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!
Personnamn!i!stadsmiljö.!

En!jämförande!studie!av!två!svenska!städer!vid!1600Ktalets!slut!
%

Av%Katharina%Leibring%&%Kristina%Neumüller%
!
!
!
!
!

Namnskick! och! namnbruk! i! Sveriges! städer! under! stormaktstiden! är! ett!
hittills! ganska! outforskat! område,! inte! minst! vad! gäller! förhållandena! i! de!
många! städer! som!nyanlades!under!1600Ktalet.! Vi! presenterar! här! en! komK
parativ!studie!av!namnskick!och!namnbruk!i!två!unga!städer!vid!1600Ktalets!
slut.! Med! den! vill! vi! bidra! till! ökad! kunskap! om! och! förståelse! av! personK
namnsskicket!i!Sverige!under!tidigmodern!tid,!särskilt!i!olika!typer!av!urbana!
miljöer.! Till! grund! för! uppsatsen! ligger! våra! respektive! projekt! om!personK
namn!under!1600Ktalet;!om!personnamnen!i!Övre!Norrland!(Neumüller)!och!
om!kvinnors!namn!i!övriga!Sverige!(Leibring).!!

Tidigare! forskning!har!behandlat!1600K!och!1700Ktalets!personnamnsK
skick! i!nuvarande!Sverige!ur!olika!aspekter.!Urbana!miljöer!har! framför!allt!
behandlats!av!Arne! Jarrick!och! Johan!Söderberg!(1994),!Gudrun!Utterström!
(1976,!1985,!1995)!och!Lennart!Ryman!(2002).!Området!är!dock!långt!ifrån!
helt!kartlagt.!!

Ett! tjugotal! städer! nyanlades! i! det! svenska! riket! under! 1600Ktalet! (se!
Ahlberg!2005!passim).!Som!undersökningsobjekt!har!vi!valt!två!av!dessa,!en!i!
sydväst,!Borås!i!Västergötland,!och!en!i!nordost,!Luleå!i!Norrbotten.!Ur!kyrkK
böcker! från! 1690Ktalet,! det! tidigaste! decenniet! då! kvinnonamn! konsekvent!
noteras! i! båda! städernas! handlingar,! har! vi! samlat! in! ett! storleksmässigt!
likvärdigt! namnmaterial.! För! att! avgränsa! undersökningen! har! vi! enbart!
använt!oss! av!namn!ur!dopböcker;! att! skrivningen!av!personnamn!varierar!
mellan!olika!källor,! t.ex.!mellan!mantalslängder!och!kyrkböcker,!vid!den!här!
tiden!är!vi!naturligtvis!medvetna!om.!Det!namnmaterial!vi!använt!är!också!av!
begränsad! omfattning! och! undersökningen! pekar! därför! kanske! snarare! på!
tendenser!och!drag!än!klarlägger!städernas!totala!namnskick.!
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Vi!undersöker! såväl! förnamnsförrådet! som!bruket!av! tillnamn!och!hur!
namnfraserna!utformas.!Med!begreppet!namnfras%(se!Wahlberg!1999!s.!106)!
menar!vi!hela!den!textmängd!som!används!för!att!beteckna!en!viss!person!i!
den!aktuella!källan.!Ett!namn!i!egentlig!mening!(förnamn,!patronymikon!eller!
tillnamn)!behöver! inte! ingå! i!namnfrasen,!men!gör! så!ofta.! I! artikeln!diskuK
terar!vi!också!vilka!könsrelaterade! skillnader! som!utifrån!dopböckerna!kan!
urskiljas! i! de! båda! städerna,! både! i! namngivningsmönster! och! i! användK
ningen!av!olika!typer!av!tillnamn.!Självklart!utgör!sättet!att!skriva!namnfraser!
i!dopböckerna! inte!den!enda!sanningen!om!hur!personerna!omtalades! i! sin!
samtid,! men! detta! är! ändå! det! mest! fullständiga! material! som! finns! tillK
gängligt!från!denna!tid!och!det!är!därför!väl!värt!att!undersöka.!Full!klarhet!i!
hur!personer!benämndes!och!omnämndes!i!olika!sammanhang!under!denna!
tidsepok!kommer!vi!dock!aldrig!att!nå.!

!

Historisk!bakgrund!
Borås%

Borås! är! beläget! vid! ån! Viskan! i! socknen! Torpa,! Vedens! härad,! inom! det!
gamla! handelsK! och! hantverksområdet! Sjuhäradsbygden.! Hur! staden! uppK
kommit!och!utvecklats!redogörs!för!i!Lennart!Andersson!Palms!stadshistorik!
del! 1! (2005! s.! 15–120),! från! vilken!denna!bakgrund!är!hämtad.!Bönderna! i!
Torpa! hade! redan! från! tidigt! 1500Ktal! bedrivit! handel,! s.k.! landsköp,! direkt!
med!andra!bönder!utanför! städerna!med! såväl! oxar! som!hemslöjd,! textilier!
och!smide.!Denna!handel!sågs!med!oblida!ögon!av!de!existerande!städernas!
borgare! och! av! kronan,! som! gick! miste! om! betydande! skatteinkomster!
(genom! bl.a.! införseltullar)! till! den! ökande! statsapparaten.! Under! Gustaf! II!
Adolf! tilldelades! Torpa! därför! stadsprivilegier! 1622.! Detta! var! mot! TorpaK
böndernas! och! hantverkarnas! vilja.! Som! svar! på! deras! protester! hotade!
kungen!dem!då!med!att!de! inte!skulle! få! fortsätta!med!sina! landsköp!om!de!
inte! blev! borgare! i! den! planerade! staden.! Och! ville! de! fortsätta! att! vara!
bönder!kunde!de!bli!deporterade!till!Ingermanland!där!halva!landet!stod!öde!
och!behövde!arbetskraft.!Den!nya!staden!fick!namnet!Borås,!i!privilegiebrevet!
skrivet!Boeråås,!efter!den!nordvästliga!höjden!Buaråsen,!nu!kallad!Rydaåsen!
(SOÄ!11!s.!131).!!

Staden! växte! snabbt! genom!att!många! av! traktens! bönder! och!de!närK
boende!hantverkarna!övergick!till!att!bli!borgare.!Den!brann!ner!vid!en!stadsK
brand!1681,!återuppbyggdes!och!brann!ner!igen!1727.!En!hastig!befolkningsK
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ökning!fram!till!1670Ktalet!gjorde!att!Borås!redan!runt!år!1690!hade!knappt!
2!000! invånare.! Bland! dessa! fanns! både! handlare! och! många! hantverkare,!
särskilt!inom!den!textila!sektorn.!Industrin!var!däremot!dåligt!utvecklad.!!

