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FÖRORD
Föreliggande presentation av Ortnamnsarkivet i Uppsala har
tillkommit på initiativ av Nordiska samarbetskommitte'n för
namnforskning (NORNA) och ingår i NORNA-rapporter 25 som har
titeln Navne i Norden. Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger.

NORNA har välvilligt tillåtit ortnamnsarkivet att samtidigt
ge ut särtrycket ur NORNA-rapporten som nr 5 i arkivets serie
8 Meddelanden.

Uppgifterna i presentationen är aktuella i maj 1983.

Allan Rostvik

ORTNAMNSARKIVET I UPPSALA
Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU)
5:t Johannesgatan 11
S- 752 21 Uppsala
Tel. 018/156820
Expeditionstid månd.-fred. kl. 9-11.30 och 12.30-15.

Arkivets samlingar hålls tillgängliga för allmänheten under
expeditionstid. Arkivet tillhandahåller i övrigt de upplysningar, råd och tjänster som är möjliga. I denna service ingår bl.a. att besvara namnfrågor (vid besök, per telefon eller
skriftligt) från kommuner, företag, press, radio och enskilda.
Sådana förfrågningar bör dock i princip vara av begränsad räckvidd (t.ex. frågor rörande enstaka ortnamns äldre skriftformer
och behandlingen av enstaka ortnamn i litteraturen). Arkivet
kan även , mot ersättning, leverera xeroxkopior av material
såsom medeltida belägg. Registersamlingar, böcker, särtryck och
kartor är inte disponibla för hemlån men kan rekvireras till
arkivets forskarsal (fig. 45 och 46). Till servicen hör även
arkivvisningar för studiegrupper av olika slag, från folkbildningsorganisationer, skolor, universitet m.m.

1. HISTORIK

OAU grundades 1928, då under namnet Svenska ortnamnsarkivet,
men dess historia går längre tillbaka i tiden. 1902 tillsattes en kommitté ("Kungl., ortnamnskommittén", då bestående av
riksantikvarien Hans Hildebrand, professor Adolf Noreen och
dåvarande kammarrådet Gabriel Thulin) med uppdrag att granska
ortnamnen i ett län eller landskap och att utifrån de därvid
gjorda erfarenheterna planera en systematisk undersökning av
Sveriges ortnamn. Kommittén valde Älvsborgs län för provunder-
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Fig. 45. Plan över OAU:s arkivsal och forskarsal.
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Fig. 46. Interiör från OAU:s forskarsal. På väggen porträtt av Jöran
Sahlgren, arkivets grundare. Foto Allan Rostvik,
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sökningen och redan 1906 kom de första häradsbeskrivningarna
ut. De närmaste åren började man även granska ortnamnen i Örebro, Värmlands och Hallands län.

På Kungl. Maj:ts uppdrag framlade ortnamnskommittén och den
s.k. folkminneskommitten 1922 ett förslag (tryckt i NoB 11,
1923) till omläggning och effektivisering av ortnamnskommitténs arbete. Bl.a. betonades att det insamlade ortnamnsmaterialet borde omhändertas och inordnas i ett arkiv, lett av
en särskilt anställd föreståndare. 1927 inlämnades en ansökan
om ett anslag av lotterimedel för upptecknande av ortnamn,
varvid behovet av ett arkiv åter framhölls. Medlen beviljades av Kungl. Maj:t, och kommitténs sekreterare Jöran Sahlgren utsågs till ledare för uppteckningsarbetet.

Den 1 jan. 1928 inledde kommitténs arkiv Svenska ortnamnsarkivet sin verksamhet med Sahlgren som föreståndare. Man fick
till en början disponera ett rum i Universitetsbiblioteket i
Uppsala. Där inordnades kommitténs äldre samlingar och allt
inkommande nytt material. Från 1937 till 1961 var arkivet inrymt i det s.k. Dekanhuset i Odinslund. 1961 flyttade man in
i de nuvarande lokalerna på S:t Johannesgatan. Ortnamnskommittén ersattes 1930 med Kungl. Ortnamnskommissionen och Jöran
Sahlgren fick en personlig professur i nordisk ortnamnsforskning. Denna professur upprätthöll han samtidigt som han var
föreståndare för arkivet. Även sedan professuren blivit ordinarie i samband med Sahlgrens pensionering 1950 var den förenad med chefskapet för arkivet fram till 1960.

