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Sammandrag 

En namnfunktion kan sägas vara både en roll som ett namn har och en association som 

ett namn ger. Med fokus på namnbruk, är den här uppsatsens syfte att identifiera och 

analysera namnfunktionerna inom ett begränsat, autentiskt område i Halmstad. För 

att göra detta, brukas en kombination av metoder. Besöksintervjuer som spelats in och 

transkriberats, gatuplansintervjuer där anteckningar förts samt kompletterande 

internetsökningar i lokaltidningar och på Halmstads kommuns webbplats.  

Teorin bygger på framställningar av Thorsten Andersson och Laura Kostanski och 

inkluderar – med min terminologi – följande sex namnfunktioner: identifikation, 

ideologi, emotion, historicitet, känsloband och samhörighet. Analysen visar att 

identifikation, att lokalisera och orientera platser, är ortnamnens primära funktion för 

brukarna och alla namn har denna funktion. Vissa namn är givna utifrån en ideologi, 

i undersökningsområdet ofta för att hedra och minnas en särskild person som varit 

betydelsefull för Halmstad. Denna ideologi kan vara mer eller mindre levande, 

beroende på om namnbrukarna vet vem personen var. Andra namn bygger på 

emotion. Dessa namn är givna i känsla och är i regel binamn (smek- och öknamn), 

varav många används situationsbundet när brukaren vill få en viss effekt.  

Medan dessa tre nu nämnda funktioner alltid hör samman med namngivningen och 

bevaras i namnbruket, kan historicitet bildas i endera. I undersökningsområdet visar 

sig historicitet dock främst i namnbruket, i det att Halmstadsborna associerar en 

förfluten händelse till vissa namn, samt att hela namnskicket är en länk till stadens 

historia när ombyggnationer förändrar dess utseende. Att känna till de officiella och 

inofficiella namnen i Halmstads stadskärna stärker också människornas samhörighet.   

Denna funktion är sammanlänkad med känsloband och historicitet. Namnen, och den 

historia människor associerar till dem, är viktiga för informanterna och deras identitet 

som Halmstadsbor – vilket i förlängningen innebär stadens identitet.  
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1. Inledning 

Ortnamn är något vi möter och brukar dagligen. De är benämningar på lokaler, 

geografiska platser av alla slag, från världsdelar och hav till städer, byar, torg, broar, 

gator och gränder. Men de är mer än bara ord – de bär på funktioner. En namnfunktion 

kan sägas vara både en roll som ett namn har och en association som ett namn ger. När 

en lokal ska få ett namn, har namngivarna i regel en avsikt bakom namnet. Det kan 

vara enbart att lokalisera och orientera platsen, identifikation, t.ex. är många huvud-

gator i städer döpta till Storgatan. Men vissa namn bildas utifrån emotion, en känsla, 

som det positiva i att kalla Göteborg för Lilla London. Andra är givna efter ett särskilt 

synsätt. Det kan vara i religiös anda, som distriktet Sankt Anna för att hedra helgonet, 

eller politiskt färgat, som Olof Palmes gata. Att ett namn bildas utifrån emotion eller 

ideologi, utesluter naturligtvis inte att det också bär på identifikation för 

namnbrukarna. Namnfunktioner överlappar många gånger varandra.  

Namngivarna kan alltså ha olika avsikter med ett visst namn, vilket kan bero på hur 

det har kommit till. Officiella namn kallas de namn som är fastställda av myndigheter 

eller organisationer med befogenhet att göra så (God ortnamnssed 2016 s. 64 ff.). Att 

ett namn är officiellt innebär dock inte alltid att det accepteras av samhället, särskilt 

inte om det har kommit till genom ett byte från ett redan existerande namn. Då kan 

det gamla namnet leva kvar i folkmun. Sedan finns det också inofficiella namn som växt 

fram spontant i samhället, i levande kommunikation mellan människor för att en plats 

inte heter något alls, men behöver ett namn. Ibland blir dessa namn med tiden 

officiella. Slutligen kan även smeknamn eller öknamn – binamn – uppstå som en 

variant till det ”riktiga” namnet. 

Oavsett om det ett ortnamn är givet officiellt eller inofficiellt, kan namngivarna 

alltså ha ett visst uppsåt med det. Det kan tillkomma utifrån en eller ett par funktioner, 

säg identifikation och ideologi som i fallet Kristoffergatan för att hedra kung Kristoffer. 

Denna bakgrund är det många gånger lätt att forska fram, men vad händer med 

namnets funktioner i namnbruket? När ett namn börjar användas blir det en del av 

namnbruket. Där kan funktioner som namngivarna avsåg försvinna, om brukarna t.ex. 

inte vet vem Kristoffergatan döptes efter så dör ideologin. Alltså, oavsett vad 

namngivarna må ha haft för syfte med ett visst namn så är det i namnbruket som 

namnen lever. I denna uppsats är det också namnbruket som står i fokus. Vi vet att 

namn ges med olika ändamål, men inte vad som händer med namnskicket och dess 

funktioner i bruket.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera och analysera funktionerna i ortnamns-

bruket inom ett begränsat, autentiskt område. Genom att studera namnbruket vill jag 

ta reda på vilka namnfunktioner som syns och hur applicerbara några utvalda teorier 

om namnfunktioner är i praktiken. Undersökningsområdet är Halmstads stadsmiljö.  
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Följande frågeställningar besvaras: 

• Vilka namnfunktioner kan man se i materialet?   

• Är en viss namnfunktion vanligare bland vissa lokaler än bland andra? 

• Kan en viss namnfunktion länkas till huruvida ett namn är officiellt, 

inofficiellt eller ett binamn? 

• Går det att se förändringar i namns funktioner över tid? 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Efter det första kapitlet, som består av in-

ledning och syfte, följer kapitel 2 om tidigare forskning om ortnamn i städer. Därefter 

beskrivs i kapitel 3 teorier om namngivning och namnbildning samt namnfunktioner. 

I kapitel 4 presenteras de metoder som använts och hur materialbearbetningen 

hanterats inför kapitel 5 som består av analysen. Detta är indelat i sex avsnitt utifrån 

den namnfunktionsteori som presenterades i kapitel 3. Slutligen avslutas uppsatsen 

med slutsatser och diskussion i kapitel 6.      
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2. Tidigare forskning om ortnamn i städer 

Det här är en uppsats om urban toponymi, ett forskningsfält som funnits länge men 

som under 1900-talet nästan uteslutande ägnades åt etymologi och enskilda namns 

bakgrund. I Sverige har det producerats flera böcker om gatunamnen i en viss stad, 

inte bara av forskare utan ofta av andra intresserade. Hela eller stora delar av dessa 

böcker är i regel alfabetiska förteckningar över de namn som finns, med en mer eller 

mindre utförlig förklaring till deras bakgrund. Förutom en kartläggning av namnens 

historia finns ofta också viss information om namngivning, uttal och om staden i fråga. 

Exempelvis skriver Hök (1968) om Linköping, Gelotte (1995) om Södertälje och Baum 

(2005) om Göteborg. Även över Halmstad, som är föremål för den här uppsatsen, finns 

två sådana verk av Lyttkens (1952) och Håkansson (1983). När jag tar upp namn-

givning i min analys hänvisar jag vid några tillfällen till den senare, därför presenteras 

den här något närmare: Valter Håkansson arbetade innan sin pensionering på stads-

förvaltningen och verket publicerades på uppdrag av Halmstads kommun. 

Inledningsvis beskriver det Halmstads historia och det gamla gatunamnsskicket, 

innan olika problem vid namngivning diskuteras. Större delen av verket består dock 

av en alfabetiskt ordnad genomgång av gatunamnens betydelse och ursprung. 

Under 2000-talet har allt mer av den urbana namnforskningen ägnats åt namnbruk. 

Utanför Norden är det främst forskare från andra fält än språkvetenskapen som 

studerar ortnamn: geografer, historiker, antropologer etc. Undersökningarna om 

namnbruk i städer har utanför Norden främst ägnats åt länder med ett namnskick som 

är eller har varit instabilt på något sätt – i regel p.g.a. krig eller den politiska 

situationen. Av naturliga skäl är makt, ideologier och historia ofta aspekter som lyfts i 

dessa. Light (2004) och Azaryahu (1996) skriver att auktoriteter har möjlighet att 

manifestera ett valt förflutet genom nya gatunamn. Azaryahu ger en allmän 

beskrivning av hur namnskick bl.a. skapar åminnelse som ett grundläggande 

kännetecken för modern politik. Det är ett sätt att reproducera ett gemensamt förflutet. 

I Bukarest har nya namn givits i ett försök att sudda ut socialismen ur stadens och dess 

invånares minnen, vilket Light har funnit genom att studera namnbyten på lokaler i 

staden mellan 1990 och 1997. 

Viss forskning utanför Norden har också ägnats åt studier av inofficiellt namnbruk, 

ofta genom en kombination av metoder, som enkäter, intervjuer, kartstudier, artikel- 

och internetsökningar. I en studie av det informella namnbruket i slummen i Nairobi 

har Wanjiru & Mastubara (2017) funnit att de olika bynamnen kan knytas till problem 

som invånarna står inför, t.ex. fattigdom, etniska grupperingar och sociala orättvisor. 

Även andra studier har sett just hur namnbruket kan spegla staden på olika vis. I ut-

kanten av Bryssel ligger ett område som tidigare var en separat by, men nu är en del 

av staden. Steffens (2007) fann att områdets urbanisering syns i det officiella och in-

officiella namnskicket, t.ex. dess historia, spänningar mellan etniska grupper, samt 

invånarnas stolthet och ambitioner. Jaroslav (2018) har sett hur man i Most i Tjeckien 

försöker bevara en gammal stad i den nybyggda. För att bevara den gamla stadens 

identitet och kollektiva minne återanvänds dess gatunamn, medan inofficiella namn 
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bevaras av enskilda eller grupper av invånare. Liksom tidigare nämnda studier har 

också Piers (2010) använt sig av en kombination av metoder för att undersöka vilka 

sociala funktioner det inofficiella namnet Pigeon Park i Birmingham har och vilka 

alternativ till namnet som finns. Med detta vill han visa på just hur det går att 

kombinera metoder för att studera det urbana namnlandskapet. Resultatet visar att 

det finns flera alternativa namn vid sidan av Pigeon Park och att många är osäkra på 

vilket det officiella namnet är.  

Inom Norden är Carina Johanssons avhandling I gatuplanet (2007) det verk som 

främst influerat denna uppsats. Hennes syfte är att applicera ett 

namnbrukarperspektiv på gatunamnen i Stockholm. Hon studerar invånarnas 

kunskap och syn på namnen med hjälp av främst gatuplansintervjuer. Resultatet visar 

att människor är bekanta med namnen i det lokala området och att namnkunskap är 

en del av deras identitet. Hon utgår från Zilliacus (1976) och Anderssons (1994) teorier 

om namnfunktioner (den senare hänvisar även jag till, se avsnitt 3.3). I Johanssons 

analys syns att olika gatunamnskategorier, namnteman, har en orienterande funktion, 

och att kunskap om dessa är en del av invånarnas identitet. På parker och 

grönområden skapas ofta inofficiella namn eller binamn. 

Bent Jørgensen (2002) har också skrivit om urbant namnbruk med fokus på 

kunskap, där han visar att urbana landskap kan vara en givande källa för toponymisk 

forskning. I två studier har han undersökt vilka namn som finns inom ett visst område 

i Köpenhamn och sedan med hjälp av enkäter försökt ta reda på vilken kunskap 

tonåringar har om namnen. Den senare undersökningen om namnkunskap är snarlik 

en studie av Zilliacus, Harling & Slotte (1973). Deras undersökningar riktade sig dock 

till vuxna och avsåg bara att ta reda på vilka namn som människorna kände till, medan 

Jørgensen också undersöker hur informanterna förvärvar namnen. Studien visar bl.a. 

att tonåringarna inte har särskilt stor kunskap om namnkategorier inom området. 

Resultatet kan dock bero på att barn och ungdomar från olika områden blandas i 

klassen. Därför menar Jørgensen att forskare bör besöka informanter i deras hem, om 

de vill undersöka vad lokalbefolkningen känner till om närliggande platsnamn.    

Viss forskning har också i Norden ägnats specifikt åt inofficiellt namnbruk i städer. 

Ainiala (2010) har skrivit en artikel om användning av inofficiella namn och slang i 

Helsingfors. Genom intervjuer fann hon att namnbruket ger insyn i brukarnas 

identitet, bl.a. genom att de identifierar sig med platsen – eller inte gör det – genom att 

använda slang.  

I Göteborg har Maria Löfdahl (2012) ägnat sig åt ungdomars språkbruk. I en under-

sökning fick informanter skriva ner ett eller flera av de inofficiella ortnamn de kände 

till. Det visar sig att många av de inofficiella namnen bygger på officiella, t.ex. Kungs 

eller Kungsporten istället för Kungsportsplatsen. Ofta är det mötesplatser för ungdomar 

som får inofficiella namn, från torg till kiosker, och namnen skapas för att stärka 

gruppidentiteten.  

En grupp doktorander i Uppsala har genomfört tre fältstudier om alternativa och 

inofficiella ortnamn (Axelsson et al. 2013). I studie 1 undersökts alternativa namn på 

stadsdelen Gottsunda och människors bekantskap och avgränsning av området, vilket 
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visade att Gottsunda främst bär alternativa öknamn och att den norra avgränsningen 

är tydligast för informanterna. Studie 2 fokuserade på barns namngivning av 

Kapellgärdesparken. I resultatet syns att namngivningen tycks bero på platsens 

funktion. Barn har många alternativa och specificerande namn i lekplatsområdet till 

skillnad från de platser i parken där de inte vistas lika ofta, dessa har mer beskrivande 

namn. Slutligen, i studie 3, har bruk av inofficiella ortnamn studerats hos två barn-

familjer i stadsdelen Gränby. De inofficiella namnen är i regel ellipser eller tvåledade 

ortnamn och bruket tycks påverkas av personliga preferenser och uppväxt. 

Den här uppsatsen kan bidra till forskningen inom urban toponymi främst genom 

sin teoretiska bakgrund. Majoriteten av de studier som nämnts är materialbaserade. 

Johanssons avhandling inkluderar visserligen Anderssons teori om namnfunktioner, 

precis som denna uppsats, men hennes syfte är att anlägga ett namnbrukarperspektiv 

för att studera människors kunskap och relation till namn. Jag vill se hur 

namnfunktioner fungerar i praktiken och hur de kan länkas till officiella och in-

officiella namn. Mig veterligen har inte Anderssons teori om namnfunktioner använts 

på detta sätt.  Det teoretiska kapitlet inkluderar också komplement till hans teori för 

att utöka kunskapen om namnbruk och funktioner (se avsnitt 3.3). Jag intresserar mig 

också för namn på olika typer av lokaler: på gator, torg, broar, parker och områden. 

Tidigare forskning som nämnts i detta kapitel har främst intresserat sig för gatunamn 

och till viss del parknamn. Med det är min förhoppning att den här uppsatsen ska 

kunna vara givande för forskningen om både ortnamnsfunktioner och urban 

toponymi.  
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3. Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet kommenteras först några för uppsatsen relevanta termer och därefter 

följer ett avsnitt om namngivning, innan den huvudsakliga teorin om namnfunktioner 

presenteras. 

3.1 Termer för olika ortnamn 

I inledningen konstaterades att ortnamn bärs av geografiska lokaler och att ortnamn är 

en överordnad term för alla slags namn på sådana lokaler. Men det finns också mer 

specifika termer för olika slags ortnamn. I den här uppsatsen använder jag dessa för 

att diskutera namnfunktioner i relation till namnbildning och namnbruk. Termerna 

definieras i artikeln Ortbinamn. En diskussion (Nyström 2012 s. 181 ff.). Som redan 

nämnts är officiella ortnamn fastställda och i regel också utsatta på allmänna kartor, 

medan inofficiella ortnamn inte är det. Normalt är de officiella namnen i städerna givna 

av myndigheter, medan inofficiella ortnamn alltid har vuxit fram spontant i samhället 

och i de flesta fall inte hamnat på kartor. Vissa lokaler har två eller flera alternativa 

ortnamn, som kan vara både officiella och inofficiella. Ordet alternativa innebär här helt 

enkelt att platsen bär mer än ett namn. Slutligen finns också binamn, vilket innebär 

smek- och öknamn. Ett binamn förutsätter att det vid sidan finns ett huvudnamn, 

officiellt eller inofficiellt. Skillnaden ligger till viss del i namnens funktion, vilket 

definieras mer explicit i avsnitt 3.3.  

3.2 Namngivning och namngivare 

Namngivning kan ske genom namnbildning eller namnval, skriver Thorsten 

Andersson i artikeln Onomastiska grundfrågor (1996 s. 22 ff.). Det innebär att givaren 

kan välja ett namn som redan finns eller bilda ett nytt med hjälp av namn- och ord-

bildningsmedel. Om ett redan existerande namn antas direkt, alltså hämtas ur 

människans mentala lexikon över namn, ur onomastikonet, är detta ett namnval. Detta 

är ofta fallet med personnamn; Anders, Lars och Karin är exempel på namn tagna ur 

onomastikonet, men det är inte lika vanligt hos ortnamn. Dessa kommer istället 

vanligen till genom namnbildning, vilket innebär att namngivaren hämtar ord och 

byggstenar ur sitt språkliga lexikon och sitt onomastikon. Med dessa namnbildnings-

medel försöker givaren i regel beskriva lokalen på något sätt. Ortnamn hänvisar alltså 

ofta till lokalens utseende, som med efterlederna -kärr, -by, -gata, -torg och -sjö, men de 

kan också samtidigt referera till t.ex. kända personer eller händelser. Hur dessa 

bildningar kan ske hänger samman med namns funktioner och presenteras närmare i 

nästa avsnitt. Varje ortnamn är dock inte helt nybildat, utan Andersson skriver att de 

”skapas efter ett mönster av likalydande namn på andra håll” (1996 s. 23), t.ex. i valet 

av ändelser. 
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3.3 Ortnamnsfunktioner 

Den teoretiska bakgrunden om ortnamnsfunktioner bygger jag på två forskares 

framställningar:  Thorsten Anderssons teori om namnfunktioner i relation till 

kommunikationsbehov och Laura Kostanskis faktorer för skapande av s.k. 

toponymisk identitet (2014). Trots dessa forskares olika utgångspunkter, menar jag att 

de delvis överlappar – men framförallt kan komplettera varandra.  

Skillnaden mellan Anderssons och Kostanskis teorier ligger dels i synen på vad en 

namnfunktion är, dels i utgångspunkten namngivning respektive namnbruk. I artikeln 

Onomastiska grundfrågor (1996) presenterar Andersson namnfunktioner som fyra 

mänskliga kommunikationsbehov. Teorin har till viss del använts i personnamns-

forskningen (t.ex. Aldrin 2011) och ortnamnsforskningen (t.ex. Johansson 2007, 

Nyström 2013 s. 22). Anderssons funktioner utgår från en kombination av 

namngivning och namnbruk, men fokus ligger främst på namngivning. Kostanski, å 

andra sidan, koncentrerar sig på namnbruk. Hon beskriver sina funktioner i en 

undersökning av vad som utgör toponymisk identitet (2009; se även Kostanski 2014 

och 2016). Det är en studie av en diskussion om namnskicket i en nationalpark i 

Australien åren 1989–1990. I ett koloniserat område med tillhörande engelska namn 

kom det förslag om att byta ut dessa till aboriginska namn. Kostanski analyserade 

argumenten för att behålla respektive byta ut kolonisationsnamnen och pekar ut fyra 

påverkande förhållanden i skapandet av platsidentitet. Utifrån Anderssons och 

Kostanskis teorier, samt med hjälp av materialet till denna uppsats, har jag urskilt sex 

namnfunktioner.  