Borgarna! i! Borås! hade! under! större! delen! av! 1600K! och! 1700Ktalen!
särskilda!handelsprivilegier! som!gav!dem!rätt! att! köpa!och! sälja!både! i! och!
utanför!städerna,!och!att!fortsatt!bedriva!gårdfarihandel!över!avsevärda!delar!
av!Sverige.!De!i!senare!tid!så!välkända!knallarna!(tidigare!kallade!byltesK!och!
betselkrämare)! kom! från! Borås.! Både! köpmännen! och! deras! anställda!
handelsdrängar!var!under! långa! tider!av!året!ute!på!resor!runt!om! i! landet.!
Att! så!många!handelsdrängar!var!skrivna! i! staden! ledde! till!att! staden!hade!
ett!nominellt!mansöverskott,!särskilt!av!ogifta!unga!män.!Att!köpmännen!och!
handelsdrängarna! ofta! var! ute! på! långa! handelsresor! ledde! också! till! att!
borgarhustrurna!under!de!tiderna!var!ansvariga!för!hushållen.!

!!
Luleå%

Luleå! fick! stadsprivilegier! ett! år! före! Borås,! 1621,! efter! årtionden! av! motK
stånd! från! allmogens! sida.! Staden! anlades! till! att! börja! med! vid! kyrkan!
(nuvarande! Gammelstad),! där! det! funnits! en! viktig! marknadsplats! ända!
sedan!medeltiden.!Redan!1649!tvingades!man!dock!att!flytta!staden!närmare!
Luleälvens! mynning,! eftersom! landhöjningen! gjort! vattenvägen! ofarbar! för!
större! farkoster.! Det! nya! läget! blev! bättre! för! sjöfarten,! men! innebar! samK
tidigt! längre! resor! för!bönderna!eftersom!platsen!var! avsides!belägen! i! förK
hållande!till!de!bebyggda!trakterna.!Även!en!del!borgare!motsatte!sig!flytten!
och!bodde! flera!årtionden!efter! flytten!kvar! i!den!gamla!staden!eller!ute!på!
sina! gårdar.! Åtskilliga! omfattande! bränder,! bland! annat! på! 1650Ktalet,! och!
flera! svåra!nödår!på!1690Ktalet! bidrog!också! till! att! det! tog! tid! för! den!nya!
staden!att!etablera!sig.!(Se!Steckzén!1921!s.!18–83.)!Vid!1690Ktalets!mitt!hade!
staden!ca!385!invånare!(Lilja!1996!s.!96).!

Även! om! befolkningsökningen! i! Luleå! gick! långsamt,! så! hade! staden!
redan!kring!1690!utvecklats!till!en!betydelsefull!handelsstad!i!området!(NorrK
ländsk! uppslagsbok! 3! s.! 80).! De! varor! som! fördes! ut! var! under! 1600Ktalet!
framför!allt!smör,!fisk!och!tjära,!medan!införselvarorna!bestod!av!spannmål,!
salt! och! textilier.! För! bönderna! innebar! dock! de! nya! handelsbestämmelser!
som!införts!i!och!med!anläggandet!av!staden!att!det!blev!dyrt!och!komplicerat!
att! sälja! sina!produkter.!Vissa! tidigare! landsköpmannasläkter!valde! så! småK
ningom!att!förlägga!sin!verksamhet!till!staden,!medan!andra!stannade!kvar!i!
byarna.!Motsättningarna!mellan!stad!och!landsbygd!växte!sig!snart!starka!och!
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kom!att!bestå!ända!till!dess!att!näringsfriheten!infördes!på!1860Ktalet.!Även!
för! borgarna! innebar! handelsbestämmelserna! svårigheter,! särskilt! det! så!
kallade! bottniska! handelstvånget.!Denna! förordning! förbjöd!Luleås! köpmän!
att!segla!söder!om!Stockholm,!och!de!fick!inte!heller!ta!emot!utländska!skepp!
i!sin!hamn.!Handel!kunde!därmed!endast!ske!med!övriga!norrländska!städer!
och! med! Stockholm,! samt! med! finska! städer! från! Åbo! och! norrut.! (Se!
Lundholm!&!Nyström!1992!s.!245–267.)!

!

Undersökningsmaterialet!
Från!Borås!finns!det!gott!om!bevarade!dopböcker!från!1600Ktalet.!En!nästan!
komplett! svit! föreligger! från! 1642! och! framåt.! För! att! få! fram! en!materialK
mängd! som! tidsmässigt! och! storleksmässigt!motsvarar!det!mer!begränsade!
materialet! från! Luleå! under! 1690Ktalet! (se! vidare! nedan)! har! endast! ett! år,!
1690,!excerperats.!

Det! primära! namnmaterialet! från! Borås! omfattar! namn! på! 93! barn,!
varav!51!flickor!och!42!pojkar!och!deras!totalt!182!föräldrar,!90!fäder!och!92!
mödrar! –! ett! tvillingpar! minskar! föräldraskaran! liksom! det! faktum! att! två!
mödrar!är!änkor.!Dessa!namn!används! i!både!undersökningen!om! förnamn!
och! i! undersökningen! om! namnfraser.! För! den! senare! nämnda! undersökK
ningens! räkning! har! dessutom! namnen! på! ca! 600! faddrar! från! samma! år!
(1690)!excerperats.!Detta!sekundära!material!omfattar!namn!på!män!och!på!
såväl! gifta! som!ogifta! kvinnor,! ungefär! lika!många!män! som!kvinnor.!Deras!
namn!har!enbart!använts!i!avsnittet!om!namnfraser.!!

Dopnotiserna! i! Borås! är! alla! uppställda! enligt!mönstret! faderns! namn,!
moderns! namn,! följt! av! frasen! ”barnet! heter! NN”.! I! vissa! fall! anges! också!
faderns! titel! eller! yrkesbeteckning,! antingen! förK! eller! efterställd! själva!
namnet.! Därefter! följer! de! manliga! faddrarna,! tre! eller! fyra! stycken,! med!
namn!och!eventuell! titel.!De!kvinnliga!gifta! faddrarna!(två!eller! tre)!noteras!
därefter!och!de!ogifta,!en!eller!två,!sist!i!notisen.!Noteras!bör!att!till!skillnad!
mot! i! Luleå! tycks! faddrarna! vid! ett! visst! dop! sällan! ha! varit! gifta! med!
varandra.! Det! kan! bero! på! att! männen,! som! tidigare! påpekats,! ofta! var! på!
handelsresor!och!då!inte!var!tillgängliga!som!faddrar.!!!

