sydsamiskan är goesmere ’granbark’, 
medan ordet goesmere-jaavvoeh pl. betyder ’mjöl av furubark’ 
(Bergsland & Mattsson Magga 1993:108).  

Innerbark i samisk kost 

Gabriel Tuderus’ text kompletterar synopstexterna med uppgift om 
hur den färdiga innerbarken brukas vid en måltid. Texten lyder i sin 
helhet: 

Effter öfwer stånden Måltid bruka de i staden för Confect, lijka såsom 
miöl sönder stött Furu sawa, hwar utaf de allenast en hand full förtära 
der med den osaltade maten att öfwer Såckra ock krydda [.] Dricken 
består af wattn med sniö beblandat. I staden för bröd brukas barck, 
Salt eller annan salt mat, äga de intet offtare än borgaren dem besöker 
hwarföre är eij under att de äro mycket lättare och durachtigare 
[’uthålligare’] till naturen än annatt folk som dagelig salt mat och 
åtskillige starka drycker bruka. (Tuderus [1672–1679] 1905:21.) 

Graan och Lundius är uppenbart beroende av Rheen, men de visar sig 
även ha personlig kännedom om barktäkt och barkberedning. Mest 
avviker Tuderus genom beskrivningen av hur barkmjöl brukades vid 
måltiden. Den ströddes över maten ungefär som örtkryddor i våra 
dagar och var en ersättning för salt, som på den tiden var en sällsynt 
och dyr vara. Rheen skriver att skogssamerna äter färsk eller torkad 
fisk och kött ”uthan salt och brödh” ([1671] 1897:20).  

Varför betecknades innerbarken som ”söt”? Den åts som en ”con-
fect” och barkmjöl i renmjölk var en ”delicat rätt”. Förklaringen finns 
nog i att den samiska kosten med främst fisk och kött var alltför ensi-
dig för kroppen. Ett begär uppstod efter mineraler och vitaminer. 
Barkmjölet har i moderna undersökningar visat sig kunna vara ett 
kosttillskott i en miljö där vegetabilier saknas. Innerbarken innehåller 
höga värden av bl.a. C-vitamin, B1-vitamin (tiamin) och B2-vitamin 
(riboflavin) som är viktiga för kroppen (MATINE 1979:24 f., Lauri 
& Arstila 2000:35). C-vitaminbrist medförde i gamla dagar skör-
bjugg, en sjukdom i vävnader, skelett och blodkärl (Håglin 1986:71).  

När Linné befann sig i trakten av Luleå, skrev han i sin dagbok att 
skörbjugg var en mycket vanlig sjukdom (scorbutus freqventissimus). 
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Symtomen var sår i munnen och på benen, s.k. surben, sår på tung-
spenen och svullna ben (Linnæus [1732] I 2003:83). När han är i 
fjällbygderna nämner han inga tecken på skörbjugg bland samerna. 
Samma skillnad är beskriven mellan kustbor i Norge och enaresamer i 
Finland. ”De, som för hunger och svält under nödåren tagit sin till-
flykt till kusten, blefvo merendels der rof för den gängse skörbjuggen, 
hvaraf dock de barkätande Enareborne hade föga känning” (Fellman 
1906:248). Samma sak har beskrivits beträffande kust- och inlands-
befolkning i Norge (Urbye 1937:975).  

Trötthet och muskelsvaghet är några symtom på B-vitaminbrist. 
C- och B-vitaminer måste kroppen få kontinuerligt, eftersom de bara 
lagras i begränsad mängd (Håglin 1986:63 f.). Innerbark har även 
höga värden av järn, kalium, kalcium, zink, selen, mangan, krom 
m.m. som är viktiga för hälsan (MATINE 1979:26, Lauri & Arstila 
2000:35 f.). En brist på spannmål och grönsaker kan därför 
kompenseras av mjöl från innerbark. Barkens innehåll av antioxidan-
ter, som har gynnsam inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar, har även 
undersökts. Man har i kliniska undersökningar visat att barkens kate-
kin och epikatekin, som är de flavonoider eller växtantioxidanter det 
rör sig om, har kunnat sänka graden av LDL-kolesterolet hos försöks-
personer. Sänkningen stod i relation till andelen barkmjöl i brödet (17 
resp. 20 %), som försökspersonerna fick (referens prof. Jukka T. 
Salonen, Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto). En 
analys visade att innehållet av flavonoider i innerbarken var 4 000 
mg/kg, vilket skall jämföras med apelsin med ca 500 mg/kg, grönt te 
med ca 360 mg/kg och rödlök med ca 300 mg/kg. Alla sorters bär 
hade lägre värden (referens M. Lehtonen, Kemian laitos, Kuopion 
yliopisto). 

På sin resa genom Ume lappmark fick Zetterstedt revidera sin 
åsikt om barkbrödets betydelse. Han såg att alla de personer ”som i all 
sin tid aldrig njutit annat bröd, ... likväl äro friska, raska och starka, i 
helsa öfverträffande många af dem, som äta råg- och hvetebröd, kre-
mer, bakelser o.s.v.” ((1833) 1980:296). Brödet var motbjudande för 
den ovane, men gav bevisligen kroppskrafter. Bland samerna i norra 
Finland var barkvälling en stående kvällsmat året om och den som ätit 
en ordentlig portion barkvälling sägs ha orkat med ett helt dygns färd 
på skidor. Itkonen hänvisar till Jacob Fellman och skriver att enare-
samiska drängar trots god och närande mat kunde klaga hos sin hus-
bonde över att de inte mådde bra om de inte emellanåt fick barkväl-
ling (T.I. Itkonen 1921:76). Barkgröt och barkvälling omtalas även i 
Sverige (von Schubert 1825a:583,604). 
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Bild 2. Författaren vid en tall med märke efter gammal barktäkt nära byn 
Gasa, Arjeplog. Längden på det barksjok som tagits visar att innerbarken 
brukades till barkmjöl. Man ser tydligt vilken tjocklek tallen hade då bark-
täkten gjordes. Foto: Raili Korhonen. 

Likheter och skillnader i traditionerna 

J.A. Nensén är en känd upptecknare i början av 1800-talet (Drake 
(1918) 1979:XII). En av hans sagesmän använde ordet save både om 
björksav och innerbark från tall. I Lycksele lappmark skrev han att ”de 
rika, som har mycket mjölk, ta mycket save, när de har tid”. Tallens 
innerbark bildade ett ”täcke” som lades ”över ett rep i kåtan att tor-
kas”. När den är torr gnuggas den sönder till mjöl och brukas ”som 
sovel i mjölk, även jämte feta” (Drake (1918) 1979:154). Likheten 
med 1600-talskällorna är tydlig. Enligt Nenséns sagesmän började 
man redan före påsk ”skrapa tallen”, vilket tyder på att man tog in 
delar av tallstammen så som det beskrivs bland enaresamerna (se 
nedan). Att fläka bark utomhus var inte möjligt på vårvintern. Orsa-
ken till att man började så tidigt var troligen arbetet med renarna efter 
kalvningen i maj. Då skulle vajorna mjölkas, vilket var mycket ar-
betskrävande (O. Korhonen 1983:32, 1994:256). Juni månad var 
eljest den bästa tiden för barktäkt, vilket månadsnamnet (saL) 
biehtsemánno ’juni’ visar (jfr biehtse ’tall’). De ”rika, som har mycket 
mjölk”, var de samer som hade många vajor att mjölka och de samlar 
därför bark ”när de har tid”, som Nensén skriver. På samma sätt 
gjorde man i Enare. Där tog man in tre à fyra armstjocka och några 
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alnar långa tallstammar i värmen. När de tinat upp kunde man lossa 
barken, som torkades några dygn på en stång och sedan bereddes i 
hettan framför en glödbädd av vide, som inte lämnade någon bismak 
(T.I. Itkonen I 1948:288 f.). 

I Enare brukades eljest den speciella metoden att ta bark på le-
vande träd under våren, som har så vid spridning. Torkning, värme-
behandling och finfördelning följer samma grundmönster oavsett 
insamlingssätt. Även i norra Finland har tallar med märken efter bark-
täkt kartlagts. I Kemi lappmarks skogssamiska områden återfanns 63 
sådana lokaler. Några fynd gjordes även i sjösamisk bosättning i 
Finnmarken (Bergman et al. 2004:2). Själv har jag i Enare samhälle 
hittat tallar med märken efter barktäkter nära turisthotellets 
parkeringsplats och framför ortens grundskola. Några gamla tallar 
mellan gravarna på kyrkogården har även tydliga barktäktsmärken.  

Barkmjölet intogs enklast ”effter öfwer stånden Måltid” skriver 
Tuderus, men då antagligen blandad med något (Tuderus [1672–
1679] 1905:21). I Enare förekom en blandning av fett från kött eller 
fisk (T.I. Itkonen I 1948:282), vilket kan jämföras med Nenséns ord 
om bark ”jämte feta”. Barkmjöl och innanmätesfett från sik eller 
fiskbuljong och en aning rågmjöl var en delikatess i Enare. Den kalla-
des enligt T.I. Itkonen (I 1948:282) för pajalâs. Från Jokkmokk finns 
också en utförlig beskrivning av barkmjöl blandat med fett (O. 
Korhonen 2000: 271f.). Ordet bajalaš är i modern nordsamiska ordet 
för ’efterrätt’. Den språkliga traditionen består alltså, men det åsyftade 
innehållet har förändrats! 

Barken som handelsvara 

När Lundius skriver att skogssamerna sålde beredd bark till fjällsa-
merna [14–15, Lundius], visar det att barken inte bara var en 
angelägenhet för familjerna själva. Den var en kostresurs även bland 
fjällsamerna och ”den wärdera de hos dem wara god”. Eftersom rätten 
till jakt, bete och växtlighet (skohöbärgning) var knuten till dåtidens 
skatteland, var det troligen landinnehavaren som tog bark inom sitt 
område, om han inte överlät rätten. Från Sverige har jag inga klara 
belägg, men i Enare lappby var rätten till barktäkt reglerad vid sidan 
av fiske och vildrensjakt (T.I. Itkonen II 1948:267). Tydliga parallel-
ler till Lundius uppgift om handel med bark bland samerna finns inte 
heller, men bland bönderna omtalas den ofta.  
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Vid Vojmsjön i Vilhelmina, där det var ont om tall, måste bön-
derna ”fara många mil ned åt Löfliden och Wilhelmina för att köpa sig 
tallbark till nödbröd” (Zetterstedt (1833) 1980:137). I Skansnäs vid 
samma sjö hade fattiga bönder inte råd att köpa korn ”utan åto bark-
bröd, ehuru de måste hemta barken dertill från tallskogarna ända ned 
omkring Wilhelmina Kyrkoby” ((1833) 1980:129). Det var en färd på 
närmare åtta mil. En källa beskriver hur familjer i fjälldalar där tall 
saknades begav sig med alla tjänstehjon och arbetsföra personer för att 
ta bark. De sökte sig ”till en trakt, där det fanns rikligt med tall med 
grön bark långt ned efter stammen”. Barken fördes sedan hem för 
beredning (ULMA 5263:22). Så långt ned som i Stöttingfjällen var 
nybyggarna tvungna att själva köpa tallbarken till sitt bröd, ”emedan 
på bergen ej växa andra träd än gran, björk och asp” (von Schubert 
1825b:370). Enaresamerna som åt barkvälling nästan varje kväll un-
der året, förde stora barkknippen med sig, när de for till trakter där 
det var ont om tallskog (T.I. Itkonen 1921:76).  

Ortnamn och barktäkt/barkberedning 

Under arbetet med samiska ortnamn till offentliga kartor upptäckte 
jag namn som kunde ha med samisk barkhantering att göra. Utgångs-
punkten var termen Sauto-petzi hos Rheen och Graan. Första sam-
mansättningsleden (saU) *savdduo ’(bark)beredning’ kan jämföras 
med (saU) savddie ~ savđđie ’tjärdal’, en välbelagd term i arvidsjaurs-
samiskan (O. Korhonen 2000:279). Ordet återfinns i ett lexikon från 
1780 (Lindahl & Öhrling 1780:396) i artikeln saude ’picaria, tjärdal’ 
sauden tarweb påldet ’bränna tjära’. Samiska savddie ~ savđđie anses gå 
tillbaka på urn. *sauþia, som har en nordisk efterföljare i gotländska 
såide ~ sojde ’tjärdal’ (Koivulehto 1976:34, Tveitane 1979:47). Nära 
det gotländska ordet står fvn. seyðir ’kokgrop (i marken)’. Stam-
varianten (saU) *savdduo i samiskan har återförts på urnordiskt 
*sauþiōn, jfr norska dialektorden saud ’kokning’ och søyda f. ’gjæring 
især i fuktig halm og høi; varmt fugtig ver’ (Koivulehto 1976:35). 
Termerna talar om en behandling av något med hjälp av fukt och 
värme, vilket kanske Graans uppgift om barkknyten täckta av ”Muld 
och torf” också utsäger. Kanske torven fuktades för att avge vatten-
ånga. En inledande beredning enbart i vatten omtalas bland 
bönderna.  
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Karta 1. Ortnamn med bakgrund i samiskt bruk av tallens innerbark. Punk-
terna betecknar de enstaka namn eller namnknippen som i texten nedan 
anförs norrifrån och söderut. Namnens lägen inom de medeltida skogs-
samebyarna framgår tydligt (jfr Filip Hultblads beskrivning 1968).  

Namn i Norrbotten 

Samernas bruk av innerbark återspeglas i ortnamnen. Namnlokalerna 
som nu följer analyseras beträffande geografiska lägen, arkeologiska 
eller historiska uppgifter m.m. för att utröna platsernas anknytning 
till samisk bosättning, näringsaktiviteter, flyttningsvägar etc. Eftersom 
samiskans ljudskick och ortografier varierar anges inom parentes 
förkortning för den varietet det gäller vid varje namn.  
 

Sautoskoski (Vägkartan 31K) är det nordligaste namn som kan 
förknippas med ordstammen (saN) *savdu-. Några mil nordväst om 
Karesuando, möjligen i trakten av Siikavuopio, låg enligt Esajas 
Hackzells karta (1736) över Torneå och Muonio älvar en fors med 
namnet Sautoskoski (fi. kosti ’fors’). Förleden (saN) Savddos-, är en 
nominal avledning med -s av den tvåstaviga stammen *savdu-. Platsen 
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ligger tre à fyra mil sydost om platsen för Rounala forna kapell, som 
byggdes på 1530-talet och revs och flyttades 1796. Detta område låg 
strategiskt i Rounala lappby vid vattenleden utefter Torneå och 
Muonio älvar mellan Bottenviken och kusten i Norge (Korpijaakko-
Labba 1994:69). Berget Kirkkovaara och sjön Kirkkojärvi (fi. kirkko 
’kyrka’) minner om kapellet.  
 I början av 1600-talet beslutade staten om en lämpligare kyrk-
plats längre ned vid älven. Man valde en höjd, ”Tenotäkis backe”, vid 
sammanflödet mellan Lätaseno och Muonio älv, vilket är dagens 
Markkina (saN, Márkan, dvs. ’marknaden’, ’marknadsplatsen’). Den 
nya kyrkan kom nu att ligga i en annan lappby, nämligen 
Suonttavaara (Korpijaakko-Labba 1994:102 f.). Anknytningen till 
Rounala lappby, som Sautoskoski troligen hade, upphörde därmed. 
En aktivitet knuten till barkhantering, som man kan ana bakom 
förleden Savddos-, bör därför rimligen ha tillhört tiden före år 1600. 
Nedanför Siikavuopio har älven flera vikar omgivna av frodigare 
växlighet. Här har fångstgropar och s.k. stalotomter registrerats. Idag 
ligger området på eller strax nedanför västgränsen för fjällnära skog 
(Sveriges nationalatlas. Växter och djur 1996:45).  
 
Savddosjávri (30L) ligger 15 km sydost om Idivuoma. Nordost om 
den 3,5 km långa sjön (saN) Savddosjávri (fi. Sautusjärvi) utbreder sig 
Savddosvárri (fi. Sautusvaara). Från sjön rinner bäcken Savddosjohka 
(fi. Sautusjoki) i sydlig riktning, där även Savddosduottar (fi. 
Sautustunturi) återfinns. Savddosjávri är känd för sina notvarp och på 
den nordvästra stranden hade idivuoma- och mertajärviborna en 
fiskeplats som kallades Sautuskenttä. På den (gräs)vall (fi. kenttä) som 
fanns här hade man en fiskestuga (uppt. Eira Söderholm 1986). 
Området har nu inga träd lämpliga för barktäkt. Det ligger ovanför 
västgränsen för fjällnära skog. I äldre tid kan däremot skogen ha nått 
högre upp. Platsen kan därför av ortsbefolkningen ha utnyttjats för 
barktäkt i kombination med det fiske som bedrevs här. Den stig som 
enligt kartan idag når fram till sjön norrifrån fortsatte förr söderut. 
Platsen hade uppenbarligen tidigare ett centralt läge.  
 
Savddosjávri (29K). Samma namnform återfinns även i Torne lapp-
mark strax nordost om Jukkasjärvi samhälle. Här finns sjön (saN) 
Savddosjávri (fi. Sautusjärvi) och berget Savddosvárri (fi. Sautusvaara). 
Bergnamnet har senare fördelats i Kuusi Sautusvaara (fi. kuusi ’gran’) 
och Palo Sautusvaara (fi. palo ’bränna’) och bakom dem ligger sjön 
Sautusvaaranjärvi. Till namntypen räknar jag också (fi.) Soutusjoki 
och (fi.) Soutuslahti med o i stället för a i första stavelsen (jfr nedan 
under Gällivare). Namnen syftar på en bäck (fi. joki) som rinner ut i 
en vik (fi. lahti) i Torneälven. På grund av namnens läge nära en plats 
med gamla anor, finns det äldre litterära belägg att analysera. De 
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kommer bl.a. från listor över skatteträsk inom de forna lappbyarna 
Tingivara och Siggevara. Siggevara var en skogssameby.  
 Inom Siggevara fanns skatteträsk med namn som är belagda vid 
1500-talets mitt (Ruong 1937:18 f., 64 f.), nämligen Sautthe Tresk 
(1559) och Saudemus (1576). Zetterstedt som studerade natur och 
djurliv nära Jukkasjärvi i början 1800-talet skriver att ”Sautojärvi och 
Jukkasjärvi (träsket) äro de beqwämligaste fiskewatten för Kyrkbyns 
inwånare” (1822:221). Han nämner även ”den stora sjön Sautojärwi” 
(238) och ”stranden af Sauto-järwi” (248). Den namnform han 
använder är alltså identisk med det tvåstaviga namnelementet 
(*savdu-), av vilket avledningen Savddos- kommer. De tvåstaviga 
namnformerna är de vanliga söderut (se Gällivare nedan). Det är osä-
kert om Sauta Jerfi i ett tingsprotokoll från 1686 avser sjön vid 
Jukkasjärvi eller den som följer nedan, dvs. Soutujärvi inom Gällivare 
(Päiviö 2001:49). 
 
Savdijávri (28K) i Gällivare, Lule lappmark, med det finska namnet 
Soutujärvi (tidigare Soutojärvi) ligger ca 7 km söder om Kaitumälven. 
Gränsen mellan Siggevare och Sjokksjokks skogssamebyar gick ge-
nom denna trakt. Vid sjön ligger (saN) Savdivárri (fi. Soutuvaara). 
Mycket talar för att en markant udde i sjön, (fi.) Soutuniemi med 
fynd av gammal bosättning, är den primära namnlokalen. Sekundära 
namn är (fi.) Soutuvaarantausjoki och (fi.) Soutuvaarantausjärvi 
’bäcken resp. sjön bakom Soutuvaara’. Området kring sjön Savdijávri 
har god vattenförbindelse med Kaitumälven.  
 Sjönamnet återfinns i fogderäkenskaper för Siggevare (jfr ovan), 
nämligen Sowtho (1568), Såudhe (1576), Såudo (1594) och Soude 
träsk (1595) (Ruong 1937:64 f.). Med syftning på Sjokksjokks 
skogssameby finns vidare namnformerna Sauffwe Träsk, möjligen 
Sauffwer Träsk (1559), (ett nybygge vid) Soutojärvi (1680-talet), 
(nybyggessyner i) Sautasjärv (1754) samt Soutojerf (1763). Esajas 
Esajasson i Savdajerf ~ Sautojerf tvistade om fisket i Sautojerf (1786) 
(Sköld 1992:146, 148, 165 f., 175). Från von Schuberts resa i 
Gällivare finns namnformen Sautajervi, en by med ”2 gårdar, med 2 
familjer (har kor och renar)” (von Schubert 1825b:406). Pehr 
Högström, den förste kyrkoherden i Gällivare församling inrättad 
1742, besökte platsen för kyrka och boställe i Gällivare. Därifrån åter-
vände han till sitt ”tagna qvarter uti nybygget Sautsjärf”. Han bodde 
sedan en vinter i Soutujärvi före flyttningen till Gällivare. Under de 
svåra år som inträffade ”fans det litet til uppehälle i det bebodda lan-
det, men nästan alsintet i fiälmarkerna. Jag lefde alltså mäst af miölk, 
fersk eller torkad fisk och något fogel” (1774:23), skriver han. Väx-
lingen mellan de olika namnformerna finner man även hos Högström 
som nämner ”Sauts- eller Sauto-järwi”. Jag har i området nordväst 
om sjön hittat spridda barktäkter både på enstaka levande träd, 
högstubbar och på lågor samt några kokgropar.  
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 Dokumenten visar namnformer möjliga att knyta både till (saN) 
Savdi- (Såudhe, Soude träsk, Sauffwe Träsk), Savdu- (Sowtho, Såudo, 
Soutojärvi, Soutojerf, Sautojerf) och Savda- (Savdajerf, Sautajervi). 
Den avledda formen med -s verkar även finnas i några belägg, nämli-
gen Sautasjärv (1754) och Sautsjärf (1774). Ett tvåstavigt nomen 
(substantiv eller adjektiv) kan i samiskan i andra stavelsen ha á (långt 
a), a, i eller u (mera sällan e eller o) enligt den ortografi som gäller 
här. De alternativa vokalerna o ~ å av samiskt a i namnen ovan har 
inte samiskt ursprung utan kan delvis bero på en påverkan från fi. 
soutaa ’(att) ro’ och soutu ’rodd’. Företeelsen finns dock även söder 
om finskspråkigt område (se Arvidsjaur nedan). De samiska namnfor-
merna härrör från uppteckningar med samer i byn Kaitum (saN 
Njavvi) fyra mil väster om Soutujärvi. Collinder föreslår en etymologi 
knuten till savdat ’(opersonligt) det blir molnigt, disigt, regn- eller 
snödigert’ (Collinder 1964:190). 
 
Savdávrre (27K). Två kilometer söder om Nattavare stationssamhälle 
ligger en mindre sjö, som på generalstabskartan skrivs Soutjvi (-jvi = 
jauri). Samiska namnbelägg ger uttalet (saL) Savdávrre, som är en 
sammandragning av (saL) Savddo- eller Savdde- och -jávrre (här 
förkortat till -ávrre efter förled med bortfall av andra stavelsens vokal). 
Trakten runt sjön har gles tallskog och våtmarker, där jag funnit 
spridda barktäkter på högstubbar och tecken på gammal äggtäkt (ut-
huggna håligheter i stammar). Ett antal Saiti-namn (jfr saL sájtte 
’spjut’), Saitivuoma, Saitijoki, Iso Saitijärvi med Saitaurkielinen 
(syftande på en myr, bäck, sjö respektive höjdsträckning) tre kilome-
ter söder och sydväst om Savdávrre, kan eventuellt vara en folklig om-
vandling av förleden Savd- ~ Savdde-. 
 Nattavaara by, en av de äldsta i Gällivare, ligger fyra kilometer 
nordost om Savdávrre. Nybyggaren Mickel Ryss slog sig ned här i 
mitten av 1670-talet och byn växte snabbt till den största i Lule lapp-
mark (Hultblad 1940:40). I Muorkafors drygt två mil söder om 
Nattavara, såg Jon Engström i början av 1800-talet ”furorna kull-
fällda och afbarkade, på en kvarts mils afstånd från bostäderna”. Han 
orienterade sig till närmaste by med ledning av avbarkade tallar. 
Befolkningen hade bara barkbröd, mjölk och litet renkött att livnära 
sig av. Samma syn mötte honom i Porsi vid Stora Luleälven. Där var 
”furorna kullfällde och afbarkade, för att användas på vanligt sätt till 
föda för folk och kreatur” (Engström 1834b:13, 18 f.). Namnet 
Savdávrre kan vara ett minne från ett intensivt bruk av skogen för 
bark bland nybyggarna, men det kan även vara fråga om ett betydligt 
äldre samiskt resursutnyttjande inom Sjokksjokks skogssameby.  
 
