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Ämnet för det följande är byte av släktnamn eller familjenamn. Dessa termer betraktas som
synonymer. Andra synonymer är efternamn och tillnamn. När detta är sagt torde ytterligare
definitioner vara överflödiga. 

Nära förbunden med frågan om byte av släktnamn är frågan om namnskicket över huvud
taget. Vad kan man egentligen heta? Får man heta vad som helst? Vad heter folk faktiskt?
Och vad hette de förr? 

Sverige skiljer sig från många av Västeuropas länder genom att vi fick vår första egentliga
namnlag så sent som 1901. Motsvarande lag i Danmark kom redan 1828 och Danmark har
varit det land man oftast hänvisat till när man i Sverige velat införa en namnlag eller ändra eller
ersätta en sådan. Det kan då kanske vara intressant att veta att, när en namnlag i Frankrike
diskuterades 1803, anfördes som "en historisk antikvitet" det i de skandinaviska länderna
rådande bruket att nöja sig med sitt blotta dopnamn i förening med faderns namn, dvs faderns
namn följt av -son eller -dotter, s k patronymikon, som ju användes av den i jordbruket
sysselsatta befolkningsmajoriteten. 
Vad som fanns före 1901 i fråga om namnlagstiftning i vårt land inskränker sig fram till 1880
till ett visst rudimentärt namnskydd för adliga namn och vissa regler gällande copvaerdie
sjömäns namn. Några exempel är 1626 års förordning om att adelsman icke fick antaga annan
adelsman namn eller vapen och en förordning från 1707 om att kända missdådare inte fick
lägga sig till med adliga namn. 1880 tillkom en förordning "på förekommen anledning" att
underofficerare och deras vederlikar för namnbyte skulle ha tillstånd av överordnad militär
myndighet. 

En avgörande motion till riksdagens första kammare  
En viktig omständighet bakom tillkomsten av 1901 års namnlag var ikraftträdandet av en
tidigare lag, nämligen lagen angående handelsregister, firma och prokura av den 13 juli 1887. I
denna lags 2:a kapitel, Om firma, stadgar den nionde paragrafen:"Enskild näringsidkares firma
skall innehålla hans tillnamn med eller utan förnamn", och den tionde paragrafen börjar: "Ej må
någon i sin firma obehörigen intaga annans namn eller namn å annans fasta egendom." 

De anförda bestämmelserna från 1887 kom att visa sig verkningslösa genom frånvaron av en
namnlag. Vi skall citera initiativtagaren bakom 1901 års namnlag i denna sak. Denne person
var Sigfrid Wieselgren (1843-1910), känd nykterhetsivrare, generaldirektör och chef för
Fångvårdstyrelsen och lidelsefull politiker med många järn i elden. I sin motion till Första
kammaren, nr 6 1898 citerar Wieselgren en egen motion från 1896 i fråga om firmalagstifning
och frånvaron av namnlag och förklarar: "Anmärkningen gälde det orimliga ehuru alldeles
oförnekliga förhållandet, att, i brist på lag rörande namnförändringar, en person, som vill i sin
affärsrörelse begagna en annans namn för att dermed draga till sig kunder eller stärka sin
kredit, är, firmalagens bestämmelser till trots, lagligen oförhindrad att göra det, om han blott
sjelf antager sagda namn, derför att inget laga hinder här i landet förefinnes." 



Sambandet med firmalagen är alltså viktigt och frågan om namnskydd i vidare sammanhang
likaså. Men även problemet med en persons verkliga identitet betonades av Wieselgren. I
inledningen till 1898 års motion citerar han även i denna fråga sin motion från 1896: "Såsom
förutsättning för hvarje ordnadt samhällslif står de enskilda personligheternas särskiljande från
hvarandra medelst viss benämning. En hvar af dessa måste erhålla ett namn." Som chef för
fångvårdsstyrelsen hade han tillgång till en stor mängd exempel på återfallsförbrytare som
uppträdde under ständigt nya namn och de problem detta medförde. Men han anlägger också
betydligt vidare perspektiv och i en mycket framsynt passage är motionstexten kursiverad.
Den lyder: "Och vill man verkligen tänka sig en allmän ålderdomsförsäkring lagstadgad inom
vårt land, torde såsom en oundviklig förutsättning derför vara att fatta ordnandet av våra
namnförhållanden så, att lagligen stadgas dels om skyldighet att ega verkligt efternamn, dels
ock om viss ordning, i hvilken tillstånd att antaga eller utbyta sådant namn bör sökas." 

