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Namnet Annette i Sverige

Av Katharina Leibring

Förnamnet Annette kan stavas på många sätt. I Alla svenskars förnamn (1998) 
listas 23 olika former som bars av personer i Sverige år 1997. Där finns allt 
från Annetté över Anethe till Ahnett. De överlägset vanligaste formerna är 
dock Anette och Annette. De här många varianterna avspeglar delvis proble-
met med om det finala e-t ska uttalas eller inte i namnet. I våra grannländer ut-
talas det oftast i förnamn, men i Sverige har vi sedan länge en tradition av att 
följa det franska uttalet med stumt slut-e i inlånade namn av typen  Susanne, 
Yvonne och Annette. För att vara säker på att e-t ska uttalas har därför somliga 
bärare valt att tillfoga en accent på slut-e, trots att denna egentligen förryck-
er uttalet till en betoning på sista stavelsen. I det här sammanhanget har jag 
valt att använda jubilarens egen stavning, trots att Anette är nästan tre gånger 
vanligare än Annette.

Från början är Annette en fransk smekform av Anna, ’den lilla Anna’. 
Efter som Anna har varit ett så omtyckt namn i hela kristenheten har det gett 
upphov till många smekformer. I Tyskland har vi Annichen och Annika, i 
 Spanien och Italien Anita, i Nederländerna Antje och i Ryssland Anjuschka för 
att bara visa på några varianter (Kohlheim & Kohlheim 2013 s.v. Anna). Om 
vi bortser från Annika, som var mycket använt i delar av svenska landsbygden 
under 1600- och 1700-talen som dopnamn (Leibring 2006 s. 32), verkar det 
dock inte ha funnits några lokalt uppkomna smekformer i Sverige, åtminstone 
inte sådana som sedan blivit officiella namn.

Enligt Roland Otterbjörk (1979 s. 143) är Annette belagt första gången 1765 
i Sverige. Otterbjörk uppger inte varifrån belägget är hämtat, men eftersom 
det franska inflytandet var stort i högreståndskretsarna i 1700-talets Sverige 
har namnet troligen kommit in genom dessa. Ett musikaliskt verk som kan ha 
gjort namnet bekant på 1760-talet i Sverige är den franska operan Annette et 
Lubin (med text av Justine Favant och musik av Adolphe Blaise), som spela-
des fjorton gånger i Stockholm 1763–1770. En av ariorna, med titeln Chère 
Annette, reçois l’hommage, lånades av Bellman till Fredmans epistel num-
mer 7, troligen skriven 1770 (Bellman 1945 s. 192). Den franska operaarians 
innehåll, med dess budskap om ren kärlek som övervinner alla hinder, kon-
trasterar starkt mot Bellmans grovt erotiska text, och den välkända melodin 
var säkert vald som en av hans medvetna komiska stilbrytningar.

I skönlitteraturen finns exempel på hur Annette har använts som smekform 
till Anna redan under 1600-talet. Barockskalden Torsten Rudeen (Rudeen 
2019 passim) skriver dikter till sin hustru Anna Brunell på 1690-talet, där 
hon benämns såväl Anna som Annichen och Annette. Också Hedvig Charlotta 
Nordenflycht (1927 s. 189) använder namnet Annette i en dikt från 1746–1747, 
då med trestavigt uttal till en mottagare döpt till Anna. Att flickor med det of-
ficiella namnet Anna under vuxenlivet går under namnet Annette i de närmare 
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kretsarna tycks ha varit vanligt ända in på 1800-talet. Malla Silfverstolpe 
(2 s. 225; 4 s. 123 m.fl.) skriver flera gånger om sin »tant Annette Rudbeck» 
(1765–1830), enligt Elgenstierna (1 s. 188) döpt till Anna Elisabet. Namnet 
saknas helt i Gudrun Utterströms (1995) noggranna genomgång av dopnamn 
i Stockholm 1621–1810.

Den gustavianske hovpoeten Carl Gustaf af Leopold publicerade 1800 en 
dikt med namnet Eglé och Annett, vilken efterhand blev mycket läst. Den be-
skriver den nära vänskapen mellan adelsflickan Eglé och prästdottern Annett 
från en enklare bakgrund. Den vuxna Eglés tomma nöjesliv kontrasteras mot 
Annetts förnöjsamma sinne som strävsam husmor på landet. Leopold omfam-
nar här (Delblanc 1991 s. 380) den realistiska borgerliga idylldiktningen och 
möjligen kan hans val av namn ha bidragit till att Annette under 1800-talets 
första hälft något fick en prägel av att vara ett namn för de inte alltför höga 
samhällsklasserna. I berättelser hos såväl Carl Jonas Love Almqvist (1839 
s. 48 f.) som hos Orvar Odd (Sturzen-Becker 1844) och Sophie von Knorring 
(1836 s. 6 ff.) bär tjänsteflickor detta namn. Hos Orvar Odd (a.a. s. 142) får 
namnet tillsammans med Lisette symbolisera hur vanliga kvinnonamn (Anna 
och Lisa) kunde förfinas också av tjänstefolk i en episod där en bortrest hö-
greståndsperson efterfrågas: »[…] efter något förfrågande upplystes omsider 
genom en liten Annette eller Lisette […]».

