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1. INLEDNING 

Löjtnantsdottern Concordia Fredrika Rosalie föddes 1838 i Sun-
nanå, nära den blivande staden Skellefteå, som första barnet i 
syskonskaran Elis Bruno (f. 1840), Tekla Brunhilda (f. 1842), 
Oskar Brynolf (f. 1844), Berta Victoria (f. 1846), Gustaf Bernhard 
(f. 1849) och Blända Josefina (f. 1853).1 De här sju barnen fick 
åtminstone ett namn vardera som alla för Skelleftebygden2 och 
tiden var ovanliga dopnamn. Att välja ovanliga dopnamn till 
barnen visar fantasi hos namngivaren samt implicerar en öns
kan om att barnet skulle bli ensamt, eller i varje fall nästan 
ensamt, i bygden om att bära namnet. 

Nu för tiden anses en viktig del av en persons identitet 
vara förknippad med dopnamnet och nyblivna föräldrar lägger 
därför ner mycket kraft, tid och kanske också fantasi på namn-
givningen av babyn. Eftersom varje modern familj får relativt få 
barn är också namngivningen ganska exklusiv. För något hund
ratal ar sedan föddes fler barn i varje familj och spädbarnsdöd
ligheten var högre. Hade ett dopnamn trots allt en lika stor be
tydelse på den tiden och ägnade föräldrarna lika mycket tid åt 
valet av dopnamn då? Den här frågan har inget enkelt svar, 
men exemplet ovan tyder på att det åtminstone fanns ett in
tresse för val av nya dopnamn i Skelleftebygden under 1800-
talet. 

Kopplingen mellan dopnamn och identitet leder in på en 
fokusering av namngivningstillfället där hela kontexten ställs i 
centrum: samhällsförhållanden, namngivarens smak, intressen 
och känslor samt namngivarens möjligheter och förmåga att 
känna till eller bilda namn (se Andersson 1996:34). 

1 Källa: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 181, rad 16; vol. 52, s. 205, rad 25; vol. 
52, s. 225, rad 30; vol. 53, s. 28, rad 30; vol. 53, s. 56, rad 13; vol. 53, s. 104, rad 
31; vol. 54, s. 170, rad 7. 
2 Som basbegrepp för benämningen av undersökningsområdet används 
Skelleftebygden. 
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I de fall då namngivaren väljer ett nytt och därmed ovanligt 
dopnamn är kontakter mellan namngivare och blivande namn
givare viktiga för att namnnovationen3 ska få fäste inom ett om
råde när det första belägget väl är introducerat. 

För att förstå namngivnings- såväl som namnspridnings-
processen måste alltså både sociologiska, historiska och kultu
rella aspekter beaktas. Studiet av dopnamn kan därför vara 
högst belysande som mentalitetsdokument. Av stort intresse för 
den här avhandlingen är givetvis innovations- och diffusionste-
ori liksom andra samhällsvetenskapliga teorier som syftar till 
att förklara status och hierarkier, vilket är problemområden 
som är centrala inom forskningsprojektet Kulturgräns norr: För
ändringsprocesser i tid och rum, dit min avhandling kan anknytas. 
Projektet finansieras sedan 1996 av Stiftelsen Riksbankens jubi
leumsfond och leds av professor Lars-Erik Edlund. (Se Edlund 
1999:27-52.)4 

1.1 SYFTE OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR 

Under 1800-talet sker en tydlig förändring i det svenska namn
skicket. Förhållandet på 1700-talet karaktäriseras av Otterbjörk 
(1979b:36) som "namnfattigdom", medan 1800-talet beskrivs 
som en "namnexplosion". Val av dopnamn och namngivning 
blir då friare, och mängder av namn lånas in eller nybildas 
(Otterbjörk 19790:36 ff.). Den enda förklaring som ges, eller an

3 Som basbegrepp i avhandlingen används novation. Vid citat av andra fors
kare används dock den motsvarande termen innovation då de själva använ
der denna. 
41 ett flertal andra undersökningar inom projektet studeras innovationer och 
diffusion. Lars Olov Sjöström undersöker således nya festseder, klädedräk
ter, matvanor o.s.v. i Skellefteå, och Daniel Lindmark studerar frontlinjerna 
mellan traditionalism och modernitet utifrån katekesbytet i Skellefteå socken 
under perioden 1810-1880 (Sjöström 1997; Lindmark 1997; Edlund 1999:43 
f.). 
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tyds, av namnforskarna till denna mängd nya dopnamn är det 
framväxande flernamnssystemet (Utterström 1995:12). 

Syftet i den här avhandlingen är att studera denna s.k. 
namnexplosion inom namngivningen. Därigenom kommer jag 
också orsaken till namnskickets nydaning närmare. Undersök
ningen genomförs ur ett socialt perspektiv genom att namnsys
temets förändring kopplas till de sociala omställningar som 
sker i samhället under den tid då namnbärarna i mitt material 
föds, d.v.s. 1791-1890. Området som jag har valt att studera är 
Skelleftebygden (se närmare kap. 4). 

I vid mening är alltså avsikten med avhandlingen att söka 
finna de bakomliggande värderingar som valet av dopnamn 
kan rymma. Mer specifikt är avhandlingens syfte att undersöka 
och klarlägga nya dopnamns introduktion och första sprid
ningsfas samt nya namngivningsmönster inom ett begränsat 
geografiskt område (Skelleftebygden) och under en begränsad 
tid (1791-1890). 

De frågeställningar som behandlas i avhandlingen berör 
nya dopnamn och namngivningsmönster. Först redogör jag för 
vilka de nya dopnamnen är och vilken social gruppering som 
introducerar dem. Därefter behandlas framväxten av det nya 
namngivningsmönster som utgörs av flernamnssystemet, såväl 
systemet i sig som detta system i kombination med de nya 
namnen. Slutligen har jag för avsikt att diskutera hur sprid
ningen av de nya dopnamnen går till efter den första introduk
tionen samt att ställa upp en generell modell för namnsprid
ning inom området. 

1.2 URVAL, AVGRÄNSNINGAR OCH AVVÄGNINGAR 

Åtskillig information ryms i de tillgängliga källorna. Av bety
delse för mig är information om tidpunkten för ett barns fö
delse liksom det nyfödda barnets boendeort eller boendeby 
samt dess kön. Även föräldrars, syskons och i vissa fall även 
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far- och morföräldrars dopnamn äger relevans för främst de 
delar av avhandlingen där nya namngivningsmönster behand
las. En viss betydelse har också uppgifter om vid vilken ålder 
ett barn, som aldrig nådde vuxen ålder, dog, eller hur gammalt 
barnet var när det flyttade från regionen. 

Annan information som ligger till grund för avhandlingen 
är faderns yrke vid barnets födelse, eller, i de fall då denna no
tering saknas i födelse- och dopboken, det yrke som fadern 
hade senast fem år före eller efter födelsen, liksom barnets äk
tenskapliga börd, d.v.s. om barnet var fött inom eller utom äk
tenskapet. I de fall då barnets far är åtkomlig är det hans yrkes
angivelse som ligger till grund för den sociala grupperingen. I 
fall då barnen är födda utom äktenskapet och fadern inte är 
känd i mina källor har jag placerat dessa barn i en egen grupp. 

Anledningen till att jag har valt faderns titel framför mo
derns är att modern endast i undantagsfall finns registrerad 
med någon form av titel i barnens födelse- och dopbok. På den 
här tiden var det mannens status som ansågs vara den viktigare 
och därmed torde mannens titel ha genomsyrat hela familjens 
sociala status. Dessutom finns det anledning att anta att båda 
föräldrarna i många fall tillhörde samma samhällsgrupp (Ols
son 1994:289; se även Edvinsson 1992:41). 

Undersökningsperioden har avgränsats till 1791-1890. 
Anledningen till denna gränsdragning är att jag har velat ut
nyttja det stora referensmaterial som är tillgängligt mellan åren 
1699-1790 för att med större säkerhet kunna bedöma vilka 
namn som är nya. Därtill är 1800-talet, som största delen av min 
undersökning behandlar, väl lämpat för ett studium av nya 
namn, eftersom det kommer in många nya namn under detta 
sekel (se Otterbjörk 1979b:46). 

1.2.1 Avgränsning av nya dopnamn 
Att nya namn introduceras vid olika tidpunkter i historien, är 
väl känt. De kulturer som för tillfället uppbär kulturell, ekono
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misk och politisk makt verkar som spridningscentra för språk
liga novationer, bl.a. just namn. Den här typen av inlånade nya 
namn från olika områden har diskuterats tidigare av flera fors
kare, t.ex. Kisbye (1990), Alhaug (1991) och Utterström (1995). 
Influenserna har ofta betecknats som "namntrender", 
"namnmoden" eller "namninfluenser", där vissa karaktäristiska 
drag har ställts i förgrunden. 

Flera forskare som har behandlat olika kategorier av nya 
dopnamn använder nya dopnamn utan att definiera begreppet, 
men för mitt vidkommande är det av stor vikt att avgränsa nya 
dopnamn. Med min definition avses både det som av Otterbjörk 
kallas inlån av dopnamn från främmande språk och nybild
ningar (Otterbjörk 1979b:29 ff.). På liknande sätt tycks Ivar Mo-
déer uppfatta nya namn. Han menar att det både rör sig om 
"nya former av namn som sedan gammalt är kända [... och] till 
en annan del gäller det helt nya namn" (Modéer 1964:75). 

Med termen nya dopnamn avser jag de namn som över 
huvud taget inte har förekommit i någon av områdets kyrk
böcker 1699-17905 och som, enligt födelse- och dopboken, inte 
har givits som dopnamn inom undersökningsområdet någon 
gång under den egentliga undersökningsperioden 1791-1890 
innan det första belägget introduceras. Mellan 1791 och 1890 
förekommer det alltså i något fall att t.ex. en inflyttad person 
bär ett visst namn innan det första barnet i Skelleftebygden får 
bära samma namn. Definitionen ovan implicerar givetvis att 
varje namn är nytt vid ett och endast ett tillfälle i materialet.6 

Vissa av de namn som jag har definierat som nya finns de 
facto belagda före 1699 inom undersökningsområdet, vilket 
framgår av Ingwar Fredrikssons Svenskt dopnamnsskick vid 
1500-talets slut (1974) och Bengt Audéns Bottniska personnamn: 

5 Skellefteå sockens äldsta kyrkbok går tillbaka till 1699 (Jonsson 1988:13). 
61 de två fall där jag har känt mig osäker på namnbärarnas kön har jag ex-
kluderat de aktuella namnen. De båda namnen är Johanna (1853) och Maria 
(1879) som vid var sitt tillfälle finns belagda såsom pojknamn, men namnen 
finns bara antecknade vid var sitt enstaka tillfälle. 
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Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet (1980). De 
namn som det här gäller är Bijriittha, Gunil, Valborg, Alf, Bertil, 
Brynolf, Elof, Erland, Germund, Gunnar, Ivar, Joakim, Knut, Roland, 
Sigfrid, Sten och Ture (Fredriksson 1974:79; Audén 1980:193 ff., 
241)7 De här namnen har dock legat i träda under så lång tid 
innan de åter kommit i bruk att det med fog går att hävda att de 
vid introduktionen under den för undersökningen aktuella 
tidsperioden har stora likheter med de nya dopnamnen. Samma 
tolkning görs av historikern Stephen Wilson8 som bl.a. behand
lar det franska namnskicket. Wilson menar att nya namn även 
kan bestå av redan tidigare använda namn som s.a.s. varit 
obrukade under några hundra år (Wilson 1998:212; se även 
Modéer 1964:75). I mitt material kommer huvuddelen av ovan 
nämnda namn in i slutet av den aktuella undersökningsperio
den, vilket alltså innebär att de inte har använts i Skelleftebyg-
den på närmare tre hundra år. 

Att definiera nya dopnamn innebär också att hantera 
stavningsvarianter och/eller felskrivningar av både namn som 
har definierats som nya dopnamn och namn som existerar inom 
området före 1791. En grundprincip har varit att skilja ut så 
många namn som möjligt från varandra med så stor respekt 
som möjligt för om den tidens befolkning kan ha uppfattat 
namnen som två skilda namn.9 För att ett namn ska definieras 
som nytt måste det, förutom att det inte har förekommit tidi
gare i de tillgängliga källorna, ha använts vid minst hälften av 
de tillfällen som namnbäraren finns angiven i de källor - fö
delse- och dopboken, lysnings- och vigselboken, husförhörs-
längden, in- och utflyttningslängden, död- och begravningsbo

7 Givetvis kan ytterligare något enstaka namn ha burits i området redan 
tidigare utan att det framgår av de tillgängliga källorna, men jag anser inte 
att detta bör ha någon avgörande inverkan på mina resultat. 
8 Beträffande Wilsons undersökning föreligger dock ingen redovisning av 
empirin, vilket gör vissa resultat svårtolkade vid ett jämförande resone
mang. 
9 För en noggrann genomgång av lemmatisering av dopnamn hänvisar jag 
till Alhaug 1992. 
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ken - som jag har till mitt förfogande. Om en flicka förekom
mer tre gånger i källmaterialet - en gång i födelse- och dopbo
ken under namnen Esther Zenoria, en gång i död- och begrav
ningsboken under namnen Esther Zenobia och en gång i husför-
hörsboken med samma namn, Esther Zenobia - utgår Zenoria, 
som annars skulle ha betraktats som ett nytt namn, eftersom det 
framstår som en tillfällig felskrivning; formen återfinns nämli
gen inte vid minst hälften av de tillfällen som namnbäraren 
finns nämnd i källorna.10 

Ett annat exempel på tillämpningen av den här regeln är 
vid avgränsningen mellan flicknamn som slutar på -a, t.ex. 
Emilia, och de motsvarande namnen på -e, t.ex. Emilie. En 
grundförutsättning har varit att det i materialet ska finnas nå
gon som vid alla de tillgängliga anteckningarna benämns med 
antingen det ena eller det andra namnet för att dessa näralig
gande namn ska kunna skiljas åt. Vid den tid då namnen s.a.s. 
håller på att separeras från varandra har de placerats under det 
namn som belagts vid flest tillfällen, d.v.s. fler än hälften av 
omnämningstillfällena. Om en person t.ex. finns noterad vid 
fyra tillfällen i olika källor på följande sätt: Emilia, Emilia, Emilie 
och Emilia, kommer namnet att betraktas som Emilia. Om 
flickan istället hade varit betecknad på följande sätt: Emilia, 

10 Om det inte föreligger någon risk för sammanblandning mellan två av 
bygdens namn har en något annorlunda bedömning gjorts. På detta sätt har 
t.ex. flicknamnet Memea accepterats som ett nytt dopnamn trots att det inte 
förekommer i hälften av de tillgängliga anteckningarna. I stället har den här 
flickan förts in i olika källor under olika namn, vilka heller inte förekommer 
tidigare i bygden: Memea (3 ggr), Mimea (2 ggr), Minea (2 ggr), Mina (1 gg), 
Maria (2 ggr). Av dessa namn existerar varken Memea, Mimea eller Minea 
tidigare och sammantaget överstiger dessa namn hälften av noteringstillfäl
lena. Av den förvirring som råder i kyrkboksnoteringarna sluter jag mig till 
att det har rört sig om ett nytt och för bygden ovanligt dopnamn som har 
antecknats, trots att formen Memea inte ensam förekommer i hälften av fal
len. Jag har valt att använda mig av den oftast förekommande formen, i det 
här fallet Memea, för den fortsatta diskussionen i avhandlingen. Ett liknande 
tillvägagångssätt har också använts vid t.ex. pojknamnet Arndt. 
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Emilie, Emilie och Emilie, skulle namnet ha betraktats som Emilie. 
Vid några namn, t.ex. Eufrosyna och Eufrosyne, har det dock va
rit omöjligt att skilja namnen åt på det här sättet och jag har då 
betraktat de båda varianterna som ett och samma namn. (Detta 
har här återgivits Eufrosyna.) 

Vissa svårigheter har vållats av bokstäverna e och i i olika 
ställningar som i början av undersökningsperioden tycks upp
levas som allografer av namngivarna och prästen, vilken vanli
gen var den som förde kyrkboksanteckningarna över sina för
samlingsbor. Senare under 1800-talet görs det större åtskillnad 
mellan de här namnen, men utvecklingen sker inte samtidigt 
för alla berörda namnpar. I de fall då bokstäverna förekommer i 
leder som används som delar vid namnbildning, t.ex. vid Ed
vard och Idvard, Valfred och Valfrid och Alfred och Alfrid, har jag 
valt att skilja namnen åt. För detta har samma kriterier som vid 
det tidigare anförda exemplet med Emilia och Emilie använts. 
Samma åtskillnad har däremot inte låtit sig göras vid vissa 
andra namn, t.ex. Emelia och Emilia, varför dessa namn inte 
skiljs åt. 

Namn som slutar på suffixet -y och -i(e) i t.ex. namnen 
Anny och Annie har betraktats som stavningsvarianter. Tidens 
och bygdens namngivare tycks nämligen inte ha gjort någon 
åtskillnad mellan -y-namn och -i(e)-namn. 

1.2.2 Tidsperioder 
För att underlätta analysen av namnmaterialet har jag delat in 
de hundra åren mellan 1791 och 1890 i sex kortare perioder 
som används i vissa kapitel. De sex tidsperioderna är: 1) 1791-
1815, 2) 1816-30, 3) 1831-45, 4) 1846-60, 5) 1861-75 och 6) 1876-
90. Den första perioden, 1791-1815, är den längsta. Jag har valt 
att göra den så lång (25 år) för att det finns färre namn per år 
vid den här tiden, vilket dels beror på en mindre befolkning 
(Alm Stenflo 1994:41; Jacobsson 2000:74), dels på att flernamns-
systemet inte hade vuxit fram fullständigt (se vidare om detta i 
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kap. 7). De fem andra perioderna består vardera av femton år. 
Ännu en viktig anledning till att periodindelningen har gjorts 
på detta sätt är att Skellefteå får stadsprivilegier i november 
1845 (se kap. 4). Perioderna 1816-30 och 1831-45 speglar alltså 
en preurban miljö, medan det under de resterande tre tidsperi
oderna finns ett urbant centrum i området. Tidsperioderna an
vänds i avhandlingens kvantitativa undersökningar. I avsnitt 
7.3 kommer dock de båda första tidsperioderna att behandlas 
tillsammans eftersom de nya dopnamnen är så få vid de här 
perioderna att det inte har visat sig fruktbart att diskutera tids
perioderna var för sig vad gäller jämförelsen mellan flernamns-
systemets framväxt och de nya dopnamnen. 

I avsnitt 7.1 görs en utvikning då jag använder referens
materialet 1699-1790. Från 1699 till 1719 har det inte gjorts nå
gon periodisk indelning av materialet, medan tiden mellan 1720 
och 1790 har delats in i tidsperioderna 1) 1720-1755, 2) 1756-
1773 och 3) 1774-1790, där den första är längst eftersom det un
der denna period inte sker några större förändringar inom fler-
namnssystemet. 

1.2.3 Den sociala strukturen 
För att kunna dela in barnen, och därmed namnen, i materialet i 
sociala grupper har jag tagit del av den socialhistoriska forsk
ningen där forskarna inom fältet har brottats med svåra meto
diska problem. Stratifieringsproblematiken sammanfattas av 
Carl Göran Andrae (1978) som går igenom flera av de gruppe
ringsförslag som lanserats tidigare.11 Av dessa går det att dra 

11 De indelningsmodeller som Carl Göran Andrae går igenom är Börje Hans-
sens modell i Österlen. En studie över social-antropologiska sammanhang 
under 1600- och 1700-talen i sydöstra Skåne (1952), Christer Winbergs mo
dell i Folkökning och proletarisering. Kring den sociala strukturomvand
lingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionen (1975), Sture 
Martinius' modell i "Levnadsbanor för 552 svenskar födda 1810-1812" 
(1977), Bo Öhngrens modell i Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttnings
mönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900 (1974), Hans Normans 
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den okontroversiella slutsatsen att olika syften och material har 
fått bestämma den enskilde forskarens klassificering. De alltför 
disparata angreppssätten beträffande social stratifiering har 
samtidigt lett till ett krav på en åtminstone mer gemensam och 
enhetlig modell att arbeta utifrån. 

En sådan föreslås av Göran Fredriksson (1980) som menar 
att en renodling av modellerna inom fältet till två konkurre
rande huvudalternativ skulle vara fruktbar: den marxistiskt 
orienterade klassteorin och stratifieringsteorin. Den sistnämnda 
indelningsmodellen har nu för tiden kommit att bli den för
härskande. 

Denna avhandlings socialhistoriska indelningssystem 
bygger på stratifieringsteorin som har vuxit fram ur den socio
logiska vetenskapstraditionen (se Fredriksson 1980:19). Indel
ning baseras på den yrkeskodning som har tagits fram av De
mografiska databasen, DDB, i Umeå.12 Utifrån arbetet med mitt 
material har det dock visat sig vara relevant att modifiera ut

modell i Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, 
social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 
1851-1915 (1974) samt Uno Gustafsons modell i Industrialismens storstad. 
Studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 
1860-1910 (1976). 
12 Databasens yrkeskodning innehåller sex grupper samt en grupp med 
ospecificerade titlar: 
1. Storföretagare 
2. Högre tjänstemän 

högre tjänstemän, akademiker, högre officerare m.m. 
3. Småföretagare 

hantverkare med mästartitel, handlare, mindre näringsidkare m.m. 
4. Lägre tjänstemän 

lägre tjänstemän, arbetsledare, kontorsanställda m.m. 
5. Yrkesutbildade arbetare 

hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare m.m. 
6. Övriga arbetare 
9. Ospecificerat 
DDBs indelningsmodell har även använts i t.ex. Lunanders (1988) och Ed
vinssons (1992) avhandlingar, som dock båda endast studerar urbana mil
jöer. 

24 



gångsmodellen något. I detta förändringsarbete har jag närmat 
mig den modell som Hans Norman13 utarbetat med avseende 
på social mobilitet (Norman 1974:325 ff.). Närmandet till Nor
man är tydligt framför allt på två punkter. Den första är den 
åtskillnad som jag gör mellan besuttna bönder och mindre af
färsmän eller andra typer av småföretagare, och den andra är 
uppdelningen av de okvalificerade arbetarna i ett mer urbant 
och ett mer ruralt skikt, varvid 'arbetare' av olika slag skiljs från 
'drängar'. 

Utifrån DDB:s originalmodell har jag sedan kallat storfö
retagare, högre tjänstemän och ämbetsmän för det högre bor-
gerskapet, mindre affärsmän, hantverkare med mästartitel och 
lägre tjänstemän för det lägre borgerskapet, medan de kvalifice
rade och de okvalificerade arbetarna liksom de besuttna och de 
obesuttna agrara skikten har fått behålla DDB:s beteckningar. 
Därtill har jag lagt till den grupp som består av ogifta mödrar 
eftersom dessa barn annars skulle ha fallit utanför undersök
ningens ram. Grupperna i den modell som jag baserar mina 
analyser på är alltså följande: 

Borgerskapet 
Det högre borgerskapet 
Det lägre borgerskapet 

Arbetargrupper 
Kvalificerade arbetare 
Okvalificerade arbetare 

13 Normans (1974) sociala stratifieringsmodell ser i sin helhet ut som följer: 
1. a. Storföretagare, godsägare 

b. Högre tjänstemän, akademiker 
2. a. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 

b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 
3. Bönder, brukare, arrendatorer 
4. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
5. a. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

b. Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 
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Agrara skikt 
Besuttna 
Obesuttna 

Barn till ogifta mödrar 
Övriga 

Min indelning i de olika grupperingarna kan naturligtvis dis
kuteras. Den är alltför grov för att belysa en klasstruktur i sig, 
och tjänar istället till att föra samman kategorier av människor 
som präglas av liknande levnadsvillkor och samhällelig status. 
På det här sättet vilar den här avhandlingens sociala kategorise-
ring dels på en urban och en agrar aspekt, dels på en beskriv
ning av en social position i samhället. 

De grupper som ingår i det högre och det lägre borger-
skapet lever, med vissa undantag, i en urban miljö. Ett undan
tag är t.ex. inspektorer som var verksamma i en agrar miljö. I det 
här fallet indikerar titeln en social position snarare än en åt
skillnad mellan det urbana och det agrara. 

Den likhet som existerar mellan de människor som har 
förts till det högre borgerskapet är att det fanns stora likheter i 
levnadsvillkoren som bl.a. berodde på den överordning som de 
hade genom sina respektive yrken. Inom gruppen ryms bl.a. 
tjänstemän eller ämbetsmän, som läkare, kyrkoherdar, härads
hövdingar, konsuler, häradsskrivare, läroverkslärare, inspekto
rer, grosshandlare, högre officerare och verksägare. 

Inom det lägre borgerskapet återfinns bl.a. lägre officerare, 
mindre handlare och näringsidkare samt kofferdikaptener,14 

hantverkare med mästartitel och lägre tjänstemän. Bland de 
lägre tjänstemännen finns t.ex. skrivare, faktorer, lotsar, bok
hållare och skollärare representerade. Anledningen till att jag 
har valt att skilja hantverkarmästare från de ännu inte helt fär-
digutbildade hantverkarna är att de förstnämnda i hög grad var 

14 Kofferdikaptener var verksamma med sjöfartshandel och har, i likhet med 
andra handlare, placerats inom det lägre borgerskapet. 
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innehavare av egna affärsrörelser och därigenom hade vissa 
likheter med handlare och andra mindre näringsidkare. 

Som en mellangrupp som delvis hör till de urbana grup
perna, delvis till de agrara, räknar jag kvalificerade och okvali
ficerade arbetare. Eftersom detta är en grupp som har både ur
bana och agrara drag kan de sägas gränsa till flera andra sociala 
grupperingar, särskilt gruppen som består av kvalificerade ar
betare. Inom gruppen ryms bl.a. hantverkare utan mästartitel, 
t.ex. skomakare, bagare och garvargesäller. Inom kategorin in
går dessutom geografiskt rörligare individer såsom soldater 
och sjömän. 

Den okvalificerade arbetargruppen rymmer huvudsakli
gen arbetare vars arbetsuppgifter är ospecificerade. Fäderna 
markeras alltså i allmänhet med arbetare i kyrkböckerna. Endast 
i undantagsfall förekommer mer exakta yrkesangivelser, t.ex. 
sågarbetare. Under den senare delen av 1800-talet ökar andelen 
arbetare, vilket inte bara beror på den (blygsamt) begynnande 
industrialiseringen (se avsnitt 4.1.4) utan också på att det är 
fråga om säsongsarbetare som ambulerade mellan gårdarna 
(Jacobsson 2000:50 f.). De kvalificerade och okvalificerade ar
betarna har alltså starka kopplingar även till de agrara skikten 
och därmed också till den agrara kulturen (se avsnitt 4.2.2 och 
4.2.3). 

De agrara skikten har delats in i besuttna och obesuttna 
skikt. I den förstnämnda gruppen inkluderas självägande bön
der, nybyggare och arrendatorer. Givetvis fanns det en stor 
spännvidd mellan relativt rika och relativt fattiga bönder. De 
sistnämnda levde på ett sätt som möjligen låg närmare de obe
suttna gruppernas än de rikare självägande böndernas. Till den 
grupp som det besuttna skiktet utgör har här förts nybyggare 
och arrendatorer. Staten upplät en bit mark åt nybyggaren för att 
denne skulle bryta ny odlingsmark och denne var i sin tur be
friad från skatt under ett visst antal anläggningsår. Trots detta 
övergavs många nybyggen vilket indikerar att nybyggarna 
mötte stora svårigheter och fick göra stora umbäranden (Ja
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cobsson 2000:50). Visserligen kan det av mig gjorda ställnings
tagandet att föra nybyggare och arrendatorer till gruppen på 
goda grunder diskuteras, å andra sidan uppvisar besuttna och 
obesuttna agrara skikt ett likartat namnskick och därmed be
handlas de med några få undantag tillsammans i avhandlingen, 
varför den av mig här gjorda klassificeringen inte torde påverka 
resultaten. 

Till de obesuttna agrara skikten hör torpare, inhysesfolk, 
drängar och backstugusittare. Dessa personer ägde endast sin 
egen arbetskraft, som de dessutom inte helt "kontrollerade". 
Torpare var, liksom de självägande bönderna, brukare av jor
den, med den skillnaden att torparna inte ägde sin jord. Inhy
sesfolk och drängar bodde på en gård, eller i en stuga som 
hörde till denna. Som ersättning utförde de dagsverken på 
denna gård så att åtminstone en del av lönen utgjordes av mat 
och husrum. 

De ogifta mödrarna och deras barn faller utanför uppdel
ningen i urbant och agrart och utgör snarare en social posi
tionsbestämning. Det gjordes stor skillnad på ett barn som föd
des före äktenskapet och ett barn som var resultatet av en ut-
omäktenskaplig förbindelse som inte ledde fram till äktenskap. 
I det första fallet legitimerades förbindelsen genom äktenskap 
och det innebar inga större sociala fördömanden, detta till skill
nad från den andra typen av sexuell förbindelse. När antingen 
frieri eller trolovning hade ägt rum upplevdes relationen lika 
bindande som ett äktenskapslöfte och av allt att döma har sexu
ellt umgänge mellan fästfolk varit normalt i de flesta trakter (se 
Löfgren 1974b:258 ff.; Ohlander 1986:70 f.). 

Om en kvinna från det besuttna agrara skiktet i Skellefteå 
blev gravid utan att vara gift var det heller inte bråttom att le
galisera förbindelsen genom äktenskap så länge den blivande 
fadern erkände faderskapet. Tydligen fanns det inom detta 
samhällsskikt ofta äktenskapslöften mellan de blivande föräld
rarna som var kända i socknen och för prästen, eftersom denne 
inte antecknade barnet som 'oäkta' i födelse- och dopboken (Ja-
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cobsson 2000:197 f.; jfr, med stöd i empiri från Julita socken, 
Ohlander 1986:81), se vidare om detta i avsnitt 4.4. Därför har 
jag valt att kategorisera de utomäktenskapligt födda barnen 
strängt i mitt material. Till de ogifta mödrarnas barn förs alla de 
som markeras 'oäkta' i bygdens födelse- och dopbok samtidigt 
som det helt saknas anteckningar om fadern i övriga källor15 

som står till mitt förfogande. 
Inom gruppen 'övriga' ingår mestadels barn vars fäder 

inte har noterats för något yrke alls i de tillgängliga källorna. I 
den här gruppen sjunker antalet namn allt eftersom tiden går, 
vilket kan bero på att fädernas titlar markerades noggrannare i 
kyrkboksmaterialet under senare delen av undersökningsperi
oden. Därigenom torde dessa barn ha placerats i mer relevanta 
grupper under den senare delen av undersökningen. 

1.3 VEM VAR NAMNGIVARE? 

När syftet med en avhandling är att studera namngivning ur ett 
socialt perspektiv är det av vikt att komma ihåg att det är 
namngivarens, och inte barnets, sociala perspektiv som speglas. 
Det är namngivaren, eller namngivarna, som gör namnvalet 
och det är dennes, eller dessas, smak som synliggörs. Namnet 
ska ses som någon form av gåva till barnet och som en önskan 
från namngivaren om att t.ex. vissa sociala ambitioner och 
önskningar via namnet ska slå in för namngivarens egen och, 
framför allt, för barnets del. Den här typen av önskningar vid 
namnvalet och namngivningen är ingalunda nya, utan de före
kom i vårt land redan under vikingatiden (Janzén 1947:31; Ut
terström 1995:11 f.). 

Eftersom mina forskningsfrågor till stora delar rör namn-
givningstillfället är det följaktligen av intresse för mitt resone-

15 De övriga källorna är lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok, 
in- och utflyttningslängd samt husförhörslängden. 
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mang att diskutera vem som var namngivare och därmed valde 
namn åt det nyfödda barnet. Naturligtvis går det aldrig att med 
säkerhet belägga vem denne person, eller de personer, var när 
det rör sig om barn som föddes på 1700- och 1800-talet, men jag 
ska trots det resonera lite om detta. Ivar Modéer räknar med tre 
möjliga namngivare: föräldrarna, släkten samt prästen och kyr
kan (Modéer 1964:9 f.). Närmast till hands ligger naturligtvis att 
anta att det var föräldrarna som fattade det slutgiltiga beslutet 
om vilket namn barnet skulle ha. Ett exempel på en namnvals
process från något av 1900-talets första decennier där modern 
slutligen står för namnvalet finns skönlitterärt gestaltat i Sara 
Lidmans Hjortronlandet (1955:10 f.): 

Döpandet tog vid. Prästen frågade vilket namn barnet skulle bära 
som kristet. Franz rodnade hetsigt: han mindes icke namnet på en 
enda kvinna och var på vippen att göra bort sig med att säga mamma. 
Men bruden drog upp en skrovlig papperslapp ur barmen och räckte 
pastorn. Nå det var ju omtänksamt, Franz återfick en vardagsfärg i 
anletet. 
Pastorn såg upp och förlät i visshet om att de inte visste vad där stod 
skrivet. Vetandets glädje var en annan tillgång som sipprade fram 
runt förlåtelsen. 
- Det var ett egendomligt namn, sa han. 
Och Franz som åter fick för mycket blod i huvudet måste genomleva 
att människan vid hans sida svarade: 
- Jag läste en roman en gång när jag var ung. 
Och så höll hon sitt barnsängsglosiga ansikte på sned och såg hänförd 
ut. 
Den sipprande glädjen bröt sig ut i ett leende hos prästen, vilket 
pastorskan till fullo delade, ett bildningens underfundiga vita smil. 
[-] 
- .. .och döper dig till Klådett i faderns sonens och den hel... 

Det tydligaste beviset för att släkten genom tiderna har haft ett 
inflytande över den nyaste familjemedlemmens dopnamn är 
variationssystemet, där delar av släktingarnas namn samman
fogades i barnets förnamn, och uppkallelse efter släktingar. 
Inom tidigare forskning har det framhållits att uppkallelsetra-
ditionen t.o.m. var mycket bunden under vissa perioder så att 
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äldste sonen skulle ärva farfaderns namn, den näst äldste sonen 
skulle ärva morfaderns namn o.s.v. Senare har uppkallelsen av 
barn efter olika släktingar snarare övergått i att vara en heders
sak; därigenom har föräldrarna även fortsättningsvis tvingats ta 
hänsyn till släktens namnvanor (Noreen 1903:4, Janzén 1947:33, 
35 ff.; Modéer 1964:10, 17 f.; Otterbjörk 1979b:4 f.; Aune 
1981:64). 

Om föräldrarna var villrådiga vid valet av dopnamn eller 
om namnet ansågs olämpligt ingrep ofta prästen, antingen på 
föräldrarnas begäran eller på eget initiativ. Denna handfasta 
handledning vid namnvalet skedde i allmänhet i samband med 
dopakten. Ett skönlitterärt exempel på hur prästen griper in i 
namngivningen finns i Martha Sandwall-Bergströms barn
böcker om Kulla-Gulla. (Citatet är hämtat ur "Kulla-Gulla hål
ler sitt löfte" 1976:58 f.): 

-Ja skall be få lillungen döpt, sade hon blygt och lågmält, och höll 
fram barnet, som skrämt inför tystnaden och dunklet under valven 
huggit ett bastant tag i hennes hårfläta. 
Prästen log. Han såg mycket snäll ut. -Vad skall den lilla heta? frå

gade han. 
Gulla ryckte till och blev röd. Namnen... jisses då... de hade glömt 

att tänka på det... 
- Dä... dä... Karlberg glömde säja dä..., mumlade hon. 
- Det var illa, sade prästen, ha ni inte alls talat om namn åt henne? 
- Nää, sade Gulla och skämdes. De var så vant med "lillungen" att 
ingen tänkt på något namn. De hade bara varit ivriga att få henne 
räddad från hedendomen. 
Prästen betänkte sig. - Jag vill minnas, sade han, att en gammal 

kvinna, släkt med torpare Karlberg, dog i höstas... Vad hette hon? 
- Det var gammelmor, svarade Gulla, och hon hette Sofia Katarina... 
- Det skulle vara lämpligt att ge barnet samma namn till minne av 
henne, tyckte prästen. 
Gulla blev röd i ansiktet. Det var fula, gammaldags namn och hon 

tyckte synd om lillungen, om hon skulle bli döpt till dem. Hon visste 
själv vad det var att dras med sådant. Men hon tordes inte säga emot 
prästen utan teg. 
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I många fall har prästen under 1800-talet känt till namnbruket 
utanför den närmaste trakten och därigenom kunnat medverka 
vid introduktionen av nya dopnamn. Prästen hade framför allt 
tillgång till den rika namnkälla som den kyrkliga traditionen 
uppbar genom t.ex. kalendrar och almanackor. Under medelti
den tillgrep prästen ofta ganska mekaniskt det helgonnamn 
som förelåg på barnets födelsedag, eller de helgonnamn som 
fanns upptagna på någon av de närmast kringliggande dagarna 
(Modéer 1964:9f.,62). 

Frågan om vem som var namngivare har jag även diskute
rat muntligt med Kaj Borg, Institutionen för nordisk filologi, 
Åbo universitet, vilken i sitt material om personnamn i Gamla 
Karleby från 1700-talet menar sig ha indicier på att namngiva
ren, förutom föräldrarna, även kunde vara den anteckningsfö
rande och döpande prästen. Om sådana namn finns i mitt ma
terial vill jag låta vara osagt. Möjligen skulle flicknamnet Redi
viva som förekommer i Skelleftebygden höra hit, men det är 
naturligtvis mera en gissning från min sida. 

I de flesta fall håller jag för troligt att det var föräldrarna 
och den närmaste familjen, t.ex. i förekommande fall syskonen, 
som bestämde och valde dopnamn till den nyfödde babyn (se 
för detta även Modéer 1964:9), men jag har här främst velat visa 
att det kan finnas också andra namngivare. 

1.4 RELEVANT FORSKNING FÖR MIN UNDERSÖKNING 

Förnamnens sociala hemvist har intresserat personnamnsfors
karna under många år och detta var en forskningsdiskussion 
som jag med stort intresse tog del av som nyantagen doktorand 
vid Institutionen för nordiska språk i Umeå 1994. Flera namn
forskare och deras resultat kom att inspirera mig när jag sökte 
och formulerade min forskningsuppgift. Nedan vill jag lyfta 
fram dem som haft störst betydelse för mig beträffande ämnes
val och syftesformulering. 
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Att det fanns sociala skillnader vid namngivningen redan 
under fornsvensk tid har visats bl.a. av Janzén (1947) och Mo-
déer (1964). Metodiskt sett finns det två vägar att gå för att ut
röna förnamns sociala hemvist. Den första av dessa vägar är en 
personhistorisk djupstudie där ett visst namn och dess väg ge
nom de sociala skikten kartläggs av forskaren (se t.ex. Kisbye 
1983, 1984, 1990; Kousgård S0rensen 1994). I Kisbyes artikel 
"Oscar, Orla, Ossian, Selma, Malvina, Minona" (1983) närgranskas 
de s.k. Ossian-namnens spridning i Danmark. Det kanske mest 
intressanta exemplet ur ett svenskt perspektiv är Oscar som hu
vudsakligen kom till Danmark via fattiga svenska immigranter 
och därmed var socialt stigmatiserat inom ett lågt samhälls
skikt. Det var först efter att den svenske kungen Oscar I hade 
ställt sig på Danmarks sida i kriget mot Slesvig-Holstein som 
namnet blev vanligt även bland danska barn. I Kisbyes uppsats 
"Bonum nomen est bonum omen" (1984) behandlas idolupp-
kallelse vid namngivning av barn. Kisbye nämner där t.ex. 
Jenny Linds betydelse för populariteten av namnet Jenny. I yt
terligare en uppsats av Kisbye, "Benny, Brian, Johnny og Dennis" 
(1990), beskrivs hur de anglosaxiska pojknamnen, som introdu
cerades i Danmark inom de högre sociala skikten, raskt sjunker 
inom den sociala hierarkien i början av 1900-talet p.g.a. före
komsten av dylika namn i den amerikanska kiosklitteraturen 
som främst lästes av lägre sociala skikt. 

Ytterligare en för mig intresseväckande artikel där en per
sonhistorisk metod tillämpas, är "Ida og Adelaide" (1994) av 
John Kousgård Sorensen. I artikeln spåras ursprunget till de 
båda flicknamnen Ida och Adelaide, som kom att bli mycket po
pulära i 1800-talets Danmark. 

En andra väg att gå när det gäller studiet av sociala skill
nader bland förnamn är den där en större namnkorpus studeras 
med avseende på social variation. Den här inriktningen före
träds t.ex. av Ritva Valtavuo-Pfeifer som bl.a. har bedrivit 
forskning om flicknamnen i österbottniska Kristinestad 1724-
1855 (1983, 1985). Här uppmärksammas på ett tankeväckande 
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sätt hur vissa namn är vanligare inom vissa sociala grupper: 
Kajsa och Lisa favoriserades t.ex. båda av tjänstefolk. Genom sitt 
kvantitativa tillvägagångssätt kan Valtavuo-Pfeifer påvisa soci-
algrupperingsrelaterade skillnader i namnmaterialet för vissa 
flicknamn. 

Samma typ av frågeställningar som intresserar mig har 
applicerats på ett modernt amerikanskt material av sociologen 
Stanley Lieberson (2000), som sammanställer och redovisar re
sultaten av flera olika socioonomastiska undersökningar. Ge
nom jämförelse av namngivningen inom olika sociala katego
rier kommer Lieberson fram till intressanta resultat inom flera 
av ämnets inriktningar. Av störst intresse är att Lieberson inte 
anser sig kunna belägga att familjer i Texas med lägre socio-
ekonomisk status imiterar namngivningen i familjer som har 
högre socioekonomisk status i samma stat. Däremot förekom
mer det att enskilda namn är mer frekventa i den ena eller den 
andra gruppen (Lieberson 2000:147 ff.; 139 ff.). 

Eva Villarsen Meldgaards avhandling Studier i koben-
havnske fornavne 1650-1950 (1990) innehåller flera spännande 
infallsvinklar beträffande flernamnssystemets framväxt. Störst 
betydelse för min undersökning har hennes kapitel om för
namnskombinationer där hon på ett överskådligt sätt redovisar 
hur många namn varje barn får och hur namnen i barnens hela 
namnsträngar placeras med avseende på stavelseantal. Även 
Gudrun Utterström ägnar en del av sin undersökning Dop
namn i Stockholm 1621-1810 (1995) åt placeringen mellan nam
nen i en namnsträng. En studie av namnens inbördes placering 
har också genomförts av Reinert Kvillerud i avhandlingen För
namn i Göteborg (1980), där undersökningen baseras på ett 
1900-talsmaterial. 

De nyss nämnda forskarna visar att flernamnssystemet 
växer fram i de högre sociala skikten fr.o.m. 1600-talet. Namn
skicket sipprar sedan sakta ner genom de sociala lagren. Pla
ceringen av namnen har studerats med avseende på stavelse
antalet och resultaten pekar alla i samma riktning: namn som 
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består av färre stavelser placeras helst framför ett som består av 
fler. 

Studiet av namntrender visar exempel på både namnlån 
och namnbildning. Namnlån från andra kulturer och språkom
råden har sysselsatt nordiska namnforskare, t.ex. Modéer 
(1964), Otterbjörk (1979b) och Meldgaard (1997). I princip har 
den föga kontroversiella slutsatsen att förnamn lånas in från det 
språk och kulturområde som för tillfället är det kulturellt do
minerade styrkts av dessa undersökningar. De kulturområden 
som på det här sättet har bidragit med nya inslag i den nor
diska namnfloran är bl.a. det tyska, franska, engelska och ame
rikanska (Modéer 1964:75 ff.; Otterbjörk 1979a:15 ff.; 1992:24 ff.; 
Meldgaard 1997:104 ff.). 

Ett exempel på namnbildning ges av Gulbrand Alhaug i 
artikeln "Frå Dagny og Jenny til Bjergny og Perly" (1991). Här 
ger Alhaug flera tänkvärda exempel på hur nybildade namn 
med -y-suffix skapas i analogi med de gamla norröna, t.ex. 
Dagny, eller nya inlånade engelska namnen, t.ex. Jenny. 

Den i detta avsnitt anförda forskningen ger flera exempel 
på de goda resultat som studiet av dopnamn ur ett socialt per
spektiv kan ge. Undersökningarna som har inspirerat mig upp
visar alltså en ganska stor variation av material och metod, men 
frågeställningarna pekar alla i samma riktning. 

1.5 AVHANDLINGENS DISPOSITION 

I avhandlingen används två skilda metoder och detta avspeglar 
sig i kapitlens ordningsföljd. Kapitlen är ordnade så att de går 
från kvantitativa till kvalitativa resonemang. I det förstnämnda 
fallet baseras resultaten i hög grad på procentuella beräkningar, 
i det sistnämnda diskuteras spridningen genom att ett mindre 
antal namn fokuseras och behandlas som principiella fall. 

I kapitel 2 redogörs för teoretiska perspektiv som huvud
sakligen är hämtade från etnologi, geografi, sociologi och 
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språkvetenskap. Avhandlingens tvärvetenskapliga anslag 
speglas alltså i de teoretiska modeller som använts och som 
hämtats från skilda discipliner. I kapitlet kommer jag vidare att 
dröja vid resonemang om dopnamn och kultur samt dopnam
nens betydelse för skapandet av barnets identitet. 

Kapitel 3 kommer att ägnas helt åt avhandlingens material 
och metod. Inledningsvis kommer jag i detta kapitel att föra en 
källkritisk diskussion samt lyfta fram de problem som bearbet
ningen av ett stort namnmaterial medför. Skelleftebygens soci
ala kontext är central för avhandlingen och diskuteras i kapitel 
4.1 kapitlet kommer jag bl.a. att redogöra för de sociala skiktens 
framväxt främst ur ett lokalhistoriskt men även ur ett nationellt 
perspektiv. De grupper som kommer att fokuseras är borger-
skapet, kvalificerade och okvalificerade arbetare, agrara skikt 
samt ogifta mödrar. 

Skelleftebygdens dopnamn presenteras kvantitativt i kap. 
5. Först redovisas siffror över hela namnmaterialet och sedan de 
nya namnen. En närmare presentation av vilka de nya dop
namnen är finns i kap. 6 där jag dels redovisar, dels kategorise
rar dem. Kapitlet har alltså en deskriptiv funktion samtidigt 
som det utgör en strävan att rekonstruera ett namnsystem som 
namngivarna bara delvis var medvetna om. 

I kapitel 7 diskuterar jag ett nytt namngivningsmönster -
flernamnssystemets framväxt i Skelleftebygden. Till en början 
redogör jag för systemets framväxt och sedan uppmärksammas 
de nya dopnamnen mot bakgrund av det nya namngivnings-
systemet med flera namn på varje barn. 

Kapitel 8 tar upp de nya namnens första spridningsfas i 
undersökningsområdet. Spridningen kommer att behandlas 
med avseende på spridningsbenägenhet, stänkspridning och 
grannskapsinfluens. Inom ramen för de båda sistnämnda 
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aspekterna kommer också heterogena respektive homogena 
sociala nätverk att diskuteras.16 

I avhandlingens slutdiskussion i kap. 9 sätter jag in de 
vunna resultaten i ett mer generellt sammanhang. Det är alltså 
först i detta kapitel som jag drar slutsatser. Tillvägagångssättet 
har valts för att resultaten bäst diskuteras kapitelövergripande 
då de empiribaserade slutsatser som kan dras i hög grad stödjer 
varandra. 

I avsnitt 9.1 tar jag fasta på de nya dopnamnens föränd
ring över tid och namnens sociala förankring där olika skillna
der mellan namnkategorier och namngrupper kommer att lyf
tas fram och diskuteras. I avsnitt 9.2 är det flernamnssystemets 
framväxt och dess betydelse för introduktionen av nya dop
namn som fokuseras. Avsnitt 9.3 handlar om sociala gränser 
och kopplingar som avspeglas i barnens dopnamn och därmed 
utgör avsnittet delvis en fördjupande diskussion av de tidigare 
redovisade resultaten. I kapitlets sista avsnitt, 9.4, diskuteras de 
nya dopnamnens första spridningsfas med avseende på de nät
verk och gränser som existerar mellan olika sociala gruppe
ringar inom området. Det sista kapitlet, 10, sammanfattar un
dersökningens resultat. 

1.6 KAPITELSAMMANFATTNING 

I den här kapitelsammanfattningen faller det sig naturligt att 
återknyta till syftesformuleringen. Avsikten med avhandlingen 
är alltså att studera kopplingen mellan de samhällsförändringar 
och namngivningsförändringar som ägde rum 1791-1890 i 
Skelleftebygden. För att genomföra min ambition har nya dop
namn definierats och undersökningsperioden har delats in i sex 

16 Även diffusionsfrågeställningen anknyter till det tidigare nämnda projek
tet, Kulturgräns norr, där t.ex. spridningen av innovationer som bilen, frys
boxen, grammofonen, televisionen m.m. har uppmärksammats i Lars Olov 
Sjöströms innovationsstudie (Sjöström 1998; jfr Edlund 1999). 
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kortare tidsavsnitt: 1) 1791-1815, 2) 1816-30, 3) 1831-45, 4) 1846-
60, 5) 1861-75 och 6) 1876-90. Namnbärarna, d.v.s. barnen, har 
kategoriserats socialt utifrån den titel som fadern har i födelse-
och dopboken. Detta har genomförts utifrån en indelningsmo
dell framtagen av Demografiska databasen i Umeå som i sin tur 
knyter an till den s.k. stratifieringsteorin. 

Kapitlet innehåller också en diskussion om vem som var 
namngivare. De individer som förs fram som tänkbara namngi
vare är föräldrarna, släkten samt prästen och kyrkan. Slutligen 
redovisas den tidigare forskning inom ämnesområdet som har 
inspirerat mig mest och som därigenom fått betydelse för av
handlingens problemställningar. 

38 



2. TEORETISKA PERSPEKTIV 

Flera humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner till
handahåller de perspektiv som inspirerat min forskning. De 
teoretiska perspektiven är huvudsakligen hämtade från etno
logi, geografi, sociologi och språkvetenskap. Den gren inom 
språkvetenskapen som utgör grundpelare för resonemanget i 
avhandlingen är, förutom namnforskningen, framför allt socio-
lingvistiken. Inom exempelvis etnologi och språkvetenskap 
diskuteras de mentala förändringsprocesser som är av bety
delse för tolkningen av mina resultat. Innovations- och diffu-
sionsteorier har bl.a. använts inom kulturgeografi, sociologi och 
språkvetenskap. Även teorier om status och hierarkier har an
vänts inom flera olika ämnen, t.ex. etnologi, sociologi och 
språkvetenskap. 

I detta kapitel kommer jag att utgå från ett bredare anslag 
där jag börjar med att diskutera identitet och grupptillhörighet 
(avsnitt 2.1), innovationer och deras diffusion (avsnitt 2.2), 
medvetenhetens betydelse för språkförändring (avsnitt 2.3) 
samt dopnamns prestige och konvention (avsnitt 2.4). 

2.1 IDENTITET OCH GRUPPTILLHÖRIGHET 

Grupptillhörigheten är nära förbunden med individens identi
tet, som har fokuserats inom flera forskningsområden. Forsk
ningen har visat att det är viktigt för de individer som hör ihop, 
eller vill höra ihop, att manifestera ett individuellt beteende 
som stämmer överens med ett visst gruppmönster. Genom 
olika handlingar äger således en akt av inneslutande respektive 
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uteslutande rum - skillnaden mellan "vi" och "dom" byggs 
upp (Hall 1997:234 ff.; Woodward 1997:29).17 

Samtidigt är det viktigt för både individerna och gruppen 
att signalera att det föreligger olikheter i förhållande till dem 
som inte hör till samma grupp. Sålunda kan det såväl i grupper 
som har formell eller informell samhällsmakt och inflytande 
som i grupper som saknar sådant inflytande, uppstå en 
gruppidentitet som s.a.s. är negativt definierad utifrån den 
grupp de inte tillhör. 

Denna form av identitetsmotsats torde vara en av för
klaringarna till uppkomsten av s.k. omvänd språklig prestige. 
Resonemanget beträffande den omvända prestigen exemplifie
ras bl.a. i Labovs undersökning av det färgade ungdomsgänget 
the Jets där t.ex. det vita samhällets utbildningsresultat är ovä
sentliga för gängmedlemmarnas prestige (Labov 1972a:246 ff.). 
Ytterligare exempel på olika ungdomsgrupperingars identitets
konstruktion utifrån ett motsatsförhållande ger Eckerts under
sökning av ungdomsgängen, Jocks och Burnouts. De båda 
gängen signalerar sin grupptillhörighet genom den andra 
grupperingens motsats både beträffande språkbruk och smak, 
t.ex. kläder, rökvanor och frisyrer (Eckert 1988; 1991). En lik
nande motsättning existerar också mellan de söder- och norr
belägna Stockholmsförorter som studerats av Kotsinas 
(1994:102). I ungdomsgängen föreligger en tydlig strategi att 
definiera sig själv och den egna gruppen, utifrån en symbolisk 
skillnad där både språk och smak ställs i opposition mellan 

17 Att skapa identitet är en avgränsning mellan "vi" och "dom" som har 
studerats inom flera forskningsområden, se t.ex. Historisk tidskrift nr 4,1998 
om social kategorisering; för etnisk identitet se t.ex. Andrea Amft, "Att 
skapa en 'autentisk' minoritet - om maktrelationen mellan svenskar och 
samer från slutet av 1800-talet till 1970-talet" och Birgitta Svensson, 
"Kriminella, tattare och tatuerade. Betydelsen av social kategorisering för 
kulturell identitetsformering". För sexuell identitet se t.ex. Jens Rydström, 
"Tidelagaren och den homosexuelle mannen. Två typer i den svenska rätts
historien" och Jan Löfström, "Kulturell och social kategorisering av de ho
mosexuella". 
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ungdomsgrupperna. Detta visar att ungdomarna är medvetna 
om samhällets prestigemått och värderingar och att vissa av 
dem på detta sätt försöker skaffa sig en s.k. omvänd prestige. 
Flera av de språkliga uttryck och formuleringar som används är 
valda just med avsikten att uppnå en diskrepans mellan två 
grupper (Kroch 1978:30 f.; Bourdieu 1991:45; Eckert 1991:228; 
Kotsinas 1994:106 f.). Ett sätt att uppnå denna skillnad kan vara 
att använda språkliga novationer, t.ex. nya dopnamn. Detta 
innebär att det är omöjligt att undersöka konstruktionen av 
olika kulturer, klasser eller grupper i ett socialt tomrum efter
som dessa alltid skapar sin kultur eller mentalitet i relation till 
varandra (Löfgren 1982:33 f.; 1987:108). 

Inom kultursociologin har man bl.a. inriktat sig på den 
grupptillhörighet och identitet som manifesteras genom olika 
sociala grupperingars smakriktningar. Som grund för senare 
teoribildning ligger bl.a. den tyske filosofen George Simmel. 
Simmels filosofi om modets växlingar har senare anammats av 
t.ex. Bourdieu som intresserat sig för olika sociala gruppering
ars smakriktningar och deras betydelse som (grupp)indikatorer. 
Med smak18 tycks Bourdieu avse val av ägodelar, t.ex. kläder, 
möbler, val av fritidssysselsättning eller livsstil som t.ex. består 
av olika tidnings- och bokval, musik- och konstsmak, val av tv-
program, biofilmer och teater, sportaktiviteter, semesteraktivi
teter och andra former av nöjen (Bourdieu 1989:260 ff.; 
1997:177). 

Styrkan i Bourdieus resonemang ligger i den betydande 
empiri som ligger till grund för hans slutsatser och som har 
kommit att bekräfta det som tidigare forskare hävdat i abstrakta 
och filosofiska resonemang (Simmel 1957; Bourdieu 1989; 
Gartman 1991:421 f.). 

18 I den franska originaltexten används ordet goüt (se t.ex. Bourdieu & de 
Saint Martin 1976:1-115) som i svenskan har översatts med smak, där "smak 
förstås i betydelsen klassificeringsprincip, uppdelningsprincip, distinktions
förmåga" (Bourdieu 1997:177). 
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* 

Genom den teori19 som Bourdieu ställer upp förklaras hur den 
dominerande gruppen konstruerar ett socialt spelutrymme vars 
struktur är definierad utifrån en fördelning av två sorters kapi
tal: det ekonomiska och det symboliska. Den grupp i samhället 
som besitter det ekonomiska kapitalet är helt enkelt den som 
har tillträde till de ekonomiska tillgångarna. Det symboliska 
kapitalet utgörs av sådant som tillskrivs värde av andra sociala 
grupperingar, t.ex. examina från vissa lärosäten. En del av det 
symboliska kapitalet utgörs av det kulturella kapitalet där bl.a. 
smak och den språkliga uttrycksförmågan inkluderas (Bour
dieu 1984:46 f.; se Broady 1991:169). 

För den här avhandlingens vidkommande är det det sym
boliska kapitalet som är av intresse, då dopnamnen faller inom 
detta område. Andra sätt för den dominerande gruppen att 
symboliskt skilja ut sig från andra grupper i samhället är ge
nom val av smakriktning när det gäller t.ex. nöjen, uppförande, 
klädstil och livsstil. Själva förekomsten av ett slags socialt kon
trakt mellan de olika grupperna är omedvetet medan före
komsten av valmöjligheter på olika nivåer däremot framstår 
som en tämligen medveten process (Simmel 1957:541 ff.; 
Chambers 1995:34 f.; Broady 1991:169, 300; Bourdieu 1997:177 
f.). Detta innebär att vissa grupper i samhället inte är medvetna 
om att de tillskriver vissa symboler, t.ex. en viss kläd- eller mu
siksmak, ett visst värde, men de vet att det finns möjlighet att 
välja att köpa vissa kläder eller att lyssna på en viss sorts musik. 

Eftersom den smak som är förknippad med den största 
formella eller informella makten är den som det tar tid att till
ägna sig, t.ex. musik- och bildkonst, är smak mycket särskil
jande och avslöjande när det gäller klasstillhörigheten.20 Att till

19 Bourdieus teorier baseras i huvudsak på förhållanden som råder inom det 
samtida franska samhället. 
20 Smaken är, enligt Bourdieu, klassificerad i den distingerade och vulgära 
smaken. Att lägga märke till är att det är den dominerande klassen som står 
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ägna sig "rätt" smak kan nämligen ta lång tid och det är allra 
bäst att redan från början vara född i rätt familj (Bourdieu 
1989:281). Det symboliska värde som distinktionen mellan 
smakriktningar på det här sättet skapar är av stor betydelse och 
därmed är det också viktigt för den dominerande gruppen att 
hela tiden behålla denna distinktion. Vid vissa typer av nymo
digheter, t.ex. vid val av kläder, är en högre social prestige vid 
ett visst klädval, eller klädesmärke, i princip den enda fördelen 
som kan påräknas. Eftersom exempelvis flera jeans av olika 
märken uppfyller samma grundläggande funktion såsom prak
tisk och slitstark byxa, går det att sluta sig till att den enda an
ledningen till att välja ett visst märke är den status som en viss 
designers namn skänker klädbäraren (Rogers 1983:215 f.).21 

* 

Att det existerar en skillnad i smak beträffande dopnamn mel
lan högre och lägre utbildade mödrar i nutida USA visas av 
Stanley Lieberson (2000). Vissa flicknamn, t.ex. Allison, Laureti, 
Megan, Catherine och Elizabeth, föredras av högre utbildade 
mödrar medan namn som Crystal, Tammy, Maria och Angela, i 
större utsträckning föredras av mödrar med lägre utbildning 
(Lieberson 2000:139 ff.). Skillnaden blottlägger en önskan om 
åtskillnad mellan grupper vilken markeras genom skillnader i 
namnsmak. Därigenom är det möjligt att avläsa grupptillhörig
het eller önskad grupptillhörighet i det val av dopnamn som 

bakom denna klassificering, liksom när det gäller mycket annat. Drivkraften 
för den dominerande samhällsgruppen är att skilja ut sig från andra sam
hällsgrupperingar samtidigt som likheten inom den egna gruppen markeras 
och understryks. På detta sätt eftersträvas en bestående hierarkisk samhälls
struktur (Bourdieu 1997:177 f.). 
21 Vissa individer är mer inriktade på att knyta status och prestige till den 
egna personen än andra. I Rogers' material framkommer det t.ex. att många 
låginkomsttagare bryr sig mindre om klädmode. Vanligen är det medelklas
sen och den övre medelklassen som i större utsträckning tycks bry sig om 
statusaspekten av innovationerna (Rogers 1983:216). 
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namngivaren gör (Hjorth Pedersen 1985:170 ff.; Meldgaard 
1985:88 ff.; Lieberson 2000:144 ff.). Eftersom dopnamn på det 
här sättet utgör en symbolisk markering mellan "vi" och "dom" 
är detta därmed ett utmärkt material vid studiet av nätverk och 
gränser mellan sociala grupperingar. 

När en företeelse blir för allmän kan den inte längre mani
festera en skillnad i smak mellan olika grupper i samhället. 
Därför föranleder en alltför spridd smak en strukturell förflytt
ning från det mer vanliga till det mindre vanliga. När en viss 
smak förlorar sin exklusivitet och sällsynthet sjunker dess värde 
såsom symboliskt kapital, eftersom en bred allmänhet både är 
hågad och i stånd att tillägna sig den. En strategi som ofta an
vänds för att bevara distinktionen mellan olika samhällsgrup
peringar är den ständiga förändringen och rörelsen mot exklu
sivitet. Det sker en förflyttning av fokus mot det mindre 
spridda och därigenom mindre devalverade - det ovanliga. 
Därför tvingas den dominerande gruppen hela tiden söka sig 
till det nya, exklusiva. Sålunda förblir "den goda smaken" oåt
komlig för de grupper i samhället som inte har tolkningsföre
träde (Simmel 1957:541 ff.; Bourdieu 1997:186 ff.; Lieberson 
2000:15). 

