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Förord

Ortnamnsarkivet i Uppsala arrangerade den 20 april 1994 ett endagssymposium över temat Behövs en ortnamnslag?
Behovet av en ortnamnslag har diskuterats under senare år. Riksdagens kulturutskott har behandlat ett antal motioner som tar upp frågan
om ett ökat skydd för ortnamn. Kulturutskottet har också föreslagit att
överväganden bör göras i frågan om behovet och lämpligheten av en
lagstiftning som har till syfte att skydda ortnamnen, och regeringen har
sedan tillsatt en utredning som skall ta upp frågan. Symposiet var föranlett av den ovan nämnda diskussionen och anslöt till en konferens om
Ortnamnskultur, som anordnades av Riksantikvarieämbetet i maj 1993.
Förhandlingarna ägde rum i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal.
De inleddes av välkomstord och inledningsanförande av Eva Brylla. Därefter höll tre olika inledare var sitt föredrag på ca 30 minuter, varefter
diskussion följde. De tre inledarna var förre arkivchefen vid Dialekt- och
ortnamnsarkivet i Lund, Bengt Pamp, förre ordföranden i Ortnamnsrådet,
011e Millgård, och chefen för enheten för runor, ortnamn och Det medeltida Sverige vid Riksantikvarieämbetet, Helmer Gustavson. Som ordförande under förhandlingarna fungerade Thorsten Andersson, Svante
Strandberg och Mats Wahlberg och som sekreterare Ulla Sjögarne, Per
Vikstrana och Lennart Hagåsen. Symposiedeltagarna bjöds på lunch på
Eklundshof av Språk- och folkminnesinstitutet.
I symposiet deltog 35 personer från 14 olika myndigheter: Catharina
AhlM, Riksantikvarieämbetet, Jonas Anderson, Kulturdepartementet,
Thorsten Andersson, Uppsala universitet, Karl-Eric Axenström, Sveriges
Hembygdsförbund, Berit Bengtsson, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Eva
Brylla, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Jonas Ferenius, Stadsbyggnadsnämndens namnberedning, Stockholms stad, Margaretha Gillberg, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetet,
Lennart Hagåsen, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Göran Hallberg, Dialektoch ortnamnsarkivet i Lund, Björn Heinrici, Ortnamnsarkivet i Uppsala,
Carl Johan Hjälme, Lantmäteriverket, Börje Hornegård, Språk- och
folkminnesinstitutet, Ivar Högström, Sveriges Hembygdsförbund, Hugo
Karlsson, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Kerstin
Lundberg, Svenska Kommunförbundet. Ann-Christin Mattisson, Lantmä-

teriverket, 011e Millgård, Gävle, Lena Moberg, Svenska språknämnden,
Leif Nilsson, Lantmäteriverket, Bo Nyberg, Lantmäteriverket, Staffan
Nyström, Stockholms universitet, Bengt Pamp, Lund, Allan Rostvik,
Uppsala, Katarina Samuelsson, Lantmäteriverket, Klas-Göran Selinge,
Riksantikvarieämbetet, Ulla Sjögame, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Robert
Sjöö, Lantmäteriverket, Svante Strandberg, Ortnamnsarkivet i Uppsala,
Mikael Svonni, De svenska sameorganisationerna, Annette Torensjö,
Lantmäteriverket, Göran Ulfsparre, Riksantikvarieämbetet, Mats Wahlberg, Ortnamnsarkivet i Uppsala, Per Vikstrand, Ortnamnsarkivet i Uppsala.
Föredragen och inledningsanförandet publiceras här, lätt bearbetade
av författarna och i den ordning de hölls under symposiet. I anslutning till
varje föredrag följer ett referat av den förda diskussionen. Till grund för
dessa ligger bandupptagningar av förhandlingarna. Sekreterarna vid symposiet har utarbetat diskussionsreferat, som jag senare gått igenom och
ytterligare bearbetat. Referaten har senare varit utsända på remiss till diskussionsdeltagarna.
Ett varmt tack riktas till mina medarbetare för värdefullt bistånd i förberedelsearbetet och genomförandet av symposiet.

Uppsala i september 1995
Eva Brylla
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Inledningsanförande
EVA BRYLLA

I utredningen Ortnamns värde och vård (Statens offentliga utredningar
1982:45) från 1982 framläggs ett förslag till en lag om ortnamn, en lag
för sådan ortnamnsverksamhet som utövas av statliga myndigheter, kommuner m.fl. Vid den tidpunkten ansåg regeringen emellertid inte att det
behövdes någon särskild ortnamnslag av det slag som rekommenderades i
utredningen. Man förordade i stället andra åtgärder, som skulle förbättra
skyddet för ortnamnen. En sådan åtgärd var t.ex. att Lantmäteriverket
(LMV) fick en allmänt samordnande uppgift i ortnamnshanteringen. Det
1985 inrättade Ortnamnsrådet, som består av representanter från LMV,
Språk- och folkminnesinstitutet (SOF1), Riksantikvarieämbetet (RAÄ),
universiteten, Svenska språknämnden, Sveriges Hembygdsförbund, Svenska Kommunförbundet, Posten, Vägverket och de svenska sameorganisationerna, kom därmed att få en stor betydelse. Tillsammans med LMV
skulle rådet utveckla principer och formulera mål för landets ortnamnspolitik samt främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick.
Ortnamnsverksamheten har sedan dess varit föremål för ständiga diskussioner. Bl.a. har konstaterats att samarbetet mellan de myndigheter
som verkar inom ortnamnsområdet skulle behöva utökas och formaliseras. Likaså har Ortnamnsrådet varit under debatt. Det har inga befogenheter och anses av många vara uddlöst. Med hänsyn till dessa omständigheter är det överraskande att LMV:s roll som nationell ortnamnsmyndighet fått så oväntat lite utrymme i utredningen om LMV:s framtida
organisation (Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag.
Principbetänkande av Lantmäteri- och inskrivningsutredningen. Stockholm 1993. Statens offentliga utredningar 1993:99. Miljö- och naturresursdepartementet).
Under de drygt tiotal år som gått efter ortnamnsutredningen har krav
rests från olika håll om särskild lagstiftning till skydd för ortnamnen.
Från hembygdsrörelsens sida har man länge velat stärka skyddet för våra
gamla ortnamn, och under senare år har riksdagens kulturutskott behandlat ett antal motioner, som tar upp frågan om ett ökat skydd för ortnamnen. 1 debatten har ofta framförts krav på skydd för ortnamn rent gene-

rellt. Det är emellertid viktigt att vi klart preciserar vilka ortnamn som
skall bli föremål för skydd. De diskussioner som förts har främst gällt
ortnamnens hantering i samband med adressering och fastighetsbildning.
Man har från många håll också framfört oro över fastighetsregistrets ortnamn, i och med att förändringar i fastighetsindelningen kan ändra namnens syftning och användning. Riksdagen gav 1992 LMV i uppdrag att
genomföra en utredning om hur vanligt det är att fastigheter läggs samman över traktgränser, och hur många traktnamn, ofta gamla bynamn,
som försvunnit genom sådana sammanläggningar. I den utförda undersökningen har senare konstaterats att ett stort antal trakter har avregistrerats. Kvantiteten är dock av mindre intresse, utan frågan är vilka konsekvenserna blir. Frågan om vilket värde som ligger i att ett namn står i
fastighetsregistret för ortnamnens överlevnad är också av stor betydelse.
Det kan vi inte få reda på, om vi inte går ut i bygderna och gör nya ortnamnsuppteckningar. En av förutsättningarna för en god ortnamnsvård är
att dagens namnbruk dokumenteras. Innan vi kan uttala oss om behovet
av att stärka skyddet för fastighetsregistrets namn, måste vi alltså först ta
reda på om fastighetsregistret verkligen har någon avgörande betydelse
för namnbruket genom en satsning på moderna ortnamnsuppteckningar.
Kulturutskottet har nyligen föreslagit att överväganden bör göras i
frågan om behovet och lämpligheten av en lagstiftning, som har till syfte
att skydda ortnamnen, och riksdagen har senare uttalat som sin mening
att frågan bör beredas av regeringen. Vad man i första hand tänker sig är
uppenbarligen ett tillägg i kulturminnneslagen. Frågan är emellertid om
det är det bästa förslaget till lösning, något som väl bör komma upp i diskussionen under dagen. Skall vi se ortnamnen enbart som kulturminnen?
Symposiet är föranlett av ovan nämnda diskussioner och jag förväntar
mig att vi kommer att få förslag till hur en god ortnamnsvård skall bedrivas, få juridiska synpunkter på problemen och få olika skyddsaspekter
penetrerade. Själv skulle jag vilja ställa följande frågor: Vilka ortnamn
skall skyddas? Är behovet av skydd av så allmänt intresse att nuvarande
lagstiftning bör ändras? Skulle det vara till fyllest att enbart återinföra
den gamla kungörelsen från 1927, där det står att ortnamnen i officiella
sammanhang skall stavas enligt »grunderna i åttonde upplagan av den
utav svenska akademien utgivna ordlistan», om vi byter ut ordet »åttonde» mot »senaste»? Var bör beslutsfunktionen ligga?
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Vårt behov av lag
BENGT PAMP

Varför är det så svårt med namn?
Samuel Ödman om Linné och den gamle kraftkarlen Lenxus: »I stöd av
detta broderskap hade jag sedan vid mina Uppsalaresor ständiga hälsningar att föra mellan bägge dessa herrar. Arkiatern frågade beständigt
om icke Lenxus började glömma namn. Jag svarade: 'Nej.' Däröver förundrade sig arkiatern, emedan enligt hans teori om hjärnan, de delar först
skulle nötas, som emottogo intryck av namn. Ehuru Linné var mycket
yngre, hade han redan så börjat förgäta namn, att han en gång, vid en
utanskrift till sin svärfar, nödgades fråga sin fru efter namnet.»
En historia från en avlägsen släktkrets: den gamla damen sitter och
funderar över ett namn: »Vad var det nu han hette? Det enda jag är säker
på är att det var kort, och så var det ett å i det.» Senare, lyckligt: »Nu
minns jag. Grapengiesser var det! Grapengiesser!»
Varför är det så svårt med namn? Må vara att personnamnen, särskilt
släktnamnen, genom sin ofta avvikande stavning vållar särskilda svårigheter. (Skall förleden Löv- stavas så, eller Löf-, eller Leuf-, eller kanske
Leuv-? Skall senare leden -kvist stavas så, eller -quist, eller -qvist, eller
kanske med ett -th på slutet?) Andra egennamn kan i nästan lika hög grad
förorsaka mentala problem. Rimligen hänger det samman med egennamnens två grundegenskaper: de är monoreferentiella, d.v.s. de syftar på
bara en företeelse — Stockholm — eller, mer undantagsvis, en grupp av
företeelser — Kanarieöarna —, och de är lexikaliserade, d.v.s. de finns i
det mentala lexikon som vi alla bär med oss som en väsentlig del av vår
språkliga kompetens. Andra substantiv kan användas om en mängd olika
företeelser — sålunda kan man bruka ordet man om ungefär hälften av
jordens vuxna individer —, och det skall mycket till för att man skall
glömma ett sådant ord, men en namnfras som Leffe Holmqvist skall man
hämta fram ur lexikonet som en beteckning för en enda person, vilket inte
är en helt lätt uppgift. På sitt sätt hade Linné säkert en riktig uppfattning:
den del av språket som utgöres av egennamn är lättare utsatt för glömska
än andra.