Thorsten Andersson skriver att ett namns viktigaste uppgift är att identifiera något 

eller någon, vilket han kallar för kognitiv funktion (1996 s. 8). I denna uppsats benämns 

denna funktion som identifikation. Ortnamn orienterar oss i samhället; vi kan peka ut 

en plats och tala om den. Detta är något som poängterats även av andra forskare. 

Azaryahu (1996) lyfter de numrerade gatorna i New York som exempel. Dessa 

gatunamn menar han enbart har en ”practical function” (1996 s. 312), vilket kan 

översättas som att de enbart är identifierande. Alla ortnamn som brukas bär på 

identifikation, eftersom de pekar ut en lokal, dock är det inte säkert att detta alltid är 

den primära funktionen. I min analys talar jag om en primär och en sekundär funktion, 

beroende på hur informanterna använder och talar om olika namn.    

Den andra funktionen benämner jag ideologi, hämtad från Anderssons begrepp 

ideologisk laddning. Han menar att funktionen kan ta sig olika uttryck, men innebär ett 

namn som är styrt eller starkt influerat av en tanke, ett synsätt. Det kan vara religiöst 

baserat, som Sankt Larsgatan efter helgonet, eller politiskt färgat som Dag 

Hammarskjölds väg. Kommunikationsmedlet ligger i värderingen hos namngivaren; att 

hedra någon (eller något) eller att förmedla något. Det kan alltså vara ett sätt att ära en 

person, t.ex. gavs Anna Lindhs plats sannolikt primärt för att hedra henne som person 

och inte det hon stod för som politiker. Namngivning kan dock också användas som 

ett maktmedel, för att skapa en vald historia (se kapitel 2) eller som ett politiskt 

ställningstagande, något som även Andersson påpekar (1996 s. 10). Dock är det inte 
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säkert att namnbrukarna, åtminstone inte alla, tar till sig eller ens känner till ideologin. 

Det är alltså inte givet att denna ideologi är levande i samhället.  

Den tredje funktionen jag räknar med, vill jag kalla emotion.  Andersson tar upp den 

under emotiv laddning, som han menar innebär en positiv eller negativ laddning hos 

ett namn (1996 s. 9). Emotion innebär att kommunicera en känsla inför en plats genom 

ett namn. Andersson ger bl.a. exempel på en byggarbetsplats som fått öknamnet 

Auschwitz. Det är främst binamn som bildas utifrån emotion. Andersson skriver att 

ortnamn ”beskriver de benämnda lokalerna vid namngivningstillfället” (1996 s. 8). Om 

en plats benämns Auschwitz kan de allra flesta förstå människors negativa känslor för 

den, liksom det positiva i att kalla Göteborg för Lilla London eller Sveriges framsida. 

Emotion syns alltså alltid i själva namnet. Ett officiellt namn som Kyrkogatan eller 

Nyhem kan namnbrukarna säkerligen vara positivt eller negativt inställda till, men 

detta har inget att göra med huruvida namnet bär på funktionen emotion för dem. Det 

är i så fall fråga om funktionen känsloband, som jag återkommer till.  

Historicitet är min term för den fjärde funktionen som utforskas i denna uppsats. För 

att identifiera denna funktion har jag slagit samman två av Kostanskis funktioner: 

history/memory och actions/events. ”Historia/minne” förutsätter att minnen är en 

viktig del av människans identitet (Kostanski refererar till Abrahamsson 1996, citerad 

i Ramsay 2003, Lowenthal 1997, Furniss 2001, Alderman & Hoelscher 2004). Som sagt 

är Kostanskis namnfunktioner olika faktorer för att skapa toponymisk identitet. Hon 

skriver att det inte går att särskilja en platsidentitet från identiteten hos människorna 

som bor där – snarare är platsidentiteten en komponent av den mänskliga identiteten 

(Kostanski refererar till Hernández et al. 2007 s. 311). Eftersom en plats och dess namn 

är mycket nära sammanlänkade, kan historia och minne sammanlänkas med namn-

bruket. I sin undersökning fann Kostanski att ortnamn kan vara en symbol för historia 

och att namn kan vara en stark påminnelse om platsers förflutna för invånare (2014 s. 

281 f.). Actions/events kommenteras med orden: ”The experiences which are deemed 

to be important by a community are memorialised in various ways” (2014 s. 287). 

Vidare skriver Kostanski att dessa erfarenheter [experiences] kan länkas till en viss 

lokals namn, där själva benämningen blir till en påminnelse. Denna erfarenhet kan 

vara dels en händelse, dels en plats, vars utseende i form av natur, monument eller 

byggnader associeras till namnet (ibid).  

Funktionen historicitet ska tolkas som någon form av historia, minne eller 

erfarenhet associerad till eller frambringad av ett namn. Det kan ske på ett personligt 

plan för en enskild individ, eller för en mindre eller större grupp människor. Azaryahu 

hänvisar till en fransk artikel av Nora (1986) och skriver att ”historiska” gatunamn är 

distinkta minnesplatser. Namngivarna införlivar sin auktoritet i vilken historia som 

framträder och hur denna skildras genom gatunamn (1986 s. 312). Fler exempel på hur 

ett namnskick kan vara ett sätt att bevara historia eller ett försök att förändra den har 

tagits upp i kapitel 2 (se Steffens 2007, Jaroslav 2018). Jag har valt att inkludera 

erfarenheter i historia och minne, eftersom de är besläktade med varandra. En 

erfarenhet kan vara ett minne, och en plats utseende kan vara en symbol för historia 

osv. Dock diskuterar jag vid behov funktionen ur nämnda vinklar i analysen.  
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Den femte funktionen är Kostanskis emotions som jag i min analys kallar känsloband. 

Skillnaden mellan denna och Anderssons emotiva laddning (vilken jag i denna 

uppsats benämner emotion) ligger i att den senare hör till namngivningen och 

namngivningsögonblicket, samt hänvisar till ett enskilt namn. Känsloband bildas i 

namnbruket, i relationen eller attityden som brukarna har till namnet eller 

namnskicket (och därigenom till platsen). I sin undersökning fann Kostanski att de 

informanter som var emot ett namnbyte från de koloniala namnen, påtalade att med 

förlusten av dessa namn skulle en länk till historien gå förlorad och likaså en del av 

samhällets gemenskap (2014 s. 285 ff.). Känsloband påverkas således potentiellt av 

namnkunskap, både av vilka namn en brukare känner till och av vilka ideologier, 

emotioner och vilken historicitet som denne har kunskap om. Detta i sin tur kan bero 

på platskänsla, hur länge en person har bott där och om den vill bo kvar.1 I sin 

undersökning använder Kostanski denna funktion för att beskriva attityder till ett helt 

namnskick på en plats, alltså de koloniala namnen respektive de aboriginska namnen. 

Jag tänker mig dock att denna funktion också borde kunna användas för att beskriva 

attityder till ett enskilt namn eller ett namntema. Den kan potentiellt påverkas av 

invånarens eller invånarnas kunskap, dvs. om någon har förståelse för bakgrunden till 

ett namn kan det vara lättare att ha åsikter om det. En positiv inställning till ett namn 

borde leda till att funktionen känsloband stärks.  

Slutligen, den sjätte och sista funktionen jag vill urskilja är en sammanslagning av 

Anderssons samhörighetsskapande funktion och Kostanskis community. Termerna 

kompletterar varandra och i denna uppsats benämns funktionen som samhörighet. När 

vi känner till och använder samma namn bildas gemenskap (Andersson 1996 s. 11). I 

flerspråkiga områden kan detta bli särskilt tydligt genom användningen av olika 

språk, men det handlar också om binamn och inofficiella namn som är gemensamma 

för mindre kretsar av människor, som barngrupper, kompisgäng eller yrkeskategorier. 

Kostanski fann denna gemenskap hos både de som argumenterade för att behålla de 

koloniala namnen och de som var emot detta (2014 s. 284 f.). Personerna som ville 

bevara kolonialnamnen menade att aboriginerna och de som talar deras språk är 

mycket färre till antalet än den övriga befolkningen. Därmed är samhörigheten större 

hos dem som inte är aboriginer. I motargumenten syns en vilja att inkludera det 

inhemska hos urbefolkningen och ge det större plats, så även här styrks gemenskapen 

– fast på ett annat sätt. I förlängningen handlar det om identiteten hos invånarna och 

därmed platsen. Funktionen samhörighet kan alltså innebära dels gemensamma namn 

mellan människor, dels att dela funktionerna känsloband och historicitet för ett visst 

namnskick. Det förstnämnda förutsätter många gånger den andra.  

                                                           
1 Platskänsla är ett omstritt begrepp, vars definition diskuterats på flera håll i olika fält (se Jorgensen & 
Stedman 2006 s. 316). För uppsatsens syfte väljer jag den enkla definition av begreppet som anfördes 
ovan, dvs. en stark platskänsla förutsätter att man har bott på platsen en längre tid och/eller att man 
gärna vill bo kvar.  
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3.3.1 Ortnamnsfunktioner från namngivning till namnbruk 

Uppsatsen bygger således på sex funktioner, varav identifikation, ideologi och 

emotion kommer till uttryck genom namngivning medan känsloband och samhörig-

het hänger samman med namnbruk. Historicitet kan uppstå både i namngivningen 

och i namnbruket; namngivaren kan välja vilken historia vi ska minnas genom namn-

valet eller namnbildningen medan namnbrukarna kan associera minnen eller 

erfarenheter till ett visst namn oberoende av namngivarens avsikt med det. Figur 1 

visar detta – huruvida respektive funktion uppstår i namngivningen eller namnbruket 

– men även hur funktionerna i namngivningen kan påverka och överföras till 

namnbruket. Som synts i beskrivningarna av ortnamnsfunktionerna, är det inte givet 

att de som bildats i namngivningen alltid förs över till namnbruket – även om det 

många gånger sker. Det beror på huruvida namnbrukarna känner till eller kan utläsa 

namngivarens avsikt och ta till sig den. Ibland är namnbrukarna och namngivarna 

samma personer, särskilt ifråga om inofficiella namn och binamn. Hur välkänd 

namngivarens avsikt med ett visst namn är, kan ofta relateras till hur lång tid som 

passerat sedan namngivningen. Ju längre tid, desto mer sannolikt att de nu levande 

namnbrukarna inte känner till intentionen med ett namn bortom identifikationen. 

Däremot är det möjligt att alternativa bakgrunder, som kan vara mer eller mindre 

korrekta, cirkulerar bland namnbrukarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ortnamnsfunktioner från namngivning till namnbruk. 
I namngivning ligger alltid funktionen identifikation, vilket den heldragna linjen indikerar. Den 
streckade cirkeln kring ideologi, emotion och historicitet visar att dessa kan bildas, beroende på namn-
givarens avsikt. Identifikation förs också, så länge namnet finns kvar, alltid över till namnbruket 
medan övriga tre funktioner kan göra det om brukarna känner till namnets bakgrund. Hos 
invånare med platskänsla uppstår samhörighet, känsloband och historicitet i namnbruket, men i regel 
inte hos de människor som t.ex. tillfälligt är på platsen.  

 

Så länge namnet brukas, överförs identifikation alltid från namngivningen till namn-

bruket. Ideologi, emotion och historicitet kan överföras, vilket de streckade linjerna 

indikerar (som sagt beroende på bl.a. tid som passerat). För identifikation krävs enbart 

att namnbrukarna vet vilken lokal som avses med ett visst namn, medan övriga 
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funktioner kräver mer kunskap. Därför är linjen i cirkeln mellan identifikation och de 

tre andra funktionerna i namngivningen streckad i figuren; om någon eller flera av 

dessa bildats, överlappar de alltid med identifikation.  

De funktioner som uppstår i namnbruket, känsloband, historicitet och samhörighet, 

skapas utifrån kännedom om funktionerna i namngivningen. Samhörighet uppstår 

genom kännedom om samma namn, identifikation, men den kan också stärkas av att 

känna till samma emotion, ideologi eller historicitet bakom namn. Funktionen känslo-

band skapas i den positiva attityden till namnskicket och dess funktioner på en plats. 

Samhörighet och känsloband är således nära sammanlänkade. Historicitet har inte 

samma koppling till funktionerna i namngivningen, förutom identifikation, utan kan 

uppstå enbart i namnbruket om en eller flera brukare t.ex. associerar ett minne till ett 

visst namn. 

Syftet med den här uppsatsen är att utforska vilka funktioner som finns inom ett 

autentiskt område. Fokus är, som sagt, på namnbruk. I namnbruk ingår dock 

brukarnas syn på namngivning och att jag kan på så sätt undersöka vilka funktioner 

som bevarats. Vilken namngivarens definitiva intention var med ett visst namn är 

därmed inte huvudlinjen i denna uppsats, men för att studera huruvida den eller 

någon annan intention tagits upp i namnbruket har jag i många fall undersökt 

bakgrunden (se kapitel 4).  
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4. Metod och material 

I det här kapitlet presenterar jag inledningsvis det geografiska område som står i fokus 

för undersökningen. För att samla in material har jag genomfört intervjuer och här 

beskrivs intervjuernas form, vilka informanterna varit samt intervjusituationerna. 

Slutligen tar jag upp bearbetningen av materialet och kompletterande 

internetsökningar.   

4.1 Undersökningsområde 

Området som står i fokus i den här uppsatsen är Halmstad. Tätorten har cirka 66 000 

invånare och är den största staden i Hallands län (Nationalencyklopedin 2019a). I 

stadens centrum har jag avgränsat ett område som inkluderar en variation av lokaler. 

Ån Nissan skär igenom mitten av det valda området. Över ån går fyra broar, varav två 

enbart är gångbroar. Väster om ån ligger butiker, kaféer, Halmstads slott, Sankt 

Nikolai kyrka, tre parker, tre torg, en lekpark och cirka 30 gator (inklusive ett tiotal 

gränder). Öster om ån finns främst bostadsområden, stadsbiblioteket, fem parker, 

cirka 30 gator, ett torg och en lekpark. Se bilaga 1 för en karta över området.    

Halmstad är också min egen hemort. Jag har varit bosatt både i centrum och i byn 

Åled, en mil norr om staden, under många år. Mina förkunskaper är till både för- och 

nackdel under undersökningen. Till fördel eftersom jag är mycket bekant med 

området, kan beskriva det och i regel har lätt att relatera till vad informanterna pratar 

om. Jag har också kunnat välja ut platser som potentiellt är särskilt intressanta. Det är 

möjligt att någon som saknar kunskap om området hade fått fram ett lite annorlunda 

material, eftersom jag till viss del ledsagat informanterna till att tala om särskilda 

platser. För uppsatsens syfte bör detta dock inte ha haft någon nämnbar negativ 

inverkan.   

4.2 Metodval  

För att samla in material har jag genomfört intervjuer. Till skillnad från enkäter, finns 

det med intervjuer möjlighet att ställa följdfrågor, snappa upp spontana kommentarer 

och lättare komma åt passiv kunskap (Johansson 2007 s. 34 f.). Jag fann också 

möjligheten att anpassa mig efter respektive informant värdefull.  

Uppsatsen har varit en teoretiskt explorativ ansats där ortnamnsfunktionernas 

definitioner blivit mer och mer uppenbara under materialinsamlingens gång, vilket 

innebär att intervjuerna i vissa aspekter har utvecklats efterhand som jag fått mer in-

formation. Min intervjuteknik har också förbättrats markant mellan den första och 

sista intervjun. Grundtanken (som följt med genom alla intervjuer) var dock att 

undersöka vilka officiella, inofficiella och binamn i Halmstads centrum som 

informanterna är bekanta med, för att se om de 1) känner till namnens bakgrund 

(oavsett som detta är namngivarens faktiska avsikt eller ej) och 2) vilka associationer 
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som finns överlag, som minnen, känslor och attityder. Den förstnämnda punkten är 

främst till för att studera identifikation, ideologi, emotion och ev. historicitet, medan 

den andra avser att undersöka samhörighet, känsloband och historicitet. 

4.3 Intervjuer 

Jag genomförde två former av intervjuer: besöksintervjuer och gatuplansintervjuer. 

Initialt genomfördes enbart besöksintervjuer, men med syfte att få en större spridning 

i ålder så gjorde jag även några gatuplansintervjuer.  

4.3.1 Besöksintervjuer  

Totalt 22 personer intervjuades i besöksintervjuer. Sju av informanterna var 60 år eller 

äldre, fem var i 40-årsåldern, en i 30-årsåldern och 15 i tolvårsåldern. Av dessa var fyra 

kvinnor och nio män, samt sju flickor och åtta pojkar.  

Fem personer har jag fått kontakt med via en Halmstadsgrupp på Facebook. Dessa 

informanter har sannolikt haft ett särskilt intresse för Halmstad eftersom de velat 

medverka, vilket kan ha påverkat resultatet. Av resterande vuxna tillhör två mitt eget 

kontaktnät och sex stycken har jag nått genom den s.k. snöbollsmetoden: jag har fått 

kontakt med dem genom andra informanter. Dessa åtta personer har inte haft något 

uttalat intresse för Halmstads historia eller namn. Barnen har jag kommit i kontakt 

med genom kommunen. Alla deltagare har bott många år i kommunen, de vuxna från 

femton år till hela sina liv och barnen större delen eller hela sina liv.  

De vuxna informanterna fick välja om jag skulle besöka dem eller om vi skulle ses 

på allmän plats och i alla fall utom ett så genomfördes intervjuerna i hemmet. De tog 

mellan 20 och 60 minuter. Sju av intervjuerna genomfördes enskilt och tre av 

intervjuerna med två personer. Alla barn som intervjuades gick på en av Halmstads 

grundskolor. I förväg hade jag skickat ut en blankett där föräldrarna fick godkänna att 

deras barn skulle vara med i studien. Dessa intervjuer var något kortare, cirka 15 

minuter, och genomfördes i grupper om tre. Den ansvariga läraren valde ut och satte 

ihop grupperna så att eleverna skulle känna sig bekväma.   

Det finns vissa för- och nackdelar med att genomföra intervjuerna med en eller flera 

informanter och i fallet med de vuxna informanterna lät jag det ske efter deras önskan. 

I intervjuerna med två personer diskuterade de med varandra, men samtidigt tog en 

informant mer plats än den andra. Eftersom deltagande var frivilligt och det viktigaste 

var att informanterna kände sig bekväma att delta, så valde jag att låta dem bestämma. 