Wieselgrens motion från 1898 rör sig helt kring frågan om lag rörande efternamn. Motionen
två år tidigare handlade om olika slags namnfrågor. 1898 års motion är läsvärd genom sin
pedagogiska klarhet och energi. Inte bara de samtida Förstakammarledamöterna utan även
den sentida läsare som vill ha insikt i de historiska sammanhangen har mycket att inhämta.
Motionen är tjugo tättskrivna sidor lång och hinner med en imponerande genomgång av
namnskickets och namnlagstiftningens historia i en lång rad av de europeiska länderna. Frågan
är om inte denna internationella historiska exposé är det bästa eller åtminstone något av det
bästa i ämnet som finns att läsa på svenska språket. 

1901 års namnlag och dess efterföljare  
Förordningen den 5 december 1901 angående antagande av släktnamn, vanligen kallad
namnlagen, kom att ändras 1919, 1920, 1921, 1922, 1931, 1946 och 1962, men ersattes
helt och hållet först den 1 januari 1964 av en ny lag 1963:521. Denna i sin tur var i kraft fram
till införandet av den nu gällande namnlagen 1982:670. Många namnfrågor som gifta kvinnors,
frånskilda kvinnors, adoptivbarns och andras möjligheter att anta eller ändra namn reglerades
inte av 1901 års namnlag utan av giftermålsbalken, 1920 års lag om barn i äktenskapet och
1917 års lagar om adoption och om barn utom äktenskapet. De namnfrågor som styrdes av
andra lagar än namnlagen var ärenden för domstolarna. De namnfrågor som namnlagen styrde
kom under olika perioder att avgöras av olika myndigheter och instanser. Dessa behöver man
känna till när man skall forska i olika personers namnbyten. 

Under perioden 1902-30 juni 1919 var det till länstyrelsen man ställde sin ansökan om byte
av familjenamn. 1.7.1919-1922 fattades beslut om ansökningarna av regeringen i konselj och
ansökningarna ställdes till ecklesiastikdepartementet. 1923 30.6.1946 lydde frågorna i stället
under justitiedepartementet men togs fortfarande upp av regeringen i konselj. Vid ingången av
1947 flyttades ärendena ut från regeringskansliet till en nyinrättad byrå vid Statistiska
centralbyrån, kallad Namnbyrån, som fortsatte sin verksamhet tills dess Patent- och
registreringsverktet den 1.7.1962 övertog verksamheten, kort tid före införandet av 1963 års
namnlag, vilken ersatte den från 1901. 

Om de statliga arkivens vittnesbörd gällande namnbyten under 1900-talet 
Om man har tur kan man finna anteckningar rörande äldre tiders namnbyten i
husförhörslängder, mantalslängder, soldatrullor och andra handlingar och serier som tillkommit
för helt andra syften än att registrera namnbyten. Det kan finnas mycket av intresse att ta upp
om detta, men det faller utanför ramen för denna framställning. Det är först i och med
införandet av lagstiftning på området, som det går att göra systematiska sökningar i bestämda



och angivbara arkivserier, när man vill få fram dokumentation om den enes eller den andres
byte av släktnamn. 

Eftersom länstyrelserna avgjorde namnärendena 1902-1919, är det i länsstyrelsernas arkiv
som akterna finns. Dessa är regionala myndigheter och arkiven finns således i de olika
landsarkiven. För Stockholms del var det överståthållarämbetet som hade den roll
länsstyrelserna hade för de olika länen och överståthållarämbetet, som ju är en upphörd
myndighet, har hela det efterlämnade arkivet i Stockholms stadssarkiv. 
Eftersom namnfrågorna avgjordes i regeringskansliet under perioden juli 1919 t o m juni 1946,
finns akterna i frågorna för denna period i Riksarkivet. Vi skall strax återkomma till detta mera
i detalj. 
Inga akter från 1 juli 1946 och framåt finns i Riksarkivet eller i någon annan statlig
arkivmyndighet. Samtliga akter till dags dato finns i stället hos Patent- och registreringsverket i
ett särskilt för detta ändamål inrättat arkiv i kvarteret Garnisonen vid Karlavägen i Stockholm.
Det hör till personnamnsenheten vid verket. Eftersom det nu handlar om en så sen tidsperiod
är materialet av föga eller intet intresse för de flesta släktforskare. Det kan också här vara värt
att påpeka att 1947 var både det år då personnumren infördes och det år då pastorsämbetena
började upprätta personakter över samtliga i församlingen kyrkoskrivna personer. I
personakterna finns anteckningar om namnbyten. De personakter som inte finns kvar hos
pastorsämbetena har överförts till berört landsarkiv eller stadsarkivet i Stockholm eller
Malmö. Personakterna är sekretessbelagda, men landsarkiven besvarar skriftliga frågor
rörande sådana icke sekretessbelagda spörsmål som t ex namnbyten. 

