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Forord 
!
I lektorprogrammet med nordisk som mastergradsfag har jeg vært innom mange forskjellige 

emner i faget, både innenfor litteraturvitenskapen og språkvitenskapen. Jeg fikk i løpet av alle 

disse årene særlig interesse for navnegransking som var et emne i fagtilbudet i nordisk 

språkvitenskap. Ettersom jeg er ifra Tranøy kommune på Senja, ville jeg gjerne undersøke et 

område som jeg kjenner godt. Derfor var det naturlig å sette fokus på Sør-Troms.  

 

Det er flere jeg skylder en takk for at jeg er kommet dit jeg er i dag. Først og fremst vil jeg 

takke mine veiledere, Gulbrand Alhaug og Hilde Sollid for kjempegod veiledning på denne 

avhandlinga. Gulbrand har jeg tidligere hatt i ett emne om navnegransking, og det er sjelden 

at man har en lærer og veileder som gir så gode og konstruktive tilbakemeldinger som han har 

gjort. Gulbrand har også vært en god motivator når det har vært masse arbeid med denne 

avhandlinga. Hilde har vært min veileder på den pedagogiske delen av oppgaven. En viktig 

del har vært å kunne flette dette opp mot undervisning og skole, og hun har vært veldig god å 

snakke med om dette. Tusen takk både til Gulbrand og Hilde for oppmuntrende og verdifull 

veiledning.  

 

Jeg vil dernest takke min flotte familie, som virkelig har vært en god støtte i harde studietider 

og i arbeid med denne avhandlinga. Det er ikke plass til å navne alle i familien her, men jeg 

må særlig trekke frem mine foreldre og søsken. Jeg må også trekke frem de fantastiske flotte 

naboene på Senja i denne sammenhengen. En stor takk går også til min gode onkel Kenneth 

og tante Sissel, som har vært behjelpelige på det datatekniske. Jeg skylder også en stor takk til 

min tidligere medstudent, Marianne, som har vært behjelpelig med korrekturlesning.  

 

Sist men ikke minst vil jeg takke min bestekompis Sigurd. Han har jeg hatt som en 

kjempegod motivator når det har vært masse arbeid med denne avhandlinga. Sigurd har også 

vært veldig god å ha i hele studietiden på universitetet og han har vært den som har måttet 

holde ut med meg i de mest hektiske periodene i Tromsø, så han vil jeg virkelig sette stor stas 

på i dette forordet. Tusen takk Sigurd! 

 

Å skrive en mastergradsoppgave er en ensom jobb og et enormt arbeid. Derfor er jeg virkelig 

glad for all den støtten og motivasjonen som jeg har fått i denne hektiske tiden. Tusen takk 

igjen alle sammen!
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1 Innledning 
!
Etter å ha studert forskjellige sider ved faget nordisk på universitetet, er navnegransking noe 

som interesserte meg voldsomt. Det spilte også en sentral rolle at professor Gulbrand Alhaug, 

som har vært min veileder på denne oppgaven, har gjort et grundig arbeid på dette området. 

Det har heller ikke tidligere vært jobbet så mye med personnavn i master– og 

hovedfagsoppgaver, men fokuset har heller ligget på stedsnavnene.   

 

Når det gjelder valget av mitt geografiske område, er heller ikke dette tilfeldig. Jeg er 

opprinnelig fra Tranøy kommune på Senja, og har siden jeg gikk ut av grunnskolen vært borte 

fra Tranøy for å gå på skole og få utdanning. Derfor syns jeg det er morsomt å kunne bruke 

kunnskaper som jeg har fått i den faglige undervisninga ved universitetet på et område som er 

kjent for meg. Jeg har valgt å ikke bare fokusere på Senja, men den sørlige delen av Troms. 

Dette er for at jeg skal kunne se tendensen i personnavnutviklinga for et større område enn 

Senja.  

 

Hovedmålet med denne avhandlinga er å undersøke popularitetsutviklinga av fornavn i Sør-

Troms. Jeg skal studere både kvinnenavn og mannsnavn, og undersøke hvordan utviklinga av 

disse navnene har vært i en utvalgt periode; 1820-1910. Da kan jeg se hvordan navnetrenden 

utvikler seg på nesten hundre år innenfor dette geografiske området. Jeg vil også forsøke å 

forklare denne utviklinga.  

 

Denne avhandlinga skal også ha en didaktisk vinkling. Dette er noe som kommer i en egen 

del (kapittel 9) hvor jeg skal reflektere rundt hvordan personnavn kan brukes i norskfaget. Jeg 

vil knytte dette opp mot læreplanen i norsk ved ungdomsskolen og videregående skole. 

Gjennom dette vil jeg forsøke å se de mulighetene vi har for navnegransking i norskfaget, 

samtidig som jeg vil se på muligheter for et tverrfaglig samarbeid mellom fagene norsk, 

historie og matematikk.  

 

I kapittel 2 vil jeg gjøre rede for hypoteser og problemstillinger. Der vil jeg komme nærmere 

inn på hva jeg legger vekt på i denne sammenhengen. Videre vil jeg i kapittel 3 karakterisere 

undersøkelsesområdet mitt i Sør-Troms, samt at jeg vil se på de allmennkulturelle forholdene 
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som var i Norge det tidsrommet som jeg fokuserer på. I kapittel 4 vil jeg ta for meg materialet 

og metoden. Jeg vil gjøre greie for metodiske forhold ved dette arbeidet, samtidig som jeg vil 

legge frem materialet bak denne avhandlinga.  

 

I kapittel 5, 6, 7 og 8 vil jeg ta for meg selve navneundersøkelsene. I kapittel 5 vil jeg 

undersøke de bibelske navnene. Her vil jeg se både på kvinnenavn og mannsnavn, før jeg 

tilslutt i samme kapittel vil sammenligne denne navnemoten for begge kjønn. I kapittel 6 tar 

jeg for meg moveringer, og i kapittel 7 de nordiske navnene. Jeg vil også i kapittel 6 og 7 se 

på både kvinnenavn og mannsnavn og til slutt sammenligne dem.  

 

I kapittel 8 vil jeg sammenligne navnemotene. Her vil en kunne se hvordan 

popularitetsutviklinga har vært for de forskjellige navnetypene som jeg undersøker.  

 

Etter at jeg i kapittel 9 har reflektert over det fagdidaktiske perspektivet, vil jeg under kapittel 

10 gi et sammendrag og si noe om det jeg har kommet frem til etter arbeidet med denne 

avhandlinga.  
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2 Hypoteser og problemstillinger 
 

Jeg har noen hypoteser i forhold til hva jeg kommer til å finne ut i denne avhandlinga. En 

hypotese er at to av navnekategoriene som jeg skal undersøke, de bibelske navnene og 

moveringene, vil være navnekategorier som har vært populære i Sør-Troms siden 1700-tallet, 

og at de i løpet av 1800-tallet vil bli mindre populære og være på tur ned i popularitet. Jeg 

forventer at de nordiske navnene skal gjøre seg gjeldende fra rundt midten av 1800-tallet og 

stige i popularitet mot århundreskiftet. Grunnen til dette vil nok være den nordiske 

navnerenessansen som blomstret fra midten av 1800-tallet, da folk tok i bruk gamle nordiske 

navn som vi for eksempel kan finne i sagalitteraturen.  

 

I oppgaven min har jeg valgt å se på både kvinnenavn og mannsnavn, for å sammenligne 

popularitetsutviklinga til disse to kjønnene. Jeg forventer at resultatet vil bli nesten likt, men 

at moveringskategorien ikke vil være særlig populær blant mannsnavn. Jeg antar at 

kvinnenavnene vil være utsatt for mer motesvingning enn mannsnavnene.  

 

Når det gjelder moveringene, har jeg tidligere gjort et arbeid om –ine-navnene på Senja og i 

Tromsø, hvor jeg sammenlignet disse to områdene på 1800-tallet (Nilsen 2012). Ut fra disse 

undersøkelsene kan en se at de var veldig populære på 1800-tallet, noe jeg regner med de 

også vil være nå når jeg ser denne moten over et større område.  

 

Når det gjelder tidsperspektivet, så er det utviklinga mellom 1820-1910 som jeg vil 

undersøke. Det er to grunner til at jeg har fokus på denne perioden. Den første grunnen er at i 

den eldste folketellinga i mitt materiale, 1865-tellinga, kunne jeg for eksempel ta med 

personer som er født fra og med år 1800, men ettersom levealderen på 1800-tallet ikke var så 

høy som i dag, ville det bli et vesentlig frafall på grunn av de som døde relativt tidlig. For å 

bli registrert i 1865-tellinga, måtte for eksempel en som var født i år 1800, være 65 år 

gammel. Den andre grunnen er at den siste digitaliserte folketellinga er fra 1910. Det blir da 

det siste året i mitt materiale. 

 

Hypotesene i forhold til navnemotene er altså i korte trekk at nasjonsbyggingen vil føre til at 

de nordiske navnene blir mer populære fra midten av 1800-tallet, mens de bibelske navnene 

og moveringene vil nå sin topp i popularitet i denne perioden, før de synker mot 

århundreskiftet. 
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3 Undersøkelsesområdet 
!
Som tittelen på denne avhandlinga sier, skal jeg undersøke popularitetsutviklinga for fornavn 

i Sør-Troms mellom 1820-1910. Jeg studerer fornavnene i 23 kommuner:  

1901 Harstad 
1902 Tromsø 
1911 Kvæfjord  
1912 Sandtorg 
1913 Skånland 
1914  Trondenes 
1915 Bjarkøy  
1916 Andørja  
1917 Ibestad 
1918 Astafjord 
1919 Gratangen 
1920 Lavangen 
1921 Salangen 
1925 Sørreisa 
1926 Dyrøy 
1927 Tranøy 
1928 Torsken 
1929 Berg 
1930 Hillesøy 
1931 Lenvik 
1932 Malangen 
1933 Balsfjord  
1934 Tromsøysund 

 

Det er altså disse kommunene som i denne avhandlinga inngår i området Sør-Troms. Jeg ser 

likevel ikke bort fra at andre kan legge noe annet i dette geografiske navnet. Det må også 

understrekes at dette er kommunenummer som var gjeldende i folketellingsårene 1865, 1900 

og 1910, men som ikke vil være de samme per dags dato. Jeg kommer ikke til å ta med 

kommunene 1922 (Bardu), 1923 (Øverbygd) og 1924 (Målselv) på grunn av at disse 

kommunene før 1800-tallet ikke hadde noe permanent bosetning. De første bosetningene til 

disse tre kommunene kom fra Helgeland på slutten av 1700-tallet, men dette stoppet raskt opp 

da fiskeriet gav bedre næring mot starten av 1800-tallet. På denne tiden startet innvandringen 

fra Østerdalen og Gudbrandsdalen til Målselv, Bardu og Øverbygd. De aller fleste 

nybyggerne drev med jordbruk og skogbruk (Eggen 1950; Kiil:1976-1981).  

 

Valget av mitt geografiske område, er hovedsakelig av den grunn som jeg har påpekt 

tidligere, at jeg opprinnelig er fra Senja og syns det ville vært spennende å kartlegge hvordan 

navnemotene har vært i dette området. Vi kan forvente at de kommunene som ligger nærmere 
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kysten vil være mer åpne når det gjelder valg av fornavn, i motsetning til 

innlandskommunene. På kysten har de gjennom sjøfart og fiske hatt mer kontakt med verden 

utenfor, noe som har ført til at folk har vært mer åpne for fremmede navn og nye navnemoter.  

 

Om vi ser på de allmennkulturelle forholdene på dette tidspunktet i hele landet, hadde Norge 

vært i union med Danmark frem til 1814. I tiden etter 1814 kan vi se en nasjonal, demokratisk 

bondekultur vinne over embetsmannkulturen og Norge går inn i en tid hvor nasjonalisme stod 

veldig sterkt. Det ble viktig å sette fokus på en egen nasjonal utvikling og et eget norsk språk. 

Vi skulle hevde oss selv i den nye unionen med Sverige. Innenfor litteraturen kan vi se at 

romantikken begynner å blomstre, med Johan Sebastian Welhaven og Henrik Arnold 

Wergeland i spissen.  

 

I den andre halvdelen av 1800-tallet kan vi se store endringer i det norske samfunnet. Noe av 

det viktigste som skjedde på 1800-tallet var at bøndene fikk politisk makt, samt at 

embetsmannsstaten ble nedkjempet. Vi kan se nye sosiale relasjoner mellom gruppene i 

samfunnet og en vekst i industrialiseringa. Klassesamfunnet, noe som kanskje er mest synlig i 

byene, ble viktig på 1800-tallet. Folketallet i byene økte ved at folk ble sentralisert, noe som 

kan ha hatt innvirkning på navnemønstret.  

 

 
Kart 1: Troms fylkeskommune (hentet fra: http://www.kafjord.kommune.no/troms-
fylke.5206-864.html) 
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Den nordlige landsdelen ble mer sentralisert utover 1700-tallet. Nord-Norge fikk sine tre 

første byer – Vardø, Hammerfest og Tromsø. Tromsø var den byen som vokste raskest og 

som ble omtalt som Nord-Norges uoffisielle hovedstad. Denne byen har lenge vært viktig i 

internasjonal handel (Knutsen 1996: 11), noe som kan tenkes å ha hatt påvirkning på 

kulturelle impulser slik som for eksempel navn. Denne byen vil i det området som jeg 

undersøker, være sentrumsbyen.  

 

Det vil nok være noen forskjeller på impulser som navn når det gjelder by og land. Ser vi 

lengre sør i Troms vil nok dette samfunnet på 1800-tallet være typiske bondesamfunn der de 

store næringene på denne tida var fiske og jordbruk. Det var store distanser for å komme seg 

til byer og sentrumsområder. De var da avhengig av å kunne lage matprodukter hjemme 

istedenfor å kjøpe det. Vi regner med at samfunnsendringer har kommet senere til mindre 

sentrale områder, noe som også gjelder impulser som navn.  

 

Om en setter fokus på Tromsø på 1800-tallet, var det mye aktivitet der. Byen ble mye større 

på 1800-tallet enn den hadde vært tidligere.1 Livet ble mer hektisk i byen og mer omskiftende 

enn det hadde vært tidligere. Bylivet var ganske mye annerledes enn distriktet på 1800-tallet. 

En viktig faktor for forekomster av navn i Troms har nok vært innovasjoner og tilflytting. I 

forbindelse med dette vil Tromsø være sentral med tanke på ishavsfisket og internasjonal 

handel.  
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4 Materiale og metode 
!
I dette kapitlet skal jeg gjøre greie for det materialet som ligger bak denne avhandlinga. Jeg 

vil blant annet presentere noen fakta som er viktige å ha i bakhodet når man ser på 

navnelistene. Jeg vil også si litt om den metoden som jeg har brukt under dette arbeidet (punkt 

4.2), samt at jeg vil si noe om de klassifiseringene som jeg har gjort i forbindelse med 

navnematerialet. Jeg vil også presentere de navnetypene som jeg har valgt å ha fokus på i 

denne avhandlinga.  

 

4.1 Materiale 
 

Navnematerialet mitt er henta fra folketellingene i 1865, 1900 og 1910. Dette materialet 

kommer fra folketellingsdataene som er digitalisert av Registreringssentralen for historiske 

data (RHD) og er systematisert med tanke på navneundersøkelser på Universitetet i Tromsø 

av professor Gulbrand Alhaug.2 Jeg har fått utskrevet materialet for perioden 1820-1909 for 

mannsnavn og kvinnenavn med frekvenser for hvert navn over 10-årsperioder. Det største 

arbeidet med denne avhandlinga har vært å klassifisere de enkelte navnene slik at de havner i 

rett navnekategori. Med tanke på at materialet skal være så rett som mulig, er det viktig å vite 

at det bare inkluderer de personene som er født i Sør-Troms, inklusive de som har flyttet ut av 

området. Skal vi ha de helt nøyaktige tallene, vil det være aktuelt å ha kirkebøker, dåpslister 

og eventuelle dødslister, men det blir for tidkrevende i denne avhandlinga, og jeg vil derfor 

bare bruke det materialet som jeg har fått utdelt fra Alhaug.  

 

Det er tatt hensyn til at et navn kan være tatt med i flere av folketellingene ved at navnet bare 

er tatt med i den første folketellinga som det forekommer i. Grunnen til dette er at man skal 

unngå dobbeltregistrering. En person som for eksempel er født i 1860, er altså tatt med inn i 

materialet på grunnlag av opplysningene i 1865-tellingen, og ikke på grunnlag av 1900- eller 

1910-tellingen. Det ville bli feil statistikk om en og samme person skulle bli telt tre ganger. 

Det må også understrekes at navn er dårligere dekt tidlig på 1800-tallet en ved siste halvdel av 

dette århundre. I folketellinga fra 1865 kan vi finne noe ”svinn”, som skyldes at en del av de 

personene som var født tidlig på 1800-tallet var døde når folketellinga fra 1865 ble holdt. Som 

jeg påpekte under kapittel 3, ser jeg bort i fra Bardu, Målselv og Øverbygd på grunn av at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dette området er prega av ”navneimport” fra blant annet Østerdalen og Gudbrandsdalen, og 

det vil være et annerledes navnemønster på dette området enn i resten av Sør-Troms. 

Lemmatiseringa av navnematerialet mitt er gjort av professor Gulbrand Alhaug. Dette 

innebærer at ortografiske varianter som Torbjørn og Thorbjørn er slått sammen – derimot 

ikke varianter med ulik uttale, som for eksempel Sigrid og Siri.   

 

Jeg har benyttet dataprogrammet Excel for å systematisere navnekorpuset og lagt det til rette 

for gransking av navnene. Jeg mottok navnene organisert i tiårsperioder i tidsrommet 1820-

1909, og Excel gjør det enkelt å se hvordan navnemønstret har utvikla seg over tid. Jeg vil 

senere i avhandlinga også se på hvordan navnepopulariteten har utvikla seg fra periode til 

periode.  