Huruvida det varit en eller två personer som intervjuats har inte heller påverkat 

resultatet nämnvärt. Med barnen satte jag deras trygghet i första hand, eftersom jag 

kom in som en okänd vuxen. Här var min tanke att de troligen skulle känna sig mer 

bekväma att diskutera med varandra än med mig, vilket också visade sig vara fallet i 

flera av grupperna.   
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4.3.2 Gatuplansintervjuer  

Totalt genomfördes sju gatuplansintervjuer. Sex av dessa var med kvinnor, varav fyra 

var 40–55 år och två i 20-årsåldern. Mannen som intervjuades var 32 år. Precis som 

Johansson (2007 s. 36 f.) reflekterar kring i sitt metodkapitel, visade det sig mycket 

svårt att fånga upp människor att intervjua. Omständigheterna försämrades också 

genom det kalla och blåsiga vädret, eftersom jag (p.g.a. tidsramen för uppsatsen) 

genomförde intervjuerna under vinterhalvåret. Väldigt många personer avböjde innan 

de fick veta vad intervjuerna skulle handla om och majoriteten även efter att jag 

förklarat innehållet, med hänvisning till att de var på väg till jobbet, hade ärenden eller 

var försenade.   

Till skillnad från besöksintervjuerna, spelades dessa intervjuer inte in p.g.a. miljön. 

Istället förde jag anteckningar både under tiden och efter att samtalet var slut. Dessa 

intervjuer var i genomsnitt något kortare än besöksintervjuerna, mellan 15 och 45 

minuter. Även här har alla deltagarna bott minst 15 år i Halmstad.      

4.3.3 Intervjuernas utformning 

Initialt vid varje intervju informerade jag om anonymitet och om att materialet enbart 

brukas till denna uppsats. Därefter efterfrågade jag informanten/informanternas ålder 

och hur länge de bott i Halmstad. Jag antecknade också kön. Sedan följde frågor om 

ortnamnen. Till besöksintervjuerna hade jag med mig en karta och till en början även 

foton. Kartan hämtades från Halmstads kommuns karttjänst (se Bilaga 1). Fotona 

användes enbart till två pilotintervjuer (som inte inkluderas i uppsatsen) och den 

första intervjun, därefter märkte jag att de inte behövdes. Om en plats krävde mer be-

skrivning än kartan så berättade jag hur platsen såg ut, exempelvis ”träbron vid 

biblioteket” eller ”det finns en staty här som ser ut som ett ansikte”. Det krävdes i regel 

få detaljer innan informanterna kunde orientera sig. På informantens initiativ 

användes vid ett tillfälle Lyttkens verk över Halmstads gatunamn och vid ett annat 

Google Maps. Där detta är relevant tar jag upp det i analysen. I gatuplansintervjuerna 

användes som sagt ingen karta, utan jag och informanterna samtalade om var saker 

låg genom att helt enkelt peka. 

Intervjuerna var halvstrukturerade. Inledningsvis ställdes en fråga om infor-

manten/informanterna har någon favoritplats i staden, alternativt om det finns någon 

särskild plats i undersökningsområdet som de identifierar med Halmstad. Denna 

fråga var initialt enbart tänkt som ett sätt att närma sig ämnet, men visade sig sedan 

användbar för analysen om identifikation. Därefter arbetade jag utifrån följande teman 

(utan inbördes ordning): namn på torg och lekplatser, namn på broar, namn på 

områden, gatunamn och parknamn. Om informanterna inte själva beskrev eller 

resonerade kring bakgrunden till ett namn, frågade jag om de kände till den. I regel 

började personerna spontant prata om detta efter att jag efterfrågat det en eller ett par 

gånger. Under intervjuns gång frågade jag också vad informanterna ansåg om olika 

namn och huruvida de tyckte att något ska bytas ut. Under gatuplansintervjuerna och 
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tre av besöksintervjuerna, frågade jag också hur de tyckte man ska resonera kring 

namngivningen i kommunen. Se Bilaga 2 för intervjumodell.  

Utifrån de första initiala intervjuerna ringade jag in ett tiotal gatunamn. Eftersom 

det totalt fanns ett sextiotal gatunamn i centrum var det omöjligt att diskutera alla med 

varje informant, medan flertalet av namnen på övriga typer av lokaler hann behandlas. 

Samtidigt ville jag se om och i så fall till vilken grad det finns likhet i kunskap och 

attityder till gatunamnen, så väl som till övriga lokalers namn, för att jag potentiellt 

skulle kunna spåra de olika funktionerna. De gatunamn som valdes ut och togs upp i 

de efterföljande intervjuerna var sådana som antingen de flesta kände till, som bara 

vissa kände till eller som mycket få kände till. De utgjorde en variation av namn, som 

var givna efter personer, efter platsers utseende (nuvarande och dåtida) eller hade 

okänd uppkomst. 

Intervjuerna har haft en föränderlig struktur, orsakad av att min kunskap ökade 

vartefter, vilket innebär att materialet inte är enhetligt. Det är dock tillräckligt stabilt 

för uppsatsens syfte, att analysera vilka funktioner som finns inom ett begränsat 

område. Jag kan inte precisera exakt hur många invånare i Halmstad som brukar ett 

visst namns funktioner, men jag kan ge en aning om hur etablerad en funktion är. 

Poängen med uppsatsen är också att analysera vilka namnfunktioner som syns och 

inte att försöka göra en exakt kvantitativ beräkning.   

Det hade varit önskvärt med en jämnare åldersfördelning mellan informanterna, 

men materialet kan ändå ge god inblick i vilka ortnamnsfunktioner som kommer till 

uttryck hos namnbrukare i ett par olika åldrar. Likaså hade det varit fördelaktigt att 

också intervjua människor som inte bott särskilt länge i Halmstad eller som inte var 

särskilt intresserade av staden, men just dessa faktorer innebär sannolikt också att de 

inte har intresse att delta i en undersökning om Halmstads ortnamn. Utgångspunkten 

för denna uppsats blir således namnbruk hos personer som bott en längre tid i staden.     

4.4 Materialbearbetning  

I nära anslutning till varje intervju har jag på en karta noterat det eller de nya namn 

som eventuellt framkommit. För att kunna analysera materialet har jag transkriberat 

varje besöksintervju, därefter har jag strukturerat både detta material och mina 

anteckningar från gatuintervjuerna med nyckelord. Materialet har sedan studerats 

utifrån den teoretiska bakgrund som står att finna i kapitel 3. Metoden i sig är 

kvalitativ, där jag utgår från min egen uppfattning av intervjuerna. Jag har lyssnat på 

respektive inspelning, läst varje transkription och mina anteckningar upprepade 

gånger. Jag har även jämfört dem med varandra, både i fråga om hur informanterna 

talar om ett visst namn och utifrån hur en viss funktion kan komma till uttryck hos 

olika namn.  

Transkriptionerna är enkla eftersom syftet inte är att göra någon ingående samtals-

analys för att se hur folk interagerar, utan att ta reda på vad som kommer fram om 

namnfunktionerna. Det enda jag markerat i samtalen är skratt: *skratt*, korta pauser 
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på någon sekund: (.) och längre pauser än så med: (…). Alla namn på informanterna i 

transkriptionerna är fingerade.  

4.5 Internetsökningar   

Tidigare forskning (se kapitel 2) visar att det är framgångsrikt att kombinera metoder 

i studier av urbana landskap. För att få mer information om olika namn och namn-

bruket har jag inkluderat internetsökningar. Detta ger en möjlighet att bredda 

resultatet på tre olika sätt och öka validiteten: För det första, för att få en inblick i hur 

etablerade inofficiella namn och binamn är bland allmänheten i stort. Om ett namn 

används i lokala tidningar är det sannolikt ett tecken på att det är mer vedertaget i 

namnbruket. För det andra, för att få mer information om bakgrunder till olika namn 

som inte gått att utröna ur Håkansson (1983); ofta har detta gällt just inofficiella namn 

och binamn men även vissa officiella namn (som givits efter 1983 eller som döpts efter 

personer där jag velat ha en mer utförlig beskrivning).  Slutligen också för att studera 

fall där det officiella namnet varit oklart. Jag har alltså gjort internetsökningar på alla 

inofficiella namn och binamn, på platser där det officiella namnet är oklart samt där 

bakgrunden till namnet är tvetydig, alternativt inte står att finna i Håkansson (1983). 

Vad det gäller oklara officiella namn har också kartsökningar på Halmstads kommuns 

webbplats nyttjats, eftersom fastställda namn är utsatta på officiella kartor.   

För att begränsa materialet (med tanke på att en sökning på Google har gett allt ifrån 

hundra till tusentals träffar) har jag riktat in mig på sådant som rapporterats av media 

och kommunen. Detta kan förhoppningsvis representera invånarnas åsikter och 

kännedom till ganska hög grad. Jag har alltså enbart läst sådant som skrivits i lokal-

media och på Halmstads kommuns webbplats, därför har sökorden i regel varit 

”[namn] Halmstad” och ”[namn] Halmstad Hallandsposten”. Om sökorden avvikit 

från detta mönster är de inkluderade i en fotnot i analysen. Undantaget från 

medierapporteringarna är när jag sökt efter specifika personer som fått ge namn till 

gator, t.ex. Klara Johansons gata. Då har en sökning på Nationalencyklopedins webb-

plats genomförts.       
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5. Analys 

Denna analys är indelad efter de sex namnfunktioner som beskrivs i teorikapitlet: 

identifikation, ideologi, emotion, historicitet, känsloband och samhörighet. Här 

analyseras hur de olika funktionerna tar sig uttryck, överlappar varandra och 

potentiellt förändras från namngivning till namnbruk.  

5.1 Identifikation 

Namnfunktionen identifikation innebär att ett visst ortnamn identifierar och lokaliserar 

en viss plats. Funktionens synbarhet i det undersöka områdets namnbruk, beror 

således på invånarnas kännedom om vad olika lokaler heter. När informanterna fått 

frågor om vilka namn de känner till på olika sorters lokaler, visar sig denna funktion. 

I regel orienterade sig varje person i landskapet samtidigt som hen nämnde ett 

ortnamn, genom att säga t.ex. ”Picassoparken ligger här” och visa lokalen på min 

medhavda karta. Under gatuplansintervjuerna pekade informanten åt det håll den 

aktuella lokalen fanns. I vissa fall förekom en osäkerhet kring den precisa platsen, men 

om den intervjuade var bekant med namnet visste hen nästintill alltid var lokalen låg. 

(Undantag från detta mönster skedde när jag som intervjuare tog upp en viss lokal och 

frågade vad den hette.) Som påpekas av bl.a. Kostanski (2014 s. 273) och Huldén (1993 

s. 33), är därmed plats och namn nära sammanlänkade. Att det första informanterna 

gör när de ska tala om ett visst ortnamn är att just söka upp platsen de associerar den 

till, kan ses som en bekräftelse på att identifikation är namns primära funktion 

(Andersson 1994 s. 8, 1996 s. 17). 

Informanternas kunskap om namn kan relateras till var lokalen ligger. På västra 

sidan om Nissan i undersökningsområdet (se karta i Bilaga 1) ligger centrum, där 

butiker, restauranger och biografen finns. Flera av informanterna påtalade att detta är 

det område där de rör sig mest. Majoriteten av namnen där är också familjära. Öster 

om Nissan domineras staden istället av bostadsområden, men här syns också ett Coop 

Forum och stadsbiblioteket. På den här sidan finns det betydligt fler namn som många 

av informanterna inte kände till, som Ernst Wigforss plats, Filtparken, Fredrik Ströms gata, 

Linnéparken, Torntorget och Westerbergs gata. Att dessa namn är mer obekanta, beror i 

huvudsak på att de flesta intervjuade sällan rör sig i området.   

Bland platserna med obekanta namn är Filtparken den lokal som de flesta 

människorna oftast går igenom. Den finns invid stadsbiblioteket, som invigdes år 2006 

och är frekvent besökt, och nära bron Gamletullsbron. Filtparken och Gamletullsbron 

har två aspekter gemensamma: de är platser där människor flitigt passerar och dessa 

officiella namn är ändå inte etablerade i namnbruket.  

Jag fann den officiella benämningen på Gamletullsbron med hjälp av Halmstads 

kommuns karttjänst, men endast tre informanter känner till det namnet. Genom 

internetsökningar har jag försökt finna vilket namn som brukas allmänt. I början av 

2019 hittade jag två källor. Efter att bron brann under nyårsafton år 2018 publicerade 
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Halmstads kommun, Hallandsposten och SVT Halland varsin artikel. I dessa 

förekommer tre olika benämningar: Gångbron vid bilioteket, Gångbron vid Nissan och 

Gamletullsbron (Halmstads kommun 2018a, Stohr 2018, Åkergren 2018). En ny sökning 

under våren visar dock att Gamletullsbron nu tycks brukas i alla medier. Branden har 

krävt en totalrestaurering, vilket både media och kommunen rapporterat om 

(Halmstads kommun 2019a, Halmstads kommun 2019b, Nilsson 2019). Att lokalen fått 

medial rapportering borde hypotetiskt kunna leda till att det officiella namnet spridits 

bland Halmstadsborna, men jag såg ingen tendens till det när jag gjorde mina sista 

intervjuer i mars 2019. Istället brukar majoriteten av informanterna något av de 

inofficiella Gångbron, Gångbron vid biblioteket eller Biblioteksbron till vardags (bron har 

fler inofficiella namn, vilka tas upp i avsnitt 5.2, 5.3 och 5.4). Dessa tre ortnamn är 

bildade enbart utifrån identifikation, dvs. för att orientera platsen där bron ligger: 

invid biblioteket och är gångbron över Nissan (som skiljer sig från bil- och 

cykelbroarna). Detsamma gäller även det inofficiella Biblioteksparken, vilket de flesta 

informanter nämnde som alternativ till det officiella Filtparken – vilket endast två 

kände till. Sex personer ifrågasatte huruvida denna plats har något namn 

överhuvudtaget, eftersom de menade att det enbart är ett litet grönområde. Internet-

sökningar ger få resultat från media, men visar ett fall där Filtparken används och ett 

med Biblioteksparken (Banck 2013, Kågström 2017). Slutsatsen av dessa två 

benämningar visar tydligt att ett inofficiellt namn bildas i folkmun när det officiella 

inte blivit känt av någon anledning. I dessa två fall är det uppenbart att invånarna inte 

fått kunskap om det officiella namnet – bruket kan inte relateras till huruvida de tagit 

det till sig och uppskattar det.   

Förutom nu nämnda inofficiella ortnamn finns det många andra i det undersökta 

området som med stor sannolikhet är officiellt namngivna enbart utifrån 

identifikation. (Dvs. det ligger ingen synbar eller framforskningsbar ideologi, emotion 

eller historicitet i dem.) De som kommit på tal under materialinsamlingen till denna 

uppsats är: Badhusgatan, Bankgatan, Barnhemsgatan, Brogatan, Gamletullsbron, 

Hospitalsgatan, Järnvägsbron, Kyrkogatan, Lilla torg, Slottsbron, Slottsparken, Storgatan, 

Stora torg, Österbro. (Observera att alla dessa inte tagits upp under varje intervju, utan 

enbart ett urval, se avsnitt 4.3.3.) Alla dessa ortnamn är döpta efter hur lokalen ser/såg 

ut eller vad som finns/fanns där. Utseendet hos många av lokalerna är så pass 

oförändrat att det fortfarande kan relateras till namnet. Exempelvis är Stora torg 

fortfarande en tydlig kontrast till Lilla torg, som är mycket mindre, och Brogatan leder 

fortfarande över bron. Däremot har varken Barnhemsgatan eller Hospitalsgatan kvar 

de byggnader som de en gång namngavs efter – åtminstone brukas inte byggnaderna 

som hospital respektive barnhem längre. Denna typ av namn återkommer jag närmare 

till under avsnittet om historicitet.  

De namn som är givna utifrån identifikation och som fortfarande kan relateras till 

lokalens nuvarande utseende fann informanterna sällan intresse att dröja vid. De 

pekade ut den och konstaterade varför den heter så, t.ex. säger en kvinna i 20-årsåldern 

att Brogatan heter så för att den leder över bron. De namn som givits med även en 

annan funktion i åtanke fanns det av naturliga skäl mer engagemang kring, något som 
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jag återkommer till i avsnitten 5.2, 5.3 och 5.4. Det går dock inte att säga att något namn 

uteslutande bär på funktionen identifikation för brukarna. Som jag beskrev i teoridelen 

kan ett namn vara givet med enbart identifikation i åtanke. När det tas i bruk bildas 

dock nya funktioner, eftersom invånarna inte kan undgå att få en relation till 

benämningen och lokalen (se avsnitt 5.4, 5.5 och 5.6).    

De enda namn som saknar identifikation för informanterna är således, av uppen-

bara skäl, namn som de inte vet om. Att människor är mer bekanta med 

benämningarna i det område de rör sig i ofta, visar även Johanssons avhandling där 

hon skriver att människor i regel har mer kunskap om namnen i sin närmiljö (2007 s. 

206). Det går dock inte att dra någon slutsats huruvida identifikation är starkare hos 

en viss typ av lokal, utan alla kan få namn bildade med identifikation som huvudmotiv 

dvs. namnet relaterar till det utseende som lokalen har vid namngivningstillfället.  

Från att nu ha behandlat identifikation utifrån kännedom och namnbildning, 

vänder jag blicken mot en annan fråga. Inledningsvis till alla intervjuer ställdes en 

allmän fråga om det fanns någon plats i Halmstad som informanten tyckte särskilt 

mycket om. Hos de vuxna fick jag olika parker och torg som svar, men när jag ställde 

frågan till barnen blev responsen annorlunda. Denna fråga hade från början inget 

specifikt syfte att bidra till materialinsamlingen, utan var tänkt som ett sätt att inleda 

samtalet. När barnen svarade olika affärer eller biografen, väcktes en fråga huruvida 

denna differens kunde bero på att de tolkade frågan annorlunda eller om det var en 

reflektion av olika referensramar? Troligen en kombination. De vuxna gick in i 

intervjusituationen medvetna om att vi skulle tala om Halmstads ortnamn. De hade 

också gjort ett aktivt val att delta, genom att själva kontakta mig eller tacka ja vid 

förfrågan. Även om barnen självklart kunde neka att låta sig intervjuas, innebar själva 

skolsituationen med dess auktoriteter att det var svårare. Flera av barnen verkade 

också lite ställda på ett sätt som människorna i gatuplanet (trots att de också hastigt 

hamnade i intervjusituationen) inte upplevdes. Det hade visserligen skickats hem 

lappar med tillståndsansökan till föräldrarna veckan innan, men detta tycktes 

majoriteten av barnen ha glömt eller inte noterat. Dessa aspekter påverkade svaren, 

men troligtvis handlar det också om olika referensramar. Även i tidigare studier har 

det påvisats att barn och unga känner till och använder ortnamn på ett annat sätt än 

vuxna (se Jørgensen 2002, Axelsson et al. 2013). 

