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Såhär ser namnföljden ut för ditt efternamn;

Torsten Lennart Wong
Född 20/10 1918 i Barkåkra, Skåne

Död 20/7 2001 i Flemingsberg, Södermanland

Far:

Johan Rudolf Wong
Född 26/1 1894 i Barkåkra, Skåne

Död 25/2 1974 i Helsingborgs Maria, Skåne

Farfar:

Johannes Wong
Född 13/12 1858 i Förslöv, Skåne
Död 31/3 1897 i Barkåkra, Skåne

Det går alltså att i kyrkböckerna spåra efternamnet (med något varierande 
stavningsformer) ner till din farfar, som var den som först fick namnet Wong.

Han blev Husar år 1876 i Barkåkra församling och han hette innan dess 
Pålsson Dahl i efternamn. I det militära fick han dock namnet Wong som tros 
härstamma från det skånska ordet vång som betyder ”äng” eller ”öppet fält”.



2010 fanns det 425 personer i Sverige som bar efternamnet Wong.

Historiskt så har vi i Sverige brukat ett namnskick där man automatiskt fick sin fars förnamn 
(med ändelsen -son eller -dotter) som efternamn.
Om fadern t.ex hette Lars Andersson så fick hans söner heta Larsson i efternamn och 
döttrarna fick heta Larsdotter. Och så fortsatte man på samma sätt så att när t.ex Lars son, 
Sven sen fick sin egen son som fick heta Anders, så hette han Svensson i efternamn, osv osv. 
Detta efternamnsskick kallas också Patronymikon.

Det var först runt slutet av 1800 talet och i början på 1900 talet som man allmänt slutade 
med detta namnskick och man fick ärva sin fars efternamn. Och det var ungefär vid samma 
tidpunkt som kvinnor tog sig mannens efternamn vid giftermål. Innan dess hade kvinnorna 
behållit sitt flicknamn genom hela livet även då de var gifta. Det man också gjorde runt den 
här tiden var att göra om alla kvinnors "dotternamn" till "sonnamn". T.ex Karlsdotter blev 
plötsligt Karlsson i kyrkböcker och mantalslängder...

Som ni säkert förstår fanns det alltså förr en hiskeligt massa Sven Andersson och Lars 
Larsson osv, men så fanns det också de som tog sig eller fick ett annat efternamn som de 
ibland bara använde på sig själva, men det hände även att det tagna efternamnet gick vidare 
till barnen och då hade man plötsligt ett släktnamn som efternamn istället. Släktnamnen var 
ofta kopplade till orten man bodde på eller så kunde det kanske vara ett soldatnamn som 
man fick behålla som släktnamn.

Adel, borgare och präster brukade rent allmänt ta sig ett släktnamn. Men även t.ex smeder 
och andra yrkesgrupper kunde ofta ses bära ett eget släktnamn.
I mitten av 1800-talet så var det många som flyttade in från landet till storstäderna och då 
var det också mycket vanligt att man tog sig ett nytt släktnamn och valde bort sitt "son-
namn". 
Om du är intresserad av att få veta mer om någon av dessa personer, så kan du beställa 
fortsatt forskningsarbete t.ex i form av en Utökad Personutredning, eller någon av de andra 
tjänsterna du hittar på hemsidan: http://anverket.se
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