 

Jeg vil nå presentere tabell 1 hvor jeg har satt opp antall navnebærere for kvinner og menn i 

tiårsperioder: 

Periode Navnebærere kvinner Navnebærere menn 

1820-1829 1.576 1.500 

1830-1839 1.992 1.926 

1840-1849 2.532 2.578 

1850-1859 3.351 3.471 

1860-1869 4.091 4.154 

1870-1879 4.600 4.707 

1880-1889 5.703 5.960 

1890-1899 6.970 7.395 

1900-1909 7.075 7.847 

Totalt 37.890 39.538 

Tabell 1: Antall navnebærere i tiårsperioder for kvinner og menn 1820-1909 

!
Ut fra tabell 1 kan en se at jeg i mitt materiale totalt har 37.890 kvinnenavn, og totalt 39.538 

mannsnavn i perioden 1820-1909. Her ser en at jeg har noen flere mannsnavn i mitt materiale 

enn kvinnenavn. Den vanligste grunnen til flere menn er at det ble født ca. 51 % flere gutter 

enn jenter på det tidspunktet jeg har fokus på i denne avhandlinga. Det er tallene fra tabell 1 

jeg baserer de relative frekvensene på senere i avhandlinga.  
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4.2 Metode 
!
Når en skal skrive en avhandling innenfor navnegransking, må man ha en medviten holdning i 

forhold til valg av metode. I og med at jeg, ut fra hva som er hovedtemaet i denne 

avhandlinga, nemlig popularitetsutviklinga for fornavn i Sør-Troms 1820-1909, ikke skal 

bruke intervju, men peke på hvordan popularitetsutviklinga har vært ut fra mitt materiale, er 

det hovedsakelig den kvantitative metoden som blir benyttet. Jeg vil derfor gjøre greie for 

noen kjennetegn ved den kvantitative metoden. Utgangspunktet mitt i denne sammenhengen 

vil være Holme & Solvang 1996. De punktene som følger er i tråd med dem. Det vil være 

viktig å understreke at fremstillingen er idealtypisk, og ikke et enkelt kjennetegn vil være nok 

til å fastslå om metoden er kvantitativ eller ikke:  

 

Kjennetegn ved kvantitative metoder:  

- Forskeren ønsker å gi et mest mulig presist bilde av den kvantitative variasjonen. 

- Systematiske observasjoner, som for eksempel gjennom bruk av spørreskjema 

- Interesser for det gjennomsnittlige og representative 

- Forskeren som tilskuer 

- Datainnsamling 

 

I min avhandling er det naturlig at den kvantitative metoden blir vektlagt med tanke på at jeg i 

stor grad kommer til å registrere og dokumentere fornavnbruken i undersøkelsesområdet for å 

se på navnemoter som var populære i dette området i forskjellige perioder, både for 

kvinnenavn og mannsnavn. Jeg vil også sette de opp mot hverandre for å sammenligne. 

Avhandlinga vil også ha et kvalitativt perspektiv med tanke på at jeg vil forklare bakgrunnen 

til populariteten for noen av navnene.   

 

Når jeg sammenligner navnekategorier for kvinnenavn og mannsnavn i 

undersøkelsesområdet, vil jeg bruke relative frekvenser. Dette gjør jeg fordi at de tar hensyn 

til ulikt folketall for kvinner og menn, samt at de tar hensyn til ulikt folketall i de periodene 

som denne avhandlinga er delt opp i. Jeg har valgt å oppgi de relative frekvensene i prosent.  
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4.3 Klassifiseringer  
!
Det har tradisjonelt sett vært vanlig å klassifisere navn på et språklig og religiøst grunnlag. 

Det vil altså si at vi har operert med for eksempel nordiske navn, engelske navn, franske navn, 

osv. De navnene som ikke blir plassert i denne kategorien, er da kategorisert som kirkelige 

eller religiøse navn. Dette er en problematikk som er drøftet i Alhaug 2004: 55-59. 

 

Et problem i forhold til klassifiseringa er at en i noen tilfeller kan få problemer med å avgjøre 

hvilke kriterier en skal vektlegge. Skal navnet Olav klassifiseres som er nordisk arvenavn 

eller som et kirkelig navn på grunn av ”Olav den hellige”? Alhaugs mening er at det vil være 

fruktbart å skille mellom nordiske navn og innlånte navn. Et problem her igjen er at noen 

innlånte navn har blitt justert på nordisk grunn, for eksempel Kari og Karin av Katarina. 

Alhaug foreslår en annen klassifiseringsmodell enn det som blir brukt i Norsk 

personnamnleksikon. Han vil at en klassifisering tar mer hensyn til ”navnekompetansen” til 

folk flest. Vi kan få navn som kommer i nærstående kategorier på grunn av at de lydlige er 

parallelle (Alhaug 2004: 174).  

 

Jeg har valgt å følge Norsk personnamnleksikon (NPL II) av Kristoffer Kruken og Ola 

Stemshaug (1995) og 10.001 navn av Gulbrand Alhaug (2011) under klassifiseringene av 

navnene, noe som medfører at klassifiseringene i stor grad er gjort på språklig grunnlag. Når 

vi slår opp et navn i et personnavnleksikon, vil de enkelte navnene være omtalt med bakgrunn 

i språkhistoria og navnene vil generelt sett være enkle å klassifisere. Jeg har som sagt fått 

utdelt ferdige lister med førsteregistreringer av både kvinnenavn og mannsnavn fra 

folketellingene i 1865, 1900 og 1910, og klassifiseringen er det arbeidet som har vært mest 

omfattende i arbeidet med denne avhandlinga. Mitt materiale inneholder svært mange 

forskjellige navnetyper, men jeg har valgt å fokusere på bibelske navn, moveringer og 

nordiske navn. For disse kategoriene vil en kunne se at popularitetsutviklinga har endret seg i 

tidsrommet 1820-1909. Grunnen til jeg har valgt å undersøke disse tre navnetypene, er at de 

er de mest interessante kategoriene som vi kan finne i Sør-Troms på 1800-tallet, samt at 

denne avhandlinga skal være på mellom ca. 70-100 sider, så jeg må begrense meg slikt at 

omfanget ikke blir for stort.  

 

4.4 Oversikt over klassifiseringa 
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4.4.1 Bibelske navn 
!
I det fullstendige vedlegget med kvinnenavn og mannsnavn har bibelske navn fått koden BIB.  

Dette er navn som vi finner i det gamle testamentet (GT) og det nye testamentet (NT) i 

Bibelen. Eksempler på slike navn er Abel, Abraham, Aron, Benjamin, Isak, Maria, Rebekka, 

og andre bibelske navn som har samme uttale, men ulik skriftform, som for eksempel Mattias 

og Mathias. I og med at Bibelen var den mest leste boka på 1800-tallet, vil en viktig hypotese 

være at de bibelske navnene står sterkt i det tidsrommet som jeg undersøker. Forfatteren Knut 

Hamsun sier følgende om bibelske navn i Nord-Norge i romanen August (1930):  
 Forældrene var uendelig gode og vakte mennesker, de hadde i sin ungdom, mens de endda var  
 vilde og verdslige, døpt det første barn med navnet Edevart, det blev storebror, siden fik  
 børnene bibelske navn et for et: Hosea, Joakim, Pauline, og et barn døde Zakæus. Heri var  
 intet påfaldende, i hele distriktet, i hele den nordlige landsdel yret det med til dels riktig   
 forunderlige bibelske navne på folk (August, s. 32)  
 

Det vil være interessant å se om dette synspunktet stemmer i mitt materiale. Vi vil vente at de 

bibelske navnene har vært populære med tanke på det som blir sagt i Hamsuns roman.  

 

4.4.2 Moveringer 
!
I det fullstendige vedlegget med kvinnenavn og mannsnavn har moveringer fått koden MOV.  

Avledninger er et fenomen som er mangefasettert, og innen avledningsnavnene finner vi en 

spesiell type, nemlig moveringer. Jeg har i denne oppgaven valgt å la dette være en av de 

navnekategoriene som jeg skal undersøke, på grunn av at de står veldig sentralt i materialet 

mitt. Det spesielle med moveringer er at de er avleda av et navn som er av motsatt kjønn. Et 

gammelt fenomen er at kvinnenavn er avleda av mannsnavn med suffikset –a. Et eksempel på 

et høyfrekvent navn i mitt materiale er moveringen Hansine, som er laget ut av mannsnavnet 

Hans. Denne navneskikken syns å ha oppstått i Frankrike, hvor moveringene først og fremst 

ble dannet ut fra den katolske kirkens mest kjente helgener. Navneskikken har videre spredt 

seg herfra og ut i Europa. Den kom til Norden og de danske kongehus via tyske fyrstedømmer 

(Meldgaard 1990: 160).  

 

Når vi ser på kvinnenavnene, kan moveringene karakteriseres ved at de har opphav i et 

mannsnavn med et etterfulgt avledningssuffiks, som for eksempel Adrian-a, Fredrikk-e og 

Hans-ine. Moveringene går også andre veien, slik at et mannsnavn er avleda av et 

kvinnenavn, som for eksempel Laura-s, Guren-ius og Dorte-us. Det er ikke like vanlig at et 
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mannsnavn er avleda av et kvinnenavn, slik som kvinnenavn er avleda av mannsnavn. Dette 

kan vi tydelig se i mitt materiale. Det er en type movering som skiller seg veldig ut i mitt 

materiale, og det er moveringer med suffikset –ine/–ina.  

 

4.4.3 Nordiske navn  
!
I det fullstendige vedlegget med kvinnenavn og mannsnavn har de nordiske navnene fått 

koden NORD. Når vi snakker om nordiske navn, skiller vi mellom to navnetyper. Den første 

er navn som var i bruk før kristendommen kom til landet vårt. Disse navnene kaller vi for 

nordiske arvenavn, som betyr at vi kan spore dem tilbake til urnordisk form, og som var i 

bruk i norrøn tid (Alhaug 2004: 57). Eksempel på et slikt navn kan være Sigurd og Borghild. 

Den andre typen navn er de innlånte navnene som er justert på nordisk grunn, som for 

eksempel Lasse og Ågot. Navnene i den sistnevnte kategorien kan ha forskjellig opphav, men 

på grunn av den justeringen som har vært i navnet, kan vi oppfatte det som et nordisk navn 

(Alhaug 2004: 57). Slike innlånte navn som er justert på nordisk grunn, vil jeg ikke ta med i 

denne undersøkelsen.  

 

Omtrent fra rundt 1860 fikk vi en ny navnemote i Norge, den nordiske navnerenessansen. 

Nordmenn ble på denne tida inspirert av nasjonalromantikken og tok i bruk navn fra 

sagatiden, som for eksempel Hjørdis, Dagny, Sigurd og Sverre (Alhaug 2008: 11). Dette var 

navn som hadde vært i dvale i flere hundre år, men som nå ble gjenfødt.  

 

Jeg vil også understreke at man kan komme over navn som er klassifisert som en movering, 

men at navnet kan ha et nordisk navneledd. På grunn av at navnet da får et utenlandsk suffiks, 

klassifiserer vi det da som en movering, som for eksempel Gunnarine.  
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5 Bibelske navn 
!
I perioden 1700-ca. 1860 går navnemoten stort sett ut på mest bibel- og helgennavn. Disse 

kom inn i den allmenneuropeiske navneskatten og nådde oss gjennom internasjonale drag 

(Kruken 1982: 58 i NPL I). Grunnen til at vi regner med at det skal være en bibelsk 

navnemote på 1800-tallet, er at Bibelen var den mest leste boka på denne tiden og samfunnet 

var veldig prega av kristendommen. I første halvdel av 1800-tallet er det noen plasser en viss 

mote for nye bibelske navn, samtidig som gamle bibelnavn får innpass i bygder der de ikke 

har vært tidligere (Kruken 1982: 59 i NPL I). Denne navnemoten regner vi for å være sentral 

både for kvinnenavn og mannsnavn.  

 

5.1 Kvinnenavn 
!
Når det gjelder de bibelske navnene, er det totalt 2061 kvinner som har et slikt navn av totalt 

37.890 navnebærere i mitt materiale, som vil si 5,4 %. Jeg vil nå presentere de absolutte 

tallene for kvinnene i perioden 1820-1909:  

 
År 1 År 2 Navn Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

1838 1881 Abigael 5  1   1 1 2   
1887 1908 Ada 6       1 1 4 
1902 1908 Edna 6         6 
1823 1909 Eva 32 2 5 5 4 1 2 3 5 5 
1888 1908 Hagar 3       1  2 
1820 1909 Hanna 945 54 81 114 127 130 96 122 139 82 
1889 1909 Judit 25       1 4 20 
1822 1903 Lea 20 3 1 2 2 3 1 2 2 4 
1826 1909 Lydia 53 1     3 9 24 16 
1882 1905 Lydie 3       1 1 1 
1846 1909 Magdalena 9   1  2  3 2 1 
1822 1909 Magdalene 47 1 1 4 1 7 5 13 11 4 
1870 1870 Magdalina 1      1    
1823 1909 Maria 71 6 8 6 14 13 4 8 7 5 
1820 1909 Marta 364 43 42 49 59 44 27 38 30 32 
1822 1894 Mikol 23 3 6 5 2 5 1  1  
1897 1897 Miriam 1        1  
1820 1909 Rakel 48 5 8 3 3 6 11 2 3 7 
1821 1909 Rebekka 140 10 8 16 17 25 21 19 11 13 
1825 1909 Rebekke 19 1 3 3 2 1 4 1 3 1 
1880 1909 Rut 62       2 16 44 
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1876 1903 Salome 5      1 1 1 2 
1820 1908 Sara 94 7 13 11 12 9 7 10 17 8 
1821 1909 Susanna 65 2 4 7 7 7 8 9 16 5 
1834 1903 Susanne 14  3 4 1 2 1 1 1 1 

  25 2061 138 184 230 251 256 194 249 296 263 
Tabell 2: Kvinner med bibelske navn – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

5,4 8,7 9,2 9,0 7,4 6,2 4,2 4,3 4,2 3,7 

Tabell 3: Relative frekvenser for bibelske kvinnenavn (prosent) 

 

Tabell 2 gir oversikt over de absolutte frekvensene for alle kvinner med bibelske navn i 

perioden 1820-1909. Kolonnen År 1 og År 2 forteller oss når det aktuelle navnet ble registrert 

første og siste gang. Århundret er videre delt inn i tiårsperioder, 1820-1829, 1830-1839, 1840-

1849, osv. Tallene med fet skrift nederst i tabell 2 gir fra venstre til høyre først en oversikt 

over antall ulike bibelske navn i Sør-Troms for kvinner mellom 1820 og 1909 (25), deretter 

kommer totalsummen på navnebærere i Sør-Troms 1820-1909 (2061 kvinner) og videre 

kommer tallet på bibelske navn i mitt undersøkelsesområde i tiårsperiodene. Jeg kommer til å 

følge denne strukturen på tabellene gjennom hele denne avhandlinga når det gjelder de tre 

forskjellige navnekategoriene som jeg skal kommentere.   

 

Tabell 3 gir en oversikt over relative frekvenser i prosent for kvinner med bibelske navn i de 

tiårsperiodene som tabell 2 viser. Gjennomsnittsprosenten for hele perioden 1820-1909 står til 

venstre (5,4 %), og deretter kommer de relative frekvensene for kvinner med bibelske navn i 

tiårsperioder. Disse relative frekvensene er regnet på grunnlag av absolutte tall i tabell 1 og 2. 

Jeg kommer også til å følge denne strukturen for tabelloppsett gjennom hele denne 

avhandlinga når jeg skal demonstrere de relative frekvensene for de tre forskjellige 

navnekategoriene som jeg skal undersøke.  

 

Jeg vil nå presentere en figur som er bygd på de relative frekvensene fra tabell 3 som skal 

demonstrere hvordan utviklinga har vært i populariteten for de bibelske kvinnenavnene:  
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Figur 1: Kvinner med bibelske navn – relative frekvenser i prosent 

 

Figur 1 viser utviklinga av de relative frekvensene i prosent gjennom hele den perioden som 

jeg undersøker. Vi kan i den første perioden, 1820-1829, se at den relative frekvensen ligger 

på 8,7 %. Den når sitt toppunkt i perioden 1830-1839, da den ligger på 9,2 %, og har etter 

dette en jevnlig nedgang frem til perioden 1870-1879 da den flater ut inntil de når sitt laveste 

punkt i 1900-1909. Vi antar at de bibelske kvinnenavnene vil fortsette å synke videre på 

1900-tallet på grunn av at det er andre navnemoter som avløser denne moten, som for 

eksempel de nordiske navnene.  

 

Vi kan se at utviklinga går slik som vi forventer. Vi regner med at de bibelske navnene skal 

gå ned utover 1800-tallet og bli erstattet med andre navnemoter. Jeg vil i kapittel 5.3 

sammenligne de bibelske kvinnenavnene og de bibelske mannsnavnene, mens jeg i kapittel 8 

vil sammenligne de bibelske navnene opp mot de andre navnetypene som jeg undersøker i 

denne avhandlinga.  

 

Under punkt 4.4.1. presenterte jeg et sitat fra Knut Hamsuns roman August (1930). Hamsun 

sier i dette sitatet at det yrer av forunderlige bibelske navn i den nordlige landsdelen. 

Eksempler på slike navn i mitt materiale er Salome, som har blitt brukt av totalt 5 personer 

gjennom hele perioden som jeg undersøker i denne avhandlinga. Hvem var Salome i Bibelen? 

Det finnes to kvinner med dette navnet (Hedegård 1978: 821). En av kvinnene som hadde 

dette navnet var tilstede ved Jesu kors. Hun var Sebedeus´ kone og mor til Jakob og Johannes 

(Mark 15, 40; 16,1). Den andre Salome var datter av Herodias og oldebarnet til Herodes den 

store. Denne Salome er ikke navngitt i NT, men vi har navnet fra andre skriftlige kilder. Hun 
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huskes på grunn av at hun danset så fint at Herodes Antipas lovet henne hva det skulle være. 