Svaren om vilka platser barnen tycker om, ledde också till en annan fråga. Ortnamn 

bär på identifikation för brukarna, men används de faktiskt i orienteringen? När det 

gäller barnen tycks det höra till undantagen. I första hand lokaliserar barnen sig 

snarare med hjälp av butiksnamn:       

 
Exempel 1. Ur intervju 11. 
Intervj.: vet ni vad den bron heter 
Wilmer: det är den som började brinna 
(…) 
Intervj.: vad heter den? 
Wilmer: jag vet inte 
(…) 
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Intervj.: om ni skulle träffa nån där, vad skulle ni säga då? 
Wilmer: bron över Nissan som är gjord av trä  
Arvid: bron vid Espressohouse 
Wilmer: Bron som brann (.) nä men bron nära Espressohouse skulle jag också säga (.) 
Espressobron *skratt*  

 

I denna intervjun är ingen av pojkarna (eller flickan som också är med) bekanta med 

Gamletullsbron eller något inofficiellt namn på bron. Att det är långa pauser av 

betänketid och att jag får omformulera frågan, indikerar än mer tydligt att barnen 

aldrig funderat över huruvida denna lokal (och många andra) heter något. När jag 

frågar vad de skulle kalla platsen vid ett möte med någon där, relaterar de först till att 

bron brann under nyårsnatten 2018. (Detta är något som kommer upp i samtliga 

intervjuer med barn, vilket jag återkommer till i avsnitt 5.3 och 5.4.) Därefter påtalar 

Arvid att bron ligger nära caféet Espressohouse, varpå Wilmer skämtsamt föreslår 

Espressobron. Liknande exempel finns i alla barngrupper utom en, bl.a. detta i ett 

samtal om gator:  

 
Exempel 2. Ur intervju 10. 
Olle: där ligger ju Coop och det kallar jag bara Coop 
*skratt* 
Olle: och där ligger Coopvägen 

 

Här föreslår en pojke att en gata heter Coopvägen, för att den går framför Coop Forum. 

Varken Espressobron eller Coopvägen kan säkert klassas som inofficiella namn. Jag tolkar 

snarare dessa som benämningar barnen uppfinner i stunden för att orientera sig och 

för att de vet att vi pratar om namn (därför inkluderas de inte heller på kartan i Bilaga 

1). I exempel 1 ber jag också gruppen att förmedla ett namn på bron och när de inte 

kan det, hittar de helt enkelt på ett. Detta visar dock en tendens på hur identifikation 

kan yttra sig hos barn, på ett sätt som det sällan gör hos vuxna. I alla intervjuerna med 

barn sa någon eller några av dem att de inte brukar tänka på vad lokaler heter. Detta 

visade sig också vara sant och de orienterar sig istället med hjälp av butiksnamn. Att 

de inte brukar tänka på ortnamn, påtalade aldrig någon vuxen (däremot sa flera att de 

inte hade så mycket kunskap om namn, vilket jag återkommer till i avsnitt 5.5). Skiljer 

sig då hur vuxna brukar ortnamns identifikation gentemot hur barn gör? Under vårens 

intervjuer började jag leda in dem på detta ämne – som barnen spontant tagit upp när 

de sagt att de lokaliserar sig med affärer, eftersom de inte brukar fundera på ortnamn. 

Validiteten i detta kan självklart ifrågasättas, eftersom det rör sig om 

självuppskattning. Samtidigt är det mycket svårt att kvantitativt mäta vilka namn 

informanten faktiskt använder, både ifråga om hur denna mätning skulle gå till och 

eftersom detta troligen är till situationen betingat. Frågan kan ändock ge en 

uppskattning av vad det är som faktiskt används för lokalisering i urbana miljöer. I 

exempel 3 talar jag med en 43-årig kvinna om bakgrunden till Hospitalsgatan och hon 

glider själv in på vilka ortnamn hon använder.   
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Exempel 3. Ur intervju 15. 
Linda: nämen att vi träffas på Hospitalsgatan det säger man ju liksom inte (.) eller vi 
går Hospitalsgatan ner så säger man ju inte heller (.) det är väl i så fall att vi träffas 
mellan rådhuset och slottet eller rådhuset och Sankt Nikolai [kyrka] (.) det är ju det 
som är hur säger man (.) landmärkena (.) inte gatunamnet  
Intervj.: är det så överlag tycker du i centrum att det är landmärkena som är hur man 
orienterar sig 
Linda: vissa är det ju 
Intervj.: ja 
Linda: men sen är det ju de här huvudgatorna Brogatan, Storgatan, Köpmansgatan 
och Klammerdammsgatan  
Intervj.: ja 
Linda: Karl den XI:e (…) men där finns kanske inte så mycket andra landmärken (.) 
det är ju kyrkan är ju liksom ett landmärke och rådhuset är ju också ett 
Intervj.: mm 

 

Här påtalas det att landmärkena styr hur kvinnan orienterar sig, i kombination med 

huvudgatorna. Bland de sju vuxna informanter som jag pratat med om detta nämner 

alla ”huvudgatorna”, vilka samtliga är någorlunda överens om är de som nämns i 

exempel 3. Två informanter nämnde inte Köpmansgatan, tre lade till Stora torg och Lilla 

torg samt fyra tog upp Karl den XI:s väg. Totalt tre personer talar om landmärken och 

fyra om Gallerian/Mittpunkten och Åhléns. Av naturliga skäl har således de vuxna 

flera alternativ när de orienterar sig i Halmstads centrum, eftersom de har större 

kunskap. I namnskicket är det främst namnen på de större gatorna som brukas för sin 

identifikations skull, även om detta sannolikt är mycket situationsbundet.  

Att använda Halmstads stadskärnas namn för identifikation, vilket är namnens 

primära funktion, är således åldersrelaterat. Barn, som har markant mindre kunskap 

om namn, brukar dem mer sällan. Vuxna identifierar sig med hjälp av ortnamn, men 

också med landmärken och butiker.         

5.2 Ideologi 

Ett namn som är givet utifrån ideologi är starkt influerat av ett synsätt. Många gånger 

gäller detta lokaler döpta efter människor. I undersökningsområdet finns ett flertal 

sådana officiella namn och även ett par inofficiella. Det är benämningar som många 

informanter också är intresserade av att samtala kring. Vissa är mycket kända, medan 

andra är mer eller mindre okända. Jag analyserar i detta avsnitt de flesta av de namn i 

undersökningsområdet, som potentiellt bär på ideologi för namnbrukarna.  

Det finns fem gator som är döpta efter konstnärerna i Halmstadgruppen: Axel 

Olsons gata, Erik Olsons gata, Esaias Thoréns gata, Sven Johnsons gata, Stellan Mörners gata 

och Waldemar Lorentzons gata. Dessa män hade sin bakgrund i Halmstad och det finns 

ett museum tillägnat dem (Halmstads kommun 2019c). Gatunamnens bakgrund 

känner alla till, utom en vuxen man i 30-årsåldern. Funktionen ideologi är följaktligen 

stark i namnbruket eftersom informanterna vet vilka konstnärerna i 

Halmstadgruppen är, men det finns andra ortnamn där detta är tvetydigt – trots stor 
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kunskap om identifikation bland invånarna. Det finns exempel på detta bland både 

park-, lekplats- och gatunamn.  

Picassoparken, Gunillaparken och Pippiparken är tre kända lokaler i Halmstads 

centrum. Alla informanter känner till de två förstnämnda och, med undantag av några 

äldre, även Pippiparken (som är en lekplats). I Picassoparken står konstverket 

Kvinnohuvud, som Pablo Picasso skänkte till staden år 1971 (Halmstad 2007). 

Informanterna kallar dock statyn Picassostatyn eller statyn av Picasso, även om flera av 

de vuxna drar sig till minnes att det officiella namnet är Kvinnohuvud under intervjun.  

 

Exempel 4. Ur intervju 3. 
Intervj.: sen ser jag du har skrivit upp här Picassoparken 
Johan: ja säger inte alla Picassoparken som du har intervjuat så här långt 
Intervj.: ja jo 
Johan: det fick mig att tänka vad heter den 
(…) 
Intervj.: jag tror att den heter det 
Johan: jag tror det har fått namn efter (.) det är väl efter statyn (.) när den kom dit 
började man väl kalla den Picassoparken  
 

(Exempel 4 är ur en intervju där mannen i 40-årsåldern på eget initiativ förberett sig 

genom att fundera på binamn, därav hänvisar jag till en lapp han antecknat på.) 

Sannolikt var Picassoparken från början ett inofficiellt namn. Precis som Johan i exempel 

6 påtalar, började parken kallas så efter att statyn placerats där. Tidigare hette den 

Figaroparken. Att parken bytte namn när statyn kom dit, kan tolkas som att den 

namngivits efter statyn. Det skulle innebära att namnets primära funktion är att 

orientera statyn, identifikation, och funktionen ideologi (till Pablo Picasso) är 

sekundär. Å andra sidan kallas parken Picassoparken och inte Kvinnoparken, 

Huvudparken eller liknande, vilket kan tyda på att ideologi är primär för brukarna. I 

jämförelse med Halmstadgruppens gatunamn, där informanterna berättade om 

konstnärernas koppling till Halmstad, tycks människorna dock anse att det är statyn 

som givit parken namnet – inte Picasso. Parknamnet är till för att framhäva objektet, 

identifikation bör således vara primär och ideologi sekundär. 

I kontrast till Picassoarken kan Gunillaparken ställas. Även i denna park finns en staty, 

med namnet Gunilla som är önskat av dess donator (Alli 2009). Två av de vuxna som 

intervjuades menar att verket är uppkallat efter konstnärens dotter Gunilla. Även om 

det skulle vara så, kan det inte sägas ligga någon ideologi i Gunillaparken för brukarna 

– inte ens för de få som tror sig känna till bakgrunden. Ingen informant vet vem 

Gunilla var; följaktligen finns bara identifikation i namnet.    

Pippiparken är ytterligare ett exempel där det finns tvetydigheter kring funktionen 

ideologi. Detta är en lekplats i Norre katts park. Det officiella namnet på lekplatsen är 

Norre katts lekplats, men det nämner ingen informant. Vissa av barnen hävdar till och 

med att hela parken heter Pippiparken och bland dem säger alla lekplatsens namn före 

parkens. Det visar åter på de olika referensramarna för olika åldersgrupper. Två av de 

vuxna informanterna har aldrig hört lekplatsnamnet, medan två andra är särskilt 

utförliga kring detta namn och menar att lokalen egentligen inte får heta så (även om 
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de inte har kännedom om Norre katts lekplats). Bakgrunden till kommunens namnbyte 

är att Saltkråkan AB menade att lekplatsens namn och bruket av Pippifigurer kränker 

upphovsrättslagen (Hallandsposten 2012a). Därför gav Halmstads kommun parken 

ett nytt namn, som står på deras webbplats (Halmstads kommun 2019d). Norre katts 

lekplats brukas som sagt inte av allmänheten, men får ändå sägas bära på identifikation. 

Sannolikt skulle de som känner till Norre katts park, vilket är mycket känt, kunna räkna 

ut att lekplatsen med samma förled ligger där.  

Pippiparken är alltså från början givet av kommunen som ett officiellt namn. När det 

sedan tagits bort, har namnet behållits av brukarna och blivit inofficiellt. Namnets 

ideologi syftar för brukarna på ett verk och inte på skaparen, till skillnad från 

Picassoparken, men det tycks ändå få samma effekt. Den primära funktionen för Pippi-

parken är också identifikation, att orientera Pippifigurerna på lekplatsen, och 

funktionen ideologi att minnas Astrid Lindgren är sekundär för brukarna.  

Det finns således en tendens att när lokaler döps efter ett konstverk på platsen, 

associerar namnbrukarna i första hand namnet till det lokala verket. Även om de är 

medvetna om den ideologi som namngivaren potentiellt avsåg, blir den funktionen 

svag. I fall som Halmstadgruppens gator finns det inget fysiskt objekt (förutom gatan) 

att associera till namnen och därför blir sannolikt ideologi jämförelsevis starkare för 

informanterna.   

Jag har nu diskuterat namn med starkare och svagare ideologi som överlag är kända 

bland informanterna. Det finns ytterligare ett exempel på detta i undersöknings-

området, men där funktionen inte är helt enhetlig. Karl XI:s väg är ett gatunamn som 

alla de intervjuade känner till, eller enkelt drar slutsatsen, att den är döpt efter Karl 

den XI. Inga barn har kunskap om dess specifika bakgrund, men alla utom en av de 

vuxna kunde berätta om den.  

 
Exempel 5. Ur intervju 2. 
Intervj.: vet du varför den [Karl XI:s väg] heter det 
Stig: varför den heter det  
Intervj.: ja 
Stig: jag har läst om det (.) jag har för mig att hans (.) armé passerade där 
Intervj.: jag har hört lite olika versioner så det är roligt att höra 
Stig: jag vill minnas att jag har läst eller hört någonstans att Karl den XI och hans 
armé passerade här när de var på väg till Danmark 

Under insamlingen av materialet har det framkommit olika förslag på varifrån Karl 

XI:s väg fått sitt namn: från att (som i exempel 5) kungen passerat på väg till Danmark, 

till att han höll hov på slottet, att han anlände till Halmstad men inte fick komma in 

genom porten osv. Håkansson skriver att Karl XI ledde ett slag vid Halmstad år 1676 

och därför fick lokalen uppkallad efter sig (1983 s. 108). Detta vet dock bara en 

informant och han har Lyttkens verk över Halmstads gatunamn (1952). Även om 

invånarna inte är helt överens om bakgrunden är funktionen ideologi i Karl XI:s väg 

levande för dem. De som känner till namnet är eniga om att kungen varit i staden.  

Andersson skriver att ideologi främst är ett kommunikationsmedel för namn-

givarna (1983 s. 9 f.) I intervjuerna syns det dock att funktionen kan vara mer eller 
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mindre levande bland namnbrukarna. Hos Karl XI:s väg och gatunamnen uppkallade 

efter Halmstadgruppen är den levande. Likaså får den sägas vara det hos Picassoparken 

och Pippiparken, om än svagare eftersom namnen främst framställer objekt. 

Gunillaparken har jag redan tagit upp som potentiell kontrast, men ett ännu tydligare 

exempel är Westerbergs gata där namngivarens avsikt bestämt var ideologi.  

Namnet Westerbergs gata kom på tal under de flesta intervjuer, liksom resterande av 

de namn som hittills analyserats för sin ideologi. Två vuxna personer känner till 

Gunnar O. Westerberg, som var direktör vid Albany Nordiskafilt. Fram till år 1991 låg 

Nordiskafilt i Halmstads centrum och bland de vuxna vet alla utom tre det. Dock är 

inte direktörens namn en generell kunskap, enbart två känner till det, vilket innebär 

att namnet idag nästan bara brukas som identifikation. När ideologi analyseras måste 

man fråga – för namnbrukaren eller namngivaren? I denna uppsats talar jag om 

huruvida den är levande i namnbruket eller inte. I fallet Westerbergs gata är den nästan 

utdöd bland brukarna, medan det hos Karl XI:s väg går att se en skillnad i ideologins 

synbarhet hos barn respektive vuxna. Inget av barnen jag pratade med kände till Karl 

XI:s vägs bakgrund, mer än att de visste eller kunde räkna ut att han var kung. Utifrån 

det kan en ideologi vara mer levande för vissa generationer och mindre för andra (än 

så länge). Även om barnen kan räkna ut (eller vet) vem Karl den XI var, får funktionen 

ideologi ändå sägas vara starkare hos de vuxna som också känner till hans koppling 

till staden.  

I likhet med Westerbergs gata finns Orups gränd och Aschebergsgatan, där ideologin 

också är mer eller mindre utdöd. Till skillnad från Westerbergs gata och övriga namn 

som hittills analyserats, var dessa benämningar inga som jag genomgående tog upp 

(när inte informanten hann före). Om de behandlades, vilket skedde under 5–7 

intervjuer, var det informanterna själva som initierade detta och då i regel för att fråga 

mig vad de stod för eller för att kommentera en möjlig bakgrund. Endast en informant, 

en äldre man, känner till ideologin bakom Orups gränd och Aschebergsgatan.2      

Ideologi kan alltså variera i styrka i namnbruket beroende på invånarnas kunskap. 

Hittills har vi sett exempel på namn givna efter personer som namngivaren sannolikt 

velat hedra för sin betydelse för Halmstad, där de namnbrukare som är familjära med 

namnet vet vad hen gjort. Det finns dock ett exempel där informanterna vet att 

personen är känd på något sätt och har en koppling till Halmstad, men inte hur. Klara 

Johansons gata känner alla de tio vuxna som tillfrågades till, förutom en 77-årig kvinna 

som hävdade att Norre torg heter Klara Johanssons torg – men detta är irrelevant för 

funktionen ideologi. Endast två av dessa tio vet att Klara Johansson var författare och 

litteraturkritiker (Nationalencyklopedin 2019b). Hur ska detta tolkas? Ligger det 

ideologi i namnet för brukarna, även om de inte vet mer än att gatunamnet är givet 

efter en känd kvinna med anknytning till Halmstad? Andersson skriver att ett namn 

med ideologi är starkt influerat av ett tankesätt eller synsätt. Således bör brukarna vara 

                                                           
2Orups gränd gavs till minne av släkten Orup. Lars Orup var på 1700-talet den mest betydande 
handelsmannen i Halmstad, samt riksdagsman år 1800, och även hans söner var viktiga för Halmstad 
(Håkansson 1983 s. 136). Aschebergsgatan gavs efter fältmarskalken Rutger von Ascheberg som levde på 
1600-talet och var generalguvernör över bl.a. Halland (ibid s. 67).   
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bekanta med tankesättet för att ideologin ska vara levande, vilket i och för sig skulle 

kunna vara Klara Johansons betydelse för Halmstad. De är utan tvekan medvetna om 

att syftet med namngivningen är att hedra henne, men detta kunde räknas ut i fallen 

Westerbergs gata, Orups gränd och Aschebergsgatan likväl. Skillnaden är att Klara 

Johansons gata är relativt nyligen givet och att det dessutom finns ett konstverk på Stor-

gatan för att hedra henne (Halmstads kommun 2013). Detta är också ett av de få 

kvinnonamnen som finns. Att hon fått så mycket uppmärksamhet under 2000-talet har 

lett till att informanterna tycks mer intresserade av detta namn än de andra nyss 

nämnda. Därför kanske de påtalar att ”hon var en lokal kändis” (som en 53-årig kvinna 

i en gatuplansintervju säger) eller liknande, medan de bara säger att de inte vet, 

alternativt frågar mig om Westerbergs gata, Orups gränd och Aschebergsgatan. Möjligen 

får det ändå sägas ligga en viss ideologi i åtminstone Klara Johansons gata för brukarna, 

även om de inte kan säga exakt vem hon var. Fem informanter påpekar dock vikten 

av att ha fler kvinnor i namnskicket, när Klara Johansons gata kommer på tal. På så sätt 

symboliserar gatunamnet en jämställdhetsideologi för vissa personer, om än inte en 

påminnelse av vad hon som person stod för.   