Ortnamnskommissionen utgjorde arkivets styrelse fram till
den 1 juli 1970, då den avskaffades. Organisatoriskt kom arkivet - under sitt nuvarande namn - att ingå i den då nybildade myndigheten Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), som nu sorterar under Statens arkivstyrelse
(STARK). OAU övertog kommissionens vetenskapliga uppgifter.
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För DOVA finns en arbetsordning som gäller fr.o.m. den 1 jan.
1980. I denna heter det beträffande OAU: "OAU har till uppgift att ombesörja statliga ortnamnsundersökningar, handlägga
ärenden om fastställande av ortnamn samt insamla, bevara,
bearbeta och utge material om ortnamn i riket." (§2, 2:a
stycket). OAU:s undersökningsområde omfattar "hela riket
med undantag för Kristianstads, Malmöhus samt Göteborgs och
Bohus län. Ortnamnen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län undersöks i samarbete med DAUM."
(§4, 3:e stycket). Huvudansvaret för undersökningsarbetet i
Västernorrlands och Jämtlands län åvilar därvid OAU, i Västerbottens och Norrbottens län Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). Förfarandet vid fastställande
av ortnamn är preciserat i en av regeringen 1977 utfärdad
instruktion för DOVA: "Ärende om fastställande av ortnamn avgöres av arkivchefen vid ortnamnsarkivet i Uppsala. Innan
sådant ärende avgöres skall den rådgivande nämnden höras
samt, vid fastställande av namn på ort inom annat ortnamnsarkivs undersökningsområde, yttrande inhämtas från chefen för
berört arkiv." (SFS 1977:556, §12). Den rådgivande nämnd som
åberopas är särskilt knuten till arkivet och har till uppgift
att behandla frågor om arbetets vetenskapliga inriktning och
allmänna uppläggning.
Såsom remissinstans i namnärenden får arkivet ärenden om
ändring av registernamn på remiss från Statens lantmäteriverk. Arkivet besvarar dessutom remisser i namnfrågor från
bl.a. Kammarkollegiet, Postverket, Statens järnvägar och Statens vattenfallsverk. I arbetet med ett nytt fastighetsregister i Sverige ingår en beteckningsreform, där OAU spelar en
viktig roll. Övergången till det nya registret föregås av en
systematisk genomgång av jordregistret, vars namn särskilt
anställda arkivarier granskar ur språklig och kulturhistorisk
synpunkt.
I OAU:s fasta organisation finns 10 tjänster: arkivchef, 1:e
arkivarie, arkivarie (3), amanuens/arkivarie, kansliskrivare/
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assistent/1:e arkivassistent (4). Därutöver är ytterligare
6 tjänster placerade vid arkivet (på halvtid eller mer), varav 2 för arbetet med den ovan nämnda beteckningsreformen.
Vidare är vetenskapliga medarbetare knutna till arkivet, timanställda för bearbetning och publicering av serien Sveriges
ortnamn.

Litteratur om arkivet och dess förhistoria:
Flemström, Bertil, The "Kungliga Ortnamnskommissionen" in
Uppsala. (I: Onoma 2, 1951. S. 60-61).
Geijer, Herman, Ortnamnens undersökning ock reglering. (Svenska
landsmål, B. 7, 1912).
Geijer, Herman och von Sydow, C.M., Ortnamnsundersökningarnas
organisationsfråga. (I: NoB 12, 1924.
S. 139-176).
Lindberg, Helge, Ortnamnsarkivet i Uppsala. (I: Onoma 16,
1971. S. 206-207).
Lindberg, Helge, Den statliga svenska ortnamnsundersökningens
förhistoria. (I: OUA 1952. S. 3-10).
Lindberg, Helge, The Swedish "Kungliga Ortnamnskommissionen",
Uppsala. (I: Onoma 4, 1953. S. 88).
Lundahl, Ivar, "Svenska ortnamnsarkivet", Uppsala. (I: Onoma
6, 1955/56. S. 130; Onoma 7, 1956 /57. S.
312; Onoma 8, 1958/59. S. 413).
Rostvik, Allan, Material från språkkontaktsområden i Ortnamnsarkivet i Uppsala. (I: NORNA-rapporter 17,
1980. S. 63-74).
Rostvik, Allan, Ortnamnsarkivet, Uppsala. (I: Onoma 18, 1974.
S. 569-571).
Sahlgren, Jöran, De officiella svenska ortnamnsundersökningarna. (I: Svenska kalendern 25, 1930.
S. 227-234).
Sahlgren, Jöran, Den svenska ortnamnsforskningen. (I: Nordisk
familjeboks månadskrönika 1938, häfte 2.
S. 3-8).
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Ståhl, Harry, Ortnamnsarkivet 50 år. (I: NoB 67, 1979. S. 5-19).