För att övergå till de verkliga namnbärarna så är det tydligt att namnet som 
officiellt dopnamn sprids söderifrån under 1800-talet. I Demografisk databas 
för södra Sverige (DDSS) finns belägg för Annette från 1803. Namnbärarna 
är få fram till 1840 men blir därefter vanligare. Intressanta är de tidiga beläg-
gen från militärstäderna Karlskrona och Kristianstad där många namn i dop-
böckerna har fransk form. Också av 1800-talets folkräkningar, tillgängliga 
via Riksarkivet (Folkräkningar 1860–1930), framgår att namnet är vanligast i 
de sydligaste landskapen men att det med tiden sprids norrut. (Somliga tidiga 
bärare som är redovisade under Annette i folkräkningen 1880 har dock i dopet 
tilldelats namnet Anna.) Först 1869 återfinns namnet i till exempel Skellefte-
bygden (Gustafsson 2002 s. 255).

Vid 1800-talets slut finns namnet Annette över hela landet men tillhör 
inte de vanligaste. Två anledningar är att det varken passar in i den nordiska 
namnrenässansen eller hör till de då populära engelska inlånen av typen Jen-
ny och Annie (Brylla 2004 s. 10 f.). I en av de tidigaste namnböckerna, Per 
Kjöllerströms (1895) Svensk namnbok, är namnet förtecknat under »Franska 
namn» (s. 54), men det saknas (naturligtvis med tanke på författarens kon-
servativa inställning) i listan över »Utvalda dopnamn», där passande namn 
anges som hjälp för blivande föräldrar. Som en illustration av hans åsikter kan 
hans omdöme om de då moderna y-namnen citeras (a.a. s. 12): »Det har blifvit 
ett grufligt y-ande.» Under 1900-talets första hälft ökar populariteten sakta, 
men det är först efter andra världskrigets slut som namnet slår igenom på all-
var. Under 1950- och 1960-talen blir Annette ett veritabelt modenamn. Under 
1960-talet är det till och med det tionde vanligaste tilltalsnamnet i Sverige 
(SCB Namnstatistik). Den här toppen stämmer väl överens med att fransk 
kultur då generellt är populär, liksom andra franskklingande namn som Yvon-
ne, Susanne och Marie. Också i Danmark och Norge blomstrar Annette vid 
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ungefär samma tid, i Norge dock lite senare (Meldgaard 2004 s.v. Annette; 
NPL 3 s.v. Annette). 

Som för de flesta modenamn följde efter toppdecennierna en ganska snabb 
nedgång. I takt med att namnbärarna växte upp och började få egna barn un-
der 1980- och 1990-talen sågs namnet enligt tregenerationscykeln som omo-
dernt och inte lämpligt till småbarn (se om denna Meldgaard 2004 s. 28 och 
Leibring 2008 s. 66). Enligt SCB:s statistik över tilltalsnamn givna till små-
barn (SCB Namnstatistik) har Annette inte fått fler än tio bärare under något 
år sedan 1998, vilket är det första året då full statistik finns. Sedan 2004 har 
det endast ett år givits till två flickor, vilket visar att småflickor med namnet 
är sällsynta idag. Hur många gånger det har givits som sidoförnamn finns det 
tyvärr inga uppgifter om.

Den stora populariteten under 1950- och 1960-talen har inneburit att 
 Annette (med alla skriftvarianter inräknade) idag är det 34:e vanligaste till-
talsnamnet med cirka 27 000 bärare. Om alla förnamn inkluderas intar det 
plats 48 med runt 43 000 bärare. Och för framtiden kan vi säkert räkna med 
att namnet kommer åter enligt tregenerationsregeln. Bärarna har ju just börjat 
bli mormödrar och farmödrar, och det finns goda chanser att Annette blir po-
pulärt igen på 2040-talet. 
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SOVn = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Västernorrlands län
SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift
SOÄ	 =	Sverges	ortnamn.	Ortnamnen	i	Älvsborgs	län
SOÖg = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Östergötlands län
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SRA	 =	Riksarkivet,	Stockholm
SRAp	 =	pergamentsbrev	i	SRA
SRApp	 =	pappersbrev	i	SRA
SRI	 =	Sveriges	runinskrifter
SRP	 =	Svenska	riks-archivets	pergamentsbref
SvLm = Svenska landsmål och svenskt folkliv
Sö	 =	Södermanlands	runinskrifter	(SRI	3)
T	 =	Topografisk	karta	över	Sverige	(Terrängkartan)
tg = tingslag
tl = tiondelängd
U	 =	Upplands	runinskrifter	(SRI	6–9)
u.d.  = utan datum
u.o.  = utan ort
UUB = Uppsala universitetsbibliotek
UUBp = pergamentsbrev i UUB
UUBpp = pappersbrev i UUB
u.å.  = utan år
vid.  = vidimation
VJb	 =	Kong	Valdemars	Jordebog.	Udg.	ved	S.	Aakjær	(1926–45)
Vr	 =	Värmlands	runinskrifter	(SRI	14:2)
Vs	 =	Västmanlands	runinskrifter	(SRI	13)
Ög	 =	Östergötlands	runinskrifter	(SRI	2)
Öl	 =	Ölands	runinskrifter	(SRI	1)
ÖNON = Övre Norrlands ortnamn. Ortnamnen i Norrbottens län
ÖNOV = Övre Norrlands ortnamn. Ortnamnen i Västerbottens län