I Halmstad tycks alla gator i undersökningsområdet som är döpta utifrån ideologi, 

vara namngivna efter kända personer med en koppling till staden. Inga av 

gatunamnen är uppenbart politiskt färgade, förutom möjligtvis Fredrik Ströms gata och 

Ernst Wigforss plats. Fredrik Ström var redaktör, författare, riksdagsman och 

stadsfullmäktiges ordförande i Stockholm, men bodde en tid i Halmstad och skildrade 

staden i en roman (Håkansson 1982 s. 87). Enligt NE var han socialdemokrat 

(Nationalencyklopedin 2019c). Ernst Wigforss plats är en ny lokal, tillkommen på 

2010-talet. Ernst Wigforss var språkvetare, författare, socialdemokrat, statsråd och 

riksdagsman med anknytning till Halmstad (Nationalencyklopedin 2019d). Bland de 

få informanter (fem respektive tre av de vuxna tog upp dessa lokaler själva) som tog 

upp dessa namn, vet två pensionärer vem Fredrik Ström var. Dessa två, samt 

ytterligare en man i 40-årsåldern, känner till Ernst Wigforss. Det går att ifrågasätta 

huruvida det låg en poäng i att namnge efter socialdemokratiska politiker, eller om 

namngivarna tyckte att Ströms och Wigforss övriga prestationer gjorde det möjligt att 

bortse från att de även var politiker.3 Oavsett är ju detta inte något som överlag 

bevarats i namnbruket, trots att Ernst Wigforss plats är relativt nybyggd. Ideologin är 

alltså svag och även identifikationen.  

Tre exempel på namn som inte har en ideologi som syftar på en person med relation 

till Halmstad, är Linnéparken, Linnégatan och Strindbergs bro. Linnéparken är relativt 

nybyggd, ligger på Östra sidan av Nissan och okänd för majoriteten av informanterna, 

det är bara en person som känner till namnet på den. Flera gör dock en koppling till 

Carl von Linné under intervjuerna, när jag berättar vad parken heter. Förbi parken 

leder Linnégatan, varifrån parknamnet härletts. Gatunamnet är alltså sannolikt 

sprunget ur en ideologi utifrån mannen Linné, medan parknamnet kommit till för att 

lokalisera att parken ligger invid gatan. Båda namnen får dock brukarna att associera 

                                                           
3 På denna plats finns flera citat ur texter Ernst Wigforss publicerade, där en viss socialdemokratisk 
anda kan skönjas. Så även om inte namnet i sig är politiskt färgat för brukarna, är platsen i sig det. 
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till botanisten, varför det får sägas att bägge bär på ideologi. Strindbergs bro är ett 

alternativt namn på Gamletullsbron. Tre personer menar att detta namn är det officiella:     

 
Exempel 6. Intervju 5. 
Intervj.: här har vi en bro till vid biblioteket  
Alf: ja 
Intervj.: vad kallar du den 
Alf: vad var det vi kallade den för (.) nä men det va rätt kul för det var det här med 
gatuteaterfestivalen  
Intervj.: jaha 
Alf: den döptes ju under gatuteaterfestivalen till Strindbergs bro  
Intervj.: jaha det har jag inte hört vad kul 
*skratt* 
Intervj.: jaha vad roligt 
Alf: där sitter en liten skylt på den här bron som de satte upp att det heter 

Strindbergs bro4  
Intervj.: jaha varför ville de att den skulle heta det vet du det 
Alf: alltså det var de gjorde ju nån föreställning med stadsvandring här under 
gatuteaterfestivalen man visste då att Strindberg hade varit i Halmstad en gång i 
tiden  
Intervj.: ja 
Alf: förmodligen bara för att vänta på tåg eller byta tåg eller nånting sånt 
Intervj.: ja 
Alf: och så föreställde de sig honom att han skulle göra en promenad i stan när han 
hade kommit fram hit till den här [platsen] och där hade han tänkt sig varför finns 
det ingen bro här 

I exemplet ovan säger Alf, som är strax över 70 år, att bron namngivits officiellt till 

Strindbergs bro under en gatuteaterfestival. Som nämnts är detta dock inkorrekt enligt 

aktuella kartor. I Hallandsposten står det att Halmstads teaterchef efterfrågat namnet 

på bron i samband med en gatuteaterfestival, men ingen från kommunen kunnat svara 

(Hallandsposten 2012b). Då anordnade han en omröstning och Strindbergs bro vann 

(ibid), varpå detta namn tycks fått viss spridning. Detta får dock klassas som ett 

inofficiellt namn. Som mannen i exempel 6 beskriver det, har man under en gatuteater-

festival hittat på att August Strindberg vid något tillfälle varit i Halmstad och bestämt 

vad bron ska heta (att Strindberg varit inblandad i namngivningen är omöjligt, 

eftersom bron byggdes på 2000-talet). Då han inte har någon direkt anknytning till 

Halmstad tycks det osannolikt att kommunen skulle ta till sig detta namn, eftersom 

det går att skönja ett mönster att de flesta namn givna i ideologi har en relation till 

staden. Vilka namnfunktioner som ligger i Strindbergs bro är inte entydigt ideologi och 

identifikation och jag återkommer till detta i avsnitt 5.4.     

Analysen i detta avsnitt visar att namngivarens ideologi avspeglar sig i namnbruket 

i olika grad – beroende på brukarnas kunskap, vilken i sin tur i hög grad kan relateras 

                                                           
4 Mina efterforskningar inkl. besök på platsen visar att det inte finns någon plakett på bron idag.  
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till ålder. Det är främst officiella gatunamn som präglas av en stark ideologi. Hos park-

namnen tenderar ideologin att vara svagare för brukarna och istället orienterar 

namnen främst ett objekt på platsen.  

5.3 Emotion 

Om emotiv laddning (här benämnt emotion) skriver Andersson att det rör sig om 

namn som ”speglar namngivarnas inställning till platserna ifråga” (1994 s. 9). I likhet 

med ideologi måste emotion vara överförd från namngivningen till namnbruket för 

att den ska leva kvar; brukarna behöver alltså känna till bakgrunden till namnet. 

Emotion är också starkt förknippad med binamn, eftersom dessa ofta är namn givna i 

känsla. Totalt finns det elva namn i det undersökta området, på åtta olika lokaler, som 

potentiellt bär på emotion. I detta avsnitt analyseras alla dessa namn.  

Kapsylparken är något av ett särfall bland dessa elva namn i det att det bildades i 

folkmun men idag är officiellt. Alla vuxna informanter och ett par av barnen kan 

beskriva bakgrunden till detta namn: 

 
Exempel 7. Ur intervju 7. 
Intervj.: men du vet varför det kallas Kapsylparken 
Karl: ja det är ju 
Ulla: alla kapsylerna från bryggeriet 
Intervj.: ja 
Ulla: där slängdes ju alla (.) där satt ju ölgubbarna där nere och drack öl och sen 
slängde de alla kapsylerna 

Förleden Kapsyl- associerar brukarna till drickande och alkoholism, vilket sägs i 

intervjuerna med omskrivningar som exempelvis ”ölgubbarna” (exempel 7), 

”alkisarna” eller ”systemets stamkunder”. (Det sista exemplet är en referens till Östra 

Bryggeriet AB som från ca 1850 till 1980-talet låg på stadsbibliotekets nuvarande plats, 

intill Kapsylparken.) Kapsylparken visar att om det är fråga om ett namn bildat i 

folkmun, alltså inofficiellt, kan även officiella namn bära på emotion för brukarna. Om 

ett binamn blir officiellt är det dock mycket tveksamt huruvida det längre kan kallas 

binamn. Nyström skriver att ett binamn förutsätter att det finns ett ”orthuvudnamn” 

(2012 s. 180). Kanske var Kapsylparken aldrig ett binamn överhuvudtaget, utan ett 

inofficiellt namn på grönområdet utanför Östra bryggeriet AB. Om detta är fallet, bör 

även inofficiella namn såväl som binamn kunna bildas utifrån emotion. Om det inte 

är så, kan binamn (precis som inofficiella namn) upphöra att vara binamn och istället 

bli officiella. Oavsett visar detta på en tendens att även officiella och inofficiella namn 

kan associeras till emotion för brukarna, om de en gång var namn bildade i folkmun 

av denna funktion. 

Huruvida det någon gång förekommit ett alternativt namn på Kapsylparken, fram-

kommer inte under intervjuerna, av kart- eller internetsökningar. Däremot visar 

internetsökningar att det framförts förslag om namnbyte på parken. En man som 

intervjuades i Hallandsposten 2016 hävdar att ”det känns svårt att säga till gäster och 
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andra att biblioteket ligger intill Kapsylparken” (Alli 2006), vilket tyder på att det 

ligger en negativ association i namnet för vissa Halmstadsbor. Han föreslår att parken 

istället ska heta Skansparken eller Apelstamsparken. Under mina intervjuer har dock 

ingen informant uttryckt någon negativ åsikt om Kapsylparken eller föreslagit ett namn-

byte. Eftersom namnet har över 100 år av hävdvunnenhet, om än kanske bara i 

folkmun, är det inte särskilt anmärkningsvärt att kommunen behåller det.  

Ett annat namn bildat utifrån emotion är Klädnypetorget (alt. Tvättnypetorget enligt 

en informant) som cirka hälften av de vuxna men ingen av barnen känner till. Internet-

sökningar ger inga resultat på detta namn, mer än att det bekräftas på Halmstads 

kommuns webbplats att det förekommer i folkmun (Halmstads kommun 2018b).5  

Detta är ett binamn på lokalen Norre torg.  

 
Exempel 8. Ur intervju 3. 
Johan: en del kallar det ju Klädnypetorget på grund av vet du den där statyn som 
står där  
Intervj.: ja det vet jag 
Johan: i fontänen för den är gjord i glas också är det några såna här gröna och det 
blev det nåt sånt här och nåt sånt här och då var det nån artikel i Hallandsposten 
de tyckte väl att de skämtade och tyckte väl det såg ut som en klädnypa då fast i 
grönt glas då 
Intervj.: jaha 
Johan: så då kallade de det klädnypan (.) så Klädnypetorget har jag hört  
*skratt* 

I exempel 4 berättar 44-åriga Johan om det humoristiska i att fontänen Neptunus liknar 

en klädnypa. Han förklarar bakgrunden till bildningen av namnet Klädnypetorget och 

säger att det var givet i humor då en staty på en central plats i staden liknar en 

klädnypa. Till skillnad från Kapsylparken är alltså namnets grund en positiv 

association, ett ”skämt” som Johan säger.   

En lokal bär fyra binamn, nämligen Gamletullsbron, som också kallas Suckarnas bro, 

Kärleksbron, Pisserännan och Bron som brann. Dessa klassas som binamn eftersom de 

står vid sidan av huvudnamnet (som dock för vissa är ett inofficiellt namn eftersom de 

inte känner till det officiella). Orsaken till att denna lokal har så många olika namn kan 

vara att invånarna är osäkra på det officiella namnet (som inte är etablerat, se avsnitt 

5.1), samtidigt som detta är en bro som ligger centralt och brukas frekvent. Först 

behandlar jag nu de tre förstnämnda binamnen.  

 
Exempel 9. Intervju 5. 
Intervj.: jag har hört att den har kallats Gamletullsbron och Biblioteksbron och 
många som inte vet som säger Gångbron  
Alf: ja där är ett som vad var det där (.) nu kommer jag inte ihåg men av anledning 
att det ligger en begravningsfirma där (.) Suckarnas bro tror jag det var nån som 
kallade den 

                                                           
5 Sökord: ”Klädnypetorget Halmstad”, ”Klädnypetorget Halmstad Hallandsposten”, ”klädnypa Halmstad”, 
”klädnypa Halmstad Hallandsposten”, ”tvättklämma Halmstad”, ”tvättklämma Halmstad Hallandsposten”, 
”tvättklämmetorget Halmstad”, ”tvättklämmetorget Halmstad Hallandposten”. 
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Suckarnas bro talar den äldre mannen i exempel 9 om, liksom en kvinna i 50-årsåldern 

under en gatuplansintervju. Det finns en begravningsbyrå vid den ena änden av bron. 

Alf säger att bron fått detta binamn eftersom den ligger där. Kvinnan berättar att hon 

har en äldre släkting, med flera bortgångna vänner, som kallar den för Suckarnas bro. 

Tre informanter menar att eftersom bron var så ful när den byggdes kallades den 

allmänt Pisserännan, medan Kärleksbron används av en barngrupp. Förälskade par satte 

fast hänglås i broräcket (innan branden) och slängde nyckeln i Nissan. Internet-

sökningar visar inget resultat för endera av dessa namn. De tycks inte heller brukas i 

dagligt tal, såsom Gångbron eller Biblioteksbron. Istället används de när brukaren vill 

uttrycka den funktion namnen var givna i: emotion. Exempelvis kan de kalla bron för 

Suckarnas bro när de är på väg till begravningsbyrån, men Gångbron i vardagen. Således 

är dessa namns primära funktion emotion och sekundära identifikation. Klädnypetorget 

tycks däremot oftast användas för sin identifikation: namnet orienterar i första hand 

”klädnypan” (dvs. konstverket Neptunus) och funktionen emotion tycks inte 

jämförelsevis vara lika stark. Hos Kapsylparken är detta än mer tydligt, eftersom här 

inte finns något alternativt namn att använda så som hur Klädnypetorget kan varieras 

med Norre torg.  

Tendensen i detta är att namn som bär på emotion ofta brukas för att lyfta denna 

funktion, men det kräver att det finns alternativa namn. Ett namn med emotion som 

blivit officiellt, brukas istället främst för sin identifikation av ett enkelt skäl: för att det 

är därför det behövs. Människorna behöver lokalisera platsen, oftare än de behöver 

lyfta känslan bakom namngivningen.   

Vad det gäller Bron som brann är den första frågan att ställa – är detta ett namn 

överhuvudtaget? Att det är en fras leder åtminstone till att graden av namnkaraktär är 

lägre i kontrast till övriga namn i denna undersökning. Samtidigt är detta en etablerad 

namnfras bland brukarna. Majoriteten av barnen kallar lokalen Bron som brann vid 

något tillfälle under intervjun, även vissa vuxna gör det och alla vet vilken lokal som 

avses med benämningen. Detta namn är åtminstone delvis sprunget ur emotion, 

eftersom det var stor uppståndelse kring branden och många av Halmstadsborna 

(åtminstone de som bor i centrum) tyckte händelsen var obehaglig. Samtidigt får det 

också sägas ligga historicitet i namnet för brukarna, vilket jag återkommer till i nästa 

avsnitt.  

Det förekommer även binamn på områden i undersökningsområdet. Rynkebo menar 

en äldre man är etablerat bland en del pensionärer. Det är ett område i Gamle tull, 

öster om Nissan, där det finns äldreboenden. Internetsökningar visar inget resultat för 

detta namn. Namnet bär på emotion såväl som identifikation, men tycks främst 

användas för sin emotion.   

Det andra området kallas Halmstads Östermalm alternativt Östra förstaden. Någon av 

dessa varianter känner tre vuxna personer till och menar att de är gamla namn, men 

som fortfarande brukas i den äldre generationen ibland.  
 

Exempel 10. Intervju 3. 
Johan: sen är det ju det här det är inte många som det här området som det är ju 
gamla höga moderna hus har du hört nåt om det eller  
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Intervj.: nej 
Johan: för det säger man ju inte så ofta numera men Östra förstaden 
Intervj.: jaha 
Johan: är väl sådär ganska men sen så har jag hört också för länge sen Stenstaden 
i och med att det var liksom det började bebyggas då för (.) början på 
nittonhundratalet för hundra år sedan lite mer kanske  
Intervj.: ja 
Johan: jag menar vid den tiden var ju de flesta hus inne i kärnan var ju av trä då så 
kommer det en helt modern stadsdel i staden som bara är sten klart det blir 
Stenstaden   
Intervj.: jaha ja vad roligt 
Johan: ja det är bara vad jag har hört alltså nån gång det var länge sen jag hörde 
nu Stenstaden … Östra förstaden hör man väl kanske lite hos de äldre fortfarande  

Johan berättar i exempel 10, att i början av 1900-talet var de flesta husen i centrum 

tillverkade i trä. När det byggdes ett område med stenhus började det således kallas 

Stenstaden, men det namnet hävdar han är utdött och jag har varken hört någon annan 

nämna det eller funnit det på internet. Däremot visar en sökning att Östra förstaden är 

det officiella namnet, som ännu brukas av Halmstads kommun (Halmstads kommun 

2019d).6 I exempel 10 framkommer det inte varför området började kallas så, men 

andra informanter berättar hur fint området ansågs vara. Därav Östra förstaden och 

Halmstads Östermalm. Huruvida dessa är smek- eller öknamn står inte helt klart, kanske 

beror det på brukaren. Inte heller tycks endera användas frekvent idag, men 

åtminstone Halmstads Östermalm är onekligen bildat i emotion och skulle sannolikt 

användas primärt för sin emotion i de namnkretsar som känner till det.  

Slutligen finns det också benämningar på områden som används av alla de 

intervjuade Halmstadsborna: väderstrecken med områdena Öster, Väster, Norr och 

Söder. Var dessa ligger är inte helt logiskt, vilket poängteras av flera vuxna 

informanter.  

 
Exempel 11. Intervju 4. 
Nils: ja vi har ju alla väderstrecken i Halmstad när man kommer från Malmö då 
kommer man ju söderifrån då kommer man ju först till Öster när man kommer in 
i Halmstad och då har man ju Östra stranden till vänster och sen fortsätter man in 
över Slottsbron så tar man till vänster då kommer man till Söder och Söder där 
ligger Västra stranden  
Intervj.: ja det är väldigt lustigt 
Nils: ja det är de och sen när du kommer över bron ska du österut då mot 
Oskarström till exempel då kör du via norr Norre port och fortsätter du rakt fram 
när du kommer söderifrån då kommer du ju till Väster  

I exempel 11 beskrivs var områdena finns. Ett par av dem börjar på kartan i Bilaga 1, 

men sträcker sig sedan bortanför. Det finns olika åsikter bland informanterna vad 

respektive namn täcker in, men alla är överens om vilken sida av staden benämningen 

hänvisar till. Dessa namn finns inte utsatta på Halmstads kommuns karta (Söder finns 

                                                           
6 Sökord ”Halmstads Östermalm” och ”’Halmstads Östermalm’ Hallandsposten” (Halmstad Östermalm 
med citattecken i sökningen). 
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däremot på Google Maps), men de syns i Hallandsposten (se Hallandsposten 2013, 

Lauffs 2017, Troff 2019). Kanske har Öster och Söder en gång uppkommit som binamn, 

men idag är alla fyra inofficiella namn. Söder associerar flera informanter till ett finare 

område, vilket därmed innebär att det ligger emotion i det för dem. Likaså Öster menar 

vissa tidigare representerade ett arbetarområde och fattigare kvarter. Väster och Norr 

tycks enbart bära på identifikation och alla fyra namnen får sägas ha den funktionen 

som primär bland informanterna. 

Alla områden som bär på emotion, utom Halmstads Östermalm och Rynkebo tycks ha 

identifikation som primär funktion för informanterna. Där funktionen emotion syns 

är den länkad till status, vilket kan relateras till att lokalerna är områden. Vissa av 

dessa namn är alltså potentiellt bildade i emotion, som Söder och ev. Öster, varpå Norr 

och Väster kommit som ett resultat av dessa redan felaktiga väderstreck. Funktionen 

emotion är alltså i vissa fall svårare att spåra än ideologi (eller historicitet, se följande 

avsnitt). Andersson skriver att funktionen ska synas i namngivningen, men detta är 

inte alltid entydigt. När namnet bara är levande i folkmun, innebär det också att det 

är svårare att göra efterforskningar.   