Ortnamnens kommunikativa värde
En del av våra äldsta bebyggelsenamn bör ha kommit till för tvåtusen år
sedan, och ingenting hindrar att det bland naturnamnen finns några som
kan vara tusen år äldre än så. Därmed kan äldre ortnamn jämställas med
fornfynd som gamla vapen och kultföremål och fasta fornminnen som
skeppssättningar och ättehögar. Men det finns en viktig skillnad: de materiella fornminnena har sedan länge förlorat sin praktiska betydelse.
Ingen svingar längre det folkvandringstida svärdet i strid, ingen använder
bronsålderstrumman i kultiskt syfte. Men ortnamnen har fortfarande
samma uppgift som de hade när de en gång kom till: att hjälpa oss att på
ett praktiskt och ekonomiskt sätt orientera oss och andra i vår geografiska
omvärld. De är med andra ord en del av det språk som vi använder: de
har en kommunikativ funktion. Och därmed blir de alltför viktiga för att hanteras med utgångspunkt enbart i kulturhistoriska värderingar, hur väsentliga dessa i och för sig än är.
En ofrånkomlig slutsats är därmed att en eventuell ortnamnslag trots vad
som har yttrats i frågan inte bör bli en del av kulturminneslagen utan bör
få status av egen lag, så som fallet är i Norge.
Är detta att ortnamnen har ett kommunikativt värde något som bör påverka en eventuell ortnamnslag? Enligt min mening bör svaret bli ett
ovillkorat ja. Jag har redan varit inne på de svårigheter som är förknippade med att komma ihåg egennamn. Om vi dessutom skall ha särskilda regler för stavningen av dem blir, som jag också något har berört,
problemen än värre. Men medan en bestämmelse om normaliserad stavning av t.ex. släktnamnen nog skulle medföra allvarliga fall av civil olydnad råder det en stor consensus i vårt land om att det allmänna har en viss
rätt att bestämma över vår gemensamma ortnamnsskatt. De flesta är nog
överens om att det vore olyckligt om vi skulle behöva belasta vårt mentala lexikon med regler som: i ljudföljden äng stavas vokalen med ä utom
i peng, England med avledningar samt Engelholm. Det är svårt nog att
lära sig och att komma ihåg namnet Ängelholm ändå, och vi bör slippa
ifrån tvånget att dessutom behöva hålla i minnet att det skall stavas på ett
sätt som avviker från svenska språket i övrigt. Det är angeläget att det i
ortnamnslagen som en central bestämmelse finns en paragraf om att ortnamn i fråga om bildning, böjning och stavning skall följa normerna för
bildning, böjning och stavning av andra svenska ord. Vi skulle med en
sådan bestämmelse slippa anomala genitivsyntagmer som Arjeplog kommun, felaktiga namnbildningar som Rinnebäckskolan — där man ju bryter
mot regeln att en tvåledad förled medför ett s i sammansättningsfogen
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och en mängd brott mot svenska stavningsregler. Visserligen kommer det
av åtskilliga skäl liksom i den norska namnlagen att finnas en osynlig
men mycket viktig paragraf allra först i lagen, nämligen att man inte får
bryta mot en stavning som har vunnit hävd, men i de fall då valfrihet råder — och givetvis då det gäller nybildning av namn — kan en paragraf om
överensstämmelse med andra ord i språket vara nyttig. Den kan tillämpas
på ordnivå: om ett ord med ljudföljden jul i förleden innehåller ordet hjul
blir det ett argument för att namnet skall stavas Hjul-. Den kan användas
på ljudföljdsnivå, med det ovan nämnda Ängelholm som exempel. Och
den kan tillämpas på stavning av enskilda ljud, så att vi slipper ifrån antikiserande stavningar med dt, f(v), ch och annat. Av egen erfarenhet vet
jag att en paragraf som den här föreslagna skulle bli en utomordentlig
tillgång i resonemang med namnhandhavare av olika slag. Jag har inte
stött på några tyngre vägande argument mot en sådan bestämmelse.
Självfallet kan den inte hindra alla fall av namnmissbruk, men det förhållandet att trafikljus i en tätort inte kan hindra olyckor på landsbygden
brukar inte anses som ett skäl mot att göra tätortstrafiken säkrare.

Ortnamnens kulturhistoriska värde
De förfäder i vilkas krets våra gamla ortnamn kom till var i regel nyktra
och fantasilösa personer som i ortnamnen beskrev omvärlden sådan de
uppfattade den, med alla sina sinnen. Gamla ortnamn är alltså normalt
inga konstskapelser utan tämligen exakta beskrivningar av en lokalitet
med angivande av sådana egenskaper som vid namntillblivelseögonblicket uppfattades som karakteristiska och säregna just för den namnbärande lokalen. Detta förhållande gör våra gamla ortnamn till ett mycket
speciellt slags texter, och tolkningen av dessa texter är och förblir ortnamnsforskarens viktigaste uppgift. Med, av naturliga skäl, skånska
exempel: vi får med hjälp av de fackmannamässigt tolkade ortnamnen
veta vad grundaren av en viss bebyggelse hette (Sighwith i Sjöstorp
utanför Lund), vad man dyrkade för gudar (Oden i Onslunda), vad det
växte på eller i närheten av orten (idegran i Ystad), vad det fanns för djur
där (bäver i Bjävröd), hur egendomen har förvärvats (genom köp i Pålsjö,
äldst Povels köp), och mycket mer. Ortnamnen har alltså ett enormt
informationsvärde, vilket är viktigt inte minst med tanke på att många av
dem härstammar från den skriftlösa tid om vilken vi i övrigt får kunskap
enbart genom de arkeologiska fyndens ickespråkliga historiska vittnesbörd. Självfallet kan också andra ord åtminstone i vissa fall betraktas som
13

ett slags kulturhistoriskt intressanta texter. Av etymologien för ordet vägg
kan vi exempelvis lära oss att de äldsta väggarna var flätade. Men det
säger ingenting om urtillståndet för de väggar som omger oss i den här
föreläsningssalen. Ordet vägg är ju inte monoreferentiellt. Om vi däremot
står i det tidigare nämnda skånska Onslunda har vi full rätt att säga oss att
här, just på den här platsen, dyrkade man en gång guden Oden. Skillnaden i fråga om kulturhistoriskt värdefull information mellan ett vanligt
appellativ och ett ortnamn är enorm.
Ortnamnens kulturhistoriska värde kan alltså knappast överskattas,
och även om kunskapen om vad de har att berätta under alla förhållanden
lever kvar på våra namnarkiv vore det självfallet minst sagt en tragedi om
dessa viktiga delar av det svenska kulturlandskapet skulle äventyras. Så
sker dock, genom en kombination av — förhoppningsvis — okunnighet och
kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Ett praktexempel är givetvis Posten, som
genom införandet av vägnamn utsätter mängder av namn på byar och
gårdar för en överhängande fara. Problemet är att immateriella kulturminnen är oändligt mycket svårare att skydda än materiella. Men sv år är
inte samma sak som omöjlig. Jag tillhör inte de nydarwinister som
menar att ortnamn som används i det dagliga språket överlever, de som
inte används där dör. Det finns möjlighet att genom olika åtgärder ge
namnen en större överlevnadschans. Att en del av dem kan klara sig utan
sådana åtgärder är ointressant: man kan inte argumentera mot en bilbälteslag genom att påpeka att en del människor har överlevt en kollision
utan att ha använt bilbälte. Bara en så enkel åtgärd som att placera ett
namn på en karta kan bli en garanti för att namnet inte dör. Det sover
möjligen ett slags törnrosasömn men vaknar upp ur dvalan i samma stund
som någon får syn på namnet och säger: »Krutmöllan. Intressant! Här har
man tydligen gjort krut en gång i tiden.»

Ortnamnens emotiva värde
Även den enskilde namnbrukare som inte är ortnamnsforskare kan uppleva det som tragiskt att ett ortnamn riskerar att försvinna. Bakom en
sådan reaktion ligger väl i de flesta fall inte i första hand en känsla av att
kulturhistoriskt värdefull information försvinner in i namnarkiven utan en
smärta inför att en del av hembygdens landskap förintas. Våra ortnamn är
inte bara informationsbärare utan också försedda med en emotiv laddning. Vare sig vi lever i en miljö av gårdar och byar, åkrar och ängar,
eller i en trakt dominerad av fiskelägen, bodar, kobbar och skär och fiske14

platser, eller i en tätort fylld av gator och parker, stadsdelar och kvarter,
har vi det gemensamt att namnen på alla dessa olika slag av lokaliteter är
en väsentlig del av vår miljö och att ett hot mot dem är ett hot mot en
viktig del av vår identitet.

Behovet av en lag
Mina resonemang i den här frågan leder alltså fram till att vi faktiskt
behöver en ortnamnslag. Även om det är kontroversiellt och i dagsläget
föga opportunistiskt vill jag hävda att denna lag inte enbart bör ses som
en kulturminneslag utan ges en mer övergripande funktion. Dess första
paragraf bör gälla alla namn, gamla såväl som nya, och stadga att i officiellt språkbruk — statligt och kommunalt — ortnamn skall bildas, böjas
och stavas i enlighet med gällande normer för svenska språket. Den andra
paragrafen bör så stadga att ortnamn som genom sin ålder eller genom
sitt etymologiska betydelseinnehåll kan betraktas som kulturhistoriskt
värdefulla inte får bli föremål för sådana åtgärder att de förvanskas eller
på kortare eller längre sikt riskerar att försvinna.

Diskussion
GÖRAN HALLBERG inledde diskussionen med att utrycka farhågor för
att ett skydd för ortnamnen i form av ett tillägg till fornminneslagen
skulle kunna medföra en tillämpning, där man rekonstruerar vikingatida,
medeltida eller 1870-talsformer av namnen. Ett sådant skydd skulle bara
ta upp skyddsaspekten och inte beakta skriftformen. Hallberg framhöll att
man från ortnamnsarkivens och ortnamnsforskningens sida inte ville ha
en fornminneslag, dvs, enbart en lagstiftning om ortnamnens liv och död.
Han förordade det norska systemet, som beaktar skriftformen, men kunde
därtill också tänka sig en passus i fornminneslagen.
HUGO KARLSSON beklagade att förslaget till en ortnamnslag i utredningen Ortnamns värde och vård inte ledde till lagstiftning i den form
som utredningen tänkte sig. Den gamla författningen från 1927 var bra att
hänvisa till. Karlsson såg vidare ett föredöme i den norska ortnamnslagen. Han efterlyste en motsvarande svensk lag, i vilken borde ingå en
bevarandeparagraf med tillämpningsbestämmelser.
THORSTEN ANDERSSON anknöt till sistnämnde talare med förhoppningen att tillämpningen dock skulle bli lättare än vad som är fallet i
Norge. Den har där lett till stora svårigheter av den anledningen att man
15

