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Ni kaNske minns den lilla tjejen vars 
föräldrar fick kämpa för att hon skulle få 
heta Luleå. 

Hockeysäsongen är över för Luleå 
hockeys del men med hyllningsramsorna 
ringade i bakhuvudet träffade Extra lilla 
Luleå - i hemstaden Göteborg. 

Där bor hon, tillsammans med sin 
mamma och pappa och sina två syskon, i 
en vacker lägenhet på Berzeliigatan mitt i 
centrala Göteborg.  

Från balkongen kan man se upp mot 
Avenyn och Götaplatsen och klassiska 
göteborska landmärken som Skandinavi-
um, Nya Ullevi och Liseberg ligger bara 
några minuters promenadväg bort. 

– Göteborg är ju min hemstad och även 
om jag inte är särskilt hockeyintresserad 
så är det ju Frölunda som man håller på, 
säger mamma Linda Alderstig. 

MeN så hände något. 
Samtidigt som det stod klart att hon 

och maken Hans Dahlberg skulle bli för-
äldrar så gick barnprogrammet Höjdarna 
på Svt. Där fanns en liten tjej med det 
ovanliga namnet Luleå och det fastnade 
föräldrarna för. 

– Hon var så himla go och det var Hans 
som kom med idén att vårt barn också 
skulle få heta Luleå, säger Linda. 

Under hela graviditeten fick magen 
heta Luleå och när en liten och välskapt 
tjej så dagens ljus för första gången var 

tanken att hon också skulle få bära nam-
net. Men Skatteverket var av annan åsikt. 
Där förbjöds föräldrarna att döpa dot-
tern till Luleå men istället för att ge upp 
tog man upp en strid och efter en tid av 
brevväxling och väntan fick man till sist 
rätt. Länsrätten slog fast att lilla Luleå 
kunde får heta just Luleå - men först 
som extranamn.  

Därför är dopnamnet Ellie Sofia Eva 
Luleå Dahlberg.

– Men hon är ju mer känd som Luleå 
än som Ellie, säger mamma Linda och 
ler.

Sedan fortsätter hon:
– För oss var Luleå det finaste namnet 

och det namn som vi ville att hon skulle 
ha allra helst. Men då hade man nästan 
blivit intalad att hon skulle bli retad om 
hon fick namnet, säger Linda Alderstig. 

Därför blev det alltså något av en kom-
promiss. 

Det här uppmärksammades över hela 
landet och bland annat fick hon en t-
shirt av Luleå hockey - en tröja som hon 
passar perfekt i nu när våren har kom-
mit. 

– Allt det här har gjort att vi har blivit 
mycket mer nyfikna på Luleå och Norr-
botten. Varje gång som man hör något 
om stan i tv så stannar man ju upp och 
lyssnar. Det har blivit lite som vår plats 
trots att vi aldrig har varit där, säger hon. 

Och Frölunda har plötsligt fått kon-
kurrens. 

– När det går bra för Luleå hockey så 
blir jag extra glad. Det har blivit lite av 
vårt lag i och med det här, säger hon. 

Ändå har ingen av familjens fem med-
lemmar satt sin fot på norrbottniska 
mark. 

– Nej, det stämmer. Men vi vill väldigt 
gärna åka dit. Allt verkar så annorlunda. 
Vintern  med all snö och sommaren och 
de ljusa nätterna, säger hon. 

extras utsäNDe ger efter det en 
kort norrbottnisk språklektion och be-
rättar att Luleå ofta blir Lule när Lule-
bon själv uttalar det. 

– Va? Menar du det? Säger man Pite, 
Ume och Lule? Lite charmigt men var-
för tar man bort en hel bokstav på slu-
tet? undrar Linda Alderstig utan att få 
något bra svar tillbaka. 

Sedan får hon bråttom att jaga ifatt sin 
lilla dotter som, vårystert, springer runt 
Poseidon samtidigt som en grupp japan-
ska turister, i tur och ordning, låter sig 
avbildas framför den kända statyn. 

På frågan om fler norrbottniska platser 
kan ge upphov till nya namn svarar hon: 

– Ellie blev ju en liten sladdis. En ef-
terlängtad tjej men det lär nog inte bli 
någon Piteå, säger mamma Linda och 
skrattar. 

Joakim NordluNd

heja lilla
Luleå!

NaMNkaMp u Föräldrarna fick strida för hennes namn. 
Till sist fick deras flicka döpas till Luleå och i dag bor den lilla 
tjejen med det välklingande namnet i centrala Göteborg. 
– Vi har aldrig satt vår fot i Luleå men vi drömmer om att kunna 
åka upp tillsammans, säger mamman Linda Alderstig.

MiTTen

extra 26 maj 2010

extra åkte ända till Göteborg – 
för att träffa Sveriges första Luleå

p Bebisen vars föräldrar tog strid för att hon skulle få döpas till Luleå har nu vuxit upp. I alla fall en smula. I dag bor hon med sin mamma sin pappa och sina tre syskon mitt i centrala Göteborg.
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p mamma Linda alderstig har sparat några av urklip-
pen från uppståndelsen kring Luleås namn. 

p Luleå hockey skickade en 
tröja till sin namne. 

p Luleå nekades först namnet med motiveringen att 
man var rädd för att det skulle leda till obehag. 

p Hela två år har lilla Luleå hun-
nit bli. 

p Ellie Sofia Luleå dahlberg bor mitt i hjärtat av Göte-
borg - här med sina syskon.

En annan lulEå
n Inspirationskällan bakom Ellie 
Sofia Luleå dahlbergs namn är 
figuren Luleå från barnprogram-
met Höjdarna.
n Höjdarna visades första gången i 
2004 års julkalender i SVt, allrams 
höjdarpaket. därefter visades pro-
grammet som inslag i Bolibompa.
n  Programmet producerades av 
SF och skapades och regisserades 
av Petter Lennstrand.
n Själva karaktären Luleå älskar 
snö och vinter. Hon bor lite 
varstans och hennes hobby är att 
frysa in saker i sin frys. Hon släpar 
alltid omkring på sin kälke, även 
när det inte finns någon snö. 
n Luleås röst görs av rebecka 
Hemse och dockan spelas av 
Cecilia olin.

Källa: Wikipedia 

fakta

fakta
namntoppEn
n Vanligaste namnen i Norrbottens 
län 2009: 
 alice - 26 stycken
 Elias - 31 stycken

n Namnen i Sverige som ökat 
snabbast från 2008 till 2009 är: 
 Ellie med 38,5 procent
 milo med 45,9 procent

n Namnen i Sverige som minskat 
snabbast från 2008 till 2009 är: 

 miranda med - 18,7 procent
 marcus med - 33,8 procent

 Källa: SCB


