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Sammandrag

Uppsatsen undersöker förekomsten av tillnamn i Sollefteå församling under perioden
1700-1820. Frågeställningarna berör också hur utvecklingen ser ut över tid samt vilka
yrkesgrupper som bär tillnamn. Materialet består av mantalslängder för åren 1700,
1739, 1775 och 1820.  

Resultatet visar en blygsam ökning av tillnamnen från cirka 19 procent av de
mantalsskrivna 1700 till cirka 32 procent år 1820. Sollefteå bruk bidrar i stor grad till
dessa siffror, där cirka hälften bär tillnamn 1775 och 1820. 

Nyckelord: tillnamn, patronymikon, efternamn, Sollefteå, Sollefteå Bruk, 
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    1. Inledning

Innan ett barn föds går mycket tid åt till att fundera på vilket namn barnet ska bära 
genom livet. Kanske vill man ge barnet ett namn som är unikt eller ett namn som har 
traditioner i släkten. Vad man däremot inte funderar så mycket på är vilket efternamn 
barnet ska bära. Om man är gift och har samma efternamn är det i de flesta fall en 
självklarhet, om föräldrarna har olika efternamn får barnet automatiskt moderns 
efternamn om inte annat anges. Vi identifierar oss med, och genom, vårt namn. 
Förnamnet är unikt för oss i familjen och efternamnet delas, ofta, med syskon och 
föräldrar. 

Genom historien har det inte alltid varit en självklarhet att vi delar efternamnet med 
resten av släkten eller ens familjen. Barnen till Erik Johansson kunde heta Anders 
Eriksson och Maja Eriksdotter, modern i sin tur kunde heta Greta Jönsdotter. Fyra olika
efternamn i en familj om fyra personer. Denna sed att till sitt dopnamn ta faderns namn 
och lägga till -son eller dotter kallas patronymikon. De talrika -sonnamnen i vårt land 
har sitt ursprung i detta. Ändelsen -son blev med tiden könsneutral och 1905 
lagstadgades det om att -sonnamnen skulle ärvas, bli släktnamn.

På plats 21 i SCB:s statistik över de vanligaste efternamnen kommer det första utan 
ändelsen -son, Lindström tätt följt av Lindqvist och Lindberg. Dessa efternamn har en 
annan historia än namnen som är bildade genom patronymikon. Med början på 1200-
talet börjar adeln ta släktnamn, sedan följer prästerna, därefter borgarna. Under 1700 - 
800-talen sprider sig bruket att ta släktnamn ner till bönder och torpare. Det är om denna
tid, 1700-tal till tidigt 1800-tal som denna uppsats handlar om och om vilka som bar 
släktnamn. 

1.2 Terminologi 

Termen släktnamn blir problematiskt så tillvida att den förutsätter att namnet ärvs eller 
att flera i en släkt bär namnet. Jag kan av begränsningsskäl inte undersöka detta. I min 
uppsats använder jag mig därför av termen tillnamn för att skilja ut andra namn än 
patronymikonet. Till patronymikonen räknas de namn som slutar på -son  eller -dotter 
och som endast definierar en person utifrån vilken fadern är. Det kan inte ensamt 
definiera en person utan att förnamnet nämns (För en utförlig diskussion om 
patronymikon se Ryman, 2002, s. 20f).

Lennart Ryman definierar tillnamn enligt följande: ”… tillnamn används som en 
sammanfattande beteckning på namn som brukas tillsammans med eller i stället för 
förnamnet” (2002, s. 16). Jag ansluter mig till denna definition. Det stora distinktionen 
mellan tillnamn och patronymikon blir alltså att tillnamn ensam kan definiera en person 
vilket patronymikonet inte kan. Huruvida tillnamnen övergår i släktnamn undersöker jag
inte. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historisk översikt över tillnamnsbruket i Sverige 

Bruket av tillnamn i Sverige tar sin början vid 1200-talets slut med inspiration från den 
europeiska kontinenten. Det är till en början delar av det svenska frälset som tar 
tillnamn samt städernas borgerskap, främst då borgare med tyskt ursprung. Bruket av 
tillnamn var under den första tiden inte stabilt och det hände att personer från ätter med 
släktnamn använde patronymikon (Ryman, 2002,  s. 40f).  

Under 1500- och 1600-talen tilltar bruket av tillnamn bland den svenska adeln, men i 
början av 1600-talet saknar fortfarande stora delar av adeln tillnamn. Från och med 
riddarhusets inrättande 1626 bär i princip alla svenska adelssläkter tillnamn. Under 
1600-talet sprider sig även bruket av tillnamn bland präster. (Ryman, 2002, s. 4 ff.). En 
grupp som drev på spridningen av tillnamn är de invandrade tyska och vallonska 
smederna vid de svenska bruken, de bar ofta tillnamn och spred tillnamnsbruket där de 
bodde (Ryman, 2002, s. 44). 

Allmogen på landsbygden var under 1800-talet den sista befolkningsgruppen att ta 
tillnamn. Vissa yrkesgrupper tog tillnamn tidigt, bland dessa märks hantverkare, 
klockare och kyrkvaktmästare. I den utsträckning bönder och torpare tog sig tillnamn 
uppträdde detta sent (Ryman, 2002 s. 58).

      2.2. Tillnamnsbildning

Adeln i Sverige tog oftast tillnamn efter motiv på sin vapensköld exempelvis 
Leijonhufvud och Oxenstierna. I och med riddarhusets bildande 1626 bestämdes att alla 
adliga ätter skulle bära tillnamn, men eftersom vapensköldarna ofta kunde ha liknande 
motiv blev man ibland oense om vilken ätt som hade rätten till ett visst tillnamn. Detta 
löstes med att tillfoga en prepositionsbestämning till en plats, oftast ett släktgods. Det är
därifrån vi har fått de för adeln utmärkande af och von, exempelvis Stråle af Ekna och 
Stråla af Sjöared. Personer som redan bar tillnamn när de adlades kunde lägga till ett 
element före eller efter det ursprungliga tillnamnet för att visa på att man blivit adlig, då
blev Borg till Adelborg och Ekenman blev till Ekenstam (Modéer, 1967, s. 119 ff.). 