tillerkänner de regionala varianterna rätt stor betydelse. Detta är något
som man i olika delar av Norge naturligtvis tar fasta på, vilket andra som
vill normalisera namnen sedan reagerar mot. BENGT PAMP replikerade
att man i Norge även måste ta hänsyn till de olika regionala ortnamnskonsulenternas synpunkter på normalisering av namnen.
I anslutning till Göran Hallbergs inlägg hävdade HELMER GUSTAVSON att det aldrig skulle bli fråga om att återföra en stavning av ett namn
till exempelvis en medeltida form. Han underströk att kulturminneslagen
inte främst är inriktad på enskilda detaljer utan återspeglar ett hänsynstagande till våra kulturminnen.
I Bengt Pamps anförande saknade HELMER GUSTAVSON en aspekt,
nämligen den demokratiska aspekten. Han framhöll att vi alla har ett
ansvar för vårt kulturarv.
Som svar på detta menade BENGT PAMP med stöd av GÖRAN
HALLBERG att det är både svårt och farligt att dra in ordet demokrati i
detta sammanhang, eftersom det inte tillkommer enbart folk som bor i en
trakt att bestämma om ortnamnen. Efterkommande generationer kommer
också att använda namnen, och man kan inte bara ta hänsyn till kortsiktiga opinionsyttringar.
HELMER GUSTAVSON betonade vikten av att göra en klar åtskillnad
mellan det redan givna, fungerande namnskicket och ny namnbildning.
GUSTAVSON tog vidare upp frågan om digitala kartor och ansåg att
även om sådana slår igenom, behöver detta inte innebära att papperskartan kommer att försvinna. Papperskartor kommer att kunna framställas
för de ändamål man anser dem lämpliga för. Fördelen med de allmänna
kartorna var enligt Gustavson att de innehåller mycken information. Förutom en ekonomisk karta har man samtidigt haft en karta för kulturmiljövården. Gustavson såg emellertid en fara i den framtida utvecklingen i att
det framöver kommer att finnas flera kartproducenter, både inom och
utom landet, vilket kommer att få konsekvenser för namnhanteringen.
Gustavson framhöll härmed Lantmäteriverket (LMV) och dess betydelse
för dessa frågor.
GÖRAN HALLBERG återkom till frågan om kulturminneslagen och
menade att den är föremålscentrerad och enbart handlar om fasta fornminnen. Ortnamnen tillhör det immateriella kulturarvet, vilket möjligen
skulle utgöra ett problem i sammanhanget. BENGT PAMP ville inte ha
två ortnamnslagar och underströk att ortnamnen inte skall sortera under
kulturminneslagen, därför att de är alltför viktiga från andra aspekter sett
för att »reduceras» till fornminnen, när de samtidigt är i levande funktion
i vårt dagliga språk.
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KLAS-GÖRAN SEUNGE invände mot detta resonemang och menade
att kulturminneslagen inte bara beaktar fornlämningar utan även t.ex.
byggnader. Han ville inte som Pamp »reducera» ortnamnen till att bli
kulturminnen utan i stället »upphöja» dem till sådana. Fornminnesbegreppet är, menade Selinge, ständigt levande. Det utvecklas hela tiden,
nya fornlämningstyper kommer till och det kommer nya synsätt på gamla
fornlämningstyper. Liksom ortnamnen är levande materia, som har
formats under utvecklingens gång, är också kulturlämningar delar i en
levande kulturmiljö. Selinge hävdade att den kulturhistoriska synen på
ortnamnen är minst lika viktig som den kommunikativa aspekten.
BENGT PAMP genmälde att det vore meningslöst med en kulturminneslag, som inte säger något om ortnamnens stavning. För honom var
den språkliga utformningen av namnen det centrala genom att namnen
lever och har sin kommunikativa funktion. Han underströk att han trots
detta var lidelsefullt engagerad i ortnamnen i deras egenskap av kulturhistoriska informationsbärare. Pamp såg ett problem med det
immateriella kulturarvet i och med att man inte kan tvinga folk att
tradera folkvisor eller folksagor, att tala dialekt eller att använda de
kulturhistoriskt intressanta ortnamnen.
LENA MOBERG upplyste om att Svenska språknämnden i sin språkliga rådgivning får många frågor från kommuner och enskilda om
ortnamn. Hennes intryck var att kommunerna i stort är mycket okunniga
om principer för normering och skrivning av namn. Hon betonade att om
det fanns en ortnamnslag skulle man vid nybildning av ortnamn i kommunerna känna större ansvar än tidigare för att de nya namnen var språkligt korrekta. En ortnamnslag skulle enligt Moberg inte bara beakta stavning och böjning av ortnamnen utan även namnbildning.
BO NYBERG omtalade att LMV ofta kommer i kontakt med ortnamnsfrågorna inte bara i rollen som nationell ortnamnsmyndighet utan
även i fastighetsbildning, fastighetsregistrering och produktion av grundläggande landskapsinformation. Han såg ortnamnsfrågorna som strategiska och av mycket stor betydelse. Därför behandlas dessa numera i
LMV på ledningsnivå, och Nyberg utgick från att LMV skulle bli representerat vid en utredning om en eventuell ortnamnslag.
NYBERG informerade vidare om LMV:s planer på en fortsatt kvalitativ studie av hur många traktnamn som försvunnit genom sammanläggningar och konsekvenserna av detta. Projektets första etapp beräknas
vara klar till sommaren 1995.
NYBERG återkom till frågan om digital landskapsinformation och
digitala kartor och såg i den nya tekniken inte ett hot utan snarare en
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Lagstiftning för ortnamnsvården
OLLE MILLGÅRD

Jag ställer med nöje upp här idag, eftersom jag har blivit inbjuden att
medverka. Men vilken är min uppgift? Jag är varken ortnamnsexpert eller
kulturminnesvårdare. Under min tid i Lantmäteriverket (LMV) deltog jag
i verkets arbete inom ortnamnsvården och fungerade som ordförande i
ortnamnsrådet. Nu är jag pensionär och företräder idag bara mig själv.
Utgående från den erfarenhetsbakgrund som är min har jag valt att
lägga upp mitt anförande som en återblick på vad som hittills har förekommit när det gäller frågan om lagstiftning inom ortnamnsvården. Till
denna återblick knyter jag på vissa punkter egna reflektioner. Avslutningsvis redovisar jag synpunkter på hur man enligt min mening bör gå
vidare i lagstiftningsfrågan.

1980-talet
Egentligen skulle det fmnas anledning att vid ett sådant här tillfälle redogöra förhållandevis ingående för ortnamnsutredningens lagförslag år
1.982 och regeringens ställningstagande i samma fråga år 1985. Men
tidsutrymmet medger inte det. Jag begränsar mig till att påpeka en sak
som bara har marginell betydelse men som jag tar med därför att den inte
direkt framgår av skrifterna.
Huvudskälet till att regeringen den gången inte ville ha den lag om
ortnamn som ortnamnsutredningen hade föreslagit var väl just det skäl
som regeringen angav, nämligen att regeringen — och kanske också andra
intressenter — inte tyckte att lagstiftning var rätt metod när det gäller ortnamnsvården. Men jag vill tillägga — och här kommer mitt påpekande —
att en i någon mån bidragande orsak till utgången möjligen kan ha varit
att ortnamnsutredningens lagförslag var mycket knapphändigt motiverat i
betänkandetexten och att själva förslaget också hade brister när det gäller
lagens uppbyggnad. Om lagstiftningsfrågan nu skall tas upp på nytt, är
det angeläget att tillbörlig tid och eftertanke ägnas åt frågor om behov av
och motiv för lagstiftning och frågor om lagteknik.

Riksdagsmotionema 1990-92
Under de första åren av 1990-talet har motioner om lagskydd för ortnamn
lagts fram i riksdagen. Det är helt klart fastighetsbildningsverksamheten
som har stått i fokus. Men också en del andra situationer i samhällslivet
har berörts, i allmänhet dock utan närmare preciseringar. För mig har det
under dessa år framstått som oklart vilka konkreta problem som motionärerna har haft i tankarna, bortsett från fastighetsbildningsfallen.

LMV:s undersökning om effekter av sammanläggningar
och fastighetsregleringar
Undersökningen redovisades till regeringen vid årsskiftet 1992/93.
Av hela antalet sammanläggningar och fastighetsregleringar på landsbygden har — under den undersökta tidsperioden — 20 % inneburit fastighetsbildning över s k traktgräns, dvs ändrat gränsdragningen mellan
grupper av fastigheter med samma namn. Dessa 20 % utgör för hela landet ca 1900 fall per år.
Normalt innebär fastighetsbildning över traktgräns inte att någondera
av trakterna upphör att finnas till som trakt, dvs som grupp av fastigheter.
Men ibland kan åtgärden innebära att en av trakterna helt töms på sitt
innehåll och att ett fastighetsnamn därigenom försvinner ur fastighetsregistret. Det har visat sig att antalet sådana fall är ca 175 per år. Det innebär att i ungefär 10 % av antalet fall av fastighetsbildning över traktgräns leder åtgärden till att en av trakterna avregistreras, dvs till att ett
fastighetsnamn försvinner ur registret. (I och för sig kan namnet finnas
kvar som traktnamn i någon annan kommun, men från detta speciella fall
bortser jag här.)
Man skulle ju gärna vilja veta vad det är för slags fastighetsnamn som
har avregistrerats under den 20-årsperiod som undersökningen avser. Är
det gamla bynamn eller mera sentida avsöndringsnamn? Undersökningen
ger inga bra svar på sådana frågor. Men man kan se att det stora flertalet
avregistrerade trakter bara har omfattat en enda fastighet eller i några fall
två eller tre fastigheter. Detta tyder på att det i allmänhet har rört sig om
mindre trakter, dvs inte bytrakter.
Det har tidigare idag meddelats att LMV avser att fördjupa den gjorda
undersökningen så att man kan få klarare besked om de avregistrerade
fastighetsnamnen. Detta hälsar jag med tillfredsställelse.
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Konferensen om ortnamnskultur i maj 1993
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) konferens i Stockholm angående ortnamnskultur tillförde en aspekt på lagstiftningsfrågan som jag för min del
inte hade reflekterat så mycket över tidigare. Jag syftar på frågan om stödet till minoritetsspråk.
Den norska ortnamnslag, som kom till år 1990, är i stort sett en lag
om ortnamnens stavning och form. Men lagen innehåller också en bestämmelse som föreskriver att samiska och finska ortnamn som används
av folk i orten skall användas också i vissa offentliga sammanhang, tillsammans med eventuell norsk namnform. Jag fick vid konferensen om
ortnamnskultur höra att denna lagbestämmelse har fått praktisk betydelse
som grundval för strävanden att få till stånd tvåspråkig ortnamnsredovisning. Som exempel nämndes vägskyltar, postkontor, telefonkataloger och
vissa kommunala funktioner. Beträffande de sistnämnda fick jag dock
inte klart för mig vilka de var.
När det gäller frågan om vägnamn på landsbygden och frågan om
fastighetsbildning förekom diskussionsinlägg från dansk och norsk sida
som gav vid handen att man i Danmark och Norge inte upplever sig ha
några problem för ortnamnsvården av motsvarande slag som de vilka har
aktualiserats i Sverige. Man har i Danmark och Norge svårt att förstå vad
vi talar om när vi diskuterar behov av lagstiftning på dessa områden. En
dansk deltagare avrådde från att reglera saker och ting för mycket.
Man skall naturligtvis inte dra alltför långtgående slutsatser av sådana
reaktioner, eftersom det finns olikheter mellan länderna när det gäller
förutsättningar av betydelse i sammanhanget.
Av större intresse var kanske ett danskt diskussionsinlägg som starkt
ville framhålla betydelsen av ett gemensamt nordiskt perspektiv när det
gäller bl a minoritetsfrågorna.