Ny plan för ortnamnskommitténs publikationer. (I: NoB 7, 1919.
S. 17-19).
Förslag till omorganisation av de officiella svenska ortnamnsundersökningarna. (I: NoB 11, 1923. S. 54-68).
The Statute of Kungl. Ortnamnskommissionen (The Royal Placename Commission) and Svenska ortnamnsarkivet (The Swedish Placename Archives). (I: NoB 45, 1957. S. 172-182).
Dialekter och ortnamn, folkminnen och folkmusik. En presentation av Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv:
historia, verksamhet, mål. Utg. under redaktion av arkivchef
Bengt Pamp. 2 uppl. Lund 1981. (S. 20-21).

Eftersom OAU är nära förbundet med Seminariet för nordisk
ortnamnsforskning, som är inrymt i samma fastighet, berörs
dess historia också i viss litteratur om detta.

2. NAMNSAMLINGAR

Arkivsalen, i vilken namnsamlingarna finns, inrymmer följande
huvudavdelningar: Topografiska registret, Medeltidsregistret,
Etymologiregistret, Naturnamnsregistret, Dialektordsregistret
samt en avdelning bestående av jordeboksutdrag (fig. 45 och
47). Alla register är alfabetiskt och på olika sätt geografiskt
ordnade. Samlingar innehållande äldre namnformer är dessutom
kronologiskt ordnade. Materialet redovisas på sedesblad (16:o)
förvarade i arkivlådor (gäller ej jordeboksutdragen, se nedan).
Topografiska registret

Den topografiska samlingen är arkivets centrala register över
svenska ortnamn från hela Sverige (således även från områden
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Fig. 47. Interiör från OAU:s arkivsal. Foto Allan Rostvik.
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som berörs av andra ortnamnsarkiv). Registret innehåller närmare 6 miljoner sedesblad. Det är uppdelat på län (alfabetiskt
från Blekinge till Östergötland), härader (tingslag, skeppslag, bergslag) och socknar enligt den indelning som gällde i
landet t.o.m. 1951. Varje socken (stad) bildar en egen avdelning. Städer redovisas ej inom härader utan i en särskild
följd sist i vederbörande länsavdelning. Materialet är uppdelat i två huvudavdelningar, äldre namnformer och uppteckningar, vilka i sin tur är uppdelade i bebyggelsenamn och
naturnamn. Till naturnamn räknas här av praktiska skäl allt
som inte klassificeras som bebyggelsenamn (se vidare nedan
om naturnamnsregistret).

Äldre namnformer: bebyggelsenamn. Avdelningen innehåller
äldre excerperade skriftformer ur tryckta och otryckta dokument från medeltiden och framåt, t.ex. diplomatarier (bl.a.
Svenskt diplomatarium) och medeltida handlingar i Riksarkivet
(vid OAU finns en kortkatalog som upptar alla viktigare excerperade källor). Vidare finns ibland hänvisningar till topografisk litteratur och i förekommande fall etymologihänvisningar. Inom varje socken kommer först a) sockennamnet,
med beläggen i kronologisk ordning, följt av b) ev. äldre
belägg på namn på invånare i socknen (inkolentnamn, ortsboöknamn). Därefter är de skilda namnen alfabetiskt ordnade med
följande uppställning inom namnen: c) äldre belägg i kronologisk ordning, d) hänvisningar till topografisk litteratur
samt e) etymologihänvisningar (se vidare nedan om etymologiregistret). För ex. på de olika typerna av belägg, se fig.
48-52.