Savdurjávrrie (25J). En halv mil sydost om Moskosels samhälle söder 
om Piteälven finns sjön (saU) Savdurjávrrie (Sauturjaure). Namnet 
skrevs tidigare Sauterjaure på kartan och upptecknades som 
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Sauturjaure ~ Sautur (Harald Grundström). Terrängen har ett tiotal 
mindre sjöar och tallskog i en skyddad dalsträckning. Vissa områden 
är nu kalavverkade. Under ett par veckor under två somrar har jag 
sökt skattelandsgränser och barktäkter i området. En imponerande 
gränssten (O. Korhonen 2002b:36, 39 f.) och några gränstallar 
(2002a:26 f.) samt spridda barktäkter på högstubbar och lågor blev 
resultatet. Härdar och en kokgrop registrerades också på 
Savdurjávrries sydöstra strand. Sjöarna kring Moskosel har god 
vattenförbindelse norrut mot Piteälven (jfr läget av Savdijávri i 
Gällivare vid Kaitumälven). 
 Namnet Savdurjávrrie (umesamisk stavning från Varjisån och sö-
derut) har den pleonastiska efterleden -jávrrie ’sjö’ fogad till Savdur-. 
Utan -jávrrie hade namnet kunnat skrivas *Savddure, varvid -ure åter-
ger ordet -jávrrie ’sjö’ på samma sätt som i namnet Ráhkkure av 
ráhkkuo ’notfiske under isen’. Eftersom ett samiskt nomen alltid är 
minst tvåstavigt, saknar Savd- ~ Savdd- uppgift om andra stavelsens 
vokal. Den kan i umesamiskan vara á (långt a-ljud), a, ie eller uo. I 
detta fall är ie (Savddie-) eller uo (Savdduo-) de rimliga vokalerna (saU 
ie och uo motsvarar saL e och o samt saN i och u). Vilka alternativ ger 
då äldre namnformer? Sådana finns i häradsrätternas lappskatte-
landssyner (Landsarkivet, Härnösand). Sjön ligger inom Moskosels 
skatteland med gräns mot Lomträsklandet sydost om Savdurjávrrie. I 
syneprotokoll från 1841 nämns fiske i ”Moskesoen, Lullejaur, 
Soutejaur med dess Lobbel”. Ett kåtaställe kallas 1846 för 
Soutejaurkåte och ett av ”skogräsställena” var Soutejaurjock, bäcken i 
nordlig riktning från sjön. Nybyggessynen 1824 för ”Måskesoen”, 
dvs. Moskosels skatteland, gav bl.a. rätt till fiske i ”Soutejaur med 3ne 

Lobbel” (saU luobbale ’vidare del av å eller älv’).  
 Namnformerna Soutejaur, Soutejaurkåte och Soutejaurjock visar 
vokalen o av a i första stavelsen liksom inom Gällivare (jfr ovan). Jag 
har hos svensktalande ortsbor i Moskosel registrerat uttalet [Soutur]. 
De samiska namnbeläggen pekar därför tillbaka på Savddie-. Det 
finns även ett namn i Moskosels samhälle, som bör nämnas. En cent-
ralt belägen udde med äldre bebyggelse söder om ortens campingplats 
kallas av samerna Bárkkuonjuönies ’Barkudden’. Förleden Bárkkuo- 
betyder ’ytterbark (på barrträd)’. Namnet är troligen ett samiskt lån 
från den svenska namnformen, som i sin tur har med innerbark att 
göra (jfr saU guolmas ’innerbark’). Här bör tilläggas att en tjärn, kar-
tans Trolltjärn, knappt 1 km sydost om Savdurjávrrie, har uppteck-
nats i ljudskicket Saftetjärn (K.B. Wiklund). I namn nära Arvidsjaur 
förekommer Safte- (även Sapte- och Sapta-) med sådana lägen att ett 
ursprung i appellativet savddie kan antas (jfr nedan). Ingen annan lik-
nande samisk ordstam finns att knyta namnelementet till, vilket 
underlättar bedömningen. Namnet Saftetjärn kan därför tydas som 
’tjärnen som har anknytning till *Savddiejávrrie’. 
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Saptture (Arvidsjaur, 24J). Namnformen är knuten till tre tjärnar ca 
1,5 respektive 2,5 km norr om Arvidsjaurs flygplats och 5 km från 
samhällets centrum, nämligen (saU) Uhtsa Saptture (Lill-Saftejaure), 
Nuortta Saptture (Norra Saftejaure) och Årjjie Saptture (Södra 
Saftejaure). Namnelementet Sapt- ~ Saptt- har här tidigare troligen 
avsett skogsområdet runt tjärnarna. Kartans namn grundar sig på 
svensk namntradition, medan de samiska härrör från fältuppteck-
ningar med samisktalande. Området är sedan några årtionden 
kalavverkat och planterat med contortatall. I enstaka våtmarksdungar 
finns träd med barktäkter. Ett övergivet mjölkningsgärde en kilome-
ter norr om Uhtsa Saptture har en vagt skönjbar kåtagrund, inslagna 
kilar i granar (underlag för mjölkkärl) och barktäkter till sentrådshöl-
jen (se bild 1). Den barktäktstypen är kortare än för barkmjöl (se bild 
2, jfr Zackrisson et al. 2000:105, Ryd 1996). 
 I början av 1600-talet skulle platsen för en kyrka beslutas för sa-
mer tillhörande Pite och Ume lappmarker. Resultatet blev att en 
kyrka byggdes både i Lycksele och Arvidsjaur (Bergling 1964:162, 
Nordberg 1973:31 f.). I Arvidsjaur placerades den på en plats nära 
nuvarande gamla prästgården, som fram till idag kallas Dálvvadas. Jag 
har beskrivit namntypen bl.a. för Jokkmokks del (Andersson et al. 
2005:162, 170). Ordet (saU) dálvvadis ~ dálvvadas är belagt i 
betydelsen ’marknadsplats’ (Lindahl & Öhrling 1780:457) och 
förekommer i ett flertal natur- och bebyggelsenamn. Ursprungligen 
var det termen för den plats där byns familjer tillbringade vintern (jfr 
saU, dálvvie ’vinter’). Under våren var Arvidsjaurssjön, drygt två 
kilometer sydväst om Saptture-sjöarna, viktig för fiske och äggtäkt 
(Lundius [1672–1679] 1905:16, jfr saU árvies ’givmild’, ’rikt gi-
vande’). Till naturresurserna hörde uppenbarligen även tillgången på 
lämplig skog för barktäkt. 
 Under 1600-talet kom Arvidsjaurssjön att ligga på färdleden som 
förband kusten med silvergruvan i Nasafjäll. Gruvdriften där pågick 
åren 1635–1659 under sin första period. Leden sträckte sig via 
Arvidsjaurssjön västerut över sjöar och landsträckor fram till Storbod-
fjärden i Storavan (Bromé 1923:150, 153). Nu blev trakterna kring 
Arvidsjaur viktiga för alla dem som behövde proviant i fjällen. Det är 
högst troligt att innerbark tillhörde de produkter som fraktades väs-
terut. Men att producera den var rimligen en angelägenhet för ortens 
samer. I den kontexten kan man troligen sätta in Saptture-namnen. 
De tre tjärnarna, mindre än en halv kilometer i diameter, ligger i en 
terräng som bör ha haft ypperlig tallskog före de många avverkning-
arna. Nasafjällsledens norra sträckning förbi Arvidsjaur, som ännu 
delvis kan skönjas i terrängen, följdes av en sydligare (Hoppe et al. 
1996:106). Den blir aktuell i samband med de namn som härnäst 
skall analyseras.  
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Saptture (nära Abborrträsk 24J). Ca två mil söder om Arvidsjaur lig-
ger byn Abborrträsk. Ytterligare fyra kilometer söderut vid dagens 
landsväg mot Skellefteå finner man vattnen Saptture (Safttjärnen) och 
Bijjiebe Saptture (Övre Safttjärnen). Skogen är här till största delen 
avverkad och jag hittade vid en kortare inventering inga barktäkter. 
Märken efter gammal samisk barktäkt finns däremot i ett domän-
reservat vid Storsundet nära Myrträsk ca 6 km i sydsydostlig riktning 
från Saptture. Förbi denna plats sträckte sig den södra färdleden till 
Nasafjäll i Arjeplogsfjällen. Arbetet med en ”kärrväg” från Skellefteå 
till Avaviken vid Storavan påbörjades 1642. Det framhölls att om 
Nasafjälls silverbruk skall ha framgång ”måste det om vintern som 
sommaren provianteras”. Denna sydligare sträcka ansågs mindre be-
svärlig än den norra förbi Arvidsjaur (Bromé 1923:160 f.).  
 De som ville bosätta sig vid färdleden befriades från knekttjänst 
och fick andra förmåner. Redan tidigare hade tre finnar bosatt sig i 
Lappträsk (Moräng) nära Glommersträsk. De hade varit nära att dö 
av svält på grund av den missväxt som inträffade 1638–1639 (Bromé 
1923:110). Arbetarna i fjällvärlden upplevde också svält och 
umbäranden. Det är därför troligt att man förutom proviant från kus-
ten även brukade den resurs som mjöl av innerbark innebar. En mer 
intensiv insamling och beredning av tallbark skulle kunna knytas till 
trakten omkring de två (saU) Saptture-tjärnarna. Avståndet mellan 
tjärnarna och färdleden är inte mer än två kilometer. Ledens sträck-
ning har lokaliserats med hjälp av kavelbroar i myrarna (Hoppe et al. 
1996:107–110) Man får anta att förleden i namnet Saptture här lik-
som vid Arvidsjaur ursprungligen syftade på ett område i terrängen.  
 Ned till Moskosel har ortnamnen en konsonantism som inte 
nämnvärt avviker från varandra. Den är med de nu gällande 
ortografierna i saN, saL och saU vd eller vdd (som beror på samiskans 
stadieväxling). I Arvidsjaur möter vi dessutom konsonantkombinatio-
nerna ft och pt (Safte- och Sapte-) i äldre och yngre namnbelägg. Stav-
ningen pt kan sammanställas med vd och förklaras med att v (i vd) i 
samiskan är en s.k. halvvokal följd av d, som i samiskan är en icke 
tonande konsonant (uttalas utan stämton). Konsonanten uppfattas av 
svensktalande närmast som ett t. Det innebär att v före en konsonant 
utan stämton också blir tonlös; v uppfattas således som ett f följt av 
ett t (ft). Beträffande alternativen ft ~ pt kan man påminna sig ny-
byggarmålens recept ~ receft. Vid ett återlån till samiskan av sv. 
Saft(e)- kan i varje fall bara Sapt(e)- komma i fråga. Konsonant-
kombinationen ft saknas i genuina samiska ord (jfr Lehtiranta 1992: 
48).  
 
Sáptá (27K) och Savda (26J). Nu kan även namnformerna Sáptá och 
Savda förklaras. Bebyggelsenamnet Sapta, upptecknat som (saL) 
Sáptá, finns fyra kilometer nordväst om Högträsk i södra Gällivare. 
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Uppteckningarnas Saffta, tolkat som (saL) Savda, finns nära byn 
Puottaure, södra Jokkmokk. Det förstnämnda namnet åsyftar några 
gårdar vid en översilningsmyr med tilloppsdiken och dammanlägg-
ningar. Odlingen är inhägnad med ett flera kilometer långt stock-
gärde, av vilket man nu bara ser murknade rester av fogknutarna. 
Gärdets funktion var antingen att stänga inne kreatur eller att hindra 
betning av renar på odlad mark. Kåddjebäcken, som rinner genom en 
central myrmark, innehåller ordet (saL) gådje ’(ren)gärde’, känt i 
Gällivare (Grundström 1946–1954:313 f.). Ordet kan ha både en 
nordisk och finsk etymologi (SSA I 426 f., Collinder 1964:94). Den 
finska kan ha fog för sig genom det faktum att sonsonen till den 
finske nybyggaren Jakob Grelsson i Kuouka, Jakob Isaksson, år 1810 
nämns som sökande till ett nybygge i Njetsavare 7 km väster om 
Sáptá. Men det var Jakobs bror Jöns Isaksson som 1832 bosatte sig 
här (Hultblad 1968:293). Bland fiskevatten på det skatteland inom 
Sjokksjokks skogssameby där nybygget låg återfinner man Kaltisjaur, 
Sapta, Njallaure m.fl. namn. År 1834 nämns Jöns Isaksson som 
nybyggare utan renar (1968:432). 
 Namnet (saL) Savda två kilometer norr om Puottaure, södra 
Jokkmokk, kan antingen knytas till skogssamen Nils Larsson Lussis 
nybygge, anlagt här 1805, eller till komminister Jonas Högling som 
redan på 1740-talet sökte tillstånd till nybygge i Puottaure. Han fick 
dock avslag på grund av otillräcklig åkermark (Hultblad 1968:303). 
Högling var den person som Linné träffade på sin lappländska resa i 
Jokkmokk och kom i dispyt med (Linnæus [1732] I 2003:90 f.). 
Ännu efter resan kan Linné inte hålla tillbaka sin förtret över 
Höglings enfald och beskriver honom som ”ett Afskrap, Brutall och 
olärd man” (Linnæus [1732] II 2003:404). Högling lär i alla fall ha 
varit händig ([1732] II 2003:408) och kanske en flitig odlare, som 
även använde skogens resurser när odlingsbetingelserna var dåliga. 
Men även skogssamen Nils Larsson Lussi, som en mansålder senare 
var verksam här, kan vara namnets upphovsman. 
 
Savdduogielas (24I). Det samiska namnet motsvarar kartans 
Långtjärnheden fyra kilometer ostsydost Avaviken, en vik i Storavans 
sydöstra del. Äldre renskötare har i ett namnprojekt i Arvidsjaur 
meddelat namnet (saU) Savdduogielas (gielas ’hed’). Senare fann jag 
det även i en skattelandssyn för Gardnejaurs skatteland från 1820. 
Dokumentet nämner att ”Renbetesland äro Tålke Lasko, Souto-varii-
hedarne...” Det innebär att sagesmän i vår tid kunde förmedla en 
namnuppgift som har en nästan två hundra år gammal muntlig tradi-
tion. Den långsträckta heden ligger på den södra nasafjällsleden, som 
i Avaviken övergår i en lång sjöled. På sjöar och över kortare land-
sträckor nådde man fram till Jäkkvik via Arjeplog (Bromé 1923:159–
161). Eftersom färdleden sträcker sig längs Sjöträskholmen, ett nio 
kilometer långt landområde omgivet av vatten, vet vi att leden passe-
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rar Långtjärnheden. Både före och efter de två nasafjällsperioderna 
(den senare varade åren 1774–1810) har den 2,5 mil långa sträckan 
mellan Avaviken och Arvidsjaur varit viktig för resenärer. Heden låg 
därför på en central kommunikationsled och ett skogligt resursutnytt-
jande kan här ha varit mycket äldre än från 1600-talet.  
 
Gålmas (25H, 25I). En ny namntyp med anknytning till barkhanter-
ing möter oss i närheten av Arjeplog. Platsen ligger en halv mil öster 
om samhället och bildar ett namnknippe med förleden (saArj) 
Gålmas- (kartans Kålmis-), nämligen sjöarna Stuor-Gålmas (Stor-
Kålmis) och Unna-Gålmas (Lill-Kålmis) samt berget Gålmasvárre 
(Kålmisberget). På generalstabskartan från sekelskiftet 1900 finns 
även Kolmisl., uttytt som Gålmasluoktta (luoktta ’vik’). Viken heter 
nu (saArj) Gullesvuöhppe av gulles ’(gammal) storgädda’ och vuöhppe 
’vik med trång mynning’. Sådana vikar var viktiga för fångst av vår-
lekande gäddor. Den trånga mynningen är nu borta på grund av att 
sjöns vattennivå är höjd. Namnlokalen ingår i sommarlandet för 
Västra Kikkejaurs skogssameby. Byn har huvudsaklig utbredning i 
Arvidsjaur men en västlig utlöpare når upp till tätorten Arjeplog 
(Manker 1968:94). Gränsen för skogssamisk renskötsel låg förr t.o.m. 
ännu längre västerut enligt Ruong (1943:IV). Den nordliga gränsen 
för umesamiskan når hit upp och fortsätter västerut mot Laisvall, där 
Maskaurs skogssameby ligger. Den följer därefter Laisälven mot 
riksgränsen. Umesamiskan omfattar således ett mindre område i södra 
Arjeplog förutom hela Sorsele, Malå och Arvidsjaurs kommuner samt 
norra Tärna.  
 Namnelementet (saArj) Gålmas- kommer av (saArj, saL) guolmas 
’innersta vita lagret i tallens bark (även i granens)’ (Grundström 
1946–1954:274, Lagercrantz I 1939:370). Ordet återfinns i de östliga 
samiska varieterna skoltsamiskan (T.I. Itkonen I 1958:173) och 
enaresamiskan (E. Itkonen I 1986–1989:412) och når över nord-
samiskan (Nielsen (1932–1962) I 1979:222) ned till lulesamiskan 
med syftning på tallens cambium. I Vefsen betyder (saS) goelmese ’skal 
(t.ex. på potatis)’ (Lagercrantz 1926:59, Bergsland & Mattsson 
Magga 1993:107). I Arjeplog syftar guolmas alltså på innerbark från 
tallen. Men hur kan diftongen uo i guolmas och enkelvokalen å i 
Gålmas förklaras? Vi har här ett exempel på att man även i samiska 
namnbelägg finner ljudskick som är resultatet av svensk påverkan. 
Det berör särskilt samiskans diftonger. Det samiska ordet suovas ’lätt-
rökt renkött’, numera en vanlig produkt i handeln, stavas vanligen 
helt korrekt i annonser (vid sidan av det felaktiga souvas), men uttalas 
oftast såvas, dvs. diftongen återges som lång enkelvokal. Vokalerna i 
suovas och guolmas är i samiskan identiska.  
 Området vid sjöarna har undersökts av arkeologer från 1980-talet 
och framåt. Ett stort antal eldstäder och fångstgropar har registrerats 
men även kokgropar. Utgrävningar har gjorts i flera omgångar 
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(Bergman 1988:129–143). Förutom friliggande kokgropar har i fem 
fall en speciell form av fördjupningar intill härdar konstaterats. De 
ligger en halv meter från härdkanten, har konisk form och ett djup av 
10–20 cm och en diameter av ca 20 cm. Fördjupningarnas funktion 
är inte klarlagd (Bergman 2005:57 f.). Fynd i härdområdet pekar mot 
att boplatsen har varit utnyttjad från 900-talet e.Kr. och framåt till 
modern tid (Bergman 1988:139). Namnet Gålmas visar på insamling 
av innerbark, som troligen var kombinerad med beredning. Områdets 
mycket speciella läge i östra delen av Hornavan kan ha gynnat avytt-
ring av bark till fjällsamer långt tillbaka i tiden men även senare till 
personal vid gruva och smältverk i Arjeplogs fjällvärld.  
 Området nära Arjeplog ligger inom Västra Kikkejaurs skogssame-
bys västra del. Det omnämns i samisk jojktradition som ett idealiskt 
sommarland. Trakterna mellan de många sjöarna kallas i jojktexterna 
(saArj) Seldutnjuones eller (saU) Syöldatenjuönies ’Skellefteälvsnäset’. 
’Vidsträckt är Seldutnjuones, som ännu gömmer renflockarna ---, lik-
väl grymtar det överallt på Seldutnjuones, och ännu idag synes hjor-
dar på Seldutnjuones’ (Grundström II 1958–1963:54). Före 
tamrenskötselns tid bör vildrensjakten ha varit givande i det kilfor-
made området. Trånga passager på flyttstråken gynnade jakten. Fisket 
under gäddans lektid om våren förmedlas av namnet Gullesvuöhppe 
nära namnknippet med Gålmas-namn. En kombination av jakt, 
fångst och skogligt resursutnyttjande återspeglar sig således i ortnam-
nen, den sistnämnda näringsutövningen av Gålmas-namnen. 
 
Savddal och Sáptátjåhkkå (26G, 26H). Nära fjällbyn Jäkkvik, 
Arjeplog, finns även namn att analysera. Enligt häradsrättens dombok 
för 1867–1876 (Landsarkivet i Härnösand) ansökte lappmannen Jon 
Larsson i Semisjaurs by 1867 om syn av de tre ”renbetestrakterna” 
Tjittjok (saArj, Tjidtják), även kallat Kesats (Giesádasá), Garfva (jfr 
Gárvajávrre) och Jacka Goppe (jfr Gåhpejågåtj) eller Saptapoulta (jfr 
saArj, Sáptátjåhkkå). Landen låg 8 mil från Arjeplog och deras gränser 
beskrivs noga. Det sista landet var ca 1 mil långt och ¾ mil brett och 
låg vid en västlig vik av Hornavan nära bosättningen (saArj) Savddal 
(Lagercrantz II 1939:764). I närheten fanns Lövmokks kapell, byggt 
1777 och 1886 flyttat till Jäkkvik fyra kilometer i sydlig riktning. 
Den första nybyggaren där (1779) var Carl Læstadius, far till Lars 
Levi Læstadius. 
 Om Saptapoulta (saArj, buoldda ’bergssluttning’) sägs att 
”...råsträckningen vänder sig i Söder öfver Fjellet och Skogslandet till 
Hornafvan och Säudoll viken (Savddalluoktta, saArj. luoktta ’vik’), der 
råsträckningen vänder sig i nordväst efter Hornafva stranden opp till 
Kappell strömmarna Harre Suon (Hárresavvun) och voujatj Suon 
(Vuojatsavvun, saArj. savvun ’sel’ )...” Förleden Vuojat- betyder ’sim-
ställe för renar’, dvs. en plats där renskötaren med sina renar kan pas-
sera ett vattendrag. Sådana ställen utnyttjades förr även vid vildrens-
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jakt. Här fanns Saptajaur (Sáptájávre, -jávre pl. av jávrre), bergen 
Sappta pouuta, troligen dagens Sáptátjåhkkå (saArj. buovdda 
’berg/fjäll som är kalt på toppen’), och Pietsekets-varats (jfr sjön 
Bietsegietjjávrátj). Skohöställen var Aika Råtto och Säutull Råtto 
(råhto ’videsnår’).  
 Några av namnen är redan analyserade (se Sáptá- i Arvidsjaur). 
Beträffande namnen Säudoll (syftande på en vik) och Säutull Råtto 
kan man utgå från (saArj.) *savddo-, som före avledningsändelsen l 
har starkstadium (vdd) och vokalförkortning (o > u). Före andra 
stavelsens korta u inträder arjeplogssamiskans (i- och) u-omljud, som 
i det här fallet medför att första stavelsens a blir ett ä-ljud av varie-
rande öppenhetsgrad (beroende på underdialekt). Dokumentets 
Säudoll/Säutull kan därför skrivas *Sevddul eller *Sävddul- och härle-
das ur (saArj) *savddo. När Nensén anför formen SautolLuokt är det 
en namnform utan omljud. Generalstabskartan har däremot 
Savdoluokta, vilket visar den tvåstaviga grundformen ur vilken de 
andra skrivningarna av namnet kan härledas. 
 I trakten av Savddal, viken Savddalluoktta och berget 
Savddalvárátj finner man namnelementet biehtse- ’tall’ i 
Bietsegietjvárátj (-gietj- av giehtje ’ände’, ’ända’) som syftar på en nord-
lig del av ett tallskogsbestånd som sträcker sig från Savddalluoktta upp 
till kartans Aigajåkkå (Ájkkajåhkå, jåhkå ’bäck’) och berget Aigavare 
(Ájkkavárre). Aika Råtto, våtmark med videsnår där skohö bärgades, 
låg troligen vid den nämnda bäcken. Andra namn med Aika- i 
dokumentet är Aika Poulltas (Ájkkabuoldatj), Aika vari (Ájkkavárre), 
Aika vares-likaspoullta (Ájkkaváre lijgásbuoldda) och Aika jaurats 
(Ájkkajávrátj). De syftar i tur och ordning på en mindre höjd, ett 
berg resp. ett mindre berg med en extra utlöpare samt en tjärn och ut-
går alla från appellativet ájkka ~ hájkka ’grov, gammal fura med kärn-
ved’. Till dagens karta har namnen på ett berg, en bäck och en sjö 
bevarats. Alla platserna kan knytas till gammal tallskog, som genom 
sitt läge nära Savddal troligen kan förknippas med utnyttjande av tall-
bark i gammal tid. Dalgången i nordvästlig riktning från viken omges 
av skyddande höjdsträckningar.  
 