När prästerna börjar ta tillnamn i slutet av 1500- och början av 1600-talet så är det oftast
en latinisering bildat efter bärarens hemtrakt eller församling, Angermannus för 
Ångermanland och Hememorensis för Hedemora. Även studenter som skriver in sig vid 
universitet tar sig denna typ av lärda namn. Även grekiskans -ander (man) var gångbart
vid bildandet av lärda namn, Fahlander (Falun). Vid slutet av 1700-talet slopar många 
de latinska ändelserna då franskan var mer gällande som lärt språk i Europa. Så uppkom
tillnamnselementen -in, -lin och -ell, med flera (Modéer, s. 122 ff.).  

Bland borgarna och bönderna blev tvåledade tillnamn vanliga, oftast med en förled som
talar om den ursprunglige bärarens hemort och en efterled som för tankarna till naturen. 
Så har vi exempelvis fått Almgren från Almby, Strindberg från Strinne i Ångermanland 
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och Ångström från Ånge. Borgerliga namn kunde också bildas av suffixet -ing 
exempelvis Elfving till Älvdalen. Det kunde också bildas enkla namn, Beck av 
Västanbäck och Hägg av Häggeby. (Modéer, s. 126 ff.)

Ett speciellt tillnamnsskick finns hos soldaterna, de så kallade soldatnamnen. De finns 
redan från 1500-talet och blir obligatoriska från 1680-talet i och med indelningsverkets 
grundande. Soldaterna fick oftast tillnamnen tilldelade av befälen och namnet var knutet
till tjänsten, den nytillträdde soldaten tog den avskedade soldatens tillnamn (Modéer,  s. 
130). Soldatnamnen kunde vara adjektiv som Stadig, Rolig och Snabb, redskapsnamn 
som Lantz och Spjut eller växt- och djurnamn som Trana, Lilja och Duva. 

De mångtaliga släktnamnen på -son som finns i Sverige, härstammar från 1800-talet då 
många gjorde -son-namnen till släktnamn och lät namnet gå i arv. Erik Johanssons son 
fick då heta Johansson och inte Eriksson som var det dittills brukliga. 

       2.3 Sollefteå och Sollefteå Bruk 

Sollefteå ligger beläget vid Ångermanälven, åtta mil uppströms från havet. Under 
medeltiden utvecklades Sollefteå till en viktig handelsplats under namnet Solatunum. 
Under 1600-talet lät staten anlägga sågkvarnar i den växande orten.  Sollefteå 
församling ingår i pastoratet Sollefteå och har anor från medeltiden.  

Sollefteå bruk låg beläget vid Ångermanälvens strand i byn Övergård cirka två 
kilometer från centralorten. Närheten till vattenvägar och den rika tillgången på träkol 
gjorde att en masugn byggdes år 1706 vid den plats där bruket senare skulle ligga. 
Masugnen revs 1737 och 1738 lät Johan Clason bygga Sollefteå bruk1. Bruket bestod av
två härdar och en hammare som smidde stångärn av ditfraktat tackjärn.  Vid varje härd 
arbetade en mästersmed, en mästersven och en koldräng (Söderlind, 1981, s. 37).  

     2.4 Tidigare forskning 

Nedan följer en grov översikt av några, för min undersökning, intressanta verk. Av 
speciellt intresse är undersökningar som berör tagande av tillnamn och hur frekvent de 
förekommer, särskilt under min undersökningsperiod. 

I undersökningen Släktnamn – tillkomst och spridning i norrländska städer undersöker 
Gudrun Utterström tillnamnsbruket i städerna Gävle, Härnösand, Umeå, Piteå, Luleå 
och Torneå under perioden 1640-1808. Utterström söker bland annat svara på när man 
börjar ta släktnamn och om sociala skillnader kan skönjas vid namntagningen i de 
berörda städerna (Utterström, 1985, s. 13). Utterström använder sig av mantalslängder 
vid kvantifieringen av tillnamn. 

Utterström ser samma tendens i alla de undersökta städerna, andelen tillnamn bland 
männen i mantalslängderna ökar under senare delen av 1600-talet och hela 1700-talet 
till att över 90 procent bär tillnamn år 1800. Utvecklingen är dock något långsammare i 
norrbottensstäderna (1985, s. 22 ff.). Under tidigt 1700-tal är bruket av tillnamn 
1Bruket fick namnet Sollefteå hammare, men för tydlighetens skull används Sollefteå bruk.
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vanligast bland det förmögna borgerskapet, efterhand sprider sig bruket lägre ner på den
sociala skalan. Hantverkare är tidiga att ta tillnamn, likaså är soldaterna tidiga att bära 
tillnamn, namnet behålls ibland även efter att soldaterna avslutat sin tjänst (1985, s.38). 

Utterström tillskriver spridningen av tillnamnsbruket flera orsaker: 

Namnspridningen är beroende av flera faktorer. Stadens storlek är en av dem. Ju större 
stad dess större behov finns av möjlighet till närmare identifikation. Personernas rörlighet
är en annan. Den som flyttar från hembygden är inte längre identiferad enbart som ”Pers 
son”, eftersom man på det nya stället inte känner just den där Per (Utterström, 1985, s. 
24).