Hennes mor fikk henne til å ønske seg døperen Johannes sitt hode på et fat (Mark 6, 14-29). 

Det vil være viktig å understreke at navnet ikke bare er knyttet til en ung kvinnes grusomme 

krav om halshogging, men hun er også en av Bibelens tydeligste handlede subjekt og viser 

kjærlighet, trofasthet, mot og tro. Dette gir en begripelig grunn for oppkalling. Det vil være 

vanskelig å si hvorfor dette navnet har så få navnebærere i mitt materiale.   

 

Når det gjelder bruken av dette navnet i Nord-Norge, kan et enkelt søk i Registeringssentralen 

for historiske data (RHD) hjelpe oss å se hvor dette navnet har vært brukt. Jeg har søkt i 

1900-tellinga, og funnet 7 treff av Salome i hele Norge. Søket på dette navnet viser at Salome 

faktisk har vært brukt mest i Nord-Norge.  

 

Vi kan også finne andre navn som ikke har vært brukt særlig mye, som for eksempel Miriam. 

Jeg har i mitt materiale kun ett tilfelle hvor dette navnet har vært brukt. Miriam var Moses og 

Arons søster, og er beskrevet i Andre Mosebok i GT. Hun får vi høre om når de skal sette 

kursen vekk fra Egypt og Farao. Hun er riktignok litt ufordelaktig nevnt i utgangen av Egypt, 

med misunnelse og intrige. Hun blir straffet for dette med spedalskhet (Hedegård 1978: 640), 

men får senere tilgivelse og vokser til å bli en kvinnelig leder. Om en skulle lete etter et 

positivt assosiert kvinnenavn i bibelen, var Miriam ikke noe dårlig valg. Det blir også her 

vanskelig å si hvorfor dette navnet har så få navnebærere.   

 

Hamsun har faktisk i sine nordlandsromaner brukt svært mange bibelske navn. Av det samla 

tallet på ulike personnavn i Hamsuns nordlandsromaner, har 30,7 % et bibelsk navn (Vanberg 

1981: 46). Vi kan altså se at Hamsuns utsagn om bibelske navn i den nordlige landsdelen 

stemmer godt overens om en søker på de bibelske navnene i RHD. Da kan en se at mange av 

disse navnene har flest forekomster i Nord-Norge. 

 

Jeg vil nå gå over til å se nærmere på de enkelte bibelske kvinnenavnene i mitt 

undersøkelsesområde. For at omfanget ikke skal bli for stort, avgrenser jeg meg til å omtale 

bibelske navn som har 50 eller flere navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut den relative 

frekvensen til de enkelte navnene som jeg kommenterer ut fra det totale antallet bibelske 

kvinnenavn.  
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Tabell 2 viser at det mest populære bibelske kvinnenavnet i mitt materiale er Hanna.3 Dette er 

et navn som har vært relativt mye brukt gjennom hele den perioden som jeg undersøker. 

Navnet utgjør 45,8 % av alle bibelske kvinnenavn (945 av 2061 kvinnenavn) og var ifølge 

NPL II mye brukt i Nord-Norge på slutten av 1700-tallet og på begynnelsen av 1800-tallet. 

Det ble igjen populært rundt 1900, særlig i Rogaland og Troms. Hanna står på 7. plass i 

Troms i perioden 1895-1899 (NPL II). Vi kan ut fra tabell 2 se at dette navnet har en jevn 

økning i popularitet fra starten av 1800-tallet. I perioden 1860-1869 kan vi se at navnet står 

sterkest med 130 navnebærere. Etter dette går navnet litt ned igjen i popularitet frem til 

perioden 1890-1899, da populariteten igjen stiger voldsomt, og navnet blir stående på sitt 

sterkeste i mitt materiale med 139 navnebærere. Etter dette går navnet ned igjen i popularitet. 

 

Det nest mest frekvente bibelske navnet for kvinner er Marta. Det er i mitt materiale totalt 

364 kvinner som har fått dette navnet. Det har en relativ frekvens på 17,6 % av alle bibelske 

kvinnenavn. Navnet har vært relativt stabilt brukt i hele perioden 1820-1909, men ut fra tabell 

2 er det tydelig at den sterkeste perioden for dette navnet er i perioden 1850-1859. Etter dette 

kan vi se en litt ujevn popularitet for dette navnet, da det synker i noen perioder, og stiger 

igjen i andre (se tabell 2). 

 

Det tredje mest brukte bibelske kvinnenavnet i mitt materiale er Rebekka, som er representert 

med totalt 140 navnebærere i mitt materiale. I hele perioden 1820-1909 har navnet en relativ 

frekvens på 6,7 % av alle bibelske kvinnenavn. Den mest populære perioden for Rebekka er  

1860-1869, da navnet totalt er representert med 25 navnebærere. Navnet har hatt en relativ 

jevn økning frem til sistnevnte periode, og har videre en nedgang frem til siste periode i mitt 

materiale, 1900-1909, da vi kan se at navnet stiger litt i popularitet.  

 

Videre på lista følger Sara, som har 94 navnebærere gjennom hele perioden 1820-1909, noe 

som utgjør en relativ frekvens på 4,5 %. Dette er også et navn som har vært brukt i alle 

periodene i mitt materiale. Navnet har sin høyeste popularitet i perioden 1890-1899 med 17 

navnebærere. På 1800-tallet er dette navnet litt ujevn i sin popularitet. I min siste periode, 

1900-1909, kan en se at populariteten til dette navnet synker fra 17 til 8 navnebærere.  

Etter Sara følger Susanna, som i mitt materiale totalt har 65 navnebærere. Dette er også et 

navn som har vært brukt i alle tiårsperioder, men som har sitt tyngdepunkt i perioden 1890-
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1899, da navnet har 16 navnebærere. Navnet har hatt en økning gjennom hele perioden, men i 

siste tiårsperiode kan vi se at navnet synker fra 16 navnebærere til 5 navnebærere. Navnet har 

en relativ frekvens på 3,5 % av alle bibelske kvinnenavn.  

 

Videre følger Rut på lista, som er representert med totalt 62 navnebærere. Det som er litt 

interessant med dette navnet er at det ikke dukker opp før i 1880. Navnet er representert i de 

tre siste periodene i mitt materiale. Dette er et litt spesielt bibelsk navn med tanke på at det 

bare har en stavelse.4 Dette er et navn som har blitt populært på 1900-tallet (NPL II). Navnet 

har en relativ frekvens på 3,0 % av alle bibelske kvinnenavn. Navnets mest populære periode 

i mitt materiale, er i perioden 1900-1909, så vi kan se at dette stemmer bra overens med 

opplysningene fra NPL II om at navnet ble sent populært.  

 

Det siste navnet som jeg skal kommentere er Lydia. Dette navnet har totalt 53 navnebærere. 

Navnet dukker første gang opp i 1826, og det er bare 1 navnebærer som har dette navnet frem 

til perioden 1870-1879, da navnet begynner å ta seg opp i popularitet. Navnet har en relativ 

frekvens på 2,5 % av alle de bibelske kvinnenavnene.  

 

Jeg kan også påpeke at under klassifiseringsarbeidet fins det en gråsone mellom de bibelske 

navnene og de navnene som er innlånt og justert på nordisk grunn. Her kan det være lett å 

blande de enkelte navn. Dette gjelder navn som for eksempel det bibelske kvinnenavnet 

Marta og det justerte kvinnenavnet Marte.  

 

5.2 Mannsnavn 
!
Når det gjelder mannlige bibelske navn, har jeg totalt 3117 navn som er bibelske av det totale 

antallet navnebærere (39.538 menn) i mitt materiale, som vil si 7,9 %. Jeg vil nå presentere de 

absolutte tallene for mannlige bibelske navn i perioden 1820-1909 med samme utgangspunkt 

som tabell 2:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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År 1 År 2 Navn Total 1820-
1829 

1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

1821 1894 Abel 18 4 2 5 1 1 1 1 3  
1822 1891 Abraham 15 3  1 2 3 2 1 3  
1840 1840 Adam 1   1       
1832 1909 Aron 40  5 9 4 5 3 4 2 8 
1823 1908 Benjamin 36 3 6 3 3 3 3 7 5 3 
1852 1852 Benoni 1    1      
1875 1875 Betuel 1      1    
1823 1909 Daniel 182 6 11 21 19 24 25 21 33 22 
1844 1896 David 11   2 1  3 2 3  
1848 1886 Efraim 5   1  1  3   
1823 1823 Eleas 1 1         
1854 1854 Eleaser 1    1      
1835 1889 Eleseus 11  1 1 1 4 2 2   
1822 1908 Elias 91 9 8 7 19 10 8 11 14 5 
1841 1891 Eliseus 22   1 2 13 4 1 1  
1859 1883 Emanuel 6    1 1 2 2   
1820 1909 Enok 64 6 8 8 7 8 4 3 11 9 
1823 1904 Esaias 12 2 1  1  1 5 1 1 
1856 1857 Esau 2    2      
1820 1909 Gabriel 74 11 6 12 11 9 2 4 11 8 
1849 1849 Gideon 1   1       
1894 1894 Gidon 1        1  
1864 1907 Immanuel 7     2 1 1 2 1 
1822 1907 Isak 80 3 9 9 17 8 11 13 7 3 
1855 1855 Ismael 1    1      
1829 1890 Israel 12 1 2  3 1 3  2  
1820 1909 Jakob 570 36 40 45 72 78 48 71 121 59 
1824 1900 Jeremias 22 2 1 1 1 2 5 3 6 1 
1832 1832 Jermias 1  1        
1821 1909 Joakim 142 1 5 3 10 22 44 25 23 9 
1865 1893 Job 5     1 2 1 1  
1868 1870 Joel 2     1 1    
1820 1909 Johannes 464 17 19 19 28 51 35 75 102 118 
1827 1907 Jonas 17 2 3 2 4  1 2 2 1 
1873 1873 Joseas 1      1    
1822 1909 Josef 15 4  3 4  1   3 
1884 1884 Josva 1       1   
1844 1844 Kleofas 1   1       
1902 1904 Levi 3         3 
1897 1897 Lot 1        1  
1874 1905 Lukas 5      1 2  2 
1820 1909 Markus 188 14 15 29 19 28 21 22 22 18 
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1820 1852 Matteus 2 1   1      
1822 1909 Mattias 121 6 10 13 21 20 17 12 9 13 
1868 1891 Melker 3     2   1  
1824 1880 Melkior 2 1      1   
1823 1892 Mikael 46 5 5 11 8 9 3 3 2  
1820 1909 Mikal 212 10 13 17 27 27 33 34 25 26 
1830 1830 Moses 2  2        
1866 1902 Natanael 10     1  3 5 1 
1845 1865 Natanel 2   1  1     
1833 1895 Nataniel 6  2   1 1 1 1  
1886 1886 Obed 1       1   
1835 1899 Rafael 17  1 5 2 5 1 1 2  
1826 1826 Raffel 1 1         
1821 1905 Sakarias 28 1 4 2 5 5 7 2  2 
1845 1845 Salamon 1   1       
1827 1893 Salomon 4 1      1 2  
1837 1889 Samson 2  1     1   
1824 1909 Samuel 52 4 6 8 4 4 1 10 7 8 
1831 1831 Saul 1  1        
1853 1907 Sebulon 3    1 1    1 
1836 1863 Simeon 3  1   2     
1820 1909 Simon 288 6 16 23 40 48 51 40 42 22 
1824 1909 Tobias 45 6 4 7 6 6 3 2 2 9 
1820 1909 Tomas 131 15 8 14 11 14 13 24 19 13 

  66 3117 182 217 287 361 422 366 419 494 369 

Tabell 4: Menn med bibelske navn – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

7,8 12,1 11,2 11,1 10,4 10,1 7,7 7,0 6,6 4,7 

Tabell 5: Relative frekvenser for bibelske mannsnavn (prosent) 

!
Tabell 4 og 5 er bygd opp på samme måte som tabell 2 og 3 når det gjelder oppstilling og hva 

de viser.  

!
Jeg vil nå presentere en figur som er bygd på de relative frekvensene fra tabell 5 som skal 

demonstrere hvordan utviklinga har vært i populariteten for de bibelske mannsnavnene: 
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!
!
Figur 2: Menn med bibelske navn – relative frekvenser i prosent 

!
Når det gjelder utviklinga for de bibelske mannsnavnene, kan vi ut fra figur 2 se at de har sitt 

toppunkt i perioden 1820-1829, da den relative frekvensen ligger på 12,1 %. Etter dette ser vi  

at populariteten synker jevnlig frem til perioden 1870-1879. Da har de en brå nedgang fra 

perioden 1860-1869, da den relative frekvensen lå på 10,1 %. Den laveste perioden for de 

bibelske mannsnavnene er min siste periode, 1900-1909, da den relative frekvensen ligger på 

4,7 %. Vi venter at utviklinga vil fortsette å synke videre utover 1900-tallet på grunn av andre 

navnemoter som endrer navneskikkene. Jeg vil i kapittel 5.3 sammenligne de bibelske 

kvinnenavnene og mannsnavnene og i kapittel 8 vil jeg sammenligne de bibelske navnene opp 

mot andre navnetyper som jeg undersøker i denne avhandlinga.   

 

Nå vil jeg gå over til å kommentere de bibelske navnene ut fra hvilken frekvens de har i mitt 

materiale. Jeg vil også regne ut den relative frekvensen til de navnene jeg kommenterer ut fra 

det totale antallet bibelske mannsnavn. Tabell 4 viser at det mest populære bibelske 

mannsnavnet i mitt materiale er Jakob. Dette er et navn som har vært mye brukt gjennom hele 

den perioden som jeg undersøker. Navnet utgjør 18,2 % av alle bibelske mannsnavn i mitt 

materiale (570 av 3117 menn). I følge NPL II har Jakob et uvisst opphav, og var kjent i Norge 

siden 1300-tallet. Navnet hadde en klar fremgang fra 1400-tallet og var populært i Norge frem 

til 1930. Den mest populære perioden til dette navnet i mitt materiale, er i perioden 1890-

1899, da navnet hadde 121 navnebærere. Navnet øker i popularitet til og med perioden 1860-

1869. I perioden 1870-1879 kan vi se at antall navnebærere har gått ned til 48, før navnet 
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igjen har en økning. Etter at navnet har nådd sitt toppunkt i perioden 1890-1899, kan vi se at 

populariteten til navnet igjen synker.  

 

Det nest mest frekvente bibelske mannsnavnet i mitt materiale er Johannes, som har 464 

navnebærere i hele perioden 1820-1909. Navnet har en relativ frekvens på 14,8 % av alle 

bibelske mannsnavn. En kan se nesten samme tendens i popularitetsutviklinga for dette 

navnet som for Jakob. Navnet øker i popularitet frem til perioden 1860-1869. Etter dette 

synker antallet på navnebærere, men får igjen en økning og når sitt toppunkt i perioden 1900-

1909 da navnet har 118 navnebærere. I følge NPL II var Johannes først og fremst brukt ved 

formen Jon, men Johannes kom etter hvert som en egen form. Dette er et navn som har 

mange forskjellige varianter i nordisk og andre språk. Det som er interessant for både Jakob 

og Johannes er at de begge har veldig høye frekvenser i 1890-1899. Johannes ligger på 8. 

plass, med 2,5 % i bruken fra 1801-tellinga, mens Jakob ligger på 11. plass med 2,1 %, så vi 

kan se at disse to navnene øker i popularitet utover 1800-tallet (Kruken 1982: 52 i NPL I). 

 

Det tredje mest frekvente bibelske mannsnavnet er Simon. Dette er også et navn som har vært 

i bruk i alle tiårsperiodene i mitt materiale. Navnet har 288 navnebærere totalt i hele perioden 

1820-1909. Den mest frekvente perioden for dette navnet er i perioden 1870-1879. Da hadde 

navnet 51 navnebærere. Vi kan ut fra tabell 4 se at navnet har en jevn økning i popularitet 

frem til det når sitt toppunkt, men så synker antall navnebærere. Den relative frekvensen til 

dette navnet ligger på 9,2 %.  

 

Etter Simon følger Mikal. Navnet har 212 navnebærere i hele perioden 1820-1909. Dette 

utgjør en relativ frekvens på 6,8 % av alle bibelske mannsnavn. Navnet når sin 

popularitetstopp i perioden 1880-1889 med 34 navnebærere. Vi kan ut fra tabell 4 se at navnet 

har steget jevnlig i perioden jeg undersøker i denne avhandlinga. Etter at navnet har hatt sitt 

toppunkt, kan vi se at navnet synker i popularitet mot hundreårsskiftet.  

 

Etter Mikal følger Markus som har 188 navnebærere i hele perioden 1820-1909. Navnet har 

en relativ frekvens på 6,0 %. Navnet når sin topp i popularitet i perioden 1840-1849, da det 

har 29 navnebærere. Vi kan videre se at navnet har en ustabil utvikling ved at populariteten 

går litt ned og så øker igjen mot slutten av 1800-tallet, for å så gå ned i popularitet i den siste 

perioden.  
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Videre på lista følger Daniel. Dette navnet har totalt 182 navnebærere i hele min periode, og 

har en relativ frekvens på 5,8 %. I likhet med Jakob og Johannes, når Daniel sitt høydepunkt i 

popularitet i perioden 1890-1899 med 33 navnebærere. Navnet har en relativ stabil økning fra 

starten på 1800-tallet mot århundreskiftet. Etter navnets toppunkt, kan vi se at navnet synker i 

popularitet.  

 

Joakim er det neste navnet på lista. Dette navnet har totalt 142 navnebærere i hele perioden 

1820-1909. Navnet har en relativ frekvens på 4,5 %. Vi kan ut fra tabell 4 se at 

popularitetsutviklinga har vært økende fra min første periode, 1820-1829, frem til navnet når 

sitt høydepunkt i perioden 1870-1879. Da har navnet 44 navnebærere. I de tre siste periodene 

kan vi se at navnet synker i popularitet.  