För! Luleås! del! är! kyrkboksmaterialet! från! 1600Ktalet! begränsat.! Den!
äldsta!bevarade!dopboken!tar!sin!början!i!oktober!1689!och!innehåller!under!
de!följande!åren!flera!luckor.!Antalet!barn!som!föds!per!år!i!staden!är!betydK
ligt!lägre!än!i!den!större!staden!Borås,!så!för!att!få!ett!tillräckligt!stort!underK
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sökningsmaterial!har!alla!tillgängliga!dopböcker!från!1600Ktalet!excerperats!
och! dessutom! har! dopboken! från! år! 1700! inkluderats! i! materialet.! Det!
excerperade! materialet! omfattar! därmed! åren! 1689–1693! och! 1698–1700.!
På!så!vis!har!materialet! från!Luleå!kommit!att!bestå!av!namnen!på!92!barn,!
varav! 40! är! flickor! och! 52! pojkar.! Materialet! innehåller! även! namnen! på!
omkring! 200! vuxna! personer,!med! en! relativt! jämn! fördelning!mellan!män!
och!kvinnor.!!

Dopnotiserna!från!Luleå!har!en!annan!uppställning!än!de!från!Borås.!De!
följer! samma!mönster! under! hela! den! undersökta! perioden,! trots! att! en! ny!
komminister!tar!över!mot!slutet.!Av!föräldrarna!nämns!endast!fadern,!aldrig!
modern.!Faderns!namn!står!i!genitiv,!följt!av!barnets!namn,!som!i!Pål%Pålßonß%
barn%Erick.! Inte!ens!när! fadern!har!avlidit!nämns!modern!med!namn,!vilket!
exemplet!Sahlig%Pederß%Hanßons%barn%Peder!visar.!Efter! faderns!och!barnets!
namn! listas! faddrarna! i! två! kolumner.! Faddrarna! är! normalt! sex! stycken,!
varav!tre!män!och!tre!kvinnor.!Av!kvinnorna!är!oftast!två!gifta!och!en!ogift.!!

När!det!gäller!barnens!namn!rör!det!sig!alltså!om!ett!relativt!litet!underK
sökningsmaterial,! där! ett! års! födslar! i! Borås! storleksmässigt!motsvarar! sju!
års!i!Luleå.!Trots!det!begränsade!antalet!barn!anser!vi!att!materialet!uppvisar!
en! god! representativitet! för! namnbeståndet! i! dessa! städer! vid! 1600Ktalets!
slut.!För!de!vuxna!är!materialet! större,! i!och!med!att!både! föräldrarnas!och!
faddrarnas!namn!(och!namnfraser)!undersöks.!

Som!uppslagsform!för!de!olika!namnen!har!vi!använt!oss!av!de!i!källan!
vanligaste! skrivformerna! i! respektive! stad! och! för! respektive! åldersgrupp,!
dvs.! för! vuxna!män! respektive!nyfödda!pojkar,! samt! för! vuxna!kvinnor! resK
pektive!nyfödda!flickor.!Detta!får!till!följd!att!exempelvis!formerna!Per,!Peder!
och!Petter! förekommer! i! olika! tabeller.! Vi! har! valt! denna! redovisningsform!
för!att! illustrera!den! stora!variationen! i! skrivformer,!både! inom!och!mellan!
städerna.!Vid! jämförelser!mellan! frekvenser! i! de!båda! städerna!har! vi! dock!
sammanfört!t.ex.!Margeta!och!Margita!till!ett!namn.!

!

Förnamnen!
Pojkarnas%förnamn%

I!Borås!förekommer!22!olika!namn!bland!pojkarna,!och!i!Luleå!23!namn!(se!
tabell!1!och!2).!I!topp!i!Borås!ligger!Anders,!som!ges!åt!sex!barn,!och!därefter!
följer!Lars,!Nils,!Olof!och!Per.!Tre!av!dessa!namn,!Lars,!Nils!och!Olof,!tillhör!de!
vanligaste! även! i! Luleå.! Både! Anders! och! Per! (i! formen! Peder)! är! dock!
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betydligt!mindre!vanliga! i! Luleå! än! i!Borås;!båda!namnen!ges! endast! åt! två!
barn!vardera.!En!annan!skillnad!mellan!de!vanligaste!pojknamnen!i!de!båda!
städerna!är!att!det!bibliska!Jacob,!som!ligger!på!delad!tredje!plats!i!Luleå,!helt!
saknas!i!Borås.!

!
Tabell(1:!Pojkarnas!namn!i!Borås.!

Namn% Antal%bärare%

Anders! 6!
Lars! 4!
Nils,!Olof,!Per! 3!
Erik,!Hans,!Johan,!Jon,!Mårten,!Sven! 2!
Bengt,!Börje,!Carl,!Daniel,!Elias,!Gunnar,!Gustaf,!Jonas,!Jöns,!Måns,!Peter! 1!

!
Tabell(2:!Pojkarnas!namn!i!Luleå.!

Namn% Antal%bärare%

Lars! 6!
Nils! 5!
Erik,!Jacob,!Olof! 4!
Hans,!Johan,!Jöns! 3!
Anders,!Carl,!Isak,!Johannes,!Peder! 2!
Abraham,! Apollonius,! Arent,! David,! Herman,! Mattias,! Måns,! Salmon,!
Samuel,!Simon!

1!

!
Även! bland! de! mindre! vanliga! namnen! är! det! tydligt! att! det! finns! större!
bibliska!inslag!i!Luleå!än!i!Borås.!I!Luleå!förekommer!namnen!Isak,!Abraham,!
David,!Salmon,!Samuel,!Simon!och!det!bibliskt!inspirerade!Johannes,!medan!de!
enda!bibliska!pojknamnen!i!Borås!är!Daniel,!Elias!och!Jonas.!I!stället!rymmer!
namnförrådet! i! Borås! fler! nordiska! namn! än! i! Luleå.! Utöver! Erik! och! Olof!
finner!vi!Sven,!Börje,!Carl,!Gunnar!och!Gustaf,!varav!endast!Carl!förekommer!i!
Luleå.!Överhuvudtaget!framstår!pojknamnen!som!mer!traditionella!i!Borås!än!
i! Luleå,!med! stor!dominans!av!nordiskt! anpassade! former!av!kristna!namn.!
Denna!typ!av!namn!dominerar!även!i!Luleå,!men!inslagen!av!namn!av!annat!
ursprung!är!större.!Utöver!de!bibliska!namnen!finner!man!även!det!lågtyska!
Arent,!liksom!ett!ovanligt!helgonnamn!som!Apollonius.!!

Ser! man! till! namnspridningen! är! det! ingen! större! skillnad! mellan!
städerna,!utan!det!är!ungefär!lika!stor!andel!av!pojkarna!som!bär!något!av!de!
fem!vanligaste!namnen.!
% %
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Männens%förnamn%

De!vuxna!männens!förnamn!uppvisar!vissa!skillnader!jämfört!med!pojkarnas!
namn,! framför!allt! i!Luleå.!Högst!upp! i!männens!frekvenslista! från!Luleå!(se!
tabell!4)!hittar!vi! Johan,!som!ligger!utanför!topp!fem!hos!pojkarna,!och!Olof,!
som! också! är! mindre! frekvent! bland! pojknamnen.! Ett! annat! namn! som! är!
vanligare!bland!de! vuxna! är!Anders.!Lars,! som! ligger!högst! upp!bland!pojkK
namnen,!återfinns!betydligt! längre!ned!bland!männen,! liksom! Jacob.! I!Borås!
är! skillnaderna! mellan! männens! och! pojkarnas! namnförråd! mindre! påfallK
ande,!men!Per!är!mer!frekvent!bland!de!vuxna!och!återfinns!på!andra!plats!i!
topplistan!(se!tabell!3).!