Riksdagsmotionen 1993
Under hösten 1993 behandlade riksdagens kulturutskott den senaste, i
januari samma år, väckta motionen om behovet av lagskydd för ortnamn.
Utskottet hade då tillgång till LMV:s undersökning om effekter av sammanläggningar och fastighetsregleringar. Med hänsyn till utvecklingen
efter år 1985 anser Kulturutskottet — och riksdagen — att det är nödvändigt att överväganden görs på nytt om behovet och lämpligheten av
lagstiftning som har till syfte att skydda ortnamn.
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Utskottet anvisar också vilken lagteknisk lösning på frågan som i första hand bör övervägas, nämligen en hänsynsbestämmelse i kulturminneslagen.
Också den här gången framgår det att det är med sikte på fastighetsbildningssituationen som lagskyddet är tänkt att fungera i första hand.
Men liksom tidigare antyds det att lagskyddet är tänkt att beröra också
andra situationer eller verksamheter.
Jag tycker för min del att man redan i ett tidigt skede av en diskussion
om behov av lagstiftning måste konkretisera det problem man vill angripa
med en eventuell lagstiftning. Vilka problem man vill lösa påverkar i hög
grad uppläggningen av det fortsatta arbetet, och överväganden om lagteknik kan man inte ens påbörja innan man har en uppfattning om vilka problemsituationer man vill kunna behärska.
Kulturutskottet anger som en allmän bakgrund till sitt ställningstagande »betydande samhällsförändringar [...] vilka påverkar ortnamnsbruket och behovet av skydd för ortnamn».
Någon direkt konkretisering av vilka bakgrundssituationer som utskottet har i tankarna lämnas inte i utskottsbetänkandet. Indirekt görs
dock en konkretisering — i viss mån — genom att utskottet erinrar om vissa
tidigare förda diskussioner angående ett antal frågor, som utskottet pekar
på. Jag skall kommentera de frågor eller företeelser som utskottet nämner
i tur och ordning.
Principerna för fastighetsdata reformen
Eftersom fastighetsdatareformen, som påbörjades omkring år 1975, beräknas vara helt genomförd 1995, helt i enlighet med de riktlinjer som
regeringen och riksdagen har ställt upp, är det tydligt att fastighetsdatareformen kan lämnas åt sidan när man diskuterar vilka konkreta situationer som en eventuell ny lagstiftning skall reglera.
Ändringar i fastighetsindelningen för jord- och skogsbruket
Ja, som jag redan konstaterat är det fastighetsbildningsverksamheten som
har stått i fokus för diskussionen i riksdagsmotionerna.
Förändringar av kulturlandskapet
Jag vet inte om det finns tankar på att koppla något slag av prövning med
hänsyn till ortnamnsvårdens intressen till olika beslut om åtgärder i kul24

turlandskapet. Det förefaller svårt men skall inte uteslutas. Det är nödvändigt att den här frågan ges en viss belysning innan man bestämmer sig
för inriktningen av ett eventuellt lagstiftningsarbete.
Indragningar av postorter
Indragningar av postorter förekom tidigare i stor omfattning och var då
en fråga som blev diskuterad bl a i riksdagen. Men sedan några år tillbaka
har Posten en helt ny policy i detta avseende. Indragningarna har upphört.
Istället återupplivas indragna postorter, om än bara i en måttlig takt. Det
finns enligt uppgift inget behov från Postens sida av att återgå till den
tidigare indragningspolitiken. Det förefaller därför som om indragning av
postorter inte är något aktuellt problem i ett framåtblickande perspektiv.
Införandet av vägnamn på landsbygden
Här har vi däremot ett högaktuellt problem, som enligt min mening påkallar åtgärder från företrädarna för ortnamnsvården. Men det är inte
säkert att lagstiftning är en effektiv metod. Vad skall en sådan lag riktas
mot? Mot kommunernas namnsättning av vägar? Det blir i så fall en
fråga där kommunernas uppfattning blir en central fråga.
Jag tror att en bättre metod är att i första hand rikta in sig på Postens
ambition att bestämma adresser och Postens planer på att samla adresserna i ett styrande adressregister. Men då bör man inte avvakta en utredning om lagstiftning. Regeringen har möjlighet att styra Posten inom
ramen för statens roll som ägare av Posten. Det sker bl a genom avtal
som regeringen kan träffa med aktiebolaget Posten.
En sådan metod verkar snabbare och effektivare än en omväg via lagstiftning. Metoden förutsätter naturligtvis en viljeinriktning från regeringens sida. För att skapa förutsättningar för en välavvägd inställning
från regeringens sida bör LMV och Ortnamnsrådet lägga fram frågan för
regeringen genom en skrivelse så snart som möjligt.
Skyddet för användningen av samiska och finska ortnamn
Detta är den sista av de diskussionspunkter som Kulturutskottet hänvisar
till. Jag anser för min del att detta är en viktig fråga, som är värd fortsatt
studium med sikte på lagstiftning. Det som blev sagt och gjort 1982 och
1985 i den frågan syftade till ökad användning av samiska och finska ortnamn men ter sig idag som ganska begränsat och menlöst. Skyddet kan
behöva skärpas på lämpligt sätt.
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Helmer Gustavsons PM
I januari 1994 skrev Helmer Gustavson en PM om behov av lagstiftning
till skydd för ortnamn. Promemorian har överlämnats till Kulturdepartementet för att fungera som en del av underlaget för beredningen av den
lagstiftningsfråga som har hamnat på regeringens bord genom riksdagens
initiativ.
Helmer Gustavson har haft vänligheten att sända mig ett exemplar av
sin PM. Eftersom jag har ambitionen att här försöka ge en översikt över
de lagstiftningsmotiv som har anmälts från olika håll, så tar jag mig friheten att kommentera papperet, trots att alla här kanske inte har haft tillgång till det.
Helmer Gustavson skriver ganska detaljerat om ortnamnsvårdens
motiv och syften i dagens föränderliga samhälle. Jag tycker att dessa avsnitt är utmärkta, och jag kan skriva under på det mesta för egen del.
När det sedan gäller motiven för lagstiftning, och särskilt när det gäller att ange för vilka problem eller beslutssituationer Gustavson tänker
sig att lagregler behövs, får man leta litet här och där i texten och läsa
texten med viss uppmärksamhet. Riktigt tydlig är han bara i begränsad
mån.
Men sammanfattningsvis tycker jag ändå att Gustavson både breddar
och konkretiserar bilden väsentligt i förhållande till Kulturutskottets
skrivning. Han gör klart, eller åtminstone indikerar, att han syftar inte
bara på bevarandesituationer utan på ortnamnsvård i mer allmän mening.
Han inbegriper inte bara vård av existerande ortnamn utan också tillkomsten av nya namn, alltså namngivningen. Den lagstiftning han har i
tankarna skall ha verkningar såväl mot statliga och kommunala organ
som mot enskilda.
Jag tycker att det här greppet är mera konstruktivt än den mera begränsade inriktning på bevarandeskydd som har kommit till uttryck i den
tidigare diskussionen. Jag får intrycket att vad Gustavson vill åstadkomma är att på nytt aktualisera frågan om lagstiftning med ungefär den
inriktning och räckvidd som kännetecknade 1982 års förslag till ortnamnslag (om man bortser från de brister som jag förut har pekat på att
detta förslag hade).
Jag är positiv till en sådan breddning av diskussionen och till tanken
på ett lagstiftningsarbete med en sådan inriktning. Men det hindrar inte
att det finns anledning att kommentera de specifika problem eller situationer som Helmer Gustavson berör, och där han menar att man kan be26

häva lagregler. Jag tycker mig ha hittat bl a följande sådana fall i hans
text, vid sidan av fastighetsbildningssituationen.
Förändringar av statliga myndigheter i kommersiell riktning
Helmer Gustavson nämner här Posten, som nyligen förändrats till ett
statligt bolag, och Lantmäteriet, som just nu är föremål för diskussion om
partiella förändringar i samma riktning. Han nämner också Statistiska
centralbyrån (SCB), för vilken myndighet verksamheten har getts en inriktning som är mera kommersiell än tidigare.
Den här kommersialiseringen och bolagiseringen och — i vissa andra
fall än de nämnda — privatiseringen av statlig myndighetsverksamhet
ställer utan tvivel ortnamnsvården i ett nytt och besvärligt läge. Jag anser
att ortnamnsvårdens företrädare — LMV och Ortnamnsrådet — bör reagera
tydligt och konkret i de här frågorna. (Posten och adresseringen har jag
redan berört.)
Det kan bli nödvändigt med lagstiftning och en på lag grundad kontroll i de fall statliga funktioner privatiseras helt eller delvis. Lagstiftning
kan i sådana fall vara den enda verksamma metoden. Men där det bara
handlar om ändrade verksamhetsformer under fortsatt statligt huvudmannaskap, det må vara statliga bolag eller kommersialisering av statlig myndighetsverksamhet, så tror jag att den rakaste och snabbaste metoden för
påverkan är styrning via regeringen, antingen genom regeringens roll
som ägare eller genom regeringens förordningsmalct. Man kan tilllägga
att regeringen i sådana här fall eventuellt kan behöva förankra sig i
riksdagen på något lämpligt sätt eller utsättas för påverkan genom meningsyttringar från riksdagen.
Ortnamnsvårdens intressen kommer naturligtvis att möta motstånd.
Regeringen kommer inte att vara lätt att övertyga. Men att gå fram med
lagstiftning kommer inte heller att vara lätt i de här åsyftade fallen och
innebär en krokigare metod när det gäller att styra verksamhet som bedrivs av staten.
Den tekniska utvecklingen i kartproduktionen med kartbilden lagrad i
digitala geografiska databaser
Här har LMV både en myndighetsroll och en producentroll. I den mån
olika samhällsintressen inte kan vägas ihop inom myndigheten och dennas organ för kontakt med samhället, bör principfrågorna redovisas för
regeringen för vägledning. Lagstiftning är en onödig omväg.
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Namngivning avseende gator, allmänna platser, kvarter m m. Nybildning
av »arbetsnamn» i anslutning till projektering och byggande
Båda dessa kategorier tillhör, direkt eller indirekt, den kommunala ortnamnsvården. Här kan man, om man så vill, mycket väl finna motiv för
lagstiftning. Det kan vara värt att erinra om att Svenska Kommunförbundet år 1976 framförde önskemål om uttryckligt lagstöd för den kommunala namngivningen.

Mina synpunkter
Jag börjar med lagstiftningsfrågan i stort och går avslutningsvis in på den
speciella frågan om lagstiftning rörande fastighetsbildning.
Sedan tanken på ett lagskydd för ortnamn började bli aktuell för några
år sedan, har jag känt mig främmande för frågan på grund av det sätt på
vilken den har dragits upp. Tanken på ett lagskydd med inriktning främst
mot fastighetsbildningsfallen har tett sig som en otillräcklig spik att
hänga upp en diskussion om lagstiftning för ortnamnsvården på. Vidare
är det så att jag för min del sedan länge har haft det allmänna perspektivet
på verksamheten inom ortnamnsvården att det finns andra behov som
väger tyngre än behovet av lagstiftning. Jag brukar i det avseendet peka
på det långsiktiga behovet av ökade insatser för ortnamnsuppteckningar.
Det finns också behov av betydligt ökade insatser för information som ett
medel i ortnamnsverksamheten.
Emellertid har lagstiftningsfrågan nu kommit att för mig framstå som
mer begriplig och meningsfull genom Helmer Gustavsons PM, som jag
nyss har berört. Diskussionen om lagstiftning har därigenom både breddats och konkretiserats. Lagstiftningsbehoven är visserligen fortfarande
delvis bara ofullständigt eller oklart påvisade. Men frågan har kommit i
ett läge där också jag kan se positivt på en fortsatt diskussion om lagstiftning.
Med Gustavsons uppläggning handlar det inte bara om att bevara, det
handlar också om vård av existerande ortnamn och det handlar om namngivningsverksamheten. Det handlar inte bara om kulturhistoriska aspekter
utan också om funktionella. En intressant och viktig aspekt som har tillkommit på senare tid är frågan om minoritetsspråkens behov av stöd när
det gäller ortnamnen. Ytterligare en nytillkommen aspekt gäller ortnamnsvårdens villkor i ett samhälle där alltmera skall uträttas i kommersiella former.
Jag tycker därför att det är önskvärt att man får till stånd insatser för
att arbeta med de här frågorna. Men det är fel att gå in på de lagtekniska
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frågorna innan man i huvuddrag har klarlagt vilka problem som lagstiftningen skall behandla och lösa. Eftersom nu emellertid riksdagen och
RAÄ redan har gett sig in på lagtekniken må det vara tillåtet också för
mig att ha en preliminär synpunkt. Jag vill då sätta ett stort frågetecken
för idén att placera en eventuell lagreglering med den skisserade räckvidden i kulturminneslagen. Närmare till hands ligger liksom i 1982 års förslag tanken på en fristående lagstiftning. Kanske finns det också andra
alternativ.
Om man satsar resurser på en utredning om ortnamnsvården, bör en
sådan utredning inte begränsas till lagstiftningsfrågor. De viktigaste frågorna inom ortnamnsvården gäller mål, inriktning, medel och prioriteringar. Sådana frågor behandlas visserligen löpande i budgetsammanhang. Men just nu har vi enligt min mening kommit till en punkt där det
finns behov av en utvärdering eller uppföljning av den utredningsinsats
som gjordes för drygt tio år sedan. Av betydelse i detta sammanhang är
dessutom att 1982 års betänkande bara behandlade vissa av de frågor
inom ortnamnsvården som jag åsyftar. Sammanfattningsvis menar jag att
en eventuell utredning bör behandla alla mera grundläggande frågor om
mål och medel inom ortnamnsvården.