Gålnås (26G). I ett barktäktsområde vid sjön Sädvajaure 25 km väster 
om Savddal finns det några tjärnar och ett berg med identiska 
namnförled. Det är generalstabskartans Kålmåsj[aure], motsvarande 
sjöarna (saArj) Gålnåsjávre (pl.) och Vuolle-Gålnåsjávre (pl., Vuolle- 
’nedre’) samt berget Gålnåsvárddo (jfr várddo ’berg/fjäll med vid ut-
sikt’). Före en av regleringarna av sjön Sädvajaure fann man i en 
inventering 136 barktäkter runt sjön. Av dem fanns 95 i området vid 
tjärnarna (Niklasson et al. 1994:186). Årsringsdateringarna visade på 
bruk av skogen för barkinsamling från slutet av 1600-talet och 250 år 
framåt (1994:188). Eftersom Silbojokks smältverk, dit malm från 
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Nasafjäll fördes, var verksamt 1636–1659, kan man dra slutsatsen att 
de träd som brukades till bark för den hungrande brukspersonalen 
fälldes på svenskt manér för intensiv barkfläkning och därför inte har 
blivit bevarade. Barktäkt på levande träd som har daterats är därför 
utnyttjade av samer och tillhör tiden efter den första gruvbrytningen. 
Fångstgropssystem öster om Gålnåsjávre förstärker intrycket att denna 
trakt har varit viktig för någon grupp av samer under lång tid.  
 Generalstabskartans Kålmås- kan jämföras med Gålmas- vid 
Arjeplog. Andra stavelsens å respektive a beror på vokalismer i de 
underdialekter det är fråga om. Framåtriktad vokalassimilation, som 
är kännetecknande för lulesamiskan och delar av arjeplogssamiskan, 
innebär en övergång av kort a > å i andra stavelsen (jfr saN johka, saL 
jåhkå) efter kort å i första stavelsen. Gålmas- med långt å nära 
Arjeplog berörs inte av denna regel. Däremot kan övergången ske i 
Tjidtjak-området (Lehtiranta 1992:79, 182), jfr hållåt /hå:llåt/ ’tala’ 
och saL (Jokkmokk) hållat /hå:llat/ och saU (Arvidsjaur) hållat 
/hå:llat/. Generalstabskartans Kålmås- kan därför skrivas Gålmås- och 
tolkas ur guolmas med de argument som gavs vid namnet Gålmas 
ovan. Sigvard Wallström (1941) upptecknade båda de nu diskuterade 
vokalismerna: Kålnasjaur + Kålnåsjokk. De ljudmässigt närstående 
konsonanterna lm > ln går inte tillbaka på någon samisk växling utan 
måste tolkas som en vacklan i traderingen av namnen.  

Namn i Västerbotten 

Savdåjvvie (24H) är ett mindre berg intill Abmoberget, 668 m.ö.h., 
på Vindelälvens östra sida ca 17 km sydsydost Sorsele. Kartans namn-
form Seudåive (omljudsform) kan med normerad stavning skrivas 
(saU) Savdåjvvie. Öster om berget ligger Norr-Seudomyran, 
korresponderande till Nederstmyran, som dock saknar förleden 
Seudo-. Namnen antyder ett namnknippe i likhet med flera tidigare 
nämnda namnlokaler. Savdåjvvie tillhörde 1822 Abmofjälls 
(’Admofjälls’) skatteland, där landinnehavaren Thomas Nilsson i 
Granbyn ansökte om rätt att grunda ett nybygge. Synemännen fann 
att det vid Krutträsket 9 km nordnordväst om Savdåjvvie, där hans 
bovall och rovland fanns, var alltför mager jordmån för odling. De 
avslog därför hans ansökan ”om dett icke annat än Stenberg befunnes 
i hela Negden”. Sökandens avsikt var nog primärt att säkra rätten till 
den renskötsel han bedrev på skattelandet. Savdåjvvie med omgivning 
har nu stora kalhuggna områden avbrutna av myrmarker. Den skog 
som har sparats är storvuxen. Inga barktäkter har hittats. Förleden 
Savd- är i likhet med ovannämnda namn kortform av Savdduo- eller 
Savddie-. 
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 Savdåjvvie ligger på den forna Lajsbyns marker. Den skogssame-
byn hade sitt namn av Laisälven, som mynnar i Vindelälven ca 8 km 
norr om Sorsele. Byn låg norr om den andra skogssamebyn Umbyn i 
Ume lappmark. Lajsbyn (Laiszby) överfördes genom ett beslut 1606 
från Pite lappmark till Ume lappmark inför byggandet av en kyrka i 
Lycksele (Nordberg 1973:31) och gick senare upp i den sameby som 
idag kallas Grans sameby. På lantmätare Jonas Geddas karta från 1671 
över Ume lappmark (Riksarkivet) hade Granbyn (Graan Byen) och 
Umbyn (Uhmeå Byen) ännu inte den långsträckta öst-västliga form 
(Bergsland 1978:82) som samebyarna nu har. Terrängen vid Savdå-
jvvie har före nutida avverkningar haft god tillgång på tallskog. Plat-
sen ligger vid en del av Vindelälven som öppnar sig i långsträckta 
sjöar västerut (Nedre Gautsträsket, Storvindeln och Övre Gauts-
träsket) och liknar därmed den miljö som flera av de tidigare be-
skrivna namnlokalerna har. 
 
Sautemjaure (23I). Detta sjönamn, som återfinns på Jonas Geddas 
karta från 1671 inom skattelandet Sweither, täcker en stor del av ter-
rängen mellan Umeälven och Vindelälven. Beskrivningen som 
medföljer kartan uppger att landet till stor del består av ”tårra Sand-
hedar och åtskilliga graanlÿder och oduglige moraser”. Inga lämpliga 
odlingsplatser fanns, men bäverfångsten sades vara viktig. Men kan 
notera att Sautemjaure (som saknar belägg i ortnamnsuppteckningar) 
motsvarar dagens Bjuråssjön (sv. bjur ’bäver’). Sjön är en vidare del av 
Bjurbäcken, ett biflöde till Vindelälven ca åtta kilometer öster om 
Vindelgransele. Den handritade kartan från 1671 är inte lätt att tolka, 
men sjöns läge stämmer bra i förhållande till Kabmok Jauri (jfr saU 
gábmage ’sko’), som motsvarar Skoträsket på dagens kartor fyra 
kilometer uppströms Bjuråssjön. 
 Om förleden i Sautemjaure har samband med savddie måste ljud-
skicket i Sautem- förklaras. Det kan röra sig om gen. sg. av appellati-
vet, som i umesamiskan har ändelsen -n men före -jávrrie skulle 
kunna uppvisa ett -m, dvs. savdien- > savdiem-. Den rekonstruerade 
namnformen blir då *Savdienjávrrie. Samer kan här ha samlats till 
bäverfångst och samtidigt bedrivit barktäkt i större omfattning. Bjur-
bäcken är ett vattendrag med branta stränder, som bör ha gynnat bä-
verns dammbygge. Den ca sex mil långa bäckfåran leder ned till Bjur-
avan (Vadniemsuvvane, jfr (saU) vadniem ’bäver’) i Vindelälven. På en 
karta från 1781 (Krigsarkivet) finner man med syftning på Bäver-
bäcken det samiska namnet Homojukk, i vilket förleden syftar på 
vattendrag med branta stränder (jfr Homujohka i norra Gällivare, där 
topografin väl motsvarar förledens betydelse, Collinder 1964:60). 
Lappskattelandet Sweither tillhörde dåvarande skogssamebyn Umbyn 
(Uhmeå byen; Bergsland 1978:82), vilket åter kunde vara ett exempel 
på att termen savddie kan knytas till skogssamisk miljö.  
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Sautomyran (23F; Vilhelmina) är en myr inom ett vidsträckt skogbe-
vuxet lågland norr om Marsån med utlopp i Östra Marssjön. Platsen 
ligger ca en mil nordost om Saxnäs. Namnet är belagt fr.o.m. general-
stabskartan och framåt. Låglandet gränsar mot Såttan, ett östligt fjäll i 
Marsfjällsmassivet i Vilhelmina. Sägnen berättar att samerna här för-
gjorde fientliga tjuder, dvs. rövargrupper, som härjade bland samerna. 
På södra och östra sidan av fjället Såttan lär det i gammal tid ha fun-
nits ett ”lappläger” i anslutning till ”vacker granskog”, som O.P. 
Pettersson skriver ((1941–1960) II 1982:149). Samen Jon Larsson 
försökte 1826 ta upp en nyodling i Grytsjö några kilometer söder om 
Sautomyren, men företaget misslyckades (129–132).  
 Sautomyran ligger nära en av Vilhelmina norra samebys 
flyttningsleder. Kultsjöleden i närheten har fram till modern tid varit 
en viktig samisk vattenled till högfjällen. Förleden Sauto- kan eventu-
ellt knytas till barkhantering, men här måste det röra sig om granens 
innerbark. Belägg för granbark till mjöl finns faktiskt från sydliga de-
lar av Norrland, där granen dominerar. Uppgifter finns med början i 
Tuggenselet, Lycksele, (von Schubert 1825b:350) och når ned till 
Frostviken (Johansson 1947:196). Det gällde även vissa delar av 
Norge, bl.a. Finnmarken, med sparsam förekomst av tallskog (von 
Schubert 1825a:236). Granbark ansågs dock mindre lämplig att göra 
barkmjöl av. Därför for man lång väg för att skaffa tallbark 
(Zetterstedt (1833) 1980:137). 
 

Namnanalysen har utgått från ordstammarna (saU) savddie- och 
*savdduo-, av vilka den första finns som välbelagt appellativ och den 
senare som rekonstruerad ordstam från och med 1600-talsbeläggen. 
Några ortnamn innehåller även ordet för innerbark (guolmas). Nam-
nens geografiska spridning pekar mot att de kan kombineras med 
skogssamers utnyttjande av tallens innerbark, eventuellt för avyttring 
till andra samer, till de första nybyggarna eller till gruvfolk under vissa 
perioder. Innerbarkens betydelse i samiskt kosthåll har underskattats 
på grund av det dåliga rykte som barkbröd hade bland bönderna, men 
i det samiska hushållet var barken däremot ett viktigt komplement till 
andra födoämnen.  
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Förkortningar 

DAUM = Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
fi. = finska 
fvn. = fornvästnordiska 
saArj = arjeplogssamiska 
saE = enaresamiska 
saL = lulesamiska 
saN = nordsamiska 
saS = sydsamiska 
saU = umesamiska 

Summary 

Olavi Korhonen: Sami savdi- and savdu place-names and the use of the inner 
bark of Scots pine 

According to historical sources, Swedish farmers gathered the inner bark of 
Scots pine (Pinus sylvestris L.) for food during years of famine. Large sheets 
of bark were taken from trees that were felled. The inner bark was prepared 
by heating in ovens or by steaming and turned a reddish colour. When 
grained, the product could be used as a substitute for flour in bread.  Writ-
ten sources from the 17th century also mention the Sami use of the inner 
bark of Scots pine as a nutritive substance. Sami people, however, collected 
inner bark from standing trees, peeling long and narrow sheets of inner bark 
and leaving enough bark on the trees so that they could survive. When 
roasted in a pit-hearth, the inner bark took on a reddish colour and was 
called Sauto-petzi. It was consumed as a coarse-grained flour together with 
fish or meat, in the east Sami region sometimes fresh, directly after peeling. 
The forest Sami word savddie ‘tar pile’ and Sauto- from the old document 
are compared with a chain of place-names containing the name element 
savdi- and savdu- (or their derivatives and dialect variants) in the Sami area 
in Sweden to find out whether the places can be connected with bark-peel-
ing and bark-preparation. The study shows that the place-names are found 
at forest Sami summer camps or in ancient settlements of Swedish farmers in 
Sápmi (Lapland). They are also often located in the vicinity of migration 
paths, Sami hunting or fishing places and in some cases supply routes to an 
old mining district. Although the inner bark of Scots pine was primarily of 
domestic significance, there is evidence that forest Sami prepared and traded 
bark to mountain Sami. In the light of linguistic, ethnographic, geographical 
and historical facts, place-names containing the elements savdi- and savdu- 
bear evidence of an especially intensive bark-peeling and bark-trading activ-
ity, obviously also conducted by Swedish people.  
 
Keywords: Sami place-names, bark peeling, food, natural resource, Pinus 
sylvestris, Sami history.   



 

 

Ortnamnselementet *alma och ett lånord i 
samiskan 

Av TRYGGVE SKÖLD 

I ortnamnslitteraturen har man länge diskuterat ett element *alma. 
Thorsten Andersson ger en överblick över den dåtida diskussionen i 
Namn och bygd 1972. Det finns i huvudsak två uppfattningar. Den 
ena, företrädd av bl.a. Hans Krahe, betraktar ortnamnselementet alma 
som en avledning till det hydronymiska al-. Som grund för namn vill 
Krahe se ett indoeuropeiskt apellativ *almos, *alma ’Flüßigsein, 
Fließen, Fluß’ e.d. Den andra uppfattningen ser i alma en motsvarig-
het till latinets almus ’närande’, dvs. ytterst en bildning till den rot 
*al- som representeras av bl.a. lat. alo, germ. *alan ’växa, nära’ osv., se 
den sammanfattning som gjorts av Andersson (1972:36 f.) och som 
jag här i korthet har refererat.  

Oskar Bandle tar upp frågan i ett bidrag (1984:20 f.). Hans 
uppfattning är att *alma i bl.a. Almunge kommer av *alm ’wachsend, 
schwellend’, bildad till *al- ’nähren’ med suffixet -m. Han ser ett lik-
nande avledningssuffix -m i *Alma som ingår i namnet Almån i Skåne. 
Han refererar därvid till latinets almus ’nährend’: al, alltså ‘die 
Wachsende’ (Bandle 1984:21). Lennart Moberg behandlar namn-
elementet i en uppsats ”Alma och Silma” i Namn och bygd 1987. Han 
skriver där: ”Alma härledes numera vanligen ur roten *al- ’växa’, 
närmast ur ett därtill bildat adj. germ. *alma- ’växande, svällande, 
översvämmande’, formellt identiskt med lat. almus ’närande’ […]” 
(Moberg 1987:96). Vidare skriver han om Alma: ”[…] det har bildats 
till ett icke onomastiskt alm-, som alltså redan fanns i språket vid 
namnets tillkomst och varom i första hand lat. almus ’närande’ bär 
vittne, kanske också sv. dial. alma sig ’gro, växa’ och almig ’frodig’” 
(Moberg 1987:99).  

I ett bidrag till festskriften för Allan Rostvik (1990) tar Thorsten 
Andersson upp Lennart Mobergs förklaring till det gamla ånamnet 
Alma och instämmer i att det kan föras tillbaka på ett gammalt ger-
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manskt adjektiv *alma ’växande, svällande, översvämmande’, formellt 
identiskt med lat. almus ’närande’ (Andersson 1990:9). 

Thorsten Andersson återkommer med en uppsats ”Sv. dial. alm 
’frodig’?” i festskriften till Lennart Elmevik (1996). Här blir 
konklusionen: ”Nu känner jag mig säker att det i svensk dialekt har 
funnits ett adjektiv alm ’frodig’. Frågetecknet i uppsatsens rubrik kan 
enligt min mening strykas” (Andersson 1996:15). 

I samiskan finns ett ord som kan gå tillbaka på ett ursamiskt 
*alma. I nordsamiskan finner vi ett al'bme -lm- ’kraft (i mat)’ (Nielsen 
1932:37). I starkstadium har skjutits in ett sekundärt b som saknas i 
svagstadium. Detta anges med -lm- i ordboken. Det e som återfinns i 
andra stavelsen återgår regelrätt på ett a. Detta e uttalas numera som i, 
vilket framgår av den moderna ortografin, där det skrivs álbmí. 
Lagercrantz (1939 nr 195:4) har upptecknat ett àlemiε ’Stärke, 
Wohlgeschmack der Speise’ från Könkämä. (När det gäller 
Lagercrantz’ uppteckningar måste jag utelämna en del diakritiska 
tecken och även i övrigt förenkla den krångliga transkriptionen.)  

I lulesamiskan finns ett hal´mē ’god smak, kraftig smak på mat 
och dryck; (flytande) sav; söt smak (bl.a. i björkens sav)’ (Grundström 
1946:21). Det h som inleder ordet är sekundärt (Grundström ser helt 
bort från detta h i ordbokens bokstavsordning och för ordet upp un-
der a).   

I Lindahl och Öhrlings lexikon (1780:16) har vi ett alme 
’dulcedo, sötma’. Denna glosa förs upp under alme ’himmel’, men det 
är fråga om två ord. Ordet för ’himmel’ har ett ”etymologiskt kort” a 
och ordet för ’sötma’ ett ”etymologiskt långt” a. Men detta bortses 
från i det gamla svensksamiska skriftspråk som ligger till grund för 
ordboken.  

Ett problem är att det urnordiska ordet anges vara ett adjektiv me-
dan det samiska ordet är ett substantiv. Är det urnordiska ordet möjli-
gen ett substantiv eller har samerna missuppfattat det urnordiska or-
det och återgivit det med ett substantiv? Det finns samiska adjektiv i 
betydelsen ’söt’, men de är avledningar. 

I nordsamiskan finns ett al'bmai attr. al'bmas, 1. ’kraftig (om 
mat); 2. som skjærer godt eller tar meget paa en gang (ljå, plog, høvl, 
ro-åre)’. (Till avledningsändelsen, se Nielsen 1926 I:215 f.) 
Lagercrantz (1939 nr 195:3) har upptecknat ett àlama ’kräftig, 
geschmackvoll (Speise)’ från Saarivuoma, och ett predikativt àlama 
attributivt àlamas i samma betydelse från Könkämä. 

I lulesamiskan finner vi ett hal´mā, attr. -s ’välsmakande (om all 
slags mat och dryck); särsk. om god, kraftig smak, som kännes ännu 
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sedan man ätit; söt’ (Grundström 1946:20 f.). Vid sidan härav finnes 
ett hālmēs (pred. attr.) ’söt (till smaken)’ (Grundström 1946:21). (Till 
avledningarna i lulesamiskan, se Wiklund 1915:89 resp. 92 f.) 

Lagercrantz (1939 nr 195:2) anför ett halemies ’süss, 
wohlschmeckend (Speise)’ från Tysfjord och ett āl emies från Arjeplog 
i samma betydelse.  
     Lindahl och Örling (1780:17) tar upp ALMES vel ALMOK ’söt, 
af söt smak. Almes ko sokkor, söt som socker’. (Till avledningsändel-
sen -ok, dvs. -uk, se Wiklund 1915:90 f.) Lagercrantz (1939 nr 195:6) 
har upptecknat ett liknande hālmmuk 1.’Süssigkeit; 2. süss (in 
prädikativer Stellung): 3) Zucker (Geheimwort)’ från Tysfjord. 

Vi ser att betydelsen ’kraft (i mat)’ och ’söt smak, sötma’ går igen i 
betydelseangivelserna. I de avledda adjektiven finner vi betydelserna 
’kraftig (om mat)’ och ’välsmakande’, samt ’söt’. Detta är väl egentli-
gen just vad man har förutsatt för det urnordiska *alma som ju antas 
ha betytt ’närande’. Kraftig mat är onekligen närande.  

Vi ser alltså att det rekonstruerade ursamiska *alma stämmer for-
mellt med det rekonstruerade urnordiska *alma och att det tycks ha 
haft samma betydelse. Det finns några verbalavledningar till det sa-
miska substantivet som kan vara av intresse. I nordsamiskan har vi ett 
verb al'bmot som betyder 1. ’øse med et spann el. lign.; 2. slå inn i 
båten…; 3. sette vannet i bevegelse, især på grunne steder (subj. fisk)’ 
och vidare al'bmut ’rinne full av vann (om båter som ikke blir 
brukt…)’ (Nielsen 1932:38). Vidare al'bmâsit ’flyte inn over kanten 
(f.eks. vann inn i båten)’ och ālmâstit ’en gang øse med et spann el. 
lign.’ (Nielsen 1932:47). (Till avledningsändelsen, se Nielsen 1926 
I:250 resp. 272 f. och 259 f.) I enaresamiskan finner vi motsvarande 
almasiđ ’über den Rand einströmen (das Wasser ins Gefäss oder ins 
Boot’ samt almastiđ ’über den Rand einströmen lassen (das Wasser ins 
Gefäss oder ins Boot, wobei man das Gefäss oder das Boot so neigt, 
dass die eine Seite unter Wasser gerät)’ (E. Itkonen I 1986 nr 61).  

I lulesamiska har vi t.ex. hal'mōt ’bli söt, få sockersmak’ (Wiklund 
behandlar avledningsändelsen -ōt i sin lärobok 1915:98). 

Lindahl och Öhrling (1780:17) anför ALMIT ’vara söt, smaka 
sött’ och ALMOTET ’göra sött’. Här är det närmast de nord- och 
enaresamiska betydelseangivelserna som är av intresse. ’Rinne full av 
vann’ ligger ju så nära betydelsen ’översvämma’ som det kan göra. 
Urnord. *alma tros ju ha betytt ’växande, svällande, översvämmande’. 

Vi ser alltså att samiskan kan bekräfta ett antagande, betydelsefullt 
för nordisk ortnamnsforskning. 
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Summary 

Tryggve Sköld: The place-name element *alma and a loan word in Sami 

For several years the place-name element *alma has been discussed. Some 
scholars are of the opinion that this element derives from a Proto-Germanic 
noun *ala ‘water’, others hold that it has its origin in a verb *alan ‘nourish’ 
etc. According to the second view the meaning of *alma is supposed to be 
‘growing, swelling, overflowing’. Formally it should be identical with Latin 
almus ‘nourishing’. 

In Sami dialects there is a word which could possibly have been bor-
rowed from this *alma, namely Northern Sami al'bme -lm- ‘strength, body 
(in food)’ (Nielsen), Lule Sami hal´mē ‘guter Geschmack, kräftiger 
Geschmack des Essens und der Getränke/(fliessender) Baumsaft/süsser 
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Geschmack (u.a. des Birkensaftes)’ (Grundström). There is also a derivative 
of interest, namely Northern Sami al'bmot ‘come into the boat (of water)’. 

The meaning of the Sami al'bme etc. is the same as that of the Proto-
Germanic *alma-. ‘Strength in the food’ means undoubtedly that the food is 
‘nourishing’. And when the water ‘comes into the boat’, as in al'bmot, it is 
just overflowing. 
 
Keywords: Germanic loan words, Sami dialects, place-name elements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sjöar med finska namn i Sverige och 
Finland 

Av ERIC DE GEER och ERLING WANDE 

”Det finns knappast någon kartfråga som väcker så många känslor 
som just ortnamnen.” Det är Ann-Christin Mattisson som säger så i 
sin artikel ”Ortnamn på kartor” (Mattisson 1990:66). Hon fortsätter: 
”[…] beträffande antalet namn, namnens stavning och placering 
m.m. kan råda högst delade meningar.” Hur har vi det då med de 
finska ortnamnen i Sverige? Det är välbekant att språklig ”misshan-
del” förekommit beträffande de svenska inhemska minoriteternas 
ortnamn och att man numera försöker rätta till detta, inte minst i 
Tornedalen (Nylund Torstensson 1986:57–60, Wande 1999:361–
363).1 En god översikt beträffande den successivt förändrade praxisen 
ges i ”Skrivning av ortnamn” och i ”Ortnamn i minoritetsspråksområ-
den” (Mattisson 1990:68 f.).  

Övergripande frågeställning 

Den övergripande frågeställningen för det här presenterade projektet 
är: vad karaktäriserar sjöar med vissa typer av finska namn? Undersök-
ningen gäller såväl recent namnmaterial i det finskspråkiga området i 
Norrbotten, i finska Lappland och i östra, centrala Finland (Savolax) 
som det historiska (fossila) i Mellansveriges finnmarker. Karta 1 visar 
följande undersökningsområden: 1) den mellansvenska finnmarks-
regionen, 2) en stor del av Norrbottens län och 3) en stor del av finska 
Lappland samt 4) delar av centrala Finland. Sekundärt har även östra 
Finland behandlats (5). Senare kommer även de norska finnskogarna 
att behandlas (6). 

                                                 
1  Hithörande problem behandlades i ett par av föredragen vid den internationella 
namnforskningskonferensen i Karasjokk i augusti 2006: för Norges del av Kaisa Rautio 
Helander och för Finlands del av Anna Partanen, Risto Pulkkinen och Marko Salmenkivi. 
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1. Finnskogsregionen i Mellansverige är uppdelad i: Bergslagen-Värmland (1a) och 

Dalarna-Hälsingland-Gästrikland (1b). 
2. Finskspråkiga delen av Norrbotten är uppdelad i en sydlig (2a) och en nordlig (2b) del. 
3. Västra finska Lappland är uppdelad i en sydlig (3a) och en nordlig (3b) del. 
4a. Rautalampiregionen (Savolax) och 4b Österbotten samt nordöstra Tavastland. 
5. Östligaste Finland med Karelen (5a) och östra finska Lappland (5b). 
6. Norska finnskogarna (under planering). 

