
Världens
kons!gaste namn

– Snälla, säg vad han hette en gång till! säger Malte när pappa har läst klart Bibeln vid aftonbönen.
– Vem? undrar pappa.
– Pojken som föddes förstås! svarar Malte, som i ärlighetens namn haft rätt svårt att hänga med i 

texten de läste i dag.
– Jaha. Får se nu… här är det. Maher-salal Has-bas och det betydde ”plundra snabbt, bytet 

hastar”. Var det det du tänkte på?
Malte fnissar lite och så säger han: 
– Stackars kille! Det finns tydligen de som haft det värre än jag.
– Inga namndiskussioner igen tack! Pappa suckar. Malte är jättefint. Och det är väl roligt att heta 

ett lite ovanligt namn!?
Malte… Undrar hur många gånger han har frågat mamma och pappa hur de kunde komma på ett 

så knäppt namn. Han vet inte någon annan som heter så – och då har han ändå bläddrat igenom hela 
skolkatalogen också. En gång föreslog han till och med att de kanske kunde byta namn på honom till 
Oscar eller Simon eller Victor eller… vad som helst! Bara inte Malte. Det var samma dag som Philip i 
huset intill hade kommit på det andra dumma namnet på bara en vecka. De hade spelat fotboll och 
efter att Malte trampat snett och inte kunde stödja på foten så fick han heta Halte-Malte. Bara ett par 
dagar innan hade de varit och badat och Malte hade fått en ordentlig kallsup och spottat havsvatten i 
flera minuter. Sedan sa Philip inget annat än Malte-Salte i två dagar. 

Att byta namn hade mamma och pappa inte haft någon förståelse för alls och så hade de sagt som 
vanligt: Malte är ett fint namn. Med detsamma när han föddes såg de att han var en liten Malte.

Hans kusin Emma hade också ett lite ovanligt namn och hon var inte heller så nöjd. Ja, Emma var 
ju inte så ovanligt förstås. Men Emma var döv och talade teckenspråk och då brukar man också ha ett 
persontecken. Det är besvärligt att bokstavera alla bokstäverna i namnet med händerna varje gång 



man ska prata med, eller om, någon. Då har man sitt eget persontecken, lite som ett smeknamn. 
Något som är typiskt för den personen. Om man heter Samuel och är livlig så kan man visa 
bokstaven S som far runt omkring eller om man har lockigt hår, kanske man snurrar pekfingrarna ner 
från huvudet för att visa lockar. När Malte tänker på det så är ju persontecknen nästan som en del av 
namnen i Bibeln. De betyder något och berättar något om den personen som har namnet. Emma har 
alltid varit ganska kort, så hennes tecken visar en person som sitter och dinglar med benen på en stol 
för att hon inte når ner. Det är ju faktiskt typiskt för Emma, men hon själv tycker att det är ett tråkigt 
tecken. Hon skulle vilja ha något tuffare eller gulligare, säger hon. 

– Tuffare i så fall, tänker Malte. För Emma är ofta så modig och tuff som han själv bara önskar att 
han vore.
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