Hur man forskar i Riksarkivet rörande namnbyten 
Akter rörande namnbyten som skett perioden juli 1919 t o m utgången av 1922 finns bland
konseljakterna i ecklesiastik-departementets huvudarkiv. För perioden 1923 t o m juni 1946
finns akterna bland konseljakterna i justitiedepartementets huvudarkiv. Efter att man först, t ex
med hjälp av mantalslängder, bildat sig en uppfattning vad gäller årtalet för namnbytet, går man
in i respektive departements föredrag-ningslistor. Dessa finns uppställda årtalsvis utanför
forskarexpeditionen i RA. Där söker man tills man funnit ärendet. Då har man ett datum för
för ärendets behandling och ett ärendenummer för departementet detta datum. Med hjälp av
dessa uppgifter kan man beställa fram rätt volym med konseljakter och i denna snabbt bläddra
fram rätt akt. Här hittar man själva ansökan med namnteckning bevittnad av två personer,
prästbetyg med uppgifter om fullständigt namn, födelsedatum, bostadsadress samt civilstånd.
Vidare kan där finnas bilagor i form av medgivande från släktingar bärande det sökta namnet
av att den sökande skall få anta namnet. 

Tilläggas bör att justitiedepartementet under perioden 1932 t o m 1942 hade en särskild
kommissionär för namnärenden och att arkivet efter denne tjänsteman utgör ett särskilt
delarkiv under justitiedepartementets arkiv. Här finns en del korrespondens och annat från
personer som ansökt om att få byta namn. Själva akterna med ansökan osv finns dock som
redan sagts bland konseljakterna utom i de udda fall som går under rubriken Ej fullföljda
ärenden. Det gäller således fall där inget namnbyte kommit till stånd och är väl därmed
mestadels av mindre intresse. 

Akterna rörande namnbyten 1902 t o m juni 1919 skall som tidigare nämnts sökas i
landsarkiven eller stadsarkivet i Stockholm under länstyrelsen respektive
överståthållarämbetet. När det gäller perioden 1911-1920 finns det emellertid ett
kommittéarkiv i RA av intresse i sammanhanget. Vi skall närmare behandla detta efter att först



litet allmännare ha berört bl a kommittéarkiv. 

Om kommittéarkiv 
Varje statlig utredning efterlämnar ett arkiv, vilket skall levereras till Riksarkivet senast tre
månader efter det att utredningsuppdraget slutförts. Det finns många synonymer till utredning:
beredning, delegation, kommitté, sakkunniga, kommission m m. Den gemensamma
benämningen för alla utredningars arkiv, vad utredningen än kallats, är kommittéarkiv. Att
varje utredning också efterlämnar en tryckt rapport, ett betänkande, är mer bekant. Dessa
betänkanden kallas numera Statens Offentliga Utredningar, förkortat SOU. De numreras
årsvis så att t ex ett av de tidigaste betänkanden som trycktes 1993 är SOU 1993:5. I början
av 1900-talet numrerades betänkandena inte och de kallades inte SOU utan
kommittébetänkande. Det står inte SOU och inget nummer, utan det står Kom. bet., årtal och
betänkandets titel på den tryckta volymens rygg. Ett exempel är Kom.bet Sverges
Familjenamn 1920. 