(

Tabell(3:(Männens!namn!i!Borås.!

Namn% Antal%bärare%

Anders! 17!
Per! 11!
Lars! 8!
Sven! 6!
Bengt! 6!
Erik,!Håkan,!Jon! 4!
Hans,!Johan,!Jöns,!Måns,!Olof! 3!
Ambjörn,!Assar,!Carl,!Gunnar! 2!
Gustaf,!Huvud,!Jonas,!Martinus,!Nils,!Peter,!Öjer! 1!

(
Tabell(4:(Männens!namn!i!Luleå.(

Namn% Antal%bärare%

Johan! 11!
Olof! 10!
Nils! 9!
Anders,!Hans! 8!
Erik,!Lars! 7!
Jöns! 5!
Abraham,!Jacob,!Samuel! 3!
Carl,!Herman,!Jörgen,!Petter,!Pål! 2!
Arent,!Barthold,!Daniel,!Elias,!Israel,! Jonas,!Mårten,!Olaus,!Peder,!Petrus,!
Rudolph,!Salmon,!Simon,!Tore,!Truls,!Ture1!

1!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!Namnen! Tore! och! Ture! hålls! konsekvent! isär! även! i! de! samtida! mantalslängderna.! De!
behandlas!därför!här!som!två!skilda!namn.!
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Jämför! man! mansnamnen! i! de! båda! städerna! ser! man! att! det! liksom! för!
pojkarnas! namn! finns! stora! skillnader! vad! gäller! vilka! namn! som! är! mest!
frekventa.! Johan! och! Olof! som! toppar! i! Luleå! återfinns! långt! ner! i! Borås.!
Anders! som! ligger! i! topp! i! Borås! är! däremot! ganska! vanligt! även! i! Luleå,!
medan!tvåan!Per!uppvisar!en!större!kontrast.!

Liksom!bland! pojknamnen! är! det! ett! större! inslag! av! nordiska! namn! i!
Borås!än!i!Luleå,!om!man!bortser!från!Erik!och!Olof.!Sven!och!Håkan!är!relaK
tivt!vanliga!i!Borås,!medan!Ambjörn,!Huvud!och!Öjer!är!exempel!på!mer!lågK
frekventa! namn.! Namnet! Huvud! är! belagt! från! 1400Ktalets! Västergötland! i!
SMP!(14!sp.!505)!liksom!i!Fredrikssons!1500Ktalsmaterial!(1974!s.!122).!Det!
bärs! i! dopboken! av! en! rådman! vilket! indikerar! hög! status.! Tendensen!med!
fler!bibliska!namn!i!Luleå!än!i!Borås!är!ännu!tydligare!för!männens!del!än!för!
pojkarnas,!eftersom!denna!typ!av!namn!inte!bärs!av!någon!vuxen!man!i!Borås.!
I!Luleå!är!de!däremot!väl!representerade,!även!om!inget!av!namnen!tillhör!de!
mer!frekventa.!Abraham,!Jacob!och!Samuel!bärs!av!tre!personer!vardera,!och!
bland!de!mindre!vanliga!namnen!hittar!vi!till!exempel!Daniel,!Elias!och!Israel.!
I! Luleå! finns! även! en! del! både! lågK! och! högtyska! inslag! bland! de! mindre!
frekventa!namnen:!Herman,!Jörgen,!Arent,!Barthold,!Rudolph.!!

Det! finns! alltså! stora! skillnader! i! namnförrådens! sammansättning!
mellan!de!båda!städerna,!vilket!också!visar!sig!i!att!av!de!44!olika!namn!som!
förekommer! uppträder! endast! 12! både! i! Luleå! och! i! Borås.! Också! namnK
förråden!är!av!olika!storlek.!De!100!männen!i!Luleå!bär!tillsammans!33!olika!
namn,!medan!man!bland!de!90!fäderna!i!Borås!endast!finner!24!olika!namn;!
namnkvoten! (antal! bärare! per! namn)! blir! 3,75! resp.! 3,03.! Även! namnK
spridningen! är! större! i! Luleå! än! i! Borås,! framför! allt! vad! gäller! de! två!
vanligaste!namnen:!nästan!en!tredjedel!av!männen!i!Borås!heter!Anders!eller!
Per,!medan!endast!en!femtedel!av!männen!i!Luleå!heter!Johan!eller!Olof.!Ser!
man!till!de!fem!vanligaste!namnen!finns!också!där!en!viss!skillnad,!med!53!%!
av!namnbärarna! i!Borås!mot!46!%! i!Luleå.!Dessutom! finns!det! tydliga! skillK
nader!vad!gäller!hur!många! lågfrekventa!namn!som!är! i!bruk:! i!Borås! finns!
det!sju!namn!med!en!namnbärare,!jämfört!med!16!i!Luleå.!

!
Flickornas%förnamn%%

Bland!Borås!51!namnbärare!finns!18!olika!namn!mot!13!namn!på!Luleås!40!
flickor.!De!två!vanligaste!namnen!i!Borås!är!Kirstin!och!Maria!med!sex!belägg!
vardera,! följda! av! Anna,! Elisabeta,! Karin,! Katarina! och!Margita.! Karin! och!
Brita! är! vanligast! i! Luleå,!med!åtta! respektive! sex!belägg.!Därefter!kommer!
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Anna,!Kirstin,!Barbro!och!Margeta.!Totalt! förekommer!24!olika!namn!och!av!
dem! är! endast! sju! namn! gemensamma! för! de! båda! städerna.! Dessa! namn!
(Anna,!Brita,!Elisabeta,!Karin,!Kirstin,!Margeta/Margita! och!Maria)! är! bland!
de!vanligaste!i!endera!eller!båda!städerna.!

(

Tabell(5:!Flickornas!namn!i!Borås.!

Namn% Antal%bärare%

Kirstin,!Maria! 6!
Anna! 5!
Elisabeta,!Karin,!Katarina,!Margita! 4!
Ingrid! 3!
Brita,!Ebba,!Elin,!Gunilla! 2!
Annika,!Ellika,!Ingegerd,!Klara,!Marta,!Stina! 1!

(

Tabell(6:!Flickornas!namn!i!Luleå.!

Namn% Antal%bärare%

Karin! 8!
Brita,!Elisabeta! 6!
Anna,!Kirstin! 5!
Barbro,!Margeta! 2!
Dordi,!Justina,!Magdalena,!Maria,!Sara,!Sofia! 1!