Lagstiftning rörande fastighetsbildning
När det gäller frågan om lagskydd för ortnamn i anslutning till fastighetsbildning har jag följande synpunkter.
Fastighetssystemet — jag använder uttrycket som en sammanfattande
benämning för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och inskrivning —
har inrättats som underlag för äganderätten till fast egendom, det rättsliga
skyddet för äganderätten, omsättningen av fast egendom, fastighetskrediten och de rättsliga intressen i övrigt som anknyter till fast egendom.
Systemet har sedan också fått användning för andra offentliga funktioner,
bl a som en del av hjälpmedlen för det allmännas kontroll av markanvändningen.
Enheterna i fastighetssystemet benämns fastigheter. Genom regler
som har meddelats för fastighetssystemet har det bestämts att varje enhet
skall ges en unik benämning, så att risker för förväxling eller annan osäkerhet om identifieringen inte skall finnas. Som alla vet har det föreskrivits att benämningen skall bestå av kommunens namn, byns namn
eller ett annat namn som kan fylla motsvarande lokaliseringsfunktion
(»traktnamn») samt en nummerdel.
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Fastighetsbildningsmyndigheterna har att sköta driften av den del av
fastighetssystemet som avser ändringar i fastighetsindelningen. Verksamheten finansieras genom avgifter från berörda fastighetsägare. Anslag utgår inte till verksamheten.
När fastighetsbildningen sker »över traktgräns» ändras läget av gränsen mellan de berörda trakterna, som jag nämnt tidigare. På sikt och
ibland omedelbart kan traktnamnen — och därmed fastighetsnamnen —
därigenom komma att bli missvisande från historisk synpunkt eller med
avseende på namnens lokaliserande funktion. Ibland kan fastighetsbildning leda till att fastighetsnamn avregistreras, dvs upphör att ha användning som fastighetsnamn. Detta fall kan ses som ett specialfall av traktgränsändringsfallet.
De ändringar ifråga om fastighetsnamnens lokalisering och förefintlighet som fastighetsbildningen leder till på längre sikt utgör ett problem,
som tills nyligen inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet vid driften av
fastighetssystemet. LMV bör fortsätta sin påbörjade inventering av problemet och därefter utforma regler för hur frågorna om fastighetsnamnen
bör hanteras vid fastighetsregistreringen.
Lösningen bör i första hand sökas inom ramen för fastighetsregistreringen. Det är vid fastighetsbildningsåtgärdernas införande i fastighetsregistret som beteckningsfrågorna hanteras. Om det visar sig nödvändigt
bör LMV föreslå ändringar i de bestämmelser som regeringen har meddelat om fastighetsteckningar. Sådana ändringar kräver inte att man ändrar i lagen.
Det slag av regeländringar som övervägdes när frågan var aktuell
1982 och 1985, men som det då inte ansågs finnas tillräckliga skäl att
genomföra, var ändringar i fastighetsbildningslagen innebärande restriktioner mot fastighetsbildning. Som lagen ser ut är fastighetsbildningsmyndigheten inte berättigad att vägra en yrkad fastighetsbildningsåtgärd
under åberopande av ortnamnsvårdens intressen.
Jag tycker för min del, nu som då, att det skulle vara att vingklippa
fastighetssystemet på ett felaktigt sätt om man införde restriktioner mot
fastighetsbildning under hänvisning till fastighetsbildningens inverkan på
fastighetsbeteckningarna. Fastighetssystemet skulle då så att säga bita sig
själv i svansen. Det naturliga är i stället, som jag nyss sade, att vid fastighetsregistreringen anpassa fastighetsbeteckningarna så att man tar till
vara de historiska och funktionella aspekterna så väl som möjligt. Samtidigt menar jag dock att man bör bemöda sig så långt det går att beakta
bl a de kulturhistoriska intressena också i fastighetsbildningsärendena.
Många gånger finns det utrymme för ett sådant beaktande helt inom
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ramen för sökandens och övriga sakägares intressen vid en förrättning för
fastighetsbildning, bara man ser till att de aspekter som hänger samman
med fastighetsbeteckningarna blir uppmärksammade vid förrättningen.
LMV har publicerat allmänna råd till vägledning för hanteringen av dessa
frågor.
Men därutöver vill jag nu tillfoga att det kan finnas skäl att ändå överväga en lagändring, som uttryckligen för in ortnamnsvårdens intressen i
lagtexten och markerar att sådana aspekter skall beaktas vid fastighetsbildning vilka kan påverka traktindelningen eller leda till att traktnamn avregistreras. En sådan bestämmelse i fastighetsbildningslagen kan
ses som rimlig komponent i de regler för fastighetsbeteckningar som
statsmakterna anvisar inom fastighetssystemets ram. Bestämmelserna bör
emellertid inte fungera som en absolut restriktion utan som en plattform
för diskussion. Huvudprincipen bör fortfarande vara att befogade behov
av sammanläggning eller fastighetsreglering inte skall möta hinder på
grund av förhållanden som hänger samman med fastighetsbeteckningarna.
Sammanfattningsvis menar jag alltså att också frågan om fastighetsbildning bör ingå bland de frågor som övervägs i en eventuell blivande
utredning, men att frågan i sådant fall bör lösas efter de linjer som jag har
försökt att skissera här.

Diskussion
ANN-CHRISTIN MATTISSON informerade inledningsvis om LMV:s planerade undersökning av konsekvenserna av administrativa åtgärder inom
ortnamnshanteringen, t.ex. åtgärder vid fastighetsbildning och Postens införande av vägnamn på landsbygden. Graden av kontinuitet i olika register skall undersökas och jämföras med dagens lokala namnbruk. Likaså skall man studera aktuella förändringar som givit kombinationsnamn,
t.ex. sockennamn + traktnamn, skapade i samband med fastighetsbeteckningsreformen.
Inför det tänkta projektet har formulerats frågor som Vad är det för
namn som blivit administrativa namn? Hur stor betydelse har slumpen
haft? Vilken roll har lantmätaren spelat?
För undersökningen behövs uppteckningar, och i det avsedda projektet skall en sådan verksamhet inriktas på bestämda områden, Mälarområdet med delar av Uppland och Södermanland samt Småland, i synnerhet Kronobergs län, där diskussionen om borttagandet av gå'rdnamn i fas31

tighetsbeteckningar har vållat stor debatt. Även Västergötland, där liknande förhållanden råder, liksom Ångermanland var enligt Mattisson intressanta.
Källmaterialet till det skisserade projektet skulle utgöras av uppteckningar, Ortnamnsarkivets i Uppsala samlingar och utgåvor, Det medeltida
Sverige och LMV:s forskningsarkiv. Tidsplanen var beräknad till två år
med två etapper: 1. Insamling och beskrivning av dagens situation och 2.
Handlingsplan för de olika namnmyndigheternas verksamhet.1
Mattisson menade att en sådan undersökning skulle komma att påverka ortnamnshanteringen, åtminstone på det statliga området och kanske även det kommunala.
Ordföranden SVANTE STRANDBERG frågade om 011e Millgård kunde tänka sig en fristående lagparagraf, vilket denne besvarade jakande.
M1LLGÅRD efterlyste konkreta problemställningar, vilket också HUGO
KARLSSON fann beaktansvärt. Den sistnämnde föreslog att de centrala
ortnamnsmyndigheterna, LMV, RAÄ, Språk- och follcminnesinstitutet
(SOFI) och Svenska språknämnden, skulle upprätta en katalog över aktuella problem och sända den till regeringen.
THORSTEN ANDERSSON noterade med stor tillfredsställelse att 011e
Millgård talade för en fristående ortnamnslag, vilket han själv fann vara
en naturlig lösning. Enligt Andersson var det viktigt att lyfta fram
ortnamnen, vilket sker om vi får en lag som gäller just dem.
De exempel som nämnts i diskussionen, t.ex. stavning och form,
SCB:s agerande med att konstatera småorter, dvs, små tätorter, och sätta
namn på dem på ett sätt som inte kan accepteras, talar för behovet av en
inskränkning i rätten att för offentligt bruk skapa ortnamn, menade
Andersson. Det borde finnas någon myndighet, kanske närmast SOFI, där
expertisen finns samlad, för godkännande av sådana.
IVAR HÖGSTRÖM konstaterade att det svenska folket vill ha bättre
skydd för ortnamnen, vilket framkommit genom de motioner som
kommit till riksdagen. Han såg en hotbild i t.ex. de mastodontfastigheter
som börjar bildas vid sammanläggningar av fastigheter och vid
fastighetsbildningar i skogsområden. Högström frågade vidare om
namnen i fastighetsregistret har någon betydelse och besvarade själv
frågan jakande. Fastighetsbeteckningar används t.ex. i alla officiella
sammanhang, bl.a. vid långivning och försäljning. Genom att Posten tagit
1 Ann-Christin Mattisson avsade sig sommaren 1994 uppdraget som projektledare för