Äldre namnformer: naturnamn. Avdelningen innehåller äldre
excerperade skriftformer ur tryckta och otryckta dokument
från medeltiden och framåt, främst ur 1600- och 1700-talskartor från lantmäteriverkets (förr: lantmäteristyrelsens)
arkiv, samt ur den nya ekonomiska kartan. Vidare finns ibland
hänvisningar till topografisk litteratur och i förekommande
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fall etymologihänvisningar. De skilda namnen är alfabetiskt
ordnade med följande uppställning inom namnen: a) äldre belägg i kronologisk ordning, b) utdrag ur den nya ekonomiska
kartan, c) hänvisningar till topografisk litteratur samt
d) etymologihänvisningar. För ex. på de olika typerna av belägg, se fig. 53-56.

c) Uppteckningar: bebyggelsenamn. Avdelningen innehåller fältuppteckningar av bebyggelsenamnen i resp. socken (stad), varvid uttalet finns angivet med landsmålsalfabetet. Hänvisningar görs på lapparna till olika kartor för att möjliggöra
lokalisering (äldre uppteckningar saknar ibland exakt lokalisering). På uppteckningarna finns ofta även citatformer
från senaste jordebok (jb), samt från jordregister (1r) och
kyrkbok (kb), vidare sakupplysningar av betydelse för tolkningen av namnen och berättelser och sägner, knutna till lokalerna.
I de fall upptecknade namn ej är upptagna på kartan, har upptecknaren med siffror utmärkt platsen för namnet på särskilda
kartblad (numera den nya ekonomiska kartan). Samma siffra
finns på uppteckningslappen med hänvisning till kartblad. Vidare finns listor med sifferförklaringar (nummerförklaringar),
så att man kan gå från sifferkartorna till uppteckningslapparna
för att se vilket namn en viss siffra motsvarar. Dessa sifferförklaringar förvaras separat på listor i A4-format (i kartsalen). I en del fall finns de dock på sedeslappar i kortlådorna (äldre uppteckningar med den gamla ekonomiska kartan
och generalstabskartan som grund). För vissa äldre uppteckningar med generalstabskartan som grund gäller att både lokaliseringssiffror och sifferförklaringar finns i ett särskilt
bundet exemplar av kartorna (se 4. KARTSAMLINGAR).

I avdelningen kommer inom varje socken först alla uppteckningar av sockennamnet, följt av uppteckningar av namn på invånare i socknen (inkolentnamn, ortsboöknamn). Därefter kommer
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de skilda namnen i alfabetisk ordning. För ex. på de olika
typerna av uppteckningar, se fig. 57-59.

d) Uppteckningar: naturnamn. Avdelningen innehåller uppteckningar av naturnamnen i resp. socken (stad). Beträffande tilllämpningen av termen naturnamn i detta sammanhang, se nedan
om naturnamnsregistret. För avdelningen gäller i övrigt samma principer och uppläggning som för bebyggelsenamnen ovan.
För ex. på uppteckning av naturnamn, se fig. 60.

Allmänt kan följande sägas om uppteckningarnas täckningsgrad
och fullständighet. I OAU finns uppteckningar från hela landet, dvs. även från andra ortnamnsarkivs undersökningsområden.
Dessa senare samlingar är dock av tämligen varierande omfång.
Bäst täcks de två nordligaste länen, som OAU hade huvudansvaret för fram till 1971. Däremot omfattar OAU:s uppteckningar
samtliga socknar (städer) i arkivets undersökningsområde.
Uppteckningsarbetet har emellertid bedrivits efter olika planer under olika tider. Länge upptecknade man endast namnen
på de stora bebyggelserna, byarna och gårdarna, och de naturnamn som stod på generalstabskartan. På senare år har ambitionen snarast varit att ta med bokstavligt talat alla ortnamn
som finns. Detta betyder att samlingarnas täckningsgrad är
ojämn. Vissa sockensamlingar är i det närmaste kompletta,
andra mer begränsade. Särskilt gäller begränsningen delar av
Värmlands och Älvsborgs län. För dessa län hann Sveriges ortnamn publiceras före arkivets tillkomst, varför insamlingsarbetet där haft lägre prioritet.

Medeltidsregistret

Medeltidssamlingen är arkivets samordnade register över
svenska ortnamnsbelägg hämtade ur de äldsta skriftliga källorna fram till ca 1540. Källorna är förtecknade i en särskild
kortkatalog. Registret består av två serier: den ena är genomgående alfabetiskt ordnad, den andra redovisar materialet
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Fig. 59. Exempel från avd. Uppteckningar: bebyggelsenamn; bynamn.
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169

uppdelat på efterleder. I den senare kan man således genast
få en överblick över exempelvis namnen på -boda, -hy., -hult
och -inge och deras spridning i Sverige. Osammansatta namn
som Byn, Dalarna och Bergs anses bestå av enbart en huvudled,
som ju ofta utgör efterled i sammansatta namn, och inordnas
därför i efterledsregistrets avdelningar för hy., dal resp.
berg.