 

Det siste bibelske mannsnavnet som jeg skal kommentere ut fra sine frekvenser er Tomas, 

som totalt har 131 navnebærere i hele perioden 1820-1909. Navnet når sin popularitetstopp i 

perioden 1880-1889, da navnet har 24 navnebærere. Vi kan i tabell 4 se at utviklinga har vært 

litt ujevn fra starten på 1800-tallet. Etter at navnet har nådd sin popularitetstopp i 1880-1889, 

kan vi se at det synker i popularitet. Navnet har en relativ frekvens på 4,2 % av alle bibelske 

mannsnavn.  

 

I likhet med de bibelske kvinnenavnene, finner vi også noen navn som er litt sjeldnere brukt 

enn de andre. Lot har 1 forekomst i perioden 1890-1899. I Bibelen var Lot nevøen til 

Abraham. Han er mye kjent som mannen til hun som ble en saltstøtte. Bakgrunnen for dette 

var at de fikk et forvarsel om at landsbyen Sodoma som de bodde i, ville bli ødelagt og de 

fikk lovt til å rømme. Dette var på grunn av at han var en rettferdig mann. Han var lydig, 

mens hans kone var ulydig (Hedegård 1978: 587-588). Det er på bakgrunn av dette ikke dumt 

å kalle sitt barn for Lot. Hvorfor dette navnet har fått såpass lite navnebærere, vil være 

vanskelig å si.  

 

Vi finner også en forekomst av Benoni i perioden 1850-1859. Rakel gav sin andre sønn dette 

navnet, som betyr min smertes sønn. Men Jakob kalte han senere Benjamin og ble sterkt 

bundet til han (Hedegård 1978: 109-110; 1 Mos 35, 18). Dette er også før Hamsun utgir sin 

roman Benoni, noe han først gjør i 1908. Et søk i RHD fra 1900-tellinga viser at Benoni er et  

navn som er hyppig brukt i Nord-Norge på 1900-tallet. Dette kan altså være av bibelske  

grunner, samtidig som Hamsuns romanutgivelse kanskje også har noe å si for at folk bruker 



! %'!!

dette navnet.  

 

Jeg vil nå gå over til å se på de navnene i mitt materiale som har en justert sideform med seg. 

Dette vil si at de har en originalform av et navn som er slik det står i Bibelen, og at de har blitt 

plukket ut av Bibelen slik som de står i sin originale form. Vi har også sideformer av bibelske 

navn, hvor vi kan ha innskudd eller bortfall av en vokal eller konsonant. Dette er gjerne 

dialektale former av et navn som vi regner med har vært former som har blitt hørt på 

folkemunne.  

 

I tabell 4 kan en se at vi finner noen former hvor det originale bibelnavnet har fått en justert 

form. Dette gjelder 8 forskjellige navneformer. Den første er Elias og Eleas. Elias er det 

originale bibelske navnet. I mitt materiale er det 19 navnebærere som har hatt dette navnet i 

perioden 1820-1909, som utgjør 2,9 % av alle bibelske mannsnavn. Den mest populære 

perioden for Elias er tiårsperioden 1850-1859, da navnet har 19 navnebærere. Vi kan se at 

populariteten til dette navnet er litt ujevn. Etter toppunktet kan en se at populariteten til navnet 

faller frem til periodene 1880-1889 og 1890-1899 da navnet får en økning igjen, men i min 

siste periode, 1900-1909, kan en se at populariteten til navnet synker. Den justerte formen blir 

Eleas. Den har kun vært brukt av 1 person i mitt materiale. Denne personen ble født i 1823. 

Vi kan se at navnet har hatt et vokalskifte hvor i har blitt e. Dette har ikke vært et populært 

navn i den perioden jeg undersøker i denne oppgaven.  

 

Den andre navnevariasjonen i mitt materiale gjelder navnet Gideon og Gidon. Gideon er det 

originale bibelske navnet. I mitt materiale er det kun 1 navnebærer på dette navnet, som var 

født i 1849. Dette er altså et navn som ikke har vært mye brukt. Det samme gjelder den 

justerte formen for dette navnet, Gidon, hvor vi kan se at vokalen e har falt bort. Dette navnet 

har også bare vært brukt av 1 navnebærer som var født i 1894.  

 

Den tredje navnevariasjonen i mitt materiale gjelder navnet Jeremias og Jermias. Den 

originale navneformen er Jeremias. Dette navnet har vært brukt av 22 navnebærere i min 

periode, noe som utgjør 0,7 % av alle bibelske mannsnavn. Navnet har vært brukt i alle 

perioder, men er mest populær i perioden 1890-1899 med 6 navnebærere. Navnet har hatt en 

litt ujevn popularitet. Vi kan se at navnet har 2 navnebærere i perioden 1820-1829.
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I periodene 1830-1839, 1840-1849 og 1850-1859 kan vi se at navnet bare har 1 navnebærer i 

hver periode. Så blir det en økning frem til perioden 1880-1889 da populariteten synker igjen, 

for å så nå sitt toppunkt i 1890-1899. I min siste periode, 1900-1909, kan vi se at navnet bare 

har 1 navnebærer. Den justerte formen for dette navnet er Jermias. Dette navnet har kun hatt 1 

navnebærer, født i 1832. Vi kan se at vokalen e har falt bort i dette navnet i forhold til 

originalformen. Dette har ikke vært et populært navn i perioden jeg undersøker.  

 

Den fjerde navnevariasjonen i mitt materiale gjelder navneformene Melkior og Melker. Den 

originale formen for dette navnet er Melkior. Dette navnet har hatt 2 navnebærere i min 

periode, som er født i 1824 og 1880. Dette har ikke vært et populært navn. Den justerte 

formen for dette navnet er Melker, og ut fra tabell 4 kan en faktisk se at dette navnet har hatt 

flere navnebærere enn originalformen. Dette navnet har hatt 3 navnebærere. Navnet har 2 

navnebærere i perioden 1860-1869 og 1 navnebærer i perioden 1890-1899.  

 

Den femte navnevariasjonen i mitt materiale gjelder navneformene Mikael og Mikal. Den 

originale formen for dette navnet er Mikael. Dette navnet har 46 navnebærere i min periode, 

som utgjør en relativ frekvens på 1,4 % av alle bibelske mannsnavn. Vi kan se at navnet har 

en økning fra periodens start i 1820 til navnet når sitt toppunkt i perioden 1840-1849 da 

navnet har 11 navnebærere. Etter dette kan vi se at navnet har en nedgang i populariteten. 

Dette navnet er representert i nesten alle tiårsperioder, bortsett fra perioden 1900-1909. Den 

justerte formen for dette navnet er Mikal, som har hatt et bortfall av vokalen e. Dette navnet 

har 212 navnebærere i min periode, som utgjør en relativ frekvens på 6,8 % av alle bibelske 

mannsnavn. Navnet har sin topp i popularitet i perioden 1880-1889, da navnet har 34 

navnebærere. Etter dette kan vi se at det er en nedgang i populariteten. En kan i denne 

navneformen se at det faktisk er den justerte formen som er mest populær.  

 

Den sjette navnevariasjonen i mitt materiale er navneformene Natanael, Natanel og Nataniel. 

Dette gjelder altså tre ulike typer navn. Den originale navneformen er Natanael. Denne 

navneformen har 10 navnebærere i mitt materiale, som utgjør en relativ frekvens på 0,3 % av 

alle bibelske mannsnavn. Navnet opptrer først i 1866 og har sin topp i popularitet i perioden 

1890-1899 med 5 navnebærere. Den første justerte formen for dette navnet er Natanel. Her 

kan vi se at vokalen a har falt bort inni navnet. Dette navnet har hatt 2 navnebærere, født i 

1845 og 1865. Dette har ikke vært et populært navn i mitt materiale. Den andre justerte 

formen for dette navnet er Nataniel. Dette navnet har hatt et vokalskifte fra vokalen a til 
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vokalen i. Navnet har hatt 6 navnebærere i min periode, som utgjør 0,1 % av alle bibelske 

mannsnavn. Navnet er mest populært i perioden 1830-1839 med 2 navnebærere. Så kan vi se 

at det blir borte en stund, før det så er representert med 1 navnebærer i periodene 1860-1869, 

1870-1879, 1880-1889 og 1890-1899. Etter dette blir navnet borte fra mitt materiale.  

 

Den syvende navnevariasjonen i mitt materiale gjelder navneformen Rafael og Raffel. Rafael 

er den originale formen, som er representert med 17 navnebærere. Dette utgjør en relativ 

frekvens på 0,5 % av alle bibelske mannsnavn. Navnet har en litt ujevn popularitet. Det er 

mest populært i periodene 1840-1849 og 1860-1869 med 5 navnebærere. Etter dette kan vi se 

at navnet synker i popularitet. Den justerte formen for dette navnet er Raffel. Navnet har bare 

hatt 1 navnebærer, som ble født i 1826. Raffel har ikke vært et populært navn i mitt materiale.  

 

Den siste navnevariasjonen i mitt materiale som har en justering som jeg vil kommentere, er 

Salomon og Salamon. Salomon er den originale formen, og har hatt 4 navnebærere i hele 

perioden, som utgjør 0,1 % av alle bibelske mannsnavn. Navnet opptrer først i perioden 1820-

1829 med 1 navnebærer. Etter dette blir navnet borte til perioden 1880-1889 da det dukker 

opp med 1 navnebærer. I perioden 1890-1899 kan vi se at navnet har 2 navnebærere, som er 

toppunktet til dette navnet. Etter dette blir det borte fra mitt materiale. Den justerte formen er 

Salamon. Her har vi hatt et vokalskifte fra vokalen o til vokalen a. Dette navnet har bare hatt 

1 navnebærer, som er født i 1845. Salamon har altså ikke vært et populært bibelsk navn. 

 

Når det gjelder de forskjellige navnevariasjonene, kan vi konkludere med at de foreldrene 

som gav barna justerte bibelske navn, ikke hadde funnet de i bibelen, som for eksempel Raffel 

i stedet for Rafael. De kan nok heller ha snappet opp slike former muntlig. De har altså da 

kanskje ikke vært ”ivrige” bibellesere.  

 

5.3 Sammenligning mellom kvinnenavn og mannsnavn 
!
Som jeg har påpekt på begynnelsen av dette kapitlet, går navnemoten i perioden 1700- ca. 

1860 stort sett ut på mest bibel –og helgennavn som kom til Norge gjennom internasjonale 

drag (Kruken 1982: 58 i NPL I). Denne navnemoten er sentral både for kvinnenavn og 

mannsnavn. I materialet er det 2061 kvinner og 3117 menn med et bibelsk navn.  
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Eksempel på bibelske navn er Benjamin, Benoni, Emanuel, Tobias, Judit og Abigael. Videre 

kom også navn som har opphav i gammel helgentradisjon, som for eksempel Antonetta, 

Beate, Fabian og Frans (Kruken 1982: 58 i NPL I). I mitt materiale er det tydelig at de 

bibelske navnene er på vei ned utover 1800-tallet og at de har vært gjeldende i dette området 

en stund. Jeg vil under kapittel 8 også sammenligne utviklinga for de bibelske navnene opp 

mot de andre navnekategoriene som jeg undersøker i denne avhandlinga.  

Vi kan se samme tendens i utviklinga både for kvinnenavn og mannsnavn når det gjelder de 

bibelske navnene. De går ned i popularitet gjennom hele perioden 1820-1909. 

 

Jeg vil nå presentere en tabell for de relative frekvensene både for bibelske kvinnenavn og 

mannsnavn. Tabellen har de samme verdiene som tabell 3 og tabell 5, men her har jeg satt inn 

disse frekvensene i en felles tabell: 

 
Materiale Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

Kvinne 5,4 8,7 9,2 9,0 7,4 6,2 4,2 4,3 4,2 3,7 

Mann 7,8 12,1 11,2 11,1 10,4 10,1 7,7 7,0 6,6 4,7 

Tabell 6: Relative frekvenser for bibelske kvinnenavn og mannsnavn 1820-1909 

 

Tabell 6 gir en oversikt over relative frekvenser i prosent for kvinner og menn med bibelske 

navn. Gjennomsnittsprosenten for hele perioden 1820-1909 står til venstre, og deretter 

kommer de relative frekvensene for bibelske kvinnenavn og mannsnavn for de ulike 

tiårsperiodene.  

 

Jeg vil også presentere en figur som bygger på de relative frekvensene for bibelske 

kvinnenavn og mannsnavn i tabell 6. Denne figuren skal demonstrere hvordan utviklinga til 

de bibelske navnene har vært i perioden 1820-1909:  
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Figur 3: Prosentutvikling for bibelske kvinnenavn og mannsnavn i perioden 1820-1909 

 

Ut fra tabell 6 og figur 3 kan en se at de bibelske navnene er på tur ned for begge kjønn. De 

bibelske mannsnavnene ligger høyere enn de bibelske kvinnenavnene gjennom hele min 

periode. I 1820-1829 ligger de bibelske mannsnavnene på 12,1 %, som er dens toppunkt, 

mens de bibelske kvinnenenavnene ligger på 8,7 %. I figur 3 er det tydelig at de bibelske 

mannsnavnene synker gjennom hele min periode. Kvinnenavnene har sitt toppunkt i perioden 

1830-1839 med 9,2 % og synker brått frem til 1870-tallet, da de flater ut. Både kvinnenavn og 

mannsnavn har sitt laveste punkt i perioden 1900-1909, da kvinnenavnene ligger på 3,7 % og 

mannsnavnene ligger på 4,7 %. Ut fra disse undersøkelsene er det tydelig at de bibelske 

navnene er en navnemote som står sterkest tidlig på 1800-tallet, og som synker i popularitet 

mot slutten av dette århundret.  
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6 Moveringer 
!
Avledninger er et mangefasettert fenomen, og moveringene er en spesialtype innen denne 

kategorien. Det særegne med moveringer, er at de er danna over kjønnsskillet med 

utgangspunkt i en avledningsbase. Dette er en navneskikk som ser ut til å ha oppstått i 

Frankrike, hvor moveringene først og fremst ble danna etter den katolske kirkens mest kjente 

helgener.  

 

6.1 Kvinnenavn 
!
Mitt materiale inneholder totalt 8845 kvinner som har et navn som vi kan klassifisere som en 

movering av totalt 37.890 kvinner, dvs. 23,3 %. Ut fra mitt materiale er det tydelig at 

moveringer er mest vanlig ved kvinnenavn. Kvinnenavnet har da altså utgangspunkt i et 

mannsnavn, og har fått tillagt et suffiks. Når det gjelder kvinnenavnene, har jeg valgt å dele 

moveringene inn i fire undergrupper: De moveringene som ender på –ine/–ina, de som ender 

på –a, de som ender på –e og til slutt de som jeg har i restklasse.  

 

6.1.1 Moveringer som ender på –ine/–ina 
!
Fra utlandet fikk vi ”flernavnsmoten” til Norge på 1700-tallet. Dette var navn som for 

eksempel Hanna Petrina og Maria Georgina. Det vi også kan se ved disse navnene, er at 

andrenavnet deres ender på –ina, noe som også ble veldig vanlig på 1700-tallet. Dette ble en 

navnemote som for alvor slo ut på 1800-tallet, men en kan allerede på 1600-tallet se at det 

fins eksempler på slike navn (Alhaug 2008: 10). Det var navn som først blomstra opp i 

Frankrike og som etter hvert også ble tatt i bruk i byer. Fenomenet kom til Norge via 

Danmark, og en av de første som hadde et slikt navn var den danske prinsessen Wilhelmine 

Emestine, som var født i 1650. Da Norge lå under dansk styre i tidsrommet 1450-1814, kan vi 

se svært mange kulturelle impulser fra dette landet. Impulsene var sterkest i urbane strøk, noe 

en særlig legger merke til når en jobber med disse navnene. På 1700-tallet var de brukt mye i 

området rundt Oslofjorden, og i noen av de mindre kystbygdene lengre nord i landet. 1801-

folketellingene viser at –ine-navnene er i gang med å spre seg på norsk jord!(Alhaug 1990: 

139). –ine-navnene var veldig populære som navn nummer 2, som for eksempel Anne 
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Wilhelmine. Av de som bodde i Nord-Norge i perioden 1865-1900 var det 29 % som bar et –

ine-navn som navn nummer 2 (Alhaug 2008: 11).5  

 

Alhaug (1990) opererer med tre ulike former for –ine-navn. Den første er der stammen 

framfor –ine ikke kan identifiseres ved noen navn, som for eksempel Katrine. Denne typen er 

ikke med i den følgende tabellen (tabell 7). Den andre er der stammen kan identifiseres som et 

selvstendig navn, og den tredje er der stammen er en forkortet form av mannsnavnet, som for 

eksempel Rasmine av Rasmus. I mitt materiale kan en finne veldig mange av de navnene der 

vi kan identifisere stammen som et eget navn, men en finner også eksempler på de andre to –

ine-formene.  

 

Jeg har i mitt materiale klassifisert –ine-navn som en egen klasse innenfor moveringene. Vi 

kan også se eksempler på at det er kvinnenavn som er dannet ut fra et annet kvinnenavn, som 

for eksempel Gurine, som er danna med utgangspunkt i navnet Guri. Dette er altså ingen 

movering, og Gurine er følgelig ikke med i tabell 7.   

 

Når det gjelder Nord-Norge, så skriver Alhaug at folk har vært kreative med –ine-navnene i 

denne landsdelen (Alhaug 1985: 81). –ine-navn var dessuten mye brukt i København rundt 

midten av 1800-tallet (Meldgaard 1990: 174). Gulbrand Alhaug (1990) er inne på at 

fremveksten av –ine-navnene på 1800-tallet kan bli sett på som et resultat av det patriarkalske 

samfunnet. I Alhaug & Kristoffersen (1999: 54) hevder også forfatterne at bruken av –ine-

navn på 1800-tallet har sammenheng med kjønnsdiskriminerende holdninger. Det er et faktum 

at 1800-tallet var et århundre preget av kvinnediskriminering. I Norge ble kampen for 

likestilling mellom kjønnene tatt opp i dette århundret, som resulterte i at kvinnene fikk 

stemmerett i 1913.  