Om 1918 års släktnamnsutredning 
"Sverges Familjenamn 1920. Förteckning enligt nådigt uppdrag utarbetad av därtill förordnade
sakkunnige". Så står det på titelbladet till det första kommittébetänkandet från 1918 års
släktnamnsutredning. Förklaringen till att det står Sverges och inte Sveriges är med all
sannolikhet att initiativet till 1918 års släktnamnsutredning togs av professorn i Nordiska språk
i Uppsala, Adolf Noreen, en forskare av rang, men samtidigt en mycket kontroversiell figur,
som närmast vållade folkstormar med sina radikala idéer om stavning. Noreen inte bara tog
inititativet till utan kom också att ingå i utredningen och var dess ordförande.
Kommittébetänkandet Sverges Familjenamn 1920 är inte skrivet av Noreen utan av
statistikern Edvard Arosenius (1867-1959) och Noreens namn nämns överhuvud taget inte i
betänkandet, men hans ande svävar ändå över det genom stavningen. Detta betänkande är
som väl framgår av titeln en fullständig förteckning över alla i landet vid ingången av 1920
förekommande familjenamn med alla stavningsvarianter. I en bilaga finns dessutom de namn
som godkänts under året 1920. Det var första gången en sådan förteckning någonsin gjordes
och den är intressant för släktforskaren eller genealogen, eftersom man här har ett enkelt
hjälpmedel genom vilket man snabbt kan avgöra om ett visst släktnamn alls fanns 1920. Är
namnet inte med får man anta att det första gången antagits av någon senare i tiden. Om
namnet fanns 1920 finns det ett kommittéarkiv med vars hjälp man kan få upplysningar
beträffande perioden 1911-1919. Det är detta arkiv som närmast föranleder tillkomsten av
denna artikel. 

Förteckningen över befintliga familjenamn vid ingången av år 1920 upprättade Arosenius i
huvudsak på grundval av de utdrag ur församlingsböckerna som år 1900 och 1910 insänts till
Statistiska centralbyrån. Dessa utdrag kan numera studeras på mikrofilm i RA:s
släktforskarsal. De innehåller i princip hela befolkningen och skall därmed ha med alla namn
som fanns vid slutet av 1900 respektive 1910. Emellertid tillkom en mängd nya namn 1911-
1919 vilka godkänts av länstyrelserna och överståthållarämbetet i Stockholm. Dessa
myndigheter tillskrevs den 28.2 1919 av ecklesiastikministern och uppmanades att till
ecklesiastikdepartementet insända förteckningar över alla familjenamn som de godkänts efter
1910. Detta gjorde de i allmänhet rätt snart efter att de fått uppmaningen. Efter halvårsskiftet
1919 insände de en kompletterande förteckning över de namn som godkänts efter det att den
första förteckningen upprättats. 

Kommittéarkivet 



Kommittéarkivet efter 1918 års namnutredning omfattar en enda volym och utgörs i huvudsak
av de av länsstyrelserna och överståthållarämbetet upprättade och till departementet insända
förteckningarna över godkända släktnamn. Detta är mycket magert som kommittéarkiv
betraktat, men kan i vissa sammanhang vara mycket värdefullt för släktforskare. 

Författaren kom att intressera sig för arkivet efter att ha funnit att det finns två olika släkter
som bär familjenamnet Orrby och då frågat sig vilken av släkterna som först antagit namnet.
Han fann en ansökan från Gustaf Mauritz Pettersson med hustru Hilma Evelina att få anta
släktnamnet Orrby bland justitiedepartementets konseljakter 1923. Till denna fanns som
bilaga ett intyg från Gustaf Mauritz bröder Eric och Jonnis Orrby att de inte hade invändningar
mot att även deras bror Gustaf fick anta namnet. Bröderna bodde i Stockholm varför nästa
steg var sökning i överståthållarämbetets insända namnförteckningar efter namnet Orrby följt
av konstaterandet att det godkänts vid två tillfällen under året 1917. Detta kunde inte gälla
några andra personer än Eric och Jonnis Orrby, eftersom den enda övriga familj med namnet
vid början av 1920-talet bodde i Västerås. Därefter visade en sökning i kommittéarkivet att
länsstyrelsen i Västmanlands län godkänt namnet Orrby 1918. Därmed var problemet löst:
Stockholmarna var först med namnet. Tilläggas bör att det inte hade varit någon idé att söka i
kommittéarkivet om inte först en snabb kontroll i kommittébetänkandet Sverges familjenamn
1920 visat att namnet fanns vid ingången av 1920. Detta exempel är illustrativt vad gäller
arkivets användningsmöjligheter. 