!
De!flesta!namnen!är!nordiskt!eller!svenskt!anpassade!former!av!kristna!namn,!
men! i! Borås! finns! även! tre! nordiska! namn! (Ingrid,! Ingegerd,! Gunilla)! som!
överlevt! medeltiden.! Noteras! kan! också! de! två! beläggen! på! Elin;! det! västK
götska! helgonets! namn! används! kontinuerligt! i! hemlandskapet.! Namnet! på!
ett!annat!inhemskt!helgon!(Birgitta),!i!formen!Brita,!är!dock!vanligare!i!Luleå!
än!i!Borås.!I!Borås!finns!också!ett!tidigt!belägg!på!en!kortform!given!som!dopK
namn,!nämligen!Stina.!Där! finns!också!ett!par! lågtyska!namnformer:!Annika!
och!Ellika.!I!Luleå!förekommer!inga!gamla!nordiska!namn.!Däremot!finns!där!
de! bibliska! Magdalena! och! Sara,! och! de! ur! helgonnamnen! Barbara! och!
Dorotea!utvecklade!formerna!Barbro!och!Dordi.!!

Det! begränsade! materialet! tillåter! inga! exakta! statistiska! jämförelser,!
men!man!kan!konstatera!att!fler!namn!används!i!Borås!och!att!toppnamnen!
inte! är! desamma.! I! Luleå! har! hälften! av! flickorna! ett! av! de! tre! vanligaste!
namnen! Karin,! Brita,! Elisabeta,! medan! Kirstin,!Maria! och! Anna! är! i! topp! i!
Borås!med! cirka! en! tredjedel! av! bärarna.! Namnspridningen! är! alltså! något!
större!i!Borås.!Det!finns!inga!nordiska!namn!i!Luleå!men!väl!tre!i!Borås.!Trots!
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att!det!totalt!sett!finns!fler!bibliska!namn!i!Luleå!står!1600Ktalets!modenamn,!
Maria,! starkare! i!Borås.!Att! endast! sju!namn!av!24!är! gemensamma!gör! att!
frågan!om!det! finns! två! lokala!onomastikon!under!ett!gemensamt! toppskikt!
blir!aktuell.!!

!
Kvinnornas%förnamn%

I!Luleå! finns!88!kvinnor!med!totalt!17!olika!namn,!medan!Borås!92!mödrar!
(till! barnen! födda! 1690)! bär! hela! 27! olika! namn.! Där! är!Kirstin! populärast!
med!16!belägg!följt!av!Karin!och!därefter!är!det!ett!kraftigt!hopp!ner!till!Anna,%
Brita,!Ingeborg!och!Ingegerd!(se!tabell!7).!Också!i!Luleå!är!två!namn,!nämligen!
Karin!och!Brita,!överlägset!vanligast.!På!tredje!plats!kommer!där!Margeta!(se!
tabell!8).!

!
Tabell(7:!Kvinnornas!namn!i!Borås.!

Namn% Antal%bärare%

Kirstin! 16!
Karin! 12!
Anna,!Brita,!Ingeborg,!Ingegerd! 5!
Annika,!Elin,!Gunilla,!Maria! 4!
Elisabet,!Ellika,!Ingrid,!Katarina! 3!
Helena,!Malin,!Marta! 2!
Barbro,! Beata,! Bengta,! Botilla,! Ebba,! Ella,! Elsa,! Klara,! Margareta,!
Marina!

1!

!
(

Tabell(8:!Kvinnornas!namn!i!Luleå.!

Namn% Antal%bärare%
Karin! 17!
Brita! 12!
Margeta! 9!
Anna,!Elisabeta! 8!
Barbro! 7!
Kirstin! 5!
Catharina,!Maria! 4!
Marta,!Sara! 3!
Clara,!Helena! 2!
Apollonia,!Dordi,!Rebecka,!Sofia! 1!

!
De! tre! nordiska! Ing(e)Knamnen! Ingeborg,! Ingegerd! och! Ingrid! står! starka! i!
Borås! medan! Luleå! inte! heller! bland! de! vuxna! kvinnorna! uppvisar! något!
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nordiskt! namn.! Ytterligare! två! nordiska! namn! finns! i! Borås:! Botilla! och!
Gunilla.! Anna! och! Elisabeta! är! vanligare! i! Luleå! än! i! Borås,! där! Annika! är!
nästan!lika!vanligt!som!Anna.!Något!fler!bibliska!namn,!t.ex.!Rebecka!och!Sara,!
förekommer! i! Luleå.! Några! namn! i! Borås! tycks! vara! kortformer! eller!
anpassade!former!(Ella,!Elsa,!Malin)!av!längre!bibliska!namn.!Båda!formerna!
Elin!och!Helena!förekommer!i!Borås!mot!endast!Helena!i!Luleå.!!

Den! största! skillnaden!mellan! städerna! ligger! i! namnförrådets! storlek,!
endast! 17! namn! i! Luleå!mot! 27! i! Borås.! Tolv! namn! av! totalt! 32! är! gemenK
samma,!vilket!är!en!något!större!andel!än!bland!flickorna.!Båda!städerna!har!
två!namn!som!är!särskilt!vanliga:!Kirstin!och!Karin! i!Borås,!Karin!och!Brita! i!
Luleå.! Dessa! namn! bärs! av! ungefär! en! tredjedel! av! kvinnorna! i! respektive!
stad.!

Ser! man! till! olikheter! mellan! städerna! i! enskilda! namns! frekvens! är!
Kirstin!mycket!vanligare!i!Borås!tillsammans!med!de!nordiska!Ing(e)Mnamnen,!
medan!Barbro,!Brita,!Margeta! och!Elisabeta! står! starkare! i! Luleå.!Maria! är!
svagare!hos!mödrarna!i!Borås!än!hos!barnen,!medan!det!är!tvärtom!i!Luleå.!
Det!svenska!helgonnamnet!Elin! finns! inte!alls! i!Luleå,!där!däremot!namn!på!
internationella!helgon!är!vanligare.!I!Borås!finns!även!ett!par!lågtyska!namnK
former,! vilka! tillsammans! med! de! nya! kortformerna! och! de! kvarvarande!
nordiska!namnen!gör!att!kvinnonamnen!i!Borås!framstår!som!mer!varierade!
än!i!Luleå.!I!Luleå!finns!däremot!flera!exempel!av!de!under!1600Ktalet!popuK
lära!bibliska!namnen! (Marta,!Rebecka)! varför! kvinnonamnen! i! de!båda! stäK
derna!uppvisar!så!väl!traditionella!som!mer!moderna!drag.!

Av!namnen!med!tre!eller!fler!bärare!i!Luleå!finns!alla!utom!ett! i!Borås,!
medan!sex!av!namnen!med!tre!eller!fler!bärare!i!Borås!saknas!i!Luleå.!NamnK
skicket! framstår! som!mer! stereotypt! i! Luleå!medan!Borås! tycks! ha! ett!mer!
utvecklat! lokalt! onomastikon! under! den! gemensamma! grundstommen! av!
vanligt!förekommande!namn.!