De tryckta urkundssamlingar och fotostatkopierade handskrifter ur vilka namnformerna excerperats är i regel tillgängliga
i arkivet. De två serierna omfattar ca 250 000 sedesblad vardera. För ex. på belägg, se fig. 48 och 50.
Etymologiregistret

Etymologiregistret är en bibliografisk förteckning om ca
190.000 sedesblad med hänvisningar till tolkningar av svenska
ortnamn. Forskaren kan med hjälp av detta register snabbt få .
en uppfattning om vari facklitteraturen man kan finna härledningen av ett speciellt namn. På excerptlappen anges vilket namn det gäller, vad författaren heter och i vilket arbete
tolkningen finns (med hänvisning till sida/sidor och i förekommande fall också till noter). De arbeten till vilka det hänvisas finns i regel i arkivets bibliotek. För ex. på etymologihänvisning se fig. 52 och 56.
Naturnamnsregistret

Naturnamnssamlingen är arkivets samordnade register över
svenska naturnamn. Dess ca 2 miljoner sedesblad är indelade
i två serier: den ena är genomgående alfabetiskt ordnad, i
den andra är materialet inplacerat på olika efterleder som
-backe, -hult, -sjö och

Osammansatta ortnamn som Berget,

Nyländet och Amunnen anses bestå av enbart en huvudled, som
ju ofta utgör efterled i sammansatta namn, och inordnas därför i avdelningarna för berg, nylände resp. åmun i efterleds-
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registret, där de olika ortnamnselementen redovisas i alfabetisk

följd.

Termen naturnamn avser i detta register namn på alla lokaler
utom bebyggelser där människor bor eller har bott. Bland naturnamnen finner man alltså inte bara namn på backar, fjäll,
hagar, mossar, sjöar, ängar och andra terrängformationer eller ägor utan också namn avseende föremål som broar, fornlämningar, grindar, gränsmärken, kvarnar, lador och träd.

Naturnamnsregistret är fortfarande under uppbyggnad. Målet
är att däri samla allt det naturnamnsmaterial som redan finns
i det topografiska registrets många olika sockenavdelningar.
Överföringen sker med hjälp av xeroxkopiering. För närvarande
finns i naturnamnsregistret mycket äldre material och uppteckningar men framför allt excerpter från nyare kartor. Den
äldre ekonomiska kartan för olika län är excerperad liksom
generalstabskartan över Sverige och geologiska kartor med beskrivningar. Huvuddelen av det moderna kartnamnsmaterialet
härrör från den nya ekonomiska kartan som täcker hela Sverige
utom vissa fjällområden. För ex. på belägg och uppteckningar,
se fig. 53-56 och 60.

Gemensamt för medeltidsregistret, etymologiregistret och naturnamnsregistret är att de, med det topografiska registret
som bas, samordnats för speciella syften. Därvid har de i
första hand uppställts alfabetiskt. Namn som förekommer på
många olika håll är dessutom insorterade geografiskt, så att
t. ex. Hammarby i Södermanlands län kommer före Hammarby i
Uppsala län. Den geografiska principen följs även i efterledsregistren.