Karta 1. Finska sjönamnstyper – undersökningsområden. 
 
I projektet demonstreras ett mångvetenskapligt arbetssätt som innebär 
en tillämpning av metoder och vetenskapliga synsätt från tre olika 
vetenskapsgrenar. Denna samverkan ligger i linje med en strävan som 
anses önskvärd och som finns exempelvis inom Vetenskapsrådet, där 
man i en diskussion om samhällsvetenskaperna talar om ”[ … ] icke-
institutionaliserade samarbeten över ämnesgränserna baserade på 
individuell samsyn och gemensamma problemställningar” (Demker 
2000). Denna vår studie kan metodologiskt ses som ett test av detta 
samverkansideal. 

Teoretiskt och metodiskt anknyter studien till relevanta delar av 
de tre forskningsdisciplinerna historia, geografi och lingvistik. Projek-
tet kan idémässigt ses som ingående i ett led i den kulturhistoriska 



120 Eric De Geer och Erling Wande 

 

kartläggning med naturvetenskaplig bakgrund av Sverige som pågått 
alltsedan Linnés tid (se t.ex. Iter Lapponicum).  

Namngivningen har i den fysiska verkligheten en grund i form av 
platsernas geologi, topografi och ekosystem, liksom även i den roll 
sjöarna spelade för traktens innevånare alltifrån landnamstidens och 
namngivningstidens självförsörjningsekonomi till nutidens helt 
annorlunda utnyttjande av sjömiljöerna.  

Utgångspunkten är naturvetenskaplig. Sedan tillkommer det 
humanistiska perspektivet: benämningarna på naturföreteelserna, 
vilket språk som använts och vilka beteckningar som är brukliga inom 
språkområdet för de relevanta företeelserna. Slutligen gäller det vilket 
bruk människorna har gjort av objekten – vilken nytta de haft ekono-
miskt av dem och vilka följder det har haft för miljöerna – det 
samhällvetenskapliga perspektivet.  

Skälen till vårt tvärvetenskapliga samarbete var pragmatiska. Vi in-
såg att våra kunskapsområden kunde komplettera varandra. Det blev 
frågan om ett induktivt prövande av sannolikheter och möjligheter – 
sannolikheter och möjligheter som byggde på erfarenheter från våra 
olika kunskapsområden. 

Vetenskapliga utgångspunkter 

Språkvetenskaplig utgångspunkt 

En intressant ortnamnstyp, som är levande i det nordliga, recenta 
området, där mötet mellan det samiska, det finska och det svenska 
varit en historisk realitet under lång tid finns representerad i alla de 
tre språken i norra Sverige och Finland: på samiska är formen             
-luobbal/-luoppal, på finska och meänkieli -lompolo (med svensk orto-
grafi -lombolo) och i de svenska dialekterna -lomb. Eftersom den finska 
formen -lompolo i dagens finsktalande områden i Finland främst före-
kommer i regioner där samiska är eller har varit ett levande språk un-
der en lång period i historien, betraktar man inom den finsk-ugriska 
namnforskningen den samiska formen som den ursprungliga. Den 
finska lompolo-formen, som i århundraden varit ett levande appellativ 
i finskan, ser man som ett lån från samiskan. Den har därför av 
exempelvis Itkonen (1961) karaktäriserats som en kvasifinsk form. På 
motsvarande sätt kunde den svensk lomb-typen ges beteckningen 
kvasisvensk. 
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 Namn av typen -lompolo/-lomb finns, enligt vad vi kunnat utröna, 
inte i Mellansverige. Däremot finns där sjönamn av typen lamb~ 
lamp~lamm, lambi~lampi~lammi. Liknande namn förekommer i viss 
utsträckning i norra Sverige, vissa av formerna även i Finland. Det är 
alltså ur språklig synpunkt intressant att jämföra de olika namnty-
perna och deras geografiska korrelat med varandra: skiljer sig lompolo-
sjöarna från de övriga namntyperna? Hur förhåller sig lamm-sjöarna 
till varandra i olika delar av Mellansverige? Vad har Mellansveriges 
lamm- och lampi-sjöar för motvarighet i norr? Skiljer sig lompolo-
sjöarna generellt från sjöar som betecknas med det vanligaste sjö-
apellativet järvi ’sjö’? Följande frågor är intressanta: 

– Vilka faktorer har styrt namngivningen? 

– Vilka namntyper är mest frekventa i olika regioner? 
– Vad karaktäriserar en ort/plats/lokalitet och hur återspeglas eventu-

ella ”typiska” drag i namnet? 

Beträffande sjönamn kan man ställa frågan: vilka karaktäristiska drag 
tilldelas sjöar utifrån storlek, form, läge, fiskrikedom, växtlighet etc.? 
 Ovan exemplifierade kriterier har oftast ansetts relevanta för tolk-
ningen av ortnamnets innebörd men har sällan undersökts utifrån 
systematiskt insamlande av data av denna typ för grupper av namn. 
Namnens och deras förledsetymologier har ofta fått spela en större roll 
i tolkningen av namnens innebörd än huvudleden, men frågor av det 
slag som vi betraktat som intressanta för en typologisk undersökning 
av namnen har mer sällan ställts.2 

– Varför heter vissa sjöar järvi, andra lompolo eller lampi (med variant-
former som lamb~lamp~lamm, lambi~lampi~lammi)? 3 

– Vilka huvudledstyper är mest frekventa i respektive områden? 

– Finns huvudledstyper som helt saknas i vissa områden? 

– Kan sjöar av samma typ ha olika benämningar i olika områden? 
Annorlunda formulerat: finns det bland huvudledstyperna absoluta 
synonymer, om man studerar dem över hela språkgemenskapen, 
över regiongränserna? 

                                                 
2 Jfr Slotte 1978 och Nyström 1988 samt om svenska sjönamn Strandberg 1991. 
3 Jfr Eskeland 1994, Wedin 2001. I Grue finnskog i Norge, vid värmländska gränsen, är 
enligt Eskeland (1994) lamp den vanligaste huvudleden i de finska sjönamnen. 
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Gängse definitioner av sjönamnens huvudledstyper 

De vanligast förekommande definitionerna av de ovannämnda namn-
formerna är följande: 

– fi. järvi ’sjö; träsk’ (Cannelin, Hirvensalo & Hedlund 1976). 

– fi. lompolo ’en sjöliknande utvidgning av ett vattendrag, långsträckt 
mindre sjö, liten sjö, tjärn’ (Wahlberg 1963:188); ’mindre sjö, som 
genom ett avlopp är förbunden med en större sådan, bisjö’ (Pellijeff 
1980:30); ’tjärn, liten utvidgning av vattendrag, mindre vattensam-
ling i anslutning till större sjö’ (Pellijeff 1982:47, 52); lompola (även 
lompolo) ’bredt och strömfritt ställe uti floder, bred insjölik utvidg-
ning af en flod (lampi joessa); sund’ (Lönnrot 1874).  

– fi. lampi ’(liten) sjö, tjärn’ (Cannelin, Hirvensalo & Hedlund 
1976); lampi, gen. lammin el. lammen ’mindre träsk, liten insjö utan 
aflopp; damm; kärn (lammi)’ (Lönnrot 1874). 

– fi. lammi (gen. lammen) dial. = lampi (Lönnrot 1874). 

– sam. luobbal ’mindre insjö som det går en älv igenom; utvidgning 
el. lugnvatten i å eller älv’ (Korhonen 1973).4 

– sv. lomb ’bisjö’ (dialektal motsvarighet i kalixdialekterna kalv, t.ex. 
Kalvträsk; Pellijeff 1980:30). 

Hur ser relationen mellan namntyperna åt ur typologisk synpunkt 
och hur stämmer de gängse definitionerna överens med resultaten 
från vår undersökning? 

Geografiska variabler med relevans för studier 

Basen för dokumentationen måste vara naturvetenskaplig. Detta inne-
bär i det aktuella fallet först geodiversiteten,5 dvs. geologi, topografi och 
klimatologi, för det andra biodiversiteten, speciellt ekosystemen med 
växtsamhällena. Slutligen kommer humandiversiteten med de histo-
riska aspekterna samt de näringsgeografiska och övriga samhälls-
vetenskapliga variablerna in i bilden. 

                                                 
4 För samiskans del gäller tills vidare ordboksdefinitionen som jämförelseobjekt, eftersom 
endast ett par sjöar hittills har hunnit undersökas. 
5 Geodiversiteten i nordisk naturvård (Nord 2000:8, s. 22). 
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I områden under den högsta kustlinjen (HK) förekommer kvar-
tära leror, vilket i sin tur var och är viktigt för växtsamhällena och det 
äldre kulturlandskapet. De studerade områdena i Mellansverige ligger 
dock praktiskt taget helt över HK, alltså i moränregionen. Däremot 
ligger de aktuella områdena i Norrbotten till ca 60 % och i finska 
Lappland till ca 40 % under HK. I Savolax och Tavastland ligger 
omkring 70 % under HK och högsta sjölinjen. Här är insjösediment 
vanliga. För det fjärde undersökningsområdet varierar höjden över 
havet mellan 100 och 150 meter. I alla fyra områdena medför dessa 
höjdförhållanden varierande förekomst av för växtligheten gynn-
samma postglaciala leror.  

Den varierande hårdheten och frekvensen av sprickor har i sam-
band med de senaste istiderna orsakat en i olika avseenden omväx-
lande topografi. Det är mest framträdande i det mellansvenska områ-
det men även i de sydöstra delarna av region IV i Savolax. 

Jordytans utformning har stor betydelse för frekvensen och 
utformningen av sjöarna. Landskapets detaljutformning är främst 
resultat av inlandsisens rörelser. I vissa områden har delar av den smält 
stillastående på platsen, s.k. dödisområden med många små sjöar.  

De inom olika områden varierande relativa höjdskillnaderna 
(brutenheten) påverkar också sjömiljöerna, särskilt stränderna och den 
närmaste omgivningen. Tillgänglighet, växtlighet och utnyttjande 
påverkas i varierande utsträckning av topografin.  

Av undersökningsområdena har det mellansvenska en brutenhet 
med 200–400 meters amplitud och är storkuperat, medan brutenhe-
ten i det norrbottniska området och i finska Lappland varierar från 
dels högst 50 meters amplitud och dels 100–200 meters (berg-
kullslätt) till 200–400 meters. Till skillnad från de övriga områdena 
har de savolaxiska, tavastländska och österbottniska områdena en 
amplitud som växlar från 10 meter till 100 meter.  

De lösa jordarterna består i undersökningsområdena av morän, 
sand och grus, leror och torv. Det vanligen förekommande urberget 
ger som regel upphov till en näringsfattig morän.  

Sand och grus hänför sig som regel till istidens smältvattensälvars 
deltaavlagringar. Leror återfinns under HK och främst i närheten av 
rullstensåsar och är av betydelse för den biologiska produktibiliteten. 
De i vissa områden rikligt förekommande torvmossorna har bildats 
efter istiden på flacka marker med dålig dränering. 

Sverige och Finland tillhör den tempererade klimatzonens 
barrskogsdel, men det är skillnad mellan de två sydliga områdena och 
de nordliga. Vegetationsperiodens längd är i söder ca 175 dagar, i norr 
ca 160 dagar vid kusten och 130 i de norra delarna av områdena. 
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Alltså finns stora regionala skillnader, därtill sådana mellan det mer 
atlantiska klimatet i väster och det mer kontinentala, torrare i öster. 

Ekosystemen påverkas av klimatförhållandena, markförhållan-
dena, elden och människans ingrepp.  

Undersökningsområdena hör till den tempererade barrskogszonen 
och är en del av den sibiriska taigan. Skogens produktivitet varierar 
från ca 3–5 kubikmeter/hektar i de mellansvenska höglänta områdena 
och i centrala Finland till endast ca 1–3 kubikmeter/hektar i områ-
dena på Nordkalotten.  

Det är våtmarkerna i anknytning till sjöar som är särskilt relevanta 
här. Växtsamhällena förändras successivt efter graden av väta. Därav 
följer att de för människan användbara/nyttjade produkterna från 
dem varierade under såväl den ”finska tiden” i Mellansverige som i 
nutid och dessutom mellan regionerna. I det följande kommer det att 
exemplifieras på olika plan – biologiskt och ekonomiskt/kulturellt. 

För enkelhetens skull kommer i den fullständiga analysen endast 
de tre ekologiska samhällena myr, kärr/gungfly och sjö att behandlas. 
Att verkligheten är mer komplicerad med övergångsformer osv. 
demonstreras eftertryckligt i de unika vegetationskartorna över Norr-
bottens län (Vegetationskartan 1984–1987).  

Historiska och kulturgeografiska aspekter: 
Humandiversitet  

Landnamstid – namngivningstid 

Kartor med namn är historisk dokumentation. De redovisar ett slags 
arkeologiska fornminnen från ”landnamstiden”. Den tidsperiod då 
människorna började sätta namn på de naturföreteelser som de hade 
någorlunda frekvent kontakt med i samband med utnyttjandet av 
traktens resurser, benämns här namngivningstiden.6 Namngivningsti-
den för sjöarna har sannolikt ofta sammanfallit med den period då 
också fast bosättning etablerades i ett område, men nyttjandet av sjöar 
existerade också många gånger innan fast bosättning i ett område hade 

                                                 
6 Termen landnamstid är lånad från den isländska historien och betecknar besittnings-
tagandet av ett landområde. Den andra termen, namngivningstid, är skapad inom detta 
projekt av Eric De Geer och är analog med den förra men med betoning på tidpunkten 
för namngivningen. Termen lanserades på den internationella namnkonferensen i 
Karasjokk 2006. 
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ägt rum. Ett exempel, som visar på ett av staten reglerat, sådant 
utnyttjande, är 1553 års fiskeregister för Torneå och Kalix storsocknar 
(se Nylund Torstensson 1977). I detta register förtecknas i vilken 
utsträckning exempelvis bönder i södra Tornedalen hade tillstånd att 
utnyttja sjöar i övre Tornedalen för sin försörjning.  

Källmaterial 

Primärt gäller det att identifiera relevant historisk-geografiskt käll-
material såsom lantmäterikartor, äldre topografiska kartor samt äldre 
topografiska och lokalhistoriska skildringar. Namnmaterialet i dessa 
jämförs med det mer recenta materialet från de topografiska kartornas 
första och senaste editioner (det är som regel ca 30–40 år mellan dem) 
samt med det ekonomiska kartverkets flygfotokartor. Vi har gjort 
källkritiska jämförelser editioner emellan för Sveriges del. För 
Finlands del har vi jämfört utfallet för olika kartskalor. Vi har därvid 
bl.a. konstaterat att i några fall har man ändrat eller tagit bort finska 
sjönamn på de senare editionerna i Sverige.  

Arkiven 

Basinventeringar har gjorts i Lantmäteriverkets forskningsarkiv i 
Gävle samt i kartavdelningarna vid Uppsala universitetsbibliotek och 
på SOFI (Institutet för språk och folkminnen) i Uppsala. I 
Lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle har vi gjort nedslag inom de 
mellansvenska områdena, medan det inte så omfattande materialet för 
Norrbottens län totalinventerats för de relevanta områdena.  

Värdefull information har tagits till vara om namnformer och sjö-
namn som inte finns på de allmänna kartverken, t.ex. visade sig 
stadsplanen över Kiruna ge information om en relevant sjö som inte 
fanns i de ordinarie kartverken. 

I Finland har lantmäteriarkiven i Rovaniemi och Kuopio liksom 
landsarkivet i Uleåborg genomgåtts med begränsade resultat för vår 
del. Orsaken torde delvis vara att de för oss intressanta områdena 
bebyggts relativt sent, något som medfört att t.ex. skifteskartor inte 
varit aktuella.7 
                                                 
7 Det centrala lantmäteriarkivet i Finland var under omorganisation och flyttning och var 
inte tillgängligt. 
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Bland tidigare forskning på dessa områden märks Gunnar Hoppes 
avhandling Vägarna inom Norrbottens län (1945) och Gerd Enequists 
avhandling Nedre Luledalens byar (1937) samt lokalhistoriska skild-
ringar. Rickard Brobergs undersökningar över finnmarksfinnarnas 
bosättningar i Mellansverige är grundläggande i sitt slag (1980).  

De valda huvudledstyperna som bas för en kvantitativ 
regional analys 

Motiveringen för en totalinventering av de valda huvudledstyperna är 
att man kan sätta in de intensivundersökta objekten i ett större, histo-
riskt och geografiskt perspektiv. Här visas ett exempel från den 
norrbottniska regionen. De för regionen relevanta namnformerna är 
det samiska -luobbal (-luoppal), det kvasifinska -lompolo, det dubbel-
kvasisvenska -lomb(en) och det finska -lammi. 

För orienteringen har den topografiska kartans rutnät inlagts. I 
varje ruta återfinns fyra kartor i skala 1:50 000. Markeringarna är 
placerade så precist som möjligt. Kartan visar de regionala 
fördelningarna och gränserna mellan de olika namntyperna har satts 
ut även om de ibland är diffusa, och enskilda nedslag kan förekomma 
utanför de egna kärnområdena. Så finns exempelvis en lammi-sjö nära 
Pajala långt norr om det egentliga utbredningsområdet för denna 
huvudledstyp. Den påfallande dominansen för lammi-namnens del 
söder om Övertorneå kommer att behandlas i ett senare skede av 
undersökningen. En liten detalj: de två lammi-sjöarna, som ligger vid 
kusten, är belägna endast 1–2 meter över Bottenvikens nivå och är 
med hänsyn till landhöjningen synnerligen recenta – mindre än 150 
år. lomb-namnen förekommer, inte oväntat, enbart i de gamla 
svenskbygderna i Kalix och Överkalix. Det stora, tomma området 
ungefär mitt på karta 2 har sin huvudsakliga förklaring i att det på 
grund av berggrundspeneplanets karaktär bara finns ett fåtal sjöar där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sjöar med finska namn i Sverige och Finland 

 

127 

 

 
Karta 2. Finska sjönamnstyper, område II, den norrbottniska regionen. Före-
komst av sjöar med namn på -luoppal, -lompolo, -lomben och -lammi.  
 
På kartan har även de sjöar som dokumenterats in situ markerats. De 
utgör basmaterialet för huvuddelen av vår undersökning. Eftersom det 
samiska namnet -luoppal inte tillhörde de primära undersöknings-
objekten, besökte vi inte området kring Jokkmokk söder om Gälli-
vare. De två dokumenterade luoppal-sjöarna ligger några kilometer 
sydost om Torneträsk. 

Det regionala urvalet av objekt för fältstudien 

Vi hade att välja mellan slumpurval eller stratifierat urval. Det senare 
praktiserades p.g.a. tillgänglig tid och framkomlighet. Dessa faktorer 
har medfört att objekt inom rimliga avstånd från nutida körbara vägar 
prioriterats (en form av stratifierat slumpurval), vilket som i ett avse-
ende något påverkat analysen.  