I Lennart Rymans avhandling, Salanus, Tunström och Sporrong – tillnamnsbruk och 
framväxten av släktnamn i Uppland, undersöks bland annat när tillnamn uppträder och 
hur stor del av befolkningen som bär tillnamn vid olika tidpunkter. 
Undersökningsperioden är främst 1630-1730 (2002, s. 13 f.). Undersökningen är 
koncentrerad till Uppsala stad men även närliggande bruk och socknar undersöks. 
Ryman använder sig främst av mantalslängder, men även rådhusprotokoll, 
husförhörslängder och matriklar för Uppsala universitetet.

Ryman finner att tillnamnsbruket slår igenom bland högre akademiska personer i 
Uppsala, främst professorer, på 1620-talet. Bland borgarna är är tillnamnsbruket inte 
dominerande förrän på 1730-talet. Tagandet av tillnamn är knutet till social klass där de 
högre klasserna tar tillnamn vid undersökningsperiodens början i större utsträckning än 
de lägre (2002, s. 153f).  

Bland allmogen i Danmarks socken utanför Uppsala är tillnamn ytterst ovanliga2 under 
perioden 1720-1760, bland de som bär tillnamn är avskedade soldater framträdande 
(2002, s. 294). Detsamma kan sägas gälla för Skäfthammars socken, också utanför 
Uppsala, där tillnamn bland allmogen är sällsynta fram till och med 1760 (2002, s. 297).
Förutom de redan nämnda soldaterna är tillnamn vanligt i yrkesgrupperna klockare, 
kyrkvakter, trädgårdsmästare, husjungfrur och i viss utsträckning hantverkare. Tillnamn
bland bönderna är ovanliga (2002, s. 298f). 

Vid Gimo bruk är tillnamn vanliga under perioden 1671-1760, främst bland de 
invandrade vallonska arbetarna (2002, s. 252). Bland den svenska befolkningen på 
bruket är tillnamn fortfarande ovanliga vid undersökningsperiodens slut (2002, s. 261). 
Ett speciellt fall av tillnamnsbruk finns vid Dannemora gruva där i princip alla 
gruvdrängar skrivs med tillnamn i mantalslängderna år 1744. Förmodligen har 
gruvledningen tilldelat arbetarna tillnamn på samma sätt som till soldaterna. (2002. s. 
257)

Som tidigare nämnt ser Ryman att tillnamnsbruket i i början är mer utbrett bland de 
högre klasserna, men att det sedan sprids till de lägret: 

Det är rimligt att se släktnamnsskicket framväxt som en modevåg, som först berör 
samhällets högre skikt och sedan sprider sig gradvis neråt (Ryman, 2002, s. 308). 

Släktnamnsskickets uppkomst och utbredning tillskriver Ryman bland annat social och 
geografisk rörlighet samt sociala ambitioner: 

2Ryman kvantifierar inte denna del av sin undersökning så några exakta siffror kan inte anges här.  
7



Rörlighet, behov av särskiljning och sociala ambitioner är säkerligen betydelsefulla 
faktorer för många individers beslut att anta tillnamn, men de behövs inte för att förklara 
brukets utbredning. Det är emellertid […] troligt att tidens geografiska och sociala 
rörlighet skapat en anda som gjorde det lättare för den nya sedvänjan 
att slå igenom (Ryman, 2002, s. 309).

Släktnamn i Umeå är en sammanställning över tillnamn i Umeå under åren 1622-1820, 
man använder sig av en genealogisk metod. Här finner man att drygt 60 procent av 
befolkningen bär tillnamn i 1699 års mantalslängd (1984, s. 12). I  1736 års förteckning 
över stadens borgarskap är endast 5 av de 111 upptagna skrivna med -son-namn. Man 
slår fast: 

Man kan alltså lugnt konstatera att släktnamn i början på 1700-talet var liktydligt med en 
statussymbol och att alla som eftersträvade en etablerad ställning i dåtidens samhällsliv 
var benägna att skaffa sig ett sådant (1984, s.13). 

 
Sammanfattningsvis kan då nämnas att den forskning som tas upp i detta avsnitt 
tillskriver spridningen av tillnamnsbruket geografisk rörlighet och sociala ambitioner. 
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3. Metod och material 

3.1 Metod 

Metoden är beroende av vilken fråga man ställer till materialet. Eftersom mina 
frågeställningar rör kvantitet av tillnamn och dess utveckling över tid blir metoden 
kvantitativ. För att undersöka förekomst av släktnamn eller ursprunget till 
namnbildningen skulle jag ha använt geneaologiska metoder, något som inte lämpar sig 
för min undersökning. Namnen i mantalslängderna för Sollefteå församling åren 1700, 
1740, 1775 och 1820 excerperas systematiskt, sedan kategoriseras namnen i 
kategorierna tillnamn, patronymikon och övriga för att sedan sammanställas i tabeller, 
årtalsvis, samt över hela tidsperioden. 

Till kategorin övriga räknas personer som endast står med förnamn, jag räknar även 
personer som står med yrkesbeteckning i bestämd form. Då är alltså Johan Smed ett 
tillnamn medan Smeden Johan eller Johan Smeden inte är det (se Ryman, 2002, s. 22 för
en utförligare diskussion). I de fall det endast står fadern eller modern till den ovan 
givna i mantalslängden så räknas dessa bort från sammanställningen liksom om det 
exempelvis står Olof Olssons änka, i båda fallen nämns inte personernas namn. Att man
skrev om personer som endast föräldrar eller änkor är vanligare i längderna från 1775 
och 1820 än de två tidigare årtalen. Om samma person förekommer på fler än en plats i 
mantalslängden räknas bara personen en gång.3

I vissa fall, särskilt i de tidigare längderna har det varit svårt att tyda vilket namn som 
står. Att skilja tillnamn från patronymikon har i dessa fall varit lättare eftersom 
patronymikonen i genomgående skrivs med dubbelt-s av tyskt snitt och är lätt att 
identifiera. 