 

Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for kvinnelige moveringsnavn som ender på –ine og 

–ina. Etter tabellen vil jeg forklare kvinnenavn som ikke uten videre ser ut til å være laget ut 

fra et mannsnavn, som for eksempel Sakrine til Sakarias. Tabellen har samme struktur som 

tabell 2:  
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År 1 1  År 2År 
2 

NavnNavn Total
Total 

1820-
1829
29 

1830-
1839
839 

1840-
1849
49 

1850-
1859
59 

1860-
1869
869 

1870-
1879
879 

1880-
1889
889 

1890-
1899
99 

1900-
1909
909 

1878 1879 Abertina 2      2    
1857 1857 Abertine 1    1      
1876 1876 Adofine 1      1    
1877 1889 Adolfina 2      1 1   
1832 1905 Adolfine 21  2 1 1 4 4 3 5 1 
1852 1890 Albertina 4    1  1 1 1  
1826 1908 Albertine 140 2 5 4 21 21 39 30 16 2 
1825 1897 Albine 9 1 1  2  1 3 1  
1891 1891 Alfina 1        1  
1876 1905 Alfine 6      1 2 2 1 
1874 1909 Alvine 7      1 1 4 1 
1841 1841 Andina 1   1       
1825 1905 Andrine 17 1 3 3 3  4 1  2 
1891 1891 Annfine 1        1  
1890 1890 Antine 1        1  
1837 1878 Arentine 5  1   2 2    
1841 1901 Arntine 12   1 1 2 3 2 1 2 
1846 1909 Augustine 5   1  2    2 
1874 1887 Barentine 2      1 1   
1887 1887 Barhardine 1       1   
1832 1877 Bendine 3  1 1   1    
1860 1860 Bentine 1     1     
1857 1857 Berenhardine 1    1      
1847 1900 Berentine 13   1 2 3 3 3  1 
1859 1881 Berhardine 2    1   1   
1895 1895 Berndine 1        1  
1850 1907 Bernhardine 27    4 2 8 6 5 2 
1902 1902 Bernine 1         1 
1894 1894 Bernline 1        1  
1862 1862 Berntin 1         1         
1856 1882 Berntina 3    1   2   
1823 1905 Berntine 139 3  4 14 15 38 39 20 6 
1878 1878 Borgine 1      1    
1858 1858 Bårntine 1    1      
1838 1845 Davine 2  1 1       
1878 1878 Ebertine 1      1    
1865 1865 Edevartine 1     1     
1895 1895 Edevina 1        1  
1881 1887 Edevine 2       2   
1877 1877 Edvardine 1      1    
1887 1887 Edvina 1       1   
1877 1900 Edvine 5      1  3 1 
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1896 1896 Eilerine 1        1  
1858 1888 Eilertine 3    1 1  1   
1902 1902 Eivine 1         1 
1831 1886 Elerine 9  2 1 2 1  3   
1861 1863 Eletine 2     2     
1891 1891 Elevine 1        1  
1888 1888 Emina 1       1   
1852 1893 Enokine 4    1 1  1 1  
1883 1883 Erine 1       1   
1864 1880 Esekine 4     2 1 1   
1885 1885 Eserine 1       1   
1836 1888 Estine 8  1  2 3 1 1   
1887 1887 Filine 1       1   
1833 1888 Flemine 3  1     2   
1844 1844 Florentine 1   1       
1889 1889 Florine 1       1   
1886 1901 Fredrikine 2       1  1 
1854 1895 Gehardine 5    2   2 1  
1845 1881 Georgine 8   1 3  3 1   
1861 1861 Geradine 1     1     
1835 1902 Gerhardine 26  1 1 7 4 6 3 3 1 
1893 1908 Gjerdine 2        1 1 
1843 1902 Gjermine 5   2  1    2 
1860 1860 Gjertina 1     1     
1843 1900 Gjertine 12   1 1  2 6 1 1 
1862 1864 Gregina 2     2     
1831 1904 Gregine 9  3 1 1 1 1 1  1 
1850 1850 Gudbertine 1    1      
1874 1874 Gundarine 1      1    
1896 1896 Gunderine 1        1  
1879 1879 Gundine 1      1    
1878 1903 Gunnarine 3      1 1  1 
1883 1883 Gunnerine 1       1   
1909 1909 Gustine 1         1 
1881 1881 Hagine 1       1   
1863 1863 Halvordine 1     1     
1851 1895 Hansina 15    7 5  1 2  
1823 1906 Hansine 543 1 14 46 82 114 105 74 68 39 
1896 1896 Helvine 1        1  
1893 1893 Hilbergine 1        1  
1883 1883 Hilbertin 1             1     
1879 1905 Hilbertine 3      1 1  1 
1867 1867 Hilmine 1     1     
1886 1886 Hjelmine 1       1   
1839 1878 Ingberdine 2  1    1    
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1863 1863 Ingbertina 1     1     
1846 1903 Ingbertine 33   2 2 3 12 10 3 1 
1864 1883 Ingebertine 3     2  1   
1861 1861 Ingebriktine 1     1     
1878 1884 Ingine 4      1 3   
1822 1887 Ingvardine 8 2  2 1  1 2   
1882 1882 Ingverdine 1       1   
1844 1872 Isakine 2   1   1    
1838 1838 Isaktine 1  1        
1899 1899 Israelina 1        1  
1895 1895 Israeline 1        1  
1834 1881 Iverina 2  1     1   
1827 1888 Iverine 9 1 2 1  2  3   
1829 1865 Ivrine 3 1    2     
1824 1881 Jakobina 10 1 4 1 1 2  1   
1821 1908 Jakobine 177 8 12 27 26 28 22 26 17 11 
1829 1829 Jakoline 1 1         
1897 1897 Jandina 1        1  
1867 1867 Jandine 1     1     
1863 1863 Jensin 1         1         
1828 1891 Jensina 8 2 1 2  2   1  
1821 1909 Jensine 376 12 30 48 60 81 58 43 27 17 
1855 1855 Joakina 1    1      
1841 1876 Joakine 2   1   1    
1854 1854 Jonatina 1    1      
1856 1884 Jonatine 6    2 2 1 1   
1841 1864 Jondina 5   2 1 2     
1831 1908 Jondine 42  2 4 6 9 5 8 5 3 
1835 1835 Jonetina 1  1        
1850 1879 Jonetine 3    1 1 1    
1827 1827 Jonina 1 1         
1843 1876 Jontine 2   1   1    
1870 1872 Jorgine 2      2    
1875 1875 Josafine 1      1    
1878 1878 Josefin 1           1       
1862 1882 Josefina 3     1 1 1   
1844 1909 Josefine 280   5 10 42 65 94 44 20 
1862 1862 Joseftine 1     1     
1843 1843 Josine 1   1       
1855 1892 Josofine 13    1 4 5 2 1  
1872 1872 Josufine 1      1    
1892 1892 Justina 1        1  
1845 1906 Justine 15   2  1 2 3 3 4 
1822 1867 Jørgina 6 3 1  1 1     
1821 1907 Jørgine 110 4 7 11 13 28 14 13 13 7 
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1838 1838 Karolin 1   1               
1820 1874 Karolina 21 3 4 4 4 4 2    
1820 1909 Karoline 389 25 28 42 55 79 57 44 35 24 
1895 1895 Kaurine 1        1  
1881 1892 Klaudine 2       1 1  
1889 1889 Klausina 1       1   
1850 1908 Klausine 19    1  4 6 4 4 
1864 1895 Knutine 4     1   3  
1885 1885 Knutsine 1       1   
1898 1898 Konradina 1        1  
1850 1890 Konradine 2    1    1  
1889 1889 Kristofina 1       1   
1861 1902 Kristofine 17     5 6 4 1 1 
1875 1892 Larsine 2      1  1  
1889 1907 Leontine 2       1  1 
1858 1885 Lorentina 2    1   1   
1826 1907 Lorentine 111 1 6 15 18 32 11 20 5 3 
1861 1861 Lorntina 1     1     
1828 1898 Lorntine 26 1  3 3 8 4 6 1  
1889 1893 Malvine 2       1 1  
1861 1861 Marine 1     1     
1829 1896 Martina 14 1 2 3 4 2 1  1  
1821 1904 Martine 90 9 7 13 17 16 12 8 4 4 
1845 1845 Mekaline 1   1       
1880 1880 Mekoline 1       1   
1889 1889 Mikalina 1       1   
1862 1895 Mikaline 3     2   1  
1861 1861 Mikoline 1     1     
1840 1897 Mortina 2   1     1  
1859 1897 Mortine 5    1 3   1  
1827 1897 Nekoline 30 1 1 1 2 11 7 3 4  
1871 1908 Neldine 3      1  1 1 
1830 1830 Nikolin 1   1               
1828 1887 Nikolina 12 1 1 1 4 2 1 2   
1820 1909 Nikoline 291 15 23 37 46 55 46 24 29 16 
1856 1880 Nilsina 5    1 2 1 1   
1828 1901 Nilsine 23 1  2 5 7 7   1 
1865 1888 Odine 2     1  1   
1883 1883 Olantine 1       1   
1855 1856 Olavina 2    2      
1826 1861 Olavine 4 1  1  2     
1822 1822 Oldina 1 1         
1823 1901 Oldine 44 4 9 7 9 7 3 3 1 1 
1837 1837 Olefina 1  1        
1874 1874 Olentina 1      1    



!&(! !

1844 1897 Olentine 13   1 2 5 3 1 1  
1820 1875 Olerine 2 1     1    
1886 1890 Olntine 2       1 1  
1891 1891 Olofine 1        1  
1841 1841 Olsine 1   1       
1869 1890 Oltine 2     1   1  
1855 1889 Olufina 6    1 1 1 3   
1827 1909 Olufine 214 2 5 9 13 39 64 39 29 14 
1902 1902 Olvine 1         1 
1873 1898 Ottina 2      1  1  
1864 1905 Ottine 7     2 4   1 
1832 1891 Paulina 7  1 2  2 1  1  
1821 1909 Pauline 173 7 13 14 25 23 35 31 13 12 
1820 1820 Petrina 1 1         
1835 1904 Petrine 127  4 9 22 22 20 21 24 5 
1887 1887 Rasmina 1       1   
1843 1885 Rasmine 6   1  2 2 1   
1860 1860 Rekardine 1     1     
1839 1839 Rekartine 1  1        
1901 1901 Rikhardine 1         1 
1820 1855 Sakarine 2 1   1      
1838 1838 Sakrine 1  1        
1868 1868 Samueltine 1     1     
1831 1902 Sedine 2  1       1 
1840 1897 Sedolfine 3   1     2  
1906 1906 Selmine 1         1 
1833 1866 Semine 3  1  1 1     
1839 1888 Serina 15  1 3 3 5  3   
1820 1908 Serine 77 6 8 7 8 15 12 6 9 6 
1820 1903 Severine 24 5 2  3 4 3 5 1 1 
1860 1884 Sevrine 2     1  1   
1874 1874 Siverine 1      1    
1832 1832 Sivrine 1  1        
1878 1884 Stefine 2      1 1   
1881 1881 Strømine 1       1   
1828 1892 Sørine 5 1   1 1 1  1  
1826 1826 Taraldine 1 1         
1860 1860 Tobina 1     1     
1822 1860 Tobine 5 2  2  1     
1848 1848 Tolline 1   1       
1870 1870 Tomasine 1      1    
1860 1860 Tomina 1     1     
1845 1904 Tomine 13   2 3 4 1  2 1 
1828 1876 Torgerine 4 1   1 1 1    
1905 1905 Torine 1         1 
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1853 1853 Tøllene 1       1           
1848 1866 Tølline 4   1  3     
1865 1865 Tølløvine 1     1     
1823 1908 Vilhelmine 60 4 1 8 5 9 13 6 7 7 
1874 1874 Vilmine 1      1    
1832 1870 Ørgine 2  1    1    
1876 1876 Østine 1      1    
1896 1896 Øyvina 1        1  
1895 1895 Øyvine 1        1  
1875 1875 Ågesine 1      1    

  232 4243 140 224 376 555 802 770 675 458 243 

Tabell 7: Kvinner med –ine/–ina-navn – absolutte frekvenser 

 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

11,1 8,8 11,2 14,8 16,5 19,6 16,7 11,8 6,5 3,4 

Tabell 8: Kvinner med –ine/–ina-navn – relative frekvenser (prosent) 

 

Jeg vil nå presentere en figur som er bygd på de relative frekvensene (tabell 8) for –ine/-ina-

navn i perioden 1820-1909: 

 

 
Figur 4: Kvinner med –ine/-ina-navn – relative frekvenser i prosent 
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Figur 4 viser at kvinner med –ine/–ina-navn er på tur opp i popularitet ved periodens start i 

1820. Vi kan se at figuren har en jevn økning frem til perioden 1860-1869 da prosenten ligger 

på 19,6 % som er toppunktet for hele perioden. Etter dette kan vi se at disse navnene synker i 

popularitet mot århundreskiftet, og dette er en utvikling som vi venter vil fortsette utover 

1900-tallet.  

 

Vi kan i tabell 7 se at det er noen navn som vi ikke uten videre kan se er laget til et 

mannsnavn. Det er navn som for eksempel Antine. Dette er en movering fra mannsnavnet 

Anton og blir svært sjeldent brukt. Navnet har på landsbasis blitt brukt litt i Nordland (NPL 

II). Vi kan i mitt materiale se at det bare har vært 1 navnebærer på dette navnet. Denne 

personen ble født i 1890.  

 

Sakrine er som jeg nevnte over en movering fra mannsnavnet Sakarias. Dette er også et navn 

som var sjeldent brukt, men det hadde noen forekomster i Nordland på 1700- og 1800-tallet 

(NPL II). Dette navnet har i perioden 1820-1909 bare blitt brukt av 1 person. Denne personen 

ble født i 1838.  

 

Vi kan også i materialet finne navn som har blitt tillagt et suffiks som vi både kan tolke som 

et –ine/–ina-suffiks, –a og –e-suffiks. Dette gjelder navnene Edvina og Edvine. Her kan vi 

tolke navnet som en kortform med tillagt –ine-suffiks slik at navnet blir (Edvin+ine) Edvine 

eller vi kan tolke navnet som at det fått tillagt –e-suffiks (Edvin+a = Edvina / Edvin+e = 

Edvine). Jeg har i denne avhandlinga valgt å klassifisere Edvine som en movering med –ine-

suffiks. Det samme gjelder navnet Edvina.   

 

Edvine, Mortine og Martine er eksempel på navn som har blitt utsatt for det som kalles 

haplologi. Dette går ut på at to identiske (eller nesten identiske) etterfølgende stavelser blir 

strøket: Dette kan vi se ved at Morten+ine og Martin+ine ikke kan stå som Morten+ine > 

*Mortenine > Mortine. I den ”mellomliggende” forma *Mortenine har altså –en blitt strøket. 

Navnet Mortenine eksisterer ikke.   

 

I hele perioden 1820-1909 var det 4243 kvinner som fikk et –ine/–ina-navn, noe som utgjorde 

en gjennomsnittlig relativ frekvens på 11,1 % (se tabell 7 og 8). Om vi ser på tabell 8, så kan 

vi se at tallet på kvinner med –ine/–ina-navn øker fra periodens start i 1820, når sin topp i 

1860-1869 og synker i perioden 1870-1879.    



! &L!!

Størst relativ frekvens er det også i perioden 1860-1869, med 19,5 %. Etter dette går den 

relative frekvensen ned, og i min siste periode, 1900-1909, er frekvensen nede i 3,4 % (se 

tabell 8).  

 

Jeg vil nå se på de enkelte –ine/–ina-navnene som jeg har i mitt materiale. For at ikke 

omfanget skal bli for stort, kommenterer jeg hovedsakelig bare de navnene som har 120 eller 

flere navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut de relative frekvensene til de navnene som 

jeg kommenterer ut fra det totale antallet –ine/–ina-navn.  

 

Følgene navn er representert med minst 120 navnebærere: Hansine (543), Karoline (389), 

Jensine (376), Nikoline (291), Josefine (280), Olufine (214), Pauline (173) og Petrine (127).  

 

Det navnet som har flest navnebærere av –ine/–ina-navnene gjennom hele min periode er 

Hansine.6 Dette navnet er avleda av mannsnavnet Hans (NPL II). Tabell 7 viser at dette 

navnet har vært populært gjennom hele perioden 1820-1909. Den relative frekvensen til dette 

navnet ligger på 12,7 % av alle –ine/–ina-navn (543 av 4243 kvinner). Vi møter dette navnet 

første gangen i mitt materiale i 1823. Navnet hadde sin popularitetstopp i perioden 1860-

1869. Populariteten til dette navnet synker gradvis frem mot hundreårsskiftet.  

 

Det nest meste frekvente –ine/–ina-navnet i mitt materiale er Karoline. Dette navnet er en 

avledning fra det latinske mannsnavnet Carolus laget til det nordiske mannsnavnet Karl (NPL 

II). Vi kan karakterisere Karoline som et kongelig navn (NPL II). Den første som fikk dette 

navnet i mitt materiale, ble født i 1820. Det var totalt 389 som fikk navnet Karoline i min 

periode. Navnet er godt representert i alle periodene (se tabell 7), men når en topp i perioden 

1860-1869. Den relative frekvensen til Karoline ligger på 9,1 % av alle –ine/–ina-navn. 

Populariteten til dette navnet synker nærmere hundreårsskiftet.  