Mer om 1918 års släktnamnsutredning 
Det har tidigare nämnts att initiativet till 1918 års släktnamnsutredning kom från professor
Adolf Noreen i Uppsala (1854-1925). Initiativet bestod av ett brev till ecklesiastikministern
daterat Uppsala 15 oktober 1918. Här kan man på flera ställen konstatera att Noreen skriver
Sverge där någon annan skulle ha skrivit Sverige. Viktigare är emellertid Noreens påpekande
att om man skall kunna uppnå någon form av konsekvens i fråga om vilka namn som
godkänns av myndighet så måste det vara en myndighet som avgör ärendena inte den
månghövdade skara som utgörs av landets alla länsstyrelser. Brevet är fyllt med exotiskt
klingande exempel på namn som godkänts efter tillkomsten av 1901 års namnlag och visar
därmed att det finns ett behov av utredning om tillkomsten av normer. Noreen föreslår att en
utredning tillsätts bestående av högst tre personer varav en historiker och en språkman. Den
bör få i uppdrag att upprätta dels en förteckning över existerande namn dels en förteckning
över namn som ännu icke bärs av någon men som kan vara lämpliga som nya namn, ett slags
katalog att söka i för den som ville byta ut sitt familjenamn mot ett nytt. Allt efter danskt
föredöme. 
Ecklesiastikminister vid denna tid var socialdemokraten och skolmannen Värner Rydén. Man
dock kan undra om det inte var viktigare att regeringschefen var Noreens tidigare
professorskollega från Uppsala, historiken Nils Edén. I alla händelser reagerade regeringen
mycket snabbt och den 19 november bemyndigades ecklesiastikministern att utse sakkunniga
för de utredningsuppdrag Noreen skisserat i sitt brev. Edvard Arosenius hade stått i spetsen
för de vittomfattande arbetena med folkräkningarna 1900 och 1910 och var därmed
kvalificerad att upprätta förteckningen över befintliga släktnamn. Noreen hade som
språkforskare ingående intresserat sig för personnamn och bl a tillsammans med sin bror Erik
Noreen publicerat ett arbete om de svenska familjenamnen i början av 1900-talet. Samma
intresse hade en annan språkman, sedermera överbibliotekarien vid Uppsala
universitetsbibliotek, Anders Grape, som publicerat ett antal arbeten om personnamn. Dessa
två fick uppdraget att utarbeta förteckningen över namn lämpliga att antaga som släktnamn.
Arbetsfördelningen fastslogs formellt vid utredningens första sammanträde i



ecklesiastikdepartementet den 30 januari 1919. Den 19 maj knöts även juridikprofessorn
Gösta Eberstein till utredningen för att utarbeta ett förslag till ny namnlag. Ett sådant förslag
blev också klart och trycktes som utredningens tredje kommittébetänkande, Förslag till lag om
släktnamn m m. De föreslagna lagtexterna utgör en ringa del av betänkandet, som i övrigt
innehåller långa resonerande avsnitt med utförliga motiveringar och intressanta historiska
återblickar. Ytterligare ett antal experter knöts under kortare tider till utredningen för att
arbeta med olika deluppgifter. Bland dessa skall vi avslutningsvis namnge dem som skrivit de
olika bilagorna till Sverges familjenamn 1920 och samtidigt meddela bilagornas titlar. Bilaga A
har titeln De svenska finnarnas och lapparnes släktnamn och är skriven av professorn i finsk-
ugriska språk K B Wiklund. Bilaga B, De gottländska gårdsnamnens användning, har som
författare Herbert Gustavsson. Bilaga C behandlar Gårdsnamnen i Dalarna och har skrivits av
Ola Bannbers. Till denna bilaga finns en förteckning över I stället för släktnamn använda s.k.
gårdsnamn. 

Frågor som kan tränga sig på är dessa: hur många av Noreens och Grapes förslag till namn i
deras kommittébetänkande, Svensk namnbok, kom att få verkliga bärare, och vad
karakteriserar dessa förslag jämfört med de förslag som ingen tog upp? Vilka namnvarianter
som inte kom från Svensk namnbok kom att godkännas? Här skall inget försök göras att
svara på något av allt detta. 
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