3.2 Material 

Materialet utgörs av mantalslängder för Sollefteå församling år 1700-1820 med nedslag 
på de tidigare angivna årtalen, årtalen har valts med 40-års intervaller, där längder 
saknats för ett visst årtal har den närmast tidiga valts. Mantalslängderna är fotograferade
för Riksarkivets räkning och jag har studerat dem via Riksarkivets hemsida. 

Mantalslängderna sammanställdes av särskilda mantalskommissarier fram till 1779 då 
häradsskrivarna tog över arbetet. Längderna skickade till kunglig Maj:t som underlag 
för beskattning. Eftersom endast de bättre bemedlade var skattskyldiga tas inte fattiga 
och lågavlönade upp i mantalslängderna, ej heller tjänstefolk i någon större 
utsträckning. Mantalslängderna representerar alltså inte hela befolkningen i en 
församling och skulle då kunna vara problematiska ur en representationssynpunkt. 
Mantalslängderna säger heller inget om hur personer själva omnämnde sig. Jag gör inga
anspråk på att beskriva namnskicket för hela befolkningen i Sollefteå församling utan 
inriktar mig på personerna som tas upp i mantalslängderna, därför blir den sneda 

3I Längderna från 1739 och framåt finns ett speciellt avsnitt bestämt Particular där man tog upp speciella 
personer av hög rang i församlingen, dessa personer har ibland förekommit tidigare i längden och räknas 
då inte två gånger.
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representationen i mantalslängderna inte ett problem för mig. För att komma åt hur 
personerna själv omnämnde sig så kan man exempelvis studera namnteckningar på 
bouppteckningar. 

I det material jag har gått igenom är det, med några få undantag, män som är upptagna i 
längderna. Kvinnorna registrerades inte utan det var mannen i hushållet som var 
skattskyldig. Mantalslängderna kan alltså inte användas för att studera kvinnors 
tillnamnsbruk, man kan inte heller dra slutsatsen att kvinnor tog männens tillnamn vid 
giftermål då den seden inte sprider sig till bredare folklager förrän på 1800-talet 
(Ryman, 2002, s. 55f). Källor för att studera kvinnors tillnamnskick hade varit dop- och 
vigselböcker, men de källorna används inte i min undersökning av begränsningsskäl. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att belysa tillnamnskicket i Sollefteå församling åren 
1700-1820 och se i hur stor utsträckning människor bar andra namn än det för tiden 
brukliga Patronymikonet.  Jag använder i undersökningen termen tillnamn som en  
sammanfattande benämning på de namn som inte är patronymikon (för terminologi se 
avsnitt 1).

Undersökningen görs utifrån följande frågeställningar. 

1 I vilken utsträckning bar människorna i mantalslängderna tillnamn i Sollefteå 
församling 1700-1820?

2 Vilken tendens i tillnamnskicket kan man se över tid? 
3 Vilka yrkesgrupper bär tillnamn? 
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5. Resultat 

Nedan kommer en sammanställning av resultatet i undersökningen, under varje rubrik 
finns en tabell med sammanställning över tillnamnsfrekvensen samt kommentarer om 
intressanta iakttagelser. 

5.1 1700

Tabell 1 Antal mantalsskrivna i Sollefteå församling år 1700 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1700 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49                 8                 41                       0             19,5%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Av de 49 som är mantalsskrivna i Sollefteå församling år 1700 skrivs omkring en 
femtedel med tillnamn. Bland tillnamnsbärarna märks: 

 pastorn Olof Noraeus.  
 Johan Frisck, 
 Gösta Liifv  
 Lars Enbom. 

Samtliga patronymikon i mantalslängden bärs av män och har således ändelsen -son

5.2 1739

Tabell 2 Antal mantalsskrivna i Sollefteå församling år 1739 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1700 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66                 9                 57                       0             13,6%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mindre än en åttondel av de mantalsskriva bär tillnamn år 1739. Bland tillnamnsbärarna
märks: 

 pastorn, Anders Sundius
 länsman, Peter Lögdahl
 adjunkten, Hans Moberg
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 avskedade soldaten, Erik Löfman
 bruksbokhållaren, Carl Pilwall

Bland tillnamnsbärarna finns en Anna Ekblad som står skriven som jungfru. En kvinna 
finns även bland patronymikonen, pigan Märta Jonsdotter, i övrigt är alla i 
mantalslängderna män. 

5.3 1775

Tabell 3 Antal mantalsskrivna i Sollefteå församling år 1775 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1775 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
132                 39               93                       0             29,5%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I 1775 års mantalslängder är nästan en tredjedel bärare av tillnamn. 

Bland tillnamnsbärarna finns: 

 pastorn Jon:4 Biberg 
 adjunkten Jon: Norwall 
 länsman, Per Lögdahl
 förre bokhållaren, Erik Lang
 sockeninspektor, Nils Sundius
 studenten, Magnus Sollenius
 studiosus5, Er: Sollenius
 klockaren, Pehr Klingberg
 ingenjör, Olof Sundius
 torparna, Joh:Mähler och Jon Granlund 

En speciell grupp av tillnamnsbärare i längderna är båtsmännen6 som samtliga bär 
tillnam. Bland dessa märks de ordinarie båtsmännen: Erik Ram, Mik: Svart, Dan 
Beckman, Erik Öhrn, Jan Kraft och Dan: Tall. Två person står även som avskedade 
båtsman, Mats Öhrn och M: Kruskopp. 