I förlängningen kan alltså önskan om distinktion mellan 
"vi" och "dom" leda till cykler av ständigt återkommande 
smakriktningar, vilket går att iaktta t.ex. bland musik- och 
konstsmaken, dopnamnens kronologiska popularitetsvågor 
eller klädmodets ständiga växlingar, som ofta leder till en för
ändring mot något som övergavs en tid innan.22 

22 Den ständigt pågående smakrevolutionen blottläggs också i ett längre 
historiskt perspektiv där smaken har förändrats genom seklerna (se t.ex. 
Burke 1987:150 ff.). 
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2.2 INNOVATIONER OCH DERAS SPRIDNING 

Studiet av nya dopnamn blir automatiskt ett studium av inno
vationer eller novationer och deras diffusion eller spridning. 
Teoribildningen kring innovationer och diffusionsprocesser fick 
ett enhetligt ramverk under 1960-talet tack vare Everett M. Ro
gers, men redan i början av 1900-talet ägde forskning inom fäl
tet rum. På svenskt område är det lundageografen Torsten Hä
gerstrand som betraktas som innovationsteorins fader. Häger
strand har utrett innovations- och diffusionsförloppet ur ett 
rumsligt perspektiv (se t.ex. Hägerstrand 1953; 1997), t.ex. en-
skiftets införande inom jordbruket i Skåne och motorcyklarnas 
inbrytning i samma landskap (Hägerstrand 1952:7 ff.; 1991:27 
f.). Kartografiska studier av den här typen av ideologiska och 
tekniska innovationer har ett spridningsmönster som till stora 
delar liknar spridningen av nya dopnamn. Teorin har också 
tidigare använts vid studier av dopnamn, främst på finsk bot
ten. Där har t.ex. Eero Kiviniemi (1986) studerat olika förnamns 
geografiska utbredning i Finland 1880-1980, och Sari Mustakal-
lio (1997) spridningen av namnen Veikko, Veli, Veijo och Sisko.23 

Diffusionsprocessen kan vara antingen centraliserad eller 
decentraliserad. Med en centraliserad diffusionsprocess avses 
en spridning som sanktioneras av någon form av myndighet 
eller expertis, medan en decentraliserad är en process som för
siggår mellan enskilda individer, de potentiella användarna, på 
ett mer horisontellt plan (Rogers 1983:5 ff.). Spridningen av 
dopnamn antas vara decentraliserad, även om det förkommer, 
och har förekommit, vissa försök till namnvårdande inslag som 
påminner om en centraliserad spridningsprocess (se för detta 
Malmsten 1991:247 ff.; Henningsson 1993:71 f.). 

23 Muntligen har också Arja Lampinen, Åbo universitet, gjort mig bekant 
med Everett M. Rogers innovationsteori som hon har använt i sin på finska 
avfattade licentiatavhandling. Samma teori har tidigare också använts inom 
projektet Kulturgräns norr av Torbjörn Daneli (1998 och 2000). 
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En typ av individbaserad diffusionsprocess har studerats 
inom sociologin. Därvid har de sociala nätverk som förbinder 
individer med varandra kartlagts. Ett nätverk kan sägas vara en 
schematisk bild över en individs umgänge. Stora delar av den 
tidiga nätverksforskningen bygger på sociogram, vilket medför 
att det huvudsakligen är de starka bindningarna (strong ties) 
mellan individer som kartläggs eftersom det är dessa som 
framträder i sociogrammen (se t.ex. Kerckhoff & Back 1968). 

Cirklarna markerar homogena grupper som sinsemellan förbinds 
genom starka bindningar. Strecken mellan grupperna visar det hete
rogena nätverket som förbinder grupperna mellan varandra genom 
svagare bindningar (se t.ex. Chambers 1995:72; J. Milroy 1992:179). 

De starka bindningarna förbinder homogena individer inom 
samma grupp med varanda. Homogeniteten kan avse allt från 
det geografiska avståndet mellan individernas boendeorter till 

Figur 1 
Heterogena och homogena förbindelser mellan grupper. 
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en likartad social status. Den starka bindningen kännetecknas 
av att individerna inom den homogena gruppen träffar var
andra ofta, att de känner varandra väl, samt att de gärna hjälper 
varandra. Följaktligen kan det homogena nätverket bestå av 
personer som är släkt, nära vänner, arbetskamrater eller perso
ner som ägnar sig åt samma fritidsaktiviteter, o.s.v. Om inno
vationer har svårt att spridas utanför det homogena nätverket 
kan spridningens tempo fördröjas då de snarare sprids på ett 
horisontellt plan än på ett vertikalt (Granovetter 1973:1361; Ro
gers 1983:18, 274 f.). En grundläggande princip vid mänsklig 
kommunikation är att överföringen av idéer oftast äger rum 
mellan individer som är lika, homogena, men för att sprid
ningen ska sträcka sig utanför den egna gruppen krävs en an
nan typ av bindning, de svaga bindningarna eller det hetero
gena nätverket. 

Mark S. Granovetters studie Getting a job (1974) innebar 
en perspektivförskjutning så att de svaga bindningarnas (weak 
ties) betydelse kom att fokuseras. Studien baseras på ett 
slumpmässigt urval av personer i Bostons förorter som bytte 
jobb under året som föregick undersökningen. Granovetter un
dersökte bindningen mellan den person som bytte jobb och den 
som s.a.s. hade tipsat om det nya jobbet. Resultatet visar att de 
flesta hade hittat det nya jobbet tack vare bekanta eller t.o.m. 
ytligt bekanta (Granovetter 1973:1370 ff.). 

De svagare bindningarna fungerar gärna som länkar eller 
broar mellan olika homogena grupperingar. Ofta förbinder det 
heterogena nätverket, genom sina svagare bindningar, olika 
homogena grupperingar som sinsemellan har olika socioeko-
nomisk status inom det sociala systemet. Det rör sig alltså om 
personer som inte är närmare bekanta med varandra, men som 
ändå träffas vid olika tillfällen. Det kan t.ex. vara personer som 
är verksamma inom olika yrkesområden, läkare, präster o.s.v., 
och som därigenom har professionella kontakter med många 
olika personer. Trots att den svagare bindningen inte är den 
vanligaste vägen för kommunikationsflödet är den information 
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som flyter genom dessa kanaler av mycket stor betydelse (Gra
novetter 1973:1362 ff.; Rogers 1983:275,297). 

Inom språkvetenskapen är det främst Lesley och James 
Milroy som har introducerat och utvecklat nätverksmodellen. 
De menar att ett optimalt nätverk baseras på personer som bor 
nära varandra, som eventuellt har släktskapsbindningar i 
grannskapet, som har samma arbete som åtminstone två andra 
inom bostadsområdet och som tycker om att umgås med sina 
arbetskamrater på fritiden (L. Milroy 1980:141 f.). Inom den 
nordiska personnamnsforskningen har modellen, så vitt jag vet, 
inte använts tidigare. 

* 

Vem är då individen inom en social gemenskap som accepterar 
en innovation? Rogers definierar fem kategorier av individer 
som inkorporerar innovationer olika fort: innovatörer, tidiga mot
tagare, tidig majoritet, sen majoritet och ef ter släntrare. Innovatörer 
och tidiga mottagare har vanligen en högre socioekonomisk 
status än de grupper som anammar innovationerna senare. De 
förstnämnda grupperna karaktäriseras, i förhållande till senare 
mottagare, av högre utbildning, högre social status, tillgång till 
fler kommunikationskanaler samt större delaktighet i det soci
ala livet. Ofta har innovatörer och tidiga mottagare inte bara en 
hög status, utan strävar dessutom hela tiden efter ännu högre 
status. De kan t.o.m. använda innovationen som ett medel i 
denna strävan (Rogers 1983:22,38,206,251 f.). 

De faktorer som har betydelse för spridningen är innova
tionens inneboende egenskaper, spridningsvägarna, tiden - d.v.s. 
den tid som går åt till beslutsprocessen från det att individen 
får information om innovationen tills den börjar användas -
samt det sociala systemet inom vilket spridningen äger rum. Det 
sociala systemets uppbyggnad kan påverka spridningsproces
sen genom t.ex. de informella ledare som existerar (Rogers 
1983:10 ff.). För den här undersökningens del är det innovatio
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nens egenskaper och dess kommunikationskanaler som är av 
betydelse för resonemanget och jag har därmed valt att lyfta 
fram dem här. 

Innovationens egenskaper består av fem olika delfaktorer, 
den relativa fördelen, förankringen, komplexiteten, prövningsmöjlig
heten och observationsmöjligheten, som alla inverkar på diffu-
sionsprocessen (Rogers 1983:14 ff.). 

Den relativa fördelen som en innovation för med sig är ett 
mått på hur mycket bättre nyheten uppfattas vara i förhållande 
till föregångaren. Fördelen kan ligga på det ekonomiska planet, 
men fördelen kan också vara en förhöjd grad av bekvämlighet 
eller en ökad social prestige. Det spelar inte så stor roll om en 
innovation objektivt sett verkligen är bättre än föregångaren, 
utan det som är betydelsefullt är hur fördelaktig individen 
tycker att den är. Ju större innovationens förväntade fördel är, 
desto fortare accepteras och sprids den (Rogers 1983:15). 

Den andra egenskapen hos innovationen som har bety
delse för spridningen är förankringen, d.v.s. hur en nyhet passar 
in i existerande tankebanor och erfarenheter. En förändring 
som innebär att invanda tankemönster måste brytas är natur
ligtvis svårare att acceptera och därmed sprids också den här 
typen av innovation sämre. Den tredje egenskapen är komplexi
teten som är ett mått på hur svåranvänd innovationen uppfattas 
vara av de individer som kommer i kontakt med den. Generellt 
sett blir då t.ex. nya idéer eller tekniska innovationer som är 
lättare att förstå, snabbare accepterade än de som kräver att en 
helt ny förståelse utvecklas (Rogers 1983:15). 

Även innovationens fjärde kännetecken, prövningsmöjlighe
ten, d.v.s. om det är möjligt att "prova på" innan beslutet att 
använda den slutligen sker, liksom den sista egenskapen, obser
vationsmöjligheten, d.v.s. hur synligt resultatet är för andra, på
verkar diffusionen positivt (Rogers 1983:15 f.). 

* 
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Kommunikationskanalen är medlet genom vilket meddelandet 
om innovationen sprids från en person till en annan. Ett exem
pel på kommunikationskanal är massmedia och mänskliga 
kontakter. Storstadsimpulser och massmedier är viktigare för 
de tidigare mottagarna än för de senare, och de mänskliga lo
kala kontakterna är viktigare för de grupper som är sist med att 
tillägna sig innovationer. I ett socialt system som är uppbyggt 
kring mer traditionella normer fungerar innovatörerna dåligt, 
eftersom de upplevs som alltför nymodiga. Benägenheten att 
acceptera innovationer inom ett socialt system beror alltså både 
på innovatörens position inom systemet och på de existerande 
normerna inom systemet (Rogers 1983:17 f., 28,198 ff., 285; Lie-
berson 2000:165 ff.). 

Inte minst inom etnologin har kartor använts för att be
skriva ett diffusionsförlopp varvid termerna stänkspridning och 
grannskapsinfluens kommit att nyttjas. Stänkspridning innebär att 
innovationen sprids till ett antal orter utifrån ett gemensamt 
spridningscentrum så att nyheten förefaller "slå ner" på flera 
olika håll utan något inbördes geografiskt sammanhang. Den 
andra ytterligheten, grannskapsinfluens, innebär däremot att in
novationen sprids från grannbygd till grannbygd. Inte sällan 
förekommer en kombination av dessa båda spridningsvarian
ter, vilket t.ex. kan exemplifieras med den engelska plogens 
spridning i Sverige, vilken utgår från Stjernsvärds fabrik utan
för Ängelholm. Spridningens frekvens är som störst runt fabri
ken, men olika nedslag längre bort knyter till sig storgårdar där 
det fanns skolade arbetsledare (Bringéus 1962:52 ff.; 2000:47). I 
detta exempel har alltså den sociala strukturen betydelse, och 
Everett M. Rogers menar att den yttersta drivkraften hos de 
enskilda individerna för att anamma nästan alla innovationer är 
en önskan om att vinna social status och prestige. 

Att språkligt material kan ha samma spridningsmönster 
påpekas t.ex. av Natan Lindqvist som framhåller att språkliga 
novationer kan slå ner i viktiga kommunikationscentra, t.ex. 
större städer, innan det språkliga draget tas upp i de mindre 
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kringliggande byarna. Spridningen försiggår också gärna ut
med gamla handels- och trafikleder samt utefter vattendrag 
(Lindqvist 1967:59 f.). Dessa dialektologiska diffusionsbeskriv-
ningar passar väl in i de ovan nämnda stänkspridning och grann
skapsinfluens. 

2.3 MEDVETENHETENS BETYDELSE FÖR 
SPRÅKFÖRÄNDRING 

Nya dopnamn och deras spridning kan till vissa delar liknas 
vid spridning av annat språkligt material, såsom t.ex. mode-
och lånord. Situationen torde dock vara än mer komplex beträf
fande dopnamn eftersom namngivning både är ett uttryck för 
gamla traditioner och nya popularitetsvågor (Otterbjörk 1979fe:4 
f.; Meldgaard 1997:101 ff.). Säkerligen är valet av dopnamn mer 
betydelsefullt för namngivaren än valet av ord för språkanvän
daren i allmänhet eftersom ett dopnamn är mer oåterkalleligt 
än ett ord. 

När det finns en valmöjlighet mellan två språkliga drag är 
det nödvändigt att ett av de två rivaliserande dragen uppnår 
någon form av prestige för att en spridning ska äga rum (Stur-
tevant 1967:81). En novation sprids helt enkelt lättare om den 
kommer från ett viktigt politiskt eller kulturellt centrum (jfr 
t.ex. Lindqvist 1967:60). Prestigen är också en faktor som har 
lyfts fram vid diskussionen av de lånord som har kommit in i 
svenskan under olika tider. Vanligen kommer alltså lånegodset 
från det språkområde som vid det aktuella inlåningstillfället 
uppburit prestige i form av kulturell, ekonomisk och politisk 
makt (se t.ex. Chrystal 1988; Ljung 1988; Edlund & Hene 1992 
och där anförd litteratur; Jahr 1994). 

Även Ulf Teleman (1985) menar att en viktig faktor som 
driver språkförändringsprocessen är strävan efter makt och 
prestige. På det här sättet får språket en socioemotionell ladd
ning genom prestige. En anledning till detta är att prestige blir 
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självgenererande och knyter till sig en rad socialt betydelsefulla 
språkanvändare som genom klasstillhörighet, pengar, kunskap, 
karisma, makt etc. bevarar och förmedlar prestige (Teleman 
1985:83 f.). 

* 

Den beskrivna diffusionsmodellen (se avsnitt 2.2) implicerar en 
viss medvetenhet om egna och andras handlingar och den val
möjlighet som ligger i att anamma respektive inte anamma no
vationer. Denna medvetenhet behöver inte vid alla tillfällen 
vara självklar beträffande språkliga novationer och deras 
spridning. Språkförändring sker i alla levande språk och är i 
själva verket en förutsättning för deras överlevnad. 

Utifrån undersökningar av Martha's Vineyard och New 
York City delar Labov in språkförändringar i tre olika med
vetandegrader hos språkanvändarna. Om en förändring sker 
under medvetandenivån kallas den för indikator (indicator), om 
den däremot sker över medvetandenivån för markör (marker), 
vilket samtidigt innebär att den är förknippad med ett visst 
mått av prestige. Språkförändringar som är extremt medvetna 
kallas stereotyper (stereotypes) (se Labov 1972b:178 ff., 314 f.). 
Iakttagelserna är här baserade på fonetiska språkförändringar, 
men slutsatsen borde även gå att applicera på ett dopnamns
material, där namnet troligen utgör en markör, eller möjligtvis 
en stereotyp, i språket beroende på hur medvetet de olika 
namngivarnas val av dopnamn är. Man kan alltså påstå att 
dopnamn befinner sig på en hög språklig medvetandenivå. 
Förmodligen är valet av dopnamn ett av de allra mest med
vetna språkliga dragen.24 

24 En hög medvetenhet om olika språkdrag kan t.ex. komma till synes genom 
imitation av de drag som uppfattas som mest utmärkande i en främmande 
dialekt (Trudgill 1986:11 f.). I ett initialt skede är det tänkbart att imitatören 
är medveten om den språkliga skillnaden för att vid ett eventuellt tilläg
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Flera undersökningar, t.ex. Trudgill (1986),25 Chambers 
(1992) och Nordenstam (1979:101 ff.), har visat att språkdragen 
är mer resistenta mot eventuella förändringar om språkbru
karna är omedvetna om dem. Om språkbrukarna inom en 
språkgemenskap däremot är medvetna om vilket språkdrag 
som används, är resistensen mot nya varianter lägre, eftersom 
de då är uppmärksamma på de tillgängliga uttrycksmöjlighe
terna. Om medvetenheten är hög är det också sannolikt att en 
eventuell språkförändring går fortare än om medvetenheten 
saknas. Sålunda kan man dra den slutsatsen att graden av 
medvetenhet om språkdrag inom en språkbrukargrupp växel-
verkar med hastigheten på förändringen (se Pedersen 1997:238). 
(Medvetenhetens betydelse för dopnamnsskickets förnyelse 
diskuteras närmare i avsnitt 9.3.) 

2.4 DOPNAMNS PRESTIGE OCH KONVENTION 

Eftersom dopnamn är ett kulturellt fenomen ska dessa namn 
fylla en mängd behov som uppstår hos språkbrukaren i kom
munikationssituationen, t.ex. att skapa social samhörighet inom 
ett samhälle och mellan sociala grupper.26 Ungefär samma fak
torer som driver den språkliga förändringsprocessen - funk
tionalitet, makt och prestige samt novationsbenägenhet (Tele-
man 1985:81 ff.) - tillskrivs också stor betydelse då det gäller 
namn och förändringar i namnskicket. John Kousgård Sorensen 
(1985), som undersökt de behov gifta kvinnors efternamnsbruk 

nande av språkdraget bli, eller vara, omedveten om dess existens (Teleman 
1985:80). 
25 Baserat på en undersökning i Norwich kommer Trudgill (1986:11) bl.a. 
fram till att hög språklig medvetenhet är behäftad med former som är stig-
matiserade eller som nyligen har varit utsatta för förändring samt varianter 
som fonetiskt sett är annorlunda eller som utgör ett fonetiskt minimalt par. 
26 Detta exemplifieras med ett ortnamnsexempel av Thorsten Andersson 
(1994a). 

53 



förväntas fylla, iakttar bl.a. prestige- och konventionsbehovet.27 

Kousgård S0rensens undersökning baseras på det efternamn 
den gifta kvinnan väljer, vilket givetvis inte är samma sak som 
det dopnamn som väljs åt barnet. Trots att hans resonemang 
alltså primärt avser efternamn menar jag dock att det aktuella 
perspektivet med lätthet kan appliceras även på dopnamn. 

Med prestigebehovet avser Kousgård Sorensen den gifta 
kvinnans önskan att skapa prestige runt den egna personen. 
Behovet exemplifieras med det tyska namnskick, som innebär 
att den gifta kvinnan tar sin makes namn vid inträdet i äkten
skapet. Detta nya namnbruk anammas fr.o.m. medeltiden av 
Danmarks högre sociala grupper och sprider sig under de när
mast följande seklerna till allt lägre sociala skikt (Kousgård 
Sorensen 1985:35). Att prestigebehovet på liknande sätt som vid 
efternamnsvalet för den gifta kvinnan skulle ha relevans även 
för namngivarens val av dopnamn är mycket troligt. Skillnaden 
ligger till största delen i att efternamnsvalet är den vuxna kvin
nans eget val, medan ett barns dopnamn är namngivarens val, 
men i båda fallen föreligger säkerligen någon form av önskan 
om prestige. 

Prestigebehovet leder för den nygifta kvinnan till en mot
sättning med konventionsbehovet som inbegriper dels en öns
kan om att bevara en tradition, dels en generell motvilja mot 
förändringar. I de fall då den gifta kvinnan behåller sitt eget 
släktnamn vid inträdet i det äkta ståndet förklaras detta med 
just konventionsbehovets betydelse (Kousgård Sorensen 
1985:36). 

27 Det tredje behovet som den gifta kvinnans namn förväntas fylla, identifi
kationsbehovet, har mindre relevans för dopnamn. Behovet har, enligt Ko
usgård Sorensen, två sidor: det praktiska behovet som innebär att ingen risk 
till förväxling mellan olika personer ska föreligga, och det ideologiska som 
innebär att kvinnan vill markera sin självständighet i förhållande till maken. 
Här anförs exemplet med 1900-talskvinnan som vid äktenskapet väljer att 
behålla sitt eget släktnamn istället för att anta makens (Kousgård Sorensen 
1985:36 f.). 
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För dopnamnens del skulle konventionsbehovet kunna 
avse uppkallelsetraditionen. Under vissa tider har uppkallelsen 
varit mycket bunden och "följden av detta namntvång blev 
naturligtvis, att endast ett litet fåtal namn kunde komma i fråga 
vid namngivningen och att antalet använda namn till följd av 
ingiften och isolering minskade för varje generation" (Otter-
björk 1979b:5). 

Sammanfattningsvis kan, med Kousgård Sorensen, fram
hållas att man för dopnamnens del kan blottlägga ett intressant 
spänningsfält mellan det prestigebetonade valet av namn, en 
novation, och det konventionsbetonade, en tradition eller upp-
kallelse. Härigenom befinner sig namngivaren i en valsituation 
mellan den prestige som en novation kan ge och lojaliteten med 
en tradition och den egna gruppen. Dessa frågor diskuteras vi
dare i avsnitt 9.2 och 9.3. 

2.5 KAPITELSAMMANFATTNING 

I det här kapitlet har jag diskuterat olika utgångspunkter som 
kommer att ligga till grund för tolkningen av resultaten i av
handlingen. Undersökningen har kommit till inom ramen för 
ett tvärvetenskapligt projekt, Kulturgräns norr, vilket bl.a. syns 
genom de teoretiska perspektiven som är hämtade från olika 
håll, främst från samhällsvetenskap och humaniora. En första 
viktig utgångspunkt är att namn kan användas för att skapa 
och förstärka den sociala samhörigheten inom en samhällsge
menskap. 

Namngivningen är en symbolisk markering mellan "vi" 
och "dom" som baseras på en föränderlig smak. "Rätt" smak 
definieras av den dominerande gruppen i samhället. När en 
smak har blivit alltför allmän fungerar den inte längre för att 
åtskilja grupper, och den dominerande gruppen tvingas genom 
detta hela tiden söka någon annan nyare smak. Därigenom blir 
"den goda smaken" hela tiden föränderlig och förflyttar sig mot 
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det exklusiva. Härigenom uppstår cykler med smakväxlingar, 
vilka med lätthet kan avläsas i det skiftande förnamnsmodets 
svängningar. Namrigivningen förväntas alltså röja namngiva
rens önskade gruppidentitet. Genom detta resonemang tydlig
görs hur namngivning är en grupprelaterad process. Grupptill
hörigheten definieras både utifrån den grupp individen ingår i 
och den grupp individen inte ingår i. 

För att en novation ska överleva krävs att den sprids vi
dare - i mitt fall att de nya namnen anammas av andra namn
givare. Detta sker antingen genom det homogena eller det hete
rogena nätverket som finns mellan individer och grupperingar i 
samhället. Kartografiskt antar spridningen antingen formen av 
stänkspridning eller grannskapsinfluens. 

En språklig förändringsprocess är mer eller mindre snabb 
beroende på om det språkliga draget är medvetet eller omed
vetet hos språkanvändarna. Här antas namngivningen återfin
nas på en för namngivarna förhållandevis medveten nivå. 
Dessutom kräver en språkförändringsprocess alltid ett drag av 
prestige för att förändringen ska bli framgångsrik. Önskan om 
prestige vid namngivningen kontrasteras dock mot konventio
nen och en önskan om uppkallelse efter äldre släktingar. 
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3. MATERIAL OCH METOD 

I Sverige har det förts kyrkböcker i någon form under de fyra 
senaste seklerna. År 1686 reglerades den svenska kyrkbokfö-
ringen genom kyrkolagen, men redan tidigare förde många 
präster bok över sina församlingsbor. Dessa anteckningar an
sågs dock vara varje prästs personliga arkiv och de förstördes 
eller försvann ofta vid prästbyten. Därigenom hade de förda 
anteckningarna också karaktären av personliga noteringar, men 
så småningom standardiserades dokumenten och blev mer en
hetliga över riket. I och med tabellverkets tillkomst 1749 ställ
des högre krav på kyrkböckerna eftersom dessa skulle ligga till 
grund för befolkningsstatistiken (Jacobsson 2000:56 ff.; jfr NE 
18:59). 

3.1 MATERIALET VID DEMOGRAFISKA DATABASEN (DDB) 

Det material som utgör grunden i avhandlingen är just olika 
kyrkböcker som har registrerats och datoriserats inom Demo
grafiska databasen (DDB). De kyrkböcker som finns registre
rade är födelse- och dopbok, lysnings- och vigselbok, död- och 
begravningsbok, in- och utflyttningslängd samt husförhörs-
längd. Som primärkälla för min undersökning har jag använt 
födelse- och dopboken. De andra källorna har använts som 
komplettering i vissa fall, t.ex. för att avgöra faderns yrke, om 
denna notering saknas i födelseboken, eller för att avgöra om 
ett visst namn är nytt i bygden. 

Stor möda har lagts ned av Demografiska databasen på 
transkriberingen från kyrkbok till datormaterial. En arbets
grupp arbetar sedan 1980-talet med transkribering av kyrk
böcker och därigenom får dessa personer anses höra till Sveri
ges främsta experter när det gäller tydning och transkribering 
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av kyrkboksmaterial. Eftersom en enskild person dessutom ar
betar med ett större avsnitt av materialet blir denna van vid en 
särskild prästs personliga handstil. 

Registreringen av kyrkböckerna till datoriserad form har 
skett i flera steg, där det första kallas källberedning. Detta är en 
förberedande etapp vars syfte är att ge en övergripande bild av 
de aktuella källornas karaktär. De olika längderna har därvid 
förberetts på en strukturell nivå genom att förses med volym-, 
sid- och radnumrering. Följande steg är excerperingen då varje 
källa renskrivs och viss information kodas. Förutom denna ini-
tiala kodning har den grundläggande regeln varit att all infor
mation ska följa förlagan in i minsta detalj. Under den pågå
ende excerperingen har det utförts stickprovskontroller av det 
excerperade materialet så att eventuella felaktigheter har kun
nat spåras och justeras. Detta har skett både maskinellt och ma
nuellt. Maskinellt har det genomförts datoranalyser baserade 
på t.ex. födelse- och dödsdatum hos samma person. Manuella 
kontroller har inneburit att ytterligare en person transkriberar 
ca 10% av det kyrkboksmaterial som kontrolleras. Om det vid 
en jämförelse mellan avsnitten visar sig att den transkriberade 
delen inte håller en tillräckligt hög standard har hela avsnittet 
underkänts och gjorts om. 

Skelleftematerialet som finns tillgängligt via Demogra
fiska databasen i Umeå innehåller information om mer än 
85 000 personer som någon gång har funnits i Skellefteå för
samling mellan 1699 och 1900. De barn som dog utan att vara 
namngivna har exkluderats ur min undersökning. Vidare går 
det inte att utesluta att något namn har transkriberats eller sor
terats felaktigt, men detta spelar i så fall ingen större roll för 
studien. Vid min egen stickprovskontroll i kyrkboksoriginalet 
har jag heller inte funnit några felaktigheter. Sammantaget har 
jag kontrollerat transkriberingen av drygt tjugo nya namn, med 
tyngdpunkten förlagd till de namn som förefaller mest fantasi-
betonade. 
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* 

Stora material av det slag som jag har använt är ingalunda fär
digbearbetade i och med transkribering och excerpering, utan 
bearbetningsfasen och kategoriseringen är omfattande. Efter
som det, mig veterligen, inte tidigare har bedrivits person
namnsforskning som baseras på så här stora datoriserade histo
riska namnmaterial i Sverige, ska jag i det här avsnittet närmare 
belysa den av mig genomförda bearbetningen. Ett namnmate
rial som, innan alla avgränsningar är gjorda, i sin helhet består 
av ca 85 000 personer som tillsammans bär ungefär 126 000 
namn framstår som en "mur" för forskaren. Detta är en erfa
renhet som jag delar med t.ex. Gulbrand Alhaug som skriver att 
en "namrieforskar som arbeider med eit stort databasert nam-
nemateriale [...] kan få kjensla av å 'drukne' i sine namnedata" 
(Alhaug 1992:115). 

Vid mitt arbetes början fanns redan mitt stora material 
insamlat och datoriserat av DDB i Umeå (se ovan i detta av
snitt) på så sätt att all information var sökbar. De olika sociala 
grupperna liksom de nya dopnamnen var dock inte definierade 
och därigenom var materialet inte sorterbart, vilket kan sägas 
vara av absolut avgörande betydelse för min avhandling. I ett 
initialt skede av avhandlingsarbetet har jag definierat mina so
ciala undersökningsgrupper och kontrollerat och bedömt ett 
redan insamlat material för att avgöra hur de tillgängliga upp
gifterna i kyrkboksmaterialet skulle gå att anpassa till mitt 
syfte. Därtill har jag avgjort hur bristfälligheter i materialet bäst 
skulle kunna åtgärdas. Härigenom har jag också värderat vissa 
möjliga felskrivningar eller otydligheter i materialet, vilket in
nebär att en källkritisk kontroll har utförts samtidigt som stav
ningsvarianter har hanterats (se avsnitt 1.2.1). 

För att t.ex. avgöra vilken flicka i materialet som är den 
första som bär namnet Emelie har jag undersökt omkring 100 
flickor med detta namn i materialet där jag har jämfört alla an
teckningar som föreligger om varje person. Dessutom har 
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ibland deras familj, föräldrar, syskon samt far- och morföräld
rar, kartlagts för att här blottlägga eventuella anledningar till 
namnvalet. Samma tillvägagångssätt har sedan använts vid un
gefär 800 löpnamn28 för att fastställa vilka de nya namnen är 
och hur deras första spridningsfas ser ut. Alla dessa 800 namn 
har dock inte lika många stavningsvarianter som Emelie och då 
har heller inte lika många flickor undersökts. Uppskattningsvis 
har kyrkboksnoteringar över ca 40 000 personer närmare 
granskats. 

Med hjälp av datorprogrammet SPSS har jag sedan kunnat 
sortera namnen enligt frekvens i sociala grupperingar och i 
vissa tidsperioder så att de nya dopnamnen har kunnat identi
fieras. Under identifieringsprocessen har jag kontrollerat alla de 
ungefär 870 lexikala namnen både manuellt utifrån de namn
listor där namnen var sorterade enligt mina önskemål, och med 
datorns hjälp för att säkerställa att de nya namnen verkligen är 
nya. 

Att kontrollera en så stor mängd data direkt i kyrkböck
erna låter sig över huvud taget inte göras inom ramen för en 
akademisk avhandling, men även med datorns hjälp är det ett 
tidsödande arbete att söka uppgifter om namn- och personföre
komster. Först efter att de nya namnen identifierats har det va
rit möjligt att arbeta mer djuplodande och kvalitativt med dem. 
I denna fas av arbetet har jag använt det datoriserade sökverk
tyget, Indiko, som arbetar mot DDB:s databas. 

28 Som basbegrepp i avhandlingen används dopnamn eftersom namnbeläggen 
hämtats från födelse- och dopboken. I de fall då det är relevant att under
stryka skillnaden mellan det samlade antalet namn i materialet (löpnamn) 
och det antal skiljda namn som den totala namnmassan fördelar sig på (lexi
kala namn) har jag använt dessa termer. De båda sistnämnda termerna har 
tidigare använts av Reinert Kvillerud (1980:25 f.) och Eva Villarsen Meld-
gaard (1990:11). 
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3.2 KÄLLKRITIK OCH BORTFALL 

Ett problem är att mitt undersökningsmaterial i någon mån är 
brandskadat efter flera eldsvådor som har förstört delar av bl.a. 
födelse- och dopboken från mitten av 1800-talet. Brandskadan 
innebär att ungefär 1 870 namn i materialet inte går att tyda. 
Naturligtvis är det en brist att vissa dopnamn saknas i grund
materialet, men det rör sig trots allt enbart om en mycket be
gränsad del av materialet. Jag har uteslutit alla berörda namn 
ur beräkningsunderlaget eftersom jag inte har någon möjlighet 
att avgöra vilka dessa är och huruvida de är nya eller inte. Det 
enda undantaget är vid redogörelsen för flernamnssystemets 
framväxt (avsnitt 7.2) där det brandskadade materialet har 
kunnat inkluderas eftersom flera källor står till mitt förfogande. 
Genom att använda andra källor än födelse- och dopboken har 
jag ofta kunnat se hur många namn barnen fick och därför har 
denna information inkluderats i just detta avsnitt. I tre fall har 
jag genom andra källor på likande sätt också upptäckt nya 
namn, Evangelina, Paula och Tiller, och dessa nya namn har in
kluderats i undersökningen. 

De dopnamn som är förkortade, t.ex. Elisab., Margr. och 
Joh., har inkluderats i det samlade beräkningsunderlaget då jag 
har utgått från att det endast är de mest bekanta och därmed 
också de vanligaste namnen som har angivits på detta sätt. 

Min undersökning har som tidigare nämnts födelse- och 
dopboken som primärkälla, vilket inte alltid är helt problem
fritt. Barn som återfinns i denna behöver t.ex. inte nödvändigt
vis vara barn till mödrar som var skrivna i Skellefteå församling 
vid tiden för födelsen, utan kvinnorna kan tillfälligtvis ha be
funnit sig i området vid tiden för nedkomsten. Den här typen 
av källproblematik kan troligen ha påverkat de nya dopnam
nens vidare spridning inom undersökningsområdet (se kap. 8), 
men fallen är begränsade i antal. 

Omvänt innebär detta att barn, vars mödrar var skrivna i 
Skellefteå vid tiden för sin nedkomst, inte behöver vara införda 
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i födelse- och dopboken i de fall då dessa kvinnor av någon 
anledning födde sina barn utanför undersökningsområdet. I 
dessa fall har jag dock så långt det är möjligt, på samma sätt 
som vid det brandskadade materialet, via andra källor sökt 
spåra barnen. 

Ytterligare ett problem som alla forskare med den här ty
pen av frågeställning och material möter är att de sociala grup
perna skiljer sig ansenligt åt i storlek (jfr Meldgaard 1985:88), 
men det speglar ju endast verkligheten i undersökningsbygden 
vid den aktuella tiden. 

* 

Alla nya dopnamn har inte lika god möjlighet att spridas inom 
ett samhälle, vilket innebär att namnen s.a.s. överlever i olika 
grad. Det namn som används som tilltalsnamn på personen 
upprepas och repeteras vid ett oändligt antal större tillfällen än 
ett andranamn. Liksom andra namnforskare (se t.ex. Meldgaard 
1990:150) hamnar jag i ett dilemma när det gäller tilltalsnamnet 
eftersom detta endast undantagsvis antecknades i de tillgäng
liga källorna. I mitt material är det alltså omöjligt att sluta sig 
till om flickan som bär förnamnskombinationen Anna Brita 
kallades Anna, Brita eller Anna Brita (se Meldgaard 1990:150). 

Trots att en så stor mängd anteckningar i de olika kyrko
registren över personerna som ingår i min undersökning ställts 
till förfogande är det i princip omöjligt för mig att avgöra vilket 
eller vilka namn som är tilltalsnamn eftersom personerna i de 
allra flesta fall finns registrerade med hela namnsträngen, d.v.s. 
alla sina dopnamn. Detta innebär således att alla namn måste 
behandlas som tänkbara tilltalsnamn. I kap. 8 återkommer jag 
till en något mer nyanserad diskussion beträffande tilltalsnam
nets betydelse för spridningen av nya namn. 
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4. SKELLEFTEBYGDENS GEOGRAFISKA 
OCH SOCIALA FÖRHÅLLANDEN 

1791-1890 

Det finns två huvudanledningar till att just Skelleftebygden har 
valts som undersökningsområde. För det första är det en bygd 
där flera olika miljöer, t.ex. stadsmiljö, bruksmiljö och agrar 
miljö, förekommer, och därigenom lämpar sig området väl för 
den här typen av undersökning (jfr Edlund 1999, passim, med 
litteratur). För det andra var detta område, vid avhandlings
skrivandets början, det enda i Sverige där de materialuppgifter 
som jag efterfrågade var tillräckligt omfångsrika och välbeva-
rade samt redan insamlade och överförda till digitalt medium. 
Det var m.a.o. det enda område i Sverige som kunde komma 
ifråga för min undersökning. 

4.1 GEOGRAFISKA OCH HISTORISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1.1 Geografiskt läge 
På 1300-talet gick Skelleftebygdens sydliga gräns vid Nysätra-
trakten och den nordliga vid Åby älv. Den västliga gränsen var 
otydlig och förflyttades hela tiden p.g.a. kolonisationen. Allt 
eftersom socknen växte började den upplevas som för stor och 
då följde en geografisk uppdelning i flera mindre församlingar 
som bröt sig ur den större gemenskapen. Lövånger bildade en 
egen församling i början av 1400-talet. Denna utbrytning följdes 
1606 av Burträsk. Under 1800-talet var det sedan Norsjö, Jörns 
och Ytterstfors tur att bryta sig loss och bilda egna försam
lingar. Norsjö och Jörn bildade 1811 egen kapellförsamling och 
blev 1834 ett fristående pastorat. Ytterstfors utgjorde egen 
bruksförsamling 1838-66, varefter församlingen återigen inför
livades med moderförsamlingen. År 1875 avskildes den dock 
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slutgiltigt från Skellefteå församling under namnet Byske (Fahl-
gren 1953:41; Westerlund 1973:77 ff.; Lundström 1997:XX ff.; 
NU 3:334 f.; NU 4:350). 

Karta 1 
Karta över Sverige där Skelleftebygden är markerad med svart. 

Källa: NAD:s topografiska databas, Forskningsarkivet, Umeå universitet. 

I min undersökning ingår Skellefteå och Ytterstfors (sedermera 
alltså Byske) socken (se karta 1). Det finns två skäl till min 
gränsdragning. För det första skedde delningen mellan Skel
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lefteå och Ytterstfors/Byske i två etapper, vilket gör det svårare 
att dra gränsen för den absoluta separationen. Dessutom före
ligger det en skillnad mellan kyrkböckerna från å ena sidan 
Norsjö och Jörn, som i och med skilsmässan från Skellefteå för
samling inte finns tillgängliga hos Demografiska databasen, å 
andra sidan kyrkböckerna från Ytterstfors som finns tillgäng
liga i datoriserad form hos DDB även under den period då för
samlingen var skild från Skellefteå. 

Det andra skälet till den geografiska avgränsning som jag 
har gjort baseras på mitt syfte. Ett studium av spridningens för
sta fas (se kap. 8) förutsätter helt enkelt en viss storlek på det 
valda undersökningsområdet. När Skelleftebygden och Skel-
lefteområdet nämns i texten avser jag alltså både Skellefteå och 
Ytterstfors/Byske församlingar. 

4.1.2 Befolkning 
Befolkningen i bygden växte avsevärt från slutet av 1700-talet 
och fram till 1900-talet, men trots detta får Skelleftebygden an
ses vara glest befolkad under den aktuella undersökningsperi
oden (Brändström 2001:12, 16). De flesta byarna var ganska 
små, men inom området existerade även tätare bebyggelser: 

Det övervägande antalet hade mindre än 25 invånare och i många fall 
rörde det sig endast om ett boställe [...]. De större byarna, dvs. de 
med fler än 100 invånare, var belägna längs älvdalarna och utmed 
kusten. 

Vid slutet av 1800-talet var Storkåge den största byn, med en 
kyrkoskriven befolkning på 1 047 invånare. Därefter kom Kusmark 
med 913, Falmark med 725 och Ersmark med 698 invånare. Den 
största befolkningsagglomerationen i Skellefteå var den år 1845 grun
dade staden som hade en ungefärlig befolkning på 1 300 personer år 
1890. (Brändström 2001:19 f.). 

Från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet ökade invånar
antalet i bygden. Den positiva befolkningsutvecklingen fortgår 
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alltså under hela den hundra år långa undersökningsperioden, 
med vissa tillfälliga nedgångar. En av dessa är finska kriget 
1808-09.29 Under detta krig befann sig ryska trupper i bygden. 
Dessa förde med sig en rad epidemier som spred sig och som 
även skördade civila offer på ett sådant sätt att befolkningen 
minskade under åren runt 1810 (Alm Stenflo 1994:41 ff., 77 f.; 
Jacobsson 2000:74). 

Under 1800-talet rådde också missväxt i Skellefteå, liksom 
i landet i övrigt, vid olika tillfällen. Detta ledde till hungersnöd 
bland befolkningen. För Skelleftebygdens del ägde en miss
växtperiod rum under 1830-talet och en annan i slutet av 1860-
talet, de s.k. 'storsvagåren' (Westerlund 1973:118; Jacobsson 
2000:75 f.). 

Som en följd av bl.a. missväxtperioder tog en allt snabbare 
emigration fart i landet. Den stora utvandringen till Amerika 
under 1800-talet inföll dock förhållandevis sent i mitt under
sökningsområde. Den påbörjades under 1870-talet, men kulmi
nerade först i början av 1900-talet och faller sålunda huvudsak
ligen utanför den tid som innefattas i min undersökning. Mel
lan 1873 och 1908 emigrerade 79 stadsbor från undersöknings
området. Utvandringen från Västerbotten blev aldrig lika om
fattande som den kom att bli i andra delar av Sverige (Wester
lund 1973:121; Olofsson 1984:20 f.). 

Från 1790-talet och de närmast följande decennierna ägde 
en kolonisation av Lappmarken rum. Ordentlig fart på utflytt
ningen blev det dock först efter år 1800; jfr beträffande koloni
sationens initiala skede under 1700-talet hos Lundström 
(2001:117 ff.). Kulmen på koloniseringsprocessen nåddes mellan 
1830- och 1860-talet. Fram till 1811 gick fortfarande alla vägar 
till Lappmarken via Skellefteå som nybyggarna alltså var 
tvungna att passera. Eftersom den enda kyrkan i bygden fanns i 
Skellefteå gifte de sig i Skellefteå, döpte sina barn där och gick i 

29 Berättelser av hur detta krig upplevdes av Skelleftebygdens invånare finns 
bl.a. återgivna i Fahlgren 1956:180 ff. 
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kyrkan där. Alla helger var inte av lika stor betydelse, men sä
kerligen var de kyrkliga storhelgerna, bönsöndagar, Mikaeli, 
påsk, pingst och midsommar, av en sådan dignitet att merpar
ten av församlingsborna då infann sig. Många är vittnesmålen 
om kyrkstadens betydelse som träffpunkt för socknens invå
nare vid årets kyrkliga högtider. Där knöts kontakter och band 
mellan människor som inte ingick i den allra närmaste kretsen. 
P.g.a. de stora avstånden var det nämligen vanligt att invånarna 
övernattade i kyrkstugorna i kyrkstaden. Förutom den religiösa 
aktiviteten innebar dessa sammankomster ett tillfälle för by
borna att umgås, utbyta erfarenheter om aktualiteter av olika 
slag o.s.v. Härigenom var det möjligt för församlingsborna att 
dela glädje och sorg i form av t.ex. bröllop och begravningar. 
Därtill ger en handledning för präster från 1807 en förteckning 
över händelserna i kyrkan en söndag och där framkommer det 
att barndop var ett viktigt inslag vid gudstjänsten. Genom 
dessa kontakter och barndop har namn sannolikt tillkännagivits 
och upprepats i bygden (Bergling 1964:116 f.; Westerlund 
1973:40 f.; Johansson 1985:12 f.; Jacobsson 2000:77,105; Gaunitz, 
Danell &Lundström 2002:68; NU 2:385). 

Från 1781 blev det också fastlagt att Skellefteå skulle ha tre 
marknader om året som givetvis kom att utgöra ytterligare 
mötesplatser mellan sockenborna samt mellan sockenborna i 
Skelleftebygden och borgare från Piteå och Umeå. Dessa ägde 
rum i Skellefteå kyrkstad. På detta sätt kom kyrkstaden, som så 
småningom fick namnet Bonnstan, att bli ett regionalt centrum 
för byborna som besökte gudstjänsten och årets marknader. 
Efter hand bosatte sig alltfler myndighetspersoner, hantverkare 
och andra näringsidkare i detta framväxande centrum (Bergling 
1964:237; Jonsson 1988:15 f.; Jacobsson 2000:77,105). 

4.1.3 Staden, tidningarna, väckelsen och folkskolestadgan 
Skellefteå fick den 6 november 1845 sina stadsprivilegier. Detta 
hade föregåtts av en diskussion som pågått mer eller mindre 
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intensivt under hela första delen av 1800-talet. Det var framför 
allt de båda handelsstäderna Piteå och Umeå som vid ett flertal 
tillfällen hade ansökt om att få anlägga köping i Skellefteå där 
endast den ena stadens köpmän skulle få bedriva handel. Ingen 
av dessa propåer mottogs dock positivt av Skellefteå sockens 
byamän, vilka istället ansökte om att anlägga en egen stad. När 
Skellefteå väl hade blivit stad utvecklades den ganska långsamt 
fram till sekelskiftet. 

I slutet av 1846 hölls det auktion på de första tomterna i 
staden och en livlig byggverksamhet inleddes. Flertalet av den 
unga stadens första invånare kom från bondesläkter runt Skel
lefteå. År 1856 var sammanlagt 292 personer skrivna i den ny
grundade staden (Westerlund 1973:103,112; Gaunitz, Danell & 
Lundström 2002:47). 
Med stadsgrundandet kom även lokaltidningarna. De första 
tidningarna, Fjällörnen som ersattes av Nya Fjällörnen, kom ut 
varannan lördag 1848-49. Dessa tidningar följdes sedan av 
Skellefteå Tidning som gavs ut en gång i veckan mellan 1849 
och 1859, innan den år 1860 ersattes av Skellefteå nya Tidning. 
Ytterligare tidningar inom området som började ges ut i områ
det under andra hälften av 1880-talet var Norra Westerbotten 
som senare övergick i Skelleftebladet, med Erik Lindroth re
spektive Erik Hallbom som grundare och utgivare (Lundstedt 
1969:321 f.; Westerlund 1973:104; NU 3:224). Detta innebär att 
Skellefteå stad tycks ha utgjort en särskilt tidningstät ort under 
1800-talet. 

Beträffande Skellefteå Tidning var det den enda tidningen 
i bygden under de år den utgavs. Att döma av annonserna i 
den var det en ledande tidning utefter hela Norrlandskusten 
eftersom handelsidkare och privatpersoner från Piteå i norr och 
Sundsvall i söder var trägna annonsörer. Tidningen var fylld av 
kungörelser av olika slag liksom av information om nöjeseve
nemang. De förstnämnda består ofta av olika förrättningsmäns 
information, t.ex. från kronolänsman Ström, postmästare Höijer 
och telegrafföreståndare Ekbohrn (se t.ex. Skellefteå Tidning 
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den 4/2 1852 respektive den 27/5 1858). Evenemang som ägde 
rum i bygden under tidningens utgivningsår var t.ex. en mängd 
olika auktioner, baler som gärna ägde rum i samband med 
kungens namnsdag, samt olika musikaliska begivenheter eller 
andra soiréer av liknande art (se t.ex. Skellefteå Tidning den 
7/12 1850). 

I tidningen visar de personliga annonserna, alltså födelse-, 
vigsel- och dödsannonser, en tydlig övervikt för borgerskapet. 
Den första dödsannonsen som förekommer i bygdens tidning 
är i samband med handlaren och vice Consuln Seth Michael 
Franzéns hustrus död (Skellefteå tidningen, den 17/1 1851). 
Motsvarande notiser för personer inom andra sociala skikt än 
borgerskapet låter vänta på sig i ytterligare nästan ett helt de
cennium. Mycket tyder alltså på att tidningarna, åtminstone i 
ett initialt skede, var borgerskapets medium för att förmedla 
händelser och evenemang mellan sig. Förutom som ren infor
mation tjänade detta också syftet att signalera till andra tid
ningsläsare att man var en viktig person i bygden. Dessutom 
framkommer det att klassavgränsande baler, musikaliska eve
nemang och soiréer av olika art, som huvudsakligen torde ha 
riktat sig till det i staden framväxande borgerskapet, ägde rum 
ganska ofta (se Sjöström 1997:21 f., 24 f.). Den här typen av an
nonser tyder på att borgerskapet sinsemellan hade ett umgänge 
och kände, eller i varje fall kände till, varandra. 

* 

Ytterligare ett skeende av betydelse för bygden var den väckel
serörelse som uppstod efter 1850 och sedermera förgrenade sig 
i olika väckelsegrupper. År 1856 bildas t.ex. Evangeliska Fos-
terlands-Stiftelsen av C.O. Rosenius (Westerlund 1973:45 f.; 
Olofsson 1984:75). Väckelsen, hernhutismen och det norr
ländska nyläseriet har kommit att bli ett utmärkande drag för 
bl.a. Skelleftebygden (se t.ex. Ericsson & Harnesk 1991; 1993; 
1994:64 ff., 157; Lindmark 1997). 
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Enligt folkskolestadgan från 1842 lagstiftades det om att 
socknen och föräldrarna skulle ha undervisningsplikt, alltså 
inte skolplikt, för barnen. I Skelleftebygden innebar detta att 
undervisningen ofta skedde i hemmen. Många av de skolor 
som trots allt existerade vid den här tiden var av provisorisk 
karaktär och ambulerade mellan byarna och i välbärgade fa
miljer anordnades det inte sällan privatundervisning i hemmen 
(Stierna 1986:46 f., 58 ff.; jfr Jacobsson 2000:93 f.). 

Ännu färre var de unga pojkar som fick gå i det läroverk 
som invigdes i Skellefteå 1862. Fram till detta år skickades läro
verkspojkarna antingen till läroverket i Piteå eller Umeå. Flick
orna gick inte i läroverk alls före 1887, då Skellefteå högre ele
mentärläroverk för flickor startade. Med undantag för någon 
enstaka välbärgad bondson kom läroverksungdomarna från 
borgerskapet; fäderna var grosshandlare, högre officerare, äm
betsmän o.s.v. (Westerlund 1973:118; Jacobsson 2000:93 f.). 

De sista decennierna av 1800-talet i Skellefteå stad prägla
des av den första generationen infödda stadsbor. Affärslivet 
utvecklades och nya affärsmän, t.ex. familjen Sidenmark och 
guldsmeden Holm, etablerade sig och annonserade i lokaltid
ningarna om tidens nymodigheter, såsom symaskiner, trösk
verk och "velocipeder". Den förste borgmästaren, Arvid Hör
neli, tillträdde sitt ämbete 1879, och år 1881 fick staden, efter 
flera avslag, stapelstadsrätt, d.v.s. rätt till handel och sjöfart 
med utlandet. När Hörneli avled 1885 efterträddes han av Ro
bert Lindbäck på borgmästarposten (Westerlund 1973:120 f.). 

4.1.4 Näringar 
De sociala klyftorna ökade i Sverige mellan 1770 och 1870, vil
ket i stort motsvarar den tidsperiod då min undersökning in
faller. Det gamla ståndssamhället luckrades upp och försvann, 
urbaniseringen tilltog i och med den stora befolkningsökningen 
1820-1865 då landsbygden inte längre klarade att utgöra för
sörjningsbasen för alla invånarna. Därtill tog industrialise
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ringen, som skedde sent i Sverige - först under andra hälften av 
1800-talet - fart på allvar (Löfgren 1974a:23 ff.). 

Även i Skellefteå märks en begynnande industrialisering, 
men denna tar ordentlig fart först under 1900-talets första de
cennier. De viktigaste näringarna under 1800-talet i Skellefte-
bygden var jordbruk med dess binäringar jakt och fiske, salpe
tertillverkning, som dock upphörde på 1880-talet, tillverkning 
av tjära samt pottaska med sin storhetstid mellan 1820 och 1860 
där glasbruket i Ytterstfors var en betydelsefull avnämare. Un
der den tidsperiod som undersökningen gäller ökar välståndet 
generellt även i Skellefteområdet. Skeppsbyggeriet och salpe
tertillverkningen exempelvis, blomstrade från slutet av 1700-
talet till ca 1870 (Westerlund 1973:141 ff.; Olofsson 1984:14 ff., 
17 ff.; André 1998:55 ff.; Lundström 2001:102 ff.; Gaunitz, Danell 
& Lundström 2002:54 f.). 

Med 1860-talet kom de för det skogsrika Norrland så vik
tiga ångsågarna. I tät följd uppbyggdes ett drygt tiotal ångsågar 
uppefter Skelleftebygdens kuststräcka från Bureå i söder till 
Brännfors och Ytterstfors i norr. Några lades ner mycket snart 
medan andra fortfarande var i drift ett gott stycke in på 1900-
talet. En medelstor ångsåg i bygden hade vid sekelskiftet 200-
300 anställda (Westerlund 1958:179 ff.; André 1998:51 ff.; se dia
gram hos Gaunitz, Danell & Lundström 2002:64). 

I oktober 1837 startades Ytterstfors glasbruk av Eric Lin
demark. I bruket tillverkades bl.a. fönsterglas, buteljer och skå
lar. Själva tillverkningsprocessen var mycket bränslekrävande, 
vilket medförde goda tider även för de bönder i Östanbäck, 
Ostvik, Drängsmark, Byske, Stensjön och Tåme som sålde ved 
till bruket. De färdiga glasprodukterna skeppades sedan vidare 
och såldes utmed hela Norrlandskusten. Under den period som 
glasbruket gick med vinst, t.o.m. 1860-talet, hade det stor bety
delse för bygdens näringsliv (Westerlund 1958:192 ff.). 

Denna industrialisering i blygsam skala av Skellefteområ
det innebar att också en arbetarklass växte fram under 1800-
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talet. Under slutet av 1800-talet flyttade alltfler av bygdens 
ungdomar in till staden (Jacobsson 2000:172). 

4.2 SOCIALA FÖRHÅLLANDEN 

4.2.1 Borgerskapet 
Det svenska borgerskapet växte fram under 1700- och 1800-ta-
let. Initialt avgränsade sig den nya gruppen mot den aristokra
tiska överklassen, senare mot allmogen och arbetarna (Löfgren 
19740:272 f.; Ambjörnsson 1978:88). Det nya borgerskapet kom 
att få en framskjuten position i samhället såväl politiskt som 
ekonomiskt och socialt. Därigenom skapades också en ny bor
gerlig kultur och livsstil som blev tongivande i 1800-talets sam
hälle. För att få tillträde till borgerskapsskiktet krävdes an
tingen skolning och bildning eller kapital och egendom. Egent
ligen utgjorde dessa båda förutsättningar två sidor av samma 
mynt, så till vida att det ena i princip var en förutsättning för 
det andra (Löfgren 1974a:36; 1982:41 ff.; 1987:108 f.; Ambjörns
son 1978:88; Frykman & Löfgren 1979:34 ff.). 

För Skellefteås del förutsattes i princip inflyttning från 
andra delar av Sverige för att borgerskapet skulle växa fram. 
Inom den här samhällsgruppen står det, utifrån materialet, 
också klart att det sker en del demografiska förflyttningar. Flera 
familjer och personer som hör till Skellefteå borgerskap är in
flyttade eller har under en period av sina liv vistats i sydligare 
delar av Sverige på det sätt som citatet nedan tydliggör. Ett ex
empel på inflyttning är den Stockholmsfödde kommissions
lantmätaren Johan Jacob Ludvig Zetraeus (f. 1826) som i fyrtio
årsåldern för gott slår sig ner i Skelleftebygden.30 

30 Kanske är det influenser från något annat håll i Sverige som avspeglar sig 
vid namngivningen av de åtta barnen Zetraeus, då sex av dessa namn är nya 
dopnamn som förs in i Skelleftebygdens namnskick: Evangelina, Gerda, Zu-
leima, Theofil, Sally och Rolf. 
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Inom Skellefteås högre borgerskap lämnade barnen under 
senare delen av 1800-talet ofta föräldrahemmet tidigt för att på 
annan ort få bildning och utbildning som passade samhälls
gruppen. Detta beskrivs av Jacobsson på följande sätt: 

Ett exempel är den grosshandlardotter som vid 14 års ålder skickades 
iväg till Stockholm för att bo och antagligen lära sig "bättre manér" 
hos borgerskapet där. Ett annat exempel är provinsialläkarens son 
som vid 9 års ålder skickades till Umeå för studier på det högre läro
verket för gossar. I bägge fallen handlar det förmodligen om ett för-
äldrainitiativ som syftade till att förbereda barnen för framtida vuxen
roller och sociala positioner. Man avvek från de övriga sociala katego
rierna genom att barnen ställdes utanför den direkta yrkessocialisa-
tionen knuten till faderns yrke som var vanlig bland andra kategorier. 
(Jacobsson 2000:160.) 

4.2.2 Kvalificerade och okvalificerade arbetare 
Olikheterna mellan kvalificerade arbetare, t.ex. hantverkare, 
och okvalificerade arbetare är stora. Hantverkarna kom från ett 
skråväsende som under den aktuella perioden höll på att brytas 
sönder i Sverige. I den sociala stratifieringsmodell som jag har 
följt har hantverkarna som stod högst på den sociala stegen, 
d.v.s. de som uppnått mästargraden, placerats inom det lägre 
borgerskapet. Hantverkare utan mästartitel har placerats bland 
de kvalificerade arbetarna. Härigenom synliggörs att det rådde 
strikt social hierarki mellan de olika hantverkargraderna samti
digt som det också fanns en åtskillnad mellan personer som var 
sysselsatta inom olika hantverk (Löfgren 1974c:298 ff.). 

De okvalificerade arbetarna i Skelleftebygden förefaller i 
hög grad komma från de agrara skikten, d.v.s. det var barn till 
bönder som lämnade gården och arbetade med olika okvalifice

Källa: födelse- och dopboken vol. C:12, s. 287, rad 2; C:12, s. 318, rad 
21; C:12, s. 339, rad 23; C:14, s. 350, rad 10; husförhörslängden vol. AL11A, s. 
258, rad 12; AL12F, s. 248, rad 14; in- och utflyttningslängden vol. B:2, s. 73, 
rad 48; död- och begravningsboken vol. F:3, s. 124, rad 8. 
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rade sysslor, företrädesvis i någon av de existerande 
"tätorterna". Detta förde med sig att en stor mängd ungdomar i 
staden hade sina rötter i den näraliggande landsbygden (Ja
cobsson 2000:172). 

För personer som var verksamma inom industrin före 
1850 är det utifrån den tillgängliga statistiken även svårt att 
avgöra om de var kvalificerade eller okvalificerade arbetare 
(Gaunitz, Danell & Lundström 2002:71). Ytterligare en likhet 
som finns mellan de kvalificerade och de okvalificerade arbe
tarna består i kombinationen av den agrara och urbana kultu
ren och det är med grund i det här som jag trots allt på flera 
ställen för ihop grupperna. 

4.2.3 Agrara skikt 
I det förindustriella samhället var bygemenskapen och "vi"-
känslan stark (Hanssen 1978:14 ff.). Traditioner, ackumulerad 
kunskap och erfarenhet hade hög status och prestige eftersom 
detta var betydelsefullt för överlevnaden. Därigenom följde 
automatiskt att äldre personer med stor erfarenhet åtnjöt hög 
aktning. Sålunda blev "traditionen en viktig resurs - det kändes 
tryggare att lita till beprövade livsmönster och kunskaper än att 
pröva nya vägar" (Frykman & Löfgren 1979:26). 

Att traditioner på det här sättet spelade stor roll indikerar 
möjligen att förändringar i många fall skedde långsamt, men 
under 1800-talet ägde trots allt flera omdaningar rum inom un
dersökningsbygdens agrara skikt. En av dessa var hushållens 
storlek och sammansättning som förändrades. Hushållen som 
under början av 1800-talet var stora och ibland kunde bestå av 
flera generationer (eller s.k. undantagsboende på samma gård) 
blev mot slutet av samma sekel allt mindre, och det blev vanligt 
att ett hushåll endast bestod av föräldrar och barn eller, i den 
händelse det inte fanns barn, av två- och enmanshushåll. Denna 
förändring berodde på den ekonomiska utvecklingen som i sin 
tur bottnade i befolkningstillväxten (Egerbladh 1989:254 ff., 
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260). Den ekonomiska utvecklingen var inte något specifikt för 
Skellefteå, utan självhushållet avlöstes av ett mer kommersiali
serat och produktionsinriktat jordbruk i hela Sverige vid den 
här tiden. Trots denna förnyelse var Sverige fortfarande i hög 
grad ett agrart land under 1800-talet. Ännu år 1870 var 70% av 
befolkningen jordbrukare (Ambjörnsson 1978:32 f.). 

Befolkningstillväxten i Skellefteå, vilken i stort sett pågick 
kontinuerligt under hela undersökningsperioden, ställde höga 
krav på jordens avkastning för att det skulle vara möjligt för 
alla unga att bruka jorden. Allt eftersom befolkningen blev 
större hänvisades allt fler till att arbeta på andras gårdar. Denna 
utveckling var dock inte något specifikt för Skellefteå, utan 
jordbruksproletariatet växte i hela Sverige vid mitten av 1800-
talet. För många unga människor innebar en tjänst hos någon 
annan en möjlighet att spara ihop medel för sin framtid (Jacobs
son 2000:24; Brändström 2001:18 f.). 