Dialektordsregistret

Dialektordsregistret innehåller svenska dialektord, särskilt
terrängbeskrivande appellativer, som ingår eller kan ingå i
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ortnamn. De flesta orden är upptecknade i fält, men många
är excerperade ur språkvetenskaplig och topografisk litteratur. Registret, som innehåller ca 100 000 sedesblad, är alfabetiskt ordnat. Den alfabetiska principen är dock inte löpande genom hela materialet efter uppslagsformerna. För att
ge översikt över materialet är ord med gemensam språkhistorisk bakgrund samlade till grupper under en normaliserad uppslagsform. Inom dessa grupper är orden ordnade alfabetiskt
efter län etc. För ex. från dialektordsregistret, se fig. 61
och 62.
Jordeboksutdrag
Samlingen av jordeboksutdrag omfattar f.n. ca 13 hyllmeter.
Den består av excerpter ur jordeböcker som förts upp på listor i folio- eller A4-format. Varje namn upptar upp till en
sida med skrivformer ur valda jordeböcker från den yngsta,
vanligen från slutet av 1800-talet, till den äldsta, vanligen från omkring 1540. Utom själva namnformerna finns uppgift
om storlek, skattenatur m.m. Jordeboksexcerperingen pågår
fortfarande men är utförd för större delen av landet. För ex.
på jordeboksutdrag, se fig. 63.
Samlingar av samiska och finska namn
Från samiska områden i Sverige har arkivet ca 190 000 sedesblad uppteckningar. När de upptecknade namnen uttryckligen
betecknas som samiska är de placerade sist i egna avdelningar i resp. sockenlådor i det topografiska registret. I många
fall är dock uppteckningarna ospecificerade; i så fall är de
ej separat inordnade.
Av uppteckningar från Norrbottens län är i arkivets samlingar
namnen på ca 20 000 sedesblad betecknade som samiska, från
Västerbottens län ca 6 500 och från Jämtlands län ett drygt
hundratal. Därtill kommer en samling med material på folio-
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listor, omfattande både samiska och finska namn från dessa
län. Denna samling består av 10 000 - 15 000 namn och förvaras separat (i kartsalen).

Arkivets finska samlingar omfattar ca 45 000 sedesblad från
Norrbottens län och ca 30 000 blad från mellersta Sveriges
"finnmarker". Dessa finner man fortlöpande i resp. sockenlådor i det topografiska registret. Vid sitt 50-årsjubileum
fick OAU dessutom, som gåva från den finländska Forskningscentralen för de inhemska språken, kopior av alla uppteckningar från svenskt (och norskt) område som finns i Finska namnbyrån i Helsingfors. Därmed har arkivet ytterligare ca 4 750
finska namn från Norrbottens län och ca 3 500 från Värmlands
län i format A6 och kvarto. Till dessa samlingar hör sifferkartor och upptecknarnas insamlingsberättelser. Samlingarna
har dock ännu inte införlivats med det topografiska registret.

För en mer detaljerad beskrivning av OAU:s samiska och finska
material hänvisas till Allan Rostviks uppsats Material från
språkkontaktsområden i Ortnamnsarkivet i Uppsala (i: NORNArapporter 17, 1980. S. 63-74).

3. MANUSKRIPT- OCH ARKIVALIESAMLINGAR

I arkivsalen finns ca 10 hyllmeter kronologiskt ordnade fotostatkopior av Riksarkivets medeltida pergamentsbrev och andra
medeltida (och yngre) urkundssamlingar (i denna samling är
inordnad en mindre deposition från Seminariet för nordisk
ortnamnsforskning). Bl.a. finns där kopior av Linköpings
stifts- och landsbiblioteks pergamentsbrev, Nordiska museets
pergamentsbrev, Uppsala universitetsbiblioteks pergamentsbrev
samt av jordeböcker för Vadstena kloster.

I OAU:s ämbetsarkiv inryms arkivets helt oersättliga primäranteckningsböcker. Dessa, som innehåller primärmaterialet till
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uppteckningarna i det topografiska registret, förvaras i arkivkartonger uppställda alfabetiskt länsvis på motsvarande
sätt som i detta register. Materialet fyller ca 40 hyllmeter.

I ämbetsarkivet förvaras även OAU:s filmsamlingar (16 och 36
mm) omfattande ca 2 hyllmeter. Dessa består - förutom kopia
av säkerhetsfilm över en del av arkivets samlingar - huvudsakligen av filmade jordeböcker och annat äldre material ur
Riksarkivet. En kopia av säkerhetsfilmen finns i Riksarkivet.

I OAU:s bibliotek finns en avdelning benämnd Proseminarieuppsatser och div. manuskript. Den omfattar drygt 2 hyllmeter
och innehåller huvudsakligen uppsatser som behandlar ortnamn.
Dessa är förtecknade för sig i bibliotekets systematiska katalog.

Arkivets samling av bandinspelningar (rullar och kassetter)
är deponerad i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA).
Katalog över denna samling finns i OAU:s bibliotek.

4. KARTSAMLINGAR

I OAU:s kartsal finns 65 numrerade hyllor/skåp av plåt med
kartor och kartbeskrivningar. Kartavdelningen innehåller bl.a.
följande äldre och yngre svenska kartor. En del tillhör Seminariet för nordisk ortnamnsforskning, som deponerat sina kartor hos OAU.