4Vissa förnamn i mantalslängderna är förkortade av utrymmeskäl, förkortningen markeras i längderna av 
tecknet : jag använder mig i redovisningen i förekommande fall av förkortningen då det inte går att 
avgöra vilket förnamnet är. Förnamnet var säkerligen känt i församlingen med omnejd och förkortningen 
utgjorde förmodligen inget hinder för identifikationen vid tiden för mantalslängdens sammanställande. 
5Enlig SAOB så användes ibland studiosus skämtsamt om en studerande, men det är knappast aktuellt i 
mantalslängden. Varför den ena benämns som student och den andra som studiosus går inte att utröna 
utifrån mantalslängden
6Båtsmän var utsedda av indelningsverket för tjänstgöring i flottan. De blev tilldelade ett båtsmanstorp för
uppehället. 
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Tabell 4 Antal mantalsskrivna vid Sollefteå bruk år 1775 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1775 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27                 17               10                       0             62%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sollefteå bruk finns under en egen rubrik i mantalslängden. Av de 26 personer som 
finns under rubriken är 17 bärare av tillnamn, alltså 62 procent. Bland dessa finns: 

 inspektorn, Nils Sedin
 stålsmeden, Carl Fr: Mähler
 mästersmederna, Staffan Mårman och Per From
 mästersvennen, And: Mårman
 kolarna, Joh: Tetting, Joh: Sohlgren och Måns Ram
 bälgmakaren, Er: Martin
 bruksskräddaren, Joh: Tideman
 dagarbetaren Claes Garnau

I mantalslängden finns åtta kvinnor upptagna, bland dem finns Maria Olsdotter som 
enbart står skriven som ”qvinnan” i kolumnen där yrke står. Som ”lapp pigor” står 
Ingrid Andersdotter och Ella Mårtsdotter. 

5.4 1820

Tabell 5 Antal mantalsskrivna i Sollefteå församling år 1820 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1820 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
172                 54               117                     1              31%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I den sista undersökta mantalslängden är andelen tillnamnsbärare nästan en tredjedel. 

Bland dessa märks: 

 prosten Abr: Lundberg
 adjunkten Jöns Hedin
 skolmästaren Olof Sebrelius 
 skräddaren, Abraham Nätterqvist
 klockaren, Erik Rödén
 skomakaren, Lars Söderman
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 torparna, Eric Bergman, Olof Hållsten, Dan Meurling, Lars Bök, Nils Öhrn, Per
Granlund och Johan Strindlund

 inspektorn, Moses Grönlund
 kronolänsman Kristian Mattias Tollbom
 yrke ej angivet,  Johan Hultin
 yrke ej anviget, Fred: Mähler (noteras som ”mindre vetande” i längden)

Tillnamn bärs även av samtliga ordinarie båtsmän: Elias Bläs, Pål Bäckman, Mats 
Kraftig, Dan Vall, Olof Färdig, Pehr Svart och Anders Öhrn. Även avskedade 
båtsmannen Olof Öhrn bär tillnamn.

Tabell 6 Antal mantalsskrivna vid Sollefteå bruk år 1820 samt andel tillnamn 
Källa: ml för Sollefteå år 1820 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
43                 19               23                       1             44%
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vid Sollefteå bruk är 19 av de 43 upptagna bärare av tillnamn (44 procent), dock inte 
brukspatronen själv, Clas Clason7. Bland tillnamnsbärarna märks

 mästersmederna, Lars och Pehr Fagerström (bröder enligt Söderlind, 1981)
 mästersvennen, Anders Flemström
 stålsmeden, Per From
 skräddaren, Johan Fagerström
 garvaren, Gustav Wästersand
 arbetaren Mats Hedman
 skomakaren Pehr Flodin
 haxkarlarna8 Claes Garneij, Joh: Sohlgren och Johan Tetting

Fyra kvinnor finns angivna i längderna, däribland husfrun Aina K .Wiklund och en 
hushållerska Hagnell vid Sollefteå bruk. 

7För diskussion om namnet Clasons kategorisering se avsnitt 7
8Haxkarlar var besättningsmän på de platta enmastiga fartyg, haxar, som skeppade varor längs 
norrlandskusten och älvarna. (SAOB) 
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     6. Tendenser i tillnamnsbruket 1700-1820

Tabell 7 Utveckling över tid för tillnamnen i Sollefteå församling 
Källa: ml för Sollefteå år 1700, 1739, 1775 och 1820
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Årtal     antal mantalsskrivna     tillnamn     patronymikon     övriga     andel tillnamn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1700     49             8                41                        0            19,5% 
1739     66                                   8               57                        0             13,6%                   
1775     132                                 39             93                        0             29,5
1820     172                               54             117                      1             31,3   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Andelen tillnamn i Sollefteå församling ökar från 19,5 år 1700 till 31,7 procent 1820. 
Detta att jämföra med Utterströms resultat från undersökningen av kuststäderna i 
Norrland där över 90 procent bär tillnamn i mantalslängderna år 1800. Mer i linje med 
min undersökning ligger Rymans där tillnamn är ytterst ovanliga i socknarna Danmark 
och Skäfthammar fram till 1760 (se avsnitt 2.4). 

Varför denna stora skillnad finns mellan Sollefteå i inlandet och de relativt närbelägna 
städerna vid kusten kan man diskutera. Både Utterström och Ryman tillskriver 
geografisk rörlighet som en bidragande faktor till att människor tog tillnamn. Utterström
framhäver stadens storlek som en faktor, Ryman nämner sociala ambitioner som en 
annan.  Att Sollefteå vid tiden var mindre än både Gävle, Härnösand och Umeå kan vi 
slå fast. En förklaring till den låga frekvensen av tillnamn kan då vara att man helt 
enkelt inte behövde ett utmärkande tillnamn i en liten ort som Sollefteå för att urskilja 
sig från andra. Men även geografisk rörlighet och sociala ambitioner bör diskuteras i 
anslutning till Sollefteå. 

