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I dag är högre namnseminariet indelat i två. Först presenterar Björn Lundquist sin del om lä-

get för samisk och meänkielisk ortnamnsvård i dag. Därefter berättar Katharina Leibring om 

den nya personnamnslagen.  

 Björn Lundquist inleder med en kort historik om samiskan och dess ortnamnsvård. Sa-

miskan utgörs av flera olika språk. Gränserna mellan språken är ingalunda så klar som kartor 

kan ge sken av, t.ex. har tvångsförflyttning söderut av nordsamer skett. Samiska ortnamn 

skrevs förr på en blandning av syd- och lulesamiska på ett sätt anpassat till svenska. Från 70-

talet och framåt har det dock skapats flera olika ortografier anpassade till de olika samiska 

språken. I dag finns flera utmaningar kopplade till detta. T.ex. vill pitesamiska "revitalister" 

skapa en ny ortografi i stället för den nuvarande lulesamiska. Om denna ortografi blir god-

känd av sametinget, måste de då 2 000–3 000 pitesamiska ortnamnen ses över? Ett annat ex-

empel är var gränsen mellan syd- och umesamiska går och därmed vilken ortografi som ska 

användas var. Därom finns olika meningar. 

 Därefter går Lundquist över till meänkieli. Också här finns ortografiska utmaningar. 

Meänkieli kan indelas i tre dialektområden: ett kring Pajala, ett kring Gällivare och ett kring 

Kiruna. Hur ska då ortnamn stavas på meänkieli? Här finns olika idéer. Vissa vill ha tre olika 

skriftnormer i enlighet med de tre dialektområdena. Vissa vill att det ska stavas som i Pajala. 

Den dialekten ska avvika allra mest från standardfinska. Vissa vill att det helt eller delvis ska 

anpassas till standardfinska. Här finns ingen konsensus. Det antyds dock att de sistnämnda 

kanske utgör "den tysta majoriteten".  

 Efter detta börjar Katharina Leibring sin presentation som också den inleds med en kort 

historik. Den förra namnlagen trädde i kraft 1983. Under 90-talet fick namnlagen en allt mer 

liberal praxis. Det började med liberaliseringen av utländska namn efter att namnet Beachman 

godkänts. Sedan följde även svenska namn. T.ex. godkändes efternamnen Tvärnit år 2006 och 

Modersveaborg år 2011. I praktiken var det egentligen endast namn med von, de och af som 

skyddades. Det fanns därför behov av en ny namnlag. En parlamentarisk utredning gjordes 

2010–2013 och följdes av ett betänkande 2013. Lagen godkändes och började tillämpas i juli i 

år.  

 Leibring förklarar nu viktiga delar av den nya namnlagen. Det finns numer en namn-

myndighet, Skatteverket, istället för de tidigare två, då också Patent- och registreringsverket 

var det. Vanliga efternamn med fler än 2 000 brukare har blivit fria att ta för alla. Dubbla ef-

ternamn är nu tillåtna och inga nya mellannamn får tas. Förväxlingskriteriet har skärpts när 

det gäller nya namn. Ytterligare kan nämnas att man får byta namn flera gånger, att syskon 

kan få olika efternamn och att det är lättare att ta ett patro- eller metronymikon. Hur har då 

den nya lagen mottagits? Klart är att det har blivit en "anstormning" av nya ärenden. 29 000 

ansökningar har gjorts på två månader, vilket lett till långa handläggningstider. Man får dock 

invänta att en praxis utarbetas innan man vet vad lagen faktiskt kommer att innebära.  
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