Av den gamla ekonomiska kartan (skala 1:20 000, 1:50 000)
finns, inbundet, allt som utgivits, dvs. Blekinge, Hallands,
Kristianstads, Malmöhus, Norrbottens län (skala 1:100 000),
Skaraborgs, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,
Älvsborgs och Örebro län (inkl. delar av Kopparbergs län)
samt Östergötlands län. Av de flesta kartorna finns även
dupletter in plano. Till den gamla ekonomiska kartan hör en
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komplett samling beskrivningar.

Även av den nya ekonomiska kartan (skala 1:10 000, 1:20 000)
har OAU en fullständig uppsättning, varav det mesta är bundet
länsvis. För vissa av de senast utgivna länen förvaras kartorna ännu så länge in plano, liksom en stor samling av dupletter.

Till OAU:s kartavdelning hör flera editioner av Generalstabens
karta över Sverige (skala 1:100 000, 1:200 000), såväl äldre
som yngre i inbundna exemplar. Av generalstabskartan finns
därtill, delvis inbundna, de konceptblad (skala 1:50 000) som
utgivits samt, in plano, nyare blad med vägnätet i rött tryck.

Vidare har arkivet kompletta samlingar av topografiska kartan
(skala 1:50 000, 1:100 000) och översiktskartan (skala
1:250 000), båda in plano över hela Sverige. Här kan även
nämnas Topografiska Corpsens länskartor (skala 1:200 000) från
1800-talet, som finns in plano över vissa län (Blekinge,
Göteborgs och Bohus, Hallands, Skaraborgs, Uppsala, Älvsborgs
samt Örebro län).

En särskild kategori utgör arkivets geologiska kartor (skala
1:50 000), utg. av Sveriges geologiska undersökning. Mest
omfattande är serie As, "Äldre kombinerade jord- och bergartskartor" i 4 band. Underlaget till dessa kartblad utgörs
av generalstabskartan. Serie Ae består av jordartsgeologiska
kartblad och serie Af av berggrundsgeologiska och geofysiska
kartblad. Topografiska kartan utgör underlaget till kartbladen i serierna Ae och Af. Samtliga serier omfattar södra och
mellersta Sverige, serie Af dessutom norra Sverige. Kartorna
är försedda med separata beskrivningar.

I arkivets samling av sjökort (varierande stora skalor) ingår
kustkort över hela den svenska kusten, kort över inlandsfarvatten samt specialer. Korten finns såväl inbundna som in
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piano. Till sjökorten hör olika upplagor av Svensk Lots samt
Svensk fyrlista.

Sifferkartor (jfr ovan under 2. NAMNSAMLINGAR, Uppteckningar)
finns i form av dels gamla och nya ekonomiska kartan samt
topografiska kartan ordnade efter län, upptecknare, bladnummer/bladnamn, dels generalstabskartor ordnade efter bladnummer (delvis inbundna). Till kategorin sifferkartor hör också
vissa specialkartor.

I kartsalen förvaras dessutom namnkalker (namnmanuskript)
till den nya ekonomiska kartan med tillhörande granskningshandlingar; motsvarande handlingar finns även beträffande
sjökort.

OAU har även andra äldre och yngre svenska kartor över mer
begränsade områden. Dessutom finns större och mindre samlingar av utländska, särskilt nordiska, kartor. Bl.a. kan här
nämnas ekonomiska kartor över Finland och Färöarna, topografiska kartor över Danmark, Färöarna, Island och Norge samt
danska, finska och norska sjökort.

5. BIBLIOTEK

OAU:s bibliotek omfattar ca 30 000 volymer och häften (motsvarande ca 500 hyllmeter), främst onomastiska och andra
språkvetenskapliga arbeten samt topografiska verk. Materialet är inte disponibelt för hemlån men arbeten kan rekvireras från biblioteket till forskarsalen. Utifrån de speciella
behov som gäller för arkivet har biblioteket ett eget indelningssystem. Större delen av beståndet är inrymt i följande
avdelningar.