När inte faderns och moderns jordegendom räckte till alla 
söner var det den äldste sonen som stannade kvar och bildade 
familj, medan de yngre syskonen förr eller senare flyttade från 
fädernegården. Möjligen gifte de yngre syskonen till sig en an
nan jordegendom. Om de yngre bröderna gifte sig med bonde
döttrar som ärvde sina föräldrars egendom kallades de bonde-
mågar (Jacobsson 2000:158 f.). Ett exempel på detta i mitt mate
rial är bondesonen Fritz Jonas Söderström som föddes 1861 på 
nybygget i Innanbäck som det fjärde barnet, och den tredje so
nen, i en syskonskara på tio barn. Sedan han år 1887 ingått äk
tenskap med bondedottern Wilhelmina Gustava Karlsten i 
Lundbäck betecknas han som bondemåg i någon källa, eftersom 
hon var det enda barnet och därigenom hade tillträde till för
äldrarnas jordegendom.31 

31 Källa: födelse- och dopboken: vol. C:16, s. 2, rad 16; vol. C:l, s. 177, rad 14; 
lysnings- och vigselboken: vol. E:l, s. 32, rad 12; husförhörslängden: vol. 
AI:1A, s. 217, rad 6. 
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4.2.4 Ogifta mödrar och utomäktenskapligt födda barn 
Om den sociala kontrollen var betydande genom t.ex. kyrkans 
inflytande, såsom i Skellefteås fall, är det också troligt att de 
föräktenskapliga förbindelserna var få och antalet utomäkten
skapligt födda barn litet (Jacobsson 2000:194). I förhållande till 
riket som helhet var andeln utomäktenskapliga födslar också 
förhållandevis låg i Västerbotten 1831-1835, för att sedan öka 
markant 1891-1900. Trots denna ökning var siffran emellertid 
låg i jämförelse med övriga Sverige, vilket framgår av kartor i 
Frykman (1993:9 ff.) samt hos Brändström (under utg.). Även i 
övriga Sverige ökar andelen utomäktenskapligt födda barn 
kraftigt under slutet av 1800-talet, vilket något förenklat vanli
gen förklaras med industrialiseringen och den därav efterföl
jande urbaniseringen (se Ohlander 1986:85). 

I en bygd där det föddes relativt få barn utom äktenskapet 
kunde de få som ändå gjorde det bli än mer socialt utsatta än 
vad de skulle ha blivit om mönstret varit vanligare (Löfgren 
1974^:263 f.). Möjligen torde alltså de ogifta mödrarna och deras 
barn i Skelleftebygden ha varit relativt utsatta i denna väckelse
bygd, låt vara att Anders Brändströms undersökning (under 
utg.) problematiserar konsekvenserna med ett utomäktenskap
ligt barn för de ogifta mödrarna. 

Jacobsson visar i sin avhandling dels att det var färre barn 
som föddes före äktenskapet bland Skellefteås bönder och tar
pare, dels att det var fler barn som markeras 'oäkta' där de 
unga mödrarna har bakgrund i kategorierna inhyses/arbetare 
och soldater/sjömän. Därtill var andelen kvinnor som förblev 
ogifta sedan de hade fött ett barn före äktenskapet större bland 
dem som hörde till grupperna inhyses/arbetare eller solda
ter/ sjömän än bland dem som hörde till de andra sociala kate
gorierna. Enligt Jacobsson tyder detta möjligen på att det har 
funnits någon form av äktenskapslöfte mellan de föräldrar som 
hänförs till kategorierna bönder, tjänstemän/hantverkare och 
nybyggare/tarpare, eftersom endast en liten del av de barn 
inom dessa grupper som föddes innan äktenskapet ingicks 
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mellan föräldrarna har noterats som "oäkta" i födelse- och dop
boken. Av allt att döma var prästen införstådd med äkten
skapsplanerna och att barnet skulle komma att legaliseras ge
nom en kyrklig ceremoni vid ett senare tillfälle (Jacobsson 
2000:197 f.; jfr även Bååth 1996:95). Ett exempel på detta i mitt 
material är gästgivardottern Eva Lovisa Persdotter i Byske. Hon 
får den 10/8 1830 sonen August och det saknas uppgifter om 
den äktenskapliga börden i födelse- och dopboken. Fadern till 
gossen heter Johan Gustaf Orre Wiksten och är dräng på gäst-
givaregården. En kort tid efter sonen Augusts födelse, den 7/11 
1830, ingår föräldrarna äktenskap.32 

4.3 KAPITELSAMMANFATTNING 

Under den valda undersökningsperioden (1791-1890) ägde en 
allmän befolkningstillväxt, visserligen med något avbrott vid 
perioder med missväxt och svält, rum i Skellefteområdet. Kyrk
stadens betydelse som mötesplats tenderade att öka, mycket 
tack vare driftiga invånare och näringsidkare, och Skellefteå 
stad bildades den 6 november 1845. Samhällsförändringarna 
ledde också till framväxten av nya eller förändrade samhälls
skikt. 1 1800-talets Sverige växte bl.a. borgerskapet fram, vilket 
även medförde en mentalitetsförändring vad gäller synen på 
individen och individualiteten. Vid den här tiden grundades 
också flera tidningar i Skellefteå vilka t.ex. användes både som 
ett sammanhållande kitt inom borgerskapet och som ett sätt att 
skilja ut gruppen från andra. 

Den generella befolkningsökningen innebar att landsbyg
den fick svårt att härbärgera alla invånare som istället flyttade 
t.ex. till staden eller en mer stadsliknande bygd. Därav ökade 

32 Källa: vol. 52, s. 73, rad 22; vol. AI:7A, s. 102, rad 13; vol. AI:7B, s. 249, rad 
12; vol. AI:7A, s. 102, rad 6; vol. AI:7A, s. 102, rad 14; vol. AI:7B, s. 249, rad 
11; vol. AI:7A, s. 102, rad 15; vol. AI:7B, s. 249, rad 10; vol. AI:7A, s. 102, rad 
20; vol. E:l, s. 93, rad 1. 
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även populationen som bestod av kvalificerade och okvalifice
rade arbetare. De här grupperna fann ofta sin utkomst inom 
någon typ av mekaniserad verksamhet. En viss industrialise
ring skedde i Skelleftebygden där t.ex. flera ångsågar och ett 
glasbruk växte upp. Gruppen är diversifierad och det återfinns 
både hantverkare (utan mästartitel) och helt okvalificerade ar
betare bland de framväxande grupperna av mer urban karak
tär. 

Befolkningsökningen innebar även vissa förändringar i de 
agrara skikten; exempelvis ökade skillnaderna mellan besuttna 
och obesuttna grupper. 

Situationen för ogifta kvinnor som fick barn var ofta 
ganska utsatt. Vissa skillnader finns emellertid mellan detta 
allmänna mönster och det mönster vi möter i Skellefteå där det 
har visat sig att det i många fall har förekommit ett äkten
skapslöfte mellan de blivande föräldrarna, vilket troligen har 
varit känt i socknen. 
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5. SKELLEFTEBYGDENS DOPNAMN 
1791-1890 

Detta kapitel är en kvantitativt upplagd genomgång av både 
det namnmaterial som utgör beräkningsunderlag och de nya 
dopnamn som introduceras i Skelleftebygden under undersök
ningsperioden. I den första delen av kapitlet (avsnitt 5.1) be
handlas beräkningsunderlaget. Först redovisas detta så att hän
syn tas både till hur många namnbärare/personer som ingår i 
undersökningen och det antal dopnamn som ingår. Kapitlets 
senare del ägnas helt åt en redovisning av de nya dopnamnen 
(avsnitt 5.2). 

5.1. NAMNMATERIALETS KARAKTÄR 

I materialet 1791-1890 får de 44 361 barn som föds sammalagt 
71149 namn, 38 335 flicknamn och 32 814 pojknamn. I materia
let finns det alltså fler flicknamn än pojknamn. Namnen förde
lar sig ojämnt mellan de sociala grupperingarna. Diskrepansen 
mellan antalet namnbelägg i de olika grupperna beror på den 
aktuella samhällsstrukturen. Av tabell 1 framgår det totala an
talet dopnamn som ingår i undersökningens beräkningsunder
lag vid de olika tidsperioderna. 

Eftersom det blir allt vanligare med flera namn på varje 
barn under den tid som min undersökning omfattar är inte an
talet dopnamn i materialet detsamma som antalet födda barn. 
Sammantaget finns det, som jag nämnt tidigare, 44 361 barn 
registrerade i födelse- och dopboken 1791-1890. Hur dessa för
delar sig i tidsperioder och kön framgår av tabell 2. Av tabellen 
framgår att det finns något fler pojkar (22 641) än flickor (21 
720) i materialet. 
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Tabell 1 
Antal dopnamn som ingår i beräkningsunderlaget under de sex tids
perioderna. 

1791-18151 1816-30 1831-45 1846-60 1861-75 1876-90 Totalt 

Flicknamn 4 472 4 457 4 498 5 503 7 909 11496 38 335 
Pojknamn 3 268 3 300 3 461 4 662 6 890 11233 32 814 
Totalt 7 740 7 757 7 959 10 165 14 799 22 729 71149 

'Beträffande den längre första tidsperioden hänvisar jag till avsnitt 1.2.2. 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet-

Tabell 2 
Antal personer som finns registrerade i födelse- och dopboken vid de 
sex tidsperioderna. 

Flickor Pojkar Totalt 
1791-1815 2 712 2 852 5 564 
1816-1830 2 638 2 616 5 254 
1831-1845 2 730 2 682 5 412 
1846-1860 3 483 3 714 7197 
1861-1875 4 318 4 523 8 841 
1876-1890 5 839 6 254 12 093 

Totalt 21720 22 641 44 361 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 

De 71149 löpnamnen fördelar sig enligt tabell 3.1 tabellen syns 
tydligt att grupperna som jag har jämfört är olika stora. Antalet 
namn som redovisas i tabell 3 har använts som beräkningsun
derlag i avhandlingen. 
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Tabell 3 
Antal dopnamn i de sociala grupperingarna under de sex tidsperio
derna. 

1 1791-1815 1816-30 1831-45 1846-60 1861-75 1876-90 Totalt 
Det högre borgerskapet: 
Flicknamn 42 65 73 69 105 159 513 
Pojknamn 42 73 54 69 98 140 476 
Totalt 84 138 127 138 203 299 989 

Det lägre borg jerskapet: 
Flicknamn 95 127 107 132 204 382 1047 
Pojknamn 95 82 102 132 206 403 1020 
Totalt 190 209 209 264 410 785 2 067 

Kvalificerade arbetare: 
Flicknamn 634 433 345 332 556 826 3126 
Pojknamn 434 310 279 306 464 895 2 688 
Totalt 1068 743 624 638 1020 1721 5 814 

Okvalificerad e arbetare: 
Flicknamn 83 123 130 179 574 2 026 3115 
Pojknamn 81 112 117 145 554 2162 3171 
Totalt 164 235 247 324 1128 4188 6 286 

Besuttna agra ra skikt: 
Flicknamn 1648 2 533 2 272 2 499 4109 6 216 19 277 
Pojknamn 1142 1784 1619 2 021 3 402 5 858 15 826 
Totalt 2 790 4 317 3 891 4 520 7511 12 074 35 103 

Obesuttna agi :ara skikt: 
Flicknamn 328 819 1031 1630 1987 1544 7 339 
Pojknamn 266 646 828 1408 1814 1437 6 399 
Totalt 594 1465 1859 3 038 3 801 2 981 13 738 

Barn till ogifte \ mödrar: 
Flicknamn 147 160 176 254 314 315 1366 
Pojknamn 146 167 167 259 301 303 1343 
Totalt 293 327 343 513 615 618 2 709 

Övriga: 
Flicknamn 1495 197 364 408 60 28 2 552 
Pojknamn 1062 126 295 322 51 35 1891 
Totalt 2 557 323 659 730 111 63 4 443 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
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5.1.1 Exkurs 
Vilka var de vanligaste dopnamnen i Skelleftebygden 1791-
1890? 

För att teckna en bakgrund till de nya dopnamnen redovisas 
här de tio vanligaste dopnamnen för flickor respektive pojkar i 
Skelleftebygden för de aktuella tidsperioderna. (De tjugo vanli
gaste dopnamnen redovisas i bilaga 2). Någon analys av de 
vanligaste dopnamnen kommer inte att göras. Frekvenstabel
lerna ska enbart ses som en fond mot vilken de nya dopnamnen 
avtecknar sig. Vi ser emellertid här hur flera av de namn som 
tidigare har definierats som nya dopnamn så småningom har 
gått in i etableringsfasen, nämligen namnen Emma, Jenny, Albin, 
Frans, Hjalmar och Oskar. Dessa resultat föder givetvis nya frå
gor som dock inte behandlas i avhandlingen. 

Namnen i frekvenstabellerna redovisas i lexikala namn 
som har lemmatiserats på ett sätt som närmast är att likna vid 
det som Alhaug kallar arkinivå (Alhaug 1992:117 ff.). Härige
nom har t.ex. Catharina, Catrina och förkortningar för namnet, 
t.ex. Cathar., Cathr. och Cath., liksom Margareta, Margreta, Mar-
gar. och Mar g., samt Magdalena, Magdlena, Maglena, Magdl. och 
Magi, förts till tre lemman, Catharina, Marg(a)reta och 
Magd(a)lena. Tänkbara kort- eller smekformer för de här tre 
namnen, Cajsa, Greta och Magda, har däremot betraktats som 
egna lemman. 
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Tabell 4 
Frekvenstabeller över de tio vanligaste flick- och pojknamnen vid de sex 
tidsperioderna. 

1791-1815 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Catharina 446 10,0 1) Johan 441 13,5 
2) Anna 439 9,8 2) Anders 327 10,0 
3) Marg(a)reta 438 9,8 3 ) Olof 310 9,5 
4) Christina 434 9,7 4) Per 303 9,3 
5) Magd(a)lena 331 7,4 5) Jonas 297 9,1 
6) Brita 305 6,8 6) Nils 209 6,4 
7) Maria 268 6,0 7) Lars 207 6,3 
8) Eva 216 4,8 8) Gustaf 199 6,1 
9) Sara 206 4,6 9) Erik 177 5,4 
10) Cajsa 167 3,7 10) Carl 166 5,1 

1816-1830 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Catharina 362 8,1 1) Johan 416 12,6 
2) Anna 338 7,6 2) Carl 266 8,1 
3) Lovisa 284 6,4 3) Olof 247 7,5 
4) Christina 271 6,1 4) Per 230 7,0 
5) Maria 244 5,5 5) Nils 206 6,2 
6) Eva 220 4,9 6) Jonas 201 6,1 
7) Marg(a)reta 207 4,6 7) Anders 198 6,0 
8) Magd(a)lena 204 4,6 8) Anton 196 5,9 
9) Brita 178 4,0 9) Gustaf 190 5,8 
10) Johanna 175 3,9 10) Lars 157 4,8 

1831-1845 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 354 7,9 1) Johan 417 12,0 
2) Lovisa 342 7,6 2) Anton 269 7,8 
3) Carolina 251 5,6 3) Carl 252 7,3 
4) Eva 249 5,5 4) Olof 233 6,8 
5) Fredrika 238 5,3 5) Per 182 5,3 
6) Marg(a)reta 219 4,9 6) Jonas 179 5,2 
7) Christina 218 4,8 7) Gustaf 176 5,1 
8) Maria 215 4,8 8) Johannes 172 5,0 
9) Johanna 184 4,1 9) Nils 163 4,8 
10) Cath(a)rina 181 4,0 10) August 129 3,8 
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1846-1860 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 487 8,8 1) Johan 572 12,3 
2) Lovisa 431 7,8 2) Anton 336 7,2 
3) Carolina 390 7,1 3) Olof 313 6,7 
4) Christina 346 6,3 4) Carl 301 6,5 
5) Maria 324 5,9 5) Jonas 241 5,2 
6) Marg(a)reta 248 4,5 6) Gustaf 201 4,3 
7) Fredrika 230 4,2 7) Johannes 182 3,9 
8) Johanna 227 4,1 8) Nils 191 4,1 
9) Eva 223 4,0 9) Fer 159 3,4 
10) Helena 179 3,2 10) August 153 3,3 

1861-1875 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 713 9,0 1) Johan 826 12,0 
2) Maria 542 6,8 2) Carl 576 8,4 
3) Lovisa 511 6,5 3) Olof 365 5,3 
4) Carolina 485 6,1 4) Nils 332 4,8 
5) Christina 426 5,4 5) Gustaf 308 4,5 
6) Fredrika 327 4,1 6) Anton 287 4,1 
7) Marg(a)reta 281 3,5 7) Jonas 266 3,9 
8) Emma 242 3,1 8) Johannes 213 3,1 
9) Johanna 233 2,9 9) August 211 3,1 
10) Helena 232 2,9 10) Oskar 168 2,4 

1876-1890 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Maria 772 6,7 1) Johan 1283 11,4 
2) Anna 719 6,2 2) Karl 935 8,3 
3) Carolina 539 4,7 3) Nils 556 4,9 
4) Christina 525 4,6 4) Gustaf 439 3,9 
5) Lovisa 487 4,2 5) Olof 400 3,6 
6) Marg(a)reta 352 3,1 6) Jonas 299 2,7 
7) Helena 306 2,7 7) Oskar 297 2,6 
8) Fredrika 275 2,4 8) Frans 257 2,3 
9) Johanna 273 2,4 9) Hjalmar 227 2,0 
10) Jenny 255 2,2 10) Albin 206 1,8 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
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5.2 NYA DOPNAMN 

I det här avsnittet redovisas den procentuella andelen nya dop
namn under varje tidsperiod för var och en av de sociala grup
peringarna. (De nya dopnamnen redovisas i bilaga 1.) Av de 
ungefär 870 lexikala namnen i materialet har 582 definierats 
som nya (för definitionen se avsnitt 1.2.1). De 582 namn som 
har definierats som nya fördelar sig på följande sätt över den 
hundra år långa undersökningsperioden: 

Tabell 5 
Antal nya dopnamn redovisade i de sex tidsperioderna. 

1791-1815 1816-30 1831-45 1846-60 1861-75 1876-90 Totalt 

Flicknamn 10 20 41 36 72 115 294 
Pojknamn 12 29 21 34 50 142 288 
Totalt 22 49 62 70 122 257 582 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 

Antalet nya dopnamn som introduceras under varje tidsperiod 
ökar under undersökningsperioden. Ökningen går från 22 till 
257 namn från den första till den sista tidsperioden. 

Generellt kan sägas att de nya dopnamnens procentuella 
andel är förhållandevis låg, men stadigt ökar mellan 1791 och 
1890 (jfr Otterbjörk 1979b:46) med undantag för en tillfällig 
nedgång 1846-1860. Vid den första av de undersökta perio
derna, 1791-1815, är 0,3% av det totala antalet dopnamn att be
teckna som nytt. Mellan 1816 och 1830 är 0,6% av namnen nya 
och 1831-1845 utgör de 0,8%. Under perioderna därefter, 1846-
1860 och 1861-1875, ligger andelen nya namnJ princip kvar på 
samma nivå, 0,7% respektive 0,8%. Den sista av de sex under
sökta perioderna, 1876-1890, är andelen nya dopnamn som 
störst i det totala materialet, 1,2% av de använda namnen. 
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Vid bedömningen av de angivna procenttalen bör läsaren 
vara uppmärksam på att de nya namnen är mer framträdande i 
namnmaterialet än vad de omedelbart kan förefalla utifrån den 
procentuella beräkningen, eftersom varje namn endast betrak
tas som nytt vid ett enda tillfälle, nämligen den allra första gång 
som namnet används på ett i Skelleftebygden fött barn. För att 
bedöma förnyelsen av ett namnskick bör även novationernas 
spridning beaktas och av de 582 nya namnen är det i materialet 
422 namn som sprids och 160 som inte sprids till någon efter
följande namnbärare (se vidare om detta i avsnitt 8.1.2 samt 
bilaga 5). 

Tabell 6 visar hur de nya namnen fördelar sig i flick- och 
pojknamn mellan de olika sociala skikten vid de sex tidsperio
derna. Siffrorna i tabellen visar att det är skillnad i storlek mel
lan de undersökta grupperna, men även att antalet nya dop
namn ökar successivt i alla de sociala grupperna (utom möjli
gen inom gruppen 'övriga') från den första till den sista tidspe
rioden. 

I diagram 1 presenteras de nya namnen fördelade på de 
sociala grupperingarna för hela undersökningsperioden. Be
räkningarna i diagrammet baseras på tabellerna 3 och 6. Av 
diagram 1 framgår att det högre borgerskapet introducerar i 
särklass flest namn i förhållande till sitt totala namnbestånd. 
Inom gruppen finns redan vid undersökningens första och 
andra tidsperiod den största andelen nya namn (8,3% respek
tive 8,7%) och denna tendens håller i sig under alla de sex tids
perioderna, men som vanligast är nya dopnamn i gruppen 
närmast före och efter stadsgrundandet - undersökningsperio
derna mellan 1831 och 1875 (17,3%, 13,0% respektive 13,0%). 
Den sista av de undersökta tidsperioderna sjunker andelen för 
de nya namnen inom det högre borgerskapet något (8,4%), men 
likväl är det ingen annan grupp som kommer i närheten av 
denna relativa andel. Trots en mindre nedgång av nya dop
namn i det högre borgerskapet 1876-1890 introducerar gruppen 
även under denna period betydligt fler nya namn i Skellefte-
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bygden än den närmast efterföljande gruppen, det lägre borger-
skapet. 

Tabell 6 
Antal nya dopnamn i de sex sociala skikten vid de sex tidsperio
derna. 

1 | 1791-1815 1816-30 1831-45 1846-60 1861-75 1876-90 Totalt 
Det högre borgerskapet 
Flicknamn 2 5 14 9 16 14 60 
Pojknamn 5 7 8 9 10 11 50 
Totalt 7 12 22 18 26 25 110 

Det lägre borgerskapet: 
Flicknamn 2 3 9 6 10 14 44 
Pojknamn 1 4 6 11 8 17 47 
Totalt 3 7 15 17 18 31 91 

Kvalificerade arbetare: 
Flicknamn 0 5 5 2 12 12 36 
Pojknamn 1 3 1 5 1 21 32 
Totalt 1 8 6 7 13 33 68 

Okvalificerade arbetare: 
Flicknamn 
Pojknamn 
Totalt 

Besuttna agrara skikt: 
Flicknamn 4 
Pojknamn 1 
Totalt 5 

Obesuttna agrara skikt: 

Barn till ogifta mödrar: 

22 
25 
47 

27 
29 
56 

2 8 7 21 40 82 
8 4 4 12 46 75 
10 12 11 33 86 157 

Flicknamn 1 1 0 9 8 10 29 
Pojknamn 1 2 0 2 12 17 34 
Totalt 2 3 0 11 20 27 63 

Flicknamn 0 3 1 1 2 3 10 
Pojknamn 0 3 0 2 5 5 15 
Totalt 0 6 1 3 7 8 25 

Övriga: 
Flicknamn 0 1 4 0 1 0 6 
Pojknamn 2 2 1 1 0 0 6 
Totalt 2 3 5 1 1 0 12 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
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På samma sätt som det högre borgerskapet behåller sin ledande 
position som namnintroduktör 1791-1890, innehar det lägre 
borgerskapet sin andraposition genom hela undersökningspe
rioden. Mellan 1791 och 1815 är 1,6% av namnbeståndet inom 
denna grupp nytt och 1816-1830 3,3%. Denna siffra stiger till 
7,2% och går sedan ner till 6,4% under de båda följande tids-

Diagram 1 
Andelen nya dopnamn i Skelleftebygden fördelade på de olika soci
ala grupperingarna under de sex tidsperioderna. Tabellstaplarna för 
var och en av perioderna kommer i ordningsföljden det högre borger
skapet, det lägre borgerskapet, kvalificerade arbetare, okvalificerade 
arbetare etc. 

20,0% 

18,0% 
16,0% 

14,0% 

12,0% 

10,0% 
8,0% 

6,0% 

4,0%-

2,0% 

0,0% 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 

• Dähcgrebotgaskapet I Det lägre bcagsrskapet 
• Kvalificerade arbetare • Okvalificerade arbetare 
• Besuttna agtara skikt • Obesuttna agrara skikt 
• Cgifta mödrar DOrigi 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet. 
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perioderna, vilket är de högsta nivåerna som gruppen uppnår 
under den hundraåriga undersökningsperioden. Under de två 
sista tidsperioderna sjunker andelen nya dopnamn inom det 
lägre borgerskapet ytterligare (4,4% respektive 3,9%). Att 
särskilt lägga märke till är hur det lägre borgerskapets 
introduktion av nya dopnamn följer det högre borgerskapet så 
att den procentuella andelen nya namn är som störst inom båda 
grupperna under tiden från 1831 till 1875. Andelen nya 
dopnamn är dock hela tiden mindre hos det lägre än det högre 
borgerskapet. 

De ogifta mödrarna utgör den tredje största gruppen 
namnintroduktörer, närmast efter det högre och det lägre bor
gerskapet. Vid den första tidsperioden, 1791-1815, introduceras 
dock inget nytt namn av gruppen. 1,8% av namnen inom den 
här gruppen är nya under perioden 1816-1830. Motsvarande 
andel stannar på 0,3% respektive 0,6% vid de båda tidsperio
derna 1831-1845 och 1846-1860. Jag vill dock påpeka att det rör 
sig om mycket få namn vid dessa båda tillfällen (se tabell 6).33 

Vid de två sista tidsperioderna stiger siffrorna återigen något 
till 1,1% respektive 1,3%. 

Efter de tre ovannämnda grupperna följer de båda katego
rierna av arbetare som namnintroduktörer. De kvalificerade 
arbetarnas procentuella introduktion av nya dopnamn stiger 
något under hundraårsperioden. Mellan 1791 och 1815 är 0,1% 

33 Att det ändå rör sig om ett intresse för nya namn inom gruppen styrks av 
att en överraskande stor del av den här gruppens totala namnbestånd utgörs 
av nästan nya namn, d.v.s. nya dopnamn som noteras för andra till tionde 
gången i bygden. Mellan 1791 och 1815 förekommer det endast ett nästan 
nytt dopnamn inom gruppen, men siffran ökar under den resterande delen 
av 1800-talet. Vid den andra tidsperioden hör ett namn av tjugofem till de 
nästan nya namnen. Andelen dopnamn som faller inom ramen för den för
sta spridningsfasen ökar sedan successivt fram t.o.m. den fjärde tidsperio
den. Mellan 1831 och 1845 hör vart sjuttonde namn hit, 1846-1860 är det vart 
fjortonde, 1861-1875 vart tjugofjärde namn som ges till nyfödda barn inom 
gruppen och 1876-1890 ligger det kvar på nära nog samma nivå. 
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av namnen nya i den aktuella gruppen. Den andra tidsperio
den, 1816-1830, stiger siffran till 1,1% där den i princip ligger 
även 1831-1845, 1846-1860 och 1861-1875 då andelen är 1,0%, 
1,1% respektive 1,3%. Under den sista tidsperioden, 1876-1890, 
kan en ökning av andelen nya namn till 1,9% i de kvalificerade 
arbetarnas namngivning iakttas. 

Namnbeståndet hos de okvalificerade arbetarna består 
mellan 1791 och 1815 av 0,6% nya dopnamn. En ungefär lika 
hög procentsiffra kvarstår sedan inom gruppen vid de efterföl
jande fyra tidsperioderna (0,4%, 0,4%, 0,6% respektive 0,5%), 
men jag vill här åter påpeka att det endast rör sig om ett fåtal 
nya namn i absoluta tal (se tabell 6). Vid den sista tidsperioden, 
1876-1890, ökar gruppens andel nya dopnamn något, till 1,1%. 

De agrara skikten introducerar ett förhållandevis litet an
tal nya namn sett till gruppernas storlek. Det obesuttna skiktets 
procentuella andel nya dopnamn utgörs av 0,3% vid den första 
tidsperioden, 1791-1815. Andelen nya namn i gruppen fortsät
ter att vara låg under de resterande fem tidsperioderna då an
delen nya namn hamnar på 0,2%, 0%, 0,4%, 0,5% respektive 
0,9%. Ännu lägre är motsvarande siffror för de besuttna agrara 
skikten som uppvisar en procentuell andel nya dopnamn om 
0,2%, 0,2%, 0,3%, 0,2%, 0,4% respektive 0,7% för de sex perio
derna. 

Den grupp där faderns titel inte har kunnat fastställas, 
gruppen 'övriga', bidrar endast obetydligt till introduktionen 
av nya namn i Skelleftebygden. 
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6. VILKA ÄR DE NYA DOPNAMNEN? 

Det namnmaterial från Skelleftebygden som kommer att kate
goriseras i detta kapitel är stort och svårhanterligt. Flera av de 
namngrupper som behandlas flyter samman på det sätt som 
åskådliggörs grafiskt i figur 2. Genom att redovisa problemet 
med de artificiella gränsdragningarna tydligt, framträder både 
de för- och nackdelar som existerar med den kategoriserings-
modell som kapitlet baseras på. 

För att avgöra det enskilda namnets placering i en viss 
namngrupp har jag, om inget annat anges, använt mig av 
Svenska förnamn av Roland Otterbjörk (1979b), Svenska per
sonnamn av Ivar Modéer (1964), Norsk personnamnleksikon av 
Kristoffer Kruken & Ola Stemshaug (1995), Studier i koben-
havnske fornavne 1650-1950 av Eva Villarsen Meldgaard (1990) 
och vid något tillfälle A dictionary of first names av Patrick 
Hanks & Flavia Hodges (1990). Jag har här sökt bilda mig en 
uppfattning om dopnamnens inlåningsvägar. Eftersom inlå
ningsvägarna till de nordiska länderna inte alltid har varit lika
dana har hänsyn tagits till detta. Exempelvis sorterar Menny 
under -y-namnen i min kategorisering, trots att Kruken & 
Stemshaug (1995:201) för sin del framhåller att det är en smek-
form till namn på Magn-. För Skellefteås del förefaller nämligen 
Menny snarare vara en analogibildning till t.ex. Jenny, eftersom 
inget namn som skulle kunna ligga till grund för en smekform 
Menny förekommer förrän under 1890-talet. 

De nya dopnamnen består av allt från inlånade namn och 
namn som är bildade efter kända mönster till namn vars bild
nings- eller inlåningsmönster inte är känt eller genomskinligt. I 
de sistnämnda fallen rör det sig alltså om en mer originell 
nybildning, vilken är svår att härleda. 
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Figur 2 
Grafisk bild över namnkategorierna. 

Namnbildning 

-y-namn 

Engelska 
namn Kort- och 

smek-Namnval 

.Moverade fl cknamn Kunga
husets 

Almanacksnamn 

iska 

Franska 
t och 
\fransk-
inkpirerade 

Litterära 

Den nordiska 

renässansei 
Tyska qch tysk-

inspireraöe namn Friare namn
bildningar 

Namn-
skandina-

1 = Spanska, spanskinspirerade, italienska och italienskinspirerade namn. 
2 = Namn från övriga språk. 

Av figuren framgår att jag har valt två huvudkategorier för min in
delning: 'namnval' och 'namnbildning'. Cirklarnas storlek motsvarar 
så långt det varit möjligt den andel namn som ingår i de respektive 
namngrupperna. 
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I likhet med Thorsten Andersson använder jag termen namn-
givning som överordnad term för namnval och namnbildning 
(Andersson 1994fc:16 ff.; 1996:22 ff.), vilket även Leibring 
(2000:26 ff.) gör. Med Anderssons termer betyder namnval att 
namngivaren väljer namn ur ett befintligt namnförråd, vilket 
för min undersöknings del skulle innebära att namngivaren 
väljer ett namn som inte tidigare existerat inom undersöknings
området, men som gör det någon annanstans. När namngiva
ren skapar ett helt nytt namn kallas det däremot namnbildning. I 
Skelleftematerialet rör det sig om traditionell namnbildning som i 
något enstaka fall övergår till nyskapade namn. Vid traditionell 
namnbildning använder sig namngivaren av det befintliga ord
förrådet för att bilda namn medan nyskapade namn bildas med 
"element, vilkas form och kombination endast begränsas av 
språkets fonotaktiska regler" (Andersson 1994b: 16 ff., 20; 
1996:22 ff.). 

De namngrupper som behandlas som namnval (avsnitt 
6.1) är almanacksnamn, namn från det svenska kungahuset, bibliska 
namn, litterära namn, den nordiska namnrenässansens namn, namn
skandinavismens namn, tyska och tyskinspirerade namn, klassiska och 
latininspirerade namn, engelska namn, franska och franskinspirerade 
namn, spanska, spanskinspirerade, italienska och italienskinspirerade 
namn samt namn från övriga språk och de som betraktas som 
namnbildning (avsnitt 6.2) är moverade flicknamn, kort- eller 
smekformer, -y-namn samt friare namnbildningar. Av figur 2 fram
går det att namnskandinavismen är en del av den nordiska namnre
nässansen och därför kommer den förra kategorin också att be
handlas som en underavdelning till den senare i texten (se av
snitt 6.1.5). Även litterära namn består av tre delar som har förts 
samman i ett avsnitt. Avdelningarna är "Namn från Tusen och 
en natt", "Namn från Ossiansångerna" och "Tegnér-namn och 
andra namn som hämtats ur den nordiska litteraturen" (se av
snitt 6.1.4). De övriga namngrupperna behandlas alla självstän
digt. 
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Att skilja namnval och namnbildning åt är inte alltid lätt 
eftersom dopnamnen i materialet utgör ett kontinuum där inga 
självklara gränser existerar. Vissa namngrupper, t.ex. moverade 
flicknamn, skulle kunna sägas höra både till namnval och 
namnbildning. Flera av de här namnen, t.ex. Amanda och Al
frida, skulle på goda grunder ha kunnat sorteras under främst 
de klassiska och latininspirerade eller de tyska och tyskinspire-
rade namngrupperna. Jag behandlar de moverade flicknamnen 
i förbindelse med kategorin namnbildning, eftersom jag när
mast velat belysa dessa namn ur ett namnbildningsperspektiv. 

En annan gränsdragning som har varit svår att göra är 
mellan vissa namn inom den nordiska namnrenässansen och 
tyska eller tyskinspirerade namn. Till de nordiska namnen har 
jag t.ex. fört Brynolf eftersom förleden Bryn- härleds från det 
fornsvenska brynia (Modéer 1964:19; Otterbjörk 1979fc:81). Till 
den tyska namngruppen har både namn av självklart tyskt ur
sprung och namn som är gränsfall mellan nordiska och tyska 
förts. Så har t.ex. namnet Fridolf placerats inom den tyska 
namngruppen eftersom ursprunget av förleden Frid- framstår 
som allmänt germanskt (Modéer 1964:19; Otterbjörk 19796:90). 
(Se vidare om nordiska och tyska namn i avsnitt 6.1.5 och 6.1.6.) 

För avhandlingens resonemang är gränsdragningarna 
mellan den nordiska namnrenässansens namn och tyska och 
tyskinspirerade namn, som båda hör till namnvalskategorierna, 
dock inte av avgörande betydelse. Av större vikt är gränsen 
mellan dessa båda namngrupper och friare namnbildningar. 
Främst är det bland pojknamnen som gränsdragningen är svår. 
Vissa pojknamn som slutar på -er och -frid har placerats bland 
nordiska respektive tyska namn, t.ex. Sverker och Manfrid, och 
andra bland fria namnbildningar, t.ex. Kämper och Elmfrid. I de 
här fallen har jag utgått från förleden och förhållandet huruvida 
den använts tidigare inom det germanska språkområdet. Andra 
sammansatta namn, t.ex. Thurfrid, har betraktats som en ny
bildning eftersom namnet inte existerar i den ovan anförda lit
teraturen. (Se vidare om friare namnbildningar i avsnitt 6.2.4.) 
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På liknande sätt har jag resonerat vid flera namn och namn
grupper. De definitioner som kategoriseringen vilar på redovi
sas närmare under det avsnitt i kapitlet som behandlar respek
tive namngrupp. 

Givetvis inser jag att jag aldrig kan vara säker på att jag 
har funnit den verkliga namnkällan i min kategorisering. Hur 
ska jag t.ex. med säkerhet kunna veta att namnet Mathilda är 
inspirerat från almanackan? Namngivaren kan ju också ha hit
tat namnet i exempelvis en roman eller följetong. 

Namngivarens associationsbanor vid namnvalet är i de 
flesta fall inte åtkomliga. Jag inser att det på det här sättet kan 
finnas många namn där jag inte kan sluta mig till namngivarens 
inspirationskälla. Att bringa fullständig reda i denna besvärliga 
och svårhanterliga namnmängd är alltså ytterst svårt. Därför 
kan säkert de val som här har gjorts, diskuteras (och ifrågasät
tas) i flera avseenden. 

En annan möjlighet för uppställning av namnmaterial som 
har använts i flera fall är principen om bokstavsordning, even
tuellt i kombination med t.ex. en tidsindelning (se t.ex. Meld-
gaard 1965; Valtavuo-Pfeifer 1983). Flera namnforskare har 
också använt modeller med frekvenstabeller, eventuellt i kom
bination med en periodisering (se t.ex. Johannessen 1985; An
dersen 1987b) eller en social kategorisering (Schmidt 1985). 
Inget av dessa presentationssätt har dock, p.g.a. avhandlingens 
grundläggande problemställning, här varit tillämpbart. 

Inledningsvis i avsnitt 6.1 och 6.2 kommer en presentation 
av de enskilda dopnamnen och viss information som är knuten 
till dessa, främst faderns yrkesangivelse, att presenteras i rutor. 
I dessa sorteras namnen till den sociala gruppering som står för 
introduktionsbelägget av namnet, och inom gruppen presente
ras namnen i bokstavsordning. 
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6.1 NAMNVAL 

Vid namnval väljs alltså ett redan befintligt namn vid namn-
givningen (Andersson 1994fc:18). I en studie av nya dopnamn 
impliceras då att namnet väljs ur ett namnförråd som existerar 
någon annanstans än i undersökningsområdet. 

6.1.1 Almanacksnamn 
Almanackan har, med rätta, tillskrivits stor betydelse för det 
svenska namnskicket bland personnamnsforskare. Den svenska 
almanackan har, jämte katekesen, psalmboken och Bibeln, un
der flera sekel varit en av de mest lästa skrifterna i vårt land och 
detta har givetvis också haft en stor inverkan på namnskicket i 
hela landet. Fr.o.m. 1747 var det Kungl. svenska Vetenskaps
akademien som gav ut almanackan som, förutom namnläng
den, även innehöll en uppställning över marknader, uppgifter 
om brevtaxor och postturer, en förteckning över kungahusets 
medlemmar samt en allmännyttig artikel (Melander 1999:5 f.). 

Redan tidigt under 1800-talet restes dock krav på att 
namnlängden skulle reformeras. Bakom dessa tankar stod J. G. 
Liljegren, som gav ut Sveriges första mer tillförlitliga namnlexi
kon Förklaring af svenska namn, brukliga i äldre och nyare ti
der (se Otterbjörk 1965:313). 

I motionen om den omarbetade versionen av almanackans 
namnlängd (som skulle komma ut 1901) klargjordes även vil
ken målsättning som fanns med densamma (Carlson & Alm
qvist 1899:2): 

Enligt vår mening bör namnlängden i almanackan, sedan den länge
sedan förlorat sin katolskt-religiösa innebörd, väsentligen hafva två 
ändamål att fylla: det ena att vara en index å namn på sådana vårt 
folks och hela mensklighetens hjeltar, som varit af den betydelse, att 
de af en efterverld från slägte till slägte böra ihågkommas och hedras, 
med andra ord att vara ett slags nationelt och internationelt Pantheon, 

96 



det andra att tjenstgöra såsom en välkommen hjelpreda vid namngif-
ning. 

Almanackan skulle som vi ser fungera som namninspiratör för 
namngivare i landet. 

Namnlängden34 i 1800-talets almanackor skrivs i fraktur
stil, med undantag av kungafamiljens namnsdagar där antikva 
används. Vid kungens och drottningens namn brukas dessutom 
ett större typsnitt än vid prinsarnas och prinsessornas namn. 

I 1800-talets almanackor råder det ingen jämn fördelning 
mellan antalet flick- och pojknamn. Jag har gjort ett nedslag i 
1883 års almanacka där jag har räknat namnen. Resultatet blir 
att det sammantaget finns ca 345 namn, ca 260 pojknamn och ca 
80 flicknamn. I 1901 års almanacka fördubblas nästan antalet 
kvinnonamn (Otterbjörk 197%:50; Henningsson 1993:71 f.). 

Den ojämna könsfördelningen innebär naturligtvis att al
manackan har haft större genomslagskraft som inspirations
källa för pojknamn än för flicknamn. Av det totala antalet nya 
flicknamn, 294 stycken, i området återfinns knappt 30 stycken i 
almackan, vilket utgör vart tionde namn. Bland de totalt 288 
nya pojknamnen är motsvarande siffra ett 90-tal, alltså en tred
jedel. Man kan säga att namngivarna i Skelleftebygden pro
centuellt sett använder sig av en ungefär lika stor del av alma
nackans tillgängliga flick- som pojknamn vid introduktionen av 
namn. Ungefär en tredjedel flick- respektive pojknamn i alma
nackan används nämligen som nya dopnamn. 

Under de två första tidsperioderna, 1791-1815 och 1816-1830, 
kommer följande nio flicknamn från almanackan in i bygdens 
namnskick (se tabell 7.1): Amalia,35 Apollonia, Clara, Emma, Eufro-

34 Vissa namn har placerats på två olika dagar i almanackan (se Otterbjörk 
1965:318). På detta sätt hade t.ex. Apollonia namnsdag både den 9/2 och den 
23/7 innan namnet Emma tillkom i namnlängden och placerades på den 
sistnämnda platsen (se Otterbjörk 1965:318). 
351 Otterbjörk (1979b:141) uppges Amalia vara en "latiniserad form av gotiska 
namn på Amai-", på ett annat ställe i samma bok uppges det vara tyskt (Ot
terbjörk 1979b:25). 
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syna, Gunilla,36 Mathilda, Regina och Wilhelmina. Tillsammans 
uppgår de till en tredjedel av de båda tidsperiodernas nya 
flicknamn. Dessa namn följs 1831-1845 av de sju flicknamnen 
Beda, Concordia, Corona, Monika, Lucina,37 Petronella och Tekla. 

Mot slutet av undersökningsperioden synes almanackans 
betydelse som inspirationskälla för nya flicknamn avta. De nya 
flicknamn som förs in 1846-1890 är Aquilina, (Birgitta), Brigitta,38 

Zenobia, Elisa och Potentia. 
De nya pojknamnen som finns i almanackan är, som tidi

gare nämnts, betydligt fler än motsvarande flicknamn. Det 
kommer in sju nya pojknamn 1791-1815 och fjorton 1816-1830 
som kan härröra från almanackans namnlängd, vilket innebär 
att vartannat nytt pojknamn under de båda perioderna kan ha 
denna namnkälla. De aktuella namnen är Adrian, Antonius, 
Bruno, Conrad, Constantin, Edvard, Fabian, Florentin, Julius, Justus, 
Knut, Leander, Ludvig, Mauritz, Nicanor, Otto, Rickard, Robert, 
Walfrid, Wictor och Willehad. 

Även under de följande två tidsperioderna fortsätter både 
antalet och andelen almanacksnamn att vara av stor vikt bland 
de nya pojknamnen. Mellan 1831 och 1845 tillkommer åtta al
manacksnamn och 1846-1860 är antalet nya pojknamn tretton 
stycken, vilket fortfarande innebär att ett namn av tre har ett 
möjligt almanacksursprung. De pojknamn som förs in 1831-
1845 är Augustinus, Brynolf, Ferdinand, Harald, Leonard, Leontius, 
Leopold och Theodard och de som förs in 1846-1860 är Albin, 
Amandus, Anshelm, Engelbert, Gotthard, Laurentius, Leo, Pontus, 
Sigfrid, Tobias, Tyko, Valentin och Verner. 

36 Namnet har egentligen funnits i regionen redan före min undersöknings 
början (se avsnitt 1.2.1 samt jfr Fredriksson 1974:79; Audén 1980:241). 

Ludna har fram till slutet av 1860-talet namnsdag den 17/10, men namnet 
försvann när kungahusnamnet Antoinetta istället placerades där. 
38 Hit har jag alltså även fört Birgitta, väl medveten om att det är det näralig
gande namnet Brigitta som egentligen återfinns i almanackan. 
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Tabell 7. De nya dopnamnen i Skelleftebygden som förts till 
kategorin Namnval. 

Tabell 7.1 
Namn som kan ha inspirerats av almanackan. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
almanackan 

Borgerskapet 

Amalia (1814) 

Beda (1841) 

Concordia (1838) 

Corona (1841) 

Emma (1825) 

Eufrosyna (1816) 

Mathilda (1812) 

Petronella (1831) 

Tekla (1842) 

Arbetargruppen 

Birgitta (1880) 

Namnsdag 

20 april 

27 maj 

18 febr. 

14 maj 

23 juli 

11 febr. 
14 mars 

31 maj 

23 sept. 

sågbokhållare 

gästgivare 

löjtnant 

gästgivare 

doktor 

rustmästare 

byggmästare 

v. organist 

löjtnant 

arbetare 

Agrara skikt 

Apollonia (1795) 9 febr. bonde 

Aqvilina (1857) 13 juni inhyses 

Brigitta (1864) 7 okt. nybyggare 

Clara (1819) 12 aug. dräng 

Elisa (1876) 14 juni inhyses 

Monica (1838) 4 maj bonde 

Potentia (1878) 19 maj bonde 

Regina (1811) 7 sept. bonde 

Wilhelmina (1812) 26 maj bonde 

Zenobia (1863) 30 okt. bonde 

Övriga 

Gunilla (1823) 30 jan. övrig 

Lucina (1843) 17 okt. övrig (trol 
sergeant) 

Pojknamn som kan ha inspirerats av 
almanackan 

Borgerskapet Namnsdag 

Amandus (1849) 26 okt. f.d. gästgivare 

Augustinus (1834) 28 aug. nämndeman 

Bruno (1821) 6 okt. landsfiskal 

Brynolf (1844) 16 aug. kapten 

Conrad (1827) 12 no v. bokhållare 

Edmund (1886) 16 nov. bokhållare 

Edvard (1823) 18 mars kofferdikapten 

Engelbert (1857) 7 nov. furir 

Ferdinand (1843) 3 april kapten 

Gotthard (1846) 5 maj furir 

Harald (1845) 1 april postförvaltare 

Henning (1866) 22 maj tullförvaltare 

Irenes (1883) 5 april faktor 

Julius (1813) 12 april häradshövding 

Leonard (1834) 28 sept. kapten 

Laurentius (1846) 10 aug. skeppare 

Ludvig (1812) 2 okt. nådespredikant 

Mauritz (1804) 22 sept. avi. postmästare 

Nicanor (1812) 10 jan. kofferdikapten 

Pontus (1851) 20 nov. kofferdikapten 

Rickard (1818) 7 febr. ingenjör 

Robert (1818) 7 juni kofferdikapten 

Servatius (1890) 13 maj bokhållare 

Sigfrid (1854) 15 febr. kapten 

Theodard (1835) 10 sept. kommissions
lantmätare 

Thure (1875) 28 april assistent 

Tyko (1858) 29 april handlande 

forts. 
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Pojknamn som kan ha inspirerats av almanackan Cletus (1867) 26 april arrendator 
(forts.) Constantin (1820) 21 maj bonde 

Borgerskapet 

Valentin (1856) 14 febr. läkare/doktor 

Cyrillus (1883) 

Erhard (1883) 

9 sept. 

8 jan. 

inhyses 

bonde 

Walfrid (1827) 12 okt. v. 
Evald (1877) 3 okt. inhyses 

Walfrid (1827) 
kommissionslantmätare Fabian (1819) 20 jan. bonde 

Wictor (1812) 22 mars landsfiskal Florentin (1826) 20 juni inhyses 

Willehad (1820) 8 nov. sågägare Heribert (1867) 

Knut (1815) 

16 mars 

13 jan. 

bonde 

bonde 

Arbetargruppen Lambert (1889) 17 sept. bondeson 

Alexius (1884) 17 juli kopparslagare Leander (1826) 28 febr. bonde 

Ansgarius (1876) 4 febr. buntmakare Leo (1854) 28 juni bonde 

Anshelm (1856) 21 april tunnbindare Leontius (1845) 18 juni nybyggarson 

Felix (1877) 14 jan. garvare Linus (1872) 26 nov. torpare 

Hilarius (1877) 21 febr. skräddare Marcellus (1884) 16 jan. inhyses 

Hygienus (1880) 11 jan. skräddare Nestor (1875) 26 febr. bondeson 

Isidorus (1890) 14 dee. arbetare Otto (1821) 9 april bonde 

Leopold (1839) 15 nov. skomakare Paulinus (1883) 22 juni inhyses/torpare 

Metodius (1890) 18 sept. arbetare Phocas (1880) 14 juli inhyses 

Primus (1878) 9 juni arbetare Rector (1867) 27 febr. bonde 

Protus (1887) 11 sept. snickare Severin (1867) 23 okt. torpare 

Sylvester (1889) 31 dee. arbetare Stefanus (1866) 3aug. bonde 

Titus (1884) 4 jan. skomakare Sten (1874) 28 nov. nybyggare 

Vigilius (1884) 31 jan. arbetare Svante (1862) 10 juni inhyses 

Viktorinus (1885) 25 febr. skomakare Tobias (1854) 

Verner (1859) 

2 nov. 

17 aug. 

nybyggare 

bonde 

Agrara skikt Namnsdag 

Abdon (1879) 30 juli inhyses Ogifta mödrar 

Agaton (1883) 7 dee. bonde Adrian (1823) 4 mars oäkta 

Albin (1854) 1 mars bonde Benedictus (1871) 21 mars oäkta 

Amatus (1864) 13 sept. inhyses Gereon (1862) 10 okt. oäkta 

Antonius (1828) 17 jan. bonde 
Övriga 

Justus (1812) 
Botolf (1886) 17 juni bonde Övriga 

Justus (1812) 2 sept. övrig (studiosus) 
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Tabell 7.2 
Namn som kan ha inspirerats av Kungahuset. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
kungahuset 

Borgerskapet 

Bernhardina 
(1842) 
Desideria (1820) 

kofferdikapten 

fältkanslist 

Arbetargruppen 

Alexandra (1853) arbetare 

Agrara skikt 

Eugenia (1833) 

Henrietta (1858) 

bonde 

dräng 

Ogifta mödrar 

Josefina (1824) oäkta 

Pojknamn som kan ha inspirerats av 
kungahuset 

Borgerskapet 

Frans (1816) häradshövding 

Napoleon (1879) skriftlärare 

Oskar (1819) löjtnant 

Arbetargruppen 

Baptist (1856) korpral 

Agrara skikt 

Bernadotte (1837) bonde 

Eugen (1864) torpare 

Tabell 7.3 
Namn som kan ha inspirerats av Bibeln. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
Bibeln 

Borgerskapet 

Hanna (1842) inspektor 

Arbetargruppen 

Ada (1867) repslagare 

Agrara skikt 

Lea (1857) bonde 

Ruth (1886) bonde 

Seraphia (1846) dräng 

Pojknamn som kan ha inspirerats av 
Bibeln 

Borgerskapet 

Asser (1870) telegrafassistent 

Joachim (1811) häradshövding 

Josua (1816) häradshövding 

Seth (1850) v. konsul 

Arbetargruppen 

Melcher (1872) kopparslagare 

Noach (1825) sågdräng 

Sem (1887) garvare 

forts. 
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Pojknamn som kan ha inspirerats av 
Bibeln (forts.) 

Agrara skikt 

Amos (1835) f. bonde 

Enoch (1821) bonde 

Gideon (1876) arrendator 

Kaleb (1886) bonde 

Loth (1862) bonde 

Obed (1886) arrendadator 

Rubin (1871) torpare 

Simeon (1879) inhyses 

Zebulon (1889) bonde 

Ogifta mödrar 

Ruben (1871) oäkta 

Paulus (1797) inhyses 

Övrig 

Casper (1837) övrig 

Cleophas (1854) övrig (troligen oäkta) 

Tabell 7.4 
Namn som kan ha inspirerats av Tusen och en natt. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
Tusen och en natt 

Borgerskapet 

Gurli (1876) jägmästare 

Zorayda (1860) kapten 

Zuleima (1868) kommissionslantmätare 
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Tabell 7.5 
Namn som kan ha inspirerats av Ossiansångerna. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
Ossiansångerna 

Borgerskapet 

Selma (1840) inspektor 

Agrara skikt 

Malvina (1854) inhyses 

Pojknamn som kan ha inspirerats av 
Ossiansångerna 

Arbetsgruppen 

Ossian (1863) arbetare 

Tabell 7.6 
Namn som kan ha inspirerats av Tegnérs diktning eller den övriga 
nordiska litteraturen. 

Flicknamn som kan ha inspirerats av 
Tegnérs diktning eller den övriga 
nordiska litteraturen 

Borgerskapet 
Blända (1853) kapten 
Elida (1885) faktor 
Gerda (1868) kommissionslantmätar 
Göthilda (1864) handlande 
Hildur (1865) v. konsul 
Hilma (1844) postmästare 
Ida (1839) kofferdikapten 
Nanna (1861) telegrafkommissarie 
Svea (1868) skeppsklarerare 

Pojknamn som kan ha inspirerats av 
Tegnérs diktning eller den övriga 
nordiska litteraturen 

Borgerskapet 
Einar (1874) läroverksadjunkt 
Hjalmar (1840) kofferdikapten 
Ragnar (1875) sjökapten 
Rolf (1877) kommissionslantmätar 
Sigurd (1866) inspektor 
Thor (1869) veterinärläkare 
Thorsten (1881) kronolänsman 

Arbetargruppen 
Alte (1807) skräddare 
Erland (1877) skräddare 
Vingolf (1886) kopparslagare 

Agrara skikt 
Yngve (1889) torpare 

Ogifta mödrar 
Fritiof (1855) oäkta 
Gylfe (1883) oäkta 

103 



Tabell 7.7 
Den nordiska namnrenässansen. 

Pojknamn som hör till den nordiska 
namnrenässansen 

Borgerskapet 
Alf (1885) kronolänsman 
Algot (1844) bruksförvaltare 
Birger (1882) handlande 
Folke (1880) lärarkollega 
Germund (1887) handlande 
Gunnar (1878) kronolänsman 
Ivar (1864) konsul 
Osvald (1877) fotograf 

Arbetargrupperna 
Agnar (1888) arbetare 
Alarik (1888) arbetare 
Alvar (1886) arbetare 
Sixten (1880) arbetare 

Agrara skikt 
Aldon (1866) inhyses 
Botvid (1877) bonde 
Elof (1874) torpare 
Hilder (1876) torpare 
Ingemar (1885) bonde 
Roland (1889) bonde 
Sverker (1889) inhyses 
Viger (1885) bonde 

Ogifta mödrar 
Almar (1869) oäkta 
Bror (1823) oäkta 

Flicknamn som hör till den nordiska 
namnrenässansen 

Borgerskapet 
Alfhilda (1861) inspektor 
Estrid (1883) handlande 
Gunhild (1890) förvaltare 
Helga (1881) handlande 
Ragnhild (1873) telegrafassistent 
Signe (1864) rektor 
Thora (1867) konsul 

Arbetargrupperna 
Alfina (1889) vaktmästare 
Brynhilda (1866) målare 
Dagny (1884) urmakare 

Hulda (1843) sockenfargare 
Signhild (1889) arbetare 
Siri (1876) målare 

Agrara skikt 
Agda (1882) bonde 
Götha (1890) bonde 
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Tabell 7.8 
Namnskandinavismen. 

Flicknamn som hör till 
namnskandinavismen 

Borgerskapet 
Dagmar (1876) inspektor 

Arbetargruppen 
Aslög (1886) arbetare 

Pojknamn som hör till 
namnskandinavismen 

Borgerskapet 
Meideü (1884) faktor 
Valdemar (1855) lantmätare 
Åke (1878) kollega 

Agrara skikt 
Jens (1874) 
Vigo (1886) 

bondeson 
torpare 

Tabell 7.9 
Tyska och tyskinspirerade namn. 

Tyska och tyskinspirerade flicknamn 

Borgerskapet 
Alda (1889) 
Bertha (1846) 
Brunhilda (1842) 
Hilda (1825) 
Hildegard (1877) 
Vendia (1814) 

Arbetargruppen 
Adelgunda (1851) 
Agunda (1886) 
Elfrida (1875) 
Elinda (1875) 
Evelina (1844) 
Irma (1888) 

Agrara skikt 
Adelina (1824) 
Alida (1884) 
Alina (1863) 
Alinda (1873) 
Edla (1845) 
Frida (1866) 

bokhållare 
kapten 
löjtnant 
kapten 
handlande 
postmästare 

brukssmed 
arbetare 
garvaregesäll 
sågarbetare 
sockenfärgare 
maskinist 

bonde 
gårdsägare 
bonde 
inhyses 
nybyggare 
dräng 

forts. 

Agrara skikt 
Linda (1860) inhyses 
Marika (1855) inhyses 
Milda (1879) inhyses 
Minna (1887) bonde 
Rosalinda (1857) bondeson 

Övrig 
Wahlborg (1863) övrig (troligen 

inspektor) 
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Tyska och tyskinspirerade pojknamn 

Borgerskapet 
Berndt (1883) jägmästare 
Bertil (1879) kommissarie 
Eberhard (1880) fanjunkare 
Egon (1890) inspektor 
Engelbrekt (1853) handlande 
Ernfrid (1847) kapten 
Fritz (1850) källarmästare 
Heinrich (1877) fotograf 
Helmer (1857) häradshövding 
Hildegard (1865) handlande 
Hugo (1843) inspektor 
Lennart (1857) handlande 
Rudolf (1856) v. konsul 
Runo (1886) bokhållare 
Trogott (1863) organist 
Tiller (1840) kofferdikapten 
Vilmar (1860) länsman 
Wohlrath (1875) handlande 

Arbetargruppen 
Ardent (1882) repslagare 
Evert (1818) fåltväbel 
Filip (1848) skomakare 
Fridolf (1828) soldat 
Hilmar (1883) arbetare 
Manfrid (1882) arbetare 
Tönnes (1889) arbetare 
Uno (1812) skräddare 

forts. 

Agrara skikt 
Albert (1829) bonde 
Arndt (1816) bonde 
Beriam (1890) bonde 
Berner (1886) bondeson 
Eliam (1885) bonde 
Gilljam (1889) bonde 
Hartvig (1884) bonde 
Hilmer (1878) inhyses 
Kuno (1890) bonde 
Lothard (1876) arrendator 
Manfred (1885) bonde 
Manne (1890) bonde 
Rubert (1875) inhyses 
Valfred (1888) bonde 
Vilfrid (1890) bondeson 
Willgott (1887) bonde 
Vilmer (1883) inhyses 

Ogifta mödrar 
Gottfrid (1851) oäkta 

Övriga 
Ernst (1823) övrig (herr) 

Tabell 7.10 
Klassiska och latininspirerade namn. 

Klassiska och latininsprierade 
pojknamn 

Borgerskapet 
Adonius (1863) 
Charon (1841) 
Claudius (1882) 

organist 
nämndeman 
grosshandlare 

Columbus (1866) skeppare 
forts. 

Klassiska och latininspirerade 
flicknamn 

Borgerskapet 
Aurora (1807) postmästare 
Konstantia (1882) bokhållare 
Korentia (1890) handlande 
Linnea (1870) verksägare 

forts. 
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Klassiska och latininspirerade 
flicknamn (forts.) 

Lydia (1842) doktor 
Olivia (1836) handlande 
Ottilia (1841) skeppare 
Rosina (1841) kronolänsman 
Selina (1876) bokhållare 
Theresia (1832) häradshövding 
Thyra (1870) veterinärläkare 
Victoria (1839) inspektor 
Viva (1889) kronolänsman 

Arbetargruppen 
Agnes (1857) garvare 
Dahlia (1884) målare 
Elinora (1889) arbetare 
Flora (1886) arbetare 
Sandra (1885) arbetare 

Agrara skikt 
Adina (1884) bonde 
Lavinia (1880) bondemåg 
Livia (1882) bonde 
Medora (1880) nybyggare 
Patentia (1877) bondemåg 
Rosa (1858) bonde 
Sirena (1886) bonde 
Sylvia (1888) bonde 
Tonia (1890) bonde 

Ogifta mödrar 
Olina (1824) oäkta 

Klassiska och latininspirerade 
pojknamn (forts.) 

Hampus (1886) åkare 
Marinus (1884) kapten 
Theofil (1869) lantmätare 

Arbetargruppen 
Albion (1885) sjöman 
Alexis (1887) fältjägare 
Amor (1882) arbetare 
Cicero (1860) korpral 

Arbetargruppen 
Justius (1887) järnarbetare 
Linius (1881) sågställare 
Max (1879) sjöman 
Niklas (1837) hyttdräng 
Secundus (1875) arbetare 

Agrara skikt 
Delias (1873) bondson 
Isidor (1890) gårdsägare 
Mandus (1886) bonde 
Olius (1842) bondeson 

Övrig 
Eliafer (1823) övrig (herr) 
Georg (1809) övrig 
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Tabell 7.11 
Engelska namn. 

