
Familjenamnens användning (årtalen då familjenamnen har införts i kyrkoböckerna): 

I vigselboken SR, från och med 1858  

I dop- och begravningsboken SR, från och med 1866 

I vigsel- dop- och begravningsboken LR, från och med 1859 

 

Namnformerna för personnamnen. 

I sammanställningen av släkttavlorna har jag som regel försökt skriva  personnamnen i den 

form som de förekom på respektive Stora som Lilla Rågö. I  arkivmaterialet kan det 

förekomma flera olika varianter för ett och samma namn. 

 

Jag har valt att skriva (i regel, kanske inte alldeles konsekvent): 

Adam eller Ada – eftersom båda formerna förekom bland rågöborna 

Hindrek – i arkivmaterialet Hinrich, Hindrik. m.m. 

Irja – i arkivmaterialet Jürgen, Jüri m.fl. varianter 

Johan – i arkivmaterialet står det oftast Juhan, Juhhan. På Stora Rågömål heter det Joen, men     

               jag har använt Johan även för Stora Rågö 

Jaak eller Jakob – i äldre arkivmaterial förekommer ofta Jack. På Rågöarna hette      

                                det allt som oftast Jaak men även Jakop. 

Mick – i arkivmaterial, Michkel, Mikk. m.fl 

Oli – i arkivmaterialet Olin, Oloff m.fl. På Lilla Rågö sade man Ole.  

Tomas – i arkivmaterialet stavas namnet nästan undantagslöst Thomas. På Stora Rågö hette      

               det alltid Tomes, men jag har inte tagit hänsyn till det, utan använt Tomas för bägge 

               öarna.        

 

Ano – i arkivmaterialet stavas det oftast Anno 

Getter – i arkivmaterialet också Kert m.fl. former 

Lisa – i arkivmaterialet oftast Liso 

Madli SR, Madle LR – i arkivmaterialet Madle, Madly 

Mari, SR, Mare, LR, - i arkivmaterialet Marri, Mary 

Valba SR, Valber LR – i arkivmaterialet genomgående Walber 
 

För övriga inte så talrikt förekommande namn (T.ex. Bent, Bertel, Tönnis m.fl.) har jag i regel 

använt den form som förekommer i arkivmaterialet. 

 

Före 1900-talet hette den överväldigande delen av den kvinnliga befolkningen antingen 

Mari, Ano, Lisa eller Madli. Valber förekom också rätt ofta, särskilt på Lilla Rågö.  Den övriga 

variationen var mycket liten. I enstaka fall Getter, Elin, Trino. Kai, m.fl. 

 

För pojkarna var variationen något större. Men de flesta hette antingen Johan, Mats, Tomas, Adam 

eller Irja. Även Jaak och Anders förekommer ganska ofta, Anders särskilt på Lilla Rågö. Andra 

namn är Bengt (Bent), Bertel, Bärend, Hans, Hindrek, Kristjan, Marten, Mick, Oli, Peter och 

Tinis (Tönis). Ett synnerligen ovanligt namn som förekommer är Moderus. Det finns 3 sådana 

pojknamn på Rågöarna från mitten av 1800-talet. Har läst någonstans, att det kommer från ryskan.. 

  

 

 

  

 

 
          
 

 