5.4 Historicitet 

Historicitet innebär att en individ, en grupp eller ett samhälle associerar ett visst namn 

eller namnskick till historiska händelser eller skeenden, till minnen eller erfarenheter. 

Funktionen kan bildas i namngivningen. På platser där politiker sett fog att dölja det 

förflutna av någon anledning, finns det exempel där de bytt ut namnskicket för att 

lyfta fram en alternativ historia (se kapitel 2). Det kan också vara så att en viss lokal 

namnges som en symbol för det förflutna; för att minnas något som hänt. I 

undersökningsområdet har jag dock bara funnit ett namn som uppenbart är bildat 

åtminstone delvis utifrån historicitet: Bron som brann. Detta namn, eller denna 

namnfras, uppstod ifrån en erfarenhet och bär på ett gemensamt minne för invånarna 

i det att de minns nyårsnatten när denna bro gick upp i lågor. Att jag enbart hittat ett 

namn, innebär inte att jag med säkerhet kan påstå att inga andra namngivare hade 

historicitet som avsikt, men denna typ av bildning tycks vanligare i områden som 

präglats av kolonialisering, krig eller politisk oro (se kapitel 2). Till skillnad från 

identifikation, ideologi och emotion kan historicitet dock också bildas i namnbruket. 

De tre första funktionerna är förknippade med namngivarens avsikt, men historicitet 

(liksom känsloband och samhörighet) kan uppstå oberoende av namngivarens 

intention. Det är således namnbrukarna och samhällsförändringarna som bildar 

funktionen i ett enskilt namn eller namnskicket, medan namnbrukarna håller 

identifikation, ideologi och emotion levande.   

Det finns två aspekter av historicitet: historia och minne å ena sidan, erfarenhet å 

andra sidan. Kostanski skiljer på dessa två, men jag finner det svårt att dra en skarp 

gräns mellan dem. Med historia och minne menar hon att namn är en symbol för det 

förflutna och en viktig del av platsens (i mitt fall stadens) identitet (2014 s. 281 f.). 
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Namnen tillhör staden och invånarna vill känna igen staden i dem. Erfarenheter inne-

bär att lokaler påminner om saker genom sina monument och sin stil på byggnader, 

vilket i sin tur associeras till namnet (2014 s. 287). Men det kan också vara något som 

skett på en viss plats som länkas till namnet (ibid). Utifrån detta menar jag att historia 

och minne samt erfarenheter innebär något förflutet, som ihågkoms genom ett enskilt 

namn eller namnskick och därför kan inkluderas under samma funktion: historicitet.   

I undersökningsområdet finns det ett antal enskilda namn som kan sägas bära på 

historicitet för brukarna, men även namnskicket som helhet gör det. Kostanski 

fokuserar på namnskicket och har inte plockat ut vissa namn på det sätt som gjorts i 

denna undersökning.7 Funktionen har dock visat sig vara applicerbar på båda sätten. 

Gatunamnen Barnhemsgatan och Hospitalsgatan namngavs så när det låg ett barnhem 

respektive ett hospital där (Håkansson 1983 s. 102, 168). Av alla informanter känner 

åtta till det förstnämndas bakgrund, av dessa vet fem att det funnits ett barnhem på 

Barnhemsgatan. Med undantag av vissa barn som inte kände till betydelsen av hospital, 

har alla de intervjuade dock snabbt kunnat räkna ut varför gatorna heter så, t.ex. säger 

en kvinna i 70-årsåldern: ”ja, då kanske det låg ett barnhem där förr”. Att 

informanterna kan spåra namnens bakgrund till hur staden en gång såg ut, kan tolkas 

på två sätt. Å ena sidan kan det sägas enbart vara identifikation i benämningarna; de 

orienterar platserna där hospitalet och barnhemmet låg. Å andra sidan går det att 

skönja hur namnen påminner invånarna om stadens förflutna – och hur den 

förändrats. Inte heller enbart i Halmstad, utan just dessa namn säger någonting om 

samhälls- och språkreformer. Barnhem finns ju inte längre i Sverige och hospital kallas 

idag psykiatrisk klinik eller i vissa fall (mental-)sjukhus.  

Att namnen berättar om stadsförändringar är viktigt för majoriteten av de vuxna 

informanterna. Under en gatuplansintervju säger bl.a. en 53-årig kvinna att namnen 

är något som bevaras när politikerna beslutar om mindre och större ombyggnationer 

i staden. Flera vuxna för detta på tal i samband med ”rivningshysterin”, som de kallar 

miljonprogrammet under 60- och 70-talet när många gamla hus revs och det byggdes 

nytt. Kommentarer som dessa talar för att namnskicket är ett sätt att bevara stadens 

historia och dess identitet, precis som Kostanski skriver.  

Efter samtal om Barnhemsgatans och Hospitalgatans bakgrund, har jag frågat infor-

manterna om de kan tänka sig att byta ut dessa namn nu när barnhemmet och 

hospitalet är borta. Ingen av de vuxna är positiv till detta. I motiveringarna som förts 

fram går det att spåra identifikation, historicitet eller en kombination av dessa 

funktioner. ”Det tycker jag är trevligt för nu kommer man ju ihåg just det [barn-

hemmet] man förknippar det med historia”, säger exempelvis en 64-årig kvinna om 

att behålla Barnhemsgatan. Hon påtalar historiciteten; att gatunamn blir en symbol för 

det förflutna. En annan informant trycker istället på identifikationen:  

 

 

 

                                                           
7 Kostanski tar visserligen upp Grampians, vilket nationalparken heter (2014 s. 287 ff.). Dock tolkar jag 
detta namn snarare som en symbol för alla benämningar som finns i området.  
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Exempel 12. Ur intervju 7. 
Intervj.: vad tycker du om att (.) ska man byta ut de här namnen nu när det inte 
ligger nåt barnhem där längre eller ska vi behålla det 
Ulla: det ska vi behålla 
Intervj.: ja (.) varför det 
Ulla: för att det är så inkört så om jag säger att jag ska åka till Barnhemsgatan så 
vet ju folk var Barnhemsgatan är  
Intervj.: ja 
Ulla: om det då kommer ett nytt namn där så vet ju ingen var det är  
*skratt* 
Intervj.: nä precis 
Ulla: man försöker ju byta en uppe vid kyrkogården (.) vilken gata är det då man 
försöker byta namn på (.) Jakobsgatan eller vad det är (.) man försöker byta namn 
på den men det är ju nästan omöjligt (.) folk vet ju inte vad det är då 

 

I exempel 12 säger 75-åriga Ulla att det är svårt med namnbyten, eftersom människor 

skulle bli förvirrade. Hon berättar att det gjorts försök att ändra namnet Jakobsgatan, 

men det är ”nästan omöjligt” – just p.g.a. identifikationen.8  

Generellt kan sägas att de vuxna är mer klara i sina åsikter kring huruvida namnen 

kan bytas ut och varför, medan barngrupperna resonerar fram och tillbaka. Detta kan 

dock ha påverkats av att de flesta vuxna intervjuades enskilt, medan barnen 

intervjuades i grupp. Den senare konstellationen bjuder in till diskussion på ett annat 

sätt. Även intervjusituationen kan ha påverkat detta (se avsnitt 4.3). Nedan syns hur 

en av barngrupperna talade kring nämnda fråga: 
 
Exempel 13. Ur intervju 13. 
Intervj.: men nu har vi inga barnhem längre (.) tycker ni fortfarande den 
[Barnhemsgatan] ska heta det 
Jonna: nä  
Alice: jo då kommer man ju ihåg att det låg ett barnhem där 
Jonna: nä men är det inte lite läskigt typ  
Alice: men det är väl inget fel på ett barnhem det finns det typ i Kina  
Jonna: men tänk om du bor där också heter det barnhem 
Tage: men det kanske inte hette det då (.) det kanske har kommit efteråt 
Alice: det är ju det det gjort för det kanske va det enda barnhemmet i Halmstad 
Tage: men då känner man igen gatan 
(.) 
Jonna: men ändå lite mysigt att de här gamla namnen finns kvar 
Alice: man kan koppla det till nåt  

 

I exempel 13 är barnen oense. Jonna tycker först att Barnhemsgatan ska bytas ut för att 

barnhem är ”läskiga”. Det är alltså hennes personliga känsla för det som står bakom 

namngivningen som leder till att hon först vill ändra det. Alice menar däremot att 

                                                           
8 En internetsökning (sökord ”Jakobsgatan Halmstad”) visar att det varit protester mot att byta Jakobs 
torg (som dock ligger utanför undersökningsområdet) till Hilma Hoftsteds torg, och att det skickats in 
överklaganden till förvaltningsrätten i Göteborg. Det nya namnet godkändes 2015. (Bark 2015, Stohr 
2015).     
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namnet bör bevaras, just p.g.a. historiciteten; benämningen behövs för att man minns 

vad som funnits på platsen. Hennes argument verkar få Jonna att ändra sig och ändå 

tycka att det ligger något positivt i att bevara de gamla namnen. Tage föreslår också 

att namnet kanske kommit till efter att barnhemmet försvunnit. Potentiellt menar han 

att namnet tillkom för att minnas platsen, men det är inte helt tydligt. Desto klarare 

uttrycker han vikten av identifikationen, att man ”känner igen gatan”. Exempel 13 är 

mycket likt de diskussioner som förts i övriga fyra barngrupper. Det var sällan alla 

informanter förde fram en definitiv åsikt från början, utan de resonerade fram och 

tillbaka.    

Barnhemsgatan och Hospitalsgatan kan brukas på två sätt. Just för att hitta till gatorna, 

naturligtvis, men också för att minnas hur staden (och samhället) en gång såg ut. 

Således kan identifikation eller historicitet lyftas av brukaren beroende på samtals-

situationen. Om gatunamnen tas upp för att komma ihåg t.ex. var barnhemmet låg, 

framställs Barnhemsgatans historicitet. Generellt får dock antas att identifikationen 

troligen är den funktion som är primär för brukarna hos denna typ av namn.  

Andra namn i undersökningsområdet kan invånarna också se historicitet i. Det 

officiella Filtparken liknar historiciteten hos Barnhemsgatan och Hospitalsgatan, 

skillnaden är att detta namn är tämligen okänt. Som tidigare nämnts, kallas denna park 

ofta för Biblioteksparken och det är endast två vuxna personer som är bekanta med det 

officiella namnet. Men de flesta resterande vuxna tycker att Filtparken är logiskt när de 

får höra det – om de känner till att Albany Nordiskafilt hade en industri på parkens 

nuvarande plats, vilket nästan alla gör.  

Det finns dock också ortnamn i undersökningsområdet som väcker minnen hos in-

formanterna på ett mer personligt sätt. Tivoliparken, även kallad Tivoli samt Övre tivoli 

och Nedre tivoli, är ett sådant. Idag heter denna lokal officiellt Norre katts park, men sju 

människor känner till en eller flera varianter av det gamla (numera inofficiella) 

namnet. Alla är runt 70 år, förutom en man som är i 40-årsåldern. Av dessa menar fem 

informanter att det är vanligt att Tivoliparken och dess alternativa namn brukas bland 

den äldre generationen Halmstadsbor. Under en gatuplansintervju i samtal om Norre 

katts park, berättar också en man att han i höstas mött ett äldre par som frågat efter just 

Tivoliparken. Utifrån detta tycks de numera inofficiella benämningarna vara något 

sånär levande än idag. Hallandsposten skriver också om eller nämner Tivoli eller 

Tivoliparken då och då (se bl.a. Andersson 2008, Bark 2018).  

På 1850-talet köptes parken av en privatperson och var då stängslad, berättar 

informanterna. Främst var det ”societeten” (flera av informanternas ordval) som 

vistades där. Därtill framkommer olika detaljer från olika människor. T.ex. berättar en 

kvinna att hon om vintrarna druckit varm choklad där med sina föräldrar och en man 

att han gått dit för att lyssna på dansorkestrar. Tivoliparken och dess alternativa namn 

har sannolikt bevarats helt eller delvis tack vare sin historicitet. Det är namn som får 

äldre människor att minnas det förflutna på ett personligt plan, ett samhälleligt plan 

eller både och – men det tycks inte användas särskilt flitigt i vardagen för 

identifikation. 
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Det inofficiella namnet Strindbergs bro, menar två informanter är det officiella på 

Gamletullsbron. Under ideologi (avsnitt 5.2) analyserades detta namn, men det bär 

också på historicitet för brukarna. Namnet gavs under en gatuteaterfestival och det är 

festivalen, samt händelsen när bron namngavs, som informanterna främst pratar om 

när de tar upp benämningen – inte August Strindberg. Således kan Strindbergs bro 

sägas bära på historicitet i det avseendet att namnet väcker minnen om gatu-

teaterfestivalen. Även Kapsylparken kan sägas väcka en association till det förflutna –

precis som Bron som brann gör till natten när bron brann – dels var Östra bryggeriet AB 

låg, dels att alkoholisterna köpte öl och satte sig i parken, och på så sätt bära på 

historicitet för brukarna. Huruvida den funktionen är starkare än emotion, är svårt att 

avgöra. Andra namn bildade i emotion har inte samma uppenbara koppling till 

historiska skeenden, mer än eventuellt Halmstads Östermalm. Eftersom det området 

fortfarande anses fint kan det å ena sidan inte sägas bära på historicitet, å andra sidan 

berättade ett par informanter att detta en gång i tiden ansågs vara det moderna 

Halmstad. Så på så sätt kan det väcka historicitet, i hur staden såg ut. Till skillnad från 

Kapsylparken får dock historicitet och emotion sägas vara de primära funktionerna 

eftersom namnet inte främst tycks användas för sin identifikation.            

Slutligen ska också nämnas Järnvägsbron, ett allmänt känt namn i området. I samtal 

kring denna lokal säger alla vuxna utom två, samt tre av barngrupperna, att järnvägen 

passerade där förr.  

 
Exempel 14. Ur intervju 5. 
Intervj.: ja just det just det (.) men om vi tänker den här bron här uppe [visar på kartan] 
vad kallar du den  
Alf: mm nu är vi vid det är Järnvägsbron va  
Intervj.: ja det är det (...) ja Järnvägsbron eller Röda bron det är de två jag har fått höra 
Alf: va 
Intervj.: Järnvägsbron eller Röda bron de är de två jag fått höra 
Alf: nä men Järnvägsbron för järnvägen gick ju där en gång i tiden 
Intervj.: ja jag tror att ungdomar som inte känner till det säger Röda bron 
Alf: de säger nog Röda bron ja 

I utdraget ur intervju 5 ovan frågar jag mannen i 70-årsåldern vad han kallar en viss 

bro och får som svar Järnvägsbron. De flesta barn i Halmstad säger att den heter Röda 

bron när de får frågan, ett namn som är bildat inofficiellt, även om vissa sedan lägger 

till alternativet Järnvägsbron. (Namnet ger inga resultat vid internetsökningar.) När jag 

påtalar att den även kallas Röda bron, säger Alf i exempel 5 att bron heter så för att 

järnvägen passerat där. Eftersom namnet påminner om det förflutna, associerar 

brukarna till historicitet på samma sätt som Hospitalsgatan, Barnhemsgatan och Filt-

parken. Funktionen syns dock också på ett mer personligt plan hos vissa vuxna 

informanter:   

 
Exempel 15. Ur intervju 7.    
Ulla: ja visst men sen har vi då Järnvägsbron som går den har ju också varit 
gångbro bara innan men det är cykelbro också nu va  
Intervj.: ja 
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Ulla: så är det  
Intervj.: ja just det ja (...) den kallar ungdomarna för Röda bron 
Ulla: ja Röda javisst det är ju så för att den är röd (.) och de har ju inte varit med 
om att det har vart järnväg över som jag har vart med (.) vi åkte ju också där över 
när man åkte till mormor eller nån då åkte man ju över på den bron 
Intervj.: ja 
Ulla: och där var ju järnvägen som gick över där 

I utdraget ovan påminns Ulla om hur hon åkte över bron för att hälsa på sin mormor. 

Exempel som dessa dök upp relativt ofta hos de vuxna informanterna, bl.a. berättar en 

man om hur han lyssnade på den levande musiken på Stora torg och en annan om hur 

han hälsade på sin pappa på Badhusgatan, när just dessa namn förs på tal. Detta visar 

att namn kan väcka minnen. På detta sätt är historicitet levande hos ett visst namn för 

en enskild individ, vilket även sågs hos Tivoliparken. Hos barnen sker det här ytterst 

sällan, vilket naturligtvis är åldersrelaterat.   

Kostanski finner att själva språkvalet i namnskicket är en symbol för en vald 

historia: den koloniala eller aboriginska. De svenska ortnamnen i undersöknings-

området är naturligtvis också både språk och kulturminnen, i likhet med namnen i 

Kostanskis undersökning. Samtidigt är namnskicket också specifikt länkat till 

Halmstads förflutna, även om inte alla namn associeras till en särskild erfarenhet eller 

ett särskilt minne. De är en del av stadens identitet och det är troligen en bidragande 

orsak, även om detta inte nämns explicit, till att invånarna många gånger är emot att 

döpa om lokaler.  

5.5 Känsloband 

Känsloband är ytterligare en av de faktorer som Laura Kostanski menar skapar den 

toponymiska identiteten. I avsnitt 5.3 analyserades emotion, vilken ofta är funktionen 

bakom bildningen av binamn. Till skillnad från emotion, uppstår känsloband i 

namnbruket, främst i den attityd som brukarna har till namnskicket som helhet. Namn 

och plats är nära sammanlänkade och ortnamnen är en vital aspekt av den 

toponymiska identiteten. I förlängningen innebär detta därför den förbindelse som 

invånarna har med (i detta fall) staden.  

Kostanskis resultat visar att de som var emot ett byte från de koloniala namnen 

menade att förlusten av dessa skulle innebära att anknytningen till det förflutna går 

förlorad, liksom en del av gemenskapen (2014 s. 285 ff.). På så sätt är funktionen 

känsloband kopplad till funktionerna historicitet och samhörighet för att skapa 

toponymisk identitet (ibid). När jag frågat informanter huruvida de vill byta ut ett visst 

namn kan känsloband spåras. I avsnitt 5.4 analyserar jag detta utifrån namn som 

väcker historicitet hos brukarna, men jag har även slumpvis frågat om de kan tänka 

sig att byta ut andra namn. Bland de vuxna är alla negativt inställda till namnbyten. 