Engelska pojknamn 

Borgerskapet 
Alftid (1825) 
Elliot (1885) 
James (1842) 
John (1840) 
William (1840) 

avi. fältkamrer 
handlande 
kapten 
kofferdikapten 
kofferdikapten 

Arbetargruppen 
Androw (1857) sjöman 

Agrara skikt 
Antoni (1883) 
Edvin (1850) 
Hedley (1889) 
Manny (1874) 
Junior (1864) 

bonde 
inhyses 
inhyses 
bonde 
bonde 

Ogifta mödrar 
Alfred (1823) oäkta 

Tabell 7.12 
Franska och franskinspirerade namn. 

Franska och franskinspirerade 
pojknamn 

Borgerskapet 
Louis (1887) slöjdlärare 

Ogifta mödrar 
Andre (1885) oäkta 

Engelska flicknamn 

Borgerskapet 
Alice (1868) bankkamrer 
Amy (1882) inspektor 
Betty (1850) handlande 
Edith (1873) patron 
Ellen (1865) inspektor 
Elsie (1887) faktor 
Emmy (1877) fanjunkare 
Fanny (1849) handlande 
Jenny (1850) kronolänsman 
Sally (1870) kommissionslantmätare 

Arbetargruppen 
Netty (1874) skomakare 
Gladys (1887) arbetare 
Lilly (1878) maskinist 
Molly (1885) arbetare 

Agrara skikt 
Anny (1883) torpare 
Lelli (1888) inhyses 
Nelly (1888) bonde 

Ogifta mödrar 
Jane (1874) oäkta 
Nancy (1877) oäkta 

Franska och franskinspirerade 
flicknamn 

Borgerskapet 
Adele (1859) kammarskrivare 
Aline (1857) inspektor 
Amelie (1854) lantmätare 
Antoinette (1879) kapten 
Charlotte (1877) inspektor 

forts. 
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Franska och franskinspirerade 
flicknamn (forts.) 

Constance (1889) sjökapten 
Emelie (1824) kronolänsman 
Julie (1818) löjtnant 
Rosalie (1838) löjtnant 
Sofie (1867) källarmästare 
Therese (1858) kofferdikapten 

Arbetargruppen 
Antoinetta (1820) avskedad soldat 
Celie (1889) arbetare 

Agrara skikt 
Adelaide (1846) inhyses 
Anetta (1875) nybyggare 

Anne (1890) bonde 
Annette (1869) bonde 
Eline (1870) bonde 
Elise (1863) bonde 
Irene (1874) dräng 
Kristine (1870) bonde 
Marie (1881) bonde 
Mimmi (1880) dräng 
Minette (1880) bondeson 
Oline (1890) bonde 

Ogifta mödrar 
Janette (1859) oäkta 

Tabell 7.13 
Spanska, spanskinspirerade, italienska och italienskinspirerade namn. 

Spanska, spanskinspirerade, 
italienska och italienskinspirerade 
flicknamn 

Borgerskapet 
Aida (1889) skeppsklarerare 
Alma (1847) handlande 
Elvira (1861) telegrafkommissarie 
Isabella (1845) kapten 

Arbetargruppen 
Ines (1888) sågarbetare 
Laura (1826) soldat 
Rosalia (1875) sjöman 

Ogifta mödrar 
Alvira (1882) oäkta 

Spanska, spanskinspirerade, 
italienska och italienskinspirerade 
pojknamn 

Borgerskapet 
Ascanio (1864) 
Giovanne (1889) 

telegrafkommissarie 
apotekare 

Arbetargruppen 
Rinaldo (1879) sjöman 

Agrara skikt 
Andro (1864) 
Pedro (1883) 
Petro (1864) 

inhyses 
bonde 
torpare 
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Tabell 7.14 
Namn från övriga språk. 

Pojknamn från övriga språk 

Borgerskapet 
Arthur (1866) inspektor 
Valdemir (1890) faktor 

Arbetargruppen 
Allan (1889) arbetare 
Duncan (1889) arbetare 
Ivan (1882) tullroddare 
Vienoff (1881) arbetare 

Flicknamn från övriga språk 

Borgerskapet 
Aina (1876) häradsskrivare 
Nina (1837 kofferdikapten 
Najma (1869) handlande 
Vera (1881) grosshandlare 

Arbetargruppen 
lima (1880) kopparslagare 
Olga (1866) målare 

Mellan 1861 och 1875 hör vart fjärde nytt pojknamn, eller fjor
ton stycken, hit. Dessa är Amatus, Benedictus, Cletus, Gereon, 
Henning, Heribert, Linus, Nestor, Rector, Severin, Stefanus, Sten, 
Svante och Thure. För perioden 1876-1890 synes vart sjätte nytt 
pojknamn (26 stycken) kunna vara almanacksinspirerat. De 
aktuella namnen är: Abdon, Agaton, Alexius, Ansgarius, Botolf, 
Cyrillus, Edmund, Erhard, Evald, Felix, Hilarius, Hygienus,39 Irenes, 
Isidorus, Lambert, Marcellus, Metodius, Paulinus, Phocas, Primus, 
Protus, Servatius, Sylvester, Titus, Vigilius och Viktorinus.40 (Se 
tabell 7.1). 

391 almanackan den 11 januari står det egentligen Hyginus, men jag har valt 
att föra även det liknande namnet Hygienus till den här aktuella namngrup
pen. 
40 Knut, Brynolf, Sigfrid, Sten och Thure som har placerats inom namngruppen 
har dock funnits inom, eller i närheten av, Skelleftebygden tidigare (Fred
riksson 1974:79; Audén 1980:193 ff.), men de har trots det här ansetts vara 
nya (se avsnitt 1.2.1). 
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6.1.2 Namn från det svenska kungahuset 
De flesta av de namn i bygden som tycks vara inspirerade från 
kungahuset41 eller Bibeln (se om de senare avsnitt 6.1.3) sam
manfaller delvis med dem som också finns representerade i 
almanackans namnlängd. Därför är det mycket troligt att kun
gahusets namn haft en extra god möjlighet att bli populära tack 
vare almanackan. 

Kungahusets påverkan på landets namnskick har redan 
tidigare uppmärksammats inom personnamnsforskningen (se 
t.ex. Meldgaard 1990:185 ff.; Svahn 1993:12 f.). Kungahuset 
rönte allmänt stor uppmärksamhet under undersökningsperio
den, och ägnades exempelvis ett stort utrymme i den lokala 
tidningen, Skellefteå Tidning, där medlemmarna omtalas nära 
nog i vartannat nummer. I jämförelse med andra av 1800-talets 
kändisar, t.ex. Jenny Lind som omnämns endast vid ett par till
fällen under samma tid, får alltså kungahuset en mycket stor 
massmedial uppmärksamhet i samtiden. 

Det första nya kungliga namnet kommer in i Skelleftebyg-
dens namnbruk några år efter att den första familjen Bernadotte 
landstigit i Sverige. Namnet är Frans och bars av den lille kron

41 År 1809 stod Sverige utan tronarvinge och det beslöts att den franske mar
skalken Jean Baptist Bernadotte skulle tillträda den svenska tronen. Under 
hösten 1809 kom den nye kungen med familj, den blivande drottningen 
Eugenia Bernhardina Desideria (Desirée) och sonen Josef Frans Oscar, se
dermera Oscar 1.1 vuxen ålder trolovades kronprins Oscar år 1822 med prin
sessan Josefina af Leuchtenberg, vars hela namnsträng var Josefina Maximi-
liana Eugenia Napoleona. Oscar I och Josefina af Leuchtenberg fick tillsam
mans de fem barnen, Carl Ludvig Eugene f. 1826, Gustaf f. 1827, Oscar Fred
rik f. 1829, August f. 1831 och Eugenie f. 1830. Kronprins Carl gifte sig senare 
med Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa prinsessa af Nassau-Ora-
nien, Sveriges blivande drottning Lovisa (Almén 1893:1 ff., 92 ff.; Otterbjörk 
197%:38). Sedan både Carl XV, dennes ende son och den andre brodern 
Gustaf, hertig af Uppland, avlidit, blev det den blivande Oscar II och hans 
gemål Sofia af Nassau som besteg den svenska tronen. Trolovningen tillkän
nagavs 1856 och året efter firades bröllopet mellan sonen Oscar Fredrik och 
Sofia Wilhelmina Mariana Henrietta (Almén 1893:144,128 f., 180 f., 191, 208, 
262 ff.). 
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prinsen. Tre år senare förs ännu ett av kronprinsens namn, Os
car,42 in i undersökningsområdet. Dessa båda namn följs sedan 
av drottningnamnen Eugenia, Bernhardina och Desideria, samt av 
kronprinsessnamnet Josefina. I kronprinsessans hela namn-
sträng förekommer också namnet Eugenia (se tabell 7.2). 

Ungefär tjugo år efter kungafamiljens etablering i Sverige 
dyker även släktnamnet Bernadotte upp som dopnamn på en 
bondeson i mitt undersökningsområde, och något decennium 
senare används också namnet Baptist för första gången. Inget av 
dessa båda namn finns i tidens almanacka. Ytterligare två prin
sessnamn, Alexandra och Henrietta, kommer in i området sedan 
de dykt upp inom kungahuset. Flickan som bär namnet Alex
andra har f.ö. ytterligare ett kungligt namn i sin namnsträng; 
hon heter nämligen Alexandra Josefina.43 De båda sista prins
namn från det svenska kungahuset som kan ha påverkat 
namngivningen i Skellefteå är Eugene, som används vid namn-
givningen av en torpargosse i området 1864, och namnet Napo
leonu som används för första gången 1879. 

6.1.3 Bibliska namn 
I Skelleftebygden kommer det under 1800-talet in en del nya 
dopnamn som kan vara hämtade från eller spridda genom Bi
beln, då i synnerhet Gamla Testamentet. Sådana namn blev 
först under 1600-talet mer allmänna som dopnamn. Namnen är 

42 För en intressant och noggrann genomgång av Oscars introduktion i Sve
rige se Kisbye 1983. Namnet har även anknytning till Ossiansångerna, men 
jag har valt att behandla namnet bland kungahusets namn eftersom jag antar 
att den kungliga inspirationskällan i det här fallet var starkare för Skellefte-
bygdens namngivare än den litterära (se även Noreen 1903:10 f.). 
43 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken vol. C:l, s. 38, 
rad 2. 
44 Vid förnamnet Napoleon, som kommer in i undersökningsområdet 1879 
som namn på skriftlärarens son (Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: fö
delse* och dopboken vol. C:14, s. 447, rad 11), kan även exempelvis Napo
leon III vara möjlig namnlåtare. 

112 



vanligtvis ursprungligen hebreiska, och ofta inlånade till Nor
den via tyskan (Otterbjörk 1979b:21). Flera förekommer dess
utom i almanackan, vilket säkerligen påverkade deras intro
duktion och senare spridning på ett positivt sätt.45 

Under den tredje tidsperioden, år 1842, kommer det första 
bibliska flicknamnet, Hanna,*6 in i materialet. Namnet följs se
dan av Lea,4,7 SeraphiaAda,49 och Rut.50 

De nya bibliska pojknamnen är på det hela taget något fler 
än motsvarande flicknamn. Under undersökningsperioden in
troduceras 20 namn av det här slaget i bygden nämligen Amos,51 

Asser52 (Casper),53 Cleophas,54 Enoch,55 Gideon,56 Joachim,57 Josua,58 

Kaleb,59 Loth,w (.Melcher),61 Noach,62 Obed,63 Paulus,M Ruben ® (Ru
bin),66 Sem,67 Seth,68 Simeon69 och Zebulon.70 (Se tabell 7.3). 

45 De namn som förekommer i almanackan är Amos (31/3), Casper (20/10), 
Cleophas (25/9), Enoch (3/1), Joachim (20/3), Melcher (5/7), Serafia (3/9), 
Seth (2/1) och Simeon (5/1). 
46 Hanna är mor till profeten Samuel (1 Sam. 1:1-20). 
471 Bibeln är Lea en av patriarken Jakobs hustrur (1 Mos. 29:16). 
48 Serafia är en avledning av ett hebreiskt ord för himlaväsen (Jes. 6:2). 11703 
års bibelöversättning kallas detta väsen seraphim. 
49 Ada var hustru till Esaù, sonen till patriarken Isak (1 Mos. 36:2). 
50 Rut var stammoder till kung David. 
51 Amos var profet i GT. 
52 Namnet Asser förekommer i 1 Mos. 30:13 som namn på en av Leas söner. 
53 Namnet nämns inte i Bibeln, men det bars enligt den kristna traditionen av 
en av de tre vise männen som det talas om i Matt. 2:1-12 (Nordisk familje
bok2 11:318). 
54 Cleophas var namnet på en av de lärjungar som sammanträffade med den 
uppståndne Jesus på vägen till Emmaus. Händelsen nämns i Luk. 24:18. 
55 Henock var en av patriarkerna i GT (1 Mos. 5:18-24). 
56 Gideon var en domare i GT (Dom. 6:11-24). 
57 Joachim finns belagt i undersökningsbygdens närhet tidigare (Fredriksson 
1974:79), men då det länge varit obrukat har det trots allt här definierats som 
nytt. I Bibeln förekommer namnet Jojakim i 2 Krön. 36:1 ff. 
58 Josua ledde efter Moses död Israels folk in i Kanaan. Om detta handlar 
Josuas bok i Bibeln. 
59 Kaleb förekommer i 4 Mos. 14:24. 
60 Lot är patriarken Abrahams brorson (1 Mos. 11:27). 
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6.1.4 Litterära namn 
Den litterära influens som jag har kunnat avläsa i materialet är 
av tre skilda slag: österländskt/orientaliskt, keltiskt eller nor
diskt. Jag har valt att redovisa namnen i kategorierna "Namn 
från Tusen och en natt", "Namn från Ossiansångerna" samt 
"Tegnér-namn och andra namn som är hämtade ur den nor
diska litteraturen". 

6.1.4.1 Namn från Tusen och en natt 
Under 1800-talet lånades det in namn från Orienten till det nor
diska språkområdet (Meldgaard 1997:105). Dessa för oss både 
geografiskt och språkligt avlägsna namn fördes sannolikt in via 
"Tusen och en natt", en bok som passar väl in på det som Eva 
Villarsen Meldgaard kallar "romantismen". "Romantismen" 
var en idéströmning som avlöste "romantikken" och som 
hämtade sina motiv från exotiska riken och länder, speciellt 
från Sydeuropa och Främre Orienten (Meldgaard 1997:105; jfr 
Otterbjörk 19790:30). Mycket tyder också på att "Tusen och en 
natt" lästes i Skellefteområdet eftersom den flitige bokhandels
annonsören C. F. Carlberg annonserar ut just den boken inför 
julen 1854 (Skellefteå Tidning, den 20/12 1854). 

61 Liksom vid namnet Casper ovan anses en av de tre vise männen ha burit 
namnet Melcher enligt den kristna traditionen (Nordisk familjebok211:318). 
62 Noah (Noach) som byggde arken är känd från 1 Mos. 5-9. 
63 Obed Edom är en främling i Israel och om honom finns en berättelse i 2 
Sam. 6:10 ff. 
64 Paulus är namnet på en apostel i NT. 
65 Ruben förekommer i 1 Mos. 29:32. 
66 Namnet förekommer inte i Bibeln, utan det är p.g.a. likheten med Ruben 
som namnet har placerats i den här gruppen. 
67 Sem var son till Noah (Noach; 1 Mos. 5:32). 
68 Seth var Adams och Evas tredje son (1 Mos. 4:25). 
69 Simeon var son till patriarken Jakob (1 Mos. 29:33). 
70 Sebulon förekommer i 1 Mos. 30:20. 
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De tre här aktuella flicknamnen är Gurli,71 Zorayda och 
Zuleima (se tabell 7.4). 

6.1.4.2 Namn från Ossiansångerna 
Flera namn av keltiskt ursprung har nått Norden genom 
Macphersons Ossiansångerna, även om vissa av de här namnens 
vidare spridning snarare kan ha berott på helt andra omständ
ligheter, t.ex. kunglig påverkan i förbindelse med namnet Oscar 
(Kisbye 1983:34). I Skelleftematerialet kommer de båda flick
namnen, Selma och Malvina, in 1840 respektive 1874, och pojk
namnet Ossian år 1863 (se tabell 7.5). 

6.1.4.3 Tegnér-namn och andra namn som hämtats ur den nordiska 
litteraturen 
Ett namnmode som bestod av namn som var influerade av göti
cismen - både gamla fornnordiska namn och nyare namn som 
lånades in från andra nordiska länder - hade betydelse för 
namngivningen i de nordiska länderna vid den här tiden. I Sve
rige var det framför allt Esaias Tegnér som genom sin diktning, 
t.ex. Fritiofs saga, influerade namngivningen under 1800-talet. 
Vi kan alltså räkna med att dessa namn fick en större populari
tet och spridning tack vare 1800-talets litterära produktion (se 
t.ex. Otterbjörk 1979b:39 ff.; Aarset 1985:109 ff.; Meldgaard 
1997:102 ff.). 

De flicknamn i materialet som hör hit är Blända, Elida, 
Gerda, Göthilda, Hildur, Hilma, Ida,72 Nanna samt Svea och pojk
namnen är Alte, Einar, Erland,73 Fritiof, Gylfe, Hjalmar, Ragnar, 

71 Gurli skulle emellertid även ha kunnat associeras till -y-namnen av byg
dens namngivare. 
72 För en intressant och ingående beskrivning av introduktionen av Ida i 
Danmark se Kousgård Sorensen 1994:75-81. 
73 Namnet är ett av de namn som har funnits i undersökningsområdet, eller i 
varje fall i närheten av det redan före mitt referensmaterials början, men 

115 



Rolf, Sigurd, Thor, Thorsten, Yngve och Vingolf (se tabell 7.6).74 

Introduktionen av dessa namn börjar i princip under 1840-talet 
och fortgår sedan under hela undersökningsperioden. 

6.1.5 Den nordiska namnrenässansen 
Ytterligare ett namnmode som hade stor betydelse för den nor
diska namngivningen under 1800-talet var den nordiska namn
renässansen. Detta namnmode har diskuterats flitigt bland per
sonnamnsforskarna (se t.ex. Otterbjörk 1979fc:39 ff.; Aarset 
1985:109 ff.; Meldgaard 1997:102 ff.) och utifrån den diskussio
nen kan namngruppen avgränsas så här: 
1) Namn som har funnits under fornnordisk tid, dvs. innan 
kristendomen kom till Norden. 
2) Namn som senare har utvecklats ur ett nordiskt ordförråd, 
alltså nybildningar. 
3) Namn på gudar, kungar, hjältar o.s.v. från den nordiska 
forntiden. 
4) Namn i nationalromantisk, eller göticistisk, litteratur där 
både författaren och läsaren ansåg, eller trodde, att de namn 
som användes var fornnordiska. 

Vid min kategorisering har jag valt att i viss utsträckning 
skilja ovanstående punkter åt, huvudsakligen för att kategorise
ringen i föreliggande avhandling till stora delar utgår från 
skillnaden mellan namnval och nybildning (se ini. till kap. 6). 
Namn som är nybildningar, (punkt 2 ovan), kommer att be
handlas i avsnitt 6.2.4 medan de namn som faller under punkt 4 
redan har behandlats bland litterära namn (se avsnitt 6.1.4). 

eftersom det inte har använts under en så lång tid har det trots allt här defi
nierats som nytt (se avsnitt 1.2.1 samt Fredriksson 1974:79). 
74 Utav dessa namn är Elida, Gerda, Nanna, Svea, Fritiof, Sigurd, Thor, Thorsten 
och Vingolf hämtade från Tegnérs dikter. Namnen som är hämtade från an
nan nordisk litteratur kommer bl.a. från berättelser om verkliga och fiktiva 
hjältar i den nordiska forntiden (Otterbjörk 1979b:40 f.). 
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Namnen under den här rubriken svarar alltså mot punkt 1 
och 3 ovan. De 16 aktuella flicknamnen är Agda, Alfhilda, Alfina, 
Brynhilda, Dagny,75 Elna, Estrid, Gunhild, Götha, Helga, Hulda, 
Ragnhild, Signe, Signhild, Siri och Thora. De 22 pojknamnen76 

inom samma grupp är Agnar, Alarik, Aldon, Alf, Algot, Almar, 
Alvar, Birger, Botvid, Bror, Elof, Folke, Germund, Gunnar, Hilder, 
Ingemar, Ivar, OsvaldJ7 Roland, Sixten, Sverker och Viger. (Se ta
bell 7.7). Att den nordiska namnrenässansen var av stor bety
delse i Skellefteå under 1800-talet tydliggörs av den stora 
mängd namn som jag har definierat som hörande till denna 
namngrupp. Dessa namn börjar introduceras fr.o.m. 1860-talet 
och det är framför allt inom borgerskapet som de tidiga intro
duktionerna äger rum. 

6.1.5.1 Namnskandinavismen 
Namnskandinavismens namn utgörs av inlånade samtida 
namn från de nordiska grannländerna. Två av namnen är i 
strikt mening av slaviskt ursprung, nämligen Dagmar och Val
demar, men de uppfattades av allt att döma som skandinaviska 
eller nordiska av tidens namngivare (Otterbjörk 197%: 41 f.; 
Meldgaard 1997:103). De namn i materialet som faller inom ra
men för namnskandinavismen är flicknamnen Aslög och Dag
mar samt pojknamnen Jens, Meidell,78 Valdemar, Vigo79 och Åke (se 

75 Dagny är ett namn av nordiskt ursprung, men det får säkert extra hjälp att 
bli populärt tack vare -y-namnens popularitet vid samma tid (se vidare om 
-y-namn i avsnitt 6.2.3). 
76 De sex namnen Alf, Elof, Germund, Gunnar, Ivar och Roland, som jag fört till 
den här namngruppen, finns belagda tidigare inom, eller nära, Skelleftebyg-
den. Eftersom de inte har använts under lång tid har de dock här definierats 
som nya (se avsnitt 1.2.1 samt Fredriksson 1974:79; Audén 1980:192 ff.). 
77 Namnet Osvald kan även ses som ett fornengelskt namn, Osweald, svarande 
till det fornnordiska namnet Åsvaldr (Otterbjörk 1979fr:115; Kruken & Stems-
haug 1995:226 f.). 
78 Namnet kommer väl snarast av det norska familjenamnet Meidel (Kruken 
& Stemshaug 1995:200; Nordisk familjebok217:1475 f.). 
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tabell 7.8). Det första namnet som kommer in är Valdemar som 
används för första gången 1855 som dopnamn på lantmätare 
Walfrid Olof Widestedts son.80 

6.1.6 Tyska och tyskinspirerade namn 
Den tyska namngruppen hör etymologiskt nära samman med 
namnen inom den nordiska namnrenässansen, ibland t.o.m. så 
nära att namngrupperna är svåra att skilja åt. Några tyska 
namn, t.ex. Albert, som blev populära på 1800-talet, kan delvis 
också ha nått sin popularitet i undersökningsområdet tack vare 
de engelska namnen (se Kisbye 1990). 

De namn som har förts hit är de 24 flicknamnen Adel-
gunda, Adelina,81 Agunda, Alda, Alida, Alina, Alinda, Bertha, Brun
hilda, Edla, Elfrida, Elinda, Evelina, Frida,82 Hilda, Hildegard, Irma, 
Linda, Marika,*3 Milda,84 Minna, Rosalinda, Wahlborg och Vendia, 
samt de 45 pojknamnen Albert, Ardent, Arndt, Beriam, Berndt, 

79 Viggo uppges av Otterbjörk vara ett danskt namn, "eg. en av Saxo gjord 
latinisering av subst. vig 'strid'. Viggo [...] var en av Rolf Krakes män." (Ot
terbjörk 19796:134). På grundval av den likheten mellan namnen har jag 
placerat Vigo inom ramen för namngruppen, men namnet skulle eventuellt 
även kunna analyseras på annat sätt. 
80 Källa: födelse- och dopboken vol. 54, s. 217, rad 29. 
81 Enligt Kruken & Stemshaug (1995:16) är Adeline en avledning av Adele eller 
Adelheid. I analogi med särskilt det sistnämnda namnet, har jag placerat även 
den avledda formen Adelina i den tyska namngruppen i denna samman
ställning. 
82 Namnet skulle kunna ha placerats både i den grupp namn som hör till den 
nordiska namnrenässansen och i gruppen namn som är tyska och tyskinspi
rerade. 
83 Otterbjörk uppger (19796:178) att namnet är lågtyskt, medan han på ett 
annat ställe i samma bok för det till de ryska namnen (19796:30). Jag har valt 
att placera namnet bland tyska och tyskinspirerade namn. 
84 Milda har placerats bland de tyska och tyskinspirerade namnen eftersom 
det kan anses vara en kortform till det tyska Mathilda (Otterbjörk 19796:178 
f.; Kruken & Stemshaug 1995:199,203). 
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Berner, Bertil,85 Eberhard, Egon, £/ißm, Engelbrekt, Ernfrid, Ernst, 
Ez;er£, Filip,86 Fridolf, Fritz, Gilljam, Gottfrid, Hartvig, Heinrich, 
Helmer, Hilmar, Hilmer, Hugo87 Hildegard,88 Kuno, Lennart, 
Lothard, Manfred, Manfrid, Manne89 Rudolf, Rubert, Runo,90 Tiller, 
Trogott, Tönnes, Uno, Valfred, Vilfrid, Willgott, Vilmar, Vilmer och 
Wohlrath. (Se tabell 7.9). 

De tyska och tyskinspirerade namnen introduceras gene
rellt tidigare inom Skelleftebygden än de namn som hör till den 
nordiska namnrenässansen. Tyska namn introduceras dess
utom väsentligen jämnare mellan de olika sociala gruppering
arna. 

85 Namnen Wahlborg och Berfz/, som jag har fört till den här namngruppen, 
finns belagda i material som är äldre än det som jag har använt för min un
dersökning. Se resonemanget i avsnitt 1.2.1 samt Fredriksson 1974:79; Au-
dén 1980:193. 
86 Filip är den tyska formen av det grekiska namnet Philippos (Otterbjörk 
1979b:89; Kruken & Stemshaug 1995:84). 
87 Otterbjörk (1979b:100) uppger att namnet är tyskt, men på ett annat ställe i 
samma bok för författaren namnet till de engelska (a.a.s. 1979b:27). Troligtvis 
beror detta på att Hugo kom till Sverige 1624 tack vare familjen Hamilton 
(Otterbjörk 1979b:27,100). Jag har föredragit att betrakta namnet såsom ger
manskt även om jag inser att även detta namn rimligen har haft "draghjälp" 
av de engelska namnen som kommer in i språkområdet under 1800-talet. 
88 Vissa förnamn, t.ex. Hedvig och Hildegard, som åtminstone nu för tiden, 
upplevs som flicknamn används också som pojknamn i mitt material (se 
Otterbjörk 1979b:45). 
89 Namnet är svårplacerat eftersom det dels kan vara en fornsvensk bildning 
till substantivet madher 'man', dels en kortform till bl.a. namnet Manfred 
(Otterbjörk 1979b:lll). Jag har valt att placera namnet bland de tyska och 
tyskinspirerade namnen, eftersom Manfred kommer in i bygdens namnskick 
strax före Manne. 
90 Av de tre snarlika namnen Kuno, Runo och Uno, är det egentligen bara 
Kuno som utan problem kan föras till de tyska namnen. Men p.g.a. namnens 
ljudlikhet har jag, trots vissa olikheter mellan namnen i övrigt, fört hit även 
Runo (se Otterbjörk 1979b:121) och Uno som egentligen är en latiniserad form 
(varom se Kruken & Stemshaug 1995:295). 
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6.1.7 Klassiska och latininspirerade namn 
I detta avsnitt behandlas grekiska, latinska och latininspirerade 
namn. Att observera är att de latinska eller grekiska namn som 
behandlats tidigare inom någon av avhandlingens andra 
namnkategorier, t.ex. almanacksnamn, inte behandlas här. 

De klassiska namnen förs in i en jämn ström under hela 
1800-talet och sammantaget har 49 namn förts till namnkatego
rin. De 28 flicknamnen är följande Adina,91 Agnes, Aurora, Dahlia, 
Elinora,92 Flora, Konstantia, Korentia, Lavinia, Linnea, Livia, Lydia, 
Medora, Olina, Olivia, Ottilia, Patentia, Rosa, Rosina, Sandra, Se-
lina, Sirena, Sylvia, Theresia, Thyra,93 Tonia, Victoria och Viva. 
Flera av flicknamnen som kommer in i området vid den här 
tidsperioden får avsevärd spridning i området.94 

De 22 pojknamn som kan föras till denna kategori är Ado-
nius, Albion, Alexis, Amor, Charon, Cicero, Claudius, Columbus,95 

Delias, Eliafer, Georg, Hampus,96 Isidor, Justius, Linius, Mandus, 
Marinus, Max, Niklas, Olius, Secundus och Theofil. (Se tabell 7.10). 

91 Namnet har placerats i namngruppen för att det morfologiskt sett väl in
passas i namngruppen. Dock är namnet egentligen hebreiskt (Kruken & 
Stemshaug 1995:16). 
92 Namnet finns i flera olika varianter, t.ex. Elinor, Eleonora, Eleonore o.s.v. 
Alla dessa namnvarianter förefaller ha olika ursprung, t.ex. engelsk, fransk 
och försvenskad form, men sannolikt ligger ett arabiskt namn som har lånats 
in via något romanskt språk i botten (Otterbjörk 1979b:152 f.; Kruken & 
Stemshaug 1995:75). 
93 Namnet används både inom den danska grenen av ätten Bernadotte och 
den danska nationalromantiska litteraturen som namn på en dansk hjältinna 
(Meldgaard 1997:103 f.). 
94 Inom namnkategorin finns, intressant nog, tre flicknamn som skulle kunna 
hänföras till en semantisk kategori bestående av blombenämningar, nämli
gen Dahlia, Linnea och Rosa. 
95 Jag har här antagit att Cicero och Columbus ursprungligen är klassiska 
efternamn, som i mitt material används som förnamn. Jfr namnet Cesar (Ot
terbjörk 19796:31,82). 
96 En djupgående diskussion om namnet Hampus finns i Dahlstedt (1986). 
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6.1.8 Engelska namn 
Under 1800-talet kom de engelska namnen på allvar till Sverige. 
Anledningen till detta namnmode tillskrivs det ökande eng
elska inflytandet på det kulturella och litterära området. Emi
grationen till USA och handelsutbytet med England och USA 
var också betydande under denna tid. Visserligen fanns det 
redan tidigare namn av engelskt ursprung i Sverige, men oftast 
var de knutna till släkter av engelsk härkomst (Otterbjörk 
1979b:27 f.; jfr Kisbye 1990:84). 

I undersökningsområdet uppvisar flick- och pojknamnen 
en olikartad introduktionshistoria. Flicknamnen består till stor 
del av namn som slutar på -y. Den namngruppen blir så viktig 
att det förutom redan existerande namn som lånas in, även 
skapas namn av det här slaget som analogibildningar (se Kis
bye 1990:101 f.; Alhaug 1991). Därför har jag valt att behandla 
befintliga -y-namn under den här rubriken, medan de namn 
som troligen är namnbildningar efter de typiska engelska -y-
namnen har förts samman i ett eget avsnitt (6.2.3). 

De engelska namnen slår först igenom bland områdets 
pojknamn. Redan när det första engelska flicknamnet, Fanny, 
dyker upp 1849 har flera engelska pojknamn sålunda introdu
cerats. De engelska pojknamnens andel är som störst under den 
första hälften av undersökningsperioden och flicknamnens un
der den senare delen. De arton flicknamnen av engelskt ur
sprung som återfinns i Skelleftematerialet är Alice, Amy, Anny, 
Betty, Edith, Ellen,97 Elsie, Emmy, Fanny, Gladys, Jane, Jenny, Lelli,98 

Lilly, Molly, Nancy, Nelly samt Sally. (Se tabell 7.11). 

97 Ellen anses antingen vara en norsk-dansk form av Elin, en kortform av 
Eleonora eller en engelsk motsvarighet till Helena (Otterbjörk 1979^:28, 153; 
Kruken & Stemshaug 1995:74; Hanks & Hodges 1990:101). Jag har här sorte
rat in namnet bland de engelska namnen, eftersom detta anförs som ett 
tänkbart ursprung i alla de tre anförda verken. 
98 Lelli skulle kunna vara en felskrivning för Lilly och har därför placerats i 
namngruppen. 
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* 

Ett närstudium av den första flickan som bär namnet Jenny och 
hennes yngre syster, Fanny, båda döttrar till kronolänsman Jo
han Magnus Ström, exemplifierar en intressant namngivning. 
Jenny föds i maj 1850 och Fanny, vars namn föräldrarna möj
ligtvis väljer i analogi med den äldre systerns namn, ett och ett 
halvt år senare. Av intresse är att systrarna Jenny och Fanny är 
uppkallade enligt ett variationsmönster (jfr Janzén 1947:32 ff.; 
Otterbjörk 1979b:3). Det kan också vara värt att notera att den 
kända svenska sångerskan Jenny Lind, gjorde en världsturné 
1844-48, vilket ledde till en "Jenny Lind-feber" i Sverige i slutet 
av 1840-talet (se t.ex. NE 12:310). 

De tolv engelska pojknamnen är Alfred, Alfrid," Androw, 
Antoni, Edvin, Elliot, Hedley,100 James, John,mJunior, Manny och 
William. Att särskilt lägga märke till är att tre av de fem tidigast 
introducerade namnen, James, John och William, förs in av en 
och samma sjöfararsläkt. Det fanns en relativt viktig hamn i 
Skellefteå (Layton 1981:103 f.). och det är sjöfararsläkten Sand
ström i Storkåge som introducerar tre av de fem engelska pojk
namnen före stadsgrundandet 1845. Detta innebär att ett intro
duktionsmönster via sjömän som vi känner från övriga Norden 
är giltigt även i Skelleftebygden (se Noreen 1903:10; Kisbye 
1990:79 f., 85 ff.). 

Under den resterande delen av undersökningen blir an
delen nyintroducerade pojknamn av engelskt ursprung lägre i 
materialet. Mellan 1846 och 1890 kommer de engelska pojk

99 Alfrid har infogats i namngruppen p.g.a. den ljudlikhet som onekligen 
finns med Alfred, men namnet kan väl även analyseras på annat sätt. 
100 Namnet är ursprungligen ett engelskt släktnamn (Hanks & Hodges 
1990:150). 
101 John kan uppfattas som en variant av det nordiska namnet Jon (Kisbye 
1990:80; Kruken & Stemshaug 1995:152 f.), men liksom Otterbjörk 
(1979b:104) har jag valt att betrakta namnet som en engelsk namnform. 
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namnen Androw, Antoni, Edvin, Elliot Hedley, Junior och Manny 
in. 

6.1.9 Franska och franskinspirerade namn 
Till denna namngrupp räknas både namn av rent franskt ur
sprung och franskinspirerade namn. Nästan alla dessa flick
namn har finalt -e. Flicknamnen är följande 26: Adelaide, Adele,102 

Aline, Amelie, Anetta,103 Anne, Annette, Antoinetta,104 Antoinette, 
Celie, Charlotte, Constance, Eline, Elise, Emelie, Irene,105 Janette, Ju
lie, Kristine, Marie, Mimmi, Minette, Oline, Rosalie, Sofie samt The
rese. Pojknamnen är endast två, Andre och Louis. (Se tabell 7.12). 

6.1.10 Spanska, spanskinspirerade, italienska och italiensk-
inspirerade namn 
Namn som härstammar från spanskan och italienskan, samt 
namn som är inspirerade av dessa språk, har förts samman i en 
namngrupp. Gruppen är ganska liten, sett till antalet namn, och 
består av de åtta flicknamnen Aida, Alma, Alvira, Elvira, Ines, 
Isabella, Laura, Rosalia, samt av de sex pojknamnen Andro106 

Ascanio, Giovanne, Pedro, Petro och Rinaldo. (Se tabell 7.13). 

102 Adele kan även uppfattas som ett (forn)tyskt namn (Otterbjörk 1979b:139; 
Kruken & Stemshaug 1995:16). 
103 Namnet har förts till den franskinspirerade namngruppen trots att slutle
den inte är fransk, därför att det förmodas vara en analogibildning till det i 
området tidigare introducerade Annette. 
104 Namnet har förts till den franska namngruppen för att det första namnle
det Antoin- är franskt, även om den sista namnleden -etta inte är fransk-
klingande. Namnet bars inom det svenska kungahuset och finns sålunda i 
almanackan fr.o.m. mitten av 1860-talet, men kom in i Skelleftebygdens 
namnflora tidigare. 
105 Namnet är egentligen grekiskt (Otterbjörk 1979^:168; Kruken & Stems
haug 1995:142), men torde ha uppfattats som franskklingande oavsett om -e 
var stumt eller inte. Därför har det placerats i denna grupp. 
106 Namnet har placerats inom den här namngruppen i analogi med Pedro. 
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6.1.11 Namn från övriga språk 
Den allra minsta namngruppen, sett till numerären, är namn 
från övriga språk. Namnen här har ett ursprung eller en ljud
form som visar att de härrör från keltiska, finska eller slaviska 
språkområden. De keltiska namnen är Allan, Arthur och Dun-
can, de finska Aina, lima och Najma och de slaviska Ivan, Nina, 
Olga, Valdemir, Vera och Vienoff (se tabell 7.14). 

Att lägga märke till är att namnen i gruppen endast intro
duceras av borgerskapet eller arbetargruppen, alltså i urban 
miljö. 

6.2 NAMNBILDNING 

Nya dopnamn kan också utgöras av namnbildningar (se ini. till 
kap. 6). Till nybildade namn har jag fört moverade flicknamn, 
kort- eller smekformer, -y-namn (andra än de namn som anförts 
ovan i avsnitt 6.1.8) och friare namnbildningar. Vid varje avsnitt 
motiveras kategoriseringen närmare. 

6.2.1 Moverade flicknamn 
De moverade flicknamnen ligger egentligen på gränsen mellan 
namnval och namnbildning. Namngruppen skulle möjligen ha 
kunnat delas på samma sätt som engelska namn och -y-namn 
som har skiljts åt, men jag har här valt att hålla samman de mo
verade flicknamnen. Anledningen är att de namn inom namn
gruppen som kan vara inlånade till Skelleftebygden, t.ex. Adolf
ina, Amanda och Augusta, har en viss betydelse för det resone
mang som jag kommer att föra beträffande framväxten av ny
bildade namn (se vidare om detta dels i detta avsnitt, dels i 
avsnitt. 9.1.2). 

124 



Tabell 8. De nya dopnamnen i Skelleftebygden som förts till 
kategorin Namnbildning. 

Tabell 8.1 
Mover ade flicknamn. 

Moverade flicknamn 

Borgerskapet 

Adolfina (1846) 

Adriana (1863) 

Amanda (1818) 

Andriana (1868) 

Antonia (1817) 

Axelina (1859) 

Benedicta (1868) 

Davida (1879) 

Ehrmina (1873) 

Eskilina (1869) 

Fransiska (1848) 

Julia (1835) 

Laurentia (1831) 

Leontine (1883) 

Paula (1873) 

Paulina (1843) 

Theodora (1860) 

Verna (1888) 

Arbetargruppen 

Agna (1889) 

Alfrida (1876) 

Alvina (1865) 

Ansgaria (1868) 

Arvida (1882) 

Augusta (1827) 

Callista (1887) 

Christiana (1821) 

Claudina (1874) 

Elma (1866) 

Emilia (1822) 

Henrika (1845) 

inspektor 

handlande 

komminister 

handlande 

mönsterskrivare 

f.d. handlande 

telegrafassistent 

bokhållare 

handlande 

handlande 

v.konsul 

häradshövding 

häradsskrivare 

förvaltare 

telegrafassistent 

hyttmästare 

häradsskrivare 

skeppsklarerare 

arbetare 

maskinist 

skräddare 

färgare 

arbetare 

fårgare 

arbetare 

soldat 

sjöman 

brukssmed 

soldat 

kakalugnsmakare 

forts. 

Jacobina (1836) skomakare 

Jensine (1889) arbetare 

Kornelia (1886) skomakare 

Leontina (1854) arbetare 

Selima (1880) arbetare 

Stefania (1875) musikant 

Agrara skikt 

Albina (1874) bonde 

Andrea (1841) bonde 

Augustina (1843) bonde 

Calla (1874) nybyggare 

Carlanda (1842) nybyggare 

Erika (1806) inhyses 

Gabriella (1827) hemmansägare 

Georgina (1845) inhyses 

Isidora (1867) inhyses 

Lova (1872) bonde 

Malachina (1872) bondeson 

Mariana (1820) bonde 

Pettina (1831) bonde 

Severina (1870) bonde 

Theodolinda bondeson 
(1863) 
Theolinda (1858) inhyses 

Valfrida (1887) bonde 

Victorina (1885) bonde 

Ogifta mödrar 

Alberta (1877) oäkta 

Övriga 

Eliana (1841) övrig 

Nicolina (1842) övrig (troligen oäkta) 
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Tabell 8.2 
Kort- eller smekformer. 

Kortformer som flicknamn 

Arbetargruppen 

Ulda (1815) sågkarl 

Agrara skikt 

Betna (1850) bonde 

Fia (1859) bonde 

Fina (1874) dräng 

Lina (1860) bonde 

Mina (1854) inhyses 

Sanna (1883) bondeson 

Thüda (1845) bonde 

Wilma (1861) bonde 

Kortformer som pojknamn 

Agrara skikt 

Elis (1828) 

Janne (1880) 

dräng 

inhyses 

Tabell 8.3 
-y-namn som är namnbildningar. 

-^-flicknamn 

Borgerskapet 
Enny (1879) kapten 
Henny 1882) bokhållare 
Ninny (1886) faktor 

Arbetargruppen 
Hannie (1887) skräddare 
Hildi (1890) arbetare 

Agrara skikt 
Bertie (1886) bonde 
Hally (1882) bonde 
Heidi (1887) bonde 
Manny (1889) bonde 
Menny (1883) bonde 
Minetty (1885) inhyses 

Ogifta mödrar 
Nanny (1870) oäkta 

-^-pojknamn 

Borgerskapet 
Natty (1864) 

Arbetargruppen 
Ellery (1887) 

telegrafkommis sarie 

arbetare 
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Tabell 8.4 
Friare namnbildningar. 

Friare flicknamnsbildningar 

Borgerskapet 

Evangelina (1866) kommissionslantmätare 

Fridlin (1883) faktor 

Arbetargruppen 

Agenda (1887) arbetare 

Alinia (1864) sågarbetare 

Hermelina (1872) bleckslagare 

Hildiga (1884) arbetare 

Laurina (1886) sågarbetare 

Maurina (1885) arbetare 

Memea (1845) skomakare 

Ventea (1888) skomakare 

Zebonia (1888) arbetare 

Agrara skikt 

Abrietta (1862) dräng 

Adelia (1883) bondeson 

Agnesia (1883) bonde 

Alfronia (1868) inhyses 

Altea (1814) bonde 

Amandia (1885) bonde 

Angles (1886) bondeson 

Beradea (1869) bonde 

forts. 

Courumame bonde 
(1877) 
Erie (1887) bondeson 

Esperina (1868) bondeson 

Hedvika (1885) bondemåg 

Hilga (1889) bonde 

Hjelma (1873) bonde 

Mallelina (1885) torpare 

Manderia (1883) bonde 

Maurinda (1886) bonde 

Minetta (1861) torpare 

Märtea (1857) bonde 

Otteria (1869) bonde 

Ottilda (1870) bonde 

Rediviva (1880) bondemåg 

Rosetta (1882) inhyses 

Semiria (1886) inhyses 

Servina (1888) bonde 

Tilma (1890) bondeson 

Vända (1873) bondeson 

Zulerina (1889) inhyses 

Ogifta mödrar 

Emelina (1844) oäkta 
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Friare pojknamnsbildningar 

Borgerskapet 

Elind (1858) skeppare 

Hilfrid (1851) kofferdikapten 

Odier (1862) skollärare 

Selmer (1888) handlande 

Thurfrid (1855) kapten 

Arbetargruppen 

Egner (1885) arbetare 

Elmfrid (1890) urmakare 

Enfrid (1889) arbetare 

Halger (1887) snickare 

Ivard (1884) arbetare 

Jonard (1881) arbetare 

Malter (1887) arbetare 

Mandor (1889) arbetare 

Signar (1885) sågarbetare 

Thorfrid (1886) garvare 

Agrara skikt 

Abner (1888) bonde 

Ade (1885) bonde 

Anfrid (1884) inhyses 
Anner (1884) inhyses 

forts. 

Anser (1886) bonde 

Bider (1879) nybyggarson 

Ender (1890) bonde 

Frideborg (1886) bonde 

Friord (1868) bonde 

Haldon (1856) inhyses 

Hedvik (1873) inhyses 

Helgar(l 887) bonde 

Henvig (1888) bondemåg 

Hildor (1880) bonde 

Hilgar (1879) bonde 

Hyrvald (1886) bonde 

Idvard (1886) arrendator 

Kämper (1885) bonde 

Mandis (1888) bonde 

Signer (1889) bonde 

Varnard (1887) bonde 

Vider (1887) bonde 

Vinard (1884) bonde 

Ogifta mödrar 

Dannevid (1880) oäkta 

Fredrian (1890) oäkta 

Igner (1886) oäkta 

Sannfrid (1874) oäkta 

Med moverade namn avser jag flicknamn som har sin grund i 
ett klart urskiljbart mansnamn, t.ex. Erika av Erik. Vid 
definitionen av moverade namn följer jag i stort Meldgaard 
1990:158 ffv i de fall då samma namn förekommer i hennes 
danska namnmaterial. Undantag har gjorts vid de franskkling-
ande namnen Antoinette, Emilie, Jeanette och Julie, som i förelig
gande avhandling har placerats bland de franska namnen i av
snitt 6.1.9. Ytterligare ett avsteg från Meldgaards lista över mo
verade namn har gjorts i och med att Olina här sorterar under 
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klassiska och latininspirerade namn (avsnitt 6.1.7) istället för 
bland de moverade namnen. 

I de fall då Skelleftenamnen inte förekommer i Köpen
hamnsmaterialet har jag i möjligaste mån sorterat namnen en
ligt Kruken & Stemshaug (1995). När något av Skelleftenamnen 
inte förekommer i detta verk har de flicknamn som har en bas i 
ett klart urskiljbart mansnamn inkluderats inom den aktuella 
namngruppen. I andra fall har överväganden gjorts vid varje 
enskilt namn och dessa redovisas särskilt i noterna. 

De moverade flicknamnen (se tabell 8.1) är som populä
rast i Skelleftebygden före stadsgrundandet 1845. Fram till och 
med 1845 kommer det sammantaget in 22 moverade flicknamn, 
vilket innebär att vart tredje nytt flicknamn tillhör gruppen, 
nämligen Agna, Alfrida, Amanda, Andrea, Antonia, Augusta, Au-
gustina, Carlanda, Christiana, Eliana, Emilia, Erika, Gabriella, Geor-
gina, Henrika, Jacobina, Julia, Laurentia, Mariana, Nicolina,107 Paul
ina och Petrinam. 

Efter 1845 avtar frekvensen för dessa namn och de utgör 
vart sjätte av de nya flicknamnen som förs in i namnskicket. De 
35 namn som tillkommer är Adolfina, Adriana, Alberta, Albina, 
Alvina, Andriana, Ansgaria, Arvida, Axelina, Benedicta, Calla,109 

Callista,110 Claudina, Davida, Ehrmina111 Elma,112 Eskilina, Fransiska, 

107 Nicolina är troligen någon sorts avledning av det grekiska Nikolaus (Kru
ken & Stemshaug 1995:210 f.). 
108 Petrina kan antas vara en avledning av Petrus (Kruken & Stemshaug 
1995:232 f.). 
109 Likheten med det smekformsbetonade mansnamnet Calle har lett till att 
Calla har placerats bland de moverade flicknamnen. Eventuellt kan namnet 
dock analyseras på något annat sätt. 
110 Namnet framstår som en nybildning, troligen bildat efter faderns namn 
Carl. Jfr dock även mansnamnet Calixtus. 
1111 Skelleftematerialet förefaller Ehrmina och Hermina vara stavningsvarian
ter av samma namn, eftersom samma person noteras på antingen det ena 
eller det andra sättet i olika källor. Enligt Meldgaard (2001:196) är Hermine 
en movering av mansnamnet Herman. Därför har Ehrmina här placerats 
bland de moverade flicknamnen. 
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Isidora, Jensine, Kornelia, Leontina, Leontine, Lova,113 Malachina, 
Paula, Selima,114 Severina, Stefania, Theodora, Theolinda, Theodo-
linda, Valfrida, Verna115 och Victorina. (Se tabell 8.1). 

* 

Vid ett närmare studium av de moverade flicknamnen visar det 
sig att det egentligen tycks röra sig om två olika sorters move-
ringar: dels namn som troligen har moverats utanför området, 
d.v.s. egentligen namnval, dels moveringar till faderns eller en 
brors namn, d.v.s. namnbildning.116 Att det förekommer move
rade flicknamn i materialet som har lånats in i sin färdiga form 
visas av det faktum att tolv av de pojknamn som ligger till 
grund för moveringarna kommer in senare än motsvarande 
flicknamn, eller inte alls. Dessa är: 

Amanda (1818) 
Benedicta (1868) 
Laurentia (1831) 
Alvina (1865) 
Ansgaria (1868) 
Elma (1866) 
Kornelia (1886) 
Selima (1880) 
Isidora (1867) 

Amandus (1849) 
Benedictus (1871) 
Laurentius (1838) 
Alvin (1893) 
Ansgar (förekommer inte) 
Elmer (1896) 
Kornelius (inflyttad person 1898) 
Selim (förekommer inte) 
Isidor (1890) 

112 Namnet har placerats inom namngruppen p.g.a. sin likhet med mans
namnet Elmer, som används som dopnamn i undersökningsbygden 1896, 
alltså strax efter den egentliga undersökningens slutpunkt. 
113 Lova skulle möjligen kunna ses som en helt fri namnbildning, men det har 
dock placerats bland de moverade namnen p.g.a. sin likhet med mansnam
net Love, som dock inte synes ha använts i Skelleftebygden. 
114 Jag håller för troligt att Selima är moverat efter det österländska mans
namnet Selim (se Otterbjörk 1979fc>:30). 
115 Verna kan ha sin utgångspunkt i t.ex. mansnamnet Verner (Kruken & 
Stemshaug 1995:302; Otterbjörk 1979b:194). 
1161 materialet tycks det även förekomma ett fall där en yngre bror får den 
maskulina formen av den äldre systerns namn (jfr Berg 1913:263; Janzén 
1947:32 ff.). 
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Lova (1872) 
Malachina (1872) 
Mariana (1820) 

Love (förekommer inte) 
Malakias (förekommer inte) 
Marianus (inflyttad person 1868) 

För att här kunna bedöma eventuell förekomst av namntrade-
ring har jag gått tillbaka till mor- och farföräldrarna, såvida 
detta inte har omöjliggjorts p.g.a. in- och utflyttningar i under
sökningsområdet, samt till eventuella syskons hela namn
strängar. Vid några fall då det har funnits anledning har jag 
gjort ännu vidsträcktare efterforskningar rörande dopnamnen 
inom barnets släkt. 

Av de åtta nya moverade flicknamnen som först kommer 
in i områdets namnskick föreligger det troligtvis någon form av 
variation, eller uppkallelse, för tre av namnen: Antonia, Augusta 
och Gabriella. I det förstnämnda fallet har Anna Antonia Wall-
mark i Degerbyn (f. 1817) en några år äldre bror som heter 
Gustaf Anton (f. 1809). De båda andra flickorna kan ha upp
kallats efter sina fäder. Det tycks vara fallet med Fredrica Au
gusta (f. 1827) vars far heter August Reinhold Reinius och är 
färgare i Brännan. I den här syskonskaran brukas namnfor
merna även enligt uppkallelseprincipen, eftersom en yngre 
bror, Johan August (f. 1832), får faderns namn. Därtill tas det 
moverade flicknamnet Augusta upp igen som namn efter den 
första systerns död när Augusta Amalia föds 1831.117 Även Jose
fina Gabriella förefaller vara uppkallad efter sin far Gabriel, och 
också hon har en bror som får samma namn som fadern.118 

Bland de namn som introduceras 1831-45 har jag funnit en 
möjlighet till uppkallelse eller variation i sju fall, vilket utgör en 
dryg tredjedel av tidsperiodens moverade namn. De sju nam

117 Beträffande uppkallelse mellan syskon se Gustafsson 2000. 
118 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 48B, s. 
177, rad 5; vol. 48A, s. 88, rad 9; vol. 52 s. 26, rad 27; vol. 52 s. 98, rad 17; vol. 
52 s. 82, rad 32; husförhörslängden vol. AI:7E, s. 192, rad 4; vol. AI:7A s. 206, 
rad 10; födelse- och dopboken: vol. 48A, s. 124, rad 29. 
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nen är Andrea, Carlanda, Georgina, Henrika, Jacobina, Laurentia 
och Petrina. Vid namngivningen av bondedottern Andrea 
Margreta Fällman, som föds i Hjoggböle 1841, kan det föreligga 
både uppkallelse efter fadern, Anders Fällman, och variation 
inom syskonskaran då en yngre bror får bära samma namn som 
fadern. På samma sätt torde Carlanda vara en nybildad move-
ring av faderns namn Carl som även är ett namn som bärs av en 
äldre bror, Carl Gustaf (f. 1836).119 

Namnet Georgina utgör troligen den ena parten av sys-
konvariationsnamnen där systern får heta Selma Georgina (f. 
1845) och den ett och ett halvt år yngre brodern Carl Georg (f. 
1846). De båda flickorna på Kyrkobordet, Lovisa Henrika Öh-
man (f. 1845) och Jacobina Lindgren (f. 1836), förefaller vara 
uppkallade efter sina respektive fäder, kakelugnsmakaren Hen-
ric och skomakaren Carl Jacob. I det sista fallet förefaller Jacob 
vara ett i släkten förekommande dopnamn: patronymikonet 
Jacobsson bärs av farfadern Eric (f. 1752) vars far hette Jacob 
Nilsson (f. 1721), och dennes far var nybyggaren Nills Jacobs
son (f. 1685). Även en farbror (f. 1798) till Jacobina heter Jacob. 
En anledning till valet av den moverade namnformen Jacobina 
kan kanske vara att det endast föds systrar i den aktuella sys
konskaran.120 

Häradsskrivarens dotter Ulrica Laurentia Hällgren (f. 
1831) kan ha fått sitt namn utifrån pojknamnet Lars, som tycks 
vara ett återkommande dopnamn inom den aktuella släkten 
Hällgren, eftersom både pappan, Lars Hällgren (f. 1798), och en 
två år äldre bror, Lars Ulrik Larsson (f. 1829), bär detta namn. 

119 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken vol. 52 s. 221, 
rad 32; vol. 53, s. 107, rad 8; vol. 52, s. 231, rad 16; vol. 52, s. 149, rad 28. 
120 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 53, s. 36, 
rad 10; vol. 53, s. 59, rad 19; vol. 53, s. 41, rad 29; vol. 45 s. 36, rad 22; vol. 47, 
s. 179, rad 20; husförhörslängden: vol. AI:8H, s. 3, rad 4; vol. AI:2, s. 346, rad 
10; vol. AI:2, s. 46, rad 1. 
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Det sista namnet under den här perioden som utgör ex
empel på tänkbar variation i namngivningen är Petrina. Flickan 
med det här namnet har en äldre bror som heter Daniel Petter.121 

År 1848 finns ytterligare ett namn av intresse för den ak
tuella diskussionen: Fransiska. Vice konsul Franzéns dotter 
Fransiska (f. 1848) har troligen uppkallats efter sin inflyttade 
mor som hette Fransiska Charlotta. Att dottern Fransiska dog 
redan under det första levnadsåret kan eventuellt vara en av de 
bakomliggande orsakerna till namnvariationen vid den yngre 
broderns namn, Frans Zacharias (f. 1849). En annan möjlig an
ledning till valet av barnens namn, Fransiska och Frans, kan vara 
den ljudlikhet som uppstår mellan de båda dopnamnen och 
efternamnet Franzén. 

Även år 1874 finns det ett namn som speglar namntrade-
ring när nybyggarparet Carl Järnfeldt och Anna Greta Pehrs-
dotter får en dotter som får heta Calla.122 

Av de elva resterande nya moverade namnen 1876-1890 
kan tre antas vara familjetraderade. De fall där jag har kunnat 
belägga möjlig namntradering är i förbindelse med Davida, 
Leontine och Verna. Davida Johannas (f. 1879) far är bokhållare 
och heter David Risberg, Anna Gustava Leontines (f. 1883) far 
heter Gustaf Fredrik Leonard och Verna Marias (f. 1888) far 
heter Verner Allgott Dahlberg. I de båda förstnämnda fallen 
föreligger även variation inom syskonskaran då en yngre bror 
till Davida Johanna får heta David Runo Edmund (f. 1886) och 

121 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 81, 
rad 15; vol. 52, s. 58, rad 21; vol 52, s. 90, rad 28; husförhörslängden AI:3B, s. 
504, rad 20; vol. AI:6A, s. 165, rad 14. 
122 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken vol. 53, s. 98, 
rad 17; husförhörslängden vol. AI:9G, s. 267, rad 6; födelse- och dopboken 
vol. C:13, s. 192, rad 2. 

Calla och hennes föräldrar förefaller vara exempel på en familj som 
egentligen inte varit bosatta i Skelleftebygden, utan enbart vistats där vid 
tiden för dotterns födelse. 
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flera av Anna Gustava123 Leontines syskon får någon typ av va
riationsnamn utifrån elementet Leo-: Carolina Leontina (f. 1862), 
Daniel Leonard (f. 1864) och Birger Leopold (f. 1882).124 

6.2.2 Kort- eller smekformer 
Kort- eller smekformer125 har av referensmaterialet att döma 
funnits tidigt i den bygd som jag undersöker. I mitt material 
kunde ett barn mycket väl kallas t.ex. Mina till vardags medan 
dopnamnet var Vilhelmina. Det nya under 1800-talet är att kort-
eller smekformer börjar användas som dopnamn. (Se även Ot-
terbjörk 1964:88.) Vid en viss tidpunkt i mitt namnmaterial blir 
det alltså möjligt att använda Mina som dopnamn. 

Genom att närstudera tiden då en kort- eller smekform 
håller på att bli dopnamn syns en osäkerhet då prästen, som 
förde anteckningarna över församlingsborna, ömsom använde 
kort- eller smekformen, ömsom dopnamnet i de olika kyrk
böckerna.126 Härmed är det belagt i materialet från Skellefteom-
rådet att alla de namn som sorterar inom namngruppen, utom 
Fia, Sanna, Elis och Janne, antingen har burits som kort- eller 
smekform av någon annan person innan det användes som 
dopnamn för första gången, eller att det längre namn som van
ligen förknippas med kort- eller smekformen vid något tillfälle 

1231 samma syskonskara föreligger även både uppkallelse och variation mel
lan namnen Gustaf och Gustava. 
124 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:14, s. 
498, rad 10; vol. C:15, s. 113, rad 12; vol. C:15, s. 318, rad 9; vol. C:15, s. 249, 
rad 1; vol. C:12, s. 224, rad 35; C:12, s. 255, rad 24; vol. C:15, s.70, rad 11. 
125 Roland Otterbjörk gör en distinktion mellan namn i kortform och smetform 
(1979fr:10 f.). Jag har emellertid valt att inte skilja dessa båda namntyper åt. 
126 Att dopnamnsstatusen växte fram vid olika tillfällen för olika kort- eller 
smekformer blir än tydligare vid en granskning av frekvenstabellerna över 
områdets vanligaste namn (se exkurs avsnitt 5.1.1). I dessa tabeller syns att 
Cajsa, Greta, Lisa och Stina, som betraktas som smekformer för Catharina, 
Margareta, Elisabet och Christina, hör till de vanligaste dopnamnen under 
vissa tidsperioder. 
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har använts i kyrkboken istället för det kortare dopnamnet med 
syftning på samma person. 

Ulda (av Ulrico)117 är det första namnet i gruppen och det 
kommer in år 1815. Nästa namn är Thilda (av Mathilda) som 
femton år senare följs först av Betna (av Elisabeth) och sedan av 
Mina (av Vilhelmina), Fia128 Lina (av Carolina), Wilma (av Wilhel
mina), Fina (av Josefina) och Sanna.129 Beträffande pojknamn av 
kort- eller smekformskaraktär finns det endast två, Elis och 
Janne,130 i Skelleftematerialet. (Se tabell 8.2). 

6.2.3 -y-namn som är namnbildningar 
De första -y-flicknamnen av engelskt ursprung som kommer till 
Skelleftebygden är som redan sagts Fanny, Betty och Jenny, vilka 
tillsammans med det något senare använda Sally (1870) (se vi
dare avsnitt 6.1.8), förefaller vara mönsterbildande för en 
mängd namn med samma struktur och samma slutvokal.131 

Med -y-namn avser jag alltså de namn med -y-suffix som 
till sin bildning ligger nära de engelskspråkiga smekformerna,132 

127 Bakom Ulda tycks Mirica kunna spåras eftersom samma flicka kallas både 
Mirica och Mlda i olika källor. På samma sätt döljer sig Mathilda respektive 
Carotina bakom vissa av de tidiga beläggen för Thilda respektive Lina i mate
rialet. Betna förefaller vara en kortform för Elisabeth och Fina för Josefina. 
Bakom det första belägget för Wilma återfinns tydligt namnet Wilhelmina i 
vissa av kyrkboksanteckningarna. 
128 Namnet torde vara en kort- eller smekform till bl.a. Sofia, men det finns 
inga direkta belägg för det just i mitt material. 
129 Sanna och Elis har förts till namngruppen eftersom de är kortare bild
ningar av de ursprungligt hebreiska namnen Susanna respektive Elias (Ot-
terbjörk 1979i?:85, 186, 189; Kruken & Stemshaug 1995:251, 270). Att de har 
använts som kortformer av just dessa namn i Skelleftebygden har jag dock 
inte kunnat belägga i mitt material. 
130 Det finns inget i materialet som tyder på att pojken skulle ha haft finskt 
påbrå, vilket möjligen hade kunnat förklara namnets ursprung. 
131 För fler -y-namnsexempel se Gustafsson under utgivning. 
132 Ingenting i mitt material tyder dock på att smekformskaraktären har be
varats vid inlåningen av namnen till Sverige. De uppfattas således som full
värdiga dopnamn redan från första stund. 
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vilka vanligtvis slutar på dubbelkonsonant + -y. Därvid före
faller -y-namnen emellanåt vara rena analogibildningar till 
dessa. Namnen förekommer heller inte i A dictionary of first 
names av Hanks & Hodges (1990) som behandlar namn som 
finns på engelskt språkområde. 