+ luoppal-namn
⊞  dokumenterat  
x  lompolo-namn 
⊗ dokumenterat 

 lomb-namn 
 dokumenterat 
 lammi-namn 
 dokumenterat 

 
_ _ _ gräns mellan luoppal- och  

lompolo-namn 
…… gräns för lammi-namn 
~~~~ gammal språkgräns mellan  

svenska och finska 
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Karta 3. Fältexpeditioner 2003–2005. 

 
Ett av målen har varit att dokumentera så många lokaler som möjligt 
under den begränsade tid som stod till förfogande för att få ett 
kvantitativt tillfredsställande material. Alternativet med rent slump-
urval skulle ha medfört att antalet objekt blivit alltför begränsat, efter-
som tidsåtgången per objekt skulle ha blivit orimligt stor på grund av 
många objekts otillgänglighet.  

Logistik, genomförande och dokumentation 

Vi utarbetade en fältarbetsstrategi vid planläggningen av fältarbets-
expeditionerna. Vi startade med en genomgång av de relevanta 
topografiska kartorna där alla objekt markerades. Därefter prövades 
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olika vägalternativ för att finna de optimala färdvägarna med bil och 
till fots. Det gällde att så många som möjligt av objekten var 
inkluderade med tillsammans kortaste möjliga terrängavsnitt. Varje 
dagsetapp planerades att rymma ett tiotal objekt. Avstånden för 
dagsetapperna har varierat mellan ca 100 och 450 mil och terräng-
vandringen mellan ca 5 och 15 km. Totalt har hittills under de olika 
fältexpeditionerna avverkats 9 425 km per bil och 153 km till fots. 

Ett litet antal planerade besök kunde inte genomföras p.g.a. av-
stängda eller ofarbara vägar, högt vattenstånd/översvämning eller tids-
brist. Detta har gällt ca 8 % av objekten.  

Dokumentation har skett genom okulär besiktning varpå vi av-
stämt ett gemensamt omdöme om sjön. Fördelen med att explorera in 
situ är att man kan se sådant som ej står på kartor eller framkommer 
klart på flygbildskartor (t.ex. rester av lador, bryggor, båtar osv.). 
Alternativ teknik/metodik är kartanalys genomförd av De Geer för 
region V i öst.   

Besöken vid sjöarna har haft som ett av sina syften att i möjligaste 
mån försöka rekonstruera den bild de ursprungliga namngivarna kan 
ha haft av sjön och vilka faktorer som kan ha bidragit till skapandet av 
denna bild. Ett annat syfte har varit att jämföra den bild man i dag får 
av sjöarna med den bild kartan ger. Man kan fundera vidare: vad ser 
kartografen, kartritaren och sedan kartläsaren för sin inre blick? Olika 
personer ser samma företeelser på olika sätt och tolkar vad de ser på 
skilda sätt. Det är ett intressant forskningsproblem i sig som skulle 
kunna bli föremål för separata, mer eller mindre mentala studier (jfr 
Vosthenko 1997:246–257).8  

Vad karaktäriserar sjöarna?    

Vad är relevant att dokumentera på ort och ställe?  
 

– Fakta som är jämförbara mellan sjötyper och enskilda sjöar och 
som, primärt, bör kunna ha haft betydelse för de namngivande 
människorna, sekundärt för deras efterföljare, som utnyttjat sjöarna.  

                                                 
8  Ett exempel på studier med en sådan infallsvinkel är Vosthenkos avhandling om 
landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens roman Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll), 
skriven under dennes tid som krigskorrespondent i Karelen (Vosthenko 1997:246–257). En 
annan, mera teknisk metod för denna typ av kognitiva studier erbjuder de ögonrörelsestu-
dier av det slag som utförs bl.a. vid Språk- och litteraturcentrum, Humanistlaboratoriet, vid 
Lunds universitet (www.sol.lu.se/humlab/) av docent Kenneth Holmqvist med med-
arbetare.  
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– Problem: vilka aspekter är mest givande? Vilka data är främst rele-
vanta? Hur mäta, bearbeta och analysera dessa typer av data? Nedan 
följer en provkarta på ett antal mer eller mindre relevanta aspekter. 

I. Naturförutsättningar 

– Basfakta: storlek, form och höjd över havet (h.ö.h.). 

– Berggrund, lösa avlagringar (morän/fluvialt material/torv). 

– Topografiska fakta: grad av brutenhet. Regelbunden eller kaotisk 
topografi. Problemen med de många klassificeringssystemen för my-
rar och mossar, exemplifieras av vegetationskartans begreppsvärld.  

– Ekologiska fakta: vilka växtsamhällen av olika nyttograd som ingår i 
sjöarnas ekologiska omgivning. 

II. Kulturpåverkan 

– Ekonomisk roll: hur har sjön och dess närområde utnyttjats – från 
namngivningstiden till nutid? Jakt, fiske, myrslåtter, hölador osv.  

– Djurliv: ekonomiskt värdefulla djur. ”Naturromantiskt” värdefulla 
(rov)djur.  

– Fiske förr och nu. 

– Transporter förr och nu – nåbarhet, dvs. avstånd från vägar av olika 
slag, vintervägar.   

– Närhet till kulturlandskap i form av åker eller betesmark (skogs-
beten).  

– Närhet till bostadshus eller fritidshus.  

– Förekomst av brygga och båt, alt. rester därav.  

– Andra historiska eller recenta artefakter, som t.ex. kraftledning, 
hyggen, brandfält.  

– Har sjöarna haft eller har någon speciell form av rekreationsvärde 
eller av andra kulturella värden, i nutiden: vildmarksfaktorn, orörd 
natur, tystnad? 

III. Dokumentationsformuläret 

Som framgår ovan omfattar sjödokumentationsprotokollet ett stort 
antal variabler. De flesta är kvantifierbara och kommer i ett senare 
skede att utvärderas separat eller temavis. Data från protokollet kan i 
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viss utsträckning jämföras med de gängse, verbala definitionerna av 
sjötyperna. 

Frågebatteriet är givetvis beroende av syftet med studien, forskar-
nas ämneskunskap och tillgänglig tid. Det finns här inte plats för en 
mer ingående diskussion av de enskilda frågorna, vare sig av proble-
men med utformningen av dem, med utformandet av svaren på plats 
vid sjökanten eller vid utvärderingen efteråt. De i vissa fall ingående 
approximeringarnas värden kommer till sin rätt i de större kompara-
tiva sammanhangen.  

Sjödokumentationsprotokollet har använts vid fältarbetsexpeditio-
nerna i Nås Finnmark, västra Värmland och Orsa Finnmark (augusti 
2003), i Gästrikland/Dalarna (maj 2004), i Tornedalen (augusti–
september 2004), i Finska Lappland och Savolax/Österbotten 
(augusti–september 2005) och vidare för de norska finnskogarnas del 
(augusti–september 2006).  

Några preliminära resultat 

En förutsättningslös kvantitativ naturvetenskaplig utvärdering av 
föreliggande kriterier kommer att ligga till grund för och komplettera 
den kvalitativa språkliga analysen. Den senare stöds dessutom av 
punktvisa historiska källor. Det blir intressant att se vilka kriterier 
som kommer att ge klara utslag, dvs. vilka som kommer att ge klara 
tendenser och för vilka kriterier som slumpen verkar råda. På så sätt 
kan man få fram för alla sjönamnstyperna gemensamma faktorer lik-
som sådana som är specifika/karaktäristiska för en eller flera sjö-
namnstyper, dvs. statistiska profiler.  

I tabell 1 nedan redovisas de 218 hittills undersökta sjöarna 
uppdelade på namntyper och regioner. De fyra regionerna med sina 
uppdelningar på A och B återfinns på karta 1. Redan tabellen med 
dess till synes enkla redovisning ger anledning till funderingar.   
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Region  1   2   3   4  S:a % 
Sjönamnstyper A B S:a A B S:a A B S:a A B S:a   
1 -lamm 19 2 21          21 10,3 

2 -lammi  1 1 8  8 1 3 4  1 1 14 6,9 
3 -lampi 7 21 28    17 4 21 25 34 59 108 53,2 

4 -lompolo    6 29 35  6 6    41 20,2 

5 
-lammi-/ 
lompolo-järvi    3 3 6  1 1    7 3,5 

6 -lomb/en/    11 1 12       12 5,9 

  Totalt 1–6 26 24 50 28 33 61 18 14 32 25 35 60 203 100 

Region  1   2   3   4  S:a % 
Sjönamnstyper A B S:a A B S:a A B S:a A B S:a   
7 -luoppal     2 2       2   
8 -järvi 1 2 3          3   

9 Övriga 1 9 10          10   
  Totalt 1–9 28 35 63 28 35 63 18 14 32 25 35 60 218  

Tabell 1. Undersökningsobjekten. Antal namntyper, uppdelade i fyra regioner. 
 
Det är intressant att -lamm enbart återfinns i den mellansvenska 
namnreliktregionen medan formen -lammi huvudsakligen finns i det 
norrbottniska kustlandet, där -lampi, till skillnad från de tre övriga 
regionerna, överhuvudtaget inte finns. Att -lompolo enbart är lokalise-
rat till de nordliga områdena är med hänsyn till termens samiska bak-
grund naturligt. Av större intresse är att det inte finns några spår av 
dem söderut som relikter efter den forna samiska närvaron där. 
Sammansättningsformerna, med -lammijärvi och -lompolojärvi, finns 
här endast i den svenska delen av Tornedalen. Den dubbelkvasi-
svenska formen lomb(en) finns naturligt nog i den svenska bygden 
som anknyter till det finska området i södra Norrbotten. 
Totalinventeringen i Mellansverige medförde att några sjöar med 
huvudleden -järvi och ett antal ”övriga” sjöar inkluderades. De sa-
miska luoppal-sjöarna i norr hade lompolo-karaktär, något som gjorde 
att de inkluderades som jämförelse. Ett brottstycke av utvärderingen 
av en av de fysiska variablerna ges i följande graf som visar de 
relevanta sjöarnas höjd över havet. 



Sjöar med finska namn i Sverige och Finland 

 

133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

     
 

                                         

                    

 

 

 

 

 

Diagram 1. Höjd över havet för fyra sjönamnstyper: -luoppal, -lompolo,         
-lomb(en) och -lammi.  

Nästa steg … 

Vi ser fram mot jämförelserna mellan sjönamnsrelikterna i Mellansve-
rige och de recenta historiska namnen på Nordkalottens sjöar samt 
med sjöarna på den finska sjöplatån. Bland de centrala forskningsfrå-
gorna finns följande: 

Kan en utvärdering av dokumentationens frågor ge några svar på 
frågan varför sjönamnen varierar mellan de skilda områdena? Kan de 
olika sjönamnstyperna ses som symboler att bli förstådda av de andra, 
som man kommunicerar med muntligt eller via kartor? 
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De anmärkningsvärda geografiska skillnaderna – kan de förklaras 
historiskt, geografiskt och/eller lingvistiskt? En annan fråga är i vilken 
utsträckning det historiska kartmaterialet kan ge information om tidi-
gare uttal och/eller praxis i skrivningen av namnen.  

Tvärvetenskap – till vilken nytta? 

Till vilken nytta har detta tvärvetenskapliga samarbete varit? För 
lingvisten kan samarbetet ses som ett test på om och på vad sätt andra 
relevanta discipliner kan bidra till att ge svar speciellt på teoretiskt 
intressanta frågor om namntypers typologiska plats i ett system av 
beteckningar för lokaliteter i naturen, men det kan också vara ett 
generellt bidrag till tolkningen av namnens innebörd. De lingvistiska 
frågorna har här också tvingat geografen att utveckla nya angreppssätt 
för att identifiera, kvantifiera och utvärdera sådant som kan bidra till 
att ge perspektiv på de språkliga frågeställningarna. 

Den historiska variabeln har lagt en tidsdimension till den geogra-
fiska och därmed gett bakgrunden till ortnamnens språkliga utveck-
ling.  
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Summary 

Eric De Geer & Erling Wande: Finnish lake names in Sweden and Finland and 
their characteristics 

What are lakes with certain Finnish names in Sweden and Finland character-
ized by?  This is the basic question in an investigation we have been working 
with since 2003 in areas with Finnish place-names in Sweden and in “corre-
sponding parts” in Finland. The investigation in Sweden was thus concen-
trated on the so-called Finn forests in Central Sweden, i.e. Värmland, 
Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, and in northern Sweden, on the north-
ernmost parts of the county of Norrbotten. As counterparts in Finland we 
chose the areas from which migration in earlier centuries from Finland to 
Sweden took place, which are parts of Savo (the Rautalampi area) and 
Ostrobothnia. The natural counterpart to northern Sweden in this investiga-
tion was Finnish Lapland. 

The investigation is multidisciplinary, conducted in collaboration be-
tween physical geography and history (De Geer) and linguistics (Wande). 
Three types of names were chosen for a thorough examination, namely 
names ending in -lompolo/-lombolo, cf. Lule Sami and North Sami -luobbal/-
luoppal, in -lamb, -lamm,-lamp, -lammi, -lampi and in -lomb (in Swedish-
speaking areas in northern Sweden). They will be considered in contrast to 
names like -järvi. 

To start with we located all relevant lakes on the topographic maps. 
During the years 2003–2005 we carried out the field expeditions in the 
various areas of investigation (maps 1 and 3). On map 2, showing the 
county of Norrbotten, all relevant lakes are noted and those visited are 
marked specially. When on the spot we documented the lakes with a 
questionnaire and with photos. 

What geographical and other distinctive features do the lakes of the 
different types of names have? What is the regional distribution like? Do 
lakes with a special type of name have the same sort of natural and cultural 
characteristics? Are they uniform in some ways but not in others, and are 
they more common in some regional, natural or cultural settings than in 
others? The scientific data variables will be quantified and compared with 
linguistic ones. Historical and cultural elements will also be taken into ac-
count. 

In our work we expect to be able to explain, among other things, why 
there are no -lompolo and in central Sweden only two -järvi but all sorts of    
-lamm, -lampi and -lammi. In the same way, why does not the small area of  
-lammi in northern Sweden correspond to the one in Finnish Lapland? Why 
are the -lampi/-lamm situated in an agrarian environment in Savo but only 
in the remotest wilderness in central Sweden?  
 
Keywords: Finnish lake names, multidisciplinary, quantitative-qualitative criteria. 



 

 

Johannes, Lillienstedt och Mohammed 
Mångkultur i det svenska namnbeståndet 

Av EVA BRYLLA 

Som utgångspunkt för mitt anförande tar jag en rapport, Måste alla 
heta som Svensson? (Arai et al. 2006), från Nationalekonomiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Några forskare har under-
sökt individers byten av efternamn som klingar utländskt till namn 
som klingar svenskt eller är neutrala. Hur vanligt är det att sådana 
namnbyten sker? Spelar det någon roll för individens framgångar på 
arbetsmarknaden om namnet låter utländskt eller om det låter 
svenskt? Man har studerat inkomstutvecklingen för utrikes födda 
personer som övergivit sina ursprungliga, utländskt klingande namn 
och bytt till namn som låter svenska. Resultatet visade att 
efternamnsbyten var mer vanliga bland personer födda i länder i Af-
rika och Asien samt i länder där slaviska språk talas. Särskilt vanligt 
skulle det vara att överge efternamnet Mohammed. 

De som bytt namn hade före namnbytet haft ungefär samma 
inkomster som en kontrollgrupp som behållit sina namn. Efter 
namnbytet har personerna fått en mer positiv inkomstutveckling än 
kontrollgruppen icke-namnbytare. 

Det är väl känt att val av t.ex. förnamn kan avspegla rådande soci-
ala värderingar i det omgivande samhället. Namn ger också signaler 
till vilken grupp man vill tillhöra. Vad säger då ovan nämnda 
undersökning om synen på namn och attityder till namn? 

Sverige är ett flerspråkigt land 

Sverige är numera ett flerspråkigt land. Vi har genom internationella 
kontakter genom tidernas lopp fått in en mångfald både i förnamns- 
och efternamnsbeståndet. Sedan andra världskrigets slut har vi haft en 
invandring som resulterat i mångskiftande språkkontakter. Drygt     
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10 % av Sveriges befolkning är utrikes födda. Exempel på stora 
minoritetsspråk är arabiska, assyriska, engelska, finska, grekiska, itali-
enska, kinesiska, kurdiska, persiska, polska, serbokroatiska och tyska. 
Har då dessa språk påverkat svenskan? Svenskan är ju trots allt 
majoritetsspråk och – om än inte lagstadgat – officiellt språk. När det 
gäller lånord har Lars-Erik Edlund & Birgitta Hene (1992:153 ff.) 
ställt frågor om vilka faktorer som styr introduktion, spridning och 
etablering av lexikala lån och andra novationer från ett minoritets-
språk till ett majoritetsspråk. I vilka regionala och sociala grupper 
samt i vilka situationer introduceras och sprids olika typer av lån? 
Vilken roll spelar minoritetsgruppens ursprung, storlek och status? 
Vilka attityder har språkbrukarna till de olika minoritetsspråken? Så-
dana frågor kan också ställas rörande namn och namngivning. Jag 
avser här att ge kort översikt över våra importnamn,1 vilka naturligtvis 
hänger nära samman med influenser i hela vårt språksystem liksom 
import av kulturföreteelser över huvud taget. 

Förnamn 

Redan våra nordiska runstenar vittnar om tidiga utländska kontakter. 
Här förekommer såväl engelska, t.ex. Ailmær (feng. Æðelmǣr) och 
Sǣvini (feng. Sǣwine), som keltiska, t.ex. Domnall och Dufgall, och 
tyska namn, t.ex. Magnhildr och Meinolf (NRL s.n.).  

Den företeelse som satt djupast avtryck i språket, inte bara i svens-
kan utan också i alla europeiska språk, är nog ändå kristendomen. 
Kristendomens inflytande på vårt namnbestånd kan inte nog betonas. 
Redan på 1000-talets runstenar dyker de första kristna namnen upp. 
Namnet Johannes förekommer i formerna Jon eller Joan på stenar i 
Östergötland och i Mälarlandskapen. Tidiga belägg finns också för 
Klement och Kristin (NRL). Att sprida de kristna namnen tjänade i 
hög grad kyrkans syfte. 

Även tysk kulturpåverkan har starkt bidragit till en utökning av 
det inhemska namnbeståndet. Under 1200-talet kommer världsliga 
importnamn in via Hansan, som dominerade norra Europa under en 
stor del av medeltiden. Denna kulturpåverkan framträdde främst i 
städerna och i Bergslagen. Många tyska namn uppträder redan ca 

                                                 
1 Begreppet är bildat i anslutning till termen importord som används inom den moderna 
lånordsforskningen för att beteckna olika typer av lexikala lån (se t.ex. Höög 2005:12). 
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1300 som svenska förnamn. Namn som kommer in nu är exempelvis 
Albrekt, Henrik och Gertrud (Otterbjörk 1979:15). 

Senare under Sveriges stormaktstid knöts viktiga kulturella 
kontakter ute i Europa, och det tyska inflytandet får återigen stor 
betydelse för namnskicket. Tidigare hade man hämtat namn från 
norra Tyskland och det lågtyska språkområdet, medan man nu häm-
tar dem från högtyskt område. Vilhelm och Rudolf blev populära i 
stället för former som Velam och Rolf (Otterbjörk 1979:24 f.).  

Under 1700-talet dominerade fransk kultur runtom i Europa, och 
franska namn kommer på modet även i Sverige, främst kvinnonamn, 
t.ex. Caroline, Charlotte, Marie och Sophie (Otterbjörk 1979:25 f.). 

Namnskicket i Sverige hade under 1800-talet genomgått en radi-
kal förändring. Den bundna uppkallelsen var inte längre lika stark och 
förnamnsbeståndet utökades genom att flernamnssystemet var i fullt 
svang. Redan omkring år 1800 börjar de engelska namnen dyka upp. 
De förmedlades bl.a. av invandrade skotska adelssläkter. Namn som 
kommer i den första vågen är t.ex. Charles och William. Speciellt 
populära blev namn på -y och -i, t.ex. Fanny och Billy resp. Maggie 
och Eddie (Otterbjörk 1979:27 f.).  

Vid det förra sekelskiftet etablerade sig många namn från 
Storbritannien och inte minst Nordamerika som svenska namn. Un-
der 1900-talet fortsätter de angloamerikanska namnen att strömma 
in. Stark påverkan sker från radio, TV, film och veckopress och nu på 
senare tid från Internet. Sena exempel är Kevin, Liam, Morgan, Glenn, 
Vanessa och Ethel.  

Även finska namn har inlemmats i det svenska namnbeståndet. 
Efter vinterkriget 1939–1940 kom ett stort antal finska barn till Sve-
rige, vilket har satt spår i namnskicket. På 1960- och 1970-talen var 
den finska invandringen mycket stor, vilka namnen Aulikki, Kari och 
Roine är exempel på. 

Från senare delen av 1970-talet har invandring även från andra 
länder skett i hög grad. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle, 
där det förutom svenskan förekommer närmare 200 språk som influe-
rar den svenska kulturen inklusive namnskick och namnbruk. Exem-
pel på namn som kommit med den sentida invandringen är de ara-
biska Ali, Mohamed och Fatima, de slaviska Dragan och Jadwiga samt 
det kroatiska Zoran (Brylla 2004:9 ff.). 
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Efternamn 

Det svenska efternamnsskicket är till mönster och bildning starkt 
beroende av utländskt inflytande. När det svenska efternamnsskicket 
uppstod under stormaktstiden var inflytandet från det kontinentala 
Europa mycket starkt, framförallt från Tyskland. Många tyskar be-
fann sig inom det svenska riket. Lennart Ryman (2002:69 ff.) har 
visat att tyska avledningar med tyska suffix liksom de tyska 
bildningstyperna har haft stor påverkan. Tvåledade ortnamn i 
tillnamnsfunktion och ortnamn plus efterleden -man utgör mönster. 
Även tyskt borgnamnsskick var av stor betydelse för den svenska 
utvecklingen. Tyska borgnamn karakteriseras av ett begränsat register 
av efterleder, vilka också förekommer som svenska efternamnsefterle-
der: -berg, -burg och -stein. Den tvåledade typen ger stora möjligheter 
till variation, vilket behövdes, eftersom ett stort antal adelsnamn 
skapades under stormaktstiden. Barock var den förhärskade stilen och 
här passade de tvåledade namnen väl in. Namn som Granatenflycht 
och Stöltenhielm är sådana exempel. Man tar i de svenska 
namnbildningarna också intryck av bildningar med elementet -en-, 
t.ex. i Lillienstedt, vilket uppenbarligen lät lite ”finare”. Man kunde 
också sätta ett von före namnet, t.ex. von Bauman eller von Carlsson, 
vilket markerade adelskap. Med sådana namn som mönster bildade 
man också svenska namn med prefixet af, t.ex. af Ugglas, det sista 
prefixet oftast i kombination med ett ofrälse namn (Utterström 
1994:38 f.). 

Även släktnamnen har rönt stort inflytande från klassiska språk i 
form av de lärda namnen, t.ex. Montanus och Montander. Franskan 
har haft viss betydelse i sammanhanget, vilket visas av de oavkortade 
lärda namnen, t.ex. Nobel och Linné. Franskan hade hög prestige un-
der 1600- och 1700-talet. Med undantag för de avkortade lärda nam-
nen hade dock franskan en begränsad betydelse för utvecklingen av 
det svenska släktnamnsskicket. Det är utan tvekan det tyska mönstret 
som dominerar. Tyska mönster kom att få en grundläggande bety-
delse för utvecklingen av svenskt släktnamnsskick. Tyskan hade lättare 
att påverka svenskan såsom ett besläktat språk (Ryman 2002:88). Den 
purism som rådde på 1600-talet riktade sig inte heller mot det stora 
antalet tyska lån som Edlund & Hene (1992:127) har visat. 

Det utländska inslaget i vårt släktnamnsbestånd var starkt ända in 
på 1900-talet. I början av detta sekel kom emellertid en stark reaktion 
mot detta utländska inslag. Det var främst den svenska språkmannen 
Adolf Noreen (1924:54) som gick i härnad mot det utländska: ”Och 
vad annat än olägenhet kunna hrr Taito, Tohoman och deras gelikar 
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ha därav, att var och en som något reflekterar över deras namn, sna-
rast måste gissa att de härstamma från buschmäns, hottetotters, mala-
jers o. d. landsändar, men förvisso ej från gamla Sverge.” För att hejda 
floden av utländskt klingande namn gav Noreen tillsammans med 
Anders Grape ut Svensk namnbok (1921) till vägledning vid val av nya 
släktnamn bestående av 15 000 nybildade namn efter gängse svenska 
eller försvenskade namntyper och av svenskt ljudmaterial samt med 
svensk normal stavning.  

Sedan början av 1900-talet har vi haft en officiell omvårdnad av 
personnamnen, först i en släktnamnsförordning 1901, sedan i två 
personnamnslagar, 1963 (nl 1963) och 1982 (nl 1982). Nl 1963 
domineras av det allmännas intresse för namnstabilitet, medan nl 
1982 försöker beakta individens frihet. Efter 1963 års namnlags 
ikraftträdande kan man spåra vissa internationaliseringssträvanden i 
namnvårdsarbetet. Avsikten var främst att tillgodose vissa önskemål 
från svenska medborgare i tjänst utomlands, dels från invandrare i 
Sverige. I samband med internationaliseringskraven ändrades 
formuleringarna i nl 1982. Som nybildade efternamn fick inte 
godkännas ”namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan 
språklig form att det inte är lämpligt som efternamn här i landet” (nl 
1982 12:1). Tidigare hette det att namnen till bildning, uttal och 
stavning skulle överensstämma med ”inhemskt språkbruk” med hän-
syn till de finsk- och samisktalande befolkningsgrupperna. Den nya 