!

Sammanfattning:!Förnamnen!
För!pojkarnas!och!männens!namn!finns!vissa!tydliga!skillnader!mellan!Borås!
och!Luleå,!bland!annat!vad!gäller!vilka!typer!av!namn!som!är!i!bruk.!I!Luleå!
möter!vi! fler!bibliska!och!tyska!namn,!medan!vi! i!Borås! finner! fler!nordiska!
namn.!Gemensamt! för!båda!städerna!är!dock!att!de!nordiskt!anpassade! forK
merna!av!kristna!namn!dominerar!bland!de!vanligaste!namnen,!såväl!bland!
pojkarnas!namn!som!bland!männens.!!
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Det! finns! även! skillnader! mellan! städerna! vad! gäller! namnförrådens!
storlek! och! variationsrikedom,! framför! allt! vad! gäller! de! vuxna! männens!
namn.!Namnförrådet!i!Luleå!framstår!som!stort,!varierat!och!modernt!jämfört!
med!det!begränsade!och!konservativa!namnförrådet!i!Borås.!

Vad!gäller!flickornas!och!kvinnornas!namn!i!de!båda!städerna!är!bilden!
en!annan.!Under!ett!gemensamt!toppskikt!av!mycket!frekventa!kvinnonamn!
finner!vi! visserligen,!precis! som! för!mansnamnen,! att!det! finns! fler!bibliska!
namn!i!Luleå!och!fler!nordiska!namn!i!Borås.!Men!sedan!upphör! likheterna.!
Kvinnonamnsskicket!i!Luleå!framstår!som!både!begränsat!och!stereotypt,!de!
bibliska!namnen!till!trots,!medan!vi!i!Borås!finner!ett!större!och!mer!varierat!
namnförråd!med! vissa!moderna! inslag.! Till! exempel! är!modenamnet!Maria!
betydligt! vanligare! som! dopnamn! i! Borås,! och! de! lågtyska! namnformerna!
Annika! och!Ellika! är! fortfarande! i! bruk! både! bland! flickor! och! bland! vuxna!
kvinnor.!Sammantaget!tycks!det!som!om!Borås!har!ett!mer!välutvecklat!lokalt!
onomastikon!på!kvinnonamnssidan!än!vad!Luleå!har.!

!

Namnfraserna!
Männens%namnfraser%i%Borås%

För! undersökningen! av! namnfraserna! i! Borås! har! inte! bara! föräldrarnas!
namn!utan!även!namnen!på!ca!600!faddrar!inkluderats.!Det!större!materialet!
möjliggör! vissa! kvantifieringar.! Av! de! knappt! 400! männen! excerperade! ur!
dopboken!för!1690!skrivs!ca!60!%!med!namnfrasen!förnamn!+!patronymikon!
(Måns%Andersson,!Pär%Larsson).!Frasen!förnamn!+!patronymikon!+!annat!tillK
namn!används!av!knappt!30!%.!Med!”annat!tillnamn”!avses!både!släktnamnsK
liknande! tillnamn! (Lars% Larsson% Flinta)! och! yrkesbeteckningar! (Anders%
Larsson%Snickare).!Yrkesbeteckningar!finns!i!ca!10!%!av!namnfraserna.!De!är!
oftast! efterställda,!med!undantag! för! att! vissa! finare! titlar! står! före!namnet!
som! i!Notarien%Peter%Ödman.!Den! tredje!vanligaste!kategorin!av!namnfraser!
är! förnamn! +! annat! tillnamn,! som! i! Jahan%Wijndruf! och! Jan%Kåpparslagare.!
Drygt! 10!%! av! männen! omtalas! på! detta! sätt.! Bland! alla! kategorier,! men!
särskilt! för! kategorin! förnamn! +! patronymikon,! finns! som! ett! extra! identiK
fierande! tillägg! ibland!också! en! lokaliserande!angivelse,! t.ex.! i%Osdahl.!Detta!
tillägg!markerar! släktens! ursprungsgård! eller! by! och! kunde! användas! även!
flera!generationer!efter!att! familjen!blivit!borgare!i!staden!(Andersson!Palm!
2005!s.!68).!
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Eftersom! materialet! bara! är! hämtat! från! ett! enda! år! är! det! svårt! att!
säkert! avgöra! om! ett! visst! tillnamn! är! att! betrakta! som! ett! fast! släktnamn!
eller! som! ett! individuellt! givet! namn.! Då! samma! tillnamn,! t.ex.! Kampe! och!
Wijndruf,! i!flera!fall!bärs!av!olika!individer!i!dopboken!kan!ändå!konstateras!
att!ett!bestånd!av!släktnamn!fanns!i!Borås!vid!denna!tid.!

!
Männens%namnfraser%i%Luleå%

I!kyrkböckerna!från!Luleå!omnämns!männen!framför!allt!med!två!olika!typer!
av! namnfraser.! Allra! vanligast! är! det! att! männen! omtalas! med! förnamn! +!
patronymikon,!som!i!Johan%Pålßon!och!Hanß%Nilß,!den!sistnämnde!med!patroK
nymikonet! i! förkortad! form.!Ungefär! hälften! av!männen!omnämns!på!detta!
vis.!Den!andra!typen!av!namnfras!består!av!förnamn!+!ett!tillnamn!av!annat!
slag,! som! i!Olof%Kråka! och!Hans%Rookman;! ca! 40!%! av!männen! omtalas! på!
detta!vis.!I!de!allra!flesta!fall!tycks!tillnamnet!vara!ett!släktnamn,!åtminstone!
rör! det! sig! om! namn! som! fortsättningsvis! ärvs! som! släktnamn.! KombinaK
tioner!av!dessa!båda!mönster!(dvs.!förnamn!+!patronymikon!+!annat!tillnamn,!
som!i!Johan%Erikß%Orre)!förekommer,!men!är!relativt!sällsynta.!Växling!mellan!
de!olika!varianterna!för!en!och!samma!person!förekommer!också,!och!gör!det!
i!viss!mån!svårare!att!avgöra!hur!många!olika!personer!det!egentligen!rör!sig!
om.!Luleå!är!dock!en!så!pass! liten!stad!vid!denna!tid!att!de!allra! flesta!män!
säkert!kan!identifieras.!

Yrkesbeteckningar!av!olika!slag!förekommer!men!är!inte!särskilt!vanliga.!
De!kan!antingen!stå!framförställda!eller!efterställda!(Båtzman%Olof%Cnutz%barn,!
Johan%Båtzmanß%barn).!Framförställda!är!något!vanligare,!i!synnerhet!när!det!
gäller! lite! finare! yrken,! som! i! Herr% tullnären% Jacob% Lindboum! och! Capitein%
Grubb.!Det!sistnämnda!är!det!enda!exemplet! i!materialet!på!att!en!man!omK
talas!utan!att!förnamnet!nämns.!