Vid Jenny (1850) är den fonetiska närheten till de senare 
lanserade namnen Enny (1879), Henny (1882) och Menny (1883) 
påtaglig. Samma likhet finns likaså mellan det i regionen redan 
existerande namnet Fanny (1849) och de tre namnen Nanny 
(1870), Hannie (1887) och Manny (1889), som dyker upp något 
senare i materialet än Fanny. Av de andra nyintroducerade -y-
namnen finns möjligen de mer väletablerade namnen Betty 
(1850) och Sally (1870) i bakgrunden som mönsterbildande för
namn som senare introduceras. Betty dyker t.ex. upp före Mi-
netty (1885) och Sally före Hally (1882).133 

Sammantaget finns det tolv flicknamn och två pojknamn 
på -y i materialet (förutom de namn som redovisas i avsnitt 
6.1.8), nämligen Bertie, Enny, Hally, Hannie, Heidi, Henny, Hildi, 
Manny, Menny, Minetty, Nanny, Ninny, samt pojknamnen Ellery 
och Natty. (Se tabell 8.3). 

* 

Det analogibildande draget understryks ytterligare genom 
namnen i vissa syskonskaror, t.ex. vid valet av namnen på tvil
lingsystrarna134 Enny Kristina och Anny Amalia (smeddöttrar) 
som föds i juni 1892 (alltså egentligen efter min undersöknings 
slutpunkt). Sannolikt är det samma typ av analogibildning som 
föreligger i namnet Minetty (f. 1885) som kan vara bildat för att 
påminna om den äldre systerns namn, Betty Maria (f. i augusti 

133 Namnbildningsmönstret exemplifieras av Otterbjörk med Dagny som har 
använts som förebild för nybildade namn som Allny, Fridny, Sällny och 
Vårny (Otterbjörk 1979&43). 
134 För en ingående diskussion om tvillingars dopnamn se Eva Villarsen 
Meldgaard 1990:197 ff. 
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1880) (inhysedöttrar), och som föreligger i förbindelse med 
namnen på inspektorssystrarna Jenny (f. 1878), Betty (f. 1880), 
Amy (f. 1882), Nanny (f. 1882) och Henny (f. 1884).135 Dessa 
namnexempel indikerar att det existerar någon form av varia
tion vid namngivningen. 

I Skelleftebygden visar flera av flicknamnen sådana drag, 
vilka ger -y-ändelsen en produktiv karaktär. Den här typen av 
namnformer kallas av Alhaug (1991) kvasiengelska,136 och med 
det avser han redan tidigare existerande namn i namnfloran till 
vilka namngivaren fogar -y-suffixet (Alhaug 1991:36). De namn 
som har den här karaktären i mitt material är t.ex. Bertie, Han-
nie, Hildi, Ninny och Minetty som alltså visar tecken på att vara 
bildade efter de i området tidigare kända namnen Bertha, 
Hanna, Hilda, Nina och Minetta eller Minette. 

Suffixet -y förekommer främst bland flicknamnen, men 
finns också i två pojknamn, Ellery och Nat ty. Här vill jag också 
fästa uppmärksamheten på att vissa av de här namnen är s.k. 
unisexnamn (jfr Otterbjörk 1979b:45 f.). Namnbildarna förefaller 
ha en viss svårighet när det gäller att "könsbestämma" ett -y-
namn. I mitt material bärs Manny både av pojkar och dessutom 
av en flicka. Pojknamnet har placerats bland de engelska nam
nen i avsnitt 6.1.8 eftersom Manny, enligt Hanks & Hodges 
1990:221, är ett engelskt pojknamn, däremot inte ett flicknamn. 
Namnet är visserligen belagt fler gånger som pojknamn, men 
bondedottern Manny Helena (f. 1889) utgör ett belägg för en 
flicka som bär namnet. 

135 Källa: Indiko dopböcker på nätet: födelse- och dopboken vol. C:16, s. 37, 
rad 2; vol. C:16, s. 37, rad 3; vol. C:15, s. 208, rad 14; vol. C:15, s. 20, rad 14; 
vol. C:14, s. 436, rad 11; vol. C:15. s. 11, rad 7; vol. C:15, s. 97, rad 7; vol. C.15, 
s. 97, rad 6; vol. C:15, s. 152, rad 15. 
136 Alhaug (1991:36) exemplifierar sitt resonemang med namnen Jensy av Jens 
och Cally av Calle. Torben Kisbye (1990:101 f.) använder termen pseudoeng-
elska namn, vilken av allt att döma avser samma sak. 
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6.2.4 Friare namnbildningar 
Namnen inom gruppen friare namnbildningar är till stor del 
nybildade. Troligtvis har de bildats utifrån såväl ett existerande 
onomastikon som ett existerande ordförråd (Andersson 
1994fo:18). Några av de namn som faller inom ramen för namn
gruppen skulle också kunna ha bildats utanför undersöknings
området och lånats in till mitt undersökningsområde i befintligt 
skick. 

Det går inte att bortse från att namnbildning ofta sker ut
ifrån redan befintliga namnleder, s.k. traditionell namnbild
ning, och därigenom är t.ex. flera ef ter leder/suffix av det slaget 
att de känns igen som germanska, nämligen: -ar, -ard, -ald, -borg, 
-er, -frid, -vid, -vig och -vika. Den här typen av ändelser före
kommer till största delen bland pojknamnen, vilket ligger i linje 
med att de tyska och tyskinspirerade nya namnen främst är 
pojknamn. Till de s.k. suffixbildade namnen med germansk-
klingande efterleder har jag fört följande 44 namn: de fem flick
namnen Hjelma, Hedvika, Hildiga, Maurinda, Ottilda och de 39 
pojknamnen Abner, Alfrid, Anfrid, Anner, Anser, Bider, Dannevid, 
Egner, Elmfrid, Ender, Enfrid, Frideborg, Haldon, Halger137 Hedvik, 
Helgar, Henvig, Hildor, Hilfrid, Hilgar, Hyrvald, Idvard, Igner, 
Ivard, Jonard, Kamper, Malter, Mandis, Mandor, Odier, Sannfrid,138 

Selmer,139 Signar, Signer,140 Thorfrid, Thurfrid,1*1 Varnard, Vider och 
Vinard. (Se tabell 8.4). 

137 Hallgeir finns även i norskan (Kruken & Stemshaug 1995:115) och därmed 
skulle Halger ha kunnat höra till namnskandinavismen. Namnets likhet med 
andra namn inom de friare namnbildningarna, t.ex. Malter, Helgar, Hildor 
och Hilgar, har dock motiverat en placering inom samma namngrupp som 
dessa namn. 

Namnet är troligen en svensk nybildning efter mönster av tyska namn 
(Otterbjörk 1979i?:122; Kruken & Stemshaug 1995:251). 

Namnet är mycket svårplacerat, men det tycks vara någon form av ny
bildning, möjligen efter kvinnonamnet Selma (Otterbjörk 1979b:122; Kruken 
& Stemshaug 1995:253) och därför har det placerats bland friare namnbild
ningar. 

Beträffande pojknamnen inom namnkategorin förekommer det vid något 
tillfälle även att mansnamn som skulle kunna vara bildade till ett kvinno-
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De här namnen kommer framför allt in i materialet under 
1880-talet, alltså något senare än de nordiska och tyska namnen, 
vilket understryker antagandet om att dessa är nybildningar 
efter mönster antingen från namnen inom den nordiska namn
renässansen eller de tyska namnen. 

* 

En annan typ av namnleder som förefaller produktiva i 
området är de latinsk- eller grekiskklingande -ia, -ina142 och -ea 
som förekommer vid namnbildningen av 23 flicknamn: Adelia, 
Agnesia, Alfronia, Alinia, Amandia, Manderia, Otteria, Semiria, 
Zebonia, Emelina, Esperirla, Evangelina, Hermelina, Laurina, 
Mallelina, Maurina, Servina, Zulerina, Altea, Beradea, Memea, 
Märtea, Ventea, samt leden -etta som förekommer vid namnen 
Abrietta och Minetta. 

Ytterligare en delmängd namn inom gruppen är de ap-
pellatividentiska fyra flicknamnen Agenda, Rediviva, Rosetta, 
Vända143 samt pojknamnet Friord. Slutligen blir några namn kvar 
inom gruppen som inte är möjliga att närmare gruppera, näm

namn av nordiskt ursprung inkluderas, t.ex. Signar och Signer av Signe. Mot
svarande flicknamn har istället placerats i avsnitt 6.2.1 där de behandlas 
bland de moverade flicknamnen. 
1411 syskonskaran där Thurfrid föds som det tolfte och sista barnet föreligger 
en tydlig namnvariation med leden -frid. Samma typ av variation finns i sex 
av de sju brödernas namn, men alla dessa namn behandlas inte här eftersom 
de inte är nya i Skelleftebygden. Bröderna heter Axel Wilhelm (f. 1840), Eu
gene Gottfrid (f. 1842), Richard Valfrid (f. 1844), Clas Ernfrid (f. 1847), Pon
tus Hilfrid (f. 1851), Carl Sigfrid (f. 1854) och Knut Thurfrid (f. 1855). Det 
förefaller som om de kända namnen med suffixet -frid inte räckte för föräld
rarna (Claes Erik Conradsson och Carolina Steinwall) så de blev tvungna att 
bilda nya namn. 
142 Att kvinnonamn på -ine var moderna i Norge under 1800-talet och i Dan
mark omkring år 1900 visar Gulbrand Alhaug (1990) och Lis Weise (1989) i 
sina respektive artiklar. 
143 Utan att kommentera fallet närmare vill jag här gärna notera den likhet 
som föreligger mellan Vända och de redan existerande Vendia och Vendela. 

139 



ligen Angles, Courumame, Erie, Fridlin, Hilga,144 Tilma samt pojk
namnen Ade, Elind och Fredrian. Tre av dessa skulle kunna vara 
bildade med hjälp av två redan befintliga namn, t.ex. Fridlin 
efter mönster av Frida och Malin, Tilma efter Thilda och Selma, 
samt Fredrian efter Fredrik och Christian. 

Andelen friare namnbildningar ökar över tid. De flick
namn som faller inom ramen för namnkategorin före 1845 är 
Altea, som kommer in i namnmaterialet 1814, samt Emelina och 
Memea. Efter 1845 ökar både andelen och antalet för de här 
namnen. Samma tendens syns också tydligt vid pojknamnen 
där inget nytt namn kommer in före stadsgrundandet. Under 
den andra hälften av 1800-talet hör vart sjätte nytt flicknamn 
och vart femte nytt pojknamn till den aktuella namngruppen. 

6.3 Kapitelsammanfattning 

Namnkategorisering är ett komplicerat område, vilket tydlig
görs i kapitlet. Syftet i kapitel 6 är tudelat: dels att redovisa alla 
de nya dopnamnen, dels att sortera dem i olika namnkatego
rier. Mitt namnmaterial förefaller utgöra ett kontinuum från 
namn som namngivaren väljer utifrån ett externt befintligt 
namnförråd, namnval, till nybildning utifrån existerande ord
förråd och namnleder, namnbildning. De olika namnkategori
erna är svåra att renodla och de griper i allmänhet in i varandra 
på olika nivåer. Härigenom uppstår det alltid gränsfall vid en
skilda namnbelägg som skulle kunna höra till olika kategorier. 
Även de båda överordnade kategorierna "namnval" och 
"namnbildning" griper på det här sättet in i varandra, och pla
ceringen av en hel del enskilda namn går säkerligen att disku
tera. 

144 Hilga skulle kunna vara en felskrivning av Helga, men är det troligtvis inte, 
eftersom flickan som bär namnet noteras på samma sätt vid alla de tre till
fällen som hon förekommer i de olika kyrkbokskällorna. 

140 



Kategorin "namnval" innefattar almanacksnamn, namn 
från kungahuset, bibliska namn, litterära namn, den nordiska 
namnrenässansens namn, tyska namn, klassiska och latinska 
namn, engelska namn, franska namn, spanska och italienska 
namn samt namn från övriga språk. Till namnbildningskatego-
rin förs moverade flicknamn, kort- eller smekformer, -y-namn 
(andra än dem som upptagits från engelskan) samt friare 
namnbildningar. 

Den största andelen av de nya dopnamn som förs in i mitt 
undersökningsområde (72%) har kategoriserats som namnval. 
Inom denna kategori är framför allt namngrupperna alma
nacksnamn, namn som hör till den nordiska namnrenässansen 
och tyska eller tyskinspirerade namn frekventa. Den största 
gruppen bland namnbildningarna är de moverade flicknam
nen. Vissa namn inom den här namngruppen har säkert lånats 
in till Skelleftebygden genom någon form av extern impuls, 
vilket ytterligare åskådliggör den problematiska gränsdrag
ningen mellan namnval och namnbildning. 
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7. NYA NAMNGIVNINGSMÖNSTERI 
SKELLEFTEBYGDEN 

År 1913 framhåller Ruben G:son Berg i en artikel att han har 
"svårt att komma ifrån känslan av att en persons namn till
sammans böra bilda en stilistisk enhet och helst även böra ljuda 
eufoniskt och eurytmiskt tillsammans" (1913:226 f.). Uttalandet 
speglar den förändring beträffande det nordiska namnskicket 
som inträdde med bruket att ge varje barn flera dopnamn. Or
sakerna till denna förändring inom namnskicket har diskuterats 
av flera forskare, bl.a. Otterbjörk (1979b); Meldgaard (1990); 
Utterström (1995); Andersen (1987a).145 

I Skelleftebygden växer bruket med flera namn på varje 
barn fram så att jag kunnat följa denna förändringsprocess i 
materialet. I detta kapitel används termen namnsträng när jag 
avser ett barns alla dopnamn och då dessa tillsammans utgör 
minst två namn. Ytterligare en term som används är flernamns-
system vilken är hämtad från Otterbjörk (1979^:33). Också med 
denna term avses här kombinationer med två eller flera dop
namn (jfr Meldgaard 1990:141). 

145 Flernamnsskicket växte först fram inom aristokratin under slutet av 1500-
och början av 1600-talet för att sedan spridas vidare genom samhällslagren 
till borgerskapet och slutligen till allmogen (Otterbjörk 1979b:33 f.). I enstaka 
fall hade det i Norden redan under medeltiden förekommit att två namn 
gavs till vuxna personer i och med övergången till kristendomen, eller vid 
inträde till kloster (Steenstrup 1894:733; Otterbjörk 197%:33 ff.; Meldgaard 
1990:137; 1992:151). Meldgaard påpekar också att framväxten kan ha olika 
orsaker i olika länder då en viss skillnad föreligger t.ex. mellan katolska och 
protestantiska länder (Meldgaard 1992:152). De främsta anledningarna till 
det nya bruket som har förts fram är dock dels ett prestigefullt barockmode 
(se Andersen 1987a:103; Otterbjörk 1979b:33 f.), dels en ökad möjlighet till 
uppkallelse (se Otterbjörk 1979/;:33 f.). 
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Först kommer jag att redogöra för flernamnssystemets146 

framväxt i undersökningsområdet (avsnitt 7.1 och 7.2), för att 
sedan övergå till en genomgång av enbart de namnsträngar 
som innehåller nya dopnamn (avsnitt 7.3). I denna del av ka
pitlet ställs de nya dopnamnen i relief mot det framväxande 
flernamnssystemet och resonemanget mynnar slutligen ut i en 
diskussion om placeringen av de nya namnen i barnens namn
strängar. I avsnitt 7.3 är det någon gång motiverat att jämföra 
barn som fått flera namn med dem som inte har det. Mot bak
grund av de resultat som har presenterats i kapitel 5 och 6 har 
jag för avsikt att belysa följande frågor i det här kapitlet: 

1) Är det de namngivare som introducerar nya dopnamn som 
också anammar flernamnssystemets förändring inom re
spektive grupp (avsnitt 7.3)? 

2) Är det stavelseantalet (se bl.a. Meldgaard 1990:145 f.; Utter
ström 1995:30 ff.) som fäller avgörandet för namnens inbör
des placering? Hur placeras i så fall två dopnamn med lika 
många stavelser om det ena namnet är nytt (avsnitt 7.3.1)? 

3) Finns det några skillnader mellan de sociala skikten vad 
gäller placeringen av nya dopnamn? Är det vanligare i nå
gon social gruppering att alla namn som ingår i 
namnsträngen är nya (avsnitt 7.3.2)? 

För att avgöra hur namnen är placerade i barnens namn
strängar baserar jag mig på de föreliggande kyrkboksanteck
ningarna för varje person: födelse- och dopboken, lysnings- och 

146 En stor del av den befintliga namnlitteraturen (se t.ex. Fries 1973; Aarset 
1983; Andersen 1987a: 105 f.; Meldgaard 1990) behandlar skillnaden mellan 
förnamn som förbinds respektive inte förbinds med bindestreck, t.ex. Anne-
Marie eller Anne Marie. För den här avhandlingens vidkommande är inte 
denna distinktion relevant eftersom det inte förekommer något namn alls 
med bindestreck i materialet 1791-1890. 
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vigsellängden, in- och utflyttningslängden, död- och begrav
ningslängden samt husförhörslängden. I de allra flesta fall 
stämmer personens namnsträng överens i alla tillgängliga re
gister, men i något enstaka fall återges namnen i olika följd, och 
då har jag låtit den ordningsföljd som förekommer i majoriteten 
av de förda kyrkboksanteckningarna ligga till grund för beräk
ningarna. Vid de exempel som jag i det här kapitlet ger av hela 
namnsträngar har jag valt att ange det nya namnet, eller de nya 
namnen, med fet stil. 

I de fall då det finns vissa interna skillnader inom de soci
ala grupperna vad gäller flernamnssystemets framväxt kommer 
jag att skilja mellan det högre och det lägre borgerskapet, de 
kvalificerade och de okvalificerade arbetarna samt mellan de 
besuttna och de obesuttna agrara skikten. I de avsnitt där det 
däremot inte finns några skillnader görs istället distinktion 
mellan borgerskapet, arbetargruppen och agrara skikt, samt i 
de fall materialet tillåter, även ogifta mödrar. 

Till en början kommer jag att redogöra för flernamnssys
temets framväxt147 inom Skelleftebygden och eftersom den bör
jar under 1700-talet gör jag en mindre utvikning där utveck
lingen mellan 1699 och 1790 belyses. Genom ett längre tidsper
spektiv ges en mer komplett bild av flernamnssystemets fram
växt inom undersökningsområdet. 

7.1 FLERNAMNSSYSTEMETS KARAKTÄR 
UNDER PERIODEN 1699-1790 

Det allra första barnet i referensmaterialet som får två dopnamn 
föds 1707 och är son till bonden Pehr Persson. Den nyfödde 
gossen får namnen Pehr Johan.148 De andra barnen som får två 

147 Beträffande flernamnssystemet (d.v.s. kap. 7.1 och 7.2) har det brandska-
dade materialet (se avsnitt 3.2) inkluderats i beräkningsunderlaget. 
148 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 45, s. 10 
rad 20; husförhörslängden: vol. AI:1, s. 3 rad 1. 
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dopnamn, 1699-1719, är de båda flickorna Barbru Lisken (f. 
1716) dotter till Erich Brunström (yrkesangivelse saknas dock) 
och löjtnant Svanbergs dotter An Margit (f. 1718).149 

Diagram 2 
Flernamnssystemets framväxt i Skelleftebygden 1720-1790. 
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Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1720-1790, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

Beträffande referensmaterialet åren 1720-90 har jag delat in 
perioden i tre mindre tidsavsnitt för att grafiskt kunna beskriva 
förändringen. Tidsavsnitten är: 1) 1720-1755 2) 1756-1773 och 3) 

149 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 45, s. 31 
rad 17; vol. 45, s. 34 rad 27. 
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1774-1790. Den första perioden är längre än de båda andra 
eftersom inga egentliga förändringar vad gäller fler-
namnssystemet sker under den här tiden. Under den första 
tidsperioden är bruket att ge barnen mer än ett dopnamn fortfa
rande mycket sporadiskt förekommande i området, vilket tyd
ligt syns i diagram 2. (De siffror som diagrammet baseras på 
redovisas i tabell 9.) Under den andra hälften av 1700-talet ökar 
däremot antalet flickor som får två dopnamn i Skelleftebygden, 
men för pojkarnas del sker det ingen större förändring av anta
let dopnamn från den första till den sista tidsperioden. 

Tabell 9. 
I tabellen redovisas de siffror som diagram 2 baseras på. Siffrorna 
anges i absoluta tal. 

1720-1755 1756-1773 1774-1790 

Flickor med ett 1 685 1364 1518 
dopnamn 
Flickor med två 39 171 645 
dopnamn 

Pojkar med ett 1827 1419 1564 
dopnamn 
Pojkar med två 13 36 66 
dopnamn 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1720-1790, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

Av de flickor som namnges inom borgerskapet 1720-1755 får en 
dryg tredjedel två dopnamn.150 De närmast följande åren efter 
1720 är det borgerskapet som för in ungefär en tredjedel av alla 
namnsträngar med två namn i materialet, men ju närmare 1755 
vi kommer, desto mer konkurrens får borgerskapet från de 

150 Beträffande de tio första flickorna med två namn under 1720-talet har jag 
belagt födelsebyn i sex fall. Tre av dessa belägg kommer från Degerbyn och 
ett namnbelägg finns vardera i byarna Lund, Sunnanå och Östanbäck. 
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andra sociala grupperna. Under de närmaste decennierna före 
1755 finns en något mindre del, en fjärdedel, av alla tvånamns-
kombinationer inom borgerskapet. 

Borgerskapets sjunkande andel barn med två namn blir 
ännu mer påtaglig mellan 1756 och 1773 då gruppen står för en 
sjättedel av de aktuella flicknamnssträngarna. Å andra sidan 
ökar den procentuella andelen flickor inom gruppen så att 
nästan hälften (44%) av dem får två dopnamn. Mellan 1774 och 
1790 hör endast 7% av namnsträngarna med två namn hemma 
inom borgerskapet. Dock ökar samtidigt andelen flickor inom 
den här gruppen som får två dopnamn till fyra femtedelar. För
klaringen är alltså att även de andra sociala grupperna anam
mat flernamnssystemet. 

Samma tendens som vid namngivningen av flickorna syns 
även för pojkarnas del, men här framträder den något mindre 
tydligt. Fyra av de sex första pojkarna som får två dopnamn hör 
till borgerskapet, men även bland den här gruppens söner är 
det få som får två namn under hela den första tidsperioden.151 

Mellan 1756 och 1773 föds hälften av pojkarna som vid dopet 
får två namn inom det högre eller det lägre borgerskapet. Det 
innebär då att en tredjedel av pojkarna inom gruppen får två 
dopnamn. 

Under åren 1774-1790 får ungefär en tredjedel av bor-
gerskapspojkarna två namn vid dopet. Därvid står borgerska
pet för en femtedel av de kombinationer med två namn som 
används bland undersökningsområdets pojkar. Även vid 
namngivningen av pojkar har alltså andra sociala skikt börjat 
använda sig av flernamnssystemet. 

Bland de sex pojkar som tidigt får två namn har jag kunnat spåra två 
stycken som båda är födda på Kyrkbordet. 
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7.2 DET FRAMVÄXANDE FLERNAMNSSYSTEMET 

7.2.1 Två dopnamn 
I Skelleftebygden fortsätter antalet barn som bär flera dopnamn 
att öka stadigt under min egentliga undersökningsperiod 1791-
1890. Ökningen sker successivt och pågår under hela 1800-talet 
alldeles som i andra delar av Sverige (Otterbjörk 19790:33 ff.; 
Utterström 1995:29 ff.; Svahn 1992). Förändringen framträder 
grafiskt i diagram 3. 

Diagram 3 
Två- och flernamnskombinationernas framväxt i Skelleftebygden 
1791-1890. 
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Källa: Födelse- och dopbok från Skellefleå 1791-1890, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 
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Under den första av tidsperioderna, 1791-1815, får totalt 43% av 
barnen (både flickor och pojkar) minst två dopnamn och under 
den sista tidsperioden, 1876-1890, har motsvarande siffra ökat 
till 86%. Enligt Utterström (1995:29 f.) har antalet barn med flera 
dopnamn redan 1810 nått en nivå om 92% i Stockholm, vilket 
kan tolkas som att denna novation inom namnskicket, liksom så 
många andra språkliga novationer, först får fäste i landets 
huvudstad för att sedan spridas vidare till mer perifera delar av 
landet (jfr t.ex. Kisbye 1990:92). 

Av diagram 3 framgår även att skillnaden mellan flick-
och pojknamnen är påtaglig genom hela undersökningen. 
Antalet flickor med minst två dopnamn ökar under de hundra 
undersökta åren något långsammare än antalet pojkar med två 
namn, eftersom det vid undersökningens början är avsevärt 
vanligare med två dopnamn på flickor än pojkar. De flesta 
flickor (71%) får minst två dopnamn redan mellan 1791 och 
1815, medan det är långt ovanligare att pojkarna får flera 
dopnamn vid samma tid (17%) (jfr Otterbjörk 1979a:16; 
Utterström 1995:29 f.). 

Mellan 1816 och 1830 får 72% av flickorna och 31% av poj
karna två eller fler dopnamn och dessa nivåer ligger i princip 
still 1831-45 och 1846-60. Under den femte tidsperioden, 1861-
1875, stiger andelen av barn med minst två dopnamn återigen 
till 85% respektive 54%, och 1876-1890 får 95% av flickorna och 
78% av pojkarna fler än ett namn. I slutet av 1800-talet är det 
alltså tämligen ovanligt att vara flicka och bara ha ett dopnamn. 

Vad gäller antalet dopnamn tycks namngivningen av 
flickor respektive pojkar vara inne i två helt olika utvecklings
skeden, vilket bekräftas också av andra forskare, t.ex. Valtavuo-
Pfeifer och Meldgaard, från andra delar av Norden (se Valta-
vuo-Pfeifer 1985:99,106; Meldgaard 1990:145 ff.). Jag kommer i 
detta avsnitt i viss utsträckning att skilja resonemangen rörande 
flick- och pojknamnen åt. 

Tabell 10 visar att bruket av flera dopnamn på de nyfödda 
flickorna ökar mellan den första och den sista tidsperioden i 
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alla sodala grupper utom det högre borgerskapet. Det förelig
ger dock ingen större skillnad mellan de sociala grupperna un
der den första tidsperioden. Trots detta går det att påvisa en 
generell ökning av antalet namn per flicka i alla sociala katego
rier, utom inom just det högre borgerskapet, dock med någon 
form av tillfällig nedgång vid mitten av 1800-talet. (Jag bortser 
här från de anmärkningsvärda siffror som det ringa antalet 
barn inom gruppen 'övriga' har gett upphov till.) 

Andelen flickor inom det högre borgerskapet som får flera 
dopnamn är, till skillnad från andra sociala grupper, lägre vid 
alla tidsperioder, utom 1861-1875, än 1791-1815. En liknande 
förändring har påvisats av Valtavuo-Pfeifer i en undersökning 
av flicknamn i Kristinestad åren 1724-1855 där det blir allt van
ligare med flera dopnamn på varje flicka fram till början av 
1800-talet, innan trenden vänder och populariteten för ett enda 
dopnamn stiger igen. På 1840-talet ökar frekvensen av endast 
ett namn per barn återigen markant och Valtavuo-Pfeifer påpe
kar att det är samma grupper, nämligen tjänstemän, handels
män och hantverkare, som förde in flernamnssystemet i staden, 
som nu är först med att återgå till endast ett namn (Valtavuo-
Pfeifer 1983:65; 1985:99). 

De sociala grupperingar som Valtavuo-Pfeifer inkluderar 
motsvarar i princip den grupp som jag har valt att kalla det 
lägre borgerskapet. I mitt material är det dock snarare det högre 
borgerskapet som först introducerar och använder sig av fler
namnssystemet mellan 1720 och 1815, och som senare också är 
den första grupp som i någon mån återgår till att ge barnen en
dast ett dopnamn. 

Inom alla sociala grupper i Skelleftebygden, utom det 
högre borgerskapet, kan registreras en generell ökning av an
talet dopnamn per flicka från hundraårsperiodens början till 
dess slut, även om det i några fall förekommer tillfälliga mindre 
svackor i den pågående ökningen. I de sju resterande grup
perna bär mer än 90% av flickorna inom varje grupp fler dop
namn åren 1876-1890. (Se för detaljer tabell 10.) 
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Tabell 10. 
Förekomsten av minst två dopnamn per flicka i de sociala skikten. 
Resultaten redovisas i procent som avser andelen flickor inom 
respektive grupp med två eller flera dopnamn. De absoluta tal som 
beräkningarna bygger på finns tillgängliga i bilaga 3. 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 

Det högre borgerskapet 79% 68% 64% 71% 78% 73% 

Det lägre borgerskapet 72% 71% 64% 73% 91% 99% 

Kvalificerade arbetare 79% 73% 69% 67% 84% 94% 

Okvalificerade arbetare 79% 75% 56% 65% 88% 95% 

Besuttna agrara skikt 71% 71% 73% 72% 86% 96% 

Obesuttna agrara skikt 72% 78% 71% 68% 82% 95% 

Barn till ogifta mödrar 69% 72% 74% 68% 85% 91% 

Övriga 67% 61% 61% 60% 77% 100% 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1791-1890, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

När det gäller antalet pojknamn är skillnaden mellan olika 
sociala skikt stor redan under den första tidsperioden, 1791-
1815. Vid den här tiden är det mycket tydligt att det är det 
högre borgerskapet som i störst utsträckning ger sina söner mer 
än ett dopnamn. Detta inträffar i 73% av fallen. Under de tre 
närmast följande tidsperioderna är det fortfarande inom det 
högre borgerskapet som det är vanligast med två dopnamn 
(64%, 64% respektive 60%), men med tanke på den spridning 
flernamnssystemet får inom de andra sociala skikten blir domi
nansen mindre (jfr motsvarande tendens vad gäller flicknamns 
förändring). Under den första tidsperioden, 1791-1815, visar 
den procentuella andelen dopnamn per pojke en markant skill
nad mellan det högre borgerskapet och de andra sociala skik
ten. Ett undantag som jag här särskilt vill nämna är de ogifta 
mödrarna vars söner under de tre första tidsperioderna, 1791-
1815,1816-1830 och 1831-1845, förhållandevis ofta bär minst två 
namn (54%, 64% respektive 64%). Av tabell 11 framgår också att 
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det blir allt vanligare med två namn på pojkarna under hela 
undersökningsperioden även i de andra fem sociala grupperna. 

Mellan 1791 och 1815 har alla sociala skikt i bygden, utom 
det högre borgerskapet och de ogifta mödrarna, en frekvens av 
flera namn per pojke som ligger under, och i vissa fall långt un
der, 50%. I alla grupper, utom inom det högre borgerskapet, 
ökar, med någon tillfällig nedgång, andelen pojkar som får två 
eller fler namn från den första undersökningsperioden, 1791-
1815, till den sista, 1876-1890. Under den sista tidsperioden pas
serar, eller tangerar, samtliga kategorier (utom gruppen 'öv
riga') det högre borgerskapet beträffande förekomst av minst 
två dopnamn på barnen. Siffrorna antyder alltså en avmattning 
i utvecklingstakten för flernamnssystemet bland sönerna inom 
den här sociala grupperingen. 

Tabell 11 
Förekomsten av minst två dopnamn per pojke i de sociala skikten. 
Resultaten redovisas i procent som avser andelen pojkar inom 
respektive grupp med två eller flera dopnamn. De absoluta tal som 
beräkningarna bygger på finns tillgängliga i bilaga 3. 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 

Det högre borgerskapet 73% 64% 64% 60% 74% 73% 

Det lägre borgerskapet 29% 50% 51% 57% 71% 86% 

Kvalificerade arbetare 26% 36% 46% 46% 72% 89% 

Okvalificerade arbetare 29% 46% 41% 40% 69% 86% 

Besuttna agrara skikt 15% 23% 28% 28% 49% 73% 

Obesuttna agrara skikt 19% 37% 34% 38% 54% 76% 

Barn till ogifta mödrar 54% 64% 64% 56% 59% 80% 

Övriga 9% 34% 28% 23% 47% 62% 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1791-1890, Demografiska data

basen, Umeå universitet. 

7.2.2 Tre eller fler dopnamn 
Även bruket av ett tredje dopnamn växer gradvis fram i Skel-
lefteområdet under framför allt de två sista tidsperioderna, 
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1861-1875 och 1876-1890. Fram till 1861-1875 är användningen 
av ett tredje namn synnerligen sällsynt och förekomsten ham
nar generellt på en nivå under 1%. Värt att notera är att ök
ningen sker samtidigt både för flick- och pojknamnen. 

Ett fjärde dopnamn förekommer endast undantagsvis och 
endast bland flickorna, t.ex. Laura Matilda Vilhelmina Katarina (f. 
1870) och Gurli Sofia Signe Charlotta (f. 1876). I några av de här 
fallen rör det sig däremot förmodligen om "förtydliganden" av 
smekformer, t.ex. vid Greta Maglena Margareta Helena (f. 1819) 
och Helena Christina Lena Stina (f. 1823) (jfr Otterbjörk 1979b:34). 
Den sistnämnda typen av namnsträngar förekommer tidigt i 
mitt primära undersökningsmaterial, och de flesta exemplen på 
denna typ av namnsträng brukas inom de obesuttna skikten. 

Vid de sista tidsperioderna då det används tre, och någon 
enstaka gång fyra, dopnamn sker detta procentuellt sett framför 
allt i det högre borgerskapet. I tabell 12 och 13 har jag dock valt 
att redovisa siffrorna i absoluta tal eftersom det rör sig om ett så 
litet antal, men en komplettering av de procentuella värdena 
har gjorts för de båda sista tidsperioderna. 

Bruket av tre eller flera dopnamn ökar successivt under 
den hundra år långa undersökningsperioden i alla sociala skikt, 
men procentuellt sett ökar det mest inom det högre och lägre 
borgerskapet. Den procentuella andelen namnbärare med tre 
eller fyra dopnamn inom det högre borgerskapet hamnar 1861-
1875 pa 23% och 1876-1890 pa 17%, inom det lägre borgerskapet 
är motsvarande siffror 5% respektive 13%. Närmast härefter 
följer de kvalificerade arbetarna vars andel barn med tre eller 
fyra dopnamn är 4,5% under båda de sista tidsperioderna. För 
en mer detaljerad redovisning av siffrorna hänvisar jag till ta
bell 12 och 13. 
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Tabell 12 
Förekomsten av minst tre dopnamn per flicka i de sociala skikten. 
Resultaten anges i absoluta tal, vilka har kompletterats med 
procentuella beräkningar 1861-75 och 1876-90. 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 

Det högre borgerskapet 2 2 2 1 13 (26%) 16 (20%) 

Det lägre borgerskapet 0 0 0 1 4 (4%) 26 (15%) 

Kvalificerade arbetare 0 1 2 0 15 (5%) 21 (5%) 

Okvalificerade arbetare 0 1 1 1 6 (2%) 8 (1%) 

Besuttna agrara skikt 2 4 0 2 8 (0%) 34 (1%) 

Obesuttna agrara skikt 1 5 3 2 3 (0%) 7 (1%) 

Barn till ogifta mödrar 0 0 1 1 1 (1%) 3 (2%) 

Övriga 0 1 1 0 0 (0%) 0 (0%) 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1791-1890, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 

Tabell 13 
Förekomsten av minst tre dopnamn per pojke i de sociala skikten. 
Resultaten anges i absoluta tal, vilka har kompletterats med 
procentuella beräkningar 1861-75 och 1876-90. 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 

Det högre borgerskapet 0 1 0 1 10 (19%) 10 (13%) 

Det lägre borgerskapet 0 0 2 1 7 (6%) 25 (12%) 

Kvalificerade arbetare 0 0 0 4 7 (3%) 22 (5%) 

Okvalificerade arbetare 0 0 0 0 2 (1%) 26 (2%) 

Besuttna agrara skikt 4 1 1 1 7 (0%) 31 (1%) 

Obesuttna agrara skikt 0 1 2 2 7 (1%) 6 (1%) 

Barn till ogifta mödrar 0 1 1 1 0 (0%) 4 (2%) 

Övriga 1 0 0 0 0 (0%) 2 (10%) 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1791-1890, Demografiska data
basen, Umeå universitet. 
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7.3 NAMNSTRÄNGAR DÄR SKELLEFTEBYGDENS NYA 
DOPNAMN INGÅR152 

I detta avsnitt inriktar jag mig på att studera de namnsträngar 
som innehåller nya dopnamn. Sammantaget i materialet finns 
det 484 namnsträngar (250 flicknamnssträngar och 234 pojk
namnssträngar) med ett eller flera nya namn. När det gäller 
flernamnssystemets framväxt finns det, som tidigare nämnts, 
en skillnad mellan det högre och det lägre borgerskapet, och 
denna skillnad syns också vid en granskning av de flernamns-
strängar där det ingår minst ett nytt dopnamn. 

Eftersom jag i det här avsnittet jämför de barn inom re
spektive grupp som får ett nytt dopnamn med dem inom grup
pen som inte får något nytt namn i sina namnsträngar rör det 
sig om mycket små namnkontingenter. För att tendenserna lät
tare ska komma fram redovisas både procentsatserna och de 
absoluta siffrorna. Eftersom de nya dopnamnen är relativt få 
vid de två första tidsperioderna, 1791-1815 och 1816-30 (se när
mare avsnitt 5.2), särredovisas inte dessa båda tidsperioder i 
det här avsnittet, utan de diskuteras tillsammans. De sociala 
grupperna som består av ogifta mödrars barn och övriga redo
visas inte heller då det rör sig om alltför små kontingenter i 
dessa grupper. 

Av de 45 flickor inom det högre borgerskapet som får en 
namnsträng där flera namn ingår får tre fjärdedelar två namn 
och en fjärdedel tre namn. Dessutom visar siffrorna i tabell 14 
att en fjärdedel av alla gruppens flickor, som utgörs av 56 
stycken, inte får mer än ett namn vid dopet (se även tabell 10). 
Den förändring som detta ger uttryck för är något mer marke
rad för de flickor vars namnstäng samtidigt innehåller ett nytt 
dopnamn, framför allt åren 1846-75. De namngivare som väl

52 Här är det brandskadade materialet exkluderat ur beräkningarna. 
De namnsträngar som innehåller ett eller flera nya namn inkluderas en

dast en gång i beräkningarna oavsett om namnsträngen innehåller ett eller 
flera nya namn. 
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jer att ge den nyfödda flickan ett nytt dopnamn använder sig 
alltså inte av flernamnssystemet i lika hög grad som andra 
namngivare inom gruppen. 

Tabell 14 visar även att pojkarna inom det högre borger
skapet, som bär nya dopnamn, i princip också får samma antal 
namn som de pojkar inom gruppen som inte får något nytt 
namn. Liksom inom borgerskapsgruppen som helhet får nästan 
alla pojkar med ett nytt dopnamn samtidigt minst två namn 
under tidsperioderna mellan 1791 och 1860. 

Under de båda sista tidsperioderna uppstår en viss skill
nad mellan antalet dopnamn på pojkarna inom det högre bor-
gerskapet som får respektive inte får minst ett nytt dopnamn. 
Inom den kategori som får nya dopnamn sker det en återgång 
beträffande antalet namn och det blir återigen vanligare med 
endast ett namn, liksom med kombinationer av tre namn. Bland 
de pojkar inom gruppen som inte får nya namn är denna för
ändring inte alls lika tydlig. 

Tabell 14. Det högre borgerskapet Tabell 15. Det lägre borgerskapet 

Det högre 1791- 1831- 1846- 1861- 1876-
borger 1830 1845 1860 1875 1890 
skapet 

Flernamns 80% 71% 71% 85% 73% 
systemet 45 av 29 av 27 av 39 av 60 av 
bland 56 41 38 46 82 
gruppens 
flickor 

Flernamns 71% 75% 67% 71% 92% 
systemet 5 av 7 9 av 6 av 9 10 av 13 av 
och nya 12 14 14 
flicknamn 

Flernamnss 71% 66% 64% 83% 73% 
ystemet 44 av 21 av 25 av 39 av 55 av 
bland 62 32 39 47 75 
gruppens 
pojkar 

Flernamns 82% 88% 89% 78% 54% 
systemet 9 av 7 av 8 8 av 9 7 av 9 6 av 
och nya 11 11 
pojknamn 

Det lägre 1791- 1831- 1846- 1861- 1876-
borger 1830 1845 1860 1875 1890 
skapet 

Flernamns 80% 70% 92% 96% 99% 
systemet 
bland 

98 av 
123 

44 av 
63 

61 av 
66 

95 av 
99 

177 
av 

gruppens 
flickor 

179 

Flernamns 60% 100% 100% 89% 100% 
systemet 
och nya 
flicknamn 

3 av 5 8 av 8 6 av 6 8 av 9 14 av 
14 

Flernamns 40% 54% 67% 75% 86% 
systemet 
bland 

50 av 
126 

34 av 
63 

51 av 
76 

85 av 
114 

175 
av 

gruppens 
pojkar 

203 

Flernamns 20% 100% 90% 100% 93% 
systemet 
och nya 
pojknamn 

1 av 5 4 av 4 9 av 
10 

7 av 7 14 av 
15 
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Tabell 16. Arbetargruppen Tabell 17. Agrara skikt 

Arbetar 1791- 1831- 1846- 1861- 1876-
gruppen 1830 1845 1860 1875 1890 

Flernamns 78% 69% 72% 89% 95% 
systemet 556 190 214 522 1376 
bland av av av av av 
gruppens 715 277 296 583 1447 
flickor 

Flernamns 83% 80% 100% 92% 97% 
systemet 5 av 6 4 av 5 5 av 5 12 av 33 av 
och nya 13 34 
flicknamn 

Flernamns 33% 46% 49% 72% 87% 
systemet 230 125 147 422 1400 
bland av av av av av 
gruppens 703 271 298 587 1609 
pojkar 

Flernamns 80% 100% 80% 100% 95% 
systemet 4 av 5 2 av 2 4 av 5 3 av 3 42 av 
och nya 44 
pojknamn 

Agrara skikt 1791- 1831- 1846- 1861- 1876-
1830 1845 1860 1875 1890 

Flernamns- 75% 74% 78% 87% 95% 
systemet 2271 1407 1801 2829 3771 
bland av av av av av 
gruppens 3041 1892 2319 3252 3948 
flickor 

Flernamns 100% 75% 75% 93% 98% 
systemet 8 av 8 6 av 8 12 av 26 av 47 av 
och nya 16 28 48 
flicknamn 

Flernamns 23% 30% 34% 52% 74% 
systemet 712 578 878 1778 3084 
bland av av av av av 
gruppens 3122 1895 2548 3424 4175 
pojkar 

Flernamns 50% 75% 50% 88% 95% 
systemet 6 av 3 av 4 3 av 6 21 av 64 av 
och nya 12 24 67 
pojknamn 

Trenden inom det lägre borgerskapet att välja ett nytt dopnamn 
till barnen sammanfaller med den successiva ökningen av an
talet namn på både flickor och pojkar som äger rum inom 
gruppen (se tabell 15). Särskilt de namngivare som väljer att ge 
pojkarna ett nytt dopnamn strävar efter att i större utsträckning 
använda sig av det framväxande flernamnssystemet än vad 
gruppen som helhet gör. 

En jämförelse mellan de namngivare inom arbetargrup
perna som ger nya dopnamn till barnen och hela gruppen ar
betare, ger vid handen att det inte förekommer någon markant 
skillnad mellan kvalificerade och okvalificerade arbetare här
vidlag. Arbetargruppernas namnintroduktörer väljer dock att 
anamma det framväxande flernamnssystemet i långt högre 
grad än arbetargrupperna som helhet. Skillnaden tycks vara 
något större för pojknamnens del på så sätt att de namngivare 
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som introducerar ett nytt dopnamn i större utsträckning också 
väljer att ge pojkarna minst två dopnamn (se tabell 16). 

Vad till sist gäller de båda agrara skiktens nya dopnamn i 
kombination med bruk av flera namn råder det endast en 
obetydlig skillnad mellan de besuttna och de obesuttna sam
hällsskikten. Däremot finns en stor skillnad mellan antalet 
namn på flickor och pojkar som förekommer inom de agrara 
skikten. Troligtvis beror detta just på de olika faser i utveck
lingen som respektive flernamnssystem befinner sig i. För flick
namnens del, där ju flernamnssystemet är tämligen väl utveck
lat även inom de agrara skikten, går det inte att påvisa någon 
egentlig skillnad mellan de namngivare som väljer nya dop
namn och gruppen som helhet (se tabell 17). Denna skillnad är 
däremot desto mer markerad vid namngivningen av pojkar där 
samma namngivare som väljer nya dopnamn samtidigt i högre 
grad utnyttjar flernamnssystemets möjligheter. 

7.3.1 De nya dopnamnens placering i namnsträngen 
Nedslag i olika tiders namnflora har visat att stavelseantalet 
och det rytmiska inslaget i namnsträngen är av stor vikt för 
namnens placering i barnens namnsträngar. Både Eva Villarsen 
Meldgaard (1990) och Reinert Kvillerud (1980) gör grundliga 
undersökningar av flernamnssystemet i sina respektive av
handlingar, liksom Gudrun Utterström i sin Stockholmsunder
sökning (1995). Resultaten av dessa tre undersökningar är grovt 
sett samstämmiga: namngivarna har sedan 1600-talet föredragit 
att placera namn med färre stavelser före namn med fler stavel
ser i de fall då barnen fått mer än ett namn. 

Min definition av lätta och tunga namn överrensstämmer 
med Utterströms (1995:30 ff.), Meldgaards (1990:145 ff.) och 
Kvilleruds (1980:119 ff.) respektive definition, med viss reser
vation för den sistnämnde forskaren som bygger upp ett 
mycket större resonemang där även t.ex. tryckförhållanden 
mellan namnen i namnkombinationer beaktas. De kriterier jag 
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använder i min undersökning för att skilja lätta respektive tunga 
namn åt är: 
1) Stavelseantalet i namnsträngens tyngre namn överstiger an
talet i det lättare av namnsträngens namn. Ett namn är alltså 
lätt respektive tungt i förhållande till det andra namnet som 
ingår i namnsträngen. Så är t.ex. Mathilda det tyngre namnet i 
kombinationen Clara Mathilda, men det lättare i Mathilda Antoi
netta. 
2) Vid jämntunga namn får det maximalt vara en skillnad om 
två fonem vad gäller namnens fonemantal. Denna regel för
hindrar t.ex. att namnkombinationerna Eva Wahlborg, Elna Val
borg och Ivan Elmfrid betraktas som jämntunga namnsträngar 
(se Utterström 1995:30). 

Det går naturligtvis att tänka sig andra orsakertill nam
nens ordningsföljd än den som baseras på tunga och lätta 
namn, t.ex. betoning eller akut respektive grav accent eller kon-
sonantkluster. Jag har dock valt att helt bortse från betoning och 
accent i min definition ovan. Inte heller konsonantkluster har 
behandlats närmare i föreliggande avhandling. Fonotaxens roll 
i svensk förnamnsbildning och svenska dopnamnsval har såvitt 
jag vet hittills inte ägnats någon större undersökning.154 

Beräkningar av stavelser i namn som enbart föreligger i 
skrift medför automatiskt problem, eftersom det inte finns nå
gon källa för uttalet. Därför har jag varit tvungen att fastlägga 
en del principer beträffande min bedömning. Jag har sålunda 
valt att betrakta den diftong som skulle kunna förekomma ini-
tialt i Augusta och August som en enda stavelse (se Elert 
1980:168 f.). Dessa båda namn betraktas alltså som tre- resp. 
tvåstaviga. Den finala bokstaven -e, t.ex. i Aline och Eline, har 
ansetts vara stavelsebildande, vilket däremot inte bokstaven -e i 
det finala -ie ansetts vara. I namnet Eugene har Eu- betraktats 
som två stavelser och den sista bokstaven i namnet antagits 

154 Stig Eliasson (1980) har dock behandlat hypokorismer och Lennart Hag-
åsen (2000) har studerat fonotax i svenska släktnamn. 
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vara stum i analogi med stavningsvarianten Eugen som också 
förekommer i materialet. Eugene betraktas alltså som trestavigt. 

När det gäller kombinationer som består av tre eller fyra 
dopnamn framträder ytterligare problem för att avgöra stavel
sestrukturen för vissa namnsträngars del. Tre- och fyrnamns-
kombinationer har behandlats en aning olika av de tidigare re
fererade forskarna: Hos Meldgaard nämns inte kombinationer 
av tre och fyra namn i det här sammanhanget, medan Utter
ström skriver att stavelsestrukturen i de här namnsträngarna är 
mycket brokig (Utterström 1995:32, 37). Detta anses också av 
Kvillerud som skriver att "de rytmiska förhållandena inom tre-
namnsförbindelserna är synnerligen komplicerade att återge i 
detalj" (Kvillerud 1980:127 ff.). Eftersom detta även är mitt in
tryck behandlas dessa namnkombinationer inte här, utan de 
redovisas helt enkelt i bilaga 1, där de gamla och de nya dop
namnens inbördes placering inte studeras. 

I Skelleftematerialet finns 432 namnsträngar (222 stycken 
bland flickorna och 210 bland pojkarna), vilka innehåller två 
dopnamn varav åtminstone det ena är nytt (här som sagt mar
kerat med fet stil). Två tredjedelar (292 stycken) av dessa följer 
placeringsmönstret där lätt namn föregår tungt, t.ex. Anna An
tonia, Beda Corona, Lovisa Desideria, Selma Georgina, Hilda 
Carolina, Sara Monica, Netty Magdalena, Nina Lovisa, Sara Otti
lia, Eva Rosalinda, Selma Gustafva, Alma Theodora, Eva Wahl
borg, Ludvig Amandus, Sven Bertil, Frans Delias, Jacob Fabian, 
Cari Hjalmar, Loth Albin, Mandor Alexander, Nils Rubert, Johan 
Secundus, Sten Servatius, Erik Valdemar och Karl Viger. 

Mönstret visar sig stå över både de sociala gränserna och 
de skillnader som i vissa andra fall existerar mellan flick- och 
pojknamnen. Det är endast bland de agrara skiktens pojk
namnssträngar som det finns nästan lika många namnsträngar 
som består av två lika långa namn (se Utterström 1995:31). 

Också andra forskare (Meldgaard 1990:148 ff.; Utterström 
1995:30 ff.) har kommit fram till att den dominerande placer
ingen av dopnamnen med avseende på stavelseantalet är den 
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s.k. viktprincipen, eller de växande ledernas princip: ett lätt 
namn kommer före ett tungt.155 Tydligen är detta en så utpräg
lad preferens att den ordningsföljd som var vanligast redan vid 
flernamnssystemets uppkomst står sig långt senare. 

De mest intressanta fallen är de som avviker från huvud
mönstret, antingen genom två lika tunga (eller lätta) namn eller 
genom att det tyngsta namnet kommer före det lättare. När 
namnen väger jämnt med avseende på namnets stavelselängd 
borde namngivaren ha kunnat ordna namnen i vilken följd som 
helst utan att den önskade rytmen påverkas. Väljer i dessa fall 
namngivaren att placera det nya eller gamla namnet i första 
eller andra position i namnsträngen? 

I materialet som helhet förekommer totalt 117 (45 flick
namn och 72 pojknamn) s.k. jämviktsnamn där namnsträngens 
namn har lika många stavelser och en skillnad i antalet fonem 
som inte överstiger två fonem, t.ex. Amanda Ulrica, Davida Jo
hanna, Mariana Henrietta, Carolina Isabella, Helena Memea, Se
mina Victoria, Magdalena Severina, Petter Aldon, Allgott Walfrid, 
Johan Erland, Anders Friord, Gustaf Hilmer och Mathias Leonard. 
Att antalet pojknamnssträngar med två lika tunga namn är 
större än för flicknamnens del torde bero på att det är vanligare 
att kombinera två pojknamn med en stavelsestruktur som väger 
jämnt (se även Utterström 1995:31). 

Inom borgerskapet förekommer åtta s.k. jämviktsnamn i 
de flicknamnsstängar och nitton i de pojknamnssträngar som 
samtidigt innehåller något nytt dopnamn. I flicknamnsfallen 
kommer det nya namnet före det gamla i sex av de åtta fallen. 
Vid pojknamnen råder det däremot en tydlig preferens för att 
placera de gamla namnen först, vilket är fallet i tretton av de 
nitton namnsträngarna.156 Även gruppen arbetare, där det före

1551 Meldgaards material bryts dock preferensen där ett lätt namn föregår ett 
tungt från 1950 då antalet namnsträngar konstruerade med tungt första-
namn och lätt andranamn tydligen ökar i frekvens (Meldgaard 1990:150 ff.). 
156 En av de nitton namnsträngarna består av två helt nya namn och i fem fall 
kommer det nya namnet före det gamla. 
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kommer 23 s.k. jämviktsnamnsträngar, följer samma mönster 
beträffande pojknamnen där de gamla namnen föregår de nya i 
åtta av de tolv pojknamnssträngarna. När det gäller flicknam
nen föreligger däremot inte något uttalat mönster inom grup
pen med avseende på användandet av nya respektive gamla 
namn. Samma tendens vid pojknamnen, men ytterligare för
stärkt, finns för de agrara skikten där det gamla namnet place
ras först i 37 av de 39 jämnt vägande pojknamnssträngarna. 
Inom gruppen kan också en viss preferens att placera det gamla 
flicknamnet före det nya iakttas. Av de 20 flicknamnssträngarna 
som väger jämnt har det gamla namnet placerats först vid tolv 
tillfällen. 

Den minst vanliga ordningsföljden i en namnsträng är när 
ett tyngre namn föregår ett lättare, vilket inträffar i 22 fall (14 
flicknamn och åtta pojknamn). Namnkombinationer av det här 
slaget som ändå förekommer i materialet är t.ex. Adelgunda 
Christina, Evelina Agunda, Andriana Kristina, Aqvilina Mathilda, 
Emelina Kristina, Evelina Maria, Adelina Hedvika, Petronella Ja-
nette, Malachina Agata, Magdalena Maurina, Olivia Margreta, 
Adelaide Sofie, Augustinus Magnus, Alexander Julius och Johan 
Knut. Generellt går det inte att upptäcka någon preferens vad 
gäller placering av det nya dopnamnet i de här namnsträngarna 
eftersom ungefär hälften av namnen ställs i första position och 
hälften i andra position. 

7.3.2 Namnsträngar som består av helt nya dopnamn 
Vid ett närstudium av de namnsträngar som enbart består av 
nya dopnamn kan vissa intressanta skillnader mellan de sociala 
skikten iakttas. Av det högre och det lägre borgerskapets sam
manlagt 150 namnsträngar där det ingår något nytt namn är 
elva (7%) sådana namnsträngar som enbart innehåller nya dop
namn: Beda Corona, Enny Antoinette, Gerda Zuleima, Nanna 
Elvira, Tekla Brunhilda, Frans Josua, Heinrich Oswald, John 
William, Natty Ascanio, Pontus Hilfrid och Trogott Adonius. 
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Av de kvalificerade och okvalificerade arbetargruppernas 
111 namnsträngar med nya dopnamn är andelen helt nya 
namnsträngar betydligt lägre - två pojkar - och för de besuttna 
och obesuttna agrara skiktens 205 namnsträngar med nya dop
namn är motsvarande siffra densamma - två flickor. Pojkarna 
som får två nya dopnamn inom arbetargruppen heter Max Ri
naldo och Profus Halger och flickorna inom de agrara skikten 
heter Lavinia Rediviva och Sanna Adelia. 

Även vid de här namnsträngarna följer namngivarna 
mönstret där ett lättare namn föregår ett tungt i de flesta fall (se 
avsnitt 7.3.1). Avvikelse från detta utgör endast de fyra jämnt 
vägande namnsträngarna Heinrich Oswald, Pontus Hilfrid, 
Profus Halger och Lavinia Rediviva. 

7.4 KAPITELSAMMANFATTNING 

Flernamnssystemet är en novation i Skelleftebygdens namn
skick som kan beläggas med några enstaka exempel under de 
första decennierna av 1700-talet för att sedan växa sig allt star
kare fram till 1890. Bruket att använda flera namn på barnen 
expanderar både för flickornas och pojkarnas del i området, 
men det är något vanligare med flera namn på flickorna. 

Vid en närgranskning av flernamnssystemet inom de olika 
sociala grupperna syns det att frekvensen för två dopnamn 
sjunker något, eller att framväxten stagnerar, inom det högre 
borgerskapet under framför allt andra hälften av 1800-talet. 
Istället ökar bruket av ett eller tre namn på barnen i gruppen. 

Vad gäller den inbördes ordningsföljden av de barns dop
namn där namnsträngen innehåller ett eller flera nya dopnamn, 
följer två tredjedelar av de aktuella fallen den s.k. viktprincipen 
då ett lätt namn (namn med färre stavelser) föregår ett tungt 
(namn med fler stavelser). Detta tycks vara den normala prefe
rensen vid placeringen av barnens namn i undersökningsområ
det under 1800-talet. Om namnen i namnsträngen har lika 
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många stavelser är de s.k. jämviktsnamn. Denna kombination 
av namn är den näst vanligaste i den del av undersökningsma
terialet som inkluderar nya dopnamn. I de fall då ett nytt och 
ett gammalt pojknamn kombineras i namnsträngen kommer 
det gamla namnet oftare framför det nya, särskilt inom de 
agrara skikten. Ungefär en fjärdedel av namnsträngarna förde
lar sig på detta sätt. Den minsta namngruppen är den där ett 
tungt namn föregår ett lätt i namnsträngen. Denna grupp är 
dock mycket liten, varför materialet inte medger några säkrare 
slutsatser. 

Namnsträngar som enbart innehåller nya dopnamn är 
framför allt vanliga inom de båda borgerskapsgrupperna. Elva 
av de femton aktuella namnsträngarna återfinns inom dessa 
grupper. 
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8. SPRIDNING AV SKELLEFTE-
BYGDENS NYA DOPNAMN 

Eftersom introduktion och spridning av språkligt gods kan ses 
som två skilda processer (se avsnitt 2.2) infinner sig frågan med 
vilken framgång de tidigare presenterade nya dopnamnen 
sprids vidare inom undersökningsområdet. Flera förnamnsun
dersökningar har behandlat namnens förekomst under olika 
tidsperioder, vilket i sig är ett mått på namns spridning, men 
det föreligger dock en väsentlig skillnad mellan spridningen av 
nya dopnamn (som behandlas här) och förekomsten och fre
kvensen av redan etablerade dopnamn (se t.ex. Valtavuo-Pfeifer 
1983; Meldgaard 1990). Förnamns geografiska spridning i Fin
land har tidigare undersökts av t.ex. Kiviniemi (1986) och 
Mustakallio (1997), men i dessa båda undersökningar föreligger 
inget socialt perspektiv. 

Andra undersökningar som har fokuserat spridningen av 
nya personnamn har behandlat släktnamn (se t.ex. Meldgaard 
1984; Utterström 1985). Det är dock inte möjligt att direkt över
föra resultaten från dessa forskares undersökningar. Dopnamn 
och släktnamn skiljer sig nämligen väsentligt från varandra ur 
det här aktuella perspektivet; för dopnamnens del krävs inget 
släktskap mellan namnbärarna för att namnspridning ska äga 
rum, medan det beträffande släktnamnen många gånger före
ligger ett släktskap.157 

Forskningen som behandlar spridningen av t.ex. lånord 
har en viss relevans också för spridningen av dopnamn, även 
om det är en stor skillnad mellan dopnamn och övriga ord. Ett 
ord kan användas, och används också, så oändligt mycket mer 
än ett namn som namnbäraren i allmänhet bär hela livet, vilket 

157 Visserligen lagstadgades det först 1901 om befintliga efternamns skydd, 
men även tidigare hade det trots allt funnits ett starkt inslag av ärftlighet i 
efternamnen (Otterbjörk 1979a:28 f.; Utterström 1985:66 ff.). 
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naturligtvis innebär att det är omöjligt att använda exakt 
samma kriterier för spridning av dopnamn som för övriga ord. 
Inom den lexikala forskningen har ett ords etablering i det inlå
nande språket diskuterats flitigt. Det tycks råda enighet om att 
både formella och sociala dimensioner är av vikt när graden av 
ords integrering ska studeras. Den formella dimensionen avser 
t.ex. ordens morfologiska och ortografiska anpassning, medan 
den sociala hänför sig till om lånet förekommer inom hela 
språkgemenskapen och betraktas som inkorporerat i det in
hemska ordförrådet eller om det är en enstaka språkbrukares 
mer eller mindre tillfälliga användning av ordet (se t.ex. Pop
lack & Sankoff 1984; Chrystal 1988:48 ff.; Edlund & Hene 1992). 
Lånordsforskningen har framför allt bidragit med termerna 
introduktion, spridning samt spridningens första fas, som jag an
vänder i det här avsnittet. 