LMV:s ortnamnsprojekt och uppgiften övertogs av Leif Nilsson. Projektet ändrade något
inriktning, och förändringar resp. kontinuitet hos namnskicket i fastighetsregistret har fått
en mer framträdande plats.
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in traktnamnet i adressen får detta större genomslagskraft än tidigare,
hävdade Högström. Han fann att det pågår alldeles för stora omdaningar i
kulturlandskapet genom fastighetsförändringar. Hembygdsrörelsen ser
allvarligt på utvecklingen och hävdar att det är nödvändigt att vi får en
ortnamnslag av något slag som hindrar denna utveckling. En hänsynsparagraf i kulturminneslagen skulle enligt Högström vara till fyllest i
denna fråga. Han efterlyste i sammanhanget läns- och landsantikvarier
vid symposiet, eftersom dessa har det direkta juridiska ansvaret för kulturminnesvården ute i länen.
OLLE MILLGÅRD tillade att om man vill tillmötesgå Ivar Högströms
krav, bör man åstadkomma detta genom ändringar i fastighetsbildningslagen. Millgård var öppen för att man i den kommande ortnamnsutredningen tar med överväganden om behov av och skäl för att göra sådana
ändringar i fastighetsbildningslagen. För egen del fann han det dock
betänkligt att lägga restriktioner på fastighetsbildningen på grund av det
beteckningssystem man valt. I stället borde man finna ändamålsenliga
beteckningar för de fastigheter man bildar.
ANN-CHRISTIN MATTISSON underströk behovet av undersökningar
och stödde Millgå'rds förslag om en undersökning av vad som skett efter
den av riksdagen behandlade utredningen Ortnamns värde och vård och
Ortnamnsrådets tillkomst. Hon ställde också frågan vad en ortnamnslag
skulle få för ekonomiska konsekvenser.
KARL-ERIC AXENSTRÖM anknöt till Högströms inlägg och menade
att strömningarna ute i landet skiftade beträffande synen på fastighetsbildningar och konsekvenser av fastighetsbeteckningsreformen. Vad gäller den sistnämnda menade han att det också har skett väsentliga förskjutningar i lantmäteriets agerande från upptakten fram till det att de sista
länen har behandlats. Sveriges Hembygdsförbund har haft frågan uppe på
riksstämma efter riksstämma. Axenström fann det tillfredsställande att
riksdagens ställningstagande i Kulturutskottet har lett till en utredning.
Det var enligt Axenström inte endast fråga om hur man skall skapa en
lagstiftning utan även att se över hela problematiken. Han ställde bl.a.
frågan om vad som skall hända i bolagsbildningssammanhang. Han erinrade därvid om att många statliga myndigheter blir bolag och att de i
nästa steg blir privata bolag. Från hembygdsrörelsens sida var man
bekymrad över vilket ansvar man i sådana bolag kommer att känna för
ortnamnsfrågor.
KLAS-GÖRAN SELINGE anknöt till 011e Millgårds efterlysning av
problembild och ställde frågan om problemen av i dag är av språklig eller
kulturhistorisk art. Han ansåg för sin del att problemen ligger i ortnam33

nens samband med landskapet och bebyggelsen samt i förekomsten i
olika register. Enligt Selinge vore det en styrka för en ortnamnslag om
den fanns i t.ex. kulturminneslagen, där nämnda typ av problem dryftas. I
en sådan lag skulle det krävas ett särskilt ortnamnskapitel, där också
språkliga hänsynstaganden skulle tas. Han lade även in en praktisk aspekt
på problemet och menade att det nu vore lämpligt att få in ett avsnitt i den
nästan ständigt pågående översynen av kulturminneslagen, eftersom en
helt ny lag skulle kräva en ny utredning, vilket skulle vara tidskrävande
och svårt att vinna gehör för i riksdagen.
GÖRAN HALLBERG poängterade tre aspekter, som måste tillgodoses
för det vidare arbetet, nämligen fastighetsbildningsregler, kulturminnesregler och skrivregler kring ortnamnsfrågorna. Han ville inte framhålla
någon aspekt före den andra och föreslog att SOFI skulle formulera ett
antal regler på grundval av de diskussioner som förekommer på olika håll
i symposierapporter och föredragsprotokoll för att tillgängliggöra detta
för hembygdsrörelsen och allmänheten.
HALLBERG ställde också den viktiga frågan om vem som skall
besluta enligt en eventuell lag och var man sedan skall överklaga. Även
kommunerna måste enligt Hallberg inbegripas i dessa frågor. Enligt
honom var det hos kommunerna som de flesta problemen i namnfrågor
uppstår.
OLLE MILLGÅRD påpekade att det i detta sammanhang är viktigt att
ta ställning till mot vilka man vill rikta effekterna. Om man vill införa
regler såväl för enskilda som för statliga institutioner och kommuner, är
lagens form att rekommendera. Om man vill införa regler endast för
statliga organ, kan det göras i form av förordningar eller någon annan
liknande styrform.
KERSTIN LUNDBERG anknöt till frågan om kommunernas sätt att
handha namnfrågor. Hon erinrade om att det finns 286 kommuner med
skiftande förutsättningar och kompetens. I en kommun flödar stora
mängder av information. En liten kommun kommer inte att ha erforderlig
kompetens utan måste förlita sig på länsmuseerna, som i sin tur har
många olikartade uppgifter. Lundberg betonade speciellt informationsbehovet och framhöll vikten av att kommunerna får kunskap och
insikt i namnfrågor. Problemet var enligt henne att det härvidlag är fråga
om en långsiktig kunskapsuppbyggnad.
KARL-ERIC AXENSTRÖM höll med Lundberg om att kompetensen
inom kommunerna varierar avsevärt. Ju snabbare omsättningen av kommunpolitiker är, desto färre finns det som har kunskap om ortnamnsfrågor. En viktig fråga är varifrån informationen hämtas. Det enda sättet
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att lösa detta problem var enligt Axenström att tillhandahålla regler som
är normerande, dvs, något slag av lagstiftning, som också kommunerna
måste rätta sig efter.
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Våra ortnamn — skyddslösa kulturminnen
HELMER GUSTAVSON

Avsikten med detta inlägg är att spegla kulturminnesvårdens syn på ortnamnen och formulera önskemålet att skapa ett lagskydd för dem.
Ortnamnen är ett kulturarv som vi alla har gemensamt och de är vittnen om och betydelsefulla kunskapskällor till vår bebyggelsehistoria.
Samtidigt talar de till vår nyfikenhet och fantasi. Utan ortnamnen skulle
kulturlandskapet på flera sätt bli ett dött landskap. Samtidigt som de
alltså är viktiga kulturminnen är de också till skillnad från t ex våra fornminnen en praktisk vardagsvara. I det avseendet är de en förutsättning för
att många verksamheter i vårt samhälle skall kunna fungera på ett effektivt sätt. Ortnamnen är alltså mångfacetterade. De är väsentliga för förståelsen av vår bebyggelsehistoria, och de har en stor social och psykologisk betydelse för upplevelsen av vårt ursprung och för vår känsla av
identitet och samhörighet. Samtidigt fyller de en mycket viktig praktisk
funktion i samhället. Om man nu fortsätter beskrivningen av ortnamnen
med hjälp av bilder från kulturmiljövården kan man jämföra dem med
våra äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Lagskyddet för dem är
inte särskilt starkt och frågan är om ett lagskydd ens är allena saliggörande. En kulturhistoriskt värdefull byggnad bevaras förmodligen bäst
genom att ägaren av eget intresse och egen vilja tar de hänsyn som byggnadens kulturhistoriska egenskaper kräver. Lagstiftning och eventuella
ekonomiska bidrag har till uppgift att skydda byggnaden mot alltför
kraftiga förändringar och att göra det ekonomiskt möjligt att beakta de
kulturhistoriska värdena i den.
Vid behandlingen av frågan om ett ökat skydd för ortnamnen har
kulturutskottet och riksdagen anfört att man bör pröva frågan om ett lagskydd för ortnamnen inom kulturminneslagens ram. Det finns enligt min
mening flera viktiga skäl för ett sådant skydd. De viktigaste är ortnamnens kulturhistoriska och sociala värden i sig. Till detta kommer att statliga myndigheter och bolag inte alltid tar hänsyn till dessa värden, när de
hanterar ortnamnen. Vid handläggningen av vissa ortnamnsärenden, t ex
utarbetandet av principerna för användningen av ortnamnen vid adressering, kan man fråga sig om inte Posten har satt långbänken i system. Man
har nämligen sagt sig arbeta med regler på lång sikt för sin ortnamnsverksamhet samtidigt som man fortsatt i gamla hjulspår. Postens hante-

ring av ortnamnen i adresser är det tydligaste fallet. I andra fall kommer
ortnamnen i kläm på grund av statlig lagstiftning och tillämpningen av
den. Så är fallet med lagstiftningen för fastighetsbildning.
Andra skäl till lagskydd är den tilltagande kommersialiseringen av
kulturen och bolagiseringen av statliga myndigheter. Den utvecklingen
kan i samverkan med ny informationsteknologi få negativa följder för
ortnamnen. Vi måste därför skapa sådana regler till skydd för våra ortnamn, som innebär att nuvarande ortnamnsreglerande verksamheter förändras till en aktiv ortnamnsvård.
Vårt kulturbegrepp har blivit mer mångfacetterat än tidigare och vi
uppmärksammar numera på ett helt annat sätt de värden som ligger i de
minoritetskulturer som finns i landet. I sak innebär det att vi också skall
slå vakt om de samiska och fmskspråkiga kulturernas ortnamn.
De skäl att bevara ortnamnen som nämnts ovan skall vägas samman
med de krav som ortnamnen måste uppfylla för att fungera effektivt vid
språklig kommunikation. Inom kulturmiljövården har man därför myntat
ett begrepp god ortnamnssed. Genom att tillämpa en god ortnamnssed
tillgodoser man kulturhistoriska, demokratiska och funktionella krav.
Samtidigt beaktar man den genom att ett hävdvunnet ortnamn för en viss
lokalitet bevaras i korrekt språklig form inom en namnbrukarkrets. Hänsyn till god ortnamnssed bör ligga till grund för formuleringen av ett lagskydd för ortnamnen. Av praktiska skäl — en utredning är på gång för en
översyn och komplettering av nu gällande lagstiftning inom kulturmiljövården — bör frågan om ett skydd tas upp i utredningen.
I samband med det arbetet är det önskvärt att utredningen studerar
lämpligt skydd för ortnamnen och ger förslag till formuleringen inom
kulturminneslagen av det. En sådan utredning borde också analysera
vilka hänsynsparagrafer som behövs i annan lagstiftning och lämna förslag till innhållen i dem.
Det som framförts ovan är kontentan i mitt inlägg. Det som följer är mer
en utläggning av texten. Jag hoppas att med denna övertyga den som är
tveksam eller negativ till ett lagfäst skydd för ortnamnen att det är nödvändigt med ett sådant.
Iden med regler i form av förordningar, instruktioner och lagstiftning
avseende ortnamn är inte ny. Och sådana regler finns i stort antal. Karaktäristiskt för dem är att de avser att fastställa de områden där beslut om
ortnamn skall fattas och vilka som har att fatta dessa beslut. Ett övergripande ansvar som »ortnamnsmyndighet» på det statliga området har getts
åt Statens lantmäteriverk i den mån det inte finns uttryckt i andra myn38