 

Det tredje mest brukte –ine/–ina-navnet i materialet mitt er Jensine. Dette er en avledning fra 

mannsnavnet Jens (NPL II). Det er første gangen registrert i 1821. Dette navnet er mest brukt 

i perioden 1860-1869, og navnet er brukt av totalt 376 personer i min periode og har en relativ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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frekvens på 8,8 % av alle –ine/–ina-navn. Populariteten til dette navnet, i likhet med de andre 

som jeg har kommentert over, synker nærmere hundreårsskiftet.  

 

Det neste –ine/–ina-navnet på lista er Nikoline. Navnet er avleda av mannsnavnet Nikolaus. 

Dette navnet var brukt i Norge siden 1700-tallet (Alhaug 1990: 138). I den danske 

borgerstaten ble Nikoline brukt som hunkjønnsform av Niels og Nikolaj. Nielsine var ikke fint 

nok, og var i Danmark veldig sjeldent (Meldgaard 1990: 178). Navnet var første gang 

registrert i 1820 og var brukt av totalt 291 personer. Navnet har en relativ frekvens på 6,8 % 

av alle –ine/–ina-navn. Det når sin topp i popularitet i perioden 1860-1869, og synker etter 

denne perioden. Navnet er likevel representert i alle tiårsperioder i mitt materiale.  

 

Videre på lista får vi Josefine med 280 navnebærere i mitt materiale. Navnet er en avledning 

av mannsnavnet Josef (NPL II). Ettersom Josef var et navn som ikke var spesielt mye brukt, 

kan det ofte være det innlånte franske navnet Josephine som ligger til grunnen for 

populariteten (Alhaug 2011).7 Den relative frekvensen til navnet ligger på 6,5 % av alle –ine/–

ina-navn og opptrer først i 1844. Populariteten til navnet er på topp i perioden 1880-1889, og 

blir videre mot hundreårsskiftet mindre populært.  

 

Etter Josefine kommer Olufine, som er en movering fra mannsnavnet Oluf. Navnet dukker 

opp første gangen i 1827 og har hatt totalt 214 navnebærere. Navnet når sin popularitetstopp i 

perioden 1870-1879. Navnet har en relativ frekvens på 5,0 % av alle –ine/–ina-navnene. I 

følge NPL II er navnet lite brukt etter 1909.  

 

Etter Olufine følger Pauline. Dette er en avledning av mannsnavnet Paul og Paulus. Dette 

navnet dukker først opp i 1821 og navnet har totalt 173 navnebærere i perioden 1820-1909. 

Den relative frekvensen til dette navnet ligger på 4,0 % av alle –ine/–ina-navn. Navnet synker 

i popularitet etter 1870-1879.   

 

Det siste navnet jeg skal kommentere fra denne moveringstypen er Petrine. Dette navnet er en 

movering av Peter som går tilbake til det klassiske navnet Petrus. Det dukker opp første 

gangen i mitt materiale i 1835. Som tabell 7 viser, når navnet sin topp i popularitet i periodene 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1850-1859 og 1860-1869. Navnet har en relativ frekvens på 2,9 % og hadde 127 

navnebærere.  

 

Vi kan i mitt materiale se at det ikke er noen moveringer over 120 navnebærere som har et –

ina-suffiks, men mitt materiale inneholder mange av disse navnene også. En annen sak er at 

navn på –ina kan ha vært mer brukt i talemålet enn det som kommer frem av folketellingene. 

Nedskrivere med sørnorsk bakgrunn kan ha brukt –ine i samsvar med det vanlige mønstret i 

Sør-Norge.  

 

Vi kan etter toppunktet til –ine/-ina-navnene i tiårsperioden 1860-1869 se at denne typen 

moveringer synker i popularitet, som vi venter er på grunn av at det oppstår nye navnemoter. 

Fra 1860-årene gjør den nordiske navnerenessansen seg gjeldende, og det blir en endring i 

navnetrenden. Dette vil jeg komme nærmere inn på i kapittel 8.  

 

Oppkalling er en veldig stor faktor i de som har fått –ine-navn. Det er vanlig at kvinnenavnet 

har et mannsnavn som base, som for eksempel Jensine, men vi kan også se noen eksempler på 

det motsatte, hvor mannen tar etter kvinnens navn, som for eksempel Reginius av Regine. 

Dette vil jeg se på under punkt 6.2. Det var ansett som mye bedre å bli kalt opp etter en 

mannlig slektning enn en kvinnelig. I dag da vi har en økende likestilling, vil vi kalle dette 

kjønnsdiskriminering (Alhaug 2008: 11). 

 

6.1.2 Moveringer som ender på –a 
!
Under dette punktet skal jeg se på de moveringene som ender med suffikset –a. I hele 

perioden 1820-1909 er det registrert 2764 kvinner som har et navn som jeg i denne 

avhandlinga har valgt å klassifisere som et –a-suffiks. Når det gjelder bakgrunnen for dette 

suffikset, er både –a-suffikset og –ia-suffikset antageligvis latinsk (Kruken 1982: 63 i NPL I). 

Noen former er også innlånt i sin fulle form, som for eksempel Henrikka og Johanna (Kruken 

1982: 64 i NPL I). Det var en veldig stor frihet med tanke på hvilket suffiks en kunne feste til 

navnet i tiårene rundt midten av 1800-tallet. Systemet hadde en styrke ved at de kunne unngå 

navnekollisjon med andre slektninger som hadde blitt oppkalt etter samme navn.  
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Suffikset –(i)a får sin storhetstid mot slutten av 1800-tallet, og til en viss grad kan det se ut 

som at de avløser –ine/–ina-navnene. Petrina > Petra er et navnepar som følger det mønstret 

(Kruken 1982: 63 i NPL I).  

 

Den franske kulturpåvirkninga fikk mye å si for avledningssystemet, særlig ved –ine-navnene. 

I mitt materiale kan vi se at –a er et veldig vanlig suffiks. Dette suffikset kommer på andre 

plass etter –ine/–ina-navnene.  

 

Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for kvinnelige moveringsnavn med –a-suffiks. 

Tabellen har samme struktur som tabell 2: 
År 11 År 2 NavnNavn Total

otal 
1820-
1829
29 

1830-
1839
839 

1840-
1849
849 

1850-
1859
1859 

1860-
1869
869 

1870-
1879
9 

1880-
1889
89 

1890-
1899
899 

1900-
1909
909 

1827 1903 Adrianna 10 1  2 1 1 3  1 1 
1822 1822 Adreana 1 1                 
1856 1856 Adriana 1       1           
1827 1888 Agusta 4 1         1 2     
1868 1900 Alberta 2         1       1 
1847 1889 Aleksandra 8     1   2 2 3     
1890 1909 Alfa 5               2 3 
1883 1909 Alfreda 5             2 2 1 
1884 1894 Aliksandra 2             1 1   
1894 1894 Altona 1               1   
1851 1906 Andora 9       1     6 1 1 
1820 1907 Andrea 199 12 20 26 37 24 32 17 23 8 
1843 1907 Antona 36     2 4 4 9 4 10 3 
1887 1887 Arminda 1             1     
1885 1902 Arnolda 2             1   1 
1868 1907 Asora 6         1 1 2   2 
1826 1909 Augusta 51 1 1     2 12 17 12 6 
1847 1847 Bendikka 1     1             
1845 1864 Bendikta 4     2 1 1         
1898 1898 Berenharda 1               1   
1864 1904 Berna 4         1     1 2 
1866 1906 Bernharda 27         2   8 15 2 
1892 1892 Bårna 1               1   
1891 1891 Danhilda 1               1   
1829 1829 Davedia 1 1                 
1897 1897 Davida 1               1   
1881 1881 Deorga 1             1     
1842 1842 Didrikka 1     1             
1863 1894 Edevarda 2         1     1   
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1887 1908 Edvarda 19             5 6 8 
1890 1890 Egerta 1               1   
1886 1886 Einara 1             1     
1892 1892 Emilda 1               1   
1821 1909 Erika 17 2 3 3   1 2 1 2 3 
1820 1899 Erikka 35 6 5 5 9 3 3 3 1   
1873 1899 Erlanda 5           1   4   
1900 1900 Evalda 1                 1 
1905 1905 Evara 1                 1 
1869 1891 Evarda 2         1     1   
1891 1892 Ferdinanda 2               2   
1865 1891 Fernanda 3         1 1   1   
1905 1905 Filippa 1                 1 
1862 1862 Frederikka 1         1         
1838 1865 Fredrika 5   1     4         
1893 1893 Fridtjofa 1               1   
1825 1895 Gabriella 4 1 1         1 1   
1863 1905 Geharda 14         1   2 7 4 
1876 1907 Georga 3           1   1 1 
1863 1879 Georgia 2         1 1       
1867 1909 Gerharda 14         1 2 7 3 1 
1890 1890 Gudminda 1               1   
1856 1906 Gunda 37       1 4 2 9 18 3 
1862 1908 Gunnarda 8         1 1 4 1 1 
1897 1897 Gunnera 1               1   
1886 1893 Gunneva 3             1 2   
1909 1909 Gunnvalda 1                 1 
1879 1898 Gusta 4           2 1 1   
1873 1882 Gustava 2           1 1     
1894 1894 Hagbara 1               1   
1892 1901 Hagbarda 4               2 2 
1893 1893 Halfreda 1               1   
1884 1884 Haralda 2             2     
1885 1891 Haranda 2             1 1   
1887 1887 Heggelunda 1             1     
1884 1884 Heminga 1             1     
1886 1908 Hemminga 2             1   1 
1887 1887 Henninga 1             1     
1832 1897 Hendrikka 6   1   1 3     1   
1830 1883 Henrikka 8   2   4 1   1     
1893 1899 Hermanda 2               2   
1885 1902 Hilberta 2             1   1 
1904 1904 Hildora 1                 1 
1870 1909 Hilma 55           3 8 20 24 
1838 1888 Hilmara 3   1       1 1     
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1875 1878 Hjalma 2           2       
1905 1905 Ingberda 1                 1 
1890 1890 Ingberta 1               1   
1885 1909 Ingvalda 20             3 8 9 
1882 1908 Ingvarda 33             5 14 14 
1905 1905 Ivanda 1                 1 
1879 1908 Ivanna 26           1 7 11 7 
1885 1906 Ivarda 2             1   1 
1863 1906 Jakoba 3         1   1   1 
1848 1848 Jana 1     1             
1878 1896 Janna 6           1 2 3   
1875 1875 Jeanna 1           1       
1845 1906 Joakima 18     2 1 1 2 7 4 1 
1898 1898 Johana 1               1   
1820 1909 Johanna 968 43 56 67 125 148 113 162 122 132 
1878 1904 Josefa 4           1   2 1 
1829 1909 Kaspara 31 1 1 1 1 2 7 5 7 6 
1821 1837 Krestianna 3 2 1               
1825 1897 Kristiana 54 4 10 14 8 9 1 1 7   
1820 1907 Kristianna 74 11 10 8 9 11 6 6 6 7 
1840 1909 Kristofa 31     1   1 6 4 8 11 
1876 1899 Kristoffa 9           4 2 3   
1861 1897 Leona 2         1     1   
1883 1899 Leonharda 6             3 3   
1884 1884 Malfreda 1             1     
1840 1840 Mekala 1     1             
1895 1895 Mikala 1               1   
1909 1909 Nilma 1                 1 
1822 1903 Olava 47 9 8 7 7 8 1 5 1 1 
1823 1909 Olea 68 1 2 3 8 6 12 10 10 16 
1828 1864 Olena 3 1 1     1         
1862 1862 Olia 1         1         
1868 1909 Oliva 82         1 5 16 28 32 
1863 1900 Oluffa 12         3 4   4 1 
1891 1891 Oluvarda 1               1   
1896 1896 Oska 1               1   
1887 1902 Oskarda 6             2 3 1 
1893 1909 Osvalda 2               1 1 
1858 1893 Otea 3       1 1     1   
1870 1909 Paula 10           1   3 6 
1821 1909 Petra 382 1 1 2 9 34 74 78 120 63 
1897 1908 Ragnvalda 4               2 2 
1865 1896 Ragnvarda 2         1     1   
1848 1896 Rekarda 5     1 1   1   2   
1852 1899 Rikarda 23       1 4 6 3 9   
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1860 1905 Rikharda 9         2   1 2 4 
1870 1870 Samuela 1           1       
1897 1897 Sedvarda 1               1   
1885 1885 Sevalda 1             1     
1891 1898 Sevarda 2               2   
1880 1902 Sigfreda 7             3 2 2 
1872 1907 Sigfrida 34           2 6 15 11 
1900 1905 Sigfryda 2                 2 
1883 1909 Sigvarda 13             2 7 4 
1899 1899 Sylvesta 1               1   
1835 1909 Teodora 64   1 4 7 10 9 13 15 5 
1884 1895 Torvalda 2             1 1   
1852 1852 Ulrikka 1       1           
1896 1896 Østa 1               1   

    134 2764 99 126 155 240 309 342 470 594 429 

Tabell 9: Moveringer som ender på –a-suffiks – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

7,2 6,2 6,3 6,1 7,1 7,5 7,4 8,2 8,5 6,0 

Tabell 10: Moveringer som ender på –a-suffiks – relative frekvenser (prosent) 

 

Jeg vil nå presentere en figur som er basert på de relative frekvensene som jeg presenterte i 

tabell 10. Den skal demonstrere hvordan utviklinga har vært når det gjelder moveringer med –

a-suffiks:  

 
Figur 5: Kvinnenavn med –a-suffiks – relative frekvenser i prosent 
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Vi kan se at disse navnene har en jevn øking fra 1820 da den relative frekvensen ligger på 6,2 

%. Fra perioden 1840-1849 kan vi se at navnene stiger jevnlig i popularitet, bortsett fra en 

liten utflating i perioden 1870-1879. –a-suffiksene når sitt toppunkt i popularitet i perioden 

1890-1899 med 8,5 %. Etter dette kan vi se at navnetypen har en nedgang i popularitet når vi 

kommer over århundreskiftet. Denne utviklinga regner vi med skal fortsette på 1900-tallet, 

med tanke på at det blir en endring i navnepopulariteten. Jeg vil på slutten av punkt 6.1.4 

sammenligne alle moveringstypene for kvinnenavn som jeg har i mitt materiale. Jeg vil også 

under kapittel 8 sammenligne moveringene for kvinnenavnene med moveringene for 

mannsnavnene. Her vil jeg også sammenligne popularitetsutviklinga til moveringene i forhold 

til noen andre navnetyper. 

 

Vi kan også i tabell 9 se at det er noen navn hvor mannsnavnbasen ikke er innlysende. Jeg vil 

begynne med å kommentere noen av disse. Asora er en hunkjønnsform av Azor, som er en 

latinisering av det danske Asser. Dette navnet hadde i perioden 1820-1909 totalt 6 

navnebærere. Navnet forekommer første gang i mitt materiale i 1868 og blir populært mot 

århundreskiftet.  

 

Danhilda er en movering fra mannsnavnet Daniel. Vi kan i mitt materiale se at vi bare har 1 

navnebærer med dette navnet, som ble født i 1891. Davedia er en movering fra mannsnavnet 

David og har som Danhilda bare 1 navnebærer i perioden 1820-1909, som ble født i 1829.  

 

Et merkelig navn som vi kan finne i materialet, er Deorga. Det er ikke enkelt å si noe om 

dette navnet, med tanke på at det ikke fins i noen oppslagsleksikon. Det kan også være en 

feilregistrering i folketellinga. Vi finner bare 1 navnebærer på dette navnet, som er født i 

1881. 

 

Evara og Evarda er begge en movering fra mannsnavnet Edvard. Evara har kun 1 

navnebærer som er født i 1905, mens Evarda har 2 navnebærere, som er født i 1869 og 1891. 

Gudminda er en movering fra mannsnavnet Gudmund og har bare 1 navnebærer, som er født i 

1890. Gusta kan være en movering av Gustav eller kortform av navnet Augusta. Dette navnet 

har 4 navnebærere i perioden 1820-1909.  

 

I hele perioden 1820-1909 var det 2764 kvinner som fikk et navn som jeg har klassifisert som 

en movering med –a-suffiks. Om vi ser på tabell 10 og figur 5 kan vi se at antallet kvinner 
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med –a-suffiks har sin topp i perioden 1890-1899 med en relativ frekvens på 8,5 %. I den 

siste tiårsperioden, kan vi se at den relative frekvensen synker, noe vi regner med den skal 

fortsette å gjøre videre utover 1900-tallet.   

 

Jeg vil nå se på de enkelte moveringene som jeg har i mitt materiale. For at ikke omfanget 

skal bli for stort, kommenterer jeg hovedsakelig bare de navnene som har 50 eller flere 

navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut de relative frekvensene til de navnene som jeg 

kommenter ut fra det totale antallet kvinner med –a-suffiks.  

 

Følgene navn er representert med minst 50 navnebærere: Johanna (968), Petra (382), Andrea 

(199), Oliva (82), Kristianna (74), Olea (68), Teodora (64), Hilma (55), Kristiana (54) og 

Augusta (51).  

 

Det mest frekvente navnet i mitt materiale for denne typen moveringer er Johanna. Dette 

navnet er avleda av mannsnavnet Johannes og var kjent siden 1400-tallet (NPL II). Tabell 9 

viser at dette navnet har vært populært gjennom hele perioden 1820-1909, men navnet når en 

topp i popularitet i perioden 1880-1889. Navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 1820 

og har totalt 968 navnebærere i hele perioden som jeg har satt fokus på.8 Mot slutten av 1800-

tallet stod navnet i skriftformen Johanna sterkest i Sogn og Fjordane og Troms. Navnet er 

også mye brukt som andrenavn i dobbeltnavn (NPL II). Navnet har en relativ frekvens på 35,0 

% av alle moveringene med –a-suffiks (968 av 2764 kvinner).  