För att studera dopnamnsspridningens första fas har jag 
närgranskat de nio namnbelägg som följer närmast efter intro
duktionen av de nya dopnamnen, alltså det allra första beläg
get. Dessa nio belägg följer samma urvalskriterier beträffande 
t.ex. stavning, som jag har tillämpat för de nya dopnamnen (se 
avsnitt 1.2.1). Liksom vid de nya namnen är det födelse- och 
dopboken som utgör min källa. När det gäller dopnamn är det 
dock inte alltid lätt att avgöra huruvida belägg 2-10 är en verk
lig spridning av det nya dopnamnet, eller om vart och ett av de 
här beläggen ska betraktas såsom nyintroduktion (se även Lie-
berson & Bell 1992:543 f.). I de fall då jag misstänker att det rör 
sig om någon form av nyintroduktion även bland belägg 2-10 
kommer jag att ange detta i varje enskilt fall. 

Namnspridningen ter sig olika för olika dopnamn och jag 
tänker åskådliggöra förloppet genom att behandla tre infalls
vinklar: spridningsbenägenhet, stänkspridning och grann-
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skapsinfluens.158 Dessa återfinns inte på samma hierarkiska nivå 
och därför visar en grafisk bild nedan hur det förhåller sig. 

Figur 3 
Schematisk bild över ett dopnamns tänkta spridningsförlopp efter 
introduktionen. Den övre delen av bilden visar vad som händer när 
ett nytt dopnamn introduceras, och den nedre visar hur en eventuell 
spridning går till ur både geografiskt och socialt perspektiv. 

Nytt dopnamn 

sprids sprids inte 

sprids snabbt sprids långsamt 

stänkspridning grannskapsinfluens 

heterogent homogent heterogent homogent 
nätverk nätverk nätverk nätverk 

158 Ett sätt att beskriva social spridning skulle kunna vara den s.k. drop-
down-modellen respektive bottom-up-modellen, men detta förutsätter att 
det sker en rangordning mellan olika sociala schatteringar, vilken inte skulle 
gå att genomföra helt problemfritt utifrån mitt material. Det är t.ex. osäkert 
om det över huvud taget går att hierarkiskt rangordna borgerskapet och t.ex. 
besuttna bönder. 
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När ett nytt dopnamn introduceras finns det två möjligheter: 
antingen används namnet verkligen igen av andra namngivare, 
eller också sprids det inte alls. I de fall namnet sprids kan detta 
illustreras med hjälp av ett kontinuum från snabb till långsam 
spridning. De aspekter som kommer att uppmärksammas i 
detta kapitel är namn som sprids snabbt (avsnitt 8.1.1) och 
namn som inte sprids alls (avsnitt 8.1.2). 

Karta 2 
Exempel på ideal stänkspridning som dock inte existerar i mitt mate
rial. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

De dopnamn som sprids har vidare studerats med avseende på 
både geografisk och social spridning, där den sistnämnda delen 
är mer central för den diskussion som förs. Geografisk sprid
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ning utreds med avseende på stänkspridning (spridning över ett 
vidare geografiskt område) (se avsnitt 8.2) och grannskapsinflu
ens (spridning över ett snävare geografiskt område) (se avsnitt 
8.3). Jag har infogat två kartbilder över en ideal stänkspridning 
respektive grannskapsinfluens som båda är fiktiva. 

Karta 3 
Exempel på ideal grartnskapsinfluens som dock inte existerar i mitt 
material. 

-m 
Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: MAP: s topografiska databas 

Mlome ter 

De flesta nya dopnamn har ett spridningsmönster som är svår
tolkat. Genom valet av termerna stänkspridning och grann
skapsinfluens skulle man kunna förledas att tro att det går en 
skarp gräns mellan dessa båda typer av spridning, men så är 
naturligtvis inte fallet. Ofta visar de nya dopnamnen ingen en
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tydig spridningsmodell vid en översiktlig genomgång av be
lägg 2-10 av alla nya dopnamn, utan i många fall har det ägt 
rum någon form av biandspridning (se Bringéus 2000:47). 

Båda formerna av geografisk spridning, stänkspridning 
och grannskapsinfluens, har visat sig förekomma mellan de 
sociala skikten på ett heterogent sätt eller inom samma sociala 
skikt på ett homogent sätt (detta diskuteras av bl.a. Granovetter 
1973; L. Milroy 1980; J. Milroy 1992) och därför kommer även 
de båda geografiska spridningsmönstren, stänkspridning och 
grannskapsinfluens, att diskuteras ur ett socialt perspektiv. För 
att se mönster i spridningen har jag närgranskat spridningen av 
ett knappt hundratal namn (ungefär en sjättedel av de 582 nya 
dopnamnen respektive en knapp fjärdedel av de 422 nya namn 
som sprids i Skelleftebygden. För namnens spridningsbenägen
het se vidare 8.1). Det innebär att information om nästan 1 000 
personer har studerats för att de existerande namnspridnings-
mönstren ska framträda. 

8.1 SPRIDNINGSBENÄGENHET 

I det här avsnittet kommer spridningsbenägenhetens två ytter
ligheter att fokuseras: namn som anses ha en snabb spridning 
kommer att jämföras med de namn som inte får någon sprid
ning alls. De flesta dopnamnen i materialet hamnar naturligtvis 
inom ett kontinuum från snabb till utebliven spridning, och 
därför diskuteras inte den största delen av de nya namnen här. 
Av de 582 nya dopnamnen i materialet sprids sammantaget 422 
(72,5%) vidare till efterföljande namngivare så att namnet åt
minstone får ytterligare en bärare förutom namnintroduktören, 
i området. I materialet sprids 32 dopnamn fort (se bilaga 4), 
medan 160 inte sprids alls (se bilaga 5). 
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8.1.1 Namn med snabb spridning 
Jag har definierat namn med snabb spridning som dopnamn 
vilkas belägg 2-10 sprids inom en nioårsperiod från introduk
tionen. Det betyder att från och med det år som introduktionen 
av ett nytt dopnamn sker ska namnet spridas till ytterligare nio 
barn inom högst nio år. På det hela taget går det att konstatera 
att namnspridnings första fas är en relativt långsam process, 
men dock finns det 32 namn i materialet som enligt den ovan 
stipulerade definitionen sprids fortare än andra namn i bygden. 
Av dessa namn är 21 flicknamn, nämligen Adina, Agda, Alice, 
Alida, Amanda, Amy, Annette, Anny, Clara, Henny, Ida, Josefina, 
Lilly, Lina, Linda, Mariana, Mathilda, Nanny, Ruth, Sanna och 
Selma, samt 11 pojknamn, nämligen Albin, Alexius, Alvar, Gun
nar, Leonard, Ludvig, Manfred, Manfrid, Ruben, Signar och Verner. 

En dryg tredjedel av de dopnamn som sprids fort (13 
stycken) introduceras av de agrara skikten, medan borgerska-
pet för in ungefär en tredjedel (10 stycken) och de båda arbetar
grupperna en sjättedel (5 stycken). Av de 220 nya dopnamn 
som introduceras av de agrara skikten sprids följaktligen en 
något större andel (6%) snabbt i jämförelse med namn som in
troducerats av andra sociala grupperingar. Av de 202 nya dop
namn som borgerskapet introducerar sprids 5% snabbt och av 
arbetargruppernas 124 nya namn är andelen snabbt spridda 
namn 4%. 

8.1.2 Namn som inte sprids 
Alla namn som har introducerats sprids inte, utan 160 namn 
får enbart en namnbärare, nämligen 74 flicknamn och 86 
pojknamn. Av naturliga skäl är det till största delen namn som 
introduceras sent under den tid som utgör grunden för under
sökningen som inte sprids vidare på ett sätt som jag kan följa 
med hjälp av det tillgängliga materialet. Den lägsta andelen 
dopnamn — ett namn på fjorton — som inte sprids återfinns 
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hos borgerskåpet. Bland de namn som förs in av de andra 
grupperna är den procentuella andelen namn som inte sprids 
vida högre, vart sjätte namn.159 

En viktig orsak bakom en mer eller mindre framgångsrik 
spridning kan vara att vissa namn används som tilltalsnamn, 
andra däremot inte.160 Det är via namnen som inte sprids som 
man kan undersöka tilltalsnamnets betydelse för spridningen, 
eftersom det då endast finns en namnbärare inom området som 
har kurmat påverka spridningen. Därigenom går det att jämföra 
spridningsskillnader som kan föreligga beroende på dopnam
nets placering i namnsträngen i de fall då barnet fått mer än ett 
namn. 

Totalt finns det nio barn som vardera får två nya dop
namn där endast det ena av barnens namn sprids (det namn 
som sprids markeras med understrykning). 

Tabell 18 
Namnbärare som har fått två dopnamn, men där bara det ena sprids. 

Beda Corona (lägre borgerskap) - når vuxen ålder i bygden 
Tekla Brunhilda (högre borgerskap) - dör 15,5 år gammal 
Gerda Zuleima (högre borgerskap) - når vuxen ålder i bygden 
Ennv Antoinette (högre borgerskap) - når vuxen ålder i bygden 
Ernst Eliafer (övrig) - anteckningar saknas, möjligen vistas gossen inte 
länge i församlingen, 
Pontus Hilfrid (lägre borgerskap) - flyttar 17 år gammal 
Adonius Trogott (lägre borgerskap) - når vuxen ålder i bygden 
Nat tv Ascanio (högre borgerskap) - når vuxen ålder i församlingen 
Heinrich Oswald (lägre borgerskap) - dör knappt 3 år gammal 

159 Gränsdragningen mellan namn som inte sprids och namn som sprids 
långsamt är mycket svår att göra. Därför har jag valt att exkludera de dop
namn som introduceras den sista tidsperioden, 1876-1890, vid beräkningen 
av den sociala fördelningen av namnspridningen, eftersom dessa inte har 
lika lång tid på sig att spridas då referensmaterialet endast sträcker sig till 
1899. Här baseras alltså beräkningen enbart på de fem första tidsperioderna. 
160 Som jag har nämnt tidigare redovisas dock inte tilltalsnamnet i mina till
gängliga källor. 
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I materialet finns även tolv barn som får nya dopnamn, fyra av 
barnen får två namn och åtta får ett, där inget av namnen sprids 
vidare inom bygden, trots att namnet - eller ett av namnen då 
det är flera - använts som tilltalsnamn: 

Tabell 19 
Namnbärare vars dopnamn inte sprids vidare. 

Alinia (okvalificerade arbetare) - dör drygt 4 år gammal 
Eline Kristine (besuttna agrara skikt) - dör drygt 4 år gammal 
Aslög (okvalificerade arbetare) - dör ungefär 5 år gammal 
Lavinia Rediviva (besuttna agrara skikt) - dör drygt 2 år gammal 
Minetty (obesuttna agrara skikt) - dör drygt 5 år gammal 
Alte (kvalificerade arbetare) - dör knappt 3 år gammal 
Casper (övrig) - dör knappt 7 år gammal 
Androw (okvalificerade arbetare) - flyttar 8 år gammal 
Vilmar (högre borgerskap) - flyttar ca 14 år gammal 
Protus Halger (kvalificerade arbetare) - flyttar 2,5 år gammal 
Janne (obesuttna agrara skikt) - når vuxen ålder i bygden 
Max Rinaldo (okvalificerade arbetare) - når vuxen ålder i bygden 

I de fall där ett av namnen sprids med viss, eller god, framgång 
(tabell 18) har åtta av de nio barnen nått vuxen, eller nästan 
vuxen, ålder i bygden. I ett fall, Heinrich Oswald, där barnet 
dör knappt tre år gammalt, har det namn som sprids, Oswald, 
en relativt dålig spridning och förs endast vidare till ytterligare 
ett barn i bygden. Det är också intressant att det i sju av de här 
nio fallen är det första namnet som sprids vidare. Det förefaller 
alltså som om det skulle kunna vara tilltalsnamnet som kom
mer först i barnens namnsträngar i mitt material. Detta är inte 
lika självklart hos Meldgaard (1990:150 ff.), men våra under
sökningar skiljer sig åt avsevärt i metodologiskt avseende på 
den här punkten. Meldgaard har undersökt historiskt kända 
personers dopnamn i sitt material. Eftersom personernas till
talsnamn har varit kända för eftervärlden har hon kunnat jäm
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föra tilltalsnamnet (och ibland även smekformen) med hela den 
namnsträng som personen fick vid dopet. 

Förhållandena i Norge har undersökts t.ex. av Alhaug 
(1999) och Kruken (2001). Genom material (huvudsakligen 
dödsannonser och personlig kännedom) från Tromso i Nord-
Norge respektive Leksvik i Nord-Trondelag, blir det tydligt att 
det i båda områdena är vanligast att det första namnet i 
namnsträngen används som tilltalsnamn, men att det trots allt 
råder betydande regionala skillnader. I Tromso används det 
andra namnet mycket sällan som tilltalsnamn (6,3%; se Alhaug 
1999:82), men i Leksvik är det vanligare att det andra namnet i 
namnsträngen används som tilltalsnamn (30%; se Kruken 
2001:99). 

Av de namn i Skelleftematerialet där inget sprids vidare 
(tabell 19) dör eller flyttar alla namnbärare, utom tre, i relativt 
späd ålder. Undantaget från detta är pojkarna Vilmar, som 
flyttar från Skelleftebygden när han är ungefär fjorton år gam
mal, samt Janne och Max Rinaldo, som båda når vuxen ålder 
inom undersökningsområdets geografiska gränser. 

Följaktligen kan det vara så att det namn som sprids också 
är tilltalsnamnet i de fall där ett av två nya namn sprids vidare. 
Hypotesen stärks genom att namnen på barn som dör eller 
flyttar från bygden, med något undantag, inte sprids vidare 
eftersom omtalet av dessa barn naturligen minskar. 

8.2 STÄNKSPRIDNING 

Termen stänkspridning som lanserats inom etnologin, innebär en 
innovationsspridning som utgår från samma spridningscent
rum161 och som sprids till sinsemellan tämligen avlägsna byar 
(Bringéus 2000:46 f.; se vidare avsnitt 2.2). De tio första beläg

161 För ett belysande exempel inom kulturhistorien på stänkspridning se t.ex. 
Svensson 1947:1-15. 
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gen av de dopnamn som har en stänkspridning i mitt material 
täcker ett stort geografiskt område, vilket konkret innebär att de 
finns både långt söderut i Skellefteområdet och i norr, i det som 
senare blev Ytterstfors/By ske församling. 

8.2.1 Stänkspridning inom ett heterogent nätverk 
De dopnamn som får exemplifiera stänkspridning inom ett he
terogent nätverk i undersökningsområdet är Amanda, Hanna, 
Hilma, Hildur, Helmer och Ragnar. De här sex namnen sprids till 
flera olika byar inom området och nära nog till alla delar av 
detta. 

Amanda 

Karta 4 
Karta över Amandas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1818-25. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 
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Den första flickan som får bära namnet Amanda i Skelleftebyg-
den är dotter till komminister Pehr Högström på Kyrkbordet 
(som ligger nära det som sedan blir staden). Sedan prästdottern, 
som föds den 16/4 1818, har fått namnet Amanda, sprids det 
vidare till flera besuttna bönder och obesuttna jordbruksarbe
tare, vars döttrar alla föds under den första hälften av 1820-talet 
(den 6/9 1820, den 4/4 1821, den 17/2 och den 29/8 1822, den 
10/8 1823, den 10/7 1824 och den 25/3 1825), samt till två ut-
omäktenskapligt födda flickor (f. den 18/6 1823 och den 18/10 
1824)162 på olika håll i undersökningsområdet.163 

Hanna 

En likartad social spridning äger rum för Hanna. Den första 
flickan som får bära namnet är dotter till inspektör Gustaf 
Ericsson i Frostkåge. När inspektorns dotter, som föds den 23/2 
1842, har namngivits används namnet av en rad agrara familjer 
från slutet av 1840-talet till början av 1860-talet (f. den 18/8 
1846, f. den 8/1 1852, f. i febr. 1855, f. den 21/4 1857, f. den 
24/9, f. den 29/10 och f. den 27/11 1861 samt f. den 19/1 1862), 
samt av en fältjägarfamilj, där det fjärde barnet (f. den 12/3 
1859) får heta Hanna Lovisa. Familjen bor i byn Lund, ett stycke 
utanför den nygrundade staden.164 

162 Trots att jag är medveten om att barnen sällan namngavs samma dag som 
de föddes har jag valt att ange deras födelsedagar eftersom dopdagen inte 
alltid är utskriven i materialet. En stickprovsundersökning i Skelleftebyg-
dens födelse- och dopbok av 60 flickor som har fått dopnamnet Amanda 
1822-84 visar att dopen inföll inom en vecka efter födelsen i alla fall utom i 
sju. Möjligen är det så att det tenderar att gå längre tid mellan födelsen och 
dopet mot slutet av 1800-talet. 
163 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken vol. 48B, s. 
185, rad 6; vol. 48B, s. 214, rad 14; vol. 48B, s. 224, rad 9; vol. 48B, s. 235, rad 
23; vol. 48B, s. 241, rad 28; vol. 48B, s. 252, rad 20; vol. 48B, s. 254, rad 3; vol. 
48B, s. 267, rad 15; vol. 48B, s. 270, rad 4; vol. 48B, s. 276, rad 3. 
164 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 226, 
rad 19; vol. 53, s. 56, rad 12; vol. 54, s. 148, rad 11; vol. 54, s. 205, rad 11; vol. 
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Karta 5 
Karta över Hannas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1842-62. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

Ulomeler 

Hilma 

Den första flickan som får heta Hilma i bygden föds den 6/2 
1844 och är dotter till postmästare Höijer i Degerbyn. Namnet 
bärs sedan bl.a. av fjärdingsmansdottern i Böle (f. den 19/6 
1846). Flera agrara familjer använder Hilma vid namngivningen 
av flickor som föds under 1850-talet (f. den 19/1 1850, f. den 
29/9 1855, f. den 11/4 1857, f. den 13/1 och f. den 7/8 1858, f. 
den 3/7 och f. den 12/9 1859), liksom en glasblåsarfamilj i 

54, s. 284, rad 23; vol. C:12, s. 210, rad 13; vol. C:2, s. 4, rad 9; vol. C:12, s. 212, 
rad 16; vol. C:12, s. 214, rad 20; husförhörslängden vol. ALIA, s. 5, rad 16. 
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Ytterstfors där det sista barnet i en skara på tio får heta Hilma 
Maria (f. den 5/3 1860).165 

Karta 6 
Karta över Hilmas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1844-60. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: MAP: s topografiska databas 

3] 
Mlomefcr 

Hildur 

Den första Hildur påträffas också inom det högre borgerskapet 
och hon är dotter till v. konsuln Petter Sellberg i Skellefteå stad. 

165 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 53, s. 20, 
rad 16; vol. 53, s. 54, rad 22; vol. 53, s. 114, rad 25; vol. 54, s. 214, rad 15; vol. 
54, s. 247, rad 23; vol. 54, s. 262, rad 19; vol. 54, s. 270, rad 26; vol. 54, s. 291, 
rad 30; vol. C:l, s. 62, rad 2; husförhörslängden vol. AI:10A, s. 112, rad 13. 
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Flickan föds den 29/8 1865 och får vid dopet, som infaller unge
fär en månad senare, namnet Hildur. Därefter kommer namnet i 
bruk hos skollärare Thelberg i Drängsmark (flickan föds den 
1/4 1867), hos en arbetare i Byske, två arbetare på Ytterstfors 
såg (vars döttrar föds den 25/6 1876 respektive den 1/5 1880) 
samt hos flera olika besuttna och obesuttna familjer inom de 
agrara skikten där namnet används flera gånger under den 
andra hälften av 1870-talet och 1880.166 

Karta 7 
Karta över Hildurs geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1865-80. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

1D 

166 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:10, s. 
21, rad 6; vol. C:12, s. 299, rad 27; vol. C:l, s. 18, rad 7; vol. C:l, s. 64, rad 9: 
vol. C:14, s. 348, rad 1; vol. C:14, s. 410, rad 9; vol. C:14, s. 433, rad 10; vol. 
C:14, s. 484, rad 4; vol. C:l, s. 69, rad 14; vol. C:15, s. 26, rad 8. 
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Helmer 

Karta 8 
Karta över Helmers geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1857-70. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

På samma sätt sprids pojknamnet Helmer inom ett tämligen 
vidsträckt geografiskt område: det introduceras på Kyrkbordet 
av häradshövdingen (som dessutom är ingift i den lokalt kända 
familjen Steinwall) sommaren 1857 (sonen Helmer föds den 
19/7). Namnet används sedan i staden av telegrafassistenten, 
vars son föds den 19/11 1863, och av v. konsuln i Böle som får 
en son den 25/8 1864, innan det tas i bruk ett stycke norrut i 
området genom en av bokhållarna i Ytterstfors där en son föds 
13/3 1867. Bland de första tio beläggen av namnet återfinns 
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även pojkar som föds i två olika bondefamiljer och två olika 
inhysesfamiljer, och en tullroddarfamilj samt av en ogift piga i 
Sunnanå (i nära anslutning till Skellefteå stad).167 

Ragnar 

Karta 9 
Karta över Ragnars geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1875-87. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

2D 

167 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:ll, s. 
146, rad 16; vol. C:12, s. 240, rad 39; vol. C:12, s. 251, rad 21; vol. C:2, s. 26, 
rad 1; vol. C:12, s. 301, rad 5; vol. C:12, s. 311, rad 5; vol. C:12, s. 319, rad 2; 
vol. C:12, s. 345, rad, 4; vol. C:12, s. 346, rad 24; husförhörslängden: vol. 
AI:10J, s. 216, rad 9,10; vol. AI:3, s. 120, rad 18,21; vol. AI:11G, s. 262, rad 21. 
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Sjökapten Conradsson i Storkåge är far till bygdens förste Rag
nar som föds den 23/4 1875. Därefter används namnet av några 
besuttna bönder under 1880-talet, en obesutten familj (sonen 
föds den 27/4 1880), två arbetarfamiljer (vars söner föds den 
27/4 1884 och den 10/12 1886) samt av inspektör Liedgrens 
familj i Bergsbyn (sonen föds den 20/11 1880) och klockaren i 
Byske, vars son föds den 12/1 1886.168 

8.2.2 Stänkspridning inom ett homogent nätverk 
De bästa exemplen på stänkspridningsnamn som baseras på ett 
homogent socialt nätverk i materialet förekommer alla inom de 
agrara skikten. Spridningsmönstret är det minst vanliga i mate
rialet och jag har här inte funnit något pojknamn. De tre namn 
som exemplifierar denna namnspridningsmodell är flicknam
nen Thilda, Mina och Lina. De tre dopnamnen finns belagda i ett 
flertal olika byar som ligger både långt norrut och långt söderut 
i Skelleftebygden. Samtidigt är namnen utpräglat socialt homo
gena inom de agrara skikten. 

Thilda 

För Thildas del finns namnet belagt först två gånger i Böle: bon
dedottern Thilda Maria (f. den 3/10 1845) och drängdottern 
Thilda Carolina (f. den 31/8 1853), sedan i Myckle, Sidtorp, 
Hjoggböle, Häbbersfors och Finnträsk där det föds flickor som 
får bära namnet den 31/7 1854, den 26/10 1858, den 15/6 1862, 
den 9/7 1863, den 21/5 1863, den 9/7 1865, den 3/6 1867 och 
den 13/11 1867.169 

168 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:13, s. 
251, rad 1; vol. C:15, s. 10, rad 10; vol. C: 15, s. 151, rad 16; vol. C:15, s. 253, 
rad 14; vol. C:15, s. 28, rad 11; vol. C:l, s. 143, rad 9; vol. C:l, s. 85, rad 19; 
vol. C:15, s. 220, rad 4; vol. C:15, s. 229, rad 7; vol. C:15, s. 258, rad 14. 
169 Källa: Indiko — kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 53, s. 42, 
rad 20; vol. 54, s. 190, rad 15; vol. 54, s. 273, rad 32; vol. C:12, s. 219, rad 34; 
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Karta 10 
Karta över Thildas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1845-67. 

1D 
Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

kilometer 

Mina 

Mina finns belagt från det nordligt belägna Åbyn, där namnet 
används vid namngivningen av flickor som föds den 17/5 1854, 
den 13/10 1859 och den 31/5 1860, till de sydligt belägna by
arna Innervik och Burvik där det föds flickor som får bära 
namnet den 29/12 1864 respektive den 3/4 1866. Dessutom 
kommer namnet i bruk vid namngivningen av flickor som föds 

vol. C-.12, s. 235, rad 14; vol. C:12, s. 233, rad 7; vol. C:12, s. 266, rad 35; vol. 
C:12, s. 309, rad 22; husförhörslängden: vol. AI:10G, s. 262, rad 8, vol. AL11E, 
s. 173, rad 7. 
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i byarna Myckle (f. den 26/3 1864), Högdal (f. den 25/7 1864), 
Varuträsk (f. den 5/12 1864), Böle (f. den 17/6 1857) och He
densbyn (f. den 19/5 1865).170 

Karta 11 
Karta över Minas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1854-66. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas HIOfTiEfcr 

170 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 54, s. 293, 
rad 21; vol. C:12, s. 190, rad 40; vol. C:12, s. 257, rad 13; vol. C:12, s. 278, rad 
12; vol. C:12, s. 245, rad 30; vol. C:12, s. 250, rad 29; vol. C:12, s. 256, rad 22; 
vol. 54, s. 250, rad 14; vol. C:12, s. 264, rad 24; husförhörslängden: vol. 
AI:10A, s. 63, rad 4. 
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Lina 

Karta 12 
Karta över Linas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1860-68. 

X,, 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

Lina finns som längst norrut belagt i Finnträsk när en flicka som 
får bära namnet föds den 16/8 1867 och som längst söderut i 
Skråmträsk där det föds en Lina den 9/3 1861. Däremellan åter
finns namnet på ett flertal ställen utefter hela kuststräckan: i 
Drängsmark (där den första Lina föds den 7/8 1860). Namnet 
får senare efterföljare inom samma by (när det föds flickor som 
får namnet den 20/10 1861 och den 11/4 1863), i Kusmark (f. 
den 2/3 1861) och i Myckle (f. den 26/3 1864) samt i de stads
nära byarna Hedensbyn (f. den 5/1 1863), Sävenäs/ Bergsbyn 
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(f. den 5/6 1864) och Lejonström/Stämningsgården (f. den 5/8 
1868).171 

8.3 GRANNSKAPSINFLUENS 

Motsatsen till stänkspridning är grannskapsinfluens som också är 
en term som har hämtats från etnologin (Bringéus 2000:46 f.; se 
vidare avsnitt 2.2). Liksom etnologerna avser jag här novationer 
som sprids inom ett ganska snävt geografiskt område. Baserat 
på de tio första beläggen av ett dopnamn är det i det närmaste 
omöjligt att hitta exempel på renodlad grannskapsinfluens, 
utan spridningsmönstret är ofta en kombination av grann
skapsinfluens som övergår i stänkspridning (se Bringéus 
2000:47). De allra första beläggen av varje namn sprids dock 
alla i nära anslutning till den by där introduktionen av det nya 
dopnamnet äger rum, varefter namnet sprids inom ett relativt 
sett större område. 

8.3.1 Grannskapsinfluens inom ett heterogent nätverk 
De namn som har valts för att exemplifiera grannskapsinfluens 
som baseras på ett heterogent nätverk är Emma, Adele, Hilda, 
Fridolf och Svante. 

Emma 

Emma bärs först av läkardottern på Kyrkbordet som föds den 
22/11 1825 och sedan av bokhållardottern i samma by som föds 
ett knappt år senare. Av namnets tio första belägg håller sig 

171 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:12, s. 
305, rad 26; vol. C:12, s. 203, rad 8; vol. C:12, s. 193, rad 29; vol. C:12, s. 212, 
rad 24; vol. C:12, s. 232, rad 34; vol. C:12, s. 202, rad 16; vol. C:12, s. 245, rad 
31; vol. C:12, s. 227, rad 8; vol. C:12, s. 248, rad 31; vol. C:12, s. 319, rad 20; 
husförhörsländen: vol. AI:1B, s. 130, rad 30; vol. AI:10C, s. 151, rad 12. 
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sedan fem stycken på Kyrkbordet där det sprider sig till f.d. 
urmakare Lundmarks dotter (f. den 4/11 1832), till kopparsla
gare Lindgrens dotter (f. den 13/4 1835) och till sist även till f.d. 
kakelugnsmakare Nordströms dotter (f. den 7/10 1836). De 
resterande fem beläggen håller sig främst i jordbruksbygden 
runt Drängsmark där namnet används inom de besuttna och 
obesuttna agrara skikten.172 

Karta 13 
Karta över Emmas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1825-36. 

ZD Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: MAD: s topografiska databas 

172 Källa: Indiko — kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 48B, s. 
284, rad 12; vol. 52, s. 9, rad 33; vol. 52, s. 103, rad 6; vol. 52, s. 136, rad 30; 
vol. 52, s. 155, rad 19; vol. 52, s. 45, rad 18; vol. 52, s. 71, rad 24; vol. 52, s. 103, 
rad 32; vol. 52, s. 115, rad 24; vol. 52, s. 158, rad 11. 
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Adele 

Karta 14 
Karta över Adeles geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1859-72. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

a] 

Samma typ av nätverk kan iakttas i förbindelse med Adele där 
namnet kommer till Ytterstfors fr.o.m. belägg 2.173 Kaptenen i 
Ytterstfors får den 13/11 1865 en dotter, som dock inte överle
ver sitt första levnadsår. Namnet sprids trots detta vidare i Yt

173 Introduktionen av Adele sker år 1859 i Stämningsgården. Det är inte lätt att 
avgöra om det har funnits någon direkt koppling mellan den första och den 
andra namngivaren i förbindelse med det här namnet, eller om även be
lägg 2 var en nyintroduktion i området. Jag har valt att behandla även be
lägg 2 som nyintroduktion för att inte dra några förhastade slutsatser om 
kopplingar och länkar i bygden. 
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terstfors, först till två olika arbetare (flickorna föds den 8/12 
1865 respektive den 29/4 1866), sedan bl.a. till en glasblåsare, 
vars dotter föds den 10/7 1866, och en torpardotter (f. den 29/7 
1871) i samma by.174 

Hilda 

Karta 15 
Karta över Hildas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1825-52. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

174 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:2, s. 23, 
rad 1; vol. C:2, s. 22, rad 20; vol. C:2, s. 24, rad 10; vol. C:2, s. 24, rad 15; vol. 
C:13, s. 32, rad 12. De resterande beläggen är hämtade från födelse- och 
dopboken: vol. 54, s. 288, rad 13; vol. C:12, s. 367, rad 7; vol. C:13, s. 8, rad 2; 
vol. C:13, s. 66, rad 4; husförhörslängden: vol. AI:11C, s. 234, rad 13. 
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Även Hilda får en intressant heterogen social spridning i under
sökningsområdet sedan det introducerats av en kapten i Stor
kåge, vilken får en dotter den 27/1 1825. Namnet används vi
dare i samma by av bl.a. en bonde och en fanjunkare, vars re
spektive döttrar föds den 6/7 1835 respektive den 3/5 1840, 
innan namnet får fäste runt den nygrundade staden där en 
bonde, en fältjägare och en sockenskomakare, alla bosatta i byar 
som ligger nära varandra, tar upp namnet vid respektive döt
trars födelser den 27/2 1847, den 4/6 1847 och den 24/1 1849. 
Två ogifta mödrar i Bergsbyn respektive Degerbyn får barn den 
3/7 1848 respektive den 6/7 1851, och båda flickorna får heta 
Hilda. Namnet används kort därefter i Bureå och Stämnings
gården när skeppardottern Hanna Carolina och drängsdottern 
Hilda Kristina föds (f. den 17/10 1852 respektive f. den 20/10 
1852).175 

Fridolf 

Fridolf introduceras av en soldatfamilj i Falmark vid namngiv-
ningen av en pojke som föds den 4/8 1828. Namnet sprids så 
småningom vidare till en sjömansfamilj i Ursviken, vars son 
föds den 24/1 1855, innan det bl.a. används av handlare Brandt 
i Skellefteå stad. I familjen Brandt föds en son den 20/2 1857 
som får bära namnet Fridolf, men gossen lever endast ett drygt 
halvår efter födelsen. Namnet används dock återigen som dop
namn på skollärarsonen Erik Fridolph Thelberg (f. den 19/3 
1860). Som sjätte belägg i bygden antas namnet inom det högre 
borgerskapet då rektor Ocklinds fjärde barn föds den 25/8 

175 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 48B, s. 
274, rad 27; vol. 52, s. 139, rad 3; vol. 52, s. 204, rad 3; vol. 53, s. 66, rad 29; 
vol. 53, s. 69, rad 11: vol. 53, s. 97, rad 30: vol. C:ll, s. 7, rad 16; vol. 54, s. 136, 
rad 7; vol. 54, s. 157, rad 12; vol. 54, s. 157, rad 13; husförhörslängden: vol. 
AI:9J, s. 22, rad 7. 
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1868.176 Här har vi alltså ett av de få exempel som förekommer i 
materialet på att nya namn först används i familjer med lägre 
social status för att sedan brukas även i familjer med högre. 

Karta 16 
Karta över Fridolf s geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1828-81. 

umea universum, rorsKningsamvei 
Källa: NAD: s topografiska databas 

176 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 52, s, 40, 
rad 31; vol. 54, s. 204, rad 3; vol. 54, s. 245, rad 5; vol. C:12, s. 188, rad 15; 
husförhörslängden: vol. AI:11J, s. 320, rad 4. Resterande belägg har hämtats 
från följande källor: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 179, rad 27; vol. C:13, 
s. 3, rad 1; vol. C:13, s. 202, rad 12; vol. C:14, s. 288, rad 1; vol. C:15, s. 33, 
rad 9. 
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Svante 

Karta 17 
Karta över Svantes geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 5. 
Namnet förekommer endast med fem belägg i materialet. Det sprids 
1862-95. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

Z3 

Svante förekommer först i en inhysesfamilj i Kusmark, där so
nen föds den 22/6 1862, sedan i en bondfamilj i Klutmark, där 
det föds en son den 27/11 1886. Därefter används namnet på fil. 
kand. Erik Lindroths son Erik Svante (f. den 31/3 1892), i Skel
lefteå stad, följt av fanjunkare Lundelis son Johan Svante (f. den 
13/11 1894), på Kyrkbordet, och resehandlare Sven Svenssons 
son Svante Petter Olof (f. den 3/5 1895), i Medie. För namnet 
Svante som sprids mycket långsamt, kan man anta att det inte 
föreligger något direkt samband mellan introduktionsbelägget, 
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inhysesfamiljen i Kusmark (där sonen också dör tre veckor 
gammal), och nästföljande namngivare, bondefamiljen i Klut
mark, utan namnet får här karaktären av en nyintroduktion.177 

8.3.2 Grannskapsinfluens inom ett homogent nätverk 
De namn som visar exempel på grannskapsinfluens sprids an
tingen inom samma by eller mellan närliggande byar. Namn 
vars spridning dessutom socialt sett är mycket homogen borde 
kunna uppfattas som "typiska" namn för en viss social gruppe
ring, på samma sätt som vi i dag gör oss vissa föreställningar 
om olika dopnamns sociala hemvist (jfr t.ex. S0ndergaard 
1978:527 ff.; Kotsinas 1994:102). De socialt homogena nätverk 
som mer eller mindre tydligt framträder i mitt material är ett 
borgerskapsnätverk, ett hantverkarnätverk och ett agrart nät
verk. 

8.3.2.1 Det homogena borgerskapsnätverket 
I materialet finns det exempel på borgerskapsnamn som är för
hållandevis homogena, men dessa är ganska få och dessutom 
inte alltid fullständigt homogena. Detta skulle kunna bero på 
att borgerskapet består av en betydligt mindre population än de 
agrara grupperna. Därtill tycks det högre borgerskapet överge 
namnen så fort de blir det allra minsta allmänna (se även kap. 
2.1; Lieberson 2000:144 f.). Trots allt finns det ett par ganska bra 
exempel på borgerskapsnamn som jag vill föra fram här, näm
ligen Ellen, Gurli och Mauritz. 

177 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:12, s. 
219, rad 46; vol. C:15, s. 250, rad 8; vol. C:16, s. 18, rad 2; vol. C:16, s. 232, rad 
6; vol. C:17, s. 24, rad 1. 
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Ellen 

Karta 18 
Karta över Ellens geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1865-81. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: MAP: s topografiska databas 

Ellen sprids som syns runt staden samt i jordbruksbygden runt 
Kåge. Namnet introduceras genom namngivningen av dottern 
till en inspektor i Storkåge (f. den 8/2 1865). Därefter hör de 
följande sex beläggen av namnet hemma hos dottern till en v. 
konsul och handlande i Böle (f. den 23/12 1867), dottern till en 
telegraf assistent i Skellefteå stad (f. den 16/1 1868), döttrarna 
till en kapten i Lejonström där den andra flickan är uppkallad 
efter den första som dör i späd ålder (f. den 9/12 1871 respek
tive 4/5 1876), dottern till en ph. mag. och rektor Ocklind i 
Skellefteå stad (f. den 2/1 1872) samt dottern till f.d. handlande 
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Brandt i Skellefteå stad (f. den 1/10 1872). Vid belägg 8-10 an
vänds namnet vid namngivningen av tre flickor som inte hör 
till borgerskapet, vilket innebär att namnet då spridits vidare. 
De tre flickorna är dottern till en inhyses i Bodan (f. den 13/7 
1880), dottern till en lös piga i Bergsbyn (f. den 14/3 1881) och 
dottern till en bonde i Ersmark (f. den 3/12 1881).178 

Gurli 

Karta 19 
Karta över Gurlis geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 6. 
Namnet förekommer endast med sex belägg i materialet. Det sprids 
1876-93. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

178 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:12, s. 
259, rad 20; vol. C:12, s. 311, rad 20; vol. C:10, s. 23, rad 11; vol. C:13, s. 55, 
rad 7; vol. C:14, s. 302, rad 3; vol. C:10, s. 26, rad 14; vol. C:15, s. 16, rad 10; 
vol. C:15, s. 40, rad 8; vol. C:15, s. 65, rad 11; husförhörslängden: vol. AI:11G, 
s. 238, rad 1; vol. AI:12H, s. 310, rad 8; lysnings- och vigselboken: vol. E:2, s. 
59, rad 19. 
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De sex gånger som namnet Gurli används vid namngivning 
beläggs det huvudsakligen i staden, och fäderna har yrken som 
jägmästare (förekommer vid två olika tillfällen utan att barnen 
är systrar), länsveterinär, apotekare och slutligen kopparsla
gare. De båda jägmästarnas döttrar, Gurli Sofia Signe Charlotta 
och Gurli Sofia, föds den 8/7 1876 respektive den 14/12 1883. 
Veterinärens dotter Gurli föds den 13/6 1883, apotekarens dot
ter Gurli Eleonora Charlotta föds den 8/3 1889 och kopparsla-
gardottern Gurli Ingeborg föds den 1/1 1893. Dessutom före
kommer namnet på en arbetardotter i Ytterstfors som föds den 
6/4 1884.179 

Mauritz 

Mauritz sprider sig runt den blivande staden och i Drängsmark. 
Namnet är ganska fast förankrat inom borgerskapet. Första 
gången det används är när f.d. postmästaren på Kyrkbordet 
namnger en son (f. den 5/11 1804). Namnet används sedan till
fälligtvis inom andra sociala grupperingar, nämligen på en son 
i en inhysesfamilj (f. den 15/1 1817) och på ett utomäktenskap-
ligt barn (f. den 3/6 1818). Därefter används namnet av en lä
kare, en häradsskrivare, en handlare, en löjtnant och en socken
skrivare. Läkarsonen Mauritz föds den 3/12 1818, häradsskri
varens son Marcus Mauritz föds den 23/9 1819, handlarens son 
Fredric Mauritz den 20/10 1822, löjtnantssonen Mauritz, den 
9/5 1823 och sockenskrivarens son Mauritz den 27/2 1830. Be
lägg 9 hör hemma i en korpralfamilj där Mauritz förefaller vara 
ett ärvt namn efter fadern, som är den förste i bygden som får 
bära namnet.180 

179 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:14, s. 
317, rad 9; vol. C:15, s. 137, rad 2; vol. C:15, s. 119, rad 8; vol. C:15, s. 340, 
rad 4; vol. C:16, s. 76, rad 6; vol. C:l, s. 118, rad 9. 
180 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 48A, s. 36, 
rad 8; vol. 48B, s. 171, rad 20; vol. 48B, s. 186, rad 9; vol. 48B, s. 191, rad 6; vol. 
48B, s. 203, rad 6; vol. 48B, s. 242, rad 11; vol. 48B, s. 251, rad 7; husförhörs-
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Karta 20 
Karta över Mauritz geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1804-42. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

8.3.2.2 Det homogena hantverkarnätverket 
Att sammanföra namn i materialet som är renodlade och ty
piska för kvalificerade arbetare är ännu svårare än för borger-
skapet, men det finns trots allt något exempel som antyder ett 
nätverk mellan hantverkare i närheten av den nybildade sta
den. 

längden: vol. AI:6C, s. 162, rad 1; vol. AI:7E, s. 203, rad 7; vol. AI:8B, s. 331, 
rad 5; vol. AI:9A, s. 299, rad 1; lysnings- och vigsellängden: vol. E:l, s. 47, rad 
19. Belägg 10 har hämtats från födelse- och dopboken: vol. 52, s. 231, rad 32. 
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Jenny 

Karta 21 
Karta över Jennys geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1850-63. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

Namnet Jenny introduceras inom borgerskapet av kronoläns
man Ström i Stämmngsgården (dottern föds den 17/5 1850) och 
brukas sedan av flera hantverkare guldsmeden i staden (vars 
dotter föds den 5/4 1851), skräddaren på Kyrkbordet (vid fö
delsen av dottern den 23/5 1852) och skomakaren i Storkåge 
(som får en dotter den 5/1 1853), som dock ligger en bit utanför 
Skellefteå stad Namnet används sedan vid tre namngivnings-
tillfällen av de agrara skikten, sedan av en garvargesäll och en 
skoarbetare i Skellefteå stad (flickorna föds den 21/11 1862 re
spektive den 19/2 1863). Garvargesällens första dotter Jenny 
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dör i mässling strax efter födelsen, men ett drygt år efter detta 
föds en yngre syster som får bära samma namn.181 

John 

Karta 22 
Karta över Johns geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1840-78. 

165 -

23 
Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

Ulomeler 

181 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 53, s. 118, 
rad 26; vol. 54, s. 132, rad 28; vol. C:ll, s. 63, rad 30; Oll, s. 71, rad 26; vol. 
C;12, s. 224, rad 43, vol. 012, s. 230, rad 14; vol. 012, s. 242, rad 19; vol. 012, 
s. 197, rad 27; husförhörslängden: vol. AI:9J, s. 250, rad 19; vol. AI:9J, s. 250, 
rad 17; vol. AI11C, s. 345, rad 7; vol. AI:10J, s. 184, rad 4; vol. AI:10J, s. 197, 
rad 6; vol. AL11J, s. 207, rad 1; lysnings- och vigsellängden: vol. E:2, s. 23, 
rad 10. 
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Ett pojknamn som belyser samma sak är John. Namnet förefaller 
ha ett sydligare och ett nordligare spridningscentrum, där det 
sydliga är Skellefteå stad och det nordliga Ytterstfors/Byske. 
Namnet introduceras inom borgerskapet av kofferdikapten 
Sandström i Tuvan, men den nydöpte gossen (f. den 9/5 1840) 
överlever inte sitt första levnadsår. Namnet används sedan inte 
på tjugosex år, så när sonen (f. den 30/10 1866) till kapten Mag
nus Adolf Jansson i Ytterstfors får heta John vid dopet 1866 är 
detta snarast en nyintroduktion av namnet. I den nordliga de
len av undersökningsområdet får namnet sedan fäste inom 
hantverkarkretsar genom en skräddarfamilj i Byske och en gar-
varfamilj i Källbomark vars söner föds den 14/1 1873 respek
tive 20/4 1877. I Skellefteå stad används John år 1872 återigen 
inom borgerskapet och ännu en gång är det familjen Sand
ström, i det här fallet handlare James Sandström som är gift 
med postmästardottern Hilma Höijer, som (den 22/7 1872) får 
en son, vilken får namnet John. Därefter används namnet av 
olika hantverkare i staden: kopparslagare Marklund, schatull-
makare Sjömark och skomakargesäll Lindström. Dessa tre får 
söner, f. den 8/6 1873, f. den 29/3 1874 respektive f. den 29/5 
1876, som alltså får heta John. Belägg 8 och 10 av namnet åter
finns hos en arbetar- och en bondefamilj i Ersmark (f. den 15/8 
1876 respektive f. den 24/2 1878).182 

8.3.2.3 Det homogena agrara nätverket 
Namnen som behandlas nedan, Monica, Esperina, Annette och 
Ruben, är alla agrara och sprids inom ett ganska snävt geogra
fiskt område. Byarna har, med ett undantag, betraktats som 
närliggande om de återfinns i samma älvdal eller om de hör till 

182 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 203, 
rad 23; vol. C:2, s. 25, rad 12; vol. C:13, s. 124, rad 4; vol. C:l, s. 27, rad 15; 
vol. C:10, s. 26, rad 11; vol. C:13, s. 142, rad 11; vol. C:13, s. 187, rad 1; vol. 
C: 14, s. 319, rad 2; vol. C:14, s. 402, rad 10; husförhörslängden: vol. AI:12H, s. 
285, rad 5; vol. AI:12H, s. 278, rad 30; vol. AI:12, s. 278, rad 24. 
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samma rotar. Gemensamma rotar medförde ökade kontakter 
mellan invånarna, eftersom rotarna fattade gemensamma beslut 
i olika frågor (Lundström 1997:XXV ff.). 

Monica 

Karta 23 
Karta över Monicas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1838-88. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas 

Vad gäller namnet Monica påträffas den allra första spridningen 
i byarna mellan Kågeälvdal och Byskeälvdal. Namnspridningen 
går från Ersmarksområdet - närmare bestämt namngivningen 
av bonden Mickelssons dotter som föds den 4/9 1838 - vidare 
till Kusmark, som är beläget en bit uppströms i Kågedalen, in
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nan namnet återfinns i N. Bastuträsk. De här båda flickorna 
föds den 31/1 1847 respektive den 17/9 1855.1 och med namn-
givningen av Edla Monica, som föds den 19/12 1862 i Lid
backen, kommer namnet i bruk något längre norrut mitt emel
lan de båda älvdalarna. Härefter ökar också spridningshastig
heten, som initialt har varit långsam och namnet återfinns i bl.a. 
Storliden, Norrlångträsk, Storbränna och Aspliden där flickor 
som får heta Monica föds den 27/9 1880, den 6/12 1881, den 
15/12 1884 och den 26/8 1885.183 

Esperirla 

Byarna där Esperirla först används ligger i norra delen av un
dersökningsområdet utefter Åbyälven och Tåmeälven: Avan 
(där en flicka som får heta Maria Esperirla föds den 9/12 1868), 
Fällforsliden (Eva Esperina f. den 4/11 1887), Klöverfors (Espe
rina Albertina f. den 28/9 1891), Holmstrand (Eva Esperina f. 
den 16/9 1892), Ålund (Vilma Esperina f. den 9/9 1894) och 
Storbränna (Anna Esperina f. den 28/12 1895). Beläggen för 
detta namn finns varken inom samma rote eller i byarna utefter 
samma älvdal, där novationsspridning lätt sker, men beläggen 
är trots allt koncentrerade till den nordliga delen av undersök
ningsområdet. 184 

183 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. 52, s. 181, 
rad 15; vol. 53, s. 66, rad 4; vol. 54, s. 214, rad 12; vol. C:12, s. 226, rad 24; vol. 
C:14, s. 416, rad 1; vol. C:l, s. 71, rad 2; vol. C:l, s. 84, rad 18; vol. C:l, s. 126, 
rad 4; vol. C:l, s. 137, rad 3; vol. C:15, s. 227, rad 10. 
184 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:l, 
s. 172, rad 2; vol. C:l, s. 236, rad 16; vol. C:l, s. 252, rad 11; vol. C:l, s. 286, 
rad 13; husförhörslängden: vol. AL11A, s. 83, rad 11; vol. AI:3B, s. 654, 
rad 29. 
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Karta 24 
Karta över Esperinas geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1868-95. 

m 
Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

Annette 

Annette uppvisar en utbredning där de åtta första beläggen av 
namnet finns inom ett flertal byar i trakten runt Åbyn och Tåme 
och uppefter Tåmeälven: tre belägg finns i Åbyn (där flickor 
föds den 27/7 1869, den 3/6 1876 och den 14/8 1877), två i 
Källbomark (där födelserna infaller den 11/2 1876 och den 23/2 
1877) och ett i vardera Stensjön, Brännlund och Tåme där flick-
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orna som får bära namnet föds den 18/9 1873, den 28/8 1874 
och den 26/9 1876.185 

Karta 25 
Karta över Annettes geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 
10. Namnet sprids 1869-78. 

Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD:s topografiska databas Mlomefcr 

Ruben 

De fem första pojkar som får namnet Ruben föds i byarna utmed 
Åbyälven: N. Brännlund (f. den 6/7 1871), Avan (f. den 7/11 

185 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:12, 
s. 337, rad 21; vol. C:l, s. 17, rad 13; vol. C:l, s. 32, rad 2; vol. C:l, s. 14, rad 
17; vol. C:l, s. 26, rad 8; vol. C:13, s. 156, rad 3; vol. C:13, s. 212, rad 3; vol. 
C:l, s. 20, rad 19. Källhänvisning för belägg 9-10: födelse- och dopboken: vol. 
C:l, s. 32, rad 16; vol. C:l, s. 43, rad 7. 
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1871), Båtfors (f. den 19/8 1873), Finnträsk (f. den 16/11 1873) 
och Jakobsfors (f. den 1/2 1874), varefter namnet kommer till 
Drängsmarksområdet längre söderut inom undersökningsom
rådet.186 

Karta 26 
Karta över Rubens geografiska utbredning från belägg 1 till belägg 10. 
Namnet sprids 1871-80. 

23 Umeå universitet, Forskningsarkivet 
Källa: NAD: s topografiska databas 

Mlomefcr 

186 Källa: Indiko - kyrkböcker på nätet: födelse- och dopboken: vol. C:13, s. 
29, rad 3; vol. C:13, s. 51, rad 1; vol. C:13, s. 153, rad 12; vol. C:13, s. 163, rad 
11; vol. C:13, s. 179, rad 2. Källhänvisning för belägg 6-10: födelse- och dop
boken: vol. C:l, s. 26, rad 4; vol. C:14, s. 350, rad 2; vol. C:14, s. 429, rad 1; vol. 
C:l, s. 54, rad 7; vol. C:15, s. 9, rad 10. 
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8.4 KAPITELSAMMANFATTNING 

I kapitlet behandlas spridningsbenägenheten hos dopnamnen 
och sedan granskas materialet med avseende på stänkspridning 
och grannskapsinfluens. Dessutom har namnens spridning 
inom ett heterogent respektive homogent socialt spridningsnät
verk analyserats. 

Namn som sprids fort respektive inte sprids alls diskute
ras. Till den första gruppen hör 32 namn, till den andra 160. 
Något fler flicknamn finns bland namnen som sprids fort och 
något fler pojknamn bland namnen som inte sprids alls. En be
tydelsefull faktor för nya dopnamns spridningsbenägenhet är 
tilltalsnamnet. 

Vid spridningens första fas av de nya dopnamnen uppvi
sas ofta en kombination av geografisk stänkspridning och 
grannskapsinfluens. Särskilt svårt är det att hitta renodlade ex
empel på grannskapsinfluens. Trots detta är det med hjälp av 
dessa båda ytterligheter som namnspridning överhuvudtaget 
låter sig fångas in och beskrivas. Vid en genomgång av de dop
namn som har fått utgöra exempel på dessa spridningsvarian
ter blir det också tydligt om ett mer heterogent eller ett mer 
homogent socialt nätverk förelegat mellan namngivarna. 

Namn som sprids genom stänkspridning sprids alla över 
ett vidsträckt område i Skelleftebygden, medan de namn som 
sprids genom grannskapsinfluens geografiskt sett har sitt 
spridningsområde närmare introduktionsbelägget av namnet, 
t.ex. i samma by eller i området som tillhört samma rote. Jag har 
på det här sättet kunnat påvisa att det existerar ett mer eller 
mindre starkt grannskapsinfluerat homogent nätverk för namn
spridningen inom borgerskapet, mellan hantverkare samt inom 
de agrara skikten. 
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9. NAMNNOVATIONERI 
SKELLEFTEBYGDEN 1791-1890 

De resultat som har presenterats hittills i avhandlingen kommer 
i detta kapitel att bli föremål för en fördjupad diskussion. Av
snitt 9.1 kommer att ägnas åt de forskningsresultat som baseras 
på iakttagelserna i kap. 5 och 6 där de sociala skillnader som 
kunnat noteras vid introduktion av nya dopnamn ytterligare 
synliggörs. Sedan följer, i avsnitt 9.2, en liknande genomgång 
av resultaten beträffande flernamnssystemet. Dessa båda av
snitt följs av en generaliserande del där en diskussion förs ut
ifrån ett socialt perspektiv (avsnitt 9.3). Slutligen förs ett reso
nemang som baseras på de nya dopnamnens första spridnings
fas i avsnitt 9.4. 

9.1 DE NYA DOPNAMNENS FÖRÄNDRING ÖVER TID OCH 
NAMNENS SOCIALA FÖRANKRING 

Under den hundra år långa undersökningsperioden ökar an
delen nya dopnamn i Skelleftebygden successivt. Detta innebär 
att namnskicket i bygden förnyas avsevärt under undersök
ningsperioden. Löpnamnen i materialet är hela 71149 stycken 
och i jämförelse med dessa förefaller andelen nya dopnamn, 
582 stycken, vara ganska blygsam. Vid en jämförelse med det 
ungefärliga antalet lexikala namn, ca 870 stycken, blir det dock 
synligt att förnyelsen av namnskicket är av stor betydelse. 

De nya dopnamnen har kategoriserats i namngrupper 
som bygger antingen på namnval eller namnbildning (Anders
son 1994^:16 ff.). Att det är svårt med gränsdragningen vid alla 
typer av namnkategorisering framstår tydligt i den indelning 
som jag har gjort (se kap. 6). Flera av mina kategorier flyter 
samman på det sätt som grafiskt återges i figur 2 i kap. 6. Både i 
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början och i slutet av undersökningsperioden är de kategorier 
som bygger på namnval, d.v.s. namn som är hämtade ur ett 
befintligt onomastikon, dominerande, men i slutet brukas allt 
fler (ny)bildade namn. Diagram 4 visar denna förändring 
schematiskt. De namnbildningar som finns i mitt material före
faller till största delen vara skapade med hjälp av: 
1) kända namnleder som fogas samman till ett nytt dopnamn, 
2) en känd namnled som kombineras med ett okänt element, 

och 
3) det existerande ordförrådet. 

Diagram 4 
Relationen mellan kategorier na namnval och namnbildning i Skel-
leftematerialet 1791-1890. Resultatet i diagrammet anges i procent 
baserat på det totala antalet nya namn vid de olika tidsperioderna. 
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H Namnvalskategorier • Namnbildningskategorier 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890. Demografiska databasen, 
Umeå universitet. 
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9.1.1 Namnval 
Den största delen (72%) av de nya dopnamn som kommer in i 
Skelleftebygden har klassificerats som namnval (se avsnitt 6.1). 
De namngrupper som hör till denna kategori är almanacks-
namn, kungahusets namn, bibliska namn, litterära namn (namn 
från Tusen och en natt, Ossiansångerna, Tegnérs produktion 
samt namn som förekommer i annan nordisk litteratur), namn 
hörande till den nordiska namnrenässansen (namnskandina
vismen), tyska och tyskinspirerade namn, klassiska och latinin-
spirerade, engelska, franska och franskinspirerade, spanska, 
spanskinspirerade, italienska, italienskinspirerade samt namn 
från övriga språk. 

Almanackans inflytande som inspirationskälla i under
sökningsområdet är stort under hela 1800-talet, men minskar 
mot slutet av seklet. Detta är en naturlig följd då almanackans 
namnlängd i princip inte moderniseras under perioden, samti
digt som ett namn ju bara är nytt vid det första tillfället som det 
kommer i bruk (se avsnitt 1.2.1 och 6.1.1). Alltså finns det inte 
kvar lika många potentiellt nya namn i almanackan i slutet av 
den hundraåriga undersökningsperioden som i början. Efter
som almanackans namnlängd omarbetades till 1901 års upplaga 
är det mycket troligt att de namn i almanackan som fortfarande 
inte hade brukats som dopnamn i Skelleftebygden vid slutet av 
1800-talet upplevdes som alltför gammalmodiga (se Otterbjörk 
1979fc:49). 

Av de sammantaget 103 nya dopnamnen i Skelleftebyg
den som återfinns i almanackans namnlängd, t.ex. flicknamnen 
Aqvilina, Clara, Concordia, Emma, Mathilda, Tekla, Petronella och 
pojknamnen Amatus, Cyrillus, Conrad, Edmund, Felix, Hilarius, 
Mauritz, Metodius , Phocas, Rector och Valentin, står borgerskapet 
och de agrara skikten till största delen för namnintroduktionen. 
De för in ungefär en tredjedel vardera av de här namnen. Vid 
en närmare granskning framkommer att det är borgerskapet 
som står för merparten av introduktionen under de tre första 
tidsperioderna, 1791-1845, medan de agrara skikten dominerar 
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introduktionen under de båda sista tidsperioderna, 1861-1890. 
Dessa resultat tydliggör att almanackan använts som namnin
spiratör av alla sociala grupperingar i bygden. I början av un
dersökningsperioden är det till största delen borgerskapet som 
begagnar sig av den, vilket torde förklaras av att denna sam
hällsgrupp generellt sett är den främsta namnintroduktören vid 
den aktuella tiden (se kap. 5.2 samt diagram 1). När de agrara 
skikten senare under 1800-talet börjar föra in nya dopnamn i 
namnskicket använder sig även dess namngivare av almanack
ans namnlängd som inspirationskälla. 

Sammantaget finns elva barn i Skellefteå, vilka fått ett 
namn som kan vara influerat av kungahusets namngivning un
der 1800-talet. Av dessa namn förs hälften in via borgerskapet 
(se avsnitt 6.1.2). Jag vill i sammanhanget också betona den 
höga andel moverade flicknamn som kungahuset använder sig 
av, t.ex. Alexandra, Bernhardina, Eugenia och Josefina, vilket torde 
ha inverkat positivt på populariteten för den här typen av 
namnbildning i bygden (se avsnitt 6.2.1). 

En annan viktig namnkälla för nya dopnamn utgörs av 
Bibeln med namn som exempelvis Lea, Ruth, Seraphia, Amos, 
Enoch, Joachim, Josua, Kaleb, Loth, Sem och Seth. De nya bibliska 
flicknamnen är färre än pojknamnen i materialet. De här nam
nen introduceras främst av de agrara skikten som för in hälften 
av dem. I jämförelse med vissa andra nya dopnamn torde vi 
kunna räkna med att bibliska namn hade helt annorlunda, och 
säkerligen också fastare och mer institutionaliserade, introduk
tions- och spridningsvägar. Namngivare inom alla sociala skikt 
kom i kontakt med bibliska namn eftersom tiden krävde ett re
gelbundet deltagande i olika kyrkliga aktiviteter. I den religiöst 
präglade Skelleftebygden var säkerligen de bibliska namnen väl 
kända för befolkningen genom husförhör, förkunnelse av Guds 
ord och olika religiösa skrifter och böcker. Under 1800-talet blev 
Bibeln dessutom en riktig folkbok och spreds i massupplagor. 
Även andra religiösa skrifter där det kan ha förekommit bib
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liska namn var lättillgängliga bl.a. genom användningen som 
läseböcker i folkbildningen (Lindmark 1997:29 f.). 

De litterära namnen (se avsnitt 6.1.4) var däremot säkert 
inte lika lätta att komma i kontakt med för alla bygdens namn
givare. Jag har här kunnat urskilja namn från Tusen och en natt 
(t.ex. Zorayda och Zuleima), Ossiansångerna (t.ex. Selma och Os
s/an) och från Tegnérs diktning eller från annan nordisk litte
ratur (t.ex. Elida och Vingolf). Det föreligger en stor övervikt för 
borgerskapet som namnintroduktörer av de litterära flicknam
nen: tretton av de fjorton flicknamnen förs in av den här sociala 
grupperingen, vilket bl.a. torde hänga samman med att det 
framför allt var inom borgerskapet som man läste romaner och 
lärde känna andra miljöer och tider (se Frykman & Löfgren 
1979:39 ff.). 

De s.k. Tegnér-namnen skulle även kunna sägas utgöra en 
del av den nordiska namnrenässansen. Till detta namnmode, 
dit t.ex. namnen Gunhild, Helga, Gunnar och Ingemar hänförs, 
kan föras totalt 44 namn i materialet (18 flicknamn och 26 pojk
namn), och av dessa skulle möjligen sex namn, Aslög, Dagmar, 
Jens, Valdemar, Vigo och Åke, snarare kunna föras till namn
skandinavismen (se avsnitt 6.1.5). Att särskilt lägga märke till 
då det gäller dessa namn är borgerskapets stora försprång vid 
introduktionen av dem. Samtliga flicknamn, utom Aslög, och 
hälften av alla pojknamn förs in via borgerskapet. Detta bör 
jämföras med Tegnér-namn och namn som hämtats ur den nor
diska litteraturen där borgerskapet också introducerar alla 
flicknamn (se avsnitt 6.1.4). 