Om Karl XI:s väg sa en 44-årig man att det är en trevlig tradition med kunganamn. Två 

informanter som intervjuades tillsammans fick frågan om att byta ut eller behålla Stora 

torg, varpå de svarade att det ”görs nog med förändringar i staden”. Under en 



37 
 

gatuplansintervju frågade jag en kvinna i 20-årsåldern om Storgatan skulle behållas 

eller bytas ut och fick till svar att det ”vore konstigt att byta namn på en så central 

gata”. Ett sista exempel från en intervju med en kvinna i 40-årig kvinna, som sa att 

Köpmansgatan ”hör till Halmstads historia och hjärta”. Denna attityd till att bevara 

namn, kan relateras till både identifikation och historicitet, men också till känsloband 

på så sätt att människorna helt enkelt tycker om namnen. Många är särskilt förtjusta i 

Halmstadgruppens gatunamn, men som bland exemplen ovan syns t.ex. att en man 

uppskattar uppkallelse efter kunganamn. Som nämnts, menade flera vuxna också att 

namnskicket är något som staden fått behålla under ombyggnationer. Att det är en 

viktig del av stadsidentiteten tyder på funktionen känsloband. Informanterna vill 

bevara namnen för att bevara identiteteten. Att barnen inte är lika tydliga, kan vara ett 

tecken på att funktionen inte är lika stark för dem – och inte heller den toponymiska 

identiteten.    

Känsloband påverkas alltså av andra namnfunktioner, men kan potentiellt också 

länkas till andra aspekter: ålder har redan nämnts, och kommer nu tas upp närmare, 

men även tid bosatt på orten och vilja att stanna kvar, samt namnkunskap. Alla som 

intervjuades har varit bosatta i Halmstad en lång period, de vuxna minst 15 år. 

Majoriteten har antingen levt i Halmstad hela sina liv eller växt upp här och sedan 

flyttat tillbaka, efter några år på annan ort. Det finns ett undantag, en man som bara 

bott här 15 år som vuxen. Platskänslan, attityden till platsen, påverkas av hur länge en 

person levt eller befunnit sig där (Jorgensen & Stedman 2006 s. 323). Att informanterna 

väljer att stanna på orten, präglar således sannolikt deras identitet som Halmstadsbor 

och därigenom känslan för Halmstad och dess toponymiska identitet.  

Den andra faktorn som hypotetiskt kan påvisa och påverka känsloband är namn-

kunskap, både vilka namn en brukare känner till (identifikation) och om denne är 

bekant med eventuellt bakomliggande ideologi, emotion och historicitet. Bland de 

vuxna syns en högre kunskapsnivå hos de som uppger att de har ett särskilt intresse 

för staden. De känner till fler bakgrunder, då de gärna fördjupar sig i Halmstads 

historia. Det går dock inte med säkerhet att säga om detta lett till starkare känsloband 

– snarare är det inte så. Denna funktion tycks främst bero på ålder, tid bosatt i staden 

och vilja att stanna kvar. Barnen har lägre grad av namnkunskap och är generellt inte 

lika tydliga i sina attityder gentemot namn och namnskick. Troligtvis kan detta 

relateras till ålder i första hand, men kanske också till viljan att stanna kvar i Halmstad. 

Barnen är födda här eller har bott här länge, men i två grupper talar de om var de 

skulle vilja bo.9 En pojke säger att han vill flytta till New York, en annan till Stockholm 

etc. De är sannolikt mer benägna att lämna Halmstad i framtiden, än vad de vuxna är. 

(Många ungdomar väljer ju att flytta ifrån hemstaden, ibland några år och ibland för 

alltid.) Två av de vuxna för också på tal hur deras åsikter om staden förändrats genom 

åren. Bl.a. säger en kvinna under en gatuplansintervju, att när hon var ung tyckte hon 

att det var roligt när allting förnyades, namn såväl som staden, men idag ser hon 

charmen i att bevara det förflutna. Denna undersökning är begränsad eftersom den 

                                                           
 9 Detta är inte en fråga som jag ställt under intervjuerna, utan något som kommit upp spontant i 
samtal om hur länge de har bott i staden och var de bor.  
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inte inkluderar vuxna informanter som velat flytta eller varit bosatta i staden en 

kortare tid, men sannolikt har dessa avböjt att delta också p.g.a. dessa faktorer. Detta 

innebär dock att hållbarheten i föregående resonemang inte kan fastställas, utan enbart 

är en indikation. Dock stämmer det överens med andra studier som gjorts om 

platskänsla, identitet och ålder (se Hidalgo & Hernández 2001, Pretty et al. 2003).  

De vuxna informanter som inte uttryckt ett särskilt intresse för namn eller 

Halmstad, har nästan alla inledningsvis sagt att de inte vet så mycket om namn. När 

intervjun sedan börjat, visar det sig snabbt att så inte är fallet. (Barngrupperna 

uttryckte att de inte brukade tänka så mycket på namn eller på vad platser heter, men 

här visade sig kunskapsnivån motsvara vad som sades.). Exempelvis säger en man i 

30-årsåldern så här: 

 
Exempel 16. Ur intervju 1. 
Krister: jag brukar inte tänka så mycket på sånt (.) namn och sånt (.) bara saker 
heter nåt så kanske det inte är så viktigt vad [det heter] 

 

Även vid de tillfällen människor uttryckt sig som Krister (i tre intervjuer), har det ändå 

visat sig vara av vikt vad lokaler heter. Som nämnts, utifrån historicitet och 

identifikation, men också i samtal kring vad fiktiva framtida lokaler ska döpas till 

(detta behandlades enbart under vårens intervjuer, med nio vuxna informanter). Jag 

började ställa frågan för att försöka närmare utröna hur namn kan bygga upp den 

toponymiska identiteten för invånarna.   

 
Exempel 17. Ur intervju 14. 
Intervj.: men om vi tänker på alla de här gatorna som är uppkallade efter personer 
(.) konstnärer och så (.) vad tycker du man ska ha gjort för att få en gata uppkallad 
efter sig i Halmstad 
(…) 
Malin: att (.) man ska ju ha utmärkt sig liksom (.) på ett positivt sätt tycker jag då 
Intervj.: ja 
Malin: och gärna då liksom att man ska ha gjort nånting för Halmstad tycker jag 
(.) som är något noterande och (.) de här konstnärerna [Halmstadgruppen] de har 
ju vart väldigt mycket för Halmstads stolthet 
Intervj.: mm 
Malin: nu verkligheten är ju en annan (.) det händer ju så mycket nytt hela tiden 
mycket variation (.) artister politiker de kommer ju och går på ett annat sätt 
Intervj.: ja  
Malin: tycker jag 
Intervj.: mm 
Malin: och Westerberg då han (xx) Ernst Wigforss jag vet ju inte ens vem han var 
men jag kan ju tänka mig då att han liksom verkligen var bra för Halmstad (.) och 
sen säger man ju då jag vet inte om det är i folkmun eller om det är bara som man 
hittar på (.) Jörgens pinne det är ju Trade Center  
Intervj.: ja 
Malin: och sen vet jag inte om det bara är (x) säger man då Gudruns snipa om 
badhuset 
Intervj.: jaha 



39 
 

Malin: för då var Gudrun (.) hette hon Andersson hon var också 
kommunstyrelsens eller högsta politikern var hon ju i Halmstad 
Intervj.: ja 
Malin: och då under den tiden de byggde badhuset då såg det ut som en 
uppochnedvänd båt 
Intervj.: okej så då började det kallas 
Malin: Gudruns snipa och Jörgens pinne jag vet inte om det bara är trams liksom 
*skratt* 
Malin: men jag kan ju inte se någon politiker idag som jag skulle vilja sätta på 
kartan liksom som ska få en gata uppkallad efter sig 
Intervj.: nej okej 
(…) 
Malin: jag tänker vad finns det annars för profiler såhär Per Gessle nej varför skulle 
han få en gata han får ju så jädra mycket uppmärksamhet ändå  
Intervj.: mm 
Malin: då kanske det hade vart roligare om man tagit liksom Janne Andersson 
fotbollsförbundskaptenen eller nånting liksom jag tycker att han är så himla 
folkkär  
Intervj.: ja 
Malin: och fortfarande så stolt över sitt Halmstad (.) nä men jag tycker att man 
verkligen ska ha gjort nåt bestående för Halmstad där de flesta Halmstadsbor ändå 
ska känna nåt slags stolthet över den här personen (.) man ska liksom va stolt över 
att den här personen är Halmstadbo och jag som Halmstadbo kan relatera till den 
här personen10 

 

Ovan syns ett exempel på hur en 44-årig kvinna besvarar en fråga om vilka personer 

som gator i Halmstad bör uppkallas efter. Personen ska ha gjort något för Halmstad 

som stad, säger hon, och Halmstadsborna bör känna stolthet över personen bakom 

gatan samt kunna relatera till den som Halmstadsbo. Alla de som fått den här frågan 

är överens om att ifall en lokal ska döpas utifrån ideologi, bör det vara efter en person 

som åstadkommit något för staden. Överlag ska nya lokaler få namn med koppling till 

Halmstad på något sätt.  

Malin i exempel 16 säger att nya gatunamn som namngivarna gett utifrån en 

ideologi, också bör lyfta funktionen känsloband för stadens invånare och således 

staden. Namnen ska betyda något för brukarna – de ska stärka Halmstads 

toponymiska identitet. Att då välja nutida politiker eller artister är inte lämpligt, 

menar hon. Dessa är inte bestående, utan utbytbara i dagens samhälle. Lokaler bör 

namnges med hänsyn till att invånarna ska känna igen sig i namnen framöver. De ska 

tillföra något till staden. Kontentan även av svaren från övriga informanter som fått 

denna fråga (inte alltid specifikt om namn givna utifrån ideologi, utan vissa till-

frågades mer generellt vad namngivare bör tänka på när nya lokaler ska namnges) 

visar på samma tendenser. 

För att summera beror bildningen av känsloband på brukarnas relation till namn-

skicket, vilket i denna uppsats specifika fall innebär uppkomsten av känsloband till 

                                                           
10 Gudruns snipa och Jörgens pinne analyseras inte i materialet eftersom lokalerna ligger utanför 
undersökningsområdet.  
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Halmstad. Funktionen uppstår troligen i högre grad hos de människor som valt att bo 

i staden under en längre period eller väljer att flytta tillbaka, medan den inte är lika 

stark hos de som vill flytta därifrån eller bott där en kortare period.   

I övriga avsnitt har respektive funktion analyserats hos enskilda ortnamn. Som jag 

varit inne på, går det att urskilja tendenser till att människor är mer positiva till vissa 

ortnamn. Av personliga anledningar, att de har en anknytning till Halmstad eller p.g.a. 

den emotion som ligger till grund för bildningen av vissa binamn. Ovan gav jag 

exempel på vad en man säger om Karl XI:s väg, när jag frågar om vi ska behålla eller 

byta ut sådana namn: ”Det är en trevlig tradition vi har med kunganamn och sånt. Jag 

är ju inte jätterojalistisk eller så, men jag tycker ändå det är kul.” Han uppskattar alltså 

den svenska traditionen att uppkalla lokaler efter kungar, vilket är en personlig 

attityd. I samtal om gatugruppen uppkallade efter Halmstadskonstnärerna säger flera 

människor (liksom i exempel 17) att det är trevligt att kommunen döpt gator efter 

Halmstadgruppen, eftersom de t.ex. ”satt Halmstad på kartan” (flicka ur en av barn-

grupperna). Likaså binamnen tycker många människor är humoristiska, som att kalla 

Norre torg för Klädnypetorget är ”lite roligt när det är en så fin skulptur” (man i 70-

årsåldern). Till andra namn, primärt de enbart bildade ur identifikation, syns inga 

särskilda positiva attityder till i materialet – förutom att folk inte vill byta ut dem. Det 

innebär dock inte att människor saknar känsloband till dessa namn, eftersom de är en 

del av namnskicket som helhet. Utifrån enskilda namn går det alltså att se en tendens 

att människor har en starkare positiv attityd till sådana namn som är givna utifrån 

emotion eller ideologi, samt som de associerar till historicitet.  

5.6 Samhörighet 

Att känna till samma namn skapar samhörighet mellan människor (Andersson 1996 s. 

11), likaså att känna till namnens bakgrunder. Funktionen samhörighet kan också 

uppstå via gemensamma känsloband och delad historicitet inom en grupp, vilket 

bidrar till upplevelsen av att höra samman (Kostanski 2014 s. 287). Gruppen 

identifierar sig med namnskicket (ibid). På så sätt går det att närma sig funktionen ur 

två olika vinklar, den kan skapas på två sätt. Att studera den utifrån två perspektiv, är 

dock främst relevant i områden där det finns en konflikt kring namnskicket. I den här 

uppsatsen är fallet att de som känner till samma ortnamn och samma bakgrunder, 

även identifierar sig med namnskicket till någon grad. (Jfr med Laura Kostanskis 

studie, där även de som var för att byta till ett aboriginskt namnskick, som alltså 

identifierade sig med det, var väl bekanta med det befintliga koloniala.)  

Det går att urskilja funktionen samhörighet på olika nivåer, om man ser till 

gemensamma namn. Vissa namn brukas sannolikt enbart av Halmstadsbor. Allmänt 

kända inofficiella namn och binamn som Biblioteksbron, Biblioteksparken, Bron som 

brann, Gångbron, Karl XI:s (och andra gatunamn som förkortas av ekonomiska skäl) 

och Pippiparken är exempel som visar på en familjaritet med staden, vilket stämmer 

överens med vad som visar sig i Ainiala (2010). Dessa namn är alltså inte utsatta på 
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någon officiell karta, men de allra flesta informanter vet vilken lokal de identifierar. 

Att känna till de här namnen kan således vara en del av att vara Halmstadsbo.  

Likaså att bära på funktionen känsloband till Halmstads namnskick och dess 

historicitet, som de flesta gör i någon grad, är en del av vad som bildar funktionen 

samhörighet. Det går att tänka sig att man är Halmstadsbo utan funktionen känslo-

band till staden och dess namnskick, men det är inte något som synts i denna 

undersökning. En essens av att identifiera sig som Halmstadsbo kan således sägas vara 

att bidra till stadens toponymiska identitet, genom att värna om namnskickets 

historicitet och uppleva känsloband till det. De människor på orten som inte anser sig 

vara Halmstadsbor till denna grad, kanske snarare endast ”bor i Halmstad” så att säga.   

Utöver den samhörighet som finns i identiteten som Halmstadsbo, går det dock att 

genom funktionen urskilja andra grupper och undergrupper till dessa. De två mest 

uppenbara är barn och vuxna. Samhörighet syns hos de vuxna informanterna i det att 

de har betydligt större kunskap om vilka namn som finns och deras bakgrunder. De 

allra flesta vuxna känner bl.a. till majoriteten av namnen väster om Nissan och någon 

version av ideologin bakom Karl XI:s väg. De är också mer benägna att stanna på orten, 

vilket är sammanlänkat med känsloband. Hos barnen syns inte samma grad av 

samhörighet utifrån kunskap, men de använder ett namn som de vuxna inte brukar 

frekvent (även om de känner till det): Röda bron. De orienterar sig också i första hand 

med hjälp av andra lokaler och visar stor uppfinningsrikedom genom en rad ny-

bildningar som inte syns hos de vuxna. Dessa olika aspekter tyder på att det finns 

samhörighet hos respektive grupp.    

Hos de vuxna respektive barnen går det att se grader av samhörighet inom under-

grupper. Det finns ett exempel på detta hos barnen. Under intervjuerna var de till viss 

del indelade efter kompisgäng, men inte uteslutande. En grupp bestod av tre flickor 

som använde namnet Kärleksbron sinsemellan, vilket kan tyda på samhörighet. I övrigt 

bildades funktionen på samma sätt i de olika grupperna. Att inte alla sattes samman 

efter vänkretsar kan ha påverkat resultatet, men detta enskilda namn, som bara fanns 

i en grupp, visar att det potentiellt existerar ortnamn hos barnen som bara brukas i 

mindre kretsar. Detta styrks också av det som framkommer i Axelsson et al. (2013), där 

en studie visar att barn har diverse binamn och inofficiella namn på och i en lekplats.   

 Hos de vuxna skiljer det sig primärt hos de som har ett särskilt intresse för 

Halmstad och de som inte har det. Den förstnämnda gruppen har mer kunskap än den 

andra, men inte alltid om samma namn. Studeras dessa fem personers svar, går det 

dock att se att någon eller flera av dem känner till ideologin bakom Aschebergsgatan, 

Ernst Wigforss plats, Fredrik Ströms gata, Orups gränd, Strindbergs bro och Westerbergs 

gata. Validiteten hos detta resultat är dock något osäker, eftersom vissa av dessa namn 

inte togs upp genomgående av mig utan påtalades av informanterna. Westerbergs gata 

behandlades med alla och Ernst Wigforss plats och Fredrik Ströms gata med cirka hälften. 

Att de själva valde att lyfta något eller flera av de övriga, och andra informanter inte 

gjorde det, kan dock säga något om kännedomen. 

Vissa inofficiella namn används främst av de äldre invånarna: Tivoliparken, Rynkebo, 

Östra förstaden och Halmstads Östermalm. Även en man i 40-årsåldern brukar dessa 
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(utom Rynkebo), men han uttrycker ett särskilt intresse för Halmstad. De äldre känner 

också till namngivningens bakgrund, samt lyfter historiciteten i Tivoliparken. Att bruka 

namn utifrån samma funktion, t.ex. Tivoliparken utifrån historicitet, bidrar till 

samhörighet. Dock finns det inga ortnamn som särskilt används av människor i 

medelåldern, vilket var den andra primära gruppen bland de vuxna som intervjuades 

(gruppen ungdomar var mycket liten). Däremot går namnen Gamletullsbron, 

Nordiskafilts område, Pisserännan och Suckarnas bro inte att härleda till en särskild grupp 

utifrån t.ex. ålder (förutom att de är vuxna) eller kön. 

Sammanfattningsvis kan samhörighet främst härledas till två aspekter. För det 

första, att vara Halmstadsbo och att ha bott här länge skapar med stor sannolikhet 

samhörighet. Det finns visserligen ingen jämförande grupp (dvs. som inte har bott på 

orten länge), men det jag kommit fram till styrks av resultatet från Kostanski 2014 – att 

brukarna delar funktionerna känsloband och historicitet leder till samhörighet. För det 

andra, huruvida man är barn eller vuxen. Barn känner samhörighet mellan varandra i 

sättet de orienterar sig på, i sin uppfinningsrikedom av nybildningar samt troligtvis i 

vissa binamn och inofficiella namn. Hos vuxna uppstår funktionen i deras 

gemensamma kunskap och sammanlänkningen till funktionen känsloband.     
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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera och analysera funktionerna i ortnamns-

bruket inom ett begränsat, autentiskt område. I detta avslutande kapitel kommer jag 

att sammanfatta och diskutera undersökningens slutsatser utifrån syftet och fråge-

ställningarna i avsnitt 1.1. Kapitlet är först indelat i tre avsnitt utifrån 

frågeställningarna, sedan föreslås avslutningsvis framtida forskningsfrågor.  

6.1 Ortnamnsfunktionernas synbarhet i området 

Den första frågeställningen som uppsatsen strävar efter att besvara är: vilka namn-

funktioner kan man se i materialet? Jag vill här påminna om att uppsatsens material 

fokuserar på namnbruk, även om också namngivarens förmodade avsikt ofta 

undersökts under analysens gång. Syftet med att ta upp båda är att se huruvida 

ideologi och emotion fortlever i namnbruket, men också att få en inblick i hur 

funktionerna kan förändras över tid (se avsnitt 6.4). 