digheters instruktioner. Dessa regler innebär inte explicit någon normerande ortnamnsverksamhet och är än mindre några formellt fastställda
regler om ortnamnsvård. Den verksamhet reglerna avser kan karaktäriseras som ortnamnsreglering. Det samma kan sägas om den kungörelse som
angav regler för hur de officiella ortnamnen skulle stavas, en kungörelse
som dessvärre upphävts utan att några andra regler kommit i stället. Embryot till en systematisk aktiv ortnamnsvård har riksdagen åstadkommit
genom de riksdagsbeslut som skärpte kraven på att de ortnamn som fungerade som fastighetsnamn skulle bevaras oförändrade i det nya fastighetsregister som byggdes upp och som medförde att namnen granskades
ur språkliga och kulturminnesvårdande aspekter. Vissa av föreskrifterna
för den språkliga form som dessa traktnamn inom fastighetsregistret
skulle ha var dock mindre välbetänkta, t ex reglerna att skapa unika traktnamn inom kommunen, som ju ersätter socknen som registerenhet,
genom att vid »kollisioner» mellan likalydande traktnamn skilja dem åt
genom att sockennamnet ställs framför det gamla by- eller gårdnamnet
och kopplas till det med ett bindestreck. Därigenom skapas en typ av bindestrecksnamn (Funbo-Broby), som är främmande för svensk ordbildning. Så länge dessa fastighetsbeteckningar lever sitt isolerade liv i fastighetsregistret som beteckningar kan de väl accepteras, men situationen
blir en helt annan om de genom en mer omfattande användning i t ex
tidningarnas fastighetsannonser och genom att ingå i adressregister
kommer att fungera som vanliga ortnamn. Många tycker kanske att bindestrecksnamnen inte är något större problem, men en titt på den nya
ekonomiska karta som visar traktnamnen i gamla Funbo socken i nuvarande Uppsala kommun är avskräckande nog (se fig. 1). Eftersom det ofta
finns ett Berga, ett Ekeby, ett Silby i en socken, där de då nästan alltid är
unika, får vi en mängd kollisionsnamn, när kommunen är registerområde
och omfattar ett antal gamla socknar.
Den roll som ortnamnen spelar för vår känsla av identitet och för vår
förmåga att uppleva det förflutna har man länge insett. Mer tydligt har
deras betydelse kommit till uttryck genom den opinion som skapades i
samband med att ett nytt fastighetsregister, som skulle ersätta de gamla
jordeboks- och stadsregistren, började förverkligas på 1970-talet. I samband med det nya registret kom en tydlig oro till uttryck för att ortnamn
kunde försvinna eller komma ur bruk på grund av det nya registrets konstruktion.
Inte minst hembygdsrörelsen vände sig mot en myndighetsutövning
som man uppfattade som ett hot mot de nedärvda ortnamnen. Oron åter39
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Fig 1. Kartan visar traktnamnen i gamla Funbo socken i nuvarande Uppsala kommun.
Förminskad detalj av ekonomiska kartan 1117c (1980). Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 95.0199.
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speglas också i den mängd av riksdagsmotioner som alltsedan 1970-talet
har aktualiserat frågan om hur man skulle slå vakt om ortnamnens betydelse. Motionerna pekade framför allt på att ortnamn, och främst då våra
by- och gå'rdnamn, riskerade att försvinna vid viss verksamhet med fastighetsbildning, och att deras ställning skulle försvagas vid en eventuell
adressering på landsbygden som innebar att vägnamn användes i stället
för by- eller gårdnamn. Riksdagen förutsatte länge att de ansvariga myndigheterna skulle ta sitt kulturpolitiska ansvar för att ortnamnen bevarades utan att riksdagen behövde vidtaga några speciella åtgärder. Under
riksdagsbehandlingen 1993/94 markerade dock riksdagen och dess kulturutskott att man borde överväga om inte man skulle skapa ett skydd för
ortnamnen genom lagstiftning.
Ett antal faktorer vid sidan av riksdagens ställningstagande underlättar
möjligheterna att just nu skapa ett lagskydd. Det finns en klar tendens i
samhället att formulera etiska regler för våra handlingssätt och en växande positiv inställning till gemensamma nedärvda kulturella värden.
Denna positiva inställning omfattar även värdet av de olika etniska kulturer som fmns inom landet. I det fallet kan man peka på hur den fmska och
samiska kulturens långa historia i vårt land återspeglas i ortnamnen i
främst norra Sverige. Den ökande lyhördheten för att ta hänsyn till dessa
kulturer innebär att det nu borde finnas en möjlighet att genom en lagstiftning slå vakt om de samiska och finska ortnamnen, som i många fall
har en mycket gammal muntlig hävd.
Vissa förändringar i samhället motiverar också att just nu agera och
driva frågan om ett lagskydd. Den bolagisering av verksamheter som tidigare varit rena myndighetsuppgifter kan medföra risker för ortnamnen.
Organisationsförändringar hos tunga »ortnamnsaktörer» som Posten och
Lantmäteriet innebär också att nya instruktioner för deras ansvarsområden och verksamheter måste formuleras. I det sammanhanget blir det aktuellt med regler för hantering av ortnamnen. Förändringarna kan också
medföra att myndigheterna inte tar det kulturpolitiska ansvar som riksdagen förväntat sig eller inte inser konsekvenserna av sina åtgärder. Ett
exempel på det var Statistiska centralbyråns förslag till namngivning i sitt
projekt »Småorter» (statistisk och kartografisk redovisning av befolkningskoncentrationer som omfattar 50-200 innevånare). Då uppstod
namnproblem, som SCB försökte lösa utan att anlita specialister inom
ortnamnsforskning och kulturmiljövård. Resultatet blev naturligtvis protester, omarbetningar och ekonomiska förluster. Man kan i det sammanhanget fråga sig om inte stora organisationer som t ex Posten skulle
kunna göra effektivitetsvinster genom att inom sin organisation ha en
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tjänst med ett klart uttryckt ansvar för kulturfrågor som berörs av sakverksamheten.
Ett skäl för att ganska omgående agera för skydd för ortnamnen är den
snabba utvecklingen inom det informationsteknologiska området, speciellt om den kommer att ligga till grund för kommersiella tillämpningar.
Redan nu finns tendenser till sådana i produktionen av kartor. Det är en
väsentlig fråga för ortnamnsvården, eftersom de digitala kartorna och
papperskartorna är ett viktigt medel för att bevara ortnamnen med rätt
syftning på vad de betecknar och med rätt stavning. Genom de insatser
som lantmäteri och ortnamnsarkiv har gjort håller denna del av de allmänna kartorna en hög standard. Här är det viktigt att åstadkomma en
kvalitetsmärkning och kvalitetsangivelse. Även om den tryckta kartan
kommer att finnas kvar kommer användningen av den att minska och
ersättas av digitala kartor eller temainriktade papperskartor som framställs med hjälp av geografiska databaser. Det finns alltså all anledning
att beakta betydelsen av ortnamnsdatabaserna och de allmänna kartorna
ifråga om att bevara ortnamnen med rätt syftning och rätt språklig form.
Att ortnamnen är en viktig del av vårt kulturarv har man varit medveten om länge. Mer uttryckligt har det dock betonats i samband med diskussioner och opinioner som väcktes, då det nya fastighetsdataregistret
infördes. I ett tidstypiskt uttalande vid ett symposium på Hanaholmen
1977 formulerades ortnamnens betydelse och värde på följande sätt:
»Ortnamnen är en viktig del av vår geografiska och kulturella miljö. De
identifierar lokaliteter av olika slag och representerar oersättliga kulturella värden med avgörande betydelse för människors hemkänsla och
trivsel. Ortnamnsvården är därför ett viktigt samhällsintresse. Samhället
måste också ta ansvar för att den nedärvda namnskatten bevarar sin funktionsduglighet och kulturarvet skyddas i ett starkt föränderligt samhälle.»
Den språldiga vokabulären har naturligtvis förändrats under de nästan
tjugo år som har gått, men innehållet är ännu lika giltigt. Dessvärre måste
man väl säga att vi inte har kommit så långt på vägen när det gäller att
skydda ortnamnen.
Ortnamnen tillhör alltså vårt kulturarv i flera bemärkelser. Den fysiska delen av detta, våra kulturminnen, definieras och skyddas av
kulturminnesvårdens lagstiftning; den immateriella delen skyddas endast
i mycket ringa grad. Ortnamnen är i detta avseende intressanta såtillvida
att de är en integrerad del av kulturlandskapet med sina mer eller mindre
genomskinliga syftningar på fysiska företeelser i kulturlandskapet. Utan
ortnamnen skulle det egentligen inte finnas något kulturlandskap.
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Kulturmiljövårdens insatser är att tydligt ha fäst uppmärksamheten på
sambandet mellan ortnamnen, marken, markanvändningen och gränserna
för den. Mellan ortnamnen och de olika företeelserna i kulturlandskapet
finns fysiska, tidsmässiga och sociala samband.
Ortnamnen är alltså både kulturminnen och praktisk vardagsvara och
fyller en viktig uppgift i samhället funktionellt, socialt och kulturhistoriskt.
Mest påtagligt funktionellt är det dagliga bruket av ortnamnen enbart
för att identifiera en viss plats. Alla människor använder dagligen ortnamnen på det sättet.
Ortnamnsfrågan har även en demokratisk aspekt. Ortnamnens folkliga
grund är ett skäl till lagskydd. De är vanligen folkliga skapelser, dvs de
har tillkommit spontant i en omgivning där en grupp människor har haft
behov av namn. Det stora undantaget är den del av städernas namn som
tillkommit administrativt, t ex kategorinamnen för gator och kvarter, likaså den typ av ortnamn som skapats för administrativa ändamål. Om man
kan tala om ägare till ortnamnen så är det folket. Att vårda och bevara
namnen är därför en angelägenhet för alla. När myndigheter ändrar på
själva ortnamnen eller ortnamnsstrukturen så att det inte passar in i det
folkliga bruket är det därför rimligt att namnbrukarna kräver lagskydd
mot sådana förändringar. Men samtidigt måste man också ställa motsvarande krav på den enskilde namnbrukaren, t ex »ägaren» till namnet på en
gård och dess adress.
Det sociala värdet eller upplevelsevärdet hos ortnamnen är väl dokumenterat. Ortnamnen tilldrar sig i ovanligt hög grad allmänhetens intresse. De otaliga folketymologierna är ett exempel, ett annat är hembygdsrörelsens engagemang. Ortnamnen skapar en social gemenskap
bland människor från samma område eller i samma grupp och ger dem en
gemensam kunskaps- och känslogrund att stå på. Upplevelsen av ortnamn, de associationer och känslor de väcker, är naturligt förknippad
med vad namnen berättar, om t ex bygdens framväxt, om hur man har utnyttjat marken osv. Det innebär också att det kulturhistoriska värdet i ett
ortnamn inte alltid är knutet till dess ålder. Det är därför viktigt att man
framöver gör undersökningar så att man klarare kan definiera värdet av
ortnamnen utifrån namnbruk och värderingar i olika namnbrukarkretsar.
Här behövs alltså undersökningar av språksociologisk och språkpsykologisk art.
Kulturmiljövårdens insikt om sambandet mellan ortnamnet, marken
och markanvändningen har också börjat vinna insteg i ortnamnsforsk43

ningen. Ortnamnens sociala betydelse i en namnbrukarkrets för att skapa
en känsla av samhörighet och identitet har än så länge inte uppmärksammats i någon högre grad inom ortnamnsforskningen. Här har det funnits ett visst motsatsförhållande mellan ortnamnsforskare och
kulturmiljövårdare om vad ortnamnen står för. De senare menar att
ortnamnet betecknar, anger hela den del av kulturlandskapet som t ex en
by utgör och vill därför ha det bevarat så intakt som möjligt.
Ortnamnsforskarna behöver sambandet mellan namn och syftning för att
kunna tolka namnet och det kan oftast tillgodoses med historiskt
källmaterial och terrängstudier. Men för en fullgod ortnamnsvård behövs
förutom språkvetenskaplig kompetens också insikter i kulturmiljövårdens
synsätt och teoretiska och praktiska insikter i språkvårdens metoder. Det
behövs en sammanvägning av funktionella, kulturhistoriska och sociala
aspekter för att ortnamnsvårdens alla intressen skall kunna tillgodoses.
Ett tillfredsställande resultat av en sådan sammanvägning förutsätter att
man tillämpar en god ortnamn ssed . En god ortnamnssed definieras
lämpligen utifrån de krav som ställs från användarna, och den skall
tillgodose kulturhistoriska, funktionella, språkvårdande och
demokratiska krav. God ortnamnssed är att bevara ett hävdvunnet
ortnamn i en korrekt språklig form för en viss lokalitet så länge
den n amn b ru k arkrets namnet tillhör använder eller vill använda det.
I ortnamnsutredningen definierades ortnamn som en under en viss tid
och i en viss krets av människor entydig benämning på en viss geografisk
lokalitet. Geografiska lokaliteter är i sig inte något entydigt begrepp. De
kan vara administrativa enheter (kommuner, församlingar), eller bebyggelser (tätorter, byar, gårdar) eller artefakter, dvs av människan skapade
företeelser som broar och hamnar, eller naturformationer (skogar, berg,
sjöar, öar osv). Kretsen av människor som använder namnen brukar kallas namnbrukarlcrets eller namnbrukargemenskap. Den kan vara liten som
innevånarna i en by eller omfatta hela landet. Namnbrukarkretsen kan
också vara en etnisk minoritet, t ex samer och finnar, eller en intressegemenskap, t ex medlemmarna i Svenska kryssarklubben. Vissa namn,
t ex namn på städer, län och kommuner är viktiga för den stora riksomfattande namnbrukarkretsen. Namnen i byn däremot har oftast ett huvudsakligt intresse för den lilla namnbrukarlcretsen.
Uttrycket kulturhistoriskt värdefull används ofta med en glidande
betydelse om ortnamnen. Ibland är det åldern som gör dem kulturhistoriskt värdefulla, ibland är det deras unicitet och ibland speciella förhållanden som gruvdrift (namn på -hyttan och -benning), eller som namn på
torp eller eller lägenheter på ett gods eller ägolotter som tilldelats hant44