Avd. Språkvetenskap fyller ca 130 hyllmeter och har följande
viktigare underavdelningar: Allmän, Norden, Sverige (med egna
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sektioner för allmän svensk språkvetenskap, ortnamn, personnamn, ordböcker, tidskrifter, proseminarieuppsatser och div.
manuskript samt sakkunnigutlåtanden), Danmark, Island, Norge
och Finland. Därtill bildar många utomnordiska länder egna
sektioner.

Ytterligare ca 130 hyllmeter består av avd. Topografi. Merparten utgörs av svensk topografisk litteratur, uppdelad i
en allmän del och i sektioner landskapsvis. För Danmark, Finland, Island och Norge finns särskilda avdelningar.

Relativt omfattande är även avd. Folklivsforskning, Historia
och Urkunder, som vardera fyller ca 30 hyllmeter. Mindre men
viktiga är avd. Tidningsurklipp, Festskrifter, Geografi och
Encyklopedier. Dessutom finns i biblioteket följande avdelningar: Naturvetenskap, Lagar, Kalendrar, Ortförteckningar,
Universitet (Akademier m.m.), Biografi samt Bibliografi.

Bibliotekets avdelning för svensk ortnamnsforskning inrymmer
en betydande samling särtryck, däribland åtskilliga ur mera
svårtillgängliga publikationer. Vidare finns i avdelningen
för topografi en hel del sällsynta och värdefulla äldre verk.
Samlingen av tidningsurklipp (42 kapslar) innehåller huvudsakligen språkvetenskap, men även topografi, folklivsforskning, historia m.m.

Förutom detta huvudbibliotek har OAU, i forskarsalen, ett
mindre referensbibliotek. I detta finns bl.a. ordböcker,
vissa viktiga avhandlingar samt centrala serier och publikationer som Danmarks Stednavne, Norske Gaardnavne, Sveriges
ortnamn och Namn och bygd.

Ambitionen är att bevaka svensk och nordisk namnforskning,
språkvetenskap, svensk topografi, geografi och historia samt
nordiska urkundspublikationer. Av intresse är även engelsk
och kontinental namnlitteratur, som biblioteket har en hel
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del av. En viss samordning av anskaffningen sker med Seminariet för nordisk ortnamnsforskning, vars bibliotek väl kompletterar arkivets. I OAU:s bibliotek finns en för dessa båda
bibliotek samordnad alfabetisk katalog.

TEKNISKA HJÄLPMEDEL

Vid OAU finns en läsapparat för mikrofilm (Canon Universal
Reader 302), placerad i forskarsalen; en kopieringsmaskin
(Infotec 9030 R ); tre bandspelare, en för rullband (Tandberg) och två för kassettband (Philips).

Vidare har arkivet ett fotolaboratorium som används både för
avfotografering av kartor och andra handlingar och för mörkrumsarbete.

SKRIFTER UTGIVNA GENOM ORTNAMNSARKIVET I UPPSALA

Serie A: Sveriges ortnamn
Publiceringen sker läns- och häradsvis, i fortsättningen kommunvis inom de län som saknar gammal häradsindelning. I följande underserier av Sveriges ortnamn har utgivning, av högst
olika omfattning, hittills skett.

Ortnamnen i Blekinge län (SOB)
Ortnamnen i Hallands län (SOH)
Ortnamnen i Jönköpings län (S0Jö)
Ortnamnen i Skaraborgs län (SOSk)
Ortnamnen i Värmlands län (SOV)
Ortnamnen i Västernorrlands län (SOVn)
Ortnamnen i Älvsborgs län (SOÄ)
Ortnamnen i Östergötlands län (SOÖg)
I serien ingår dessutom Ordbok till Sveriges lapska ortnamn
(av Björn Collinder).
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Arbete pågår med håradsbeskrivningar i Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt kommunbeskrivningar i Jämtlands och Kopparbergs län.

Serie B: Meddelanden.

Serie C: Källskrifter.

Leif Nilsson och Allan Rostvik

.;,45-11,4
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Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala
Serie B: Meddelanden

JORAN SAHLGREN, Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare, 2:a
upp!. 1929.
ERIK BRUHN, Ägonamn i Rönnebergs härad. 1931.
JORAN SAHLGREN 0. HELGE LINDBERG, Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. 3:e omarbetade och utvidgade uppl. 1945.
BROR LINDEN, Övredalsk ar-genitiv. 1976.
LEIF NILSSON och ALLAN ROSTVIK, Ortnamnsarkivet i Uppsala. En
presentation. 1983.
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