Sammantaget kommer det in 69 nya tyska eller tyskinspi-
rerade dopnamn i materialet, men de är fördelade något ojämnt 
mellan könen, nämligen 24 flicknamn och 45 pojknamn. Namn
gruppen förefaller vara en allmän namngrupp så till vida att 
alla sociala grupper använder namn som har, eller kan tros ha, 
tyskt ursprung. Detta kan jämföras med de namn som härrör 
från almanackan där namnen också introduceras av alla sociala 
skikt. Eftersom många av almanackans helgonnamn användes i 
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tysk språkdräkt i dåtidens svenska almanacka (Otterbjörk 
1979^:47) kan dessa båda namngrupper ha haft en positiv in
verkan på varandra. 

Nya klassiska och latininspirerade dopnamn, t.ex. Agnes, 
Aurora, Livia, Lydia, Isidor, Niklas och Secundus, tillförs stadigt 
med ungefär samma intensitet hela tiden under den hundra år 
långa undersökningsperioden (se avsnitt 6.1.7). Troligen sam
verkar även den här namngruppen i viss utsträckning med 
namnen som kan ha inspirerats tack vare almanackans namn
längd. Även de klassiska och latininspirerade namnen introdu
ceras i ungefär lika hög utsträckning av de olika sociala grup
peringarna. 

De engelska flicknamn som först introduceras i Skellefte-
området, t.ex. Fanny, Jenny och Betty, har det karaktäristiska -y-
suffixet, vilket sedan förefaller bli mönster för flera nybildade 
namn i bygden (se avsnitt 6.2.3 och 9.1.2). Det är dock bland 
pojknamnen som det engelska inflytandet först syns genom 
namnen Alfred, Alfrid, James, John och William. Några av de för
sta namnintroduktörerna har anknytning till sjöfarten. Namnen 
kommer således in via borgerskapet (se avsnitt 6.1.8). 

Namnen som har hämtats från, eller inspirerats av, frans
kan, spanskan och italienskan, har en något olikartad introduk
tion i Skelleftebygden. De franska och franskinspirerade nam
nen, t.ex. Amelie, Antoinette, Charlotte, Constance, Emelie, Julie, 
Sofie, Therese och Louis, är 27 till antalet i materialet och därtill 
mycket ojämnt fördelade mellan könen (se avsnitt 6.1.9). Det 
kommer in 25 flicknamn och två pojknamn. Av intresse är att 
lika många namn introduceras av borgerskapet som av de 
agrara skikten. En skillnad ligger dock i att borgerskapet gene
rellt introducerar sina franska flicknamn tidigare än de agrara 
skikten (jfr almanacksnamn). De spanska och italienska namnen 
är fjorton till antalet, t.ex. Alma, Elvira, Isabella, Giovanne och 
Pedro, fördelade på åtta flicknamn och sex pojknamn. De här 
namnen introduceras till ungefär lika delar i alla sociala skikt 
(se avsnitt 6.1.10). 
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De sammanlagt 14 namnen inom kategorin 'namn från 
övriga språk' är främst hämtade från keltiskt, finskt eller sla
viskt språkområde, t.ex. Aina, Najma, Olga, Vera, Arthur, Allan 
och Ivan (se avsnitt 6.1.11). 

9.1.2 Namnbildning 
I jämförelse med kategorin namnval (se avsnitt 6.1 och 9.1.1) 
har färre namn kategoriserats såsom namnbildningar i materi
alet (se avsnitt 6.2). De namngrupper som har placerats här är 
moverade flicknamn, kort- eller smekformer, -y-namn och friare 
namnbildningar. 

De moverade flicknamnen växte fram under 1600-talet. 
Särskilt starkt fäste i Norden hade denna typ av namnbildning 
under 1700- och 1800-talet (Otterbjörk 197%:31 f.; Meldgaard 
1997:102). De nya moverade dopnamnen är också vanligast i 
mitt material under första hälften av 1800-talet. Under senare 
delen av seklet sjunker deras andel bland de nya dopnamnen. 
Samtidigt är det troligen här som de mest kreativa movering-
arna, t.ex. Ansgaria, Arvida, Callista och Davida, ser dagens ljus. 
Detta skulle kunna tyda på en korsbefruktning mellan dessa 
namn och friare namnbildningar (se avsnitt 6.2.4 samt nedan i 
detta avsnitt) eftersom bildningssätten påminner om varandra. 

Flera av de moverade flicknamnen får antas vara inlånade 
till Skelleftebygden i redan befintlig form oberoende av den 
maskulina namnvarianten (se avsnitt 6.2.1). Detta framgår bl.a. 
av att tolv pojknamn som utgör flicknamnens bas antingen 
kommer in senare i området än vad respektive flicknamn gör, 
eller inte alls kommer in (jfr Meldgaard 1990:158). Två av de 
moverade namn som detta gäller är Benedicta (1868) som kom
mer in före Benedictus (1871) och Isidora (1867) som kommer före 
Isidor. I och med att namngruppen består både av namn som 
skulle kunna hänföras till namnvalskategorin och till namn-
bildningskategorin blir återigen den svåra gränsdragningen 
mellan kategorierna uppenbar. 
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Det finns 57 flicknamn som jag har placerat bland de mo-
verade namnen (se avsnitt 6.2.1). De olika sociala grupperna för 
relativt sett in ungefär lika många namn i denna kategori. Ge
nom den möjlighet till tradering inom släkten som finns för de 
moverade flicknamnens del, förefaller alltså valet av dem vara 
av olikartat slag: namn som förs in i sitt befintliga skick, d.v.s. 
egentligen namnval som inte är resultatet av en namntradering, 
och namn som kommer in till följd av en möjlig önskan om tra
dering eller variation inom familjen. I vissa fall används både 
den maskulina och den feminina varianten av ett namn inom 
samma syskonskara, t.ex. George och Georgina samt Anton och 
Antonia. I detta avseende har jag inte tagit någon hänsyn till 
huruvida systern eller brodern namnges först. Önskan om 
släkttradering förekommer under hela den undersökta perio
den, 1791-1890. Jag har sammanlagt funnit femton av 57 (en 
fjärdedel) flicknamn där jag på goda grunder kan anta varia-
tionsuppkallelse från, eller till, en manlig släktings namn. 

Särskilt intressant är att flera av de namn som förefaller 
vara något friare moveringar, t.ex. Calla, Carlanda, Davida, Geor-
gina, Jacobina och Petrina, kommer in i Skelleftebygdens 
namnskick genom tradering inom släkten eller familjen. De 
femton släkttraderade namnen förs, liksom de icke-traderade 
moverade flicknamnen, till ungefär lika stora delar in av bor-
gerskapet, arbetargrupperna och de agrara skikten. Eftersom de 
agrara skikten generellt sett visat sig vara de mest traditions
bundna, borde de moverade namnen ha kunnat attrahera dem 
relativt sett mera, men så synes alltså inte vara fallet. 

Beträffande kort- eller smekformer (se avsnitt 6.2.2) är 
skillnaden som råder mellan flick- och pojknamn till att börja 
med notabel. Den här typen av namn förekommer, med två 
undantag, enbart vid namngivningen av flickor. Bruket av kort-
eller smekformer som dopnamn ökar fr.o.m. 1850-talet då sju av 
de nio nya flicknamnen av det här slaget tas i bruk, Betna, Tia, 
Fina, Lina, Mina, Sanna och Wilma. Den andra iakttagelsen rör 
den dominans som de agrara skikten har då det gäller intro
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duktionen av denna namngrupp i området. Detta sociala skikt 
lanserar tio av de elva namn som har definierats som kort- eller 
smekformer. Möjligen kan detta bero på att smekformer redan 
innan de förekommer som dopnamn användes vid tilltal av 
många flickor inom framför allt de agrara skikten (jfr sprid
ningen av Thilda, Mina och Lina i avsnitt 8.2.2 och 9.4.1). 

De engelskinspirerade -y-namnen (se avsnitt 6.2.3) kom
mer in i Skelleftematerialet under andra hälften av 1800-talet. 
Flicknamnen med -y-suffix får ett betydligt starkare fäste än 
motsvarande pojknamn. Pojknamnen på -y blir inte tillnärmel
sevis lika vanliga i området som flicknamnen. Intressant är att 
de mönsterbildande engelska -y-namnen, t.ex. Fanny, Betty, 
Jenny och Sally, introduceras av borgerskapet, medan de analo-
gibildade namnen, t.ex. Hannie, Manny, Minetty, Enny, Henny, 
Menny och Hally (se även Kisbye 1990:101 f.; Alhaug 1991) i 
högre grad förs in av andra grupper (se Kisbye 1990:102). Även 
bland -y-namnen förekommer det någon form av släktvariation 
i namngivningen som i viss mån liknar den släkttradering som 
föreligger i förbindelse med de moverade flicknamnen. 

Ett av de engelska pojknamnen, Manny, används vid 
namngivningen av bondeflickan Helena Manny (f. 1889) och är 
således att betrakta som unisexnamn i bygden. Samma osäker
het beträffande -y-namnens könstillhörighet föreligger fortfa
rande för ett flertal liknande namn i svenskan, t.ex. Johnny, 
Kelly, Kenny, Ronny, Sanny och Sonny (Allén & Wåhlin 1995:261 
f.; jfr för andra unisexnamn Otterbjörk 1979b:45). 

Ungefär hälften av namnbildningarna har förts till de fri
are namnbildningarna som är en namngrupp som framför allt 
framträder under de två sista tidsperioderna, 1861-1890. För
ändringarna på flick- respektive pojknamnsfronten sker på det 
hela taget parallellt. Den största delen av de friare namnbild
ningarna kommer in i namnskicket med hjälp av de besuttna 
och obesuttna agrara skikten. De båda agrara grupperna för 
tillsammans in 51 namn, eller två tredjedelar av de namn som 
behandlas i avsnittet. Detta får anses vara en hög siffra i jämfö-
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reise med dessa samhällsskikts benägenhet mer allmänt att in
troducera nya dopnamn (se avsnitt 5.2). Det finns alltså en lek
fullhet och lättsamhet som präglar namnen som brukas i de här 
skikten, som inte förekommer på samma sätt i borgerskapets 
namnval, vilket mera genomsyras av ett striktare fasthållande 
vid mönster. 

Flera av de friare namnbildningarna uppvisar sinsemellan 
liknande drag som jag vill behandla närmare. Vissa namn före
faller vara bildade utifrån en sammansättning av två i Skellef-
tebygden redan existerande och vanliga dopnamn. Detta bild
ningsmönster vill jag exemplifiera med Fridlin, Ottilda, Otteria, 
Fredrian, Jonard och Henvig. Här menar jag att Fridlin skulle 
kunna vara baserat på de två namnen Frida och Malin, Ottilda 
på Ottilia och Matilda, liksom Otteria kan vara baserat på t.ex. 
Ottelia och Victoria. På samma sätt kan de tre pojknamnen möj
ligen vara friare skapelser utifrån två andra namn: Fredrian av 
Fredrik och Christian, Jonard av Jonas och Edvard och till sist Hen
vig av Henrik och Ludvig. 

Liknande drag uppvisar också de namn som tycks vara, 
eller som skulle kunna vara, skapade eller möjligen påhittade 
utifrån en namnbas och ett namnslut av suffixkaraktär som 
kombineras med ett nytt element. I det här sammanhanget vill 
jag också poängtera att jag naturligtvis inte säkert kan veta om 
de här namnen är egna skapelser i Skelleftebygden eller om det 
är fråga om någon form av inlåning av färdiga 
"namnskapelser". Flera av namnen finns därtill enbart belagda 
för en enda person och sprids inte vidare i området till någon 
annan (se kap. 81.2 och bilaga 5), något som kanske talar för att 
det är en namnbildning. Namnleder som ingår i de namn som 
hör till en tidsepoks allra mest modebetonade och populära 
förefaller vara de som gärna används vid namnbildning. 

En sådan produktiv flicknamnsändelse inom Skellefte
bygden under 1800-talet förefaller -ina vara (jfr Weise 1989). 
Detta suffix återfinns t.ex. i Esperina, Hermelina, Mallelina, Mau-
rina, Servina och Zulerina, vilka jag anser hör till de mest fantasi
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fulla namnen i materialet. En annan ändelse är -ia som bl.a. in
går i följande namn: Agnesia, Alinia, Amandia, Semiria och Zebo-
nia. Båda dessa produktiva flicknamnsändelser används f.ö. vid 
moveringen av flicknamn, t.ex. Eskilina, Jacobina, Malachina och 
Severina respektive Ansgaria och Stefania (se avsnitt 6.2.1), vilket 
understryker dessa namnleders produktivitet inom området. 
Ett tredje flicknamnssuffix som förefaller vara produktivt i 
bygden är -ea, vilket används vid t.ex. Märtea och Ventea. 

Diagram 5 
Relationen mellan moverade flicknamn och friare namnbildningar i 
Skelleftematerialet 1791-1890. Resultatet i diagrammet anges i procent 
beräknat på enbart antalet nya flicknamn vid beräkningen av move-
ringarna, men både antalet nya flick- och pojknamn vid de friare 
namnbildningarna. Resultaten redovisas i tidsperioder. 
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Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890. Demografiska databasen, 
Umeå universitet. 
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På pojknamnssidan finns -ar, -ald, -ard, -er, -frid och -or som 
exempel på produktiva suffix. Dessa ligger tül grund för bl.a. 
namnen Signar, Hyrvald, Idvard, Vinard, Anner, Anser, Bider, 
Egner, Ender, Odier, Hilfrid och Hildor.; Med dessa namn formas 
ett mönster, som så småningom förnyar namnbildningen. Ef
tersom moverade flicknamn och friare namnbildningar alltså 
liknar varandra har jag valt att ställa dem mot varandra i dia
gram 5. 

Diagram 5 visar schematiskt hur frekvensförändringen 
mellan de här kategorierna ter sig 1791-1890. De nya moverade 
flicknamnen är som starkast i början av undersökningsperioden 
för att sedan bli mindre vanliga under den andra hälften. En 
helt motsatt utvecklingstrend uppvisar de friare namnbildning
arna som blir allt starkare under undersökningens gång. Man 
får anta att de moverade namnen s.a.s. bereder vägen för de 
friare namnbildningarna som senare kommer in i undersök
ningsmaterialet. 

9.1.3 Sammanfattande diskussion 
Av resultaten som har diskuterats i avsnitt 9.1.1-9.1.2 drar jag 
slutsatsen att både de största namnintroduktörerna, de borger
liga samhällsskikten, och de grupper som bidrar minst till in
troduktionen av nya dopnamn, de agrara skikten, har traditio-
nalistiska och nymodiga sidor när det gäller introduktionen av 
nya dopnamn, men att dessa yttrar sig på olika sätt inom re
spektive grupp. Borgerskapet för in en mängd nya inlånade 
dopnamn från olika håll. Gruppen tar alltså upp färdiga dop
namn från ett existerande externt onomastikon. I denna grupp 
är det tydligen viktigt att demonstrera kunskap om reellt exi
sterande namn. När de agrara skikten på allvar för in nya dop
namn i namnfloran under den sista tidsperioden, d.v.s. ganska 
långt senare än borgerskapets namnintroduktion börjar, gör de 
det mer respektlöst. Det är högt i tak och skaparglädjen är stor. 
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De här grupperna förändrar alltså i högre grad bygdens befint
liga namn och härigenom skulle de kunna sägas vara mer krea
tiva. Ur kultursociologiskt perspektiv speglar förändringen en 
skillnad i namnsmak från det högre borgerskapets stora domi
nans såsom namnintroduktörer till de agrara skiktens ökade 
utrymme under den sista och möjligen även den näst sista tids
perioden (1861-1875 och 1876-1890). Skillnaden mellan andelen 
namnval och namnbildning mellan de olika sociala skikten syns 
grafiskt i cirkeldiagram 6-9. 

Diagram 6 
Förhållandet mellan namnval och namnbildning inom borgerskapet. 
Andel i procent. 

1 

Borgerskapet 

> 
• namnval •namnbildning 

Källa: Kyrkoböcker från Skellefteå 1791-1890. 
Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Diagram 7 
Förhållandet mellan namnval och namnbildning inom arbetargrup
pen. Andel i procent. 

Arbetargruppen 

9 
• namnval •namnbildning 

Källa: Kyrkoböcker från Skellefteå 1791-1890. 
Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Diagram 8 
Förhållandet mellan namnval och namnbildning inom de agrara 
skikten. Andel i procent. 

Agrara skikt 

(J 
• namnval •namnbildning 

Källa: Kyrkoböcker från Skellefteå 1791-1890. 
Demografiska databasen, Umeå universitet. 
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Diagram 9 
Förhållandet mellan namnval och namnbildning inom gruppen ogifta 
mödrar. Anges i procent. 

Ogifta mödrar 

• namnval • namnbildning 

Källa: Kyrkoböcker från Skellefteå 1791-1890. 
Demografiska databasen, Umeå universitet. 

Litterära namn och namn hörande till den nordiska namnrenäs
sansen är de två namngrupper som allra mest introduceras av 
borgerskapet, medan kort- eller smekformer och friare namn
bildningar förs in i områdets namnbruk av de agrara skikten. 
Vissa av dessa namn, t.ex. kortformerna Mina, Lina och Thilda 
(se avsnitt 8.2.2) samt den friare namnbildingen Esperina (se 
avsnitt 8.3.2), sprids heller inte till borgerskapet. Möjligen 
skulle det alltså, särskilt vid kort- eller smekformer, gå att tala 
om namn som uppvisar socialt utmärkande drag. 
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9.2 FLERNAMNSSYSTEMETS FRAMVÄXT OCH DESS 
BETYDELSE FÖR NYA DOPNAMN 

Under undersökningsperioden är flernamnssystemet en nova-
tion inom Skelleftebygdens namnskick som syns med några 
enstaka belägg redan under de första decennierna av 1700-talet 
för att sedan växa sig allt starkare fram till 1890. Bruket att an
vända flera namn på barnen expanderar både för flickornas och 
pojkarnas del i området, men flick- och pojknamnen förefaller 
ligga på olika utvecklingsnivåer och det är modet att ge flera 
namn på flickor som har kommit längst (se avsnitt 7.1 och 7.2 
samt t.ex. Valtavuo-Pfeifer 1985:99, 106; Meldgaard 1990:145 
ff.). Inom undersökningsområdet är borgerskapet - företrädes
vis det högre - den grupp där bruket slagit igenom redan vid 
sekelskiftet 1800 (se avsnitt 7.1 och 7.2). Mina resultat stämmer 
överens med andra forskares som pekar på att det är inom bor
gerskapet som flernamnssystemet först får fäste, frånsett den 
aristokratiska introduktionsgruppen (se t.ex. Otterbjörk 
1979b:33 ff.), vilken vi för Skellefteås del helt kan bortse från. 

När det lägre borgerskapet inser vilken gruppidentitets-
markör som flernamnsbruket utgör för det högre borgerskapet 
anammar den förstnämnda gruppen samma namngivningssys-
tem. Gruppen accepterar det nya namngivningsmönstret så till 
den grad att den under senare hälften av den valda undersök
ningsperioden blir systemets främsta användare (se avsnitt 7.2). 
Eftersom det är borgerskapet, framför allt det högre, som är den 
första grupp som använder sig av flernamnssystemet - vilket, 
som nämnts ovan, också har förts in via de allra högsta sam
hällsskikten i landet - torde detta utgöra ett markerat och pre
stigefyllt namngivningsmönster. När det blir alltför vanligt med 
två namn på barnen söker sig det högre borgerskapet återigen 
mot det mer exklusiva och väljer ett mer markerat antal namn, 
d.v.s. namngivarna återgår till endast ett dopnamn eller ökar 
antalet namn till tre och i vissa fall fyra. Resonemanget ankny
ter här till det kultursociologiska synsättet som bl.a. företräds 

224 



av Simmel och Bourdieu (se avsnitt 2.1). Vid mitten av 1800-
talet är alltså det högre borgerskapet den grupp i Skelleftebyg-
den där namnintroduktörerna, sett till andelen, är allra minst 
benägna att ge barnen två namn (se avsnitt 7.2). Inom gruppen 
är det dessutom samma namngivare som är först både med att 
tillägna sig förändringar beträffande antalet namn på barnen 
och att introducera de flesta nya dopnamnen (se avsnitt 7.3). 

I de andra grupperna - det lägre borgerskapet, arbetar
grupperna och de agrara skikten - är det de namngivare som 
använder sig av nya dopnamn i sin namngivning som också är 
de som utnyttjar flernamnssystemets nya möjligheter allra 
mest. Resultaten visar alltså att det i stor utsträckning är samma 
namngivare som är mest öppna för namnnovationer, i förhål
lande till den egna gruppen, både vad gäller flernamnsbrukets 
förändring och introduktionen av nya namn. (Se vidare om in-
novatörer och tidiga mottagare i avsnitt 2.2.) 

Den vanligaste placeringen av namnen i en namnsträng är 
att ett lättare namn (namn med färre stavelser) föregår ett 
tyngre (namn med fler stavelser) och drygt hälften av de namn
strängar som innehåller ett nytt dopnamn följer detta mönster 
(se avsnitt 7.3.1). Denna höga andel innebär att detta kan anses 
vara det omarkerade fallet vid placeringen av barnens namn i 
undersökningsområdet under 1800-talet. I dessa fall spelar up
penbarligen dopnamnens novationsvärde inte någon roll för 
namngivarens placering av dem. Vissa skillnader beträffande 
nya och gamla dopnamns placering föreligger däremot om 
namnen i namnsträngen är jämviktsnamn (namn med lika 
många stavelser). Denna kombination av namn är den näst 
vanligaste i undersökningsmaterialet och ungefär en fjärdedel 
av namnsträngarna är jämviktsnamn. När det gäller pojk
namnssträngarna som väger jämnt kommer mestadels det 
gamla dopnamnet före det nya i alla de sociala grupperna, men 
allra vanligast är det inom de agrara skikten som visar en tydli
gare önskan att placera de gamla pojknamnen före de nya i de 
här fallen (se avsnitt 7.3.1). 
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En intressant iakttagelse går alltså att göra beträffande de 
agrara skikten och även i viss utsträckning arbetargruppen som 
tycks visa upp ett janusansikte: dels är det ofta samma namngi
vare som anammar de nya namngivningsdragen både vad 
gäller flernamnssystemet och nya dopnamn (se avsnitt 7.3), dels 
visar de just genom att använda sig av möjligheten att ge bar
nen flera namn att det är viktigt med traditioner. Med hjälp av 
flernamnssystemet kombinerar namngivarna inom dessa grup
per gärna ett nytt och ett i bygden redan existerande namn. 
Dessutom placeras helst det gamla namnet framför det nya om 
det inte föreligger någon inbyggd preferens som hänför sig till 
namnens stavelseantal (se avsnitt 7.3). Genom flernamnssyste
met får alltså dessa grupper en möjlighet att uppfylla såväl det 
som Kousgård Sorensen kallar prestigebehovet, vilket innefat
tar en önskan om modernitet och förnyelse, som konventions
behovet, vilket för dopnamnens del innebär en strävan efter 
uppkallsle (se avsnitt 2.4). 

Tidigare har jag konstaterat att det är de agrara samhälls
skikten som är minst benägna att introducera nya dopnamn 
inom 1800-talets Skelleftebygd (se avsnitt 5.2 och 9.1.3 samt di
agram 1) och att gruppen därigenom är mer traditionell i sin 
namngivning. Detta tycks möjligen gälla pojkarnas namn i 
högre grad än flickornas eftersom det gamla namnet vanligtvis 
föregår det nya vid flernamnssträngar som väger jämnt beträf
fande stavelseantalet (se avsnitt 7.3.1). Här speglas troligen det 
faktum att det inom de agrara samhällsskikten länge ansågs 
vara pojkarna som i första hand skulle föra traditionerna inklu
sive familjenamnen vidare (Löfgren 1974fc:235 f.). 

Jag skulle här, med stöd av de redovisade resultaten, vilja 
diskutera flernamnssystemets betydelse för 1800-talets 
"namnexplosion." Gudrun Utterström tar som en av sina ut
gångspunkter i undersökningen Dopnamn i Stockholm 1621-
1810 att flernamnssystemet var förutsättningen för de nya 
namnens introduktion i Stockholmsområdet. Utterström skriver 
(1995:12) att "flernamnsbruket blev det incitament som satte 
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igång förändringarna inom dopnamnsskicket [...]. Flernamns-
bruket är navet i utvecklingens hjul." Påståendet diskuteras 
dock inte närmare av Utterström.187 

För full förståelse av den förändring inom namnskicket 
som flernamnssystemet innebär skulle jag vilja problematisera 
det hela ytterligare. Mina resultat tyder på att flernamnssyste-
mets betydelse för nya dopnamns introduktion är olikartad i de 
sociala grupperna. Inom borgerskapet får t.ex. barnen oftare ett 
markerat antal namn, d.v.s. flera dopnamn när ettnamnssyste-
met fortfarande är norm, och ett, tre eller fyra dopnamn när två-
namnssystemet mer allmänt slagit igenom. Ofta är det enda 
namnet dessutom nytt. Här rör det sig alltså möjligen om en 
förändring på ett djupare plan som kan ha sin grund i den 
framväxande borgerliga mentaliteten med dess betoning av 
individualismen och den grupptillhörighetsmarkör som dop
namnet kan innebära (se avsnitt 2.1). 

I undersökningen går det att iaktta att Skellefteås borger-
skap introducerat nya dopnamn oberoende av möjligheten att 
ge barnen flera namn eftersom de ju delvis tycks återgå till att 
endast ge ett namn på barnen. Detta namn får som synes också 
gärna vara nytt. Flernamnssystemets framväxt skulle däremot 
kunna ha utgjort en förutsättning för de nya dopnamnens in
troduktion inom de agrara skikten, eftersom just denna grupp i 
så hög grad begagnar sig av möjligheten att ge barnen både ett 
nytt och ett befintligt namn. En förklaringsmodell som enbart 
lyfter fram flernamnssystemet som orsaken bakom det ökande 
inflödet av nya dopnamn förefaller således alltför enkel även 
om flernamnssystemet givetvis är en omvälvande förändring 
av stor betydelse för namnbruket och namnexplosionen. 

187 Detta är en tes som senare har ifrågasatts av Margareta Svahn i ett före
drag som hölls i Helsingfors i samband med årsmötet för Föreningen för 
nordisk filologi i februari 1999. 
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9.3 SOCIALA GRÄNSER OCH KOPPLINGAR 
AVSPEGLADE I BARNENS DOPNAMN 

Samtidigt som en mängd nya dopnamn kommer in i Skellefte-
bygden under undersökningsperioden visar resultaten att 
spridningens första fas ofta är en långsam process. Att namnen 
är ett förhållandevis medvetet språkdrag borde dock indikera 
att förändringar i namnbruket, liksom förändring av andra re
lativt medvetna språkdrag, skulle gå fortare (se avsnitt 2.3; Pe-
dersen 1997:237 f.). Det råder dock vissa skillnader mellan 
andra lingvistiska drag och namnbruket eftersom det i det sist
nämnda fallet bl.a. enbart kan ske förnyelse varje gång det föds 
ett barn. 

Vilken medvetenhet har då namngivaren om den prestige 
som ett nytt dopnamn kan föra med sig? Troligt är att namngi
varen ville ge sitt barn samma namn som t.ex. häradshövding
ens dotter bar. Härigenom finns troligtvis en omedveten insikt 
om den högre status som dopnamnet kan föra med sig. Denna 
slutsats stöds också av ogifta mödrars val av namn (se vidare 
om detta i avsnitt 9.3.4). Jfr det värde som invånarna i samhället 
omedvetet tillskriver en viss kläd- eller musiksmak (se Broady 
1991:169; Bourdieu 1997:184 ff.). 

Ännu en anledning till den relativt långsamma föränd
ringen inom namnbruket torde vara motsättningen mellan pre
stige och konvention (jfr Kousgård Sorensen 1985; Alhaug 
2000:186). I Skelleftematerialet förefaller det prestigefyllt att 
välja ett nytt dopnamn till barnen eftersom detta sker först 
inom det högre borgerskapet. Med konventionen menas att 
namngivaren ändå vill bevara en namngivningstradition, t.ex. 
genom att använda sig av uppkallelse inom familjen eller släk
ten, vilket motverkar en förnyelse av namnskicket (jfr Lieberson 
2000:34). 

Intressant i Skelleftesammanhanget är att moverade flick
namn och engelska namn/-y-namn kan vara nya dopnamn 
samtidigt som de ger en möjlighet att bevara en uppkallelse-
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eller variationstradition (se avsnitt 6.1.8, 6.2.1 och 6.2.3). Vissa 
belägg inom namngrupperna utgör namnval från ett externt 
onomastikon, t.ex. Amanda, Erika, Jenny och Sally, medan andra 
belägg framstår som namnbildning, t.ex. Calla, Carlanda, Davida, 
Jacobina, Menny och Hally. Genom sin interna struktur har dessa 
namn bevarat möjligheten till uppkallelse och variation, något 
som materialet har visat. Variation mellan en manlig släktings, 
ofta faderns, och dotterns dopnamn förekommer t.ex. mellan 
Hernie och Henrika, Carl och Carlanda samt Jacob och Jacobina (se 
vidare om detta i avsnitt 6.2.1). Beträffande -y-namnen finns det 
flera exempel på syskonskaror där flera systrar bär namn som 
slutar på det här sättet: Enny och Anny, Betty och Minetty samt 
Jenny, Betty, Amy, Nanny och Henny (se vidare om detta i avsnitt 
6.2.3). Detta innebär att övergången mellan en namnnovation 
och en mer traditionell namngivning sker mjukt. 

Mellan vissa av de samhällsgrupper i Skelleftebygden som 
jag har studerat finns det kopplingar, mellan andra gränser som 
är lätta att urskilja utifrån namnskicket. Dessa kopplingar och 
gränser kommer fortsättningsvis att diskuteras i avsnittet.188 

9.3.1 Borgerskapet 
En följd av att dopnamnen används för att signalera olika typer 
av identitet borde, enligt Bourdieu (se avsnitt 2.1), vara att de 
mest statusfyllda gruppernas namnsskick är, eller blir, prestige
fyllt och eftersträvansvärt för andra grupper inom samma sam
hälle. Den här typen av gränser och kopplingar mellan det 
högre och det lägre borgerskapet finns på så sätt att det är det 
lägre borgerskapet som både för in den näst högsta andelen nya 
dopnamn och som följer närmast efter det högre borgerskapet 
vad gäller introduktionen av flernamnssystemet. Det lägre bor-

188 Den sociala gruppering som består av "övriga" är så diversifierad att det 
är omöjligt att se någon enhetlighet inom gruppen beträffande val av dop
namn. Därför kommer den här gruppen inte att diskuteras vidare. 

229 



gerskapet tycks alltså fånga upp impulser från det högre (se 
avsnitt 5.2 och 9.2). 

I Skelleftebygden finns en synbar gräns mellan borgerska-
pets nya moderna namnskick och de agrara skiktens mer tradi
tionsbundna uppkallelsemönster (se avsnitt 9.3.3). För borger-
skapets del kan det vara prestigefyllt att välja ett nytt dopnamn 
till barnen eftersom ett sådant namn tenderar att utgöra en 
språklig grupptillhörighetsmarkör inom området. På samma 
gång borde dock ett nytt namn innebära ett brott mot lojaliteten 
med den egna familjen och släkten, där uppkallelsen ofta var en 
hederssak (se Noreen 1903:4; Janzén 1947:35 ff.; Aune 1981:64; 
Modéer 1964:9 f.; Otterbjörk 1979b:4 f.). 

Inom borgerskapet minskar av allt att döma familjens och 
släktens inflytande över namngivningen, möjligen p.g.a. de 
demografiska omflyttningarna inom landet, vid den aktuella 
tiden. Eftersom det geografiska avståndet mellan generatio
nerna ökade kan namngivarna ha känt sig friare att välja dop
namn. Möjligen var detta just vad som skedde när borgerskapet 
växte fram i min undersökningsbygd. Frågan har emellertid två 
sidor, för Lieberson (2000:50) påpekar att namnskicket också 
kan fungera som en förbindelselänk mellan familjer och släkter 
vars medlemmar är utspridda. I materialet har jag svårt att av
göra om detta har varit fallet då det ju skulle kunna hända att 
något av de nya dopnamnen inom borgerskapet kan ha funge
rat som uppkallelsenamn i en inflyttad familj. Ett exempel på 
detta som jag har stött på är den från Finland inflyttade modern 
Fransiska vars dotter får bära samma namn. Dottern blir följakt
ligen den första flickan som namnges Fransiska i Skelleftebyg
den. I mitt resonemang har den här typen av uppkallelse be
traktats som en extern kontakt. 

9.3.2 Kvalificerade och okvalificerade arbetare 
Den förändring i namnskicket som iakttas först inom Skellefte-
bygdens borgerskap förs sedan vidare till de kvalificerade och 
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okvalificerade arbetarna som åtminstone i viss utsträckning 
levde i en stadskultur och därigenom kunde komma i kontakt 
med nymodigheter, t.ex. ett nytt namnskick. De kvalificerade 
och okvalificerade arbetarna, som på olika sätt hade anknytning 
till de större byarna inom undersökningsområdet, utgör någon 
form av mellangrupp mellan borgerskapet och de agrara skik
ten (se avsnitt 5.2 samt diagram 1; jfr Hanssen 1952:445). 

Bakom gruppen av kvalificerade arbetare döljer sig bl.a. 
hantverkare av olika slag, och deras kundkrets var delvis ur
ban, delvis agrar. Mjölnare och smeder bedrev en verksamhet 
som till stor del var knuten till småbyar, medan hantverkare 
med lagerhållning, t.ex. hattmakare, guldsmeder, kopparsla
gare, handskmakare och sämskmakare, däremot hade en kund
krets som till stora delar var urban (se Hanssen 1952:500). Ge
nom urban yrkesverksamhet och urbant boende knöts på det 
här sättet av allt att döma kontakter mellan arbetargrupperna 
och Skellefteås borgerskap. Baserat på ett material från Österlen 
i Skåne visar Börje Hanssen att skånska hantverkare vid slutet 
av 1700-talet hade ett namnbruk som låg närmare de urbana 
gruppernas än de rurala gruppernas (hos Hanssen: pagana 
1952:446 ff.), och detsamma gäller i 1800-talets Skelleftematerial. 
Ett sätt att manifestera den urbana livsstilen i både sydöstra 
Skåne under främst 1600- och 1700-talet och Skelleftebyden un
der 1800-talet var alltså genom val av dopnamn. 

Även kopplingen mellan de urbana arbetarna och de 
agrara skikten var stark, vilket också syns i namnskicket. Ofta 
var jordegendomarna i bygden inte tillräckligt stora för att 
räcka till alla syskon vid ett arvskifte. Om syskonen var många 
och vissa av dem tvingades söka sin utkomst på annat håll 
fanns det någon typ av kontakt mellan det eller de syskon som 
räknades till de besuttna självägande bönderna respektive de 
obesuttna. I den händelse något av de utflyttande syskonen 
sökte sig till mer urbana förhållanden fanns samma kontakt 
även mellan agrara skikt och okvalificerade arbetare. Denna 
nära koppling tydliggörs i mitt material på så sätt att grupperna 
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uppvisar ömsesidig påverkan och liknande namngivningsdrag 
som förbinder de urbana och de agrara miljöerna. 

Detta torde innebära att just de urbana grupper som hade 
sina rötter inom de agrara skikten kom att brottas med två olika 
namngivningstraditioner - den traditionella agrara och den 
moderna urbana - vilket också blir tydligt i undersökningen 
eftersom kvalificerade och okvalificerade arbetare ofta placerar 
sig mitt emellan borgerskapets och de agrara skiktens namn-
givning. Även Hanssens material, som innehåller de vanligaste 
för- och släktnamnen från 1600-talets Skåne, visar att de agrara 
grupperna bevarade de äldre formerna, medan de urbana med
vetet assimilerade nyheter. Hanssen säger: 

Förklaringen till denna skillnad i fråga om en inträdd social föränd
ring är ej bara den, att de urbana grupperna värderade sådana namn-
och varuformer, som härrörde från eller eljest gåvo intryck av herr-
skapsaktighet, utan också, att de pagana grupperna å sin sida, och 
bland dem framför allt bönderna, positivt värderade just det som här
rörde från far och farfar och som ingick i det inom deras by sanktione
rade mönstret. (Hanssen 1952:447 ff.) 

9.3.3 Agrara skikt 
Stabiliteten hos namnskicket har i modern tid gjort sig mest 
gällande på landsbygden där de existerande traditionerna van
ligtvis utmärks av fasthet, menar Modéer (1964:89). Detta 
kommer tydligt fram i Skelleftematerialet mellan 1791 och 1890 
där det klart framgår att det är de agrara skikten som använder 
sig av lägst andel nya dopnamn (se avsnitt 5.2). Likheterna 
mellan de besuttna och de obesuttna skiktens namngivning är 
mycket stor, men allra mest traditionsbundna i sitt namnval 
tycks dock de besuttna bönderna vara. Troligtvis var det heller 
inte lika lätt att bryta det gängse mönstret för de namngivare 
som bodde kvar på samma ställe där flera generationer tidigare 
bott, som det var för dem som hade flyttat och lämnat fäderne
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gården (se avsnitt 9.3.2). Svårigheten med namngivningskraven 
inom de agrara skikten påpekas också av Hanssen: 

Den som uppförde sig annorlunda eller tyckte och tänkte sådant som inte 
gillades inom en viss grupp var inte bara "alienus": han ansågs dessutom 
gärna behäftad med dumhet, liderlighet, girighet, råhet, ohederlighet, 
lättja, inbilskhet, löjligt pedanteri et cetera. Därigenom kunde förviss
ningen om jagets och vi-gruppens förträfflighet ytterligare stegras. 
(Hanssen 1952:456.) 

Sannolikt speglar detta att en önskan om att föra namntraditio
ner vidare inom släkt, familj och gård har varit av ännu större 
betydelse för de besuttna agrara skikten (jfr Aarset 1985:116; 
Alhaug & Kristoffersen 1999:52). Den största skillnaden beträf
fande introduktion av nya dopnamn och namnmönster i områ
det återfinns alltså mellan de främsta introduktörerna, det 
högre borgerskapet, och den mest konventionsbundna grup
pen, de besuttna bönderna (se avsnitt 5.2). 

Den s.k. namnexplosionen kommer, i den mån den över 
huvud taget når de agrara skikten, senare hos dessa. Först mot 
slutet av undersökningsperioden ökar de här aktuella sam
hällsgruppernas andel nya dopnamn. Den namnkategori som 
består av friare namnbildningar förs till mycket stor del in av de 
agrara skikten, men flera av dem sprids inte vidare (se avsnitt 
8.1.2 samt bilaga 5). En tänkbar anledning skulle kunna vara att 
de här grupperna inte hade tillräckligt med externa kontakter 
för att få kännedom om befintliga namn som fanns utanför om
rådet, varför de istället bildade egna nya dopnamn. Mitt anta
gande styrks av att de namn som de agrara skikten introducerar 
i de flesta fall är inspirerade av eller hämtade från de mest 
lättillgängliga källorna, almanackan, kungahuset och Bibeln (se 
avsnitt 9.1). 
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9.3.4 Ogifta mödrars namngivning 
Genom hela undersökningen har den grupp som består av 
ogifta mödrars barn uppvisat en intressant bild. Det är den 
grupp som följer närmast det högre och det lägre borgerskapet 
beträffande andelen nya dopnamn, vilket understryks ytterli
gare av att denna grupp är väl representerad vid spridningen 
av de nya namnen, d.v.s. belägg två till tio av namnen återfinns 
förhållandevis ofta vid namngivningen av de ogifta mödrarnas 
barn (se avsnitt 5.2). Dessa mödrar anammar också flernamns-
systemet på de nyfödda pojkarna förhållandevis tidigt på ett 
sätt som närmast liknar borgerskapets namngivningsmönster 
(se avsnitt 7.2). Att det endast vid namngivningen av pojkarna 
gar att avläsa denna likhet med borgerskapets namngivning 
kan bero på att flernamnssystemet generellt sett redan tidigare 
växt fram mer markant bland flickorna. 

På grund av skammen som följde av ett utomäktenskap-
ligt barn och ogifta mödrars utsatthet (se avsnitt 4.2.4; Löfgren 
1974^:264 ff.; Ohlander 1986:71 f.; Frykman 1993:119) fanns det 
alltså en god anledning för ogifta mödrar att genom val av 
namnmönster försöka förbättra barnets utgångsläge i livet. Att 
detta också skedde har konstaterats av t.ex. Roland Otterbjörk. 
Otterbjörk (1964:81) skriver så här om en flicka som har fått 
ovanligt många förnamn: "När en flicka år 1804 i Uppsala fick 
hela 5 namn, torde detta ha berott på att den ensamma modern 
ville kompensera henne för det okända fadersnamnet".189 

Käthe Baath har gjort följade iakttagelse även om det här istället rör sig 
om släktnamn: 

För några ar sedan kom till Landsarkivet i Lund en förfrågan från en 
tysk man om hans adliga bakgrund. Han hade en förfader som hade 
hetat Bonde. När vi slog upp anfadern i husförhörslängden fann vi 
honom antecknad med en lång rad syskon, alla med olika adliga ef
ternamn som Barnekow, Bonde, Sparre. I marginalen hade prästen 
med rött beskrivit modern som "sockenhoran". Uppenbarligen var 
barnafäderna i denna familj alls inte representanter för kända adels-
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Tydligen är nya dopnamn av ganska stor betydelse för de 
ogifta mödrarna, men eventuellt saknas tillräckligt med externa 
kontakter för att de här kvinnorna ska få egna namnimpulser 
att föra in i området. De grupper som har intresse för nya 
namn, men som har färre externa kontakter, torde "få nöja" sig 
med ett nästan nytt namn. De ogifta mödrarna tar också snabbt 
upp de nya dopnamn som lanseras i bygden, d.v.s. nästan nya 
namn, och som därigenom har en större tillgänglighet (se av
snitt 5.2). 

En viktig förklaring till att de ogifta mödrarnas namngiv-
ning liknade borgerskapets, kan ha varit att de ville höja statu
sen på sina barn genom att namnge dem på samma sätt som 
"bättre folks" barn namngavs, d.v.s. prestigebehovet betonades 
(se avsnitt 2.4). Med Everett Rogers termer skulle den här 
gruppen alltså kunna kallas tidiga mottagare, och de skulle där
med ha en önskan om att röra sig i en uppåtgående social rikt
ning (Rogers 1983:206,251). 

Samma typ av överförd status som associeras till namnet 
och namnbäraren har påvisats av Torben Kisbye. I hans danska 
material från 1800 till 1950 är det nästan uteslutande namngi
vare inom arbetarklassen som imiterar det aristokratiska 
namnbruket. Den tolkning som Kisbye gör är att detta är ett 
försök från arbetarklassens sida att höja den egna statusen och 
ge barnen bättre förutsättningar i livet (Kisbye 1984:76). 

Genom att välja ett annorlunda och nytt dopnamn till sina 
barn ökade dessa kvinnors och deras barns utanförskap ytterli
gare, och frågan som genast inställer sig är varför mödrarna 
trots detta valde ett sådant dopnamn. Antingen var den påräk
nade statusen med ett nytt dopnamn tillräckligt stor för att 
uppväga risktagandet, eller så var både modern och det utom-
äktenskapliga barnet ändå så marginaliserade att det inte spe
lade någon roll med ett annorlunda dopnamn. 

släkter, men modern torde ha insett att ett bra efternamn kunde hjälpa 
hennes barn en god bit på vägen. (Bååth 1996:101.) 
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9.4 SPRIDNINGEN: SKELLEFTEBYGDENS 
NÄTVERK OCH GRÄNSER 

De nya dopnamn som introduceras i bygden har olika fram
gång när det gäller spridningen. Sammanlagt är det 32 namn 
som sprids fort i undersökningsbygden. Som en motpol till 
dessa finns det 160 namn i materialet som inte sprids alls (se 
avsnitt 8.1.2 samt bilaga 5). Fler flicknamn sprids fort samtidigt 
som antalet pojknamn som inte sprids alls överstiger motsva
rande flicknamnsantal. Resultatet tycks, liksom vid flernamns-
systemets framväxt, spegla en mer traditionalistisk hållning vad 
gäller namngivningen av pojkarna. 

Ungefär en tredjedel av de namn som sprids fort (13 
stycken) introduceras av de agrara skikten. Detta är en an
märkningsvärd iakttagelse eftersom det är de agrara skikten 
som i många fall har visat sig vara de mest konservativa och 
traditionsbundna när det gäller introduktion av nya dopnamn 
(se avsnitt 5.2 och 9.3). Ändå för gruppen in den procentuellt 
sett största andelen nya dopnamn som sprids fort inom områ
det. Möjligen beror detta på numerären inom de agrara skikten. 
Ett namn som introduceras av denna grupp kan mycket väl 
spridas fort genom mellanmänskliga kontakter (se avsnitt 2.2, 
9.4.1 och 9.4.2). 

När det gäller dopnamn som inte sprids alls är det svårare 
att se något mönster. Det är bland de namn som introduceras 
av borgerskapet som den lägsta andelen som inte sprids vidare 
återfinns - ett dopnamn på fjorton. Det innebär alltså att namn 
som borgerskapet för in får bäst fäste i undersökningsområdet, 
men de sprids inte snabbast. Borgerskapsnamnen sprids istället 
i ett långsammare tempo, men spridningen försiggår i gengäld 
vid de flesta av de dopnamn som gruppen introducerar. De 
agrara skiktens namnintroduktioner sprids däremot ofta an
tingen fort eller inte alls. 

Ett dopnamn som används som tilltalsnamn har ett be
tydligt mer gynnsamt utgångsläge för vidare spridning än ett 
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som inte upprepas och brukas lika mycket. Ett namn som inte 
används vid tilltal massexponeras nämligen inte på samma sätt 
och får svårare att spridas till potentiella namngivare. I materi
alet kan man visserligen inte utläsa vilket namn som var till
talsnamn, men resultaten indikerar trots allt att det är av stor 
betydelse för spridningen att det används som tilltalsnamn. När 
endast ett av barnets två nya dopnamn sprids i bygden har jag 
tolkat detta som att det är tilltalsnamnet som sprids. Enligt min 
undersökning är det oftare det första namnet, i de fall där ett 
barn får flera namn, som används som tilltalsnamn än det 
andra namnet i namnsträngen. I de fall då bara ett av två nya 
dopnamn i barnens namnsträngar förs vidare är det nämligen 
ofta det namn som kommer först. Vid en närgranskning av de 
barn som får ett eller flera namn som alla är nya men där inget 
av namnen sprids vidare, visar det sig att barnet ofta dog i späd 
ålder eller flyttade från bygden tidigt i sitt liv, vilket då innebär 
att barnet inte omtalades särskilt mycket (se vidare avsnitt 
8.1.2). Dessa iakttagelser styrker alltså också det föga kontro
versiella antagandet om tilltalsnamnets betydelse för sprid
ningen. 

Eftersom det huvudsakligen är borgerskapet som ger sina 
barn två nya dopnamn (se avsnitt 7.3.2) tyder detta på att bor
gerskapet i högre utsträckning än t.ex. de agrara skikten an
vänder sina nya dopnamn som tilltalsnamn, vilket ger namnen 
en större chans att spridas vidare i bygden. Detta indikerar 
alltså att de agrara skikten trots sina nyskapande namn (se av
snitt 6.2 och 9.1.3) uppvisar en form av ängslighet att verkligen 
bruka dem. De nya dopnamn som de agrara skikten introduce
rar förefaller i högre grad att "gömmas" undan bakom ett tra
ditionellt tilltalsnamn (se avsnitt 7.3.1). 

Att beskriva en spridningsprocess, eller diffusion, är svårt, 
men trots detta har jag gjort ett försök att redovisa den geogra
fiska och den sociala spridningen grafiskt (figur 4) utifrån be
greppen stänkspridning, grannskapsinfluens, heterogent nätverk och 
homogent nätverk (se avsnitt 2.2,8.2 och 8.3). 
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9.4.1 Stänkspridning 
Som visas i avsnitt 8.2 innebär stänkspridning att de nya dop
namnen sprids över ett vidsträckt geografiskt område. Den för
sta typen av stänkspridning som jag har påvisat kännetecknas 
av att spridningen skär genom de olika sociala grupperingarna. 
De dopnamn som har fått exemplifiera den här typen av sprid
ning är Amanda, Hanna, Hilma, Hildur, Helmer och Ragnar. 
Gemensamt för dessa namnbärare, som alla är födda inom det 
högre borgerskapet, är att fäderna torde ha varit kända för 
bygdens invånare. Det förefaller inte alltför djärvt att anta att de 
här barnen omtalades på samma sätt som vår tids "kändisar" 
och deras barn, vilkas namn ofta sprids via t.ex. löpsedlar och 
tv (Kisbye 1984; Gustafsson 1994:33 ff.; Meldgaard 1998).190 

Eftersom det ofta är samma personer i materialet som 
både var lokala "kändisar" och som besatt en hög status inom 
undersökningsområdet är det svårt att avgöra om det rör sig 
om spridning av idol- eller statusnamn (Kisbye 1984:74 ff.). 
Oavsett vad namnen kallas torde "lokalkändisarnas", och i de 
här fallen tillika statuspersonernas, namnval utgöra positiva 
förebilder och ge positiva konnotationer för efterföljande 
namngivare i Skelleftebygden.191 Ett lokalt "kändisskap" kan 
närmast liknas vid ett s.k. lågdensitetsnätverk där de olika in
gående individerna känner den centrale medlemmen, men inte 
varandra sinsemellan (Chambers 1995:72). 

Den lokala kändisfaktorn i Skelleftebygden under 1800-
talet tycks ha liknande genomslagskraft som massmedial 
namnspridning under senare tid. Namn som sprids via mass

190 Samma tankegångar är Torben Kisbye inne på när det gäller den nästan 
ögonblickliga spridningen av engelska pojknamn från högre sociala till lägre 
sociala skikt. Han förklarar detta med att de här namnen, t.ex. Benny, Brian, 
Jimmy, Johnny och Tommy, har spridits som idolnamn från de högre sociala 
skikten till de lägre (Kisbye 1990:89). 
191 Givetvis fanns det även nationella "kändisar", t.ex. inom kungahuset, på 
den här tiden, vilka inverkade på namnvalet (se t.ex. Kisbye 1983:58 ff.; 
1984:84 ff.), men här har jag bortsett från detta och istället försökt skilja ut 
status och lokala "kändisar", som kan ha inverkat vid namnvalet. 
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medier kan påminna namngivarna om ett namn de känner till, 
men knappast skulle ha tänkt på vid namngivningen. 

Det finns även en grupp namn som sprids enligt stänk-
spridningsmodellen inom ett socialt homogent nätverk, t.ex. 
Thilda, Mina och Lina (se avsnitt 8.2.2). Denna spridning sker 
inom de agrara skikten. Dessa namn tycks ha svårare att spri
das till övriga samhällsskikt inom undersökningsområdet, vil
ket delvis kan förklaras med den skillnad i storlek som förelig
ger grupperna emellan. Befolkningsunderlaget inom de agrara 
skikten var ju så mycket större än inom borgerskapet. 

Ännu en faktor att beakta beträffande de här namnen är 
att de har en stark smekformskaraktär. De första gångerna som 
Thilda och Mina dyker upp i materialet förefaller de vara smek-
former på flickor som hade Mathilda respektive Wilhelmina som 
dopnamn, och Lina förekommer t.ex. i vissa anteckningar om en 
flicka som är döpt till Helena, och en gång i kombination med 
namnet Karolina. Möjligen är anledningen till de här namnens 
hastiga stänkspridning att de egentligen redan användes som 
smekformer inom området så att de, när de "upphöjdes" till 
riktiga dopnamn, redan var kända för en stor del av namngi
varna (se avsnitt 6.2.2). 

9.4.2 Grannskapsinfluens 
Motsatsen till stänkspridning är grannskapsinfluens. I jämfö
relse med stänkspridningsnamnen som breder ut sig förhållan
devis fort, sprids merparten av dessa namn långsammare. Här 
har Emma, Adele, Hilda, Fridolf och Svante fått utgöra exempel på 
grannskapsinfluerade namn som sprids inom ett heterogent 
socialt nätverk (se avsnitt 8.3.1). De här namnen håller sig inom 
samma by eller närliggande byar, men sprids trots detta till 
flera olika sociala grupperingar. Troligt är alltså att de mänsk
liga kontakterna spelar stor, eller t.o.m. en avgörande, roll för 
spridningen av de här namnen. 
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Det går att dra vissa paralleller mellan franska lånords 
spridning i pitemålet där en inlåningsväg påstås gå via olika 
ståndspersoner, t.ex. officerare, läkare, och lantmätare, som 
förde franska lånord vidare till tjänstefolket (Nyman 1958:40 f.; 
jfr Edlund & Hene 1992:140 f.). Om dessa inte själva hade ny
födda barn eller just skulle få barn, kan de ändå ha fört ut 
ståndspersonernas namn till den egna sociala gruppen. 

Den sista namnspridningsmodellen är den där namnen 
sprids i det omedelbara grannskapet, och samtidigt i socialt 
homogena kretsar, d.v.s. inom borgerskapet, hantverkarkretsar 
och de agrara skikten. Detta gäller namnen Ellen, Gurli, Mauritz, 
Jenny, John, Monica, Esperina, Annette och Ruben. Spridningsmo
dellen kan illustreras av ett högintensivt nätverk där alla inom 
nätverket känner varandra (jfr Chambers 1995:72). 

Det har varit svårt att hitta exempel på dopnamn som 
sprids inom ett homogent borgerskaps- eller hantverksnätverk i 
mitt material. Härigenom stöds min slutsats att de namn som 
borgerskapet introducerar sprids till alla sociala grupper, och 
att hantverkarna utgör en mellangrupp som hämtar (och läm
nar) impulser både hos borgerskapet och de agrara skikten. In
tressant att notera är att alla de namn som är typiska för hant
verkarna är namn som introduceras av borgerskapet. Jag väljer 
att tolka detta som en spridning genom sådana kontakter som 
kunde knytas inom en urban miljö (se avsnitt 9.3.2). 

Utbredningen baseras på de sociala kontakterna och den 
personliga interaktionen i spridningsfasen. Det för med sig en 
långsammare process som är osäkrare, eftersom ingen vet om 
det nya dopnamnet kommer att uppskattas av just det förhål
landevis lilla antalet namngivare som kommer i kontakt med 
namnet (se Lieberson 2000:167 f.). Å andra sidan visar den för
hållandevis stora andelen dopnamn som introduceras av de 
agrara skikten och som sprids fort, att även grannskapsinfluens 
inom ett homogent nätverk fungerar i bygden. Naturligtvis 
kände alla namngivarna i Skelleftebygden inte varandra per
sonligen, men mycket (knutpunkten i kyrkstaden t.ex.) tyder på 
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att de i alla fall kände till varandra. Kyrkobesöken utgjorde en 
mycket trolig spridningsväg för namn i bygden (se vidare om 
detta i avsnitt 4.1). 

Sammanfattningsvis förefaller det som om namnspridning 
kommer an på tre faktorer: huruvida det nya namnet är ett till
talsnamn, vilken namngivarens/namnbärarens samhällsställ
ning är och vilken status namngivaren/namnbäraren har, samt 
vilken grad av densitet i kontakterna de olika sociala grupperna 
har. 
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10. SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling är att undersöka och klarlägga 
nya dopnamns introduktion och första spridningsfas samt nya 
namngivningsmönster ur ett socialt perspektiv. Som undersök
ningsområde har jag valt Skelleftebygden och den valda under
sökningsperioden är 1791-1890. De frågeställningar som be
handlas i avhandlingen fokuserar gränser mellan sociala grup
per, något som är centralt inom det umebaserade forsknings
projektet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, 
till vilket min avhandling anknyter. 

De teoretiska perspektiv som ligger till grund för tolk
ningen av resultaten är hämtade från flera olika discipliner: från 
samhällsvetenskaperna härrör innovations- och diffusionsteo-
rier samt teorier om status och hierarkier, från språkvetenska
pen olika sociolingvistiska och onomastiska teorier. Utgångs
punkten för min frågeställning är att namngivningen kan upp
fattas som en symbolisk markering mellan "vi" och "dom", nå
got som relaterar sig till den ständigt föränderliga smaken hos 
namngivaren. För att bevara exklusiviteten i smaken förändras 
denna hela tiden av den dominerande gruppen i samhället och 
härigenom finns en förklaring till bl.a. förnamnsmodets stän
digt återkommande modecykler. Språkliga markörer för 
grupptillhörighet är vanliga, och dopnamn är en av dessa. 

Ett studium av nya dopnamn för automatiskt med sig ett 
studium av novationer och deras diffusion. En diffusionsmo-
dell som är individbaserad har bl.a. använts inom sociologin 
och här har det, eller de, nätverk som förbinder olika personer 
med varandra granskats. Nätverket kan sägas vara en schema
tisk bild över en persons umgänge där det starka nätverket be
står av personer som känner varandra väl, träffas ofta samt 
gärna hjälper varandra, och det svaga nätverket fungerar som 
en bro mellan olika mer homogena grupperingar. 
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De individer inom ett samhälle som introducerar eller är 
tidiga med att anamma en novation har vanligen en högre so-
cioekonomisk status än de grupper som tillägnar sig novatio-
nen senare. När en novation väl introducerats sprids den vidare 
genom kommunikationskanaler som ofta består av massmedier 
eller mellanmänskliga kontakter. 

Av vikt för förnyelsen av ett dopnamnsskick är prestigen 
som samtidigt innebär en motsättning gentemot konventionen. 
Namngivaren befinner sig sålunda i en valsituation mellan den 
prestige som ett nytt dopnamn kan ge och konventionen som 
innebär en namntradering genom uppkallelse. 

Under den tid som undersökningen omfattar, åren 1791-
1890, sker stora förändringar inom området. Den betydande 
befolkningstillväxten på landsbygden innebär att det inte 
längre finns möjlighet till försörjning för alla invånare, vilka 
därför istället flyttar till staden eller någon av de andra större 
byarna i socknen. De samhälleliga förändringarna innebär att 
nya sociala grupper uppstår inom området, vilka skapar grän
ser och kopplingar mellan sig. De sociala grupperingar som jag 
har baserat avhandlingen på är det högre och det lägre borger-
skapet, kvalificerade och okvalificerade arbetare, besuttna och 
obesuttna agrara skikt, ogifta mödrar samt övriga. 

Avhandlingens materialbas utgörs av födelse- och dopbo
ken, som finns tillgänglig i digital form genom Demografiska 
databasen i Umeå (DDB). Mellan de år som min undersökning 
omfattar, 1791-1890, förekommer 71149 löpnamn ur vilka jag 
har kunnat urskilja 582 olika nya dopnamn, d.v.s. dopnamn som 
(med något undantag) så vitt jag vet inte har förekommit tidi
gare i bygden. De 582 namnen fördelar sig på 294 flicknamn 
och 288 pojknamn. Under tiden före stadsgrundandet 1845 är 
namnförnyelsen mer enhetlig på så sätt att de nya dopnamnen 
hämtas från ett mindre antal olika namnkategorier. I slutet av 
undersökningsperioden har namnbruket differentierats i allt 
högre grad och det finns fler namngrupper bland vilka namn
givarna kan välja nya dopnamn till barnen. De grupper som jag 
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har behandlat förefaller ligga inom ett kontinuum där den ena 
ytterligheten utgörs av ett namnval ur ett befintligt externt 
onomastikon, den andra är namn som är helt nybildade. 

De namngrupper som har sorterats in bland namnvalen är 
almanacksnamn, namn från det svenska kungahuset, bibliska 
namn, litterära namn, den nordiska namnrenässansens namn, 
dit även namnskandinavismens namn har förts, tyska och 
tyskinspirerade namn, engelska namn, klassiska och latininspi-
rerade namn, franska och franskinspirerade namn, spanska, 
spanskinspirerade, italienska och italienskinspirerade namn 
samt namn från övriga språk. Till namnbildningskategorin har 
jag fört följande namngrupper: moverade flicknamn, kort- eller 
smekformer, -y-namn (andra än de -y-namn som direkt lånats 
in från engelskan) samt friare namnbildningar. 

Det nya namngivningsmönstret som har undersökts i 
Skelleftebygden inbegriper flernamnssystemet. Detta namn
skick expanderar fr.o.m. 1700-talet i den undersökta bygden. 
Bruket växer först fram vid namngivningen av flickorna, sär
skilt inom borgerskapet. Det är också detta samhällsskikt som 
introducerar namnbruket hos pojkarna, men när min egentliga 
undersökning tar sin början 1791-1815, ligger bruket på helt 
olika utvecklingsstadier för flickornas respektive pojkarnas del. 

När bruket med två dopnamn på barnen blir alltför all
mänt vid tiden runt 1845, återgår det högre borgerskapet i allt 
större utsträckning till ett namn, eller övergår till en ökning till 
tre (och i något fall även fyra) dopnamn på barnen. Beträffande 
den inbördes ordningsföljden av barnens namn med avseende 
på nya och gamla dopnamn väljer de namngivare som namnger 
pojkar, och då särskilt pojkar som föds inom de agrara skikten, 
med stor övervikt att placera det gamla namnet före det nya om 
de båda namnen i övrigt i stavelsehänseende väger jämnt. I 
materialet finns också femton namnsträngar som enbart inne
håller nya dopnamn och elva av dessa återfinns inom borger
skapet. 
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Av de 582 nya dopnamnen har jag bedömt att 32 stycken 
sprids snabbt, medan 160 inte sprids vidare alls under den tid 
som materialet täcker in. I materialet går inte att avläsa vilka 
namn som är tilltalsnamn, men om bara det ena av två nya 
dopnamn i en namnsträng sprids har detta tolkats som det tro
liga tilltalsnamnet. Det förmodade tilltalsnamnet förefaller 
också oftare vara placerat först i barnens namnsträng. 

