
Fina fågelnamn fascinerar… 

 

Vi människor har under flera miljoner år haft en relation med fåglarna. Vi har avundsjukt tittat upp 

mot skyn och beundrat deras lättsamma förflyttningar. Vi har älskat vissa av dem och tyckt sämre om 

andra. Några arter har vi tränat upp till hjälpredor för jakt, brevförmedling och annat.  

Andra har vi helt enkelt fångat och ätit upp. 

Med den här långvariga fågelrelationen har det också följt med att vi tagit våra namn efter dem. En 

del har gjort det enkelt för sig genom att helt sonika ta efternamnet Fågel, oftast stavat Fogel. Eller 

Vogel efter tyskans stavning. Andra har namnsatt sig efter särskilda arter. Många svenskar heter Örn, 

Hök eller Falk i efternamn, fågelnamn som signalerar styrka, mod och snabbhet. Tolv personer i 

Sverige heter Tupp i efternamn, det verkar också fungera bra. Uggla går också fint, med klokheten 

som ett starkt varumärke och kännetecken. Med ett tillagt AF före blir Uggla till och med adligt 

minsann. Stork är ett gulligt och bra namn med tanke på baby-kopplingen och Duva signalerar både 

lugn och ett fredsbudskap. 77 svenskar heter Trana i efternamn, ja varför inte, långbent och 

smäckert. Att ta sitt namn efter småfåglar fungerar också bra, som i Sparv eller kanske det än 

förnämare Sparf. Lärka vill man gärna heta, uppskattad för dess vackra sång. Fink finns också väl 

representerat hos svenskarna medan Mes verkar vara helt oanvänt. 

Sedan finns ju även motsatserna. Vill någon verkligen heta Kråka eller Skata i efternamn?  

Fåglar som för med sig ett ytterst tvivelaktigt rykte eller låter så illa att man inte vill förknippas med 

dem. Gås förknippas otvetydigt med dumhet. Gam är nog heller inte är så roligt att heta även om det 

finns rätt många som gör det. Där lägger man gärna in ett h så att det blir Gahm, möjligen för att 

lätta upp det hela något. Asgam heter ingen, där gick uppenbarligen gränsen.  

Tänk dig själv att räcka fram handen och presentera dig som Anders Asgam… 

Om Tupp är ett bra efternamn så skapar inte motsvarigheten Höna de bästa associationerna. Inte en 

enda svensk verkar heller ha anammat det släktnamnet. Denna text var en mycket kort överflygning 

av namn vi tagit efter våra flygande vänner. Listan kan göras mycket längre med efternamn som 

Dopping, Gjuse, Gylling, Gök, Orre, Vråk, Järpe, Ejder, Trast, Korp, Tjäder, Stare, Svala, And  

och inte minst Svan med självaste Gunde i spetsen. 

För egen del så har jag själv ett måttligt fantasifullt son-efternamn. Om jag finge välja ett fågelnamn 

så fick det bli Bergfink, den finaste av alla småfåglar i mitt tycke. Då skulle jag passa på att byta 

förnamnet också, till Bosse. Fulländat eller hur! 

 

  



 

 

 

 