verkarna i byn (Skommarängen, Smedsbacken). I norra Sverige finns områden där svenskspråkiga och finskspråkiga eller där finskspråkiga och
samiskspråkiga levt sida vid sida. Namnskicket där kan vara mycket
blandat och vid sidan av rent svenska, finska och samiska ortnamn finns
där blandformer som är värdefulla och intressanta ur kulturhistorisk synpunkt genom att de visar på sociala och språkliga kontakter under olika
tider. Sambandet mellan den fysiska verkligheten och ortnamnen ger
landskapet ett flerdimensionellt innehåll, som bl a kommer till uttryck i
geografiska skillnader i namntyper som t ex -ryd-namnen i Götaland,
-måla-namnen i Blekinge och delar av Småland och namnen på -sel(e)
längst i norr i Sverige. I dessa fall är det själva namnstrukturen och vad
den säger om bebyggelsehistorien som är det kulturhistoriskt värdefulla.
Ibland påstår man att kraven på att ortnamnen skall vara funktionella
kommer i konflikt med de kulturhistoriska och sociala värden i ortnamnen som kulturmiljövården slår vakt om. Jag delar inte den uppfattningen
och tror att den till stor del beror på att man ofta i sådan diskussioner ger
orden funktionell en alltför snäv innebörd och inte gör någon åtskillnad
mellan sådan ortnamnsvård som gäller redan befintliga namn och sådan
som bör tillämpas vid ny namngivning. Såväl uttalsmässig som hävdvunnen stavning av ortnamn är oftast funktionell. Det funktionella ligger i att
namnet känns igen av namnbrukarna och att det är identifierande och
lokaliserande. Med identfierande eller särskiljande menas då att det syftar
på en bestämd av namnbrukarna känd plats (lokalitet).
De demokratiska kraven och aspekterna inom ortnamnsvården har
man inte diskuterat i någon större omfattning. Den diskussion som förts
och de påpekanden som har gjorts har haft sin hemvist och sina avsändare inom hembygdsrörelsen. Det kan tyckas självklart att den demokratiska principen som brukar tas fram i språkvårdssammanhang också skall
gälla inom ortnamnsvården, men så har inte explicit varit fallet. Säkerligen beror det till en inte oväsentlig del på att ortnamnsvården inte har
setts som en del av den allmänna språkvård som t ex Svenska
språknämnden symboliserar. Demokrati i ortnamnssammanhang bör innebära att beslutsfattare lyssnar på namnbrukarna, tar till sig deras synpunkter och önskemål samt gör sina egna ställningstaganden och beslut
tillgängliga och fattbara för namnbrukarna. I de demokratiska kraven bör
både namnval och stavning vägas in. Ett utmärkt underlag för ett vetenskapligt studium av demokratiaspekten i fråga om hanteringen av ortnamnen i samhället utgör det nu avslutade tjugoåriga arbetet med bebyggelsenamnen (registerbeteckningarna) i det nya fastighetsregistersystemet.
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God ortnamnssed innebär inte att man skall sträva efter att bevara ortnamn in absurdum. Ortnamnen skall bevaras utifrån de värden de har,
sedda i de här nämnda perspektiven och med hänsyn till namnbrukarnas
önskemål och synpunkter. En sammanvägning av olika krav är oundgänglig. En av utgångspunkterna för god ortnamnssed bör vara dels insikten att det är ett samhällsintresse att bevara våra ortnamn i egenskap av
kulturminnen, dels hänsynen till den »lilla« natnnbrukarkretsen, t ex till
dem som använder ortnamnen på bynivå.

Diskussion
BENGT PAMP framhöll inledningsvis med hänvisning till ett tidigare
inlägg av Ann-Christin Mattisson att han inte ville bagatellisera
minoriteternas namnfrågor, men att dessa inte fick lägga hinder i vägen
för en lagstiftning rörande den stora majoriteten namn som ändå utgörs
av svenska ortnamn. Han underströk vidare med hänvisning till
föredraget att allmänheten i högsta grad är engagerad i ortnamnens
stavning och inte bara i deras liv och död.
THORSTEN ANDERSSON reagerade mot föredragshållarens tanke att
ortnamnen skulle likställas med andra kulturminnen. Andersson ville
knappast se nybildade namn som kulturminnen. Om man ändå skulle se
det så, vore man tvungen att definiera begreppet »kulturminne» på ett
sådant sätt att definitionen skulle sakna vettig relevans. Andersson ansåg
det därför vara nödvändigt med en särskild ortnamnslag och förkastade
.tanken på att ortnamnen skulle underordnas en kulturminneslag.
IVAR HÖGSTRÖM framhöll att man från hembygdsrörelsen sida inte
endast intresserade sig för sociala och kulturhistoriska frågor utan även
för den språkliga sidan. Han befarade dock att frågan om en ortnamnslag
skulle få minskad betydelse i och med att departementets utredning även
skulle omfatta frågor som förhållandet mellan kyrkan och staten och
problemet med prästgårdarna.
Föredragshållaren sade sig dela Högströms syn på de sociala och
kulturhistoriska frågorna gentemot de språkliga.
ALLAN ROSTVIK uppfattade Högströms tidigare inlägg på så sätt att
det inte skulle behövas en självständig ortnamnslag, eftersom det inte
hade motionerats i riksdagen om ortnamnens stavning utan om deras
kulturhistoriska skydd. Vidare pekade Rostvik på att ortnamnskampanjen
i centerpressen i slutet av 1970-talet inte var inriktad på ortnamnens form
och stavning. Om så hade varit fallet, hade man säkert motionerat i
riksdagen ännu i dag i denna fråga, menade Rostvik.
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IVAR HÖGSTRÖM replikerade att det faktum att man i riksdagsmotionerna under tjugo års tid inte hade berört språkfrågorna i kraven på en
ortnamnslag tydde på att man ur språkvårdssynpunkt var nöjd med den
behandling som namnen redan nu fick.
JONAS ANDERSON från Kulturdepartementet konstaterade att riksdagen hade lagt en beställning på ett utökat skydd av ortnamnen och att
man från riksdagshåll hade sagt att man borde pröva en tillämpning av
kulturminneslagen. Han instämde med föredragshållaren att kulturminneslagen borde ses som en process som ständigt verklighetsanpassades.
MIKAEL SVONNI poängterade att god ortnamnssed också måste gälla
för minoritetsspråken. Enligt honom tillämpade myndigheterna inte nu
godkänd samisk ortografi; bl.a. bortsågs från dialcritiska tecken.
KLAS-GÖRAN SELINGE anknöt till tidigare inlägg av Bengt Pamp
och Thorsten Andersson och menade att det både bland ortnamnsforskare
och arkeologer fanns exempel på bristfällig behandling av den andra
disciplinens forskningsresultat. Han beklagade om ortnamnsforskarnas
åsikt om utformningen av en ortnamnslag skulle färgas av deras uppfattning om vissa arkeologers och kulturminnesvårdares sätt att hantera
ortnamnsmaterial. Han ville inte se det som en prestigefråga huruvida det
skulle bli en särskild ortnamnslag eller ett särskilt ortnamnskapitel, som
var sido ordnat med och inte underordnat andra kulturminnen i kulturminneslagen. Enligt Selinge skulle ortnamnen kunna ses som språkliga, levande kulturminnen i kulturlandskapssammanhang. Han riktade
därefter frågan till Pamp och Andersson om de skulle föredra att ortnamnen överhuvudtaget inte berördes i en lagstiftning framför att de
behandlades i kulturminneslagen.
BENGT PAMP svarade att en ortnamnslag såsom en del av kulturminneslagen vore att föredra framför ingen lag alls, dock bara under förutsättning att de språkliga aspekter Klas-Göran Selinge hade nämnt i sitt
inlägg bleve beaktade.
JONAS FERENIUS nämnde att han utifrån sin erfarenhet som kommunal namnvårdare inte kunde föredra det ena alternativet framför det
andra. Med utgångspunkt från sin tidigare ställning som kulturminnesvårdare pläderade Ferenius för en koppling till kulturminneslagen,
varigenom också länsmuseerna skulle komma in i bilden. Han anslöt sig
till Selinges åsikt att man, om man ville handla snabbt, borde koppla
ortnamnslagen till kulturminneslagen, en åsikt som även föredragshållaren instämde i.
LEIF NILSSON efterlyste en precisering av föredragshållarens syn på
Statistiska centralbyrån som användare av namn och på RAÄ som en
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myndighet med bevakande funktion. Föredragshållaren replikerade att
RAÄ, ehuru i begränsad utsträckning, »producerar» ortnamn i samband
med fornlämningsinventeringen, en tillsynsfunktion som måste beaktas i
en utredning.
SVANTE STRANDBERG påpekade att det inte finns någon som helst
anledning att skilja på namn och kultur. Han ställde frågan var en
paragraf skulle göra störst verkan, inarbetad i en kulturminneslag tillsammans med andra frågor eller i form av en egen paragraf, där både kulturminnes- och språkaspekter skulle beaktas.
BENGT PAMP poängterade att en ortnamnslag bör omfatta alla
ortnamn och tillade att man vid nybildning av ortnamn bör tillämpa god
ortnamnssed. Han var enig med Thorsten Andersson att det ligger något
motsägelsefullt i att utnämna ett nytillkommet gatu- eller kvartersnamn
till kulturminne och att placera ortnamnslagen under kulturminneslagen.
KARL-ERIC AXENSTRÖM uttryckte avslutningsvis sin och Sveriges
hembygdsförbunds tillfredsställelse med att den samlade expertisen ställt
upp för ett lagstiftningsskydd för ortnamnen.
EVA BRYLLA konstaterade i sitt avslutningsanförande att de allra
flesta intressenter var positiva till en ortnamnslagstiftning. Hon noterade
att namnforskarna var angelägna om en fristående lag, medan kulturminnesforskarna föredrog ett skydd för ortnamnen under kulturminneslagen. Hon beklagade att den som var satt att utreda frågan inte hade
varit närvarande under diskussionen.
Brylla uttryckte vidare glädje över att LMV även fortsättningsvis
skulle ge ut tryckta kartor, att deltagarna ivrat för nytt uppteckningsarbete
och att Svenska språknämnden önskade att 1927 års stavningsförordning
skulle återupprättas, varvid också namnformer och namnbildning skulle
beaktas. Hon uppmärksammade också 011e Millgårds budskap att intressenterna måste precisera namnfrågorna, innan dessa fördes vidare till
lagstiftarna. Vad gäller beslutsfattandet i namnfrågor riktade hon uppmärksamheten på Språk- och folkminnesinstitutet, där expertis för alla
typer av namnproblem finns att tillgå.
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