!
Kvinnornas%namnfraser%i%Borås%

Kvinnornas! namnfraser! är! tämligen! stereotypa! i! Borås.! Gifta! kvinnor,! såväl!
faddrar! som!mödrar,! skrivs! i! över! 90!%! av! fallen!med! förnamn! +! patronyK
mikon! föregånget! av! antingen! ordet! modren! eller! hustru! (om! det! är! en!
fadder),! som! i! exemplen:! Modren% Helena% Gunnarsdåtter,! Hustru% Elisabeta%
Suensdåtter.!Inga!hustrunamn!förekommer,!och!faddrarna!relateras!aldrig!till!
varandra! i! dopnotisen.! I! endast! åtta! fall! bär! någon! av! de! gifta! kvinnorna!
tillnamn!av!släktnamnskaraktär!(Chatarina%Walliria,!Annika%Wijndruf,!Marina!
Andersdåtter%Kampe).!!
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De! ogifta! kvinnorna! i! Borås! skrivs! också! oftast!med! förnamn! +! patroK
nymikon:! Anna! Andersdåtter.! Någon! titel! förekommer! sällan,! då! de! ogifta!
kvinnliga!faddrarna!i!dopnotisen!ofta!gemensamt!rubriceras!som!pijger.!Två!
faddrar! betecknas! som! jungfru,! en! med! tillnamn! och! en! utan.! Sex! ogifta!
kvinnor!bär!tillnamn!av!släktnamnskaraktär!som!Gunilla%Smålänning,!Annika%
Pärsdåtter%Kampe.!

!
Kvinnornas%namnfraser%i%Luleå%

De!kvinnor!som!omtalas!i!dopböckerna!från!Luleå!är!samtliga!faddrar,!efterK
som!mödrarnas! namn! inte! står! med.! Bland! faddrarna! finns! både! gifta! och!
ogifta!kvinnor,!och!det!är!stora!skillnader!i!hur!dessa!båda!grupper!omtalas.!

Av!de!gifta!kvinnorna!omtalas!så!mycket!som!två!tredjedelar!genom!att!
de!relateras!till!sina!män.!Oftast!sker!detta!med!hjälp!av!hela!mannens!namnK
fras! i!genitiv:!Hustru%Brita%Jonas%Jönß,!Hustru%Anna%Anders%Kråkaß.! I!ett! fåtal!
fall! används! istället! endast! mannens! tillnamn! i! genitiv,! som! i! Hustru% Sara%
Sadlins!och!Hustru%Charin%Fellenii.!

Övriga!gifta!kvinnor!omtalas!med! förnamn!och!ett! tillnamn!med!släktK
namnskaraktär! (Hustru% Christina% Dufwa,! Hustru% Apollonia% Gestrinia).! Det!
finns!alltså!inte!några!exempel!i!materialet!på!att!gifta!kvinnor!omtalas!med!
patronymikon.!En!jämförelse!med!samtida!mantalslängder!visar!att!det!där!är!
relativt!vanligt!att!gifta!kvinnor!omtalas!med!patronymikon!(så! till!exempel!
Hustru% Apollonia% Erikzdotter! i! mantalslängden! från! 1693).! Avsaknaden! av!
patronymikon! för! gifta! kvinnor! i! undersökningsmaterialet! kan! därför! inte!
antas!spegla!det!verkliga!namnbruket,!utan!tycks!vara!ett!mönster!knutet!till!
kyrkböckerna.!

Ogifta!kvinnor!omtalas!vanligen!(ca!60!%!av!fallen)!med!förnamn!och!ett!
tillnamn! med! släktnamnskaraktär! (Jungfru% Barbro% Biörn,! Jungfru% Brijta%
Steigman).!Ungefär!hälften!så!vanligt!är!det!med!kombinationen!förnamn!och!
patronymikon! (Jungfru% Lisbeta% Anderßdotter).! I! ett! par! fall! relateras! ogifta!
kvinnor!till!sina!bröder!när!de!är!faddrar!för!samma!barn.!Kvinnorna!omtalas!
då!med! förnamn:!Erich% Johanson%och% systern%Maria,!Erich%Kråka%och% systern%
Brita.!

Undersökningen! från! Luleå! spänner! ju! över! ett! drygt! årtionde,! och!
under!denna!period!är!det!förstås!flera!av!de!ogifta!kvinnorna!som!gifter!sig.!
Tyvärr! saknas! vigselböcker! för! dessa! år,! vilket! försvårar! identifieringen! av!
kvinnorna!när!de!bytt!civilstånd.!Det!kan!dock!konstateras!att!det!finns!flera!
exempel!på!att!kvinnor!som!gifter!sig!behåller!det!tillnamn!de!haft!som!ogifta:!
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Jungfru%Margeta%Forsman! omtalas!efter! sitt!giftermål! som!Hustru%Margareta%
Forßman.!

I!de!tidiga!volymerna!av!dopböckerna!är!det!relativt!ovanligt!att!kvinnK
liga! faddrar!omtalas!utan!att!namnges.!Detta! förändras!dock! från!1699,!när!
en!ny!komminister! tillträder!och! tar!över!kyrkobokföringen.!Framför!allt!är!
det! gifta! kvinnor! som! omtalas! utan! att! namnges! när! de! är! faddrar! tillK
sammans!med!sina!män,!som!i!Tore%Anderson%och%hustrun.!Ett!antal!av!dessa!
kvinnor! är! dock! namngivna! i! andra! dopnotiser,! så! deras! namn! finns! ändå!
med!i!undersökningsmaterialet.!

!

Namnfraser!–!jämförelse!mellan!städerna!
Som! visats! ovan! är! det! stora! olikheter! mellan! namnfrasernas! innehåll! och!
uppbyggnad! mellan! kyrkböckerna! i! de! två! städerna.! I! Borås! omtalas! över!
90!%!av!kvinnorna,!såväl!gifta!som!ogifta,!med!förnamn!+!patronymikon!mot!
ca!60!%!av!männen.!Också!i!de!fall!något!annat!tillnamn!finns,!kombineras!det!
ofta!med!patronymikon.!Några!få!kvinnor,!främst!ur!högreståndsmiljö,!skrivs!
med! enbart! förnamn! +! annat! tillnamn.! Gifta! kvinnliga! faddrar! i! Borås! relaK
teras!aldrig!till!sin!make!och!inga!hustrunamn!förekommer.!!