 

Det nest mest frekvente navnet som man en kan finne i materialet for moveringer med –a-

suffiks er Petra. Dette navnet er en avledning fra det maskuline navnet Petrus og har vært 

kjent siden 1700-tallet (NPL II). Navnet har totalt 382 navnebærere i mitt materiale. Dette var 

et populært navn i tiårene rundt 1900, og Troms var et av kjerneområdene til dette navnet. Det 

lå på 4. plass i perioden 1895-1899 (NPL II). I mitt materiale kan vi også se at dette er et 

populært navn i perioden 1890-1899, da navnet når sin topp i popularitet med 120 

navnebærere. Etter denne tiårsperioden minker antall navnebærere. Dette navnet møter vi 

første gang i 1821. Navnet har en relativ frekvens på 13,8 % av alle moveringer med –a-

suffiks.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Det tredje mest frekvente navnet som en kan finne i materialet for moveringer med –a-suffiks 

er Andrea, som totalt har 199 navnebærere i perioden 1820-1909. Det utgjør en relativ 

frekvens på 7,1 % av moveringer med –a-suffiks. Dette navnet er en avledning fra det 

maskuline navnet Andreas (NPL II). I mitt materiale kan vi se at dette navnet når sitt toppunkt 

i perioden 1850-1859 da navnet har 37 navnebærere. Navnet dukker for første gang opp i mitt 

materiale i 1820. Vi kan se at navnet synker i popularitet mot århundreskiftet etter at det har 

hatt en litt ujevn utvikling mot slutten av 1800-tallet.  

 

Neste navn er Oliva. Dette er en avledning fra mannsnavnet Ola og Ole, men navnet kan også 

ha et visst grunnlag i mannsnavnet Oliver (NPL II). Navnet har totalt hatt 82 navnebærere i 

perioden 1820-1909. Tabell 9 viser at navnet ikke dukker opp før i 1868 og har sin topp i 

popularitet i den siste perioden i mitt materiale, 1900-1909. Troms er et av de områdene hvor 

dette navnet har vært brukt mest ved siden av Vestlandet (NPL II). Navnet ble mindre brukt 

etter 1909. I mitt materiale er navnet brukt av totalt 82 navnebærere og navnet har en relativ 

frekvens på 2,9 % av alle moveringer med –a-suffiks. 

 

Neste navn er Kristianna. Dette er en movering ut fra mannsnavnet Kristian (Alhaug 2011). 

Navnet har totalt 74 navnebærere i perioden 1820-1909. Navnet dukker opp første gang i 

1820. I perioden 1820-1829 kan vi se at navnet har 11 navnebærere. I Periodene 1830-1839 

og 1840-1849 kan vi se at navnet blir mindre populært og antall navnebærere synker. I 

perioden 1850-1859 øker antall navnebærere igjen, og de stiger til 11 navnebærere i 1860-

1869. Navnet har en popularitetstopp i 1820-1829 og 1860-1869. Etter dette blir navnet 

liggende på 6 navnebærere fram til perioden 1900-1909, da antallet navnebærere ligger på 7 

personer. Den relative frekvensen ligger på 2,6 % av alle moveringer med –a-suffiks.  

 

Videre får vi navnet Olea, som er en movering ut fra mannsnavnet Ole (NPL II). Navnet har 

totalt 68 navnebærere i min periode. Det dukker første gang opp i 1823. Navnet er på topp i 

popularitet i den siste tiårsperioden, 1900-1909, da navnet har 16 navnebærere. Vi kan se at 

navnet har steget jevnlig i popularitet siden starten på 1800-tallet, og navnet når 12 

navnebærere i perioden 1870-1879. Etter dette kan vi se at navnet synker litt i popularitet og 

ligger på 10 navnebærere i perioden 1880-1889 og 1890-1899 før navnet når sitt toppunkt i 

1900-1909. Den relative frekvensen til navnet ligger på 2,4 % av alle moveringer med –a-

suffiks.  
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Det neste navnet er Teodora, som er en movering fra mannsnavnet Teodor (NPL II). Navnet 

har totalt 64 navnebærere i min periode, og har en relativ frekvens på totalt 2,3 % av alle 

moveringer med –a-suffiks. Navnet dukker opp første gang i 1835 og har sitt toppunkt i 

perioden 1890-1899 etter at populariteten har økt jevnlig på 1800-tallet. I min siste periode, 

1900-1909, kan vi se at navnet synker til 5 navnebærere.  

 

Etter Teodora får vi Hilma. Hvilket navn dette er en movering fra er litt usikkert, men kanskje 

kan det være av det maskuline navnet Hilmar (NPL II).9 Navnet har vært kjent siden 1845 

(NPL II). Navnet har totalt 55 navnebærere i min periode, og har en relativ frekvens på totalt 

1,9 % av alle moveringer med –a-suffiks. Navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 

1870 og har sin popularitetstopp i perioden 1900-1909 med 24 navnebærere. Dette var altså et 

navn som hadde en ganske sein popularitetstopp.  

 

Det neste navnet som jeg skal kommentere er Kristiana, som er en movering ut fra 

mannsnavnet Kristian. Navnet har totalt 54 navnebærere og en relativ frekvens på 1,9 % av 

alle moveringer med –a-suffiks. Navnet dukker første gang opp i 1825 og har sin 

popularitetstopp i perioden 1840-1849. Etter dette kan vi se at populariteten synker i 

periodene 1870-1879 og 1880-1889 da navnet bare har 1 navnebærer. Navnet er siste gang 

representert i perioden 1890-1899 med 7 navnebærere, men så forsvinner dette navnet fra mitt 

materiale.  

 

Det siste navnet jeg skal kommentere med –a-suffiks er navnet Augusta, som er en movering 

ut fra mannsnavnet August, og som generelt på landsbasis er mest brukt sist på 1800-tallet 

(NPL II). I mitt materiale kan vi se at navnet dukker første gang opp i 1826. Navnet er 

representert i de to første periodene, 1820-1829 og 1830-1839 med 1 navnebærer i hver 

periode. Så blir navnet borte frem til perioden 1860-1869 da navnet får 2 navnebærere. 

Navnet når sin topp i popularitet i perioden 1880-1889 med 17 navnebærere. Etter dette 

synker det i popularitet. Navnet har en relativ frekvens på 1,8 % av alle moveringer med –a-

suffiks, og har 51 navnebærere i perioden 1820-1909.  

 

I germansk er avledningsendelsen –a eldst. Den møter vi allerede i den omtalte vestfrankiske 

moveringen Optovalda fra 400-tallets begynnelse. I latinske tekster fra 800-tallets Frankrike 
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treffer vi moverte kristne kvinnenavn med avledningsendelsen –a, som for eksempel Jacoba, 

Stephana, osv (Meldgaard 1990: 162). Vi kan altså se at –a-suffikset er gammelt. Det har ikke 

vært arbeidet så mye med moveringer ved –a-suffiks. Eva Villarsen Meldgaard har i Studier i 

københavnske fornavne 1650-1950 (1990) sett på forskjellige typer moveringer. Om vi 

sammenligner hennes figur over moveringer med –a/–e-moveringer og min figur (figur 5), 

kan vi se at hun i grove trekk får relativt like stor popularitet for disse suffiksene som jeg får i 

denne avhandlinga. En kan ut fra tabell 10 og 12 se at jeg har cirka samme verdier i mitt 

materiale slik som hun har. Hun har naturligvis litt flere forekomster av dette suffikset, i og 

med at hun studerer forekomstene i en by, og ikke på et stort landområde slik som jeg gjør i 

denne avhandlinga.10    

 

6.1.3 Moveringer som ender på –e 
!
I dette kapitlet skal jeg se på de typer moveringer som ender med suffikset –e. For hele 

perioden 1820-1909 er det registrert 854 kvinner som har et navn som jeg i denne 

avhandlinga har valgt å klassifisere som et –e-suffiks. Som jeg har påpekt tidligere var det en 

veldig stor frihet med tanke på hvilket suffiks som kunne festes til navnet i tiårene rundt 

midten av 1800-tallet. Systemet hadde en styrke ved at de kunne unngå navnekollisjon med 

andre slektninger som hadde blitt oppkalt etter samme navn enten i nær eller fjern familie, for 

eksempel Antonine, Antona, Antone og Antonette oppkalt etter Anton.  

 

Det er tydelig ut fra mitt materiale at –e-suffiksene ikke er like vanlige som –ine/–ina-

navnene. Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for kvinnelige moveringsnavn med –e-

suffiks. Tabellen har samme struktur som tabell 2: 

 
År 1År År 2År NavnNavn Total

otal 
1820-
1829
9 

1830-
1839
839 

1840-
1849
849 

1850-
1859
1859 

1860-
1869
869 

1870-
1879
879 

1880-
1889
889 

1890-
1899
899 

1900-
1909
909 

1858 1879 Adriane 2       1   1       
1826 1876 Adrianne 3 1 1       1       
1843 1843 Adrielle 1     1             
1876 1876 Agnore 1           1       
1882 1909 Alberte 2             1   1 
1896 1896 Andore 1               1   
1827 1907 Antone 24 1     3 6 4 5 2 3 
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1870 1901 Auguste 2           1     1 
1820 1899 Bendikte 67 2 5 7 9 13 6 17 8   
1849 1907 Benedikte 12     1 4 1 1   1 4 
1868 1888 Danhilde 4         1 1 2     
1878 1906 Danielle 8           1   5 2 
1852 1852 Deodore 1       1           
1872 1902 Didrikke 3           2     1 
1826 1906 Edrikke 3 1     1         1 
1886 1886 Emile 1             1     
1832 1850 Erike 3   1 1 1           
1826 1900 Erikke 19 1 6 2 2 3 1 1 2 1 
1854 1859 Frederikke 2       2           
1898 1898 Fredrekke 1               1   
1839 1906 Fredrikke 62   1 7 9 15 7 9 9 5 
1853 1853 Fridrekke 1       1           
1881 1906 Gabrielle 6             3 2 1 
1896 1896 Heggelunde 1               1   
1820 1859 Hendrikke 8 3 2 1 2           
1821 1906 Henrikke 29 6 2 5 2 7 4 1 1 1 
1898 1898 Ingvalde 1               1   
1892 1906 Ingvarde 2               1 1 
1891 1891 Janne 2               2   
1841 1904 Joakime 81     7 10 17 22 13 8 4 
1821 1908 Johanne 263 13 16 35 35 41 35 46 23 19 
1832 1879 Juliane 6   1 2 1 1 1       
1836 1836 Jørgene 1   1               
1878 1908 Karlotte 17           1 5 6 5 
1868 1898 Krestiane 2         1     1   
1862 1862 Krestianne 1         1         
1820 1907 Kristiane 50 9 5 11 7 6 1 2 2 7 
1823 1898 Kristianne 49 4 7 10 2 3 9 4 10   
1887 1887 Kristoffe 1             1     
1886 1886 Leone 1             1     
1899 1899 Levie 1               1   
1820 1890 Lorense 13 3   2 3 1 2 1 1   
1826 1907 Lorentse 39 1 1 9 7 5 5 2 5 4 
1860 1889 Ludvike 2         1   1     
1883 1908 Magdalone 4             1   3 
1908 1908 Magdelone 1                 1 
1858 1858 Nikole 1       1           
1830 1830 Olave 1   1               
1823 1861 Olene 11 3 2 2 3 1         
1867 1908 Olive 6         1   1 2 2 
1874 1874 Oluffe 1           1       
1865 1865 Petre 1         1         



!($! !

1886 1899 Ragnvalde 2             1 1   
1893 1893 Samuelle 1               1   
1888 1897 Sigfride 2             1 1   
1876 1876 Sigvarde 1           1       
1839 1908 Teodore 17   1 3 3 1 5 3   1 
1844 1898 Ulrikke 6     1   2 1   2   

    58 854 48 53 107 110 129 115 123 101 68 

Tabell 11: Moveringer som ender på –e-suffiks – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

2,2 3,0 2,6 4,2 3,2 3,1 2,5 2,1 1,4 0,9 

Tabell 12: Moveringer som ender på –e-suffiks – relative frekvenser (prosent) 

 

Jeg vil nå presentere en figur som skal demonstrere hvordan utviklinga har vært for 

moveringsnavnene med –e-suffiks. Denne figuren er basert på de relative frekvensene fra 

tabell 12:  

 

 
Figur 6: Kvinnenavn med –e-suffiks – relative frekvenser i prosent 

 

Ved periodens start i 1820, ligger den relative frekvensen på 3,0 %, og synker til perioden 

1830-1839 til 2,6 %. Så øker populariteten til –e-suffiksene i perioden 1840-1849 til 4,2 %. 

Dette er toppunktet for moveringer med –e-suffiks.  Etter dette går populariteten til disse 

moveringene ned jevnlig utover 1800-tallet og vi er ved periodens slutt nede i 0,9 %. Dette er 
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en utvikling som vi regner med vil fortsette på 1900-tallet, på grunn av at det kommer andre 

navnemoter som erstatter denne navnetypen. Dette kommer jeg nærmere inn på i kapittel 8.  

 

Jeg vil nå se på de enkelte moveringene som jeg har i mitt materiale. For at ikke omfanget 

skal bli for stort, kommenterer jeg hovedsakelig bare de navnene som har 20 eller flere 

navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut de relative frekvensene for de navnene som jeg 

kommenter ut fra det totale antallet kvinner med –e-suffiks. Følgende navn er representert i 

materialet med minst 20 navnebærere: Johanne (263), Joakime (81), Bendikte (67), Fredrikke 

(62), Kristiane (50), Lorentse (39), Henrikke (29) og Antone (24).   

 

Det mest brukte navnet i mitt materiale for moveringer med –e-suffiks er Johanne. I likhet 

med Johanna er også dette navnet en avledning fra mannsnavnet Johannes (NPL II). Navnet 

møter vi første gang i 1821. Dette navnet når i følge tabell 11 sin popularitetstopp i perioden 

1880-1889. Etter perioden 1880-1889 kan vi se at populariteten til dette navnet synker gradvis 

mot hundreårsskiftet. Navnet har totalt 263 navnebærere i perioden 1820-1909 og den relative 

frekvensen til dette navnet utgjør 30,7 % av alle moveringer med –e-suffiks.  

 

Det nest mest frekvente navnet i moveringer med –e-suffiks er Joakime. Dette er en movering 

fra mannsnavnet Joakim. Navnet var i spredt bruk siden 1700-tallet og hadde et tyngdepunkt i 

Nordland og Troms fra midten av 1800-tallet til ca. 1930 (NPL II). Dette navnet dukker første 

gang opp i mitt materiale i 1841 og har i hele min periode totalt 81 navnebærere. Den relative 

frekvensen til dette navnet ut fra det totale antallet kvinner med –e-suffiks, utgjør 9,4 %. 

Navnet når sin topp i popularitet i perioden 1870-1879. Etter dette kan vi se at navnet synker i 

popularitet mot hundreårsskiftet.  

 

Det tredje mest frekvente navnet er Bendikte. Dette kan oppfattes som en movering fra 

mannsnavnet Benedikt. Dette navnet har totalt 67 navnebærere i perioden 1820-1909, noe som 

utgjør 7,8 % av alle moveringer med –e-suffiks. Navnet dukker første gang opp i mitt 

materiale i 1820. Det har en jevn økning i utvikling frem til perioden 1860-1869, da navnet 

har 13 navnebærere. I perioden etter, 1870-1879, kan vi se at navnet synker til 6 navnebærere, 

før det tar seg opp igjen til perioden 1880-1889 da det når sitt toppunkt med 17 navnebærere. 

Etter dette synker navnet i popularitet i perioden 1890-1899 til 8 navnebærere, før det 

forsvinner i mitt materiale.  
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Etter Bendikte får vi Fredrikke som neste frekvente navn, som har totalt 62 navnebærere. 

Dette er en movering og avledning fra mannsnavnet Fredrik (NPL II). Dette navnet utgjør 7,2 

% av alle moveringer med –e-suffiks. Navnet dukker første gang opp i 1839 og når sin 

popularitetstopp i perioden 1860-1869 med 15 navnebærere. Etter dette kan vi se at navnet 

synker til 7 navnebærere i perioden 1870-1879, før navnet går opp til 9 navnebærere i 

periodene 1880-1889 og 1890-1899. I min siste periode, 1900-1909, kan vi se at navnet 

synker i popularitet igjen til 5 navnebærere.   

 

Videre får vi navnet Kristiane, som er en movering fra mannsnavnet Kristian. Dette navnet 

har også fungert som oppkalling etter kvinnenavnet Kristine (NPL II). Dette navnet dukker 

første gang opp i 1820 og er representert i alle tiårsperioder i mitt materiale. Navnet når sin 

popularitetstopp i perioden 1840-1849 med 11 navnebærere og har en relativ frekvens på 2,4 

%. Den relative frekvensen til dette navnet ut fra det totale antallet kvinnenavn med –e-suffiks 

er 5,8 %. Vi kan ut fra materialet se at navnet synker i popularitet i periodene 1850-1859, 

1860-1869 og 1870-1879. I sistnevnte periode er vi nede i bare 1 navnebærer, men så tar 

populariteten seg opp igjen og øker til 2 navnebærere i periodene 1880-1889 og 1890-1899. I 

min siste periode, 1900-1909, kan vi se at populariteten har steget til 7 navnebærere.  

 

Etter Kristiane, får vi navnet Lorentse, som kan oppfattes som en movering fra Lorents.11 

Navnet er generelt sett litt brukt på 1700– og 1800-tallet, men er sjeldent etter 1925 (NPL II). 

Navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 1826 og har totalt 39 navnebærere i perioden 

1820-1909. Også dette navnet når sin popularitetstopp i perioden 1840-1849 med 9 

navnebærere. Etter dette kan vi se at navnet synker i popularitet frem til perioden 1880-1889 

da navnet er nede i 2 navnebærere. I perioden 1890-1899 får navnet en liten økning i 

populariteten hvor det stiger til 5 navnebærere, før vi i min siste periode, 1900-1909, ligger på 

4 navnebærere. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 4,5 % av alle moveringer med 

–e-suffiks.  