formuleringen har emellertid åstadkommit en förskjutning av det 
svenska efternamnsskicket i och med att den har givit utrymme för 
olika tolkningar av formuleringen ”här i landet”. Flera ansökningar 
om nya efternamn som avslogs av den svenska namnmyndigheten 
Patent- och registreringsverket har efter överklagande godkänts av den 
överordnade instansen Patentbesvärsrätten. Ibland har det rört sig om 
efternamn som inte direkt vållar uttalssvårigheter men som till sin 
struktur starkt avviker från svenskt efternamnsskick, t.ex. Lamagia och 
Lebélia. 

Ett ännu djupare ingrepp i svenskt efternamnsskick representerar 
godkännandet av namn som till sin bildning är helt osvenska, t.ex. 
Beachman (sökande hette tidigare Strandman) och Mortaigne. Den 
svenska namnmyndigheten har eftersträvat en följsam inställning till 
utvecklingen och under senare tid godkänt utländskt klingande namn 
som haft möjlighet att rota sig i det svenska namnbeståndet och ge 
upphov till inhemska bildningar. Detta är helt i linje med det svenska 
efternamnsskickets utveckling. Namnförrådet har – liksom språket i 
övrigt – undergått stora förändringar genom tiderna. Integrering av 
främmande namnelement är på sikt befogad. Man bör i diskussionen 
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också skilja på namn som har förts in i landet genom inflyttade perso-
ner, och därmed genom en helt naturlig kulturpåverkan, och nybil-
dade svenska efternamn. Namnen Beachman och Mortaigne hör till 
den senare gruppen (Brylla 2002:94 ff., 2005:73 ff.).  

Godkännandet av Beachman och Mortaigne som nybildade efter-
namn har banat väg för liknande nybildningar, dvs. efternamn som 
uppenbart är bildade av engelska och franska namnelement: 
Melkemichel (TKE 1995-01-06), Seedhill (TKE 1995-06-12), Newson 
(TKE 1996-02-12), Swedenrose (TKE 1996-07-05), Lionlord (TKE 
1996-09-09), Sandwood (TKE 1996-11-11), Liongard (TKE 1996-
11-25), Bonfils (TKE 1997-02-10), Skywolf (TKE 1997-11-24), 
Goldenstone (1998-02-23), Markstone (TKE 1999-02-04), Hearthly 
(TKE 2001-07-13), Dreamin (TKE 2001-10-24), Flowerland (TKE 
2002-11-19) och Coldwind (2002-12-17).  

På liknande sätt har namn bildade av för svenskar okända namn-
element på senare tid godkänts: Bräda (TKE 1996-04-22), Tatrina 
(TKE 1996-04-22), Barnosho (TKE 1999-11-09), Barslivo (TKE 
1999-11-09), Bartul (TKE 1999-11-09), Shahho (TKE 2000-04-06), 
Farhikhtah (TKE 2000-06-05), Shirazimohager (TKE 2002-01-22), 
Rowshanravan (TKE 2002-10-24), Bintkacimé (TKE 2002-11-26) 
och Alzangna (TKE 2003-01-21) (Brylla 2005:74 f.). 

Vilka namn har lånats in och spritts? Vilka språk 
har satt spår? 

En språkförändringsprocess kräver alltid ett drag av prestige för att 
förändringen skall bli framgångsrik. Om ett långivande språk har hög 
prestige har importord och importnamn därifrån haft stora chanser 
att fastna och spridas vidare. Kristendomens införande har satt djupa 
spår i de flesta europeiska språk. Ord och namn som hör samman 
med kristnandet har således haft en betydande roll.  

Lågtyskan, som i hög grad påverkat svenskans ordförråd och 
namnförråd, har också varit förenad med hög prestige. Bakom låg 
som bekant det mäktiga handelsförbundet Hansan. En helt ny 
stadskultur byggdes upp i städerna, och det tyska inflytandet avsatte 
djupa spår i det politiska livet (Edlund & Hene 1992:44 ff.).  

Under 1600- och 1700-talet var tyskan fortfarande en stark fak-
tor. Även fransk kultur var under 1700-talet dominant i hela Europa 
och då även i Sverige. I den politiska offentligheten och i nöjeslivet 
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liksom i militära kretsar var det franska språket statusfyllt, vilket också 
satte avtryck i namnfloran, både bland förnamn och till en begränsad 
del för släktnamnen. 

Den starka påverkan från angloamerikanskan som skett under 
hela 1900-talet och som fortfarande pågår via radio, TV, film, vecko-
press och Internet är alldeles uppenbar. 

Identitet och attityder 

Catharina Nyström Höög har i sin docentföreläsning 2006 ställt frå-
gan vad svensk lånordshistoria kan lära oss om dagen ordimport. Hon 
talar där med hänvisning till Edlund & Hene (1992) om lånordsvågor 
som vällt in över Sverige, och hon periodiserar de fyra stora långi-
vande språkens, dvs. latinets, tyskans, franskans och engelskans, infly-
tande. Som vi just hört stämmer detta väl in på de importnamn som 
kommit in. Liksom lånorden är de inlånade namnen en del av ett 
större skeende som kallas språkmöte eller språkpåverkan. Om vi ser till 
historien är det uppenbart att vissa språk har påverkat mer än andra. 
Vissa har högre status än andra. Denna status kan förstås variera över 
tid. Vi har sett att latinet och tyskan under äldre tid har dominerat 
starkt inom många områden, och i flertalet europeiska länder har en 
massiv påverkan från engelskan under senare tid satt spår i språket och 
även i namnförrådet. Att engelska och tyska har och har haft hög sta-
tus kan bero på att de inte känns främmande för svenskt vidkom-
mande. 

Etnologen Charlotte Hagström (2006:145 ff.) hävdar att det finns 
tydliga hierarkier vad gäller namn. Vissa namn framstår enligt henne 
som mer typiska ”invandrarnamn” eller som mer ”utländska” än 
andra. Hon tar som exempel Mohammed och Liam. Det ena är ara-
biskt, det andra är av keltiskt ursprung och inget av dem är ”svenskt”. 
Mohammed med varianter bärs av betydligt fler individer, men Liam 
har haft en stark ökning de senaste åren och förekommer i födelse-
annonser oftast i kombination med svenska efternamn. Hagström 
förklarar populariteten hos namnet Liam med att det passar väl in i 
den svenska språkmelodin och att det uttalas som det stavas, medan 
Mohammed däremot signalerar osvenskhet och är ett muslimskt namn 
förknippat med föreställningar om främmande seder och traditioner. 
Hon skriver vidare att namn som förknippas med den muslimska 
världen, särskilt med Mellanöstern och Nordafrika, är de som står 
längst ner i namnhierarkin. Genom att välja namn från vissa språk 



144 Eva Brylla 

 

och kulturer gör man ett val av vilken grupp man vill tillhöra. Vi kan 
här erinra oss den rapport som nämns i inledningen av mitt 
anförande. Det är alldeles uppenbart att olika attityder till namn skif-
tar och att det kan få konsekvenser för hur människor behandlas av 
det omgivande samhället. 

Avslutning 

Prestige och önskan om grupptillhörighet har uppenbarligen spelat en 
stor roll vid etableringen av importerade namn. Kan vi då med histo-
rien som bakgrund säga vilka namn som nu kommer ett få fäste och 
lånas in?  Det är inte alldeles enkelt, eftersom namn också är förknip-
pade med smak, och smaken kan divergera och förändras på ett 
oförutsägbart sätt.  
 Är det då möjligt att genom språkvårdande insatser styra namnval 
och vilka impulser som skall få inverkan på namnbeståndet? Detta är 
knappast möjligt. Edlund & Hene (1992:126 ff.) har visat på att man 
i Sverige sedan 1500-talet har anfört argument mot inlånade ord, och 
purister har också försökt introducera nya ordförslag. Ofta har dock 
sådana stannat på introduktionsstadiet och aldrig etablerats. Förfat-
tarna menar att orsaken till att språkrensningsaktioner sällan når så 
stora framgångar är att många av de ord som aktionen riktar sig mot 
redan har hunnit få fotfäste. Även Catharina Nyström Höög (2006) 
framhåller att man föredrar det etablerade, oavsett vilket källspråk 
ordet har.  

När Roland Otterbjörk arbetade under 1960-talet med ett förslag 
till ny namnlängd hade han ett tydligt namnvårdande syfte. I förordet 
till namnlexikonet Svenska förnamn (Otterbjörk 1979) skriver han 
explicit att han har ägnat särskild uppmärksamhet åt ”dels sådana 
namn som utgör direkta motsvarigheter till äldre, nu glömda namn, 
dels de talrika, i vår tid nybildade namn som ansluter sig till det gamla 
nordiska namnsystemet”.  

I den trenamnslängd som Otterbjörk i Esselte almanacksförlags 
regi publicerade 1986 förekommer också en mängd namn i den nor-
diska andan, t.ex. Agnar, Brage, Frode och Vesta. Av de av Otterbjörk 
nyinsatta namnen i trenamnslängden var det ytterst få, om ens några, 
som fick något uppsving.  

Lika litet kan vi förmodligen hejda inflödet av angloamerikanska 
namn i dag. Namn är avhängiga av smak och utsatta för modets sväng-
ningar. Dagens nybildade Goldenstone, Hearthly, Dreamin och 
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Flowerland kan också ses som motsvarigheter till stormaktstidens 
Ehrenpreus och Boneauschiöld. Mångfalden berikar vårt namnbestånd.  
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Summary 

Eva Brylla: Johannes, Lillienstedt and Mohammed. Multi-culture in the 
Swedish name stock 

Through international contacts Sweden has in the course of time acquired a 
great variety of both first names and surnames. Historically, it is clear that 
some languages have had a greater influence than others. In earlier times, 
Latin and German were predominant. In our times the influence of English 
in most European countries is very strong. English and German have often 
enjoyed high status due to the fact that these languages are well known to 
Swedes. Apparently there are hierarchies regarding names. Investigations 
have shown that for instance the name Mohammed signals un-Swedishness 
associated with conceptions of strange customs and traditions. 
     Prestige and wishes of belonging to a certain group have played an 
important role in establishing imported names. It is hardly likely that lan-
guage planning can influence name choices and have an impact on the stock 
of names to a great extent. 
 
Keywords: personal names, first names, surnames, multi-culture, loan names. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mitt, ditt eller begge namn?  
Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar 

Av GURO REISÆTER 

Innleiing 

Tidligare har eg ved fleire høve snakka og skrive om fornamn i 
fleirspråklige miljø (t.d. Reisæter 2004:105 ff.). Emnet for foredraget 
på symposiet i Umeå og for denne artikkelen er imidlertid først og 
fremst mellomnamn og etternamn på barn i fleirspråklige familiar; 
motiv for val av slike namn og i kor stor grad vala fortel om den 
fleirspråklige bakgrunnen til barnet.  

Materialet eg baserer meg på er det såkalla Tromsøregisteret, eit 
namneregister over 808 barn fødd i Tromsø 1977–1996, der den eine 
eller begge foreldra er fødd utanfor Noreg. (Dette materialet er elles 
nærare undersøkt i Reisæter 2001.) Trulig har noen av dei eldste 
”barna” i dette registeret sjølv alt fått eigne barn, og det kunne vere 
interessant å granske namna dei har gitt barna sine. Det får ligge nå, 
men til utfylling av det bildet Tromsøregisteret gir, skal eg også 
referere til eit knippe barn fødd etter år 2000 i fleirspråklige familiar i 
Tromsø og til intervju eg har gjort i desse familiane. 

Når det gjeld antroponymisk terminologi i fleirspråklig kontekst, 
viser eg til Reisæter (2004:106–109), og vil her heller presisere kva eg 
meiner med fleirspråklige familiar; ”familiar som bruker to eller fleire 
språk i dagliglivet”. Denne opne definisjonen er basert på ein vid 
definisjon av eit tospråklig individ (jf. Grosjean 1994:1656), og 
termane tospråklig og fleirspråklig bruker eg om kvarandre, i tråd med 
gjengs bruk i faglitteraturen. Det viktige lingvistiske skiljet går 
mellom det å ha eitt eller fleire språk til rådvelde, ikkje mellom det å 
ha to eller fleire (Lanza 1994:137).  

Termen innvandrar kan brukast om utanlandsk statsborgar som 
kjem til Noreg t.d. for å arbeide, studere eller gifte seg, og som ikkje 
er asylsøkar eller flyktning. Men ofte blir innvandrar nytta som over-
ordna term for både asylsøkar, flyktning og innvandrar. Eg vil her 
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bruke termen om ein person fødd i utlandet og heller ikkje 
problematisere lengd på levetid i Noreg eller statsborgarskap. I denne 
artikkelen konsentrerer eg meg bare om fødelandet til dei foreldra 
som har fått barn i Tromsø. Ein aktuell, heftig diskusjon i norske 
media hausten 2006 var for øvrig kva innvandrarar med norsk 
statsborgarskap og barna deira skulle kalle seg: Nordmann, nordmann 
med minoritetsbakgrunn, svart nordmann, førstegenerasjonsnordmann 
eller andregenerasjonsinnvandrar? Denne interessante terminologiske 
og sosiologiske diskusjonen skal eg heller ikkje ta tak i her, men han 
kjem sikkert til å leve vidare i den norske samfunnsdebatten i tida 
framover. 

I det følgande skal vi sjå litt nærare på bruk av mellomnamn og 
etternamn, i det samla Tromsøregisteret, og i tre undergrupper basert 
på fødelandet til foreldra. 

Gruppe I:  Begge foreldre er frå Norden (346 barn), dvs. 43 %. 
Gruppe II:  Ein forelder er frå Norden, og den andre forelderen er 

frå eit ikkje-nordisk land (373 barn), dvs. 46 %. 
Gruppe III:  Begge foreldre er frå ikkje-nordiske land (89 barn), 

dvs. 11 %. 
 
Alle barna i Tromsøregisteret er altså fødd før år 2000, men i 
artikkelen her refererer eg til informantar både før og etter tusen-
årsskiftet. Når eg viser til foreldrebakgrunnen til barna, nemner eg 
mors fødeland først og så far sitt. Til dømes norsk-argentinsk tyder at 
mor er norsk og far er argentinsk, og finsk-norsk at mor er frå Finland 
og far frå Noreg.  

Vi har – som rett og riktig er – eit sterkt personvern rundt 
gransking av namn på nålevande personar. At informantane mine kan 
reservere seg mot å få namna sine publisert, er noe eg tar opp med dei 
i intervjusamanheng. Likevel er mi erfaring gjennom mange år med 
spørsmål og samtalar om namn at dei aller, aller fleste ikkje har noe 
imot at deira autentiske namn blir brukt i artiklar og foredrag. Mange 
synest tvert om at det er interessant og fint. Men viss det ikkje er 
ønskelig, eller viss eg refererer til namneberarar eg ikkje har snakka 
med, bruker eg fiktive døme, som Olsen i staden for Hansen eller 
Sanchez i staden for Lopez, markert med *.   
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Mellomnamn i heile Tromsøregisteret 

Om vi ser på alle barna i Tromsøregisteret under eitt, har 38 % av dei 
(309 av 808) eit mellomnamn. Av desse 309 barna har 72 % mellom-
namnet frå mor og 28 % frå far.  

Vanligvis har barnet mellomnamn frå mor og etternamn frå far, 
eller vice versa. Men i noen få døme har barna både mellomnamn og 
etternamn frå den eine forelderen. Dette kan ein undre seg over, 
særlig i dei familiane der foreldra i tillegg ikkje har same etternamn. 
Kan hende har mor fått siste ordet i fornamnsvalet når barnet får 
mellom- og etternamn frå far? I ein familie har det eine barnet både 
mellomnamnet og etternamnet frå mor og det andre barnet mellom-
namn og etternamn frå far. 

Tala om mellomnamnsfrekvens gir likevel bare eit generelt bilde 
av mellomnamnsbruk i dei fleirspråklige familiane. Vi må ha in mente 
at ikkje alle land har ein namnekategori som svarer til det norske 
mellomnamnet, altså eit namn av etternamns karakter som står 
mellom for- og etternamn, og at t.d. termen middle name på 
amerikansk ofte blir brukt om eit fornamn i 2. posisjon. Fleire 
informantar har fortalt om forvirring i samband med termen mellom-
namn og utfylling av skjema. Og viss vi ser på barna med begge 
foreldre frå ikkje-nordiske land, ser vi at bare 4 av 89 barn har eit 
namn i mellomnamnskolonnen. Sjølv om alle foreldre i Tromsø-
registeret kunne gi barnet sitt eit mellomnamn, er det altså få av 
foreldra frå den store verda utanfor Norden som har nytta seg av 
denne retten.  
 

       Barn med mellomnamn 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          
Figur 1. Mellomnamnsbruk i gruppe I, II og III. 
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Mellomnamn i gruppe I 

46 % av barna i gruppe I (158 av 346) har mellomnamn (jf. fig. 1). 
Når vi jamfører dei ulike gruppene av barn der ein forelder er frå 
Noreg og den andre frå eit av dei andre nordiske landa, skil gruppa 
med dansk far eller mor seg tydelig ut. 70 % av desse barna har 
mellomnamn, men bare 29 % av barna med norsk og finsk bakgrunn 
og 37 % av dei med foreldre frå Noreg og Sverige har det. Det er nær-
liggande å relatere dette til hyppig bruk av mellomnamn i Danmark. 
Eva Brylla kommenterte dansk mellomnamnsbruk slik i 1992:  

I Danmark har man inte möjlighet att ta sitt patro- eller metronymi-
kon som efternamn. Många bär emellertid stelnade -sen- namn som 
efternamn – 3/4 av befolkningen har sådana. De många efternamnen 
på -sen lockar till att anta mellannamn, vilket som bekant är mycket 
vanligt i Danmark (Brylla 1992:104).  

Dette stemte godt med bruk av mellomnamn hos dei barna i gruppe I 
som har norsk og dansk bakgrunn. Dei er som nemnd fødd i perioden 
1976–1996 (jf. innleiinga). Nå har imidlertid Danmark fått ei ny 
personnamnlov, og i § 7.1. kan vi lese at ”[...] som æfternavn kan 
endvidere tages en af forældrenes fornavn med tilføjelsen -søn eller     
-datter [...]” (Lov nr. 524, 24.06.2005). Lova tok til å gjelde 1. april 
2006, og det er for tidlig å seie kva slags verknad ho vil få, m.a. på 
mellomnamnsbruken i familiar med norsk og dansk bakgrunn. 

Mellomnamn i gruppe II 

39 % (147 av 373 barn) i gruppe II har mellomnamn (jf. fig. 1), og 
det gjør liten forskjell om det er mor eller far som er norsk. At norske 
kvinner i gruppe II gjerne vil gi barna sine eit mellomnamn, er ikkje å 
undre seg over når vi veit kor vanlig det er med mellomnamn i Noreg 
i dag. Fleire og fleire barn har fått mellomnamn, og grunnen til dette 
er m.a. at norske kvinner frå 1970-åra og framover har vore opptatt av 
likestillingsspørsmål og slik halde på oppvekstnamnet sitt ved giftar-
mål. Namnelova i 1964 opna for bruk av slike namn. I tillegg har 
barna fått mors etternamn som mellomnamn og sist på 90-talet hadde 
godt og vel 40 % av barna i Noreg mellomnamn (Kristiansen & 
Ouren 1998:107). Same prosenten har vi også i dag (muntlig 
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informasjon frå Jørgen Ouren, Statistisk sentralbyrå i november 
2006). Samtidig har bruk av fleire enn eitt fornamn gått ned. 

Dei thailandske mødrene i gruppe II kjem frå eit land der 
tradisjonen er at kvinnene giftar seg til mannens etternamn. Det same 
vel mange av dei å gjøre i Noreg også, men oppgir ulike grunnar til at 
barna deira får det thailandske oppvekstnamnet til mora som mellom-
namn. Fleire informantar fortel at dei ville at barna også skulle ha eit 
namn som viser til at barna har thailandske røter, og at namnet elles 
ikkje ville bli ført vidare. Noen informantar er skilt frå den norske 
ektemannen og har tatt tilbake sitt thailandske etternamn. Når dei så 
får barn i eit nytt forhold, er det viktig at mor og barn har minst eit 
felles namn av etternamns karakter, i tillegg til at barnet har 
etternamnet til far. Fleire av dei thailandske kvinnene fortel nemlig at 
det er problematisk å kome gjennom passkontrollen ved innreise til 
Thailand viss mor og barn ikkje har eit felles namn av etternamns 
karakter.  

Her i gruppe II finn vi òg barna med norsk mor eller far og den 
andre forelderen frå landa med spansk namneskikk, og før vi ser på 
noen av namnevala dei gjør, kan det vere på sin plass med eit kort 
oversyn over den gjengse namneskikken i Spania og i spansktalande 
land i Latin-Amerika. Eit namnekompleks inneheld tre eller fleire 
namn i denne rekkefølgja: 

1. Eitt eller fleire fornamn ”nombre”, evt. også ”segundo nombre”.  
2. Fars etternamn ”primer apellido”. 
3. Mors etternamn ”segundo apellido”. 

Ei kvinne byter ikkje fullstendig etternamn når ho giftar seg. Ho held 
på farsnamnet sitt, slettar morsnamnet og får mannens farsnamn som 
andre etternamn. Framfor dette nye etternamnet kan ho sette 
preposisjonen ”de”. Barna får farfar og morfar sine første etternamn. 
Her er eit fiktivt døme: *Eduardo Vargas Alvarez giftar seg med 
*Manuela Gomez Ramos, og ho får som gift namnekomplekset 
Manuela Gomez (de) Vargas. Barna Daniela og Jorge heiter Daniela 
Vargas Gomez og Jorge Vargas Gomez. Slik vil ein familie vere 
registrert med tre ulike etternamnskompleks: Mor: Gomez (de) Vargas, 
far: Vargas Alvarez og barn: Vargas Gomez. Men felles har alle etter-
namnet frå fars familie, ”nombre de (la) familia” (jf. Gorden 1968:35 
og opplysningar frå nyare informantar i Tromsø). 

Med ny spansk namnelov frå 2000 kan motsett rekkefølgje av 
etternamna brukast (Utne 2004:230). Men tradisjonen med fars etter-
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namn først og så  mors etternamn er nok framleis sterk, ikkje minst i 
Latin-Amerika.  

Før den nye norske personnamnlova tok til å verke i 2003 kunne 
vi ikkje i Noreg – som i spansk namneskikk – bruke eit dobbelt etter-
namn med eit namn frå mor og eitt namn frå far, men vi måtte kalle 
det eine eit mellomnamn og plassere det i mellomnamnsrubrikken på 
alle skjema. Dette galdt òg innvandrarane frå landa nemnd ovanfor, 
sjølv om mange av dei prøvde å få gjennomslag for heimlandsskikken. 
Likevel er det eit slags mønster i namngivinga på barna i Tromsø-
registeret. Av dei 9 barna som har norsk mor og far frå Spania eller 
Latin-Amerika, har 7 både eit mellomnamn og eit etternamn, og 5 av 
desse barna har fars namn som mellomnamn og mors namn som 
etternamn. Det kan vere fleire grunnar til det, men denne rekkefølgja 
av etternamna til mor og far svarer til den far er van med heimefrå – 
mens vi i Noreg kan oppfatte det som om familiebakgrunnen til mor 
tel mest. Nettopp dette legg også fleire nye informantar med barn 
fødd etter år 2000 vekt på. Eit barn med norsk-colombiansk bak-
grunn har såleis mellomnamn frå far og etternamn frå mor; Ramirez 
Bjerkan. Dette namneoppsettet er både familien til mor og far vel 
nøgd med. I ein annan familie der mor er norsk og far er frå Peru, 
valde dei same namnerekkefølgje; mellomnamn frå far og etternamn 
frå mor; Grimaldo Belland, slik dei hadde sett at andre familiar med 
foreldre frå Noreg og Latin-Amerika hadde gjort. Men det norsk-
peruanske paret hadde diskutert litt først om kven sitt namn som 
skulle stå sist. Mor ”vann” i første omgang, men fortel at ho endra syn 
på saka etterkvart fordi barnet både hadde eit norsk fornamn og eit 
norsk etternamn. Det peruanske mellomnamnet blei sjeldan brukt i 
dagliglivet, viste det seg. Foreldra fikk endra mellomnamn og etter-
namn til eit etternamn med bindestrek; Grimaldo-Belland, og slik er 
den tospråklige bakgrunnen til barnet blitt tydeligare.  

Ein nyare informant med eit kinesisk namnekompleks har eit 
barn med det kinesiske etternamnet hennes som mellomnamn og far 
sitt norske som etternamn. Her var mor medviten om at barnet også 
skulle ha eit kinesisk namn, men fordi namnet Au kunne føre til lått 
og erting (jf. utropsordet au!), var ho nøgd med at namnet blei eit 
mellomnamn. Om det blir problem, kan mellomnamnet bli 
representert med ein initial, seier ho. I ein nyare tyrkisk-norsk familie 
har barnet to fornamn, tyrkisk mellomnamn og norsk etternamn, slik 
også den tyrkiske mora ville. Men ho har innsett at å bruke heile 
namnekomplekset blir upraktisk i dagliglivet, og det tyrkiske mellom-
namnet til barnet blir vanligvis representert med ein initial, eller heilt 
utelate. 
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I tillegg til barna med bakgrunn i spansk og norsk namneskikk, 
får også ein del andre barn mellomnamn frå far og etternamn frå mor. 
Eg vil nemne noen mulig motiv for eit slikt val, basert på informant-
samtalane og analysen av Tromsøregisteret.   

– Mor og far er ikkje gift eller sambuande, og mor har omsorgs-
ansvaret for barnet, men vil likevel at barnet skal ha eit namn frå 
faren. 

– Mor har eit sjeldnare namn, eller eit namn som elles ikkje ville bli 
ført vidare til neste generasjon.  

– Mor er oppvaksen med impulsar frå likestillings-Norden på 1970-
talet. Til dømes har ei mor i Tromsøregisteret likestillingsarbeid 
som yrke, og barna har etternamnet til far som mellomnamn. 

– Mor og far ”deler” på namna. Den eine av to søsken får far sitt 
etternamn som mellomnamn, og den andre mor sitt. I tillegg får 
dei ”motsett” etternamn på den måten at etternamnet er frå den 
eine forelderen og mellomnamnet frå den andre. 

– Barnet får eit mellomnamn av patronymtypen eller eit anna mel-
lomnamn frå far i staden for fars etternamn på -sen.  

Mellomnamn i gruppe III 

Som nemnd er det bare 4 av totalt 89 barn i gruppe III som har eit 
mellomnamn, og desse 4 barna har anten foreldre frå to land i Europa 
eller begge foreldre frå Ghana, Somalia og Tanzania. Foreldra frå 
Afrika har det til felles når det gjeld bruk av mellomnamn at dei 
ønskjer å få brukt eit namnekompleks som liknar på det dei bruker i 