Även! i! Luleå! är! frasen! förnamn! +! patronymikon! något! vanligare! för!
männen!än!frasen!förnamn!+!annat!tillnamn;!den!senare!används!i!ca!40!%!av!
fallen.!Den!i!Borås!ganska!vanliga!frastypen!förnamn!+!patronymikon!+!annat!
tillnamn!är!relativt!sällsynt!i!Luleå.!Den!största!skillnaden!mellan!städerna!är!
ändå!hur!gifta!kvinnor!omnämns;!i!Luleå!är!det!ofta!genom!hustrunamn!eller!
annan! relation! till! maken.! Gifta! kvinnor! skrivs! aldrig! med! patronymikon! i!
denna!kyrkbok.!Ogifta!kvinnor!noteras!oftast!med!förnamn!+!annat!tillnamn!
även! om! förnamn! +! patronymikon! också! förekommer.! Det! är! lika! vanligt!
bland!kvinnor!och!män!att!skrivas!med!ett!annat!tillnamn!än!patronymikon.!!

Namnfraserna! i! Luleå! ger! ett!mer! urbant! och! familjeborgerligt! intryck!
genom!den! större! användningen!av! tillnamn!av! släktnamnskaraktär! (se!om!
detta! även! Utterström! 1985)! och! hustrunamn.! Mannen! står! i! centrum! och!
hustrun! relateras! till! honom.! Boråsfraserna! gör! ett! mer! ålderdomligt! och!
ruralt! intryck.! Namnskicket! där! har! större! likheter! med! landssocknarnas!
kyrkböcker! där! farsnamnet! är! den! viktigaste! faktorn! för! identifiering! och!
färre!andra!tillnamn!används.!!

!



130!│Katharina!Leibring!&!Kristina!Neumüller!
!

! !

Avslutning!
Vår! undersökning! visar! att! namnskicket! i! Luleå! på! flera! punkter! framstår!
som!mer!urbaniserat!än!namnskicket!i!Borås.!Pojkarnas!och!männens!namn!
är!modernare!i!Luleå!än!i!Borås!och!namnfrasernas!utformning!är,!särskilt!för!
kvinnorna,!mer!utvecklad! i!Luleå!än! i!Borås,! framför!allt!genom!att!andelen!
som!omtalas!med!annat!tillnamn!än!patronymikon!är!större.!Hur!ska!då!dessa!
skillnader!förstås?!Luleå!är! ju!vid!den!undersökta!tiden!en!betydligt!mindre!
stad!än!Borås,!så!de!förväntade!resultaten!hade!snarast!varit!de!omvända.!

En!del!av!förklaringen!ligger!sannolikt!i!de!båda!städernas!skilda!karakK
tär.!Både!Luleå!och!Borås!var!visserligen!unga!köpstäder,!men!vad!man!handK
lade! med,! och! hur,! skilde! sig! mycket! mellan! städerna.! Borås! präglades! av!
gårdfarihandeln,!och!hade!i!och!med!detta!främst!kontakter!med!landsbygden.!
I! kuststaden! Luleå! däremot! bedrev!man! handel!med! andra! köpstäder,! från!
Stockholm!och!norrut.!Köpmännen!i!Luleå!ingick!på!så!vis!troligen!i!betydligt!
mer!urbana!nätverk!än!köpmännen! i!Borås.!Borås! läge,!närmare!Danmark–
Norge!och!i!en!gammal!bygd!med!starka!namntraditioner,!kan!förklara!varför!
fler!nordiska!namn!lever!kvar.!

Kvinnonamnen! bryter! dock! detta! mönster.! Flickornas! och! kvinnornas!
namnförråd! är! nämligen! större! och! mer! varierat! i! Borås.! Och! även! om! de!
traditionella!namnen!dominerar!också!i!Borås!så!gör!inslagen!av!kortformer!
och! sekulära! namn! att! namnskicket! framstår! som!mer!modernt! än! i! Luleå.!
Belysande!i!sammanhanget!är!att!även!om!de!bibliska!namnen!är!fler!i!Luleå!
så! är!Maria,! det! främsta! bibliska!modenamnet! vid! denna! tid,! betydligt!mer!
frekvent!bland!barnen!i!Borås.!Kvinnonamnsskicket!i!Borås!framstår!alltså!på!
flera!punkter!som!mer!modernt!och!pekar!fram!mot!senare!tiders!namnbruk!
där! det! i! första! hand! är! flickornas!namn!man! experimenterar!med! (jfr! t.ex.!
Brylla!2004!s.!12).!

Något! svar! på! varför! kvinnonamnen! avviker! från! det! mönster! som!
mansnamnen! och! namnfraserna! uppvisar! kan! inte! ges! här.! Först! krävs!
ytterligare!undersökningar!av!de! tidigmoderna!kvinnonamnens!utveckling! i!
olika! geografiska! områden! och! i! olika! sociala!miljöer,! så! att! resultaten! från!
Luleå! och! Borås! kan! sättas! in! i! ett! större! sammanhang! och! därmed! också,!
förhoppningsvis,!få!sin!förklaring.!

!
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Summary!
KATHARINA!LEIBRING!&!KRISTINA!NEUMÜLLER:!!
Personal!names!in!urban!environments.!A!comparative!study!of!two!Swedish!
trade!towns!at!the!end!of!the!seventeenth!century!

!
In!this!paper,!we!present!a!study!of!the!name!stock!and!name!usage!in!two!Swedish!
trade! towns! in! the!1690s.! The! towns,!Borås! and!Luleå,!were! both! founded! in! the!
1620s! but! are! situated! in! different! regions! of! Sweden:! the! southwest! and! the!
northeast!respectively.!Our!aim!is!to!investigate!which,!if!any,!urban!features!can!be!
discerned!in!the!personal!names!used!in!the!parish!registers.!By!urban!features!we!
mean,!for!instance,!the!introduction!of!modern!first!names!and!the!use!of!hereditary!
surnames! in! place! of! traditional! patronymics.! Different! ways! of! referring! to!men!
and!women!in!the!parish!books!are!also!examined.!!

We! find! that! name! usage! in! Luleå! is,! in! several! ways,! more! modern! and!
urbanized! than! in! Borås.! In! Luleå,!more!modern! first! names! are! used! among! the!
male! population,! and! the! name! phrases! are! more! elaborate! for! both! men! and!
women.! The! traditional! use! of! patronymics! is! more! widespread! in! Borås,! while!
more!surnames!are!used!in!Luleå.!The!differences!could!in!part!be!explained!by!the!
fact!that!in!Luleå,!trade!was!conducted!with!other!towns!and!cities,!while!in!Borås,!
trade! was! mainly! directed! toward! the! rural! population! and! conducted! in! the!
countryside.!

The!women’s!first!names,!however,!deviate!from!the!aforementioned!pattern.!
The!name!stock! is!more!stereotypical! in!Luleå,!while!Borås!has!a!more!diversified!
stock!of!names,! including!both!modern!shorter!names!and!nameKforms!as!well! as!
several! old! Scandinavian! names.! More! studies! of! the! development! of! women’s!
names!during! the!Early!Modern!period! in! Sweden!are!needed! in!order! to! explain!
this.!


