Anteskog registrerades som släktnamn den 22 februari 1946. Texten om släktnamn nedan är skriven
av Johan Hedberg doktorand i nordiska språk på Uppsala universitet. Den och annonsen från 1940 är
hämtad från Institutet för språk och folkminnen http://www.isof.se/.
Mellan åren 1920 - 1952 nybildades 64 000 efternamn och aktiviteten var särskilt hög under åren
1941–1946 (30/6) då 21 500 nya efternamn bildades. Det var oftast son-namnen som byttes bort
och ville man inte ta något namn som redan fanns
eller funnits i släkten var namnbytarna tvungna att
uppfinna ett nytt namn eftersom redan existerande
släktnamn var skyddade. Om namnbytaren hade
svårt att själv uppfinna ett efternamn fanns hjälp
att få, både från svenska staten och privata initiativtagare.
Svenska staten gav åren 1921–1954 ut fyra böcker
med sammanlagt cirka 79 000 efternamnsförslag
där namnen bland annat bestod i element från
svenska ortnamn. I böckerna finns förutom namnförslagen även råd och instruktioner för hur namnbytaren skulle ansöka om efternamnsbyte. Många
av namnförslagen i dessa böcker föll namnbytarna i
smaken och är således nu existerande efternamn.
Hittades inget lämpligt namn bland de statliga
namnförslagen kunde namnbytaren söka i namnförslagsböcker som utgavs i privat regi. Även dessa
namnförslag bestod av element från ortnamn, men
inspiration hämtades även från annat håll, exempelvis i boken Svenska släktnamn – 15 500 förslag
byggda på växtnamn från år 1939.
Det fanns även privata företag som mot en avgift både kom med namnförslag och agerade ombud i
namnändringsansökningen. Dessa så kallade namnbyråer annonserade i dagspressen, särskilt under
1940-talet, och lockade bland annat med egna förslag på lämpliga efternamn. De flesta namnbyråer
fanns i storstäderna, men anlitades av personer från hela Sverige. Efternamn som är tagna under
1900-talets första hälft kan alltså vara hämtade från statliga eller privata namnförslagsböcker, från
namnbyråer, eller vara uppfunna av namnbytaren själv.
Farfar och farmors ombud i ärendet var en G. Järrendal på Prästgatan 9 i Östersund. Ansökan ställd
”TILL KONUNGEN” är daterad Klaxåsen 6 december 1945 och innehöll i ordning följande fyra förslag
Antfors, Edevåg, Anteskog och Tönnermo. Justitiedepartementets tjänsteman fann i sin handläggning Antfors upptaget redan 1942. Edevåg verkar ha beviljats någon annan i slutet av 1945. Anteskog
mötte inget hinder i granskning och bifölls den 12 januari 1946. De fyra föreslagna släktnamnen noterar jag finns i ”SOU 1940:10. Svensk namnbok 1940”. Den utarbetades till vägledning vid val av nya
släktnamn av Jöran Sahlgren professor vid Uppsala universitet tillsammans med ortsnamnsforskaren
fru Greta Lidell.
Skild från alla Andersöner med postbox på Nederhögens station kom nu all post rätt första gången
den sorterades? Var förstavalet Antfors en blinkning till ”Ante-Orsa” farfars far? Min egen gissning är
att farmor favoriserade Edevåg och Tönnermo. Jag lever glad och stolt med Anteskog som efternamn
och hoppas fler får och vill göra det framöver.
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