heimlandet. Her er somalisk namnetradisjon eit godt døme. 
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*Abdi Warsame Jama gift med *Amina Ali Ahmed har to barn. 

Ei  jente: Suleekha Abdi Warsame   

Ein  gut: Mohamed Abdi Warsame   

 

Mohamed giftar seg, og barna får eit fornamn og så far og farfars 
fornamn. 

Ei  jente: Aisha Mohamed Abdi    

Ein  gut: Hassan Mohamed Abdi    

 

Somalisk namnetradisjon i tre mannsgenerasjonar blir da slik:   

1. generasjon:    Abdi Warsame Jama 

2. generasjon:   Mohamed Abdi Warsame  

3. generasjon:  Hassan Mohamed Abdi   

Dette systemet der kvar generasjon har eit nytt siste namn (som i 
Noreg ville bli sett på som etternamn) var i strid med norsk namne-
lovgiving før 2003, som kravde at barna måtte ha eit etternamn (siste 
namn) felles med mor eller far. Men ein sjeldan gong før 2003 kunne 
ein somalisk familie, ved eit heldig namnesamantreff, gi barnet namn 
i tråd med tradisjonen og samtidig følgje norsk namnelov. Viss mor 
hadde som siste namn det same namnet som far sitt andre namn, ville 
det for det norske folkeregisteret sjå ut som foreldra gav barnet mors 
etternamn, slik dette fiktive dømet viser: 

*Mohamed  Abdi  Warsame g.m. *Shukri Yusuf Abdi 
Dotter: Aisha Mohamed Abdi (istf. Aisha Mohamed Warsame) 
Son: Hassan Mohamed Abdi (istf. Hassan Mohamed Warsame) 

Fordi alle somaliske mannsnamn kan figurere i alle posisjonar i det 
somaliske namnekomplekset, kan dei i norske skjema hamne både 
som fornamn, mellomnamn og etternamn. Somaliske kvinnenamn 
står bare i 1. posisjon i Somalia, men pga. feilregistrering ser vi dei 
stundom i mellom- eller etternamnsposisjon i norske skjema. 
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Etternamn i heile Tromsøregisteret 

Når eit barn får både mellomnamn og etternamn, kan det eine 
komme frå mor og det andre frå far, slik det som oftast gjør i namne-
materialet frå Tromsø. To familiar, to slekter eller to land blir 
representert i namnet, og det er kanskje lettare å kompromisse i ein 
eventuell diskusjon om kven sitt namn som skal vere det siste (og 
viktigaste) namnet? Men når barnet bare får etternamn og ikkje 
mellomnamn, gir etternamnet eit enda sterkare signal om kven sin 
familie eller land som tel mest, med tanke på samfunnet utanfor, i 
møte med offentlig byråkrati og ulike institusjonar som skole og 
arbeidsplass. I mange høve er nok etternamnsvalet først og fremst 
tufta på tradisjon. I Tromsøregisteret kan vi også rekne med at noen 
foreldre tar omsyn til kor vanlig det aktuelle namnet er, med tanke på 
framtida til barnet i Noreg eller eit anna land, slik fleire informantar  
fortalte om i intervjua eg gjennomførte. 
 
 
Etternamn Gr. I % Gr. II % Gr. III % Alle gr. % 

Frå mor 64 18 % 77 21 % 7 8 % 148 18 % 

Frå far 282 82 % 296 79 % 82 92 % 660 82 % 

Sum 346 100 % 373 100 % 89 100 % 808 100 % 

Tabell 1. Fordeling av etternamn i gruppe I, II og III. 
 

I heile Tromsøregisteret har 82 % (660 av 808) etternamn frå far og 
18 % (148 av 808) etternamn frå mor. Her er altså både barna med 
mellomnamn og etternamn og dei med bare etternamn tatt med (sjå 
tab. 1). Også når vi ser på dei 499 barna som ikkje har mellomnamn, 
har eit stort fleirtal av dei etternamnet frå far: 86 % (428 av 499). 

Før den nye namnelova som tok til å verke i 2003, var det ikkje 
mulig å bruke eit ekte patronym som etternamn. Men på 1990-talet 
blei det er opna for at når ein eller begge foreldre er islandske stats-
borgarar, kunne dei gi barna patronymet som etternamn (sjå t.d. JD-
rundskriv 1991:12). Dette galdt også metronym. I alt 23 barn i 
Tromsøregisteret har eit ekte patronym som etternamn, og alle barna 
har ein eller begge foreldre frå Island. 
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Etternamn i gruppe I 

Av dei 346 barna i gruppe I har 18 % etternamn frå mor og 82 % 
etternamn frå far. Her er det lite å merke til nordiske like-
stillingstankar, men som vi tidligare har sett, er det mye bruk av 
mellomnamn frå mor når etternamnet er frå far. Tradisjonen med 
namn etter far er sterk i dei nordiske landa, slik det også går fram av 
Tromsøregisteret, og dei fleste skandinaviske etternamn er lite 
problematiske over landegrensene i Norden, særlig i Danmark, Noreg 
og Sverige. Dei finske etternamna kan by på større utfordringar. 

I ein finsk-norsk familie frå Tromsøregisteret fortel den finske 
mora at ho ved giftarmål på 1970-talet fikk sitt finske oppvekstnamn 
kombinert med ektemannens norske etternamn med ein bindestrek 
som sitt nye etternamn. Slik står ho framleis i passet sitt. Men binde-
streksnamnet var tungvint å bruke i Noreg, og i praksis bruker ho 
bare det norske etternamnet. Dei praktiske erfaringane gjorde at ho 
ikkje ønskte at barna skulle ha det litt lange finske oppvekstnamnet 
hennes som mellomnamn, men heller få to fornamn som kunne vise 
den tospråklige bakgrunnen deira. 

To nyare kvinnelige informantar har nesten same grunngiving for 
å velje bort alternativet med finsk oppvekstnamn som mellomnamn. 
Dei synest at dei finske oppvekstnamna deira er for ukjente og 
vanskelige å stave i Noreg, og dei har vore redde for at barna skulle bli 
mobba på grunn av ”rare” eller ”komiske” namn. Men den eine mora 
seier at om barna seinare ønsker å bruke det finske namnet hennes, 
kan dei jo søke om namneendring. Begge mødrene fortel også at dei 
heller vil gi barna to fornamn som passar både i Finland og Noreg, og 
at namnekomplekset ville bli alt for langt og tungvint med fire namn. 
Dette stemmer også godt med trenden i Tromsøregisteret der 72 % av 
dei 57 barna med finsk og norsk bakgrunn har to eller fleire fornamn.  

Etternamn i gruppe II 

Av dei 373 barna i gruppe II har 21 % etternamn frå mor og 79 % 
etternamnet frå far (jf. tab. 1), så skilnaden er ikkje stor frå barna i 
gruppe I. Her er det altså også slik at etternamnet til far dominerer 
sjølv om mor er norsk. 

I ein av informantfamiliane i Tromsøregisteret der mor er norsk 
og far amerikansk, fortel foreldra at det aldri var snakk om noe anna 
enn at alle i familien skulle ha same etternamn, slik tradisjonen var i 
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deira respektive kristne oppvekstmiljø. Mellomnamn av etternamns 
karakter var ikkje aktuelt, men igjen har foreldra her vald to fornamn 
til kvart av barna, som viser til den norske og amerikanske bak-
grunnen deira.  

I mange av dei thai-norske familiane har mor, far og barn det 
norske etternamnet til far. Noen av mødrene ville gjerne ha sitt 
thailandske oppvekstnamn som mellomnamn på barna, men bøygde 
seg for fars argument om at det var for vanskelig å bruke i Noreg. 
Som nemnd er ein del av mødrene nå skilt frå den norske ektemannen 
og har hovudomsorg for barna. Men dei vel å vente med ei eventuell 
namneendring på seg sjølv og barna til døtrene og sønene er vaksne 
nok til å kunne ta ei sjølvstendig avgjerd og til dei ikkje lenger vil 
kunne møte problem pga. ulike namn på mor og barn. 

Mellom dei nye informantfamiliane etter tusenårsskiftet er det 
fleire innvandrarmødrer som fortel at fordi det er tradisjon i heim-
landet med felles etternamn i familien og fordi dei var så nye i Noreg 
då dei stifta familie, kom dei ikkje på tanken å gi barnet sitt eit 
mellomnamn. Men etter litt lengre fartstid i Noreg og ved samlivsbrot 
kjem spørsmålet om mellomnamn gjerne opp. 

Etternamn i gruppe III 

I gruppe III har vi 73 barn der mor og far er frå same land, og så 
mange som 70 av desse er registrert med etternamn, utan mellom-
namn. Men som nemnd kan dette ha ulike grunnar, og 70 er eit tal 
ein ikkje skal henge seg for mye opp i. Meir interessant er det å sjå at 
63 av 70 har etternamn frå far, og at dei resterande 7 barna, med 
foreldre frå Ghana, Somalia og Sri Lanka, har spesielle grunnar for å 
vere registrert med mors namn som etternamn, som det å få gjennom-
ført namneskikken frå heimlandet. 

Avslutting 

Vi ser at i heile Tromsøregisteret har eit stort fleirtal (82 %) etter-
namn frå far. Det store fleirtalet følgjer altså eit tradisjonelt 
kjønnsmønster når det gjeld val av etternamn, slik vi også kjenner 
tradisjonen elles i Noreg. 
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Opp mot 40 % av dei 808 barna har eit mellomnamn, og når 
barna er delt i gruppe I, II og III, ser vi at det er lite mellom-
namnsbruk i den siste gruppa der begge foreldre er frå ikkje-nordiske 
land. Bruk av mellomnamn er bare eit reelt alternativ viss dei utan-
landske foreldra kjenner til mellomnamnsbruk frå heimlandet og når 
dei norske fedrene eller mødrene som har ein ektefelle eller sambuar 
frå utlandet, er interessert i det. Dei dansk-norske og norsk-danske 
barna er eit døme på det. Tendensen til auka bruk av metronym og 
patronym i det norske samfunnet, ser vi også ein snev av i det fleir-
språklige miljøet, og her kan slik bruk vere ein bakveg å få inn noe av 
muslimsk patrilineær namnerekkefølgje på (sjå t.d. Reisæter 2004: 
129).  

I tillegg er det tydelig at for å forstå val av mellomnamn og etter-
namn, må ein som oftast også ta omsyn til motiv for fornamnsvalet. 
For som namnesamtalane eg har hatt med gamle og nye informantar 
viser, vel foreldra fornamn med stor omtanke. Dei endar til slutt opp 
med eit namnekompleks på barna sine som er eit kompromiss på 
mange måtar; mellom to slekter, to land eller to språk. Og slett ikkje 
sjeldan får far siste ordet. 

Statistikk kan vere misvisande, og denne artikkelen om mellom-
namn og etternamn i fleirspråklige familiar i Tromsø inneheld mange 
tal og prosentar, ikkje alle like pålitelige, har vi sett ikkje minst når det 
gjeld mellomnamn. Som eit lite apropos til talmaterialet eg har 
presentert her vil eg  – som også på konferansen i Umeå – avslutte 
med å sitere den store norske dramatikaren og skeptikaren som vi 
feira frå ende til annan i 2006: 
 

Hvem borger mig for at ikke 2 og 2 er fem oppe på Jupiter? 
(Henrik Ibsen i brev til Georg Brandes i 1871.) 
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Summary 

Guro Reisæter: My name, your name, or both? Simple and complex surnames in 
multilingual families 

Based on material consisting of the names of children born in multilingual 
families in Tromsø, Norway, i.e. families in which one or both parents were 
born outside Norway, the article focuses on the surname(s) of the children. 
Do the children inherit a surname from their mother, or from their father, 
or from both? What are the motives for choosing the particular name(s)? 
The children are divided into three groups according to the parents’ country 
of origin, as certain countries and regions have more naming traditions and a 
larger name base in common than others. The survey shows that a large 
majority of the children get their father’s surname. There are, however, also 
interesting examples of a surname complex reflecting the multilingual back-
ground of the child, and of children who receive their mother’s surname. 
The motives for the particular name choice are examined through interviews 
with multilingual families. 
 
Keywords: multilingual families, children’s surnames, motives for name choice.  
 
 
 
 



 

 

Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat  
Strömningar i samiskt namnskick 

Av MÄRIT FRÄNDÉN 

Det samiska folket lever som inhemsk minoritet i fyra olika länder: 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det samiska samhället är i 
många avseenden flerspråkigt. Dels finns flera olika samiska språk. 
För Sveriges del räknar man med åtminstone sydsamiska, lulesamiska 
och nordsamiska som har delvis olika ordförråd, grammatiska system 
och stavningsprinciper. Dels har samer haft mycket kontakt med de 
omgivande majoritetsspråken svenska, norska, finska och ryska. Dessa 
har bl.a. fungerat som administrations- och undervisningsspråk. 

Samiskt personnamnsskick 

Det samiska personnamnsskicket har både inhemska drag och drag 
som är resultat av majoritetssamhällenas påverkan. Det samiska bru-
ket av förnamn ter sig, åtminstone på papperet, tämligen likt 
majoriteternas namnskick. I praktiken finns emellertid ofta dubbla 
namnformer: en officiell skriftspråksform som återfinns i de offentliga 
registren och en samisk form som används i samiska kretsar. Så kan 
t.ex. mansnamnet Anders ha samiska motsvarigheter som Aanta eller 
Ánte, och kvinnonamnet Sigrid motsvaras på samma sätt av Sagka 
eller Sire. De samiska namnformerna kan sägas förhålla sig till de 
officiella namnen på samma sätt som många svenska namnformer 
förhåller sig till ursprungligen inlånade namn. Berit, Kerstin och 
Märta uppkom som lokala varianter av Birgitta, Kristina och Marga-
reta liksom Nils, Bengt och Lars som varianter av Nikolaus, Benedictus 
och Laurentius. De samiska förnamnsformerna har under senare år 
börjat användas i fler sammanhang och successivt blivit mer accepte-
rade även som officiella namn. I Sverige finns idag exempelvis 28 män 
med Niila/Nila (< Nils) som officiellt namn, och ytterligare 5 med 
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varianten Neila/Nejla (Namnsökning, SCB). Odd Mathis Hætta, som 
har undersökt namngivning i Kautokeino, uppger att vissa familjer 
har givit alltmer samiska namn till yngre, och därmed senare födda, 
barn. Så kan det första barnet heta t.ex. Camilla, Roger eller Kenneth, 
det andra Inger Ellen, Nils Mikkel eller John Anders och det tredje 
Gáren Elle, Issát Mihkkal eller Ásllat Ánte (Hætta 2003:14.) I Finland 
finns sedan 1997 en nordsamisk namnlängd parallellt med de finska 
och svenska namnlängderna. Den tar upp samiska namnformer som 
t.ex. Jovsset (namnsdag 19 mars, jfr Josef), Biehtár (29 juni, jfr 
Peter/Petter) och Risten (24 juli, jfr Kristina). De inhemskt samiska 
förnamnen var tidigare förbjudna eftersom de uppfattades som hed-
niska (Rydving 1998:85), men vissa av dessa har ändå kunnat bevaras 
och finns nu upptagna i namnlängden. Exempel på inhemskt samiska 
namn är kvinnonamnet Njáveš (namnsdag 2 februari) och mansnam-
nen Guive (18 augusti) och Juoksa (18 november). Upprättandet av 
en samisk namnlängd är av stor principiell betydelse, eftersom det 
innebär ett officiellt erkännande av de samiska namnen. Samuli Aikio 
(1992:66) har tidigare påpekat att ”avsaknaden av ett eget namnsub-
strat i officiella sammanhang hör just till de faktorer som har bidragit 
till att ständigt hålla nere den lilla minoritetsgruppens självmed-
vetande, ja rentav dess självkännedom”. 

De släktnamn som används inom den samiska gruppen är av flera 
olika slag. Även här har de omgivande majoritetsspråken lämnat 
många spår, och både ryska, finska, norska och svenska släktnamn 
används på olika håll i Sápmi. På den svenska sidan förekommer 
finskspråkiga namn, t.ex. Kuhmunen, Mannela och Niemi, framförallt 
i de norra delarna av kärnområdet, medan svenskspråkiga namn är 
vanligt förekommande i de södra och mellersta delarna. 
Sekundärpatronymika som t.ex. Andersson, Larsson och Mattsson är en 
vanlig namntyp, liksom tvåledade sammansatta namn av typen Holm-
berg, Marklund och Sandström. 

Samiska släktnamn finns över hela området, exempelvis namn 
som Jannok, Kråik, Labba, Niia och Åstot. Många samiska släktnamn 
är ursprungliga adjektiv, som Utsi ’liten’ och Nägga ’snål’, eller 
personbetecknande substantiv, som Kuoljok ’den som har blivit 
stångad av en rentjur’ och Märak ’kustbo’. Några namn inom denna 
semantiska kategori är svensk- eller finskspråkiga, t.ex. Blind, Stoor, 
Partapuoli fi. ’halvskägg’ och Valkeapää fi. ’vithuvud’. Namn av den 
typen är, med undantag för soldatnamn som Rask och Modig, mindre 
vanliga hos den svenska majoritetsbefolkningen. Däremot är liknande 
släktnamn vanliga i många andra länder. Stoor, Utsi och Valkeapää 
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har semantiska paralleller i bl.a. släktnamnen Legrand fra. ’den store’, 
Klein ty. ’liten’ och Whitehead eng. ’vithuvud’. 

Släktnamn kan också bestå av ortnamn i oförändrad form. I det 
samiska namnbeståndet finns släktnamn som t.ex. Idivuoma, Kemi, 
Sjaunja och Rutfjäll. K.B. Wiklund (1921:238 f.) uppger att gårds- 
eller bynamn ”av naturliga skäl” inte använts som släktnamn hos 
nomadiserande samer. Bofasta samer på norsk sida har däremot 
ibland tagit det norska namnet på gården, t.ex. Fokstad och Norvang, 
som släktnamn (Solem 1970:47). 

I stora delar av det samiska området används, framförallt i 
samiskspråkig kontext, ett system med parentonymika (namn efter 
föräldrar). Framför det egna förnamnet, t.ex. Risten, placeras faderns 
eller moderns namn i genitiv, t.ex. Máhte (nom. Máhtte). Samma 
person kan på så sätt ha både ett parentonymiskt namn, Máhte Risten, 
och ett officiellt namn, t.ex. Kristina Lundberg, vilka används i olika 
sammanhang. Förutom att vara ett levande namnskick har det 
parentonymiska namnsystemet också resulterat i stelnade släkt-
namnsformer. Många av dagens släktnamn, t.ex. Baer (< Per), Inga, 
Nutti (< Knut), Sunna (< Susanna) och Turi/Tuuri (< Ture), har 
uppkommit ur förnamn. Att släktnamn uppstår ur ursprungligen 
föräldrabetecknande namn är en mycket vanlig företeelse. Skandina-
viska sekundärpatronymika har i allmänhet suffixet -son/-sen, och de 
samiska namnen har på det sättet större typologisk likhet med namn 
som t.ex. Roberts och Williams, bestående av enbart genitivform av 
faderns namn. Släktnamn uppkomna ur kvinnonamn, alltså ur-
sprungligen moderns namn, är sällsynta i det germanska namn-
beståndet men vanligare i det samiska. 

Den samiska kulturen var länge icke skriftspråklig, varför det i 
allmänhet har varit representanter för majoritetssamhällena som har 
överfört de samiska släktnamnen till skriftlig form. Ofta har det 
inneburit att en icke samisktalande person har hört namnet och däref-
ter försökt skriva ner det i t.ex. svenska kyrkböcker med ett alfabet 
som saknar tecken för vissa av de ingående ljuden. Många namn kan 
på det sättet ha förvanskats. K.B. Wiklund (1921:239) skriver att ”de 
lapska släktnamnens ortografi [...] vanligen [är] mycket dålig, bero-
ende på svårigheten att beteckna de lapska ljuden med blott det van-
liga latinska alfabetet och på prästernas okunnighet i språket”. Det är 
dessutom oklart i vilken utsträckning samiska släktnamn över huvud 
taget har förts in i källorna. ”Da lappene kom under norsk og svensk 
administrasjon, stod antagelig øvrigheten uforstående ovenfor den 
lappiske bruk av slektsnavn. I de offentlige protokoller blev derfor 
lappene bare ført inn med fornavn og farsnavn”, uppger Erik Solem 
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(1970:46). I norska skattelistor kan man därför inte få upplysningar 
om släktnamnens ålder. I domböckerna från Kautokeino 1698–1736 
återfinns däremot en del släktnamn, bl.a. Balto, Omma, Päive och 
Sara, som alla är i bruk även idag (Solem 1970:57.) Förekomsten av 
släktnamn kan alltså variera mellan olika typer av källmaterial. I vissa 
fall kan samer ha haft ett registrerat släktnamn i ett land, men i ett 
annat land enbart patronymikon. Många samer har fått sina marker 
genomskurna av nationsgränser, och det har ofta varit oklarheter 
kring i vilket land dessa personer skulle kyrkbokföras. Samuli Aikio 
uppger att många befintliga släktnamn kunde ersättas med patrony-
mika genom att ”namnbäraren blev kyrkskriven i något annat land 
som blott och bart en Johansen eller Rasmusson” (Aikio 1992:65). 
Ytterligare ett skäl till att samiska namn inte alltid finns registrerade 
kan vara att namnbäraren har valt att uppge endast ett patronymikon, 
för att på detta sätt kunna dölja sin etnicitet (Hætta 1993:12). 

Många samiska släktnamn kan alltså, på samma sätt som de sa-
miska förnamnsformerna, ha använts inom det samiska samhället, 
trots att namnbärarna i de officiella registren har haft enbart förnamn 
och patronymikon. Det har med all sannolikhet också förekommit att 
t.ex. en kyrkbokförande svensk präst av olika anledningar har lagt till 
svenskspråkiga släktnamn eller ersatt samiska namn med svenska. 
Detta gör att man inte vet i hur stor utsträckning äldre skriftliga käl-
lor speglar det faktiska samiska namnskicket. 

Personnamn som undersökningsobjekt 

Det namn en människa bär har ofta ett nära samband med personens 
identitet, både den personliga och den kulturella. Genom namnet 
skiljs man ut från andra individer, och genom att namnet har en viss 
språklig eller kulturell härkomst manifesteras tillhörigheten till en 
grupp. Namn är också en del av kulturarvet. På samma sätt som det 
finns ett värde i att bevara det materiella kulturarvet – hantverk, 
kyrkobyggnader och fornlämningar – betyder det immateriella – 
berättelser, musik och namnskick – mycket för vår kulturella hem-
känsla. 

Personnamn kan ofta kopplas till frågor om prestige och 
maktförhållanden. Ett tydligt exempel är att patronymiska namn i 
Sverige är så mycket vanligare än metronymiska, vilket speglar ett 
manligt dominerat samhälle (Brylla 2001:13). I dagens Sverige stöter 
många invandrare på problem kopplade till sina namn, bl.a. på grund 
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av att namnen signalerar en osvensk härkomst. En färsk undersökning 
visar att utomeuropeiska invandrare som har bytt till svenskklingande 
efternamn får bättre löneutveckling än de som har behållit sina 
ursprungliga namn (Arai et al. 2006:25). Det finns flera praktiska 
aspekter på personnamn. Ett namn ska vara tillräckligt ovanligt för att 
vara särskiljande, men inte så avvikande att det upplevs som svårt att 
stava eller uttala. Namnet fungerar också, antingen man vill eller inte, 
som en presentation av vem bäraren är. Den som bär t.ex. ett mus-
limskt namn antas vara muslim och kan mötas av fördomar relaterade 
till detta. Den som bär ett svenskt namn förväntas däremot ha goda 
kunskaper i svenska och i förlängningen dela det svenska samhällets 
grundvärderingar. Ett namn är alltså i hög grad sin bärares visitkort. 

Dessa olika aspekter på personnamn gör det intressant att under-
söka namnskicket hos en inhemsk minoritetsgrupp med ett språk och 
en kultur som avviker från majoritetens. Under senare tid har det 
samiska folket fått allt större erkännande, men samerna var länge en 
lågprestigegrupp som möttes av många fördomar. Hur har detta speg-
lats i namnskicket? 

Som tidigare nämnts har de officiella samiska förnamnen stora 
likheter med förnamnsskicket hos majoritetsbefolkningen. Bland 
släktnamnen finns större särart. Släktnamn är också intressanta genom 
att de ärvs och därmed innebär en tillhörighet till en familj och en 
släkt. Men det händer att ärftligheten bryts: släktnamn kan bytas bort 
och ersättas med andra. Att undersöka hur och varför människor har 
bytt släktnamn är ett sätt att se hur namnbärarna själva har påverkat 
namnskicket. Namnbyten kan givetvis ha olika grund för olika indivi-
der, men en undersökning av namnbyten på gruppnivå kan ändå vara 
en god indikator på gruppens ställning i samhället. 

Fram till år 1901 var det svenska släktnamnsbruket till stora delar 
oreglerat. Detta år antogs dock en släktnamnsförordning, i vilket det 
fastslogs att alla svenska medborgare skulle bära ett släktnamn som 
fick bytas endast efter godkännande. I och med denna formalisering 
blir också släktnamnsbyten möjliga att undersöka systematiskt. Av 
metodologiska och materialtekniska skäl (se nedan) har jag i detta 
skede begränsat undersökningen till släktnamnsbyten som godkänts i 
Sverige mellan åren 1920 och 1970. De nationsgränser som går ge-
nom Sápmi har länge haft underordnad betydelse för det samiska 
folket, och en uppdelning i svenska, norska, finska eller ryska samer är 
i så måtto onaturlig. Men när det gäller 1900-talets förhållanden och 
undersökningar som berör minoritetsgruppens förhållande till 
majoritetssamhället är en nationell indelning ändå befogad.  
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Metod och material för undersökning av samiska 
släktnamnsbyten 

Beslut om namnbyten har fattats av olika instanser under olika perio-
der. År 1920, när min undersökningsperiod börjar, låg namnärendena 
under Ecklesiastikdepartementet men 1923 flyttades de över till 
Justitiedepartementet. Den 1 juli 1946 övertogs ärendena av Statis-
tiska centralbyrån (SCB) och den 1 juli 1962 av Patent- och 
registreringsverket (PRV), som fortfarande är namnmyndighet i Sve-
rige. De namnbytesansökningar som hanterats av de båda 
departementen finns arkiverade på Riksarkivet i Stockholm, medan 
SCB:s och PRV:s ansökningar förvaras på PRV:s namnbyrå i Söder-
hamn. Antalet godkända namnbyten är mycket stort; det kan nämnas 
att ungefär 64 000 nybildade släktnamn godkändes mellan 1920 och 