6.1 Faktorn geografisk rörlighet 

Då som nu flyttade människor för att arbeta eller studera. Hur tillnamnsbruket var för 
utflyttade från Sollefteå kan vi inte säga något om. Vi kan inte heller peka ut vilka av de
som bär tillnamn som är inflyttade. Men vi kan ändå drista oss till att dra vissa slutsatser
utifrån min undersökning. Vissa av de yrken som angivits i längderna är så 
kvalificerade att de bör ha föregåtts av någon sorts utbildning. Då ingen högre 
utbildning fanns i Sollefteå vid tiden så bör personerna, oavsett om de är födda i 
Sollefteå eller ej, ha utbildat sig på annan ort. 

Till de kvalificerade yrkena som krävde utbildning räknar jag: 

 pastorer - Noraeus 1700, Sundius 1739, Biberg 1775 samt Lundberg 1820. 
 länsmän - Lögdahl 1739 och 1775, det står nära att tro att sonen gjorde samma 

yrkesval som fadern. Länsman 1820 heter Tollbom. 
 adjunkter – Moberg 1739, Norwall 1775 samt Hedin 1820
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Det finns fler kvalificerade yrken i längderna, men de ovan nämnda kan vi följa i flera 
av längderna. De har utbildat sig på en plats där ett stort antal människor uppehöll sig 
och har då varit tvungna att skilja sig från mängden, tillnamnet har sedan behållits i 
Sollefteå. Geografisk rörlighet skulle då kunna vara en förklaring till varför samtliga av 
dessa yrkesmän bär tillnamn. De båda studenterna som finns upptagna 1775 bär 
tillnamn, Sollenius. 

Det har tidigare konstaterats att frekvensen av tillnamnsbärare är högre vid Sollefteå 
bruk än i övriga församlingen. Det sker också en markant ökning av tillnamnsprocenten 
mellan 1739 och 1775 där just Sollefteå bruk står för den största ökningen. Bruket fick 
förmodligen hämta kvalificerad arbetskraft från andra delar av landet. Tidigare 
forskning visar att hantverkare tenderar att bära tillnamn i större utsträckning än 
exempelvis bönder (se avsnitt 2.4). Klart är att Sollefteå bruk i hög grad bidrar till att 
öka både antalet och andelen tillnamnsbärare i Sollefteå. Utan Sollefteå bruk hade 
andelen tillnamn varit betydlig lägre. 

Att samtliga båtsmän bär tillnamn är ingen tillfällighet. De fick namnen tilldelade efter 
roten och valde dem inte själva. De uppehöll sig också på övningar där särskiljning var 
nödvändig. Befälen kunde inte ropa en order till Johansson om 20 personer vid 
övningen hette detta. Detta det är en förklaring till varför systemet med soldatnamn 
uppstår och kan inte koppas till Sollefteå specifikt. En del båtsmän står kvar med sitt 
soldatnamn även efter att de har avslutat sin tjänst. 

De personer och yrken som skulle kunna tänkas bära tillnamn bär alltså tillnamn även i 
Sollefteå. Här skiljer sig inte Sollefteå från andra tidigare undersökningar. Vad som 
dock skiljer ut Sollefteå är att en väldigt liten krets utanför den förväntade bär tillnamn. 
Hos de flesta bärare av patronymikon nämns inte yrket, vi kan anta att det stora flertalet 
var lantbrukare (eftersom det bland annat är jorden de skattar för). De hade inte 
anledning att vara borta från Sollefteå under någon längre tid och behövde inte skilja ut 
sig vidare från den begränsade omgivning de levde i. Orten var liten och hade inte något
större borgerskap som påverkade omgivningens namnskick. Den höga andelen tillnamn 
vid bruket verkar heller inte ha påverkat i någon större utsträckning under min 
undersökningsperiod. Faktorn geografisk rörlighet för tillnamnstagande verkar alltså 
inte spelat någon större roll i Sollefteå vilken kan vara en förklaring till den låga 
andelen tillnamn i församlingen.  

6.2 Faktorn sociala ambitioner 

Tidigare forskning visar att den obesuttna befolkningen var mer benägna att ta tillnamn 
än jordägande bönder (Ryman, 2002, s. 293). De obesuttna tog tillnamn för att höja sin 
status medan jordägarnas status inte satt i namnet utan i jordinnehavet. Då befolkningen
i Sollefteå vid tiden övervägande var jordägande lantbrukare kan en förklaring till de få 
tillnamnen ligga här. 

Vi kan se i längderna att obesuttna och personer längre ner på den sociala skalan bär 
tillnamn, fler i slutet av undersökningsperioden. I längden 1775 är det två torpare som 
bär tillnamn, 1820 har antalet ökat till sju. Klockarna bär tillnamn både 1775 
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(Klingberg) och 1820 (Rödén). Två kvinnor som är i hushållstjänst 1820 skrivs med 
tillnamn, detta kan kanske tillskrivas både sociala ambitioner och geografisk rörlighet. 
Denna grupp av obesuttna med tillnamn är dock för få för att det ska märkas nämnvärt i 
tillnamnsbruket i hela Sollefteå. Vi kan inte, utifrån min undersökning, säga något om 
motiven bakom dessa personers eventuella tagande av tillnamn. Det behöver 
nödvändigtvis inte handla om ett aktivt val utifrån sociala ambitioner utan personen kan 
har ärvt namnet. Personen kan även haft ett annat yrke tidigare och behållt namnet när 
denne blev exempelvis torpare.

Intressant är att flera avskedade båtsmän fortfarande bär båtsmansnamnet efter avslutad 
tjänst. I längden 1739 finns en avskedad soldat med tillnamn, 1775 bär två avskedade 
båtsmän tillnamn och 1820 är det en. Liknande iakttagelser har gjorts av andra forskare 
(se Ryman, 2002, s. 295f och Utterström, 1985, s. 38). En person, Nils Öhrn, som står 
som torpare 1820 bär fortfarande båtsmansnamnet Öhrn.  

Vid bruket bär de högst ansedda hantverkarna, mästersmederna, alla tillnamn både 1775
och 1820. Även övriga hantverkare bär i hög grad tillnamn. Längre ner i hierarkin ökar 
patronymikonet, men även dagarbetare och kolare bär tillnamn så man kan därför inte 
dra någon tydlig gräns för tillnamn i hierarkin vid bruket. Ryman gör liknande 
observationer vid sin undersökning av Gimo bruk (2002, s. 256). 

En stor skillnad mellan Gimo och Sollefteå bruk är att vid Gimo bruk dominerade 
vallonska tillnamn under undersökningen 1601-1760 (Ryman  2002, s. 252) och de 
svenska tillnamnen kommer inte ikapp de vallonska förrän 1750. Vid Sollefteå bruk 
finns inte den utländska förebilden för ett ökat tillnamnsbruk, ändå är frekvensen av 
tillnam 62 procent 1775 mot Gimos 52 procent 1760 (ibid). Jag kan endast urskilja tre 
namn vid bruket som klingar utländskt, och de finns i mantalslängden för 1775, Mähler,
Garnau (möjligtvis en försvenskad variant 1820 Garneij) samt bälgmagaren Er: 
Martin. Faktorn geografisk rörlighet bör ha spelat en stor roll i den höga 
tillnamnsfrekvensen vid Sollefteå bruk snarare än inspiration från utländskt 
tillnamnsskick. Vi vet dock inte i vilken utsträckning arbetarna vid bruket inspirerades 
av de svenska hantverkarna som i stort sett samtliga bar tillnamn. 

     6.3 Slutsatser

 
Den låga andelen tillnamn i Sollefteås mantalslängder 1700-1820 kan alltså tillskrivas 
flera faktorer. Dels var större delen av Sollefteås befolkning inte geografiskt rörliga, den
del som förväntas vara det bär tillnamn. Dels var tillnamnsbärarna få och utgjorde inget 
stort borgerskap som kunde tänkas påverka den övriga befolkningen. En stor grupp 
jordägande bönder behövde inte bära tillnamn för att höja sin status, statusen satt i 
jordägandet. Till sist får man också komma ihåg att Sollefteås befolkning vid tiden var 
liten, antalet mantalsskrivna ökar från 49, 1700, till 173, 1820. Man behövde inte ta 
tillnamn för att kunna skilja ut sig från mängden. 

Vilken av ovanstående faktorer som är avgörande är svårt att uttala sig om, förmodligen
rör det sig om en kombination av de tre, en liten ort med en geografiskt orörlig 
befolkning som inte behöver tillnamn för att höja sin sociala status.  
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     7. Avslutning  

      7.1 Kort om tillsnamnbildningen 

Att undersöka tillnamnsbildningen har inte varit ett av syftena med denna undersökning,
men några iakttagelser ska kort nämnas. Några fall där tillnamnet är bildat till Sollefteå 
är studenterna från 1775 Magnus och Er: Sollenius dit hör förmodligen också kolaren 
Johan Solgren (även en namne 1820, haxkarlen Joh: Sohlgren från 1775) samt 
dagakarlen Mats Solander från 1820. En tillnamn bildat till gårdsnamnet Hullsta bär 
Johan Hultin 1820. 

     7.2 Problem i kategoriseringen

    Kategoriseringen har inte stött på några större problem. I endast ett fall har en person 
kategoriserats som övriga. Det är en smedsdräng som endast skrivs med förnamn Nils 
1820. Om Clason (avsnitt 5.4) ska kategoriseras som tillnamn eller patronymikon kan 
diskuteras. Vid vidare efterforskningar finner jag att släkten Clason är en brukssläkt och
namnet verkar ha ärvts genom generationer (om släkten Clason skriver Söderlind, 
1981). Det bör inte har rått någon tvekan om att namnet med stavningen Clason ensamt 
kunde definiera bäraren, men eftersom min metod inte är geneaologisk och jag inte kan 
göra liknande efterforskningar på om andra -son namn är släktnamn eller inte så 
kategoriserar jag därför Clason som patronymikon utifrån namnbildningen. 

     7.3 Personer kommer till liv 

Alla dessa personer som står uppräknade i undersökningen har levt ett liv med allt vad 
det innebär. De är sedan länge döda och deras livsöden är i de flesta fall sedan länge 
glömda. Ibland dyker personerna upp i källorna och deras liv omnämns (uppgifterna är 
hämtade från Söderlind, 1981) Om mästersmeden Staffan Mårman från 1775 vet vi att 
han lämnade det närbelägna Graninge bruk för att komma till Sollefteå 1739. 
Stålsmeden Carl Fr: Mähler hämtades närmast från Danmark, men var född i Tyskland.
Det var vid tiden vanligt att hantverkarna kunder flyttas från en dag till en annan till ett 
annat bruk där det rådde brist på arbetskraft. Mähler fick genom kontrakt med 
brukspatronen undantag från detta, han skulle heller inte vara tvungen att ta annat arbete
vid bruket. Mähler var bevisligen en hantverkare med högt anseende. 

Om bruksbokhållaren Carl Pilwall berättas att han gjorde sig skyldig till grov 
förskingring under sin tid som bokhållare vid bruket. Han själv anförde höga kostnader 
för representation till brukets besökare. I bruksboken 1741 anger han att han är skyldig 
Jacob Clason (brukets ägare) 13345 daler kopparmynt, Pilwalls egen årslön var 1200 
daler kopparmynt. När Clason dör 1745, 57 år gammal, så tillfaller allt kvarlåtenskap 
Clason som tvingar bort Pilwalls fru och fyra barn från gården. 
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Erik Lang, som står som förre bokhållaren 1775, var inte bättre i yrket än sin 
förgångare. Han anställdes som bokhållare 1745 med redan 1747 blev det problem med 
räkenskaperna. Brukspatron Clason fick inte rätsida på räkenskaperna och Lang som 
skyllde på hög arbetsbelastning avslutade ej räkenskaperna, trots hot om vite. Lang 
avskedades kort därpå. 

       7.4 Vidare forskning 

Undersökningen ger en del svar, men väcker fler frågor. En sak att undersöka vore 
socknar med samma demografi som Sollefteå, men som ligger närmare en stad där 
tillnamnsfrekvensen är hög, exempelvis Umeå. Blir jordägarna där influerade av 
borgerskapet i staden? Något annat att undersöka är hur personerna själva omnämnde 
sig genom att studera autografer i bouppteckningar från exempelvis Sollefteå, 
Utterström märker i sin undersökning att personer som står med patronymikon i 
mantalslängden själva skriver sig med tillnamn i flera fall (1985, s.20ff). 
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     Bilaga 

Tillnamn i Sollefteå församling, i den ordning de förekommer i mantalslängden. I de 
fall förnamn inte anges så har dessa varit svårtydda och har utelämnats. Där yrke 
utelämnas har detta inte angivits i längderna.  

Sollefteå församling 1700

Noraeus Olof. pastor. 
Frisck, Johan 
Näsman Gustav
Enbom
Knifv, Gustav.
Liifv, Gustav.  
Strid 
Helander 

Sollefteå församling 1739 

Ekblad Anna. jungfru 
Nyman  
Maler, Olof.
Löfman, Erik. avskedad soldat 
Lögdahl Peter. länsman
Pilwall, Carl. bruksbokhållare 
Sundius, And: , pastor
Moberg, Hans. adjunkt
Arnholm, Magnus

Sollefteå församling 1775

Granlund, Jon. torpare 
Högberg, And: . länsman 
Mähler, Joh: 
Sundius Olof. ingenjör 
Ram, Erik. ordinarie båtsman 
Svart, Mik:, ordinarie båtsman
Beckman, Dan. ordinarie båtsman
Öhrn, Eric. ordinarie båtsman
Kraft, Jan. ordinarie båtsman
Tall, Dan.  ordinarie båtsman
Öhrn, Mats.  ordinarie båtsman
Näsman, Israel. 
Byman, Jöns. 
Biberg, Jon: pastor 
Norwall, Jon: adjunkt
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Sundius, Nils. sockeninspektor
Lögdahl, Per. länsman 
Klingberg, Pehr. klockare
Lang, Er: bokhållare 
Sollenius, Magnus. student 
Sollenius, Er:, studiosis 
Kruskopp 

Varav Sollefteå bruk  

Sedin, Nils. inspektor 
Mähler, Carl Fr:, stålsmed 
Mattson, Måns. garvare 
From 
Mårman, Stefan. mästersmed 
From, Per. 
Mårman, And: 
Dufwa, Abr: dräng
From, Hans. 
Garnau, Claes 
Tetting, Anders 
Knif, Nils 
Tetting, Joh: 
Tetting, Joh:, kolare 
Ram, Måns. 
Martin, Er: bälgmakare
Tideman, Joh: Bruksskräddare 

Sollefteå församling 1820 

Bläs, Elias. ordinarie båtsman 
Bergman, Eric. torpare 
Billfors, Per. 
Hållsten, Olof. torpare 
Kraftig, Mats, ordinarie båtsman
Sellstedt, Jonas. 
Meurling, Dan. torpare 
Tjällström, Erik. 
Bök, Lars. ordinarie båtsman
Vall, Dan. ordinarie båtsman
Tollbom, Kristian Mattias. kronolänsman 
Hultin, Johan. 
Gröndahl, Moses. Inspektor 
Öhrn. Torpare 
Molund, Per. 
Färdig, Olof. ordinarie båtsman
Mähler, Fred: 
Strindlund, Johan. torpare 
Öhrn, Anders. ordinarie båtsman
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Lundberg 
Öhrn, Olof. avskedad båstman 
Nätterqvist, Abraham. skräddare 
Svart, Pehr. ordinarie båtsman
Lundberg, Abr:, Pastor 
Granlund, Per. torpare 
Gran, Carl. 
Bäckman, Pål. ordinarie båtsman
Lundberg, Abraham. prost 
Hedin, Jöns. Adjunkt
Wiklund, Aina K. husfru 
Hasselhorn 
Sebrelius, Olof. skolmästare 
Rödén, Eric. klockare 
Nätterqvist, Abr: , sockenskräddare 
Söderman, Lars. skomakare

Sollefteå bruk 1820 

Hagnell, hushållerska 
Holm, Axel Julius. 
From, Per. 
Dahlman, Anders. smed 
Fagerström, Lars. mästersmed 
Fagerström, Pehr, mästersmed 
Flemström, Anders. mästersven 
Garneij, Claes. Haxkarl 
Sohlgren, Joh:, Haxkarl 
Tetting, Johan. Haxkarl 
Solander, Mats. dagakarl 
Martin, Eric 
Krafth, Jonas. 
Hedman, Mats. arbetare 
Wärtin, Gustaf 
Påhl, Kraft. avskedad båtsman 
Fagerström, Johan. skomakare 
Wästersand, Gustaf. garvare 
Granberg, Johan. smedsdräng 
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