De grupper som har ett namnskick som ligger längst ifrån 
varandra är det högre borgerskapet och de besuttna bönderna. 
Den förstnämnda gruppen väljer gärna nya dopnamn och ett 
nytt namnskick vid namngivningen av barnen, medan den sist
nämnda gruppen är den mest traditionalistiska beträffande 
dopnamn och namnmönster. 

Gränsen mellan det högre borgerskapet och de besuttna 
agrara skikten understryks ytterligare vid en jämförelse mellan 
de namn som respektive grupp introducerar i områdets namn
flora. Borgerskapet väljer i högre grad nya dopnamn som 
hämtats från ett befintligt onomastikon, vilka kan exemplifieras 
av flicknamnen Aina, Alice, Alma, Amalia, Aurora, Bertha, Char
lotte, Dagmar, Desideria, Elvira, Emma, Evelina, Fanny, Gerda, 
Gunhild, Gurli, Göthilda, Ida, Janette, Jenny, Lea, Nina, Olga, Re
gina, Ruth, Selma, Signe, Sofie, Therese och Thyra samt av pojk
namnen Albert, Albin, Alf, Allan, Arthur, Bertil, Duncan, Einar, 
Fabian, Ferdinand, Frans, Fritiof, Giovanne, Hugo, Isidor, Ivan, Ja
mes, Joachim, Josua, Niklas, Oskar, Ossian, Sixten, Theofil, Valde
mar, Wictor och William. De agrara skikten för däremot, i varje 
fall relativt sett, oftare in dopnamn som faller inom kategorin 
namnbildningar. Namnbildningar kan exemplifieras av flick
namnen Abrietta, Alberta, Albina, Amandia, Ansgaria, Arvida, Be-
radea, Betna, Calla, Carlanda, Courumame, Enny, Eskilina, Esperina, 
Fina, Hally, Henny, Henrika, Jacobina, Lina, Mallelina, Manderia, 
Manny, Maurina, Menny, Mina, Minetty, Wilma och Zulerina 
samt pojknamnen Friord, Henvig, Hyrvald, Ivard, Jonard, Mandis 
och Vinard. 
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De starkaste kopplingarna mellan olika grupper finns, 
föga förvånande, mellan 1) det högre och det lägre borgerska-
pets sida samt mellan 2) de okvalificerade arbetarna, de obe
suttna och besuttna agrara skikten. I det första fallet finner jag 
det för troligt att det beror på en önskan från det lägre borger-
skapet att imitera det högre borgerskapets namnskick, och i det 
sista fallet är anledningen troligen gemensamma agrara röt
terna. 

När en novation har introducerats krävs det att den sprids 
vidare för att den ska fortleva. För att närstudera namnsprid
ningen har jag valt att använda mig av mer kvalitativa metoder 
där 23 namn har fått stå som representanter för olika sprid
ningstyper. Spridningen beskrivs som stänkspridning och 
grannskapsinfluens inom ett socialt homogent respektive hete
rogent nätverk. Att ett namn har en stänkspridning innebär att 
namnets första tio belägg förekommer över ett vidsträckt geo
grafiskt område, medan grannskapsinfluerade namn betyder 
att de första tio beläggen av namnet förekommer inom ett mer 
begränsat geografiskt område. Flera av de namn som jag ex
emplifierar mitt resonemang med uppvisar inte någon helt ren
odlad spridningsmodell. 

Det svagaste nätverket ger den bästa spridningen eftersom 
namnen, t.ex. Amanda, Hanna, Hilma, Helmer och Ragnar, sprids 
över ett vidsträckt geografiskt område inom flera olika sociala 
grupper (alltså inom ett heterogent nätverk). Dessa namn in
troduceras av borgerskapet och når troligen sin stora spridning 
eftersom de namngivna barnen föds i någon typ av lokalkända 
familjer. 

Det starkaste nätverket innebär samtidigt det svagaste 
spridningsincitamentet De här namnen sprids inom ett ganska 
begränsat geografiskt område samtidigt som namnen i hög 
grad håller sig inom samma sociala grupp (alltså inom ett ho
mogent nätverk). Därigenom framstår gärna de här namnen 
som "typiska" för en social gruppering och en viss bygd. Ex
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empel på sådana dopnamn i min undersökning är Annette, El
len, Esperina, Gurli och Monica. 

När det gäller spridningen är det särskilt intressant att 
notera att det inom de agrara skikten (alltså inom ett homogent 
nätverk) finns namn som sprids på ett stänkspridningsliknande 
sätt. Den största anledningen till detta torde vara att det rör sig 
om kort- eller smekformer som redan varit kända och använda i 
bygden innan de börjar brukas som dopnamn. 
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SUMMARY 

The aim of this thesis is to examine and demonstrate the intro-
duction and initial diffusion stage of new Christian names and to 
study new name-giving patterns from a social perspective. The 
geographical area of study is the Skellefteå region in northern 
Sweden 1791-1890. Since the scope of topic is interdisciplinary, 
the theoretical models have been borrowed from several diffe-
rent fields of research: innovation and diffusion studies, and the-
ories of differentiated taste and hierarchies are from social scien-
ces, while socio-linguistic and onomastic theories originate from 
the humanities. The thesis is compried within the project 
Cultural Boundaries in northern Scandinavia. 

The main concept of the thesis is that name giving is per-
ceived as a symbolic marking between 'us' and 'them', based on 
constantly changing and evolving taste. It is important for the 
dominant group in society to preserve the exclusiveness of their 
taste which therefore constantly changes. Thus prestige, which 
stånds in opposition to convention, is an essential element, in the 
renewal of a naming custom. The name giver makes a choice 
between the prestige that a new Christian name offers and 
convention, which involves naming after relatives. 

A study of new Christian names automatically leads to the 
examination of innovations and their diffusion. An individually 
oriented diffusion model, which has been applied in sociology 
and socio-linguistics among others, describes and examines the 
social networks that surround a person. A network is a sche-
matic image of the individuali social connections within a soci
ety. When an innovation has been introduced, it spreads through 
the communication Channels of the society, often consisting of 
media and interpersonal contacts. 

Düring the period that the study covers, 1791-1890, great 
changes occur in the Skellefteå region. The population growth in 
the rural areas means that many people move to the newly 

249 



founded town of Skellefteå, or to larger villages in the region. 
These changes lead to the birth of new social groups. This thesis 
uses a Classification which comprises the upper bourgeoisie, the 
lower bourgeoisie, the skilled workers, the other workers, the 
propertied farmers, the unpropertied farmers, the unmarried 
mothers and 'others'. 

The material consists of a total of 71 149 Christian names, 
extracted from the baptismal registers. Among these 582 new 
names are distinguished, of which 294 are girls' names and 288 
boys' names. Of the 582 new Christian names 32 have been re-
garded as spreading rapidly and 160 as not spreading at all 
during the period examined. 

The new Christian names are placed in various name 
groups, which seem to be situated on a continuum where one 
extreme is selection from an existing external onomasticon and 
the other the creation of new names combined from conventional 
names elements. 

The new name-giving patterns studied in this thesis, in
clude the fashion for multiple Christian names. This naming 
custom begins to expand in the region during the 18* Century 
initially with regard to girls' names, especially in the upper 
bourgeoisie. When the custom of giving two names becomes 
common, around 1845, most of the lower bourgeoisie either 
return to giving one name or begin to give three (or in some 
cases even four) names. 

Regarding the placing of new and old names in the same 
name string, the name givers, especially among the propertied or 
unpropertied farmers, choose to place the new name before the 
old one if the names are syllabically equal. In the material there 
are fifteen name strings that consist of two new names. Of these, 
eleven belong to the upper or lower bourgeoisie. 

The social groups in the region whose name customs di
verge furthest from each other are the upper bourgeoisie and the 
propertied farmers. The first often choose new Christian names 
and a new name custom at the baptism, while the latter adopt 
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innovations in naming custom to a much more limited extent. 
The boundary between the upper bourgeoisie and the propertied 
farmers is even more clearly defined in a comparison of the 
various new names the two groups introduce to the naming 
custom of the region. The upper and the lower bourgeoisie tend 
far more to introduce names from an external onomasticon, 
while the propertied farmers more often introduce new Christian 
names createci from conventional name elements. 

The strongest links between the various social groups are 
those between 1) the upper bourgeoisie and the lower bour
geoisie and 2) between other workers, the unpropertied farmers 
and the propertied farmers. In the fist case it is reasonable to 
conclude that similarity is due to a wish by the lower bourgeoisie 
to imitate the name custom of the upper bourgeoisie and in the 
latter case the reason probably lies in common rural roots. 

In order for an innovation to survive, it must spread. In the 
thesis the first diffusion stage is closely examined, through 23 
names selected as representatives of different diffusion patterns. 
The diffusion is described in terms from influence from district 
to district or influence in the immediate surroundings of the 
introduction from a socially heterogeneous and a socially 
homogeneous perspective, respectively. A name is classified as 
spreading from district to district if the first ten instances are 
spread over a relatively extensive area, while if the first ten in
stances of a name are spread in the surroundings close to the 
point of introduction it is classified as spreading within a mod-
erately limited area. 

The heterogeneous and homogeneous diffusion, respec
tively, concern the social diffusion: a name with a heterogeneous 
diffusion is found in several social layers, while a name with 
homogeneous diffusion, is mostly found within one social group. 
Several of the names used as examples in the argument of this 
thesis, do not show a simple diffusion model, instead they are 
only unmixed to a greater or lesser extent. 
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Bilaga 1 
De nya dopnamnen redovisade för de sex tids
perioderna 

Bilagan omfattar en förteckning över de nya dopnamnen redo
visade för de sex tidspeioderna. Inom varje tidsperiod har 
namnen ordnats alfabetiskt. Alla de nya flicknamnen redovisas 
före de nya pojknamnen. I den första kolumnen redovisas det 
nya namnet samt året för introduktionen. I kolumn 2 anges fa
derns yrkesbeteckning och i kolumn 3 hela namnsträngen där 
det nya dopnamnet ingår. 

Flicknamn Faderns yrke Barnets alla namn 

1791-1815 

Altea (1814) bonde Altea Fredrika 
Amalia (1814) sågbokhållare Amalia 
Apollonia (1795) bonde Magdlena Apollonia 
Aurora (1807) postmästare Aurora Gustava 
Erika (1806) inhyses Erika Christina 
Mathilda (1812) byggmästare Mathilda 
Regina (1811) bonde Magdlena Regina 
Ulda (1815) sågkarl Ulda 
Vendia (1814) postmästare Vendia Margreta 
Wilhelmina (1812) bonde Catrina Wilhelmina 

1816-1830 

Adelina (1824) bonde Charlotta Adelina 
Amanda (1818) komminister Amanda Ulrica 
Antoinetta (1820) avskedad soldat Antoinetta 
Antonia (1817) mönsterskrivare Anna Antonia 
Augusta (1827) färgare Augusta Fredrika 
Christiana (1821) soldat Magdalena Christiana 
Clara (1819) dräng Clara Fredrika 
Desideria (1820) fältkanslist Lovisa Desideria 
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Emelie (1824) kronolänsman Emelie 
Emilia (1822) soldat Emilia Mariana 
Emma (1825) doktor Emma Amalia Catrina 
Eufrosyna (1816) rustmästare Anna Eufrosyna 
Gabriella (1827) hemmansägare Josefina Gabriella 
Gunilla (1823) övrig Gunilla 
Hilda (1825) kapten Hilda Carolina 
Josefina (1824) oäkta Josefina (Albertina) 
Julie (1818) löjtnant Julie 
Laura (1826) soldat Clara Mathilda Laura 
Mariana (1816) oäkta Mariana 
Olina (1824) oäkta Sofia Olina 

1831-1845 

Andrea (1841) bonde Andrea Margreta 
Augustina (1843) bonde Juliana Augustina 
Beda (1841) gästgivare Beda Corona 
Bernhardina (1842) kofferdikapten Ida Bernhardina 
Brunhilda (1842) löjtnant Tekla Brunhilda 
Carlanda (1842) nybyggare Maria Carlanda 
Concordia (1838) löjtnant Concordia Fredrika Rosalie 
Corona (1841) gästgivare Beda Corona 
Edla (1845) nybyggare Edla Aurora 
Eliana (1841) övrig Eliana 
Emelina (1844) oäkta Emelina Kristina 
Eugenia (1833) bonde Eugenia 
Evelina (1844) sockenfärgare Evelina Christina 
Georgina (1845) övrig Selma Georgina 
Hanna (1842) inspektor Hanna Mathilda 
Henrika (1845) kakelugnsmakare Lovisa Henrika 
Hilma (1844) postmästare Hilma 
Hulda (1843) sockenfärgare Anna Hulda 
Ida (1839) kofferdikapten Ida Theresia 
Isabella (1845) kapten Carolina Isabella 
Jacobina (1836) skomakare Jacobina 
Julia (1835) häradshövding Julia 
Laurentia (1831) häradsskrivare Ulrica Laurentia 
Luci(n)a (1843) övrig Luci(n)a Fredrika 

(troligen sergeant) 
Lydia (1842) doktor Lydia Teresia Eugenia 
Memea (1845) skomakare Helena Memea 
Monica (1838) bonde Sara Monika 
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Nicolina (1842) övrig Lovisa Nicolina 
(troligen oäkta) 

Nina (1837) kofferdikapten Nina Lovisa 
Olivia (1836) handlande Olivia Margreta 
Ottilia (1841) skeppare Sara Ottilia 
Paulina (1843) hyttmästare Augusta Paulina 
Petrina (1831) bonde Petrina 
Petronella (1831) v. organist Erika Petronella 
Rosalie (1838) löjtnant Concordia Fredrika Rosalie 
Rosina (1841) kronolänsman Rosina 
Selma (1840) inspektor Selma Gustava 
Tekla (1842) löjtnant Tekla Brunhilda 
Theresia (1832) häradshövding Ulrica Theresia 
Thilda (1845) bonde Thilda Maria 
Victoria (1839) inspektor Ida Victoria 

1846-1860 

Adelaide (1846) inhyses Hanna Adelaide 
Adele (1859) kammarskrivare Maria Fredrika Adele 
Adelgunda (1851) brukssmed Adelgunda Christina 
Adolfina (1846) inspektor Maria Adolfina 
Agnes (1857) garvare Agnes Maria 
Alexandra (1853) arbetare Alexandra Josefina 
Aline (1857) inspektor Emilie Aline 
Alma (1847) handlande Alma Olivia 
Amelie (1854) lantmätare Amelie 
Aqvilina (1857) inhyses Aqvilina Mathilda 
Axelina (1859) f.d. handlande Axelina Theresia 
Bertha (1846) kapten Bertha Victoria 
Betna (1850) bonde Betna Elisabeth 
Betty (1850) handlande Betty Katrina 
Blända (1853) kapten Blända Josefina 
Fanny (1849) handlande Fanny Maria 
Fia (1859) bonde Fia Margreta 
Fransiska (1848) v. konsul Fransiska 
Henrietta (1858) dräng Mariana Henrietta 
Janette (1859) oäkta Petronella Janette 
Jenny (1850) kronolänsman Jenny 
Lea (1857) bonde Lea 
Leontina (1854) arbetare Kristina Leontina 
Lina (1860) bonde Lina Fredrica 
Linda (1860) inhyses Linda Axelina 
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Malvina (1854) inhyses Malvina 
Marika (1855) inhyses Brita Marika 
Mina (1854) inhyses Mina 
Märtea (1857) bonde Anna Märtea 
Rosa (1858) bonde Rosa 
Rosalinda (1857) bondeson Eva Rosalinda 
Seraphia (1846) dräng Eva Seraphia 
Theodora (1860) häradsskrivare Alma Theodora 
Theolinda (1858) inhyses Maria Theolinda 
Therese (1858) kofferdikapten Therese Fransiska 
Zorayda (1860) kapten Hilma Aurora Zorayda 

1861-1875 

Abrietta (1862) dräng Anna Abrietta 
Ada (1867) repslagare Ada Fridlin Mathilda 
Adriana (1863) handlande Adriana Viktoria 
Albina (1874) bonde Mathilda Albina 
Alfhilda (1861) inspektor Selma Alfhilda 
Alfronia (1868) inhyses Anna Alfronia 
Alice (1868) bankkamrer Alice Catharina 
Alina (1863) bonde Emelie Alina 
Alinda (1873) inhyses Alinda Lovisa 
Alinia (1864) sågarbetare Alinia 
Alvina (1865) skräddare Alvina Lovisa 
Andriana (1868) handlande Andriana Kristina 
Anetta (1875) nybyggare Augusta Anetta 
Annette (1869) bonde Annette 
Ansgaria (1868) färgare Adelaide Ansgaria 
Benedicta (1868) telegrafassistent Ellen Benedicta 
Beradea (1869) bonde Anna Beradea 
Brigitta (1864) nybyggare Brigitta Karolina 
Brynhilda (1866) målare Olga Sofia Brynhilda 
Calla (1874) nybyggare Calla Aurora 
Claudina (1874) sjöman Helena Claudina 
Edith (1873) patron Edith Elisabeth Bernhardina 
Ehrmina (1873) handlande Anna Ehrmina 
Elfrida (1875) garvaregesäll Emma Elfrida 
Elinda (1875) sågarbetare Elinda Maria 
Eline (1870) bonde Eline Kristine 
Elise (1863) bonde Elise 
Ellen (1865) inspektor Ellen Maria 
Elma (1866) brukssmed Elma Gustava 
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Elvira (1861) telegraf Nanna Elvira 
kommissarie 

Eskilina (1869) handlande Adele Eskilina 
Esperina (1868) bondeson Maria Esperina 
Evangelina (1866) kommissions Selma Clara Evangelina 

lantmätare 
Fina (1874) dräng Fina Erika 
Frida (1866) dräng Frida Magdalena 
Gerda (1868) kommissions Gerda Zuleima 

lantmätare 
Göthilda (1864) handlande Thecla Göthilda 
Hermelina (1872) bleckslagare Hermelina Emerentia 
Hildur (1865) v. konsul Hildur 
Hjelma (1873) bonde Hjelma Fredrika 
Irene (1874) dräng Anna Irene 
Isidora (1866) inhyses Anna Isidora 
Jane (1874) oäkta Jane Helena 
Kristine (1870) bonde Eline Kristine 
Linnea (1870) verksägare Linnea Aline 
Lova (1872) bonde Lova Carolina 
Malachina (1872) bondeson Malachina Agatha 
Minetta (1861) torpare Minetta Adolfina 
Najma (1869) handlande Najma 
Nanna (1861) telegraf Nanna Elvira 

kommissarie 
Nanny (1870) oäkta Nanny 
Netty (1874) skomakare Netty Magdalena 
Olga (1866) målare Olga Sofia Brynhilda 
Otteria (1869) bonde Anna Otteria 
Ottilda (1870) bonde Linda Ottilda 
Paula (1873) telegrafassistent Ragnhild Paula 
Ragnhild (1873) telegrafassistent Ragnhild Paula 
Rosalia (1875) sjöman Anna Rosalia Fredrika 
Sally (1870) kommissions Sally Naima Alfrida 

lantmätare 
Severina (1870) bonde Magdalena Severina 
Signe (1864) rektor Signe 
Sofie (1867) källarmästare Adelaide Sofie 
Stefania (1875) musikant Stefania Elisabet 
Svea (1868) skeppsklarerare Svea 
Teodolinda (1863) bondeson Lovisa Theodolinda 
Thora (1867) konsul Thora 
Thyra (1870) veterinärläkare Thyra Regina Karolina 
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Vända (1873) 
Wahlborg (1863) 

Wilma (1861) 
Zenobia (1863) 
Zuleima (1868) 

bondeson 
övrig 

Vända Helena 
Elin Wahlborg 

(troligen inspektor) 
bonde 
bonde 
kommissions
lantmätare 

Wilma Theresia 
Hilma Zenobia 
Gerda Zuleima 

1876-1890 

Adelia (1883) bondeson Sanna Adelia 
Adina (1884) bonde Dagmar Adina 
Agda (1882) bonde Agda Emilia 
Agenda (1887) arbetare Kristina Agenda 
Agna (1889) arbetare Agna Lovisa 
Agnesia (1883) bonde Selma Agnesia 
Agunda (1886) arbetare Evelina Agunda 
Aida (1889) skeppsklarerare Aida Teresia 
Aina (1876) häradsskrivare Aina Helena 
Alberta (1877) oäkta Nancy Alberta 
Alda (1889) bokhållare Alda Lovisa 
Alfina (1889) vaktmästare Hilma Emmy Alfina 
Alfrida (1876) maskinist Olga Alfrida Eleonora 
Alida (1884) gårdsägare Hildur Alida Alexandra 
Alvira (1882) oäkta Alvira Charlotta 
Amandia (1885) bonde Elin Amandia 
Amy (1882) inspektor Amy Concordia 
Angles (1886) bondeson Angles Josefina 
Anne (1890) bonde Anne Viktoria 
Anny (1883) torpare Anny Johanna 
Antoinette (1879) kapten Enny Antoinette 
Arvida (1882) arbetare Anna Arvida 
Aslög (1886) arbetare Aslög 
Bertie (1886) bonde Bertie Adelina 
Birgitta (1880) arbetare Birgitta Karolina 
Callista (1887) arbetare Hilma Callista 
Celie (1889) arbetare Celie Nancy 
Charlotte (1877) inspektor Charlotte 
Constance (1889) sjökapten Anna Ester Constance 
Courumame (1877) bonde Edla Courumame 
Dagmar (1876) inspektor Dagmar Helena 
Dagny (1884) urmakare Dagny Sofia Viktoria 
Dahlia (1884) målare Dahlia Cecilia 
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Davida (1879) bokhållare Davida Johanna 
Elida (1885) faktor Elida Amanda Ingeborg 
Elinora (1889) arbetare Emma Elinora Alinda 
Elisa (1876) inhyses Hilda Elisa 
Elna (1877) bagare Elna Valborg 
Elsie (1887) faktor Hildur Elsie Valfrida 
Emmy (1877) fanjunkare Emmy Johanna Aurora 
Enny (1879) kapten Enny Antoinette 
Erie (1887) bondeson Erie Matilda 
Estrid (1883) handlande Estrid Bernhardina 
Flora (1886) arbetare Flora Hildur Carolina 
Fridlin (1883) faktor Fridlin Amanda 
Gladys (1887) arbetare Gladys Maria 
Gunhild (1890) förvaltare Gunhild Maria 
Gurli (1876) jägmästare Gurli Sofia Signe Charlotta 
Götha (1890) bonde Götha Hildegard 
Hally (1882) bonde Hally Eufrosyna 
Hannie (1887) skräddare Hannie Cecilia 
Hedvika (1885) bondemåg Adelina Hedvika 
Heidi (1887) bonde Heidi Alfrida 
Helga (1881) handlande Signe Helga Kristina 
Henny (1882) bokhållare Henny Katarina 
Hildegard (1877) handlande Elin Catharina Hildegard 
Hildi (1890) arbetare Hildi Adolfina 
Hildiga (1884) arbetare Anna Hildiga 
Hilga (1889) bonde Hilga Maria 
Urna (1880) kopparslagare lima Matilda 
Ines (1888) sågarbetare Ines Margreta 
Irma (1888) maskinist Irma Zenobia 
Jensine (1889) arbetare Hildur Jensine 
Konstantia (1882) bokhållare Elvira Konstantia 
Korentia (1890) handlande Sanna Korentia 
Kornelia (1886) skomakare Elna Kornelia 
Laurina (1886) sågarbetare Maria Laurina 
Lavinia (1880) bondemåg Lavinia Rediviva 
Lelli (1888) inhyses Lelli Mathilda 
Leontine (1883) förvaltare Anna Gustava Leontine 
Lilly (1878) maskinist Lilly Wilhelmina 
Livia (1882) bonde Livia Augusta 
Mallelina (1885) torpare Mallelina Ottilia 
Manderia (1883) bonde Christina Manderia 
Manny (1889) bonde Manny Helena 
Marie (1881) bonde Agnes Marie 
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Maurina (1885) arbetare Magdalena Maurina 
Maurinda (1886) bonde Lilly Maurinda 
Medora (1880) nybyggare Jenny Medora 
Menny (1883) bonde Menny Alice 
Milda (1879) inhyses Milda Maria 
Mimmi (1880) dräng Mimmi Maria 
Minette (1880) bondeson Augusta Minette 
Minetty (1885) inhyses Minetty 
Minna (1887) bonde Minna Emilia 
Molly (1885) arbetare Molly Lovisa 
Nancy (1877) oäkta Nancy Alberta 
Nelly (1888) bonde Nelly Concordia 
Ninny (1886) faktor Ninny Gustava 
Oline (1890) bonde Anny Oline 
Patentia (1877) bondemåg Magdalena Patentia 
Potentia (1878) bonde Mathilda Potentia 
Rediviva (1880) bondemåg Lavinia Rediviva 
Rosetta (1882) inhyses Olga Rosetta 
Ruth (1886) bonde Ruth Ingeborg 
Sandra (1885) arbetare Sandra Selima 
Sanna (1883) bondeson Sanna Adelia 
Selima (1880) arbetare Maria Selima 
Seiina (1876) bokhållare Anna Selina 
Semiria (1886) inhyses Semiria Viktoria 
Servina (1888) bonde Lilly Servina 
Signhild (1889) arbetare Signhild Eugenia 
Sirena (1886) bonde Sirena Fredrika 
Siri (1876) målare Siri Vilhelmina 
Sylvia (1888) bonde Hanna Sylvia 
Tilma (1890) bondeson Tilma Erika 
Tonia (1890) bonde Olga Tonia 
Valfrida (1887) bonde Dagmar Valfrida 
Ventea (1888) skomakare Nanna Ventea 
Vera (1881) grosshandlare Vera Margreta 
Verna (1888) skeppsklarerare Verna Maria 
Victorina (1885) bonde Helena Victorina 
Viva (1889) kronolänsman Viva Gunilla 
Zebonia (1888) arbetare Agda Zebonia 
Zulerina (1889) inhyses Nanny Zulerina 
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Pojknamn Faderns yrke Namnsträngen 

1791-1815 

Alte (1807) skräddare Alte 
Georg (1809) övrig Georg 
Joachim (1811) häradshövding Daniel Joachim 
Julius (1813) häradshövding Alexander Julius 
Justus (1812) övrig (studiosus) Justus Theodor 
Knut (1815) bonde Johan Knut 
Ludvig (1812) nådespredikant Israel Ludvig 
Mauritz (1804) avi. postmästare Carl Mauritz 
Nicanor (1812) kofferdikapten Nicanor 
Paulus (1797) inhyses Paulus 
Uno (1812) skräddare Carl Uno 
Wictor (1812) v. häradshövding Wictor 

1816-1830 

Adrian (1823) oäkta Bror Ernst Adrian 
Albert (1829) bonde Gustaf Albert 
Alfred (1823) oäkta Wictor Alfred 
Alfrid (1825) avi. fältkamrer Carl Alfrid 
Antonius (1828) bonde Antonius 
Arndt (1816) bonde Arndt Ludvig 
Bror(1823) oäkta Bror Ernst Adrian 
Bruno (1821) landsfiskal Bruno August 
Conrad (1827) bokhållare Conrad 
Constantin (1820) bonde Constantin 
Edvard (1823) kofferdikapten Edvard 
Eliafer (1823) övrig (herr) Ernst Eliafer 
Elis (1828) dräng Jonas Elis 
Enoch (1821) bonde Enoch 
Ernst (1823) övrig (herr) Ernst Eliafer 
Evert (1818) fältväbel Evert Johan 
Fabian (1819) bonde Jacob Fabian 
Florentin (1826) inhyses Florentin 
Frans (1816) häradshövding Frans Josua 
Fridolf (1828) soldat Carl Fridolf 
Josua (1816) häradshövding Frans Josua 
Leander (1826) bonde Jonas Leander 
Noach (1825) sågdräng Nils Noach 
Oskar (1819) löjtnant Nils Ulrik Oskar 
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Otto (1821) 
Richard (1818) 
Robert (1818) 
Walfrid (1827) 

Willehad (1820) 

1831-1845 

bonde 
ingenjör 
kofferdikapten 
v. kommissions
lantmätare 
landsfiskal 

Algot (1844) 
Amos (1835) 
Augustinus (1834) 
Bernadotte (1837) 
Brynolf (1844) 
Casper (1837) 
Charon (1841) 

Ferdinand (1843) 
Harald (1845) 
Hjalmar (1840) 
Hugo (1843) 
James (1842) 
John (1840) 
Leonard (1834) 
Leontius (1845) 
Leopold (1839) 
Niklas (1837) 
Olius (1842) 
Theodard (1835) 

Tiller (1840) 
William (1840) 

18464860 

bruksförvaltare 
f. bonde 
nämndeman 
bonde 
kapten 
övrig 
nämndeman 
(bonde) 
kapten 
postförvaltare 
kofferdikapten 
inspektor 
kapten 
kofferdikapten 
kapten 
nybyggarson 
skomakare 
hyttdräng 
bondeson 
kommissions
lantmätare 
kofferdikapten 
kofferdikapten 

Albin (1854) 
Amandus (1849) 
Androw (1857) 
Anshelm (1856) 
Baptist (1856) 
Cicero (1860) 
Cleopas (1854) 

bonde 
f.d. gästgivare 
sjöman 
tunnbindare 
korpral 
korpral 
övrig 
(troligen oäkta) 

Otto 
Richard 
Robert 
Walfrid Olof 

Carl Fredric Willehad 

Algot Walfrid 
Amos (Theodor) 
Augustinus Magnus 
Petter Bernadotte 
Oscar Brynolf 
Casper 
Erik Charon 

Axel Ferdinand 
Harald 
Hjalmar Tiller 
Bernhard Hugo 
James Theodor 
John William 
Mathias Leonard 
Pehr Leontius 
Johan Leopold 
Olof Niklas 
Olius 
August Theodard 

Hjalmar Tiller 
John William 

Johan Albin 
Ludvig Amandus 
Androw 
Anshelm Olof Lorentz 
Olof Baptist 
August Cicero 
Emil Cleopas 

261 



Edvin (1850) inhyses Johan Edvin 
Elind (1858) skeppare Robert Elind 
Engelbert (1857) furir Johan Engelbert 
Engelbrekt (1853) handlande Edvard Engelbrekt 
Ernfrid (1847) kapten Clas Ernfrid 
Filip (1848) skomakare Frans Filip 
Fritjof (1855) oäkta Carl Fritjof 
Fritz (1850) bagare och källar Fritz August 

mästare 
Gottfrid (1851) oäkta Johan Gottfrid 
Gotthard (1846) furir Ludvig Gotthard 
Haldon (1856) inhyses Jonas Haldon 
Helmer (1857) häradshövding Carl Helmer Leonard 
Hilfrid (1851) kofferdikapten Pontus Hilfrid 
Laurentius (1846) skeppare Laurentius 
Lennart (1857) handlande Johan Lennart 
Leo (1854) bonde Leo 
Pontus (1851) kofferdikapten Pontus Hilfrid 
Rudolf (1856) v. konsul Olof Rudolf 
Seth (1850) v. konsul Seth Johan 
Sigfrid (1854) kapten Carl Sigfrid 
Thurfrid (1855) kapten Knut Thurfrid 
Tobias (1854) nybyggare Tobias 
Tycko (1858) handlande Tycko Abraham 
Valdemar (1855) lantmätare Erik Valdemar 
Valentin (1856) läkare / doktor Seth Valentin 
Verner (1859) bonde Verner 
Vilmar (1860) länsman Vilmar 

1861-1875 

Adonius (1863) organist Trogott Adonius 
Aldon (1866) inhyses Petter Aldon 
Almar (1869) oäkta Almar 
Amatus (1864) inhyses Mathias Amatus 
Andro (1864) inhyses Andro 
Arthur (1866) inspektor Oskar Arthur 
Ascanio (1864) telegraf Natty Ascanio 

kommissarie 
Asser (1870) telegrafassistent Olof Asser 
Benedictus (1871) oäkta Frans Benedictus 
Cletus (1867) arrendator Cletus 
Columbus (1866) skeppare Johan Columbus 
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Delias (1873) bondeson Frans Delias 
Einar (1874) läroverksadjunkt Einar 
Elof(1874) torpare Axel Elof 
Eugen (1864) torpare Carl Eugen 
Friord (1868) bonde Anders Friord 
Gereon (1862) oäkta Gereon 
Hedvik (1873) inhyses Petter Hedvik 
Henning (1866) tullförvaltare Henning Bernhard 
Heribert (1867) bonde Magnus Heribert 
Hildegard (1865) handlande Frithiof Hildgard 
Ivar (1864) konsul Ivar 
Jens (1874) bondeson Jens Olof 
Junior (1864) bonde August Junior 
Linus (1872) torpare Nils Linus 
Loth (1862) bonde Loth Albin 
Manny (1874) bonde Johan Manny 
Melcher (1872) kopparslagare Johan Melcher 
Natty (1864) telegraf Natty Ascanio 

kommissarie 
Nestor (1875) bondeson Nestor Gotthard 
Odier (1862) skollärare Knut Odier 
Ossian (1863) arbetare Claes Ossian 
Petro (1864) inhyses Herman Petro 
Ragnar (1875) sjökapten Olof Erik Ragnar 
Rector (1867) bonde Johan Rector 
Ruben (1871) oäkta Nils Ruben 
Rubert (1875) inhyses Nils Rubert 
Rubin (1874) torpare Carl Rubin 
Sannfrid (1874) oäkta Sannfrid 
Secundus (1875) arbetare Johan Secundus 
Severin (1867) torpare Axel Severin 
Sigurd (1866) inspektor Carl Sigurd 
Stefanus (1866) bonde Stefanus 
Sten (1874) nybyggare Olof Sten 
Svante (1862) inhyses Petter Svante 
Theofil (1869) lantmätare August Theofil 
Thor (1869) veterinärläkare Thor Erik Engelbrecht 
Thure (1875) assistent Thure Axel 
Trogott (1863) organist Trogott Adonius 
Wohlrath (1875) handlande Erik Wohlrath 
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1876-1890 

Abdon (1879) 
Abner (1888) 
Ade (1885) 
Agaton (1883) 
Agnar (1888) 
Alarik (1888) 
Albion (1885) 
Alexis (1887) 
Alexius (1884) 
Alf (1885) 
Allan (1889) 
Alvar (1886) 
Amor (1882) 
Andre (1885) 
Anfrid (1884) 
Anner (1884) 
Anser (1886) 
Ansgarius (1876) 
Antoni (1883) 
Ardent (1882) 
Beriam (1890) 
Berndt (1883) 
Berner (1886) 
Bertil (1879) 
Bider (1878) 
Birger (1882) 
Botolf (1886) 
Botvid (1877) 
Claudius (1882) 
Cyrillus (1883) 
Dannevid (1880) 
Duncan (1889) 
Eberhard (1880) 
Edmund (1886) 
Egner(1885) 
Egon (1890) 
Eliam (1885) 
Ellery (1887) 
Elliot (1885) 
Elmfrid (1890) 
Ender (1890) 

inhyses Jonas Abdon 
bonde Karl Abner 
bonde Carl Ade 
bonde Johan Agaton 
arbetare Agnar Bernhard 
arbetare Sven Hartvig Alarik 
sjöman Klas Albion 
fältjägare Emil Alexis 
kopparslagare Sigfrid Alexius 
kronolänsman Alf 
arbetare Karl Allan 
arbetare Alvar 
arbetare Georg Amor 
oäkta Andre Leonard 
inhyses Carl Anfrid 
inhyses Johan Anner 
bonde Karl Anser 
buntmakare Trogott Ansgarius 
bonde Gustaf Antoni 
repslagare Johan Ardent 
bonde Knut Beriam 
jägmästare Berndt Napoleon 
bondeson Berner Alexius 
kommissarie Sven Bertil 
nybyggarson Bider Ferdinand 
handlande Birger Leopold 
bonde Jonas Botolf 
bonde Anton Botvid 
grosshandlare Anders Claudius 
inhyses Carl Cyrillus 
oäkta Johan Dannevid 
arbetare Helge James Duncan 
fanjunkare Nils Otto Eberhard 
bokhållare David Runo Edmund 
arbetare Nils Egner 
inspektor Egon 
bonde Göran Ludvig Eliam 
arbetare Robert Ellery 
handlande Fritz Osvald Elliot 
urmakare Ivan Elmfrid 
bonde Ender Johannes 
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Enfrid (1889) 
Erhard (1883) 
Erland (1877) 
Evald (1877) 
Felix (1877) 
Folke (1880) 
Fredrian (1890) 
Frideborg (1886) 
Germund (1887) 
Gideon (1876) 
Gilljam (1889) 
Giovanne (1889) 
Gunnar (1878) 
Gylfe (1883) 
Halger (1887) 
Hampus (1886) 
Hartvig (1884) 
Hedley (1889) 
Heinrich (1877) 
Helgar (1887) 
Henvig (1888) 
Hilarius (1877) 
Hilder (1876) 
Hildor (1880) 
Hilgar (1879) 
Hilmar (1883) 
Hilmer (1878) 
Hygienus (1880) 
Hyrvald (1886) 
Idvard (1886) 
Igner (1886) 
Ingemar (1885) 
Irenes (1883) 
Isidor (1890) 
Isidorus (1890) 
Ivan (1882) 
Ivard (1884) 
Janne (1880) 
Jonard (1881) 
Justius (1887) 
Kaleb (1886) 
Kuno (1890) 
Kämper (1885) 

arbetare 
bonde 
skräddare 
inhyses 
garvare 
lärarkollega 
oäkta 
bonde 
handlande 
arrendator 
bonde 
apotekare 
kronolänsman 
oäkta 
snickare 
åkare 
bonde 
inhyses 
fotograf 
bonde 
bondemåg 
skräddare 
torpare 
bonde 
bonde 
arbetare 
inhyses 
skräddare 
bonde 
arrendator 
oäkta 
bonde 
faktor 
gårdsägare 
arbetare 
tullroddare 
arbetare 
inhyses 
arbetare 
järnarbetare 
bonde 
bonde 
bonde 

Knut Enfrid 
Johan Erhard 
Johan Erland 
Per Evald 
Knut August Felix 
Folke 
August Fredrian 
Manfred Frideborg 
Sven Germund 
Erik Gideon 
Olof Gilljam 
Axel Ossian Giovanne 
Gunnar 
Seth Johan Gylfe 
Protus Halger 
Johan Rudolf Hampus 
Algot Hartvig 
Hedley Hjalmar 
Heinrich Oswald 
Jonas Helgar 
Fritz Henvig 
Otto Ty eko Hilarius 
Carl Hilder 
Isak Hildor 
Anton Hilgar 
Richard Hilmar 
Gustaf Hilmer 
Ivar Hygienus 
Olof Hyrvald 
Loth Idvard 
Jonas Igner 
Johan Ingemar 
John Irenes 
Pontus Isidor 
Helge Isidorus 
Ivan Viktor 
Nils Ivard 
Janne 
Nils Jonard 
Ferdinand Julius Justius 
Johan Kaleb 
Karl Kuno 
Jonas Kämper 
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Lambert (1889) bondeson 
Linius (1881) sågställare 
Lothard (1876) arrendator 
Louis (1887) slöjdlärare 
Malter (1887) arbetare 
Mandis (1888) bonde 
Mandor (1889) arbetare 
Mandus (1886) bonde 
Manfred (1885) bonde 
Manfrid (1882) arbetare 
Manne (1890) bonde 
Marcellus (1884) inhyses 
Marinus (1884) kapten 
Max (1879) sjöman 
Meidell (1884) faktor 
Metodius (1890) arbetare 
Napoleon (1879) skriftlärare 
Obed (1886) arrendator 
Oswald (1877) fotograf 
Paulinus (1883) inhyses/torpare 
Pedro (1883) bonde 
Phocas (1880) inhyses 
Primus (1878) arbetare 
Protus (1887) snickare 
Rinaldo (1879) sjöman 
Roland (1889) bonde 
Rolf (1877) kommissions

lantmätare 
Runo (1886) bokhållare 
Selmer (1888) handlande 
Sem (1887) garvare 
Servatius (1890) bokhållare 
Signar (1885) sågarbetare 
Signer (1889) bonde 
Simeon (1879) inhyses 
Sixten (1880) arbetare 
Sverker (1889) inhyses 
Sylvester (1889) arbetare 
Thorfrid (1886) garvare 
Thorsten (1881) kronolänsman 
Titus (1884) skomakare 
Tönnes (1889) arbetare 
Valdemir (1890) faktor 

Olof Lambert 
Knut Linius 
Robert Lothard 
Louis Karl 
Johan Malter 
Anton Mandis 
Mandor Alexander 
Gustaf Mandus 
Manfred 
Karl Manfrid 
Manne 
Claes Marcellus 
Gustaf Marinus 
Max Rinaldo 
Ivan Meidell 
Manfrid Metodius 
Jakob Kristian Napoleon 
Axel Obed 
Heinrich Oswald 
Algot Paulinus 
Nils Pedro 
Frans Phocas 
Primus Rubin 
Protus Halger 
Max Rinaldo 
Nils Roland 
Rolf Hjalmar 

David Runo Edmund 
Karl Selmer 
Sem Johan Daniel 
Sten Servatius 
Gustaf Signar 
Karl Signer 
Karl Simeon 
Sixten Eugene 
Sverker Emanuel 
Nils Sylvester 
Thorfrid 
Thorsten 
Artur Vilhelm Titus 
Karl Tönnes 
Eskil Valdemir 
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Valfred (1888) 
Varnard (1887) 
Vider (1887) 
Vienoff (1881) 
Viger (1885) 
Vigilius (1884) 
Vigo (1886) 
Viktori(n)us (1885) 
Vilfrid (1890) 
Willgott (1887) 
Vilmer (1883) 
Vinard (1884) 
Vingolf (1886) 
Yngve (1889) 
Zebulon (1889) 
Åke (1878) 

bonde Bror Valfred 
bonde Anton Varnard 
bonde Gustaf Vider 
arbetare Frans Vienoff Alexander 
bonde Carl Viger 
arbetare Gustaf Adolf Vigilius 
torpare Karl Vigo 
skomakare Richard Viktori(n)us 
bondeson Johan Vilfrid 
bonde Johan Willgott 
inhyses Gustaf Vilmer 
bonde Gustaf Vinard 
kopparslagare Ernst Vingolf 
torpare Yngve Andreas 
bonde Axel Zebulon 
kollega Åke 
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Bilaga 2 

De tjugo vanligaste flick- och pojknamnen lin
der de sex tidsperioderna 

Tabell 20 
Frekvenstabell över de tjugo vanligaste flick- och pojknamnen under 
de sex tidsperioderna. 

1791-1815 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Catharina 446 10,0 1) Johan 441 13,5 
2) Anna 439 9,8 2) Anders 327 10,0 
3) Marg(a)reta 438 9,8 3 ) Olof 310 9,5 
4) Christina 434 9,7 4) Per 303 9,3 
5) Magd(a)lena 331 7,4 5) Jonas 297 9,1 
6) Brita 305 6,8 6) Nils 209 6,4 
7) Maria 268 6,0 7) Lars 207 6,3 
8) Eva 216 4,8 8) Gustaf 199 6,1 
9) Sara 206 4,6 9) Erik 177 5,4 
10) Cajsa 167 3,7 10) Carl 166 5,1 
11) Marta 159 3,5 11) Jacob 76 2,3 
12) Greta 142 3,2 12) Petter 51 1,6 
13) Lisa 136 3,0 13) Anton 46 1,4 
14) Stina 101 2,3 14) Sven 41 1,2 
15) Helena 99 2,2 15) Fredrik 38 1,2 
16) Lovisa 94 2,1 16) Johannes 27 0,8 
17) Elisabet 88 2,0 17) Vilhelm 26 0,8 
18) Fredrika 65 1,4 18) Hans 24 0,7 
19) Ulrica 63 1,4 19) Östen 21 0,6 
20) Lena 31 0,7 20) Daniel 17 0,5 
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1816-1830 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Catharina 362 8,1 1) Johan 416 12,6 
2) Anna 338 7,6 2) Carl 266 8,1 
3) Lovisa 284 6,4 3) Olof 247 7,5 
4) Christina 271 6,1 4) Per 230 7,0 
5) Maria 244 5,5 5) Nils 206 6,2 
6) Eva 220 4,9 6) Jonas 201 6,1 
7) Marg(a)reta 207 4,6 7) Anders 198 6,0 
8) Magd(a)lena 204 4,6 8) Anton 196 5,9 
9) Brita 178 4,0 9) Gustaf 190 5,8 
10) Johanna 175 3,9 10) Lars 157 4,8 
11) Fredrika 174 3,9 11) Erik 121 3,7 
12) Helena 168 3,8 12) Petter 120 3,6 
13) Sara 149 3,3 13) Johannes 118 3,6 
14) Cajsa 146 3,3 14) Vilhelm 56 1,7 
15) Marta 141 3,1 15) August 54 1,6 
16) Carolina 131 2,9 16)Jacob 53 1,6 
17) Erika 97 2,2 17) Ulrik 35 1,1 

Greta 97 2,2 18) Fredrik 30 0,9 
19) Elisabet 93 2,1 19) Ludvig 21 0,6 
20) Ulrica 79 1,8 20) Samuel 20 0,6 
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1831-1845 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 354 7,9 1) Johan 417 12,0 
2) Lovisa 342 7,6 2) Anton 269 7,8 
3) Carolina 251 5,6 3) Carl 252 7,3 
4) Eva 249 5,5 4) Olof 233 6,8 
5) Fredrika 238 5,3 5) Per 182 5,3 
6) Marg(a)reta 219 4,9 6) Jonas 179 5,2 
7) Christina 218 4,8 7) Gustaf 176 5,1 
8) Maria 215 4,8 8) Johannes 172 5,0 
9) Johanna 184 4,1 9) Nils 163 4,8 
10) Cath(a)rina 181 4,0 10) August 129 3,8 
11) Helena 168 3,7 11) Erik 126 3,6 
12) Cajsa 141 3,1 12) Anders 118 3,4 
13) Greta 136 3,0 13) Lars 116 3,3 
14) Brita 131 2,9 14) Petter 111 3,2 
15) Sara 124 2,8 15) Nicanor 76 2,2 
16) Mathilda 118 2,6 16) Vilhelm 74 2,1 
17) Magd(a)lena 112 2,5 17) Jacob 42 1,2 
18) Eufrosyna 104 2,3 18)Joachim 39 1,1 
19) Erika 82 1,8 19) Ulrik 37 1,1 
20) Ulrika 70 1,6 20) Mikael 33 0,9 
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1846-1860 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 487 8,8 1)Johan 572 12,3 
2) Lovisa 431 7,8 2) Anton 336 7,2 
3) Carolina 390 7,1 3) Olof 313 6,7 
4) Christina 346 6,3 4) Carl 301 6,5 
5) Maria 324 5,9 5) Jonas 241 5,2 
6) Marg(a)reta 248 4,5 6) Gustaf 201 4,3 
7) Fredrika 230 4,2 7) Johannes 182 3,9 
8) Johanna 227 4,1 8) Nils 191 4,1 
9) Eva 223 4,0 9) Per 159 3,4 
10) Helena 179 3,2 10) August 153 3,3 
11) Emma 156 2,8 11) Anders 149 3,2 
12) Mathilda 147 2,7 12) Petter 136 2,9 
13) Cath(a)rina 135 2,4 13) Lars 133 2,8 
14) Ida 119 2,2 14) Oskar 112 2,4 
15) Clara 102 1,8 15) Erik 101 2,2 
16) Amanda 98 1,8 16) Nicanor 88 1,9 
17) Eufrosyna 88 1,6 17) Vilhelm 61 1,3 
18) Sara 78 1,4 18) Ludvig 59 1,3 
19) Elisabet 76 1,4 19) Alfred 50 1,1 

Greta 76 1,4 Edvard 50 1,1 
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1861-1875 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Anna 713 9,0 1) Johan 826 12,0 
2) Maria 542 6,8 2) Carl 576 8,4 
3) Lovisa 511 6,5 3) Olof 365 5,3 
4) Carolina 485 6,1 4) Nils 332 4,8 
5) Christina 426 5,4 5) Gustaf 308 4,5 
6) Fredrika 327 4,1 6) Anton 287 4,1 
7) Marg(a)reta 281 3,5 7) Jonas 266 3,9 
8) Emma 242 3,1 8) Johannes 213 3,1 
9) Johanna 233 2,9 9) August 211 3,1 
10) Helena 232 2,9 10) Oskar 168 2,4 
11) Eva 203 2,6 11) Viktor 157 2,3 
12) Ida 194 2,4 12) Petter 154 2,2 
13) Augusta 166 2,1 13) Frans 141 2,0 
14) Viktoria 136 1,7 14) Per 131 1,9 
15) Mathilda 135 1,7 15) Anders 123 1,8 
16) Elisabet 127 1,6 16) Edvard 119 1,7 

Selma 127 1,6 17) Erik 115 1,7 
18) Hulda 121 1,5 18) Alfred 113 1,6 
19) Catharina 110 1,4 Lars 113 1,6 
20) Amalia 106 1,3 20) Al(l)got(t) 109 1,6 
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1876-1890 
Flicknamn Antal Andel i % Pojknamn Antal Andel i % 

1) Maria 772 6,7 1) Johan 1283 11,4 

2) Anna 719 6,2 2) Karl 935 8,3 

3) Carolina 539 4,7 3) Nils 556 4,9 

4) Christina 525 4,6 4) Gustaf 439 3,9 

5) Lovisa 487 4,2 5) Olof 400 3,6 
6) Marg(a)reta 352 3,1 6) Jonas 299 2,7 

7) Helena 306 2,7 7) Oskar 297 2,6 
8) Fredrika 275 2,4 8) Frans 257 2,3 

9) Johanna 273 2,4 9) Hjalmar 227 2,0 

10) Jenny 255 2,2 10) Albin 206 1,8 
11) Viktoria 252 2,2 11) Axel 192 1,7 

12) Emma 231 2,0 12) August 189 1,7 

13) Elisabet 220 1,9 13) Arvid 186 1,7 

14) Hulda 208 1,8 14) Anton 179 1,6 

15) Alma 183 1,6 15) Andreas 174 1,5 

16) Augusta 180 1,6 16) Per 166 1,5 

17) Hilda 167 1,4 17) Hugo 147 1,3 

18) Ida 160 1,4 18) Edvard 145 1,3 

19) Eva 154 1,3 19) Viktor 144 1,3 

20) Ester 148 1,3 20) Helmer 142 1,3 

Källa: Födelse- och dopbok från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, 
Umeå universitet.. 
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Bilaga 3 

Förekomsten av minst två dopnamn per barn 

Bilagan visar förekomsten av minst två dopnamn per barn. Re
dovisningen sker i form av två tabeller, en för flickor och en för 
pojkar, där siffrorna redovisas i absoluta tal. Samtidigt utgör 
tabell 21 och 22 beräkningsunderlaget för de procentsatser som 
redovisas i tabellerna 10 och 11. 

Tabell 21 
Förekomsten av minst två dopnamn per flicka i de olika sociala skikten. 
Absoluta tal. 

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 
Det högre borgerskapet 19 av 24 26 av 38 29 av 45 27 av 38 39 av 50 60 av 82 
Det lägre borgerskapet 59 av 82 42 av 59 44 av 69 61 av 83 95 av 104 177 av 179 
Kvalificerade arbetare 286 av 363 187 av 256 143 av 208 141 av 211 252 av 300 391 av 415 
Okvalificerade arbetare 38 av 48 53 av 71 48 av 85 73 av 113 270 av 307 985 av 1034 
Besuttna agrara skikt 701 av 991 1073 av 1508 971 av 1339 1097 av 1523 1920 av 2234 3022 av 3161 
Obesuttna agrara skikt 142 av 198 368 av 470 440 av 618 708 av 1039 910 av 1109 749 av 791 
Barn till ogifta mödrar 63 av 91 68 av 94 78 av 105 115 av 169 146 av 171 149 av 163 
Övriga 613 av 915 87 av 142 160 av 261 185 av 306 33 av 43 14 av 14 

Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet.. 

Tabell 22 
Förekomsten av minst två dopnamn per pojke i de olika sociala skikten. 
Absoluta tal-

1791-1815 1816-1830 1831-1845 1846-1860 1861-1875 1876-1890 
Det högre borgerskapet 16 av 22 28 av 44 21 av 33 25 av 42 39 av 53 55 av 75 
Det lägre borgerskapet 22 av 77 28 av 56 34 av 67 51 av 89 85 av 119 175 av 203 
Kvalificerade arbetare 93 av 354 84 av 233 90 av 194 103 av 225 194 av 268 411 av 463 
Okvalificerade arbetare 19 av 65 36 av 79 35 av 86 44 av 110 228 av 332 989 av 1148 
Besuttna agrara skikt 151 av 1016 341 av 1499 362 av 1290 470 av 1652 1133 av 2319 2467 av 3363 
Obesuttna agrara skikt 44 av 231 179 av 487 217 av 638 409 av 1090 645 av 1196 617 av 814 
Barn till ogifta mödrar 52 av 97 65 av 101 68 av 107 100 av 179 113 av 192 133 av 166 
Övriga 93 av 990 40 av 116 75 av 267 76 av 327 20 av 43 13 av 21 
Källa: Kyrkböcker från Skellefteå 1791-1890, Demografiska databasen, Umeå 
universitet.. 
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Bilaga 4 
Nya dopnamn som sprids snabbt 

I bilagan redovisas de nya dopnamn som sprids snabbt. Nam
nen sorteras i alfabetisk ordning inom de olika sociala gruppe
ringarna utifrån tillhörigheten av introduktionsbelägget. I den 
första kolumnen under både flicknamns- och pojknamnsdelen 
anges det nya dopnamnet samt årtal för introduktionen. I den 
andra kolumnen redovisas faderns yrkesbeteckning på grund
val av introduktionsbelägget. 

Flicknamn 

Borgerskapet 
Alice (1868) 
Amanda (1818) 
Amy (1882) 
Ida (1839) 
Henny (1882) 
Mathilda (1812) 
Selma (1840) 

Arbetargruppen 
Lilly (1878) 

Agrara skikt 
Adina (1884) 
Agda (1882) 
Alida (1884) 
Annette (1869) 
Anny (1883) 
Clara (1819) 
Lina (1860) 
Linda (1860) 
Ruth (1886) 
Sanna (1883) 

Ogifta mödrar 
Josefina (1824) 
Mariana (1816) 
Nanny (1870) 

bankkamrer 
komminister 
inspektor 
kofferdikapten 
bokhållare 
byggmästare 
inspektor 

maskinist 

bonde 
bonde 
gårdsägare 
bonde 
torpare 
dräng 
bonde 
inhyses 
bonde 
bondeson 

oäkta 
oäkta 
oäkta 

Pojknamn 

Borgerskapet 
Gunnar (1878) 
Leonard (1834) 
Ludvig (1812) 

Arbetargruppen 
Alexius (1884) 
Alvar (1886) 
Manfrid (82) 
Signar (1885) 

Agrara skikt 
Albin (1854) 
Manfred (1885) 
Verner (1859) 

Ogifta mödrar 
Ruben (1871) 

kronolänsman 
kapten 
nådespredikant 

kopparslagare 
arbetare 
arbetare 
sågarbetare 

bonde 
bonde 
bonde 

oäkta 
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Bilaga 5 
Nya dopnamn som inte sprids vidare 

I bilagan redovisas de nya dopnamn som inte sprids vidare. 
Flick- och pojknamnen redovisar var för sig. Namnen återfinns 
alfabetisk ordning inom de olika sociala grupperingarna. Ko
lumn 1 för både flick- och pojknamnen anger vilket det nya 
namnet är och vilket år det introduceras. Kolumn 2 anger fa
derns yrkesbeteckning. 

Flicknamn 

Borgerskapet 
Aida (1889) 
Alda (1889) 
Antoinette (1879) 
Brunhilda (1842) 
Constance (1889) 
Corona (1841) 
Elsie (1887) 
Korentia (1890) 
Verna (1888) 
Viva (1889) 
Zuleima (1868) 

Arbetargruppen 
Agenda (1887) 
Agna (1889) 
Agunda (1886) 
Alinia (1864) 
Ansgaria (1868) 
Aslög (1886) 
Birgitta (1880) 
Callista (1887) 
Celie (1889) 

skeppsklarerare 
bokhållare 
kapten 
löjtnant 
sjökapten 
gästgivare 
faktor 
handlande 
skeppsklarerare 
kronolänsman 
kommissions
lantmätare 

arbetare 
arbetare 
arbetare 
sågarbetare 
färgare 
arbetare 
arbetare 
arbetare 
arbetare 

forts. 

Pojknamn 

Borgerskapet 
Adonius (1863) 
Ascanio (1864) 
Asser (1870) 
Charon (1841) 
Eberhard (1880) 
Germund (1887) 
Giovanne (1889) 
Heinrich (1877) 
Hilfrid (1851) 
Louis (1887) 
Meidell (1884) 
Rolf (1877) 

Runo (1886) 
Servatius (1890) 
Theofil (1869) 
Valdemir (1890) 
Vilmar (1860) 

Arbetargruppen 
Albion (1885) 
Alte (1807) 
Amor (1882) 
Androw (1857) 
Baptist (1856) 
Duncan (1889) 
Ellery (1887) 
Elmfrid (1890) 
Enfrid (1889) 

organist 
telegrafkommissarie 
telegrafassistent 
nämndeman 
fanjunkare 
handlande 
apotekare 
fotograf 
kofferdikapten 
slöjdlärare 
faktor 
kommissions
lantmätare 
bokhållare 
bokhållare 
lantmätare 
faktor 
länsman 

sjöman 
skräddare 
arbetare 
sjöman 
korpral 
arbetare 
arbetare 
urmakare 
arbetare 

forts. 
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Dagny (1884) urmakare Halger (1887) snickare 
Elinora (1889) arbetare Hilmar (1883) arbetare 
Ehrmina (1873) handlande Isidorus (1890) arbetare 
Flora (1886) arbetare Ivard (1884) arbetare 
Gladys (1887) arbetare Jonard (1881) arbetare 
Hildiga (1884) arbetare Julius (1887) järnarbetare 
Laurina (1886) sågarbetare Linius (1881) sågställare 
Maurina (1885) arbetare Malter (1887) arbetare 
Memea (1845) skomakare Max (1879) sjöman 
Molly (1885) arbetare Metodius (1890) arbetare 
Rosalia (1875) sjöman Protus (1887) snickare 
Ulda (1815) sågkarl Rinaldo (1879) sjöman 
Zebonia (1888) arbetare Sylvester (1889) arbetare 

Titus (1884) skomakare 
Tönnes (1889) arbetare 
Vigilius (1884) arbetare 
Viktori(n)us(1885) skomakare 
Vingolf (1886) kopparslagare 

Agrara skikt Agrara skikt 
Abrietta (1862) dräng Ade (1885) bonde 
Agnesia (1883) bonde Aldon (1866) inhyses 
Alfronia (1868) inhyses Amatus (1864) inhyses 
Amandia (1885) bonde Anner (1884) inhyses 
Angles (1886) bondeson Anser (1886) bonde 
Anne (1890) bonde Arndt (1816) bonde 
Beradea (1869) bonde Beriam (1890) bonde 
Calla (1874) nybyggare Bider (1878) nybyggarson 
Carlanda (1842) nybyggare Cyrillus (1883) inhyses 
Courumame (1877) bonde Eliam (1885) bonde 
Eline (1870) bonde Ender (1890) bonde 
Fina (1874) dräng Frideborg (1886) bonde 
Hedvika (1885) bondemåg Gilljam (1889) bonde 
Heidi (1887) bonde Haldon (1856) inhyses 
Hilga (1889) bonde Hedley (1889) inhyses 
Irene (1874) dräng Helgar (1887) bonde 
Kristine (1870) bonde Henvig (1888) bondemåg 
Lavinia (1880) bondemåg Hilgar (1879) bonde 
Lelli (1888) inhyses Hyrvald (1886) bonde 
Lova (1872) bonde Ingemar (1885) bonde 
Mallelina (1885) torpare Janne (1880) inhyses 
Manny (1889) bonde Kaleb (1886) bonde 
Marika (1855) inhyses Kuno (1890) bonde 
Menny (1883) bonde Kämper (1885) bonde 
Minetty (1885) inhyses Mandis (1888) bonde 
Minna (1887) bonde Marcellus (1884) inhyses 
Märtea (1857) bonde Obed (1886) arrendator 

forts. 

277 



Oline (1890) bonde Pedro (1883) bonde 
Otteria (1869) bonde Phocas (1880) inhyses 
Ottilda (1870) bonde Roland (1889) bonde 
Patentia (1877) bondemåg Varnard (1887) bonde 
Rediviva (1880) bondemåg Viger (1885) bonde 
Rosetta (1882) inhyses Vigo (1886) torpare 
Semiria (1886) inhyses Vilmer (1883) inhyses 
Servina (1888) bonde Vinard (1884) bonde 
Sirena (1886) bonde Zebulon (1889) bonde 
Sylvia (1888) bonde 
Tonia (1890) bonde 
Zulerina (1889) inhyses 

Ogifta mödrar Ogifta mödrar 
Jane (1874) oäkta Benedictus (1871) oäkta 
Janette (1859) oäkta Fredrian (1890) oäkta 

Gylfe (1883) oäkta 

Övriga 
Cleopas (1854) övrig 
Eliafer (1823) övrig 
Justus (1812) övrig 
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