Analysen visar att alla sex funktionerna (identifikation, ideologi, emotion, 

historicitet, känsloband och samhörighet) är synbara i undersökningsområdet. 

Identifikation är den primära funktionen för brukarna och förs alltid över från 

namngivning till namnbruk så länge namnet används. Som Thorsten Andersson 

skriver är identifikation namnets viktigaste uppgift (1994 s. 8), vilket även poängteras 

av Azaryahu (1996 s. 312). Relativt många namn är dessutom bildade helt utifrån 

denna funktion, med en för- och efterled som kan relateras till lokalens utseende eller 

karaktär på något sätt. Detta är ett vanligt sätt att bilda just ortnamn (Andersson 1996 

s. 22 ff.), exempelvis Storgatan för att det är huvudgatan i centrum och Kyrkogatan för 

att den gatan leder förbi Sankt Nikolai kyrka. Att bruka ortnamn för deras 

identifikation, visar sig dock variera mellan åldrar. Barn använder sig generellt inte av 

ortnamn för att orientera sig, utan istället av butiksnamn. Vuxna nyttjar namnen på 

huvudgator och torg likväl som de på landmärken och butiker.  

Ideologi avspeglar sig i namnbruket till olika grad. Det finns ett flertal namn givna 

utifrån denna funktion, men huruvida den är levande bland brukarna är inte entydigt. 

Vuxna har betydligt mer kunskap om namns bakgrund än barn. Därutöver varierar 

det mellan de vuxna som har ett särskilt intresse för Halmstad och de som inte har det, 

där den senare gruppen bara känner till vissa av de bakgrunder där namn är döpta 

utifrån en ideologi. Vilka dessa är, kan hänga samman med tidpunkten för namn-

givningen. Halmstadgruppens gatunamn och Klara Johansons gata, är mer nyligen 

givna jämfört med t.ex. Aschbergs gata och Westerbergs gata. De förstnämnda 

personerna är också mer aktuella i samhället. Halmstadgruppen har ett museum 

tillägnat dem i Halmstad och Klara Johansson har varit aktuell tack vare att hon skulle 

få en gata namngiven efter sig, samt att konstverket Klaras fåtölj sedan 2013 står på 

Storgatan. Varför bakgrunden till Karl XI:s väg också är så pass känd bland de vuxna 

informanterna är inte lika enkelt att förstå och det finns ingen entydig förklaring. 
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Kanske för att det är en central gata i Halmstad med en bakgrund som är unik, inte 

enbart namngiven efter ett rojalistiskt personnamn (som Halmstads Viktoriagatan är) 

eller en lokal kändis.  

I forskning om namnskicket på platser i förändring (p.g.a. krig, politiska oroligheter 

etc.) har det synts hur ideologi och historicitet blir föremål för en vald historia och en 

vald ideologi. Azaryahu skriver att gatunamns skenbarhet, dvs. att de är en så 

uppenbar del av vardagen, tenderar att dölja den auktoritet och legitimitet de 

representerar (1996 s. 328). Även i Halmstad (som ju inte präglats av oroligheter av det 

kraftiga slag som synts i Azaryahu 1996, Light 2004, Steffens 2007, Wanjiru & 

Mastubara 2017, Jaroslav 2018) innebär valet av ideologier ändå ett visst namnskick. 

Det finns en överrepresentation av män, vilket kan säga något om samhället, men 

också om dess förändring i att man nu (liksom på flera platser i landet) försöker 

prioritera kvinnor bland ortnamnen. Människorna i Halmstads namnskick har dock 

alla även en koppling till staden. Många gånger i landet är det önskvärt att personer 

som får ge namn åt en lokal, har en anknytning till platsen. Sannolikt kan det också 

vara ett sätt att stärka invånarnas identitet som (i detta fall) Halmstadsbor: att 

framskjuta det positiva i att dessa betydelsefulla personer har en koppling till 

Halmstad och har gjort något värdefullt för staden. I förlängningen innebär detta också 

att stadens toponymiska identitet stärks.    

Vad gäller emotion, så finns det ett antal binamn i området som är bildade utifrån 

denna funktion. Bruket av dessa är många gånger situationsberoende på ett sätt som 

namnen givna utifrån identifikation och ideologi inte är. Detta beror på två faktorer. 

Dels att de är binamn, de finns alltså även ett alternativt huvudnamn att använda, dels 

att de är bildade ur emotion. Detta leder till att de ofta används för att brukaren vill 

lyfta en viss åsikt och/eller känsla, som Klädnypetorget (humorn i att statyn ser ut som 

en eller klädnypa) eller Pisserännan (hur ful Gamletullsbron var när den byggdes). Men 

det finns också ett exempel där namnet inte primärt brukas för sin emotion längre: 

Kapsylparken, som p.g.a. att det numera är ett officiellt namn istället främst används för 

sin identifikation.  

Historicitet är den enda ortnamnsfunktionen som kan bildas i både namngivningen 

och namnbruket. I denna undersökning syns den dock främst i bruket. Bron som brann 

är det enda namnet delvis bildat utifrån historicitet, för att minnas en specifik 

erfarenhet. Majoriteten av invånarna finner det viktigt att värna om Halmstads ort-

namn, för att de bär på minnen både hos enskilda namn och i namnskicket. När 

historicitet bildas hos enskilda namn i bruket utan att namngivaren avsåg det, 

förutsätter funktionen att staden eller samhället har förändrats på något sätt, 

alternativt att brukarna associerar en ny erfarenhet till lokalen. I enskilda namn som 

Hospitalsgatan, vilket informanterna associerar dels till hur Halmstad en gång såg ut, 

dels till samhälls- och språkreformer. I namnskicket på så sätt att det är något som 

bevarats i tider av ombyggnationer av staden, det är en del av Halmstads historia och 

således en del av dess toponymiska identitet. I staden Most i Tjeckien syns detta i än 

högre grad (Jaroslav 2018) och det går att dra en viss parallell till det. Den gamla staden 

Most revs mellan 1964 och 1982, men år 1987 byggdes en ny stad med samma namn. I 
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den nya staden försöker man bevara den gamla stadens minne genom att ge gatorna 

samma namn (2018 s. 80 f.). Precis som Kostanski skriver, att namnskicket är ett uttryck 

för (vad jag benämnt) historicitet i skapandet av toponymisk identitet (2014 s. 279 ff.), 

går det att se hur detta blivit aktuellt i Most på ett annat sätt. I Kostanskis 

undersökning handlade det om vilken historicitet man ville framställa, den koloniala 

eller aboriginska, medan i Jaroslavs har man velat bevara den gamla. Eftersom det 

skett mycket stora (i Kostanskis fall potentiella) förändringar på dessa platser blir 

historiciteten mycket aktuell, men även på platser som Halmstad, där enbart mindre 

förändringar skett, är det synligt. Studierna visar samma sak: namnskicket är viktigt i 

hög grad just för sin historicitet. 

Styrkan hos funktionen känsloband varierar beroende på olika faktorer. Platskänsla, 

att ha bott länge i staden och vilja stanna kvar, är en sådan som särskilt syns hos de 

vuxna informanterna. Känsloband är dock också nära sammanlänkat med att vilja 

bevara namnskicket p.g.a. dess historicitet (som synts hos Jaroslav [2018] och Kostanski 

[2014]), vilket är mer eller mindre framträdande hos alla de intervjuade, men främst 

hos de vuxna.  

Den sista funktionen, samhörighet, syns hos Halmstadsborna som grupp. Dessa 

människor bidrar till stadens toponymiska identitet, genom att värna om namn-

skickets historicitet och hos dem bildas känsloband till namnskicket. Det finns också 

vissa inofficiella namn som man behöver vara Halmstadsbo för att känna till: dels 

namnen som är bildade utifrån ideologi men ofta brukas i mer ekonomisk form, dels 

namn som Bron som brann. Ainiala (2010) visar att namnbruket ger insyn i brukarnas 

identifiering med platsen och de använder en viss typ av inofficiella namn för att visa 

på det, något som även denna uppsats visar en tendens på. Det uppstår dock också 

samhörighet i olika undergrupper tack vare att de känner till samma namn och 

bakgrunder. Mest tydligt är detta bland åldersgrupperna, där barnen har betydligt 

mindre kunskap överlag i kontrast till de vuxna.  

Alla namnfunktioner är således synliga, men detta visar också hur de överlappar 

varandra och är situationsbundna. Om ett visst namn är givet utifrån olika funktioner, 

kan en viss funktion lyftas i olika sammanhang beroende på brukarens syfte. Likaså 

uppstår samhörighet mellan människor i olika grupper tack vare namnen, vilket också 

kan bero på situationen. Funktionerna som bildas i namngivningen och (potentiellt) 

förs över till namnbruket, kompletterar också varandra. De i namngivningen är en 

förutsättning för den toponymiska identitet som bildas med de funktioner som 

uppstår i namnbruket.   

6.2 Ortnamnsfunktioner i relation till lokal- och namntyp 

I inledningen ställdes också frågor huruvida en viss ortnamnsfunktion är vanligare 

bland vissa lokaler än andra, samt om en viss funktion kan länkas till om ett namn är 

officiellt, inofficiellt eller ett binamn. 

Alla namn bär på identifikation för brukarna, oavsett typ av lokal och namn. Med 

undantag av vissa binamn som är bildade ur emotion, är identifikation också den 



46 
 

primära funktionen för invånarna. Som nämnts, brukas binamn bildade ur emotion 

ofta situationsbundet och just för att lyfta denna funktion. De är den enda namntyp 

där det är relativt vanligt med en annan primär funktion är identifikation. De kan inte 

länkas till någon särskild sorts lokal, mer än att det tycks ovanligt bland gatunamn. 

Det beror troligtvis på att gatunamn är mer etablerade än lokaler på andra typer av 

namn. Både i att de är tydligt skyltade och att de många gånger har längre hävd. I 

materialet till denna uppsats syns alternativa namn på parker, broar och områden 

(som alltså inte bara är för mer ekonomiskt bruk), men inte på gator eller torg. Det 

ligger i binamnens natur att de är alternativa, många gånger just eftersom de brukas 

för funktionen emotion. Användandet av dem är för det mesta situationsbundet, för 

att lyfta en viss känsla. När ett binamn upphör att vara just binamn – som i fallet av 

det numera officiella Kapsylparken – är inte längre dess primära funktion emotion, utan 

identifikation.       

Ideologi kan däremot associeras till en viss typ av lokal och namn: gatunamn och 

officiella namn. Det finns också vissa parknamn och ett bronamn som brukarna 

associerar ideologi till, men i betydligt lägre grad. I första hand länkar de dessa 

parknamn till ett objekt på platsen och inte ideologi, och i fallet Strindbergs bro är 

historiciteten starkare än ideologin. Således går det att dra slutsatsen att funktionen 

ideologi är starkare hos gatunamn givna utifrån ideologi, än hos andra lokaltypers 

namn. Andra undersökningar har främst studerat gatunamn utifrån ideologi och 

historicitet (se Light 2004, Steffens 2007, Wanjiru & Mastubara 2017, Jaroslav 2018). 

Orsaken till detta är sannolikt att gatunamn är mer beständiga än andra typer av 

namn. I mitt material, bland Gunillaparken (som dock inte bär på någon ideologi bland 

brukarna, utan enbart potentiellt i namngivningen), Picassoparken, Pippiparken och 

Strindbergs bro, är det endast Pippiparken som är givet officiellt från början. 

Picassoparken är bildat i folkmun, medan övriga två namn kommer från privatpersoner, 

Gunillaparken från att en person önskade namnet Gunilla på skulpturen, varifrån även 

parken fick detta namn. Det är alltså ingen medveten ideologi från kommunens sida. 

Strindbergs bro förblir inofficiellt. Namn givna med ideologi tenderar också att få 

binamn bland brukarna, som att Axel Olsons gata kallas Axel Olsons i folkmun eftersom 

det är mer ekonomiskt. Orsaken till detta är naturligtvis att lokaler döpta efter 

personer många gånger är långa, jämfört med andra namn.  

Historicitet kan vara en avsikt i namngivningen, men eftersom det bara finns ett 

sådant exempel i denna uppsats går det inte att dra några slutsatser kring detta. 

Funktionen är dock, som sagt, synbar i namnskicket – liksom känsloband och 

samhörighet. Dessa är nära sammanlänkade och kopplade till namnskicket som 

helhet, på ett sätt som övriga tre funktioner inte är. Således är det svårt att se om dessa 

uppstår hos en viss lokal eller en viss typ av namn. Det går dock att se att samhörighet 

särskilt kan länkas till gemensamma inofficiella namn och binamn.  
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6.3 Ortnamnsfunktioners förändring över tid 

Ortnamnsfunktioner är inte statiska i namnbruket. Den enda funktionen som 

garanterat följer med från namngivning till namnbruk är identifikation, så länge 

brukarna vet vilken lokal ett visst namn identifierar och orienterar. I 

undersökningsområdet finns det också vissa namn som alla intervjuade – oavsett ålder 

– känner till. Övriga tre funktioner som kan bildas i namngivningen, varierar i 

huruvida de förändras. Ju mer nyligen givet ett namn associerat till ideologi är, desto 

mer sannolikt att ideologin är levande i namnbruket. Halmstadgruppens gatunamn 

och Klara Johansons gata är mer nyligen givna än t.ex. Aschbergs gata och Westerbergs 

gata. De förstnämnda är också mer aktuella i samhället. Eftersom dessa namn många 

gånger är eller har blivit officiella, fortlever identifikationen även om ideologin dör ut. 

Vad det gäller emotion, är dock fallet annorlunda. Ofta är dessa binamn, och när 

människorna känner till binamnet känner de också till dess bakgrund. Orsaken till det 

är att dessa namn används situationsbundet i betydligt högre grad än andra namn. 

Eftersom dessa är alternativa namn som främst är levande i folkmun, är det sannolikt 

så att deras funktion inte förändras över tid så länge de brukas inofficiellt. Om namnen 

däremot skulle bli officiella (som i fallet Kapsylparken) är inte längre funktionen 

emotion primär och den kan på sikt till och med försvinna ur namnbruket (liksom den 

kan hos namn med ideologi).  

I teorin borde historicitet, som bildas i namngivningen, också behöva bli ihåg-

kommen i namnbruket för att överleva. I denna undersökningen är dock Bron som 

brann det enda namn som delvis är bildat utifrån historicitet. I detta fall är det ett 

binamn, som mest sannolikt kommer att brukas så länge människorna kommer ihåg 

branden och den är aktuell för dem. Där historiciteten bildas i namnbruket beror det 

på vilka associationer som skapas. Vissa är länkade till ett visst namn, precis som Bron 

som brann, men också bl.a. Tivoliparken. Detta namn är det nästan bara äldre som minns 

och således går det att tänka sig att namnet i hög grad försvinner med den 

generationen. Historicitet är också något som bildas över tid i namnbruket, liksom 

känsloband och samhörighet. Samhörighet har visat sig vara starkare bland vuxna, i 

det att de har fler gemensamma namn, så på så sätt förändras funktionen när 

människor går från barn till vuxna. Eftersom funktionen känsloband är nära 

sammanlänkad med både samhörighet och historicitet, blir även den många gånger 

starkare när barn blir vuxna. Detta är dock sammanlänkat med platskänsla och det är 

ingen garanti att ett barn som är fött eller har bott sedan ung ålder i Halmstad kommer 

att utveckla en sådan platskänsla (liksom visat sig i Hidalgo & Hernández 2001 och 

Pretty et al. 2003) – eller känsloband.   

I andra studier har vi sett att om namnskicket förändras, så förändras den 

toponymiska identiteten. För att det skulle ske en kraftig förändring av den 

toponymiska identiteten i Halmstad – och av de tre funktionerna som bildas i 

namnbruket – skulle alltså själva staden behöva genomgå en stor förändring. 
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6.4 Avslutning 

Denna uppsats inleddes med att konstatera att ortnamn är mer än bara ord. Ändå 

passerar de oss många gånger obemärkt förbi. De är en så självklar del av platser att 

vi många gånger knappt ens tänker på dem. Ofta inte förrän det blir tal om att byta ut 

namn eller namnge nya lokaler, så visar det sig hur viktigt det är vad platser heter. 

Ortnamnsfunktioner är därför ibland svåra att fånga, särskilt när det ska studeras i 

namnbruket. I denna explorativa ansats har vi sett hur namnfunktioner kan bildas och 

fortleva, samt hur de kan bygga upp den toponymiska identiteten. Men den lämnar 

också utrymme för framtida forskning. Det är av intresse att undersöka 

ortnamnsfunktioner på fler platser och utifrån fler sociolingvistiska vinklar. Att också 

låta platskänsla var ett tydligare begrepp att utgå ifrån är lämpligt, för att se hur det 

påverkar namnbrukets funktioner. Även fortsättningsvis är det fruktbart att bruka en 

kombination av metoder för att studera huruvida ett namn och dess funktioner är 

etablerade eller inte, eftersom informanternas kunskap om ortnamn inte sällan är 

passiv. Utan tvivel är ortnamnsfunktioner viktiga i både samhället och 

namnforskningen, och denna uppsats är en pusselbit i förståelsen av dem.    
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Bilaga 1.  

Karta över undersökningsområdet. 
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Siffrorna på kartan indikerar lokaliteter som har inofficiella namn, binamn, eller 

officiella namn som ej är utmärkta på originalkartan. Namnen som står i kursiv är 

inofficiella eller binamn. Kartan är hämtad från Halmstads kommuns karttjänst: 

https://karta.halmstad.se/# (hämtad 2019-05-01). 

 

1. Norre katts lekplats; Pippiparken. 

2. Tivoliparken; Tivoli; Övre och Nedre tivoli. 

3. Ernst Wigforss plats. 

4. Rynkebo. 

5. Klädnypetorget; Klara Johanssons torg. 

6: Järnvägsbron; Röda bron. 

7. Biblioteksbron; Gångbron; Gångbron vid biblioteket; Strindbergs bro; Pisserännan; 

Suckarnas bro; Bron som brann. 

8. Biblioteksparken.  

9. Nordiskafilts område. 

10. Figaroparken. 

11. Östra förstaden; Halmstads Östermalm. 
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Bilaga 2 

Intervjuupplägg 

1. Har du någon favoritplats i Halmstad? (Alt. finns det någon särskild plats som du 

identifierar med Halmstad?) 

 

2. Vilka namn känner du till? Känner du till bakgrunden till några namn? Vad tycker 

du om namnen? 

• Parker och lekplatser? 

• Broar?  

• Gator? 

• Torg? 

• Områden? 

 

3. Nu ligger det inget hospital på Hospitalsgatan eller barnhem på Barnhemsgatan. 

Ska vi ändå behålla de namnen eller ska vi byta ut dem? (Denna fråga har också 

ställts oregelbundet om slumpvis valda andra namn som inte kan kopplas till 

historicitet.)  

 

4. Finns det något mer du vill ta upp? 

 

Tilläggsfrågor under vårens intervjuer:  

 

5. Hur orienterar du dig i centrum? (Med hjälp av ortnamnen eller något annat?) 

 

6. Hur tycker du man ska tänka när platser får nya namn? (Vad ska en person ha 

gjort för att få en gata uppkallad efter sig?)  

 

  
 

 


