
Protokoll fört vid Seminariet för nordisk namnforskning 21 mars 2018 

 

 

Vid dagens seminarium föreläser Line Sandst under titeln ”Diskursen for propriers placering i 

byen – sådan bliver tekst til navn og andre gråzoner”. Föredraget bygger på hennes nyligen 

färdigställda avhandling.  

 

När s.k. språkliga landskap tidigare har undersökts har liten eller ingen hänsyn tagits till att en 

betydande del av den text man möter i landskapet utgörs av namn. Detta tog Sandst avstamp i 

när hon gjorde sin avhandling, i vilken hon undersökte namnen inom några bestämda områden 

i Köpenhamn. Eftersom proprialitet uttrycks på många vis – genom färger, textstorlek, skyltar-

nas placering etc. – är undersökningen multimodal. Därför har namnen inom undersöknings-

områdena fotograferats.  

 

Det kanske viktigaste sättet att visa att något är ett namn är placeringen av namnskylten. Detta 

kallar Sandst ”diskursen for propriers placering”. Sandst visar exempel på skyltar ovanför och 

kring butiksingångar samt skyltar som sticker ut från fasaden. Sådana exempel är inom denna 

diskurs. Men detta är bara en s.k. proprialiseringsstrategi. Proprialitet kan också ges genom 

förställda lokalitetsbeskrivningar, t.ex. Café Sommarsko och Restaurant Flammen. Ett annat 

sätt är genom särskilda ”navnedannelser” som saknar en homonym motsvarighet i talspråket, 

t.ex. G4S, vilket uttalas som engelska G-force.  

 

Sandst redogör för några exempel ur sin avhandling. Ett sådant är glassbaren Paradis. Med 

hjälp av multimodala strategier, närmare bestämt att is i paradis står i en annan färg än parad, 

visar skylten att här säljs is (d.v.s. danska för glass). Ett annat exempel är restaurangen 

Pizzahuset som har en homonym i appellativet pizzahuset. Men genom att namnet står inom 

diskursen för propriers placering framgår att det likväl är ett namn.  

 

Mot slutet kommer Sandst in på gråzoner. En svårlöst fråga är t.ex. hur man ska tolka det när 

icke-namn är placerade på ställen där namn brukar vara.  

 

Till sist berättar Sandst att hon vill jobba vidare med namn i stadsmiljö, men i högre grad an-

vända informanter för att ta reda på hur namn och andra språkliga uttryck används och uppfattas 

i praktiken.  
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