 

Etter Lorentse, får vi navnet Henrikke. Dette er en movering fra mannsnavnet Henrik. Dette 

navnet var i bruk i hele landet siden 1700-tallet (NPL II). Navnet har totalt 29 navnebærere i 

perioden 1820-1909, og dukker første gang opp i 1821. Navnet når sin popularitetstopp i 

perioden 1860-1869 med 7 navnebærere. Etter dette synker navnet til 4 navnebærere i 
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perioden 1870-1879 og synker helt ned til 1 navnebærer i de tre siste tiårsperiodene. Navnet 

har en relativ frekvens på 3,3 % av alle moveringer med –e-suffiks.  

 

Det siste navnet jeg skal kommentere i moveringene med –e-suffiks er navnet Antone, som er 

en movering fra mannsnavnet Anton (Alhaug 2011). Dette navnet dukker første gang opp i 

1827. Neste gang vi kommer bort i dette navnet er i perioden 1850-1859, da navnet har 3 

navnebærere. Videre får navnet sin popularitetstopp i perioden 1860-1869 med 6 

navnebærere. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 2,8 % av alle moveringer med –

e-suffiks. Navnet har totalt 24 navnebærere.  

 

6.1.4 Andre moveringer 
!
I dette punktet skal jeg ta for meg de typer moveringer for kvinnenavn som jeg har som 

restgruppe når jeg ser bort fra –ine/–ina-navnene, –a-suffiksene og –e-suffiksene. Dette er 

også navn som er avleda av et mannsnavn, men som har andre suffiks enn det som jeg har tatt 

opp i punkt 6.1.1 – 6.1.3. For hele perioden 1820-1909 er det registrert 950 kvinner som har et 

navn som jeg i denne avhandlinga har valgt å klassifisere som en movering i restgruppen. 

Som jeg har påpekt tidligere var det en veldig stor frihet med tanke på hvilket suffiks som en 

kunne feste til navnet i tiårene rundt midten av 1800-tallet. I denne gruppen er det forskjellige 

suffiks som har vært tatt i bruk. Vi kan blant annet finne suffikset –ie, –ia, –ea, –rekke, –rikke 

og –y.  

 

Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for kvinnelige moveringsnavn som jeg har 

klassifisert i restgruppen. Tabellen har samme struktur som tabell 2: 

 
År 1År 
1  

År 2År 2 NavnNavn Total
Total 

1820-
1829
829 

1830-
1839
39 

1840-
1849
1849 

1850-
1859
859 

1860-
1869
869 

1870-
1879
879 

1880-
1889
889 

1890-
1899
899 

1900-
1909
909 

1824 1854 Abeltine 2 1     1           
1877 1884 Akselia 2           1 1     
1877 1877 Akselie 1           1       
1842 1842 Aleksandrea 1     1             
1890 1903 Alfi 4               1 3 
1890 1904 Alfie 4               3 1 
1875 1875 Andrianna 1           1       
1896 1896 Andriette 1               1   
1842 1894 Antonetta 7     1 2 1 1 1 1   
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1823 1900 Antonette 64 7 3 5 13 10 7 12 6 1 
1872 1872 Antonia 1           1       
1869 1908 Antonie 16         1 4 4 2 5 
1851 1851 Aronia 1       1           
1844 1893 Aronie 5     1       3 1   
1862 1862 Berntin 1         1         
1894 1894 Bordea 1               1   
1845 1845 Båranna 1     1             
1909 1909 Båranne 1                 1 
1823 1896 Bårdanna 12 2 1   2 1 1 1 4   
1834 1854 Bårdanne 2   1   1           
1870 1870 Edianna 1           1       
1836 1895 Emelia 16   2   2 7   3 2   
1825 1909 Emelie 77 1 1 6 6 26 19 6 6 6 
1839 1889 Emilia 6   1 1 1 1   2     
1829 1907 Emilie 104 1 1 5 15 19 31 18 10 4 
1826 1878 Esianna 8 3   2 1 1 1       
1877 1904 Fransy 2           1     1 
1886 1886 Georgie 1             1     
1876 1876 Gjertelie 1           1       
1880 1880 Hansene 1             1     
1838 1838 Hansie 1   1               
1852 1879 Henryette 3       1   2       
1905 1905 Ingvarna 1                 1 
1852 1889 Jakobia 3       1     2     
1867 1900 Jakobie 6         1 1 3   1 
1863 1863 Jensin 1         1         
1903 1903 Jensy 1                 1 
1829 1829 Jonella 1 1                 
1823 1899 Jonetta 15 3 2 2 3 3 1   1   
1820 1908 Jonette 65 7 8 8 9 11 9 3 7 3 
1821 1821 Jonettea 1 1                 
1859 1859 Jonsina 1       1           
1850 1850 Karspertine 1       1           
1895 1895 Knutia 1               1   
1824 1902 Kornelia 34 3 2 2 3 9 6 5 2 2 
1833 1896 Kornelie 22   5   3 3 2 8 1   
1880 1906 Kristense 8             3 4 1 
1848 1848 Leonanne 1     1             
1899 1899 Leonara 1               1   
1847 1861 Madselie 2     1   1         
1899 1899 Madsi 1               1   
1829 1906 Matea 32 1 4   3 10 7 4 2 1 
1899 1900 Mikalda 2               1 1 
1880 1880 Mikalone 1             1     
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1853 1853 Olana 1       1           
1825 1882 Olanna 12 5 1 4 1     1     
1823 1894 Oleanna 32 3 3 2 3 4 7 8 2   
1840 1859 Oleanne 3     2 1           
1863 1863 Olette 1         1         
1847 1900 Oliane 6     1   2     2 1 
1821 1905 Olianna 100 6 8 13 24 15 12 13 5 4 
1830 1895 Olianne 30   5 5 8 3 5 2 2   
1879 1887 Olida 2           1 1     
1863 1863 Olide 1         1         
1897 1897 Olly 1               1   
1829 1829 Pedernelle 1 1                 
1837 1837 Pedrikka 1   1               
1830 1893 Pedrikke 7   3 3         1   
1860 1905 Petrea 36         9 8 5 10 4 
1827 1884 Petrikka 14 3 3 4 2 1   1     
1820 1909 Petrikke 27 6 6 9 1 2   1 1 1 
1858 1882 Simonet 2       1     1     
1820 1909 Simonette 119 2 2 8 11 24 30 25 12 5 
1890 1890 Simonie 1               1   
1854 1854 Stenetta 1       1           
1888 1888 Stenette 1             1     
1826 1826 Tobie 1 1                 

    77 950 58 64 88 124 169 162 141 96 48 

Tabell 13: Kvinnenavn med moveringer i restgruppe – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

2,5 3,6 3,2 3,4 3,7 4,1 3,5 2,4 1,3 0,6 

Tabell 14: Kvinnenavn med movering i restgruppe – relative frekvenser (prosent) 

 

Nå vil jeg presentere en figur som skal demonstrere hvordan utviklinga har vært for 

moveringsnavnene i restklassen. I og med en kan finne forskjellige navnetyper i denne 

klassen, skal man være forsiktig med å peke på bestemte mønster på hvordan navneutviklinga 

har vært. Denne figuren er basert på de relative frekvensene fra tabell 14:  
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Figur 7: Kvinner med movering i restklasse – relative frekvenser i prosent 

 

Ved periodens start i 1820, kan vi se at den relative frekvensen ligger på 3,6 % og har et lite 

fall i perioden 1830-1839, før det så øker og når sitt toppunkt i perioden 1860-1869 med 4,1 

%. Etter dette kan vi se at populariteten til restklasse-suffiksene synker mot århundreskiftet.  

 

Jeg vil også presentere en tabell som viser de mest vanlige suffiksene i restklassen, samt at jeg 

presenterer noen eksempler fra mitt materiale med navn som har slike suffiks: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  !
Tabell 15: De mest vanlige suffiksene i restklassen med eksempel  
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Suffiks Eksempler fra restklassen 

–anna Bårdanna, Edianna, Oleanna 

–anne Bårdanne, Båranne, Leonanne 

–y Fransy, Jensy, Olly   

–da Mikalda, Olida 

–ie Emilie, Jakobie, Georgie 

–ia Jakobia, Knutia, Aronia 

–ette Henryette, Simonette, Stenette 

–etta Stenetta, Antonetta, 
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I hele perioden 1820-1909 var det 950 kvinner som fikk et navn som jeg har klassifisert som 

en movering i restgruppen. Om en ser på tabell 13 kan en se at ved periodens start i 1820, 

ligger antallet kvinner med disse typer moveringer på 58 navnebærere. Disse typene med 

moveringer får sin popularitetstopp i perioden 1860-1869. Da er også den relative frekvensen 

på topp med 4,1 % om vi ser på tabell 14. Etter dette kan vi se at tallet synker, noe vi venter 

de også vil gjøre videre på 1900-tallet.  

 

Jeg vil nå se på de enkelte moveringene som jeg har i mitt materiale. For at ikke omfanget 

skal bli for stort, kommenterer jeg hovedsakelig bare de navnene som har 60 eller flere 

navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut de relative frekvensene for de navnene som jeg 

kommenter ut fra det totale antallet kvinner i restgruppen. Følgende navn er representert i 

materialet med minst 60 navnebærere: Simonette (119), Emilie (104), Olianna (100), Emelie 

(77), Jonette (65) og Antonette (64). 

 

Det mest frekvente navnet av moveringer i restklassen er Simonette. Dette er en avledning av 

mannsnavnet Simon. Navnet har ikke vært brukt så mye i landet, bortsett fra litt i Nord-Norge 

fra midten av 1800-tallet til ca. 1920 (NPL II). Tabell 13 viser at dette navnet når sin 

popularitetstopp i perioden 1870-1879 og at det er totalt 119 navnebærere på dette navnet i 

perioden 1820-1909. Den relative frekvensen til navnet er på 12,5 % av alle moveringer i 

restklassen. Navnet ble første gang registrert i 1820.  

 

Videre får vi navnet Emilie, som er en avledning av mannsnavnet Emil (NPL II). Mitt 

undersøkelsesområde har totalt 104 navnebærere med dette navnet og det ble første gang 

registrert i 1829 (se tabell 13). Tabell 13 viser at navnet når sin topp i popularitet i perioden 

1870-1879 og den relative frekvensen til dette navnet ligger på 10,9 % av alle moveringer i 

restgruppa. 

 

Etter Emilie får vi Olianna, som er en movering av mannsnavnet Ole (NPL II). Det er i mitt 

materiale totalt 100 som har hatt dette navnet. I følge tabell 13 kan vi se at navnet når sin topp 

i popularitet i perioden 1850-1859. Den relative frekvensen til dette navnet ligger på 10,5 % 

av alle moveringer i restgruppa. Navnet dukker første gang opp i 1821. Skriveformen 

Oleanna har vært noe vanligere en Olianna på 1900-tallet (NPL II).  
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Videre får vi navnet Emelie, som opphavelig er en sideform av Amalie, men som i norsk også 

har blitt oppfattet som en variant av Emilie. Navnet er på landsbasis litt brukt i tiårene rundt 

1900, særlig fra Møre og Romsdal og nordover i landet (NPL II). Navnet har i mitt materiale 

totalt 77 navnebærere og dukker opp første gang i 1825. Navnet når sin topp i popularitet i 

perioden 1860-1869 med 26 navnebærere. Etter dette synker navnet i popularitet. Navnet har 

en relativ frekvens på 8,1 % av alle moveringer i restklassen. 

 

Etter Emelie får vi Jonette, som er en movering fra mannsnavnet Jon. Navnet har totalt 65 

navnebærere, og dukker opp første gang i 1820. Navnet har sin popularitetstopp i perioden 

1860-1869 med 11 navnebærere. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 6,8 % av alle 

moveringer i restklassen.  

 

Det siste navnet jeg skal kommentere i moveringene i restklassen, er Antonette.  

Dette er en nordisk variant av Antoinette og en movering fra mannsnavnet Anton (NPL II). 

Navnet har totalt 64 navnebærere i min periode, og dukker opp første gang i 1823. Navnet når 

sin popularitetstopp i perioden 1850-1859 og har en relativ frekvens på 6,8 % av alle 

moveringer i restklassen.  

 

Restklassen inneholder mange forskjellige suffiks. I perioden 1860-1869 kan vi se at 

materiale har 169 navnebærere som vi klassifiserer til restklassen. Emelie (26) og Simonette 

(24) står for 50 av 169 navn, så vi kan se at disse to navnene er veldig frekvente. Dette er 

navn som nok har litt å si for at kurven blir så høy i denne perioden.  

 

Jeg vil også presentere en felles figur som tar for seg alle typene moveringer som jeg har sett 

på i perioden 1820-1909. Den skal demonstrere hvilke moveringstyper som er mest populære, 

samt at en skal kunne se hvordan utviklinga har vært for disse fire forskjellige 

moveringstypene som jeg har presentert i punkt 6.1.1-6.1.4:  
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Figur 8: Prosentutvikling for moveringer for kvinnenavn 1820-1909 

 

Figur 8 viser at den mest populære moveringstypen for kvinner var –ine/–ina-navnene som 

har vært mye mer brukt enn de andre moveringene. Ved periodens start i 1820 ligger –ine/–

ina-navnene på 8,8 %, mens moveringene i restklassen ligger på 3,6 %. –a-suffiksene ligger 

da på 6,2 % og nederst ligger –e-suffiksene med 3,0 %. –ine/–ina-navnene har en ganske brå 

utvikling og øker voldsomt til toppunktet i 1860-1869 da de ligger på 19,6 %. Den samme 

perioden ligger moveringene i restklassen på sitt toppunkt med 4,1 %. –e-suffiksene har sitt 

toppunkt i perioden 1840-1849 da de når 4,2 %, mens –a-suffiksene får sitt toppunkt først i 

perioden 1890-1899, da de når 8,5 %. Vi kan altså ut fra figur 8 se at –ine/–ina-navnene og 

moveringene i restgruppa har sitt toppunkt i perioden 1860-1869, så de er populære ca. på 

midten av 1800-tallet, mens –e-suffiksene er populære på starten av 1800-tallet, mens –a-

suffiksene får sitt høydepunkt først på slutten av 1800-tallet. Vi kan se at alle moveringstyper 

er på veg ned når vi har kommet inn på 1900-tallet, og dette regner vi med er på grunn av at 

det blir endringer i navnemoten, blant annet overgang til nordiske navn (se punkt 7.1).  

 

Jeg vil i kapittel 6.3 sammenligne moveringer for kvinnenavn og mannsnavn, og i kapittel 8 

vil jeg sammenligne moveringene opp mot andre navnetyper som jeg undersøkt i denne 

avhandlinga.  
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6.2 Mannsnavn 
!
Som vi kan se i kapittel 6.1 er moveringer veldig vanlig for kvinnenavnene i den perioden 

som jeg undersøker. Dette står i motsetning til mannsnavnene. Her er ikke moveringer like 

vanlig. For mennene vil det si at deres mannsnavn er laget ut fra et kvinnenavn. Det var en 

veldig stor mote å kalle opp jenter over kjønnsskillet, men det skjedde sjeldnere for gutter. 

Slik som dette samfunnet var, ville det være mye bedre å bli kalt opp som jente etter en mann, 

enn det ville være for en gutt å bli oppkalt etter en kvinne. I dagens samfunn vil en kalle det 

kjønnsdiskriminering (Alhaug 2008: 11).  

 

Moveringene blir for det meste laget med de latinske endingene –(i)us og –i(a)nus. Disse 

endingene kan også brukes i navn som har utgangspunkt i et annet mannsnavn, som for 

eksempel Gunnerius, Martinus og Ola(v)us på grunnlag av de eldre navnene Gunnar, Martin 

og Ola (Kruken 1982: 62-63 i NPL I). Vi finner 314 navnebærere i mitt materiale som er en 

movering ut fra et kvinnenavn. Dette er et veldig lavt antall i forhold til kvinnene, som totalt 

har 8845 navnebærere hvor navnet er laget ut fra et mannsnavn (Se kapittel 6.1 når det gjelder 

de kvinnelige moveringene). Moveringer er altså ikke en navnemote for menn. I mitt 

materiale finne 65 leksikalske navn som er en movering fra et kvinnenavn.  

 

Jeg vil nå presentere en tabell med suffikser som vi kan finne blant moveringene i 

mannsmaterialet, samt at jeg setter opp noen eksempler på navn som vi kan finne med disse 

suffiksene i mitt materiale: 

 

Suffiks Eksempel fra 
materialet 

Av kvinnenavn 

ar Palmar Palma 
art Randinart Randine 
as Matteas Mattea 
elius Mattelius Mattea 
er Palmer, Olger Palma, Olga 
ias Ottenias Ottene < Ottine 
ius Otilius Otilie 
n Selian Selia < Narselia < Narcelia 
on Bergiton  Bergit < Birgit 
or Randor Randi 
r Elisar Elise 
s Lauras, Linas  Laura, Lina 
ton Bergeton Berget < Birgit 
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us Tinus, Trinus Tine, Trine 
Tabell 16: Suffiks i mannlige moveringer med eksempler 

 

Når det gjelder navnene Mortin og Ingbertin, kan en se at de ikke er lagt til noen suffiks. –e i 

–ine-suffikset er derimot strøket i disse to navnene, som for eksempel Mortine > Mortin og 

Ingbertine > Ingbertin. 

 

Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for mannlige moveringsnavn. Tabellen har samme 

struktur som tabell 2: 
År 1 År 2 Navn Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

1888 1890 Albertin 2       1 1  
1861 1861 Albertinus 1     1     
1881 1901 Antinus 2       1  1 
1861 1897 Bergeton 11     2 1 2 6  
1841 1909 Bergiton 11   1    3  7 
1899 1899 Bergton 1        1  
1820 1909 Berteus 75 14 8 8 10 13 5 5 7 5 
1833 1909 Bertin 39  2 2 3 10 7 6 6 3 
1830 1904 Bertinus 6  1    1 1 2 1 
1827 1906 Bertus 10 3 1 2 2    1 1 
1868 1868 Dortelius 1     1     
1