1952 (Brylla 2002:67). Arkivmaterialet är kronologiskt ordnat men 
har ingen ytterligare sortering. 

Att kunna hitta den samiska minoritetens namnbyten i detta 
mycket omfattande material är ingen självklarhet. En möjlig väg att få 
fatt i de samiska namnbytena kunde vara att undersöka de fall då de 
sökande bär samisk- eller finskspråkiga släktnamn. En sådan metod 
skulle emellertid vara problematisk på flera sätt. För det första skulle 
man med detta urvalskriterium missa de namnbyten som gjorts av 
samer med namn som t.ex. Persson eller Lundgren. För det andra 
skulle man få med även namnbyten som gjorts av finskspråkiga 
minoriteter. För det tredje skulle metoden vara mycket tidskrävande: 
namnärendena rubriceras efter det namn personen ansöker om att få, 
och för att se vilket namn vederbörande vill byta bort måste man be-
ställa fram och granska varje enskild namnbytesakt. Även bortsett från 
de första två invändningarna skulle en så långsam metod på ett så 
omfattande material sannolikt innebära att den numerärt lilla samiska 
gruppen blir mycket svagt representerad; man skulle helt enkelt få fatt 
i för få samiska namnbyten. 

För att kunna studera den samiska befolkningens släktnamnsby-
ten har jag i stället använt en annan metod: jag har utgått från namn 
som bärs av svenska samer i dag, tagit fasta på de namn som nybildats 
1920 eller senare och därefter undersökt de namnbytesansökningar 
som ledde fram till att just dessa namn godkändes. 

Utgångspunkten för min undersökning är Sveriges samiska 
befolkning, utan ytterligare geografisk avgränsning. Hur stor denna 
population är beror naturligtvis på hur den definieras – att vara same i 
genealogisk mening behöver t.ex. inte vara detsamma som att ha en 
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samisk identitet. Ofta möter man uppgiften att det skulle finnas unge-
fär 20 000 samer i Sverige i dag. Detta baserar sig på en offentlig 
utredning från 1975, då man gjorde uppskattningen att det vid den 
tiden fanns omkring 17 000 samer i Sverige och att gruppens antal 
kunde tänkas öka till runt 20 000 personer år 2000 (Samerna i Sverige 
1975:89). År 1998 inledde Södra Lapplands forskningsenhet i Vilhel-
mina studier av den samiska befolkningens hälso- och levnadsvillkor 
och sammanställde i samband med detta en epidemiologisk kohort 
över svenska samer. Denna omfattar omkring 44 000 individer, 
beräknat på befolkningen år 1998 (Hassler, Sjölander & Ericsson 
2004:116). Syftet med detta arbete var visserligen inte att beräkna den 
samiska populationens storlek, men det ger ändå en fingervisning om 
att antalet svenska samer är väsentligt större än vad som tidigare har 
hävdats.  

Som källa till samtida samiskt namnskick i Sverige använder jag 
röstlängden till det svenska sametinget. För att vara röstberättigad i 
sametingsvalen ska man uppfylla två huvudkriterier: man ska dels 
själv anse sig vara same, dels ha eller ha haft samiska som hemspråk, 
alternativt ha föräldrar eller far-/morföräldrar som har eller har haft 
samiska som språk i hemmet. Den som har en förälder som är uppta-
gen i röstlängden behöver inte uppfylla detta språkkriterium. Vidare 
ska man ha fyllt 18 år senast på valdagen och vara svensk medborgare, 
alternativt vara folkbokförd i Sverige den 1 november de tre åren när-
mast före valåret. (Sametingslagen 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 §.) 

Den senaste samiska röstlängden fastställdes den 1 mars 2005. 
Totalt var 7 180 personer röstberättigade i detta val, men eftersom 
några av dem har skyddade personuppgifter omfattar den röstlängd 
jag har haft tillgång till 7 177 personer. Även utan att kunna fastställa 
det totala antalet samer i Sverige kan man konstatera att röstlängden 
bara omfattar en liten del av dessa. Att det förhåller sig så har flera 
orsaker. Inga personer under 18 år finns förstås med, eftersom dessa 
inte är röstberättigade. Det huvudsakliga skälet är dock att man själv 
måste anmäla sig till röstlängden. Man ska då uppge personuppgifter 
både för sig själv och för den släkting som har eller har haft samiska 
som hemspråk. Detta system innebär att både initiativet och bevisbör-
dan ligger hos den enskilde. Den som är ointresserad av samepolitik 
bryr sig kanske inte om att anmäla sig, och kommer då inte att finnas 
med i röstlängden. Den som av något skäl inte tycker sig vara 
”tillräckligt mycket same” i andras ögon kan också tveka. Ett annat 
skäl att avstå kan vara en ovilja att låta sig föras upp på en förteckning 
över människor med en viss etnisk tillhörighet. Detta problem 
diskuterades bl.a. inför upprättandet av det norska sametinget 1989, 
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då centrala personer inom Samenes Landsforbund kopplade 
upprättandet av en samisk röstlängd till registrering och förföljelse av 
judar under andra världskriget (Gaski 2000:66). 

Röstlängden innehåller således endast en del av landets totala sa-
miska befolkning. Det finns statistik över väljarnas hemlän samt köns- 
och åldersfördelning, men inga undersökningar har gjorts av urvalets 
representativitet för den svenska samegruppen i stort. Att jag ändå 
använder detta material beror på att det är det mest omfattande offici-
ella dokument som förtecknar svenska samer enligt en tämligen 
vedertagen definition. 

För att få ett mer hanterligt material har jag begränsat mig till en 
tredjedel av den samiska röstlängden, motsvarande löpnummer 1, 4, 7 
osv. Den undersökta delen omfattar då 2 393 personer, vilket får an-
ses vara en representativ del av röstlängden som helhet. Dessa 2 393 
personer bär tillsammans 835 olika efternamn. Hur stort antalet olika 
namn är beror naturligtvis på hur man definierar skillnaden mellan å 
ena sidan olika namn, å andra sidan stavningsvarianter av samma 
namn. När antalet namn har beräknats till 835 har jag sammanfört 
vedertagna dekorativa stavningar som inte ger någon som helst 
uttalsskillnad, t.ex. namnleder som Löv-/Löw- eller -felt/-feldt. Dylika 
stavningar kan, i synnerhet i äldre tid, ofta ändras av namnbärarna 
själva. Det förekommer att medlemmar av samma familj stavar 
släktnamnet på olika sätt, varför det förefaller orimligt att skilja så-
dana stavningar åt. 

År 1920 gjordes, med bas i kyrkböckerna, en släktnamnsinventer-
ing i Sverige. Denna resulterade i förteckningen Sverges familjenamn 
1920 som listar alla de släktnamn som uppfattades vara i bruk i landet 
den 1 januari 1920. Genom att slå upp de 835 namnen i denna 
förteckning har jag kunnat se vilka namn som var registrerade i Sve-
rige detta datum och vilka som inte var det. De namn som saknas i 
förteckningen, 223 stycken, kan ha nybildats senare än den 1 januari 
1920 eller vara namn på personer som upptagits till svenska medbor-
gare senare än detta datum. Det är också möjligt att namn som finns i 
röstlängden men saknas i inventeringen från 1920 är namn på ut-
ländska medborgare som under vissa betingelser kan vara röstberätti-
gade (jfr ovan).  

I nästa steg har jag använt ett namnregister upprättat av PRV 
1970. I detta ingår endast namn som bärs av svenska medborgare, 
vilket hjälper mig att sortera bort de utländska medborgarna ur 
materialet. Namn som har införts i Sverige genom inflyttning från 
andra länder markeras i namnregistret med en asterisk, vilket gör att 
även dessa har kunnat uteslutas. De återstående namnen, 120 stycken, 
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är således namn som har nybildats mellan 1920 och 1970. Med 
namnregistrets hjälp har det varit möjligt att se vilket år och vilket 
datum dessa 120 namn godkändes. På så sätt har jag på arkiven kun-
nat undersöka exakt de ansökningar som ledde till att dessa namn 
godkändes. 

Det finns emellertid en felkälla: även om ett nytaget namn i dag 
bärs av samer, så behöver det inte betyda att den person som en gång 
tog namnet var same. Exempelvis kan en icke-samisk man byta namn 
och efter namnbytet gifta sig med en samisk kvinna. Om hon då tar 
mannens släktnamn som giftasnamn innebär det att både hon själv 
och eventuella framtida barn bär ett namn taget av en icke-same, 
fastän de själva är samer. När jag använder begrepp som det samiska 
materialet eller samiska namnbyten kan alltså dessa avse även en 
mindre andel icke-samer. 

Referensundersökning 

För att kunna sätta de samiska namnbytena i relation till de namnby-
ten som gjordes i Sverige i stort, har jag gjort en referensundersökning 
av namnbyten hos hela befolkningen under året 1940. Detta år ligger 
ungefär mitt i intervallet 1920–1970 och i början av den namnbytes-
topp som infaller under 40-talet. 

Beslut om namnbyten togs då vid Justitiedepartementets konsel-
jer, som hölls varje vecka. Jag har undersökt den första konseljen med 
namnärenden i varje udda månad, alltså sex konseljer av totalt ungefär 
50 under året. Vid dessa sex konseljer antogs 243 nybildade namn. 

Den som vill byta släktnamn kan förfara på två sätt: antingen anta 
ett befintligt namn, t.ex. sin mors namn som ogift, eller bilda ett helt 
nytt namn. Den metod som använts för undersökningen av samiska 
namnbyten utgår från nybildade namn, vilket innebär att byten till 
redan tidigare registrerade släktnamn inte finns med. För att göra 
referensundersökningen så jämförbar som möjligt har jag även i den 
studerat endast byten till nybildade namn. 

Referensundersökningen omfattar befolkningen som helhet, vilket 
gör att även namnbyten gjorda av samer kan ingå i denna grupp. Den 
samiska undersökningen och referensundersökningen står således inte 
i absolut motsats till varandra. Eftersom majoritetsbefolkningen är i så 
stort numerärt överläge är det dock mycket sannolikt att 
referensundersökningen huvudsakligen omfattar etniska svenskar. 
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Av de 243 namnbytena i referensundersökningen visade sig en 
stor majoritet vara byten från sekundärpatronymiska namn på -son till 
svenskspråkiga nybildningar som t.ex. Jungmén, Anbåge, Mårnhagen 
och Ernevald. Sådana fall utgör 95,5 % av referensundersökningens 
namnbyten. 

I fem fall är både de namn som antas och de namn som byts bort 
svenskspråkiga, icke-patronymiska namn. De bortbytta namnen 
uppges i dessa fall vara löjeväckande eller olämpliga på annat vis, eller 
ha blivit illa kända p.g.a. att någon namnbärare har begått brottsliga 
handlingar. I referensundersökningen finns vidare tre fall då 
finskspråkiga släktnamn byts bort. Namnbytarna är i alla dessa fall 
tornedalingar som tar svenskspråkiga namn i stället för finska. Tre av 
referensundersökningens byten har förts till en restgrupp. Ett av dessa 
är ett gemensamt namnbyte för två personer med olika typer av 
namn. I det andra fallet är det antagna namnet ett nybildat -son-
namn, och i det tredje är det utbytta namnet tyskt. 

Den främsta anledningen till att byta namn är i referensundersök-
ningen att det nuvarande namnet inte är tillräckligt särskiljande. 
Patronymiska namn på -son har varit vanliga på den svenska landsbyg-
den, och eftersom förnamnsvariationen på många håll var liten ledde 
det till en begränsad variation även av -son-namnen. När flera männi-
skor på samma ort bär samma för- och efternamn leder det till besvär-
liga förväxlingar av post och annat som de sökande vill avhjälpa ge-
nom att ta ett nybildat och därigenom unikt namn. 

Resultat av samisk namnbytesundersökning 

Genom den metod som tidigare beskrivits har ett material om 120 
samiska släktnamnsbyten, genomförda mellan åren 1920 och 1970, 
kunnat samlas. Även i detta material är byten från -son-namn till 
svenska nybildningar vanligt förekommande men långtifrån så 
dominerande som i referensundersökningen. 66 av 120 samiska 
namnbyten, alltså 55 %, är av denna typ. I två fall byts svenska namn 
mot nybildningar under liknande betingelser som i referens-
undersökningen. I en tredjedel av de undersökta fallen, eller i 40 fall, 
bär de sökande samisk- eller finskspråkiga släktnamn som byts mot 
nybildade svenska namn.1 Att denna typ av namnbyten är så vanlig är 

                                                 
1 Enskilda namns språktillhörighet kan i vissa fall diskuteras. De kategoriseringar som 
redovisas här baserar sig på mina bedömningar i dagsläget. 
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anmärkningsvärt. De namn som då byts bort kan ju förmodas 
uppfylla den särskiljande funktionen, och det är heller inte fråga om 
utländska namn. Både samiska och finska är inhemska språk, och 
namnen har således hemortsrätt i landet. 

I tre fall byts -son-namn bort mot samiskspråkiga namn. Detta är 
en liten men intressant grupp som kommer att diskuteras närmare 
längre fram. Alla övriga typer av byten har sammanförts till en 
restgrupp omfattande 9 fall. Bland dessa finns bl.a. fall då flera 
personer med olika typer av namn, t.ex. ett samiskt och ett svenskt 
namn, gemensamt byter till ett nytt namn. 

En jämförelse mellan de samiska namnbytena och referens-
undersökningen visar att det är stor skillnad på de båda gruppernas 
namnbytesmönster. De namn som antas är av liknande typ; med få 
undantag är det fråga om namn med svensk klang, ofta innehållande 
bekanta svenska namnleder, men utan elementet -son. Skillnaden 
ligger i stället i vilka typer av namn som byts bort. Medan det hos 
befolkningen i stort nästan bara är -son-namn som byts bort, finns i 
den samiska gruppen också en stor andel byten från samisk- eller 
finskspråkiga namn. I tabell 1, där den samiska undersökningen 
jämförs med referensundersökningen, har byten från samiska, finska 
och svenska namn utom -son-namn sammanförts. 
 
Typ av namnbyte Samiskt material Referensundersökning 

-son-namn  
→ svensk nybildning 

55 % 95,5 % 

annat inhemskt namn  
→ svensk nybildning 

35 % 3,3 % 

 varav bortbytta 
svenska namn 1,7 % 2,1 % 

 varav bortbytta 
samiska/finska namn 33,3 % 1,2 % 

-son-namn  
→ samiskt namn 

2,5 % – 

övriga byten 7,5 % 1,2 % 

Tabell 1. Andelen namnbyten av olika slag i det samiska materialet 
respektive i referensundersökningen. 

 
Som tabellen visar är den mest slående skillnaden att den samiska 
gruppen i väsentligt högre grad har bytt bort inhemska icke-son-
namn, huvudsakligen samisk- och finskspråkiga namn. Vilka tänkbara 
orsaker kan det finnas till detta? 
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Motiveringar till namnbyten 

Byta namn kan man göra av flera olika anledningar. I den svenska 
referensundersökningen var, som vi har sett, det dominerande skälet 
till bytet att för många personer bar samma namn. Namn som 
Andersson, Jonsson och Persson var så vanliga att de inte var tillräckligt 
särskiljande. 

I det samiska materialet dominerar tre anledningar till namnbytet. 
Den första är, precis som i referensundersökningen, att namnet är för 
vanligt och leder till förväxlingar. En majoritet av dem som anger 
detta skäl bär ett -son-namn före bytet. 

De två andra återkommande skälen uppges av sökande med icke-
svenskspråkiga namn. Många har problem med att det namn de bär 
inte kan hanteras av svenskar, utan ofta missuppfattas och uttalas fel. 
Vi möter motiveringar som t.ex. ”namnändring önskas enär det finska 
namnet Lahti är svårt att uttala och stava för svensktalande” (1959) 
och ”mitt nuvarande släktnamn [blir] ständigt [...] oriktigt uttalat och 
missuppfattat, ett förhållande som vållar mig stora olägenheter i mitt 
arbete (som affärsbiträde)” (1937). 

Det tredje vanliga namnbytesskälet är att de sökande vill ha ett 
svenskt namn. De sökande skriver bl.a.: ”min önskan är att erhålla ett 
namn af svenskt ursprung” (1925), ”som orsak därtill är att jag vill ha 
ett mera svenskt klingande släktnamn” (1941) och ”skälet till den 
önskade namnförändringen är att finna däri, att vi, som äro svenska 
medborgare och födda i Sverige, önska bära ett svenskt släktnamn” 
(1937). Detta skäl är kanske det mest intressanta. Man frågar sig om 
önskan att vilja bära ett svenskt namn kommer från individen själv, så 
till vida att man t.ex. känner att ens identitet inte stämmer överens 
med det nuvarande namnet, eller om det är bemötandet från omvärl-
den som gör att man vill byta. 

Vera Lif, som har undersökt namnskicket hos ingermanländska 
invandrare i Sverige, har intervjuat informanter om bl.a. namnbyten. 
Många ingermanländare bar vid ankomsten till Sverige finskspråkiga 
släktnamn, men i flera fall har dessa senare bytts mot mer 
svenskklingande namn. Huvudskälet till detta uppges vara att man vill 
byta för barnens skull, så att inte de ska behöva råka illa ut i skolan. 
Men även de vuxna upplever det frustrerande när det egna namnet 
ständigt förvanskas. En av Lifs informanter uttrycker bestämt att han 
ändå vill ha det bortbytta finska namnet, som han kallar sitt ”riktiga 
namn”, på sin gravsten. I det fallet är alltså informantens identifika-
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tion starkare med det bortbytta namnet än med det nytagna (Lif 
2004:221). 

Även Andrea Amft, som har disputerat på en avhandling om 
svenska samers levnadsvillkor under 1900-talet, har intervjuat 
informanter. I ett sammanhang diskuterar en av hennes informanter, 
en nordsamisk kvinna, den utsatthet det innebär att vara same i 
majoritetssamhället. Informanten anger då att ett skäl till att samer 
har bytt namn har varit just att namnen har fungerat som samiska 
markörer, som man genom ett namnbyte har kunnat ta bort (Amft 
2000:178). Här uppges alltså den utsatta positionen som same i 
majoritetssamhället kunna vara ett skäl för ett namnbyte. 

Den samiska gruppens tidigare låga status innebar ofta problem 
för individerna. Många har valt att i vissa situationer dölja sin etniska 
tillhörighet som ett sätt att delvis undkomma problemen. För den 
som bär ett samiskt markerat namn är detta dock inte möjligt. Många 
etniska markörer, som klädsel, matvanor eller speciella kunskaper, styr 
man själv över när man vill visa och inte. Det namn man bär måste 
däremot fungera i alla situationer. Om man bär ett samiskt namn och 
har dåliga erfarenheter av hur samer bemöts, kan alltså ett namnbyte 
vara ett sätt att slippa redogöra för sin etniska tillhörighet i samma 
ögonblick som man presenterar sig. Men de signaler ett namn ger är 
också av godo: de manifesterar tillhörigheten till den egna gruppen 
och placerar in bäraren i ett socialt sammanhang. Att byta bort sitt 
släktnamn är därför ett stort steg att ta. 

Antaganden av samiska namn 

Tre av ansökningarna i det samiska materialet leder till antagandet av 
samiska namn. Tyvärr är två av dessa ansökningar mycket kortfattade 
och ger bara ett minimum av upplysningar. Det första namnet antas 
1946. Det sökta namnet är då inte registrerat i Sverige. Däremot finns 
det belagt i kyrkböcker från sydsamiskt område på mitten av 1700-
talet, men försvinner ur källorna igen under samma århundrade (Løøv 
2002:65). Det andra namnet, ett namn som används av samer 
framförallt på den finska sidan, tas 1949. 

Antagandet av det tredje namnet finns det dock fler upplysningar 
om. Ansökan lämnas in av en sydsamisk tvåbarnsfamilj med ett 
svenskt -son-namn. Detta namn är dock inte tillräckligt särskiljande 
och de vill ta samiskt släktnamn i stället. Året är 1969. Den 4 februari 
får de svar från Namnbyrån som meddelar att det sökta namnet ”av 
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namnmyndighetens språkvetenskaplige rådgivare [har] avstyrkts som 
släktnamn då det är osvenskt. 9 § namnlagen.” Många sökande kunde 
då ha resignerat, men det här paret skriver i stället tillbaka till 
Namnbyrån: ”Vill jag medela [sic] eder att [det sökta namnet] är sa-
miskt namn. Vi önskade detta namn om det går.” Brevet inkommer 
den 5 mars, och detta korta, handskrivna brev får stor verkan. Den 11 
mars svarar Namnbyrån:  
 

Enligt 9 § namnlagen skall såsom nytt släktnamn endast godkännas 
namn som till bildning, uttal och stavning överensstämmer med in-
hemskt språkbruk. Av namnlagens förarbeten framgår att ordet ’in-
hemskt’ skall tolkas så att t.ex. samenamn skall kunna godkännas för 
samer. Om Ni kan styrka att [det sökta namnet] är ett samenamn och 
att det med hänsyn till innebörd m.m. kan anses lämpligt som släkt-
namn torde det ej vara uteslutet att ansökningen kan bifallas. Detta 
bör styrkas genom intyg från person i officiell ställning som har 
kunskaper i samespråket (t.ex. docent Israel Ruong i Uppsala om han 
är villig att lämna ett sådant intyg). Intygsgivarens yrke och adress 
skall uppges. 

Den 5 augusti samma år, precis ett halvår efter Namnbyråns 
ursprungliga avslag, kan det sökta namnet äntligen godkännas. Den 
som med namnlagen på sin sida ansöker om att få bära ett samiskt 
släktnamn i Sverige 1969 får alltså vara beredd på att det kan dra ut 
på tiden. För det första kan man bli tvungen att protestera mot 
tjänstemännens felaktiga avslag. För det andra måste man själv skaffa 
fram intyg som styrker namnets lämplighet som släktnamn. Det 
kunde tyckas rimligare att den handläggande myndigheten, när den 
finner att den saknar den erforderliga kompetensen, själv skulle repa-
rera detta. Den vid tidpunkten gällande namnlagen antogs 1963, så 
det var ingen nyhet att samer hade möjlighet att ta samiska namn. 
Men ännu sex år efter lagens ikraftträdande krävs en hel del arbete 
från de sökande för att de ska få igenom sin rätt. 

Avslutning 

De släktnamnsbyten som gjordes av svenska samer under perioden 
1920–1970 har lämnat mätbara spår i dagens namnskick. Studerar 
man det nuvarande samiska släktnamnsbeståndet, så som det ser ut i 
mitt material, finner man att 14 % av dagens släktnamn nybildades 
under den undersökta perioden. Hela 5 % av de nuvarande släktnam-
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nen, vart tjugonde namn, är svenskspråkiga nybildningar som har 
tillkommit då ett samiskt eller finskt namn bytts bort. Räknat på 
individnivå innebär det att 3 % av de svenska samerna, eller ungefär 
var trettionde person, bär ett släktnamn som har tillkommit genom 
ett sådant byte, genomfört under den undersökta perioden. Dessa 
byten har alltså starkt påverkat nuvarande namnskick. 

Det samiska personnamnsskicket finns i korsningen mellan det in-
hemska och det majoritetspåverkade. Under stora delar av 1900-talet 
har namnskickets förändringar inneburit en assimilation med 
majoritetsbefolkningens namnskick. Denna likriktning speglar i 
mångt och mycket det dåtida samhällets syn på minoriteter. 

Från och med 1900-talets sista decennier har den samiska kultu-
ren börjat få högre acceptans. Även om fördomarna fortfarande är 
många, finns idag en högre medvetenhet både om mångfaldens vär-
den generellt och om det samiska folkets speciella ställning som ur-
folk. De samiska förnamnsformerna godtas nu i allt högre grad som 
fullvärdiga namn och samiska parentonymiska namn börjar kunna 
förekomma även i mer officiella sammanhang. Detta vittnar om både 
den samiska kulturens förbättrade ställning och de samiska 
namnbärarnas egen medvetenhet om rätten till sina namn.2
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Summary 

Märit Frändén: Native names, neologisms and influence from the majority. 
Tendencies in Sami naming custom 

The Sami are an indigenous people living in Sweden, Norway, Finland and 
Russia. The personal names among the Sami are of different types. Some 
names and name systems are native, while others are influenced by the sur-
rounding majorities. This paper deals with both the minority situation, as 
reflected in the personal names, and an investigation of surname change 
among the Sami in Sweden from 1920 to 1970. This investigation shows 
that many Sami and Finnish names during that period were replaced by 
Swedish neologisms. The reasons for these name changes are often that the 
majority population misspelled and misunderstood the original names, or 
that the person carrying the Sami or Finnish name stated that he or she 
wanted a Swedish-sounding name instead. Earlier research has shown that 
name changes of this kind can be a way of concealing the ethnic identity, 
which otherwise has often caused problems to the Sami people. 
 
Keywords: personal names, surnames, Sami names, name change, minority 
names, ethnicity. 
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arkeologisk kulturforskning under 1900-talet. Umeå 2004.  

52. Daniel Lindmark: Ecclesia Plantanda. Swedishness in Colonial America. Umeå 
2005. 

53. Ann-Catrine Edlund: Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskri-
vande i norrländsk jordbruksmiljö. Umeå 2007. 
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