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Vid dagens seminarium presenterar Lars-Jakob Harding Kællerød, Köpenhamns universitet, 

preliminära resultat ur sitt pågående avhandlingsprojekt. I projektet behandlar Kællerød de ty-

piska danska, efternamnslika mellannamnen i folkräkningen år 1880. Han kartlägger hur namn 

och namntyper varierar geografiskt och socialt. Dessutom försöker han förstå motiven bakom 

bruket. 

 

Efter att ha berättat om avhandlingens huvuddrag kommer Kællerød in på det historiska 

sammanhanget. När det gäller namnplanering skedde stora förändringar i Danmark under 1800-

talet. År 1828 beslöts att hela befolkningen skulle ha ett släktnamn/efternamn. Bruket stramades 

sedan upp under århundradet. Han berättar också att det danska samhället tiden före och kring 

folkräkningen präglades av en allt större personlig frihet. 1788 upplöstes det så kallade 

stavnbåndet. 1849 skrevs Danmarks grundlag under. Samhället blev allt mer industrialiserat 

och urbaniserat. Man uppmärksammade individens självidentitet, och det blev allt viktigare att 

kunna skilja ut sig från massorna. Här spelade mellannamnen en viktig roll. T.ex. fanns det tio 

Hans Hansen i Holbæk köpstad, men bara en Hans Holm Hansen.  

 

Totalt har Kællerød sållat fram drygt 100 000 mellannamn i folkräkningen. Patronymikon med 

-sen utgör den vanligaste namntypen. De enda namnen på topp 40 av annan typ är Møller, Lund 

och Holm. Detta avviker mycket från dagens mellannamnsbruk; -sen-namnen har blivit 

betydligt ovanligare.  

 

Lars-Jakob Harding Kællerød visar att mellannamnskicket varierade avsevärt geografiskt. Han 

har tittat närmare på fyra öar i olika hörn av Danmark: Bornholm, Ærø, Læsø och Mors. På 

Bornholm och Læsø var mellannamn vanligare bland de äldre än de yngre, vilket tyder på att 

andelen mellannamn var minskande. På Mors däremot föreföll andelen mellannamn öka. 

Dessutom var de vanligare hos medelklass än underklass på Mors, vilket tyder på en koppling 

till social status. På Ærø var mellannamn mycket ovanliga hos kvinnor, men hos män höll de 

en stabil hög nivå över generationerna.  

 

På frågestunden efteråt säger Kællerød att det förefaller vara så att mellannamnen är äldst på 

landsbygden på Jylland, och att de sedan spridit sig österut och in i städerna. Mellannamn är än 

i dag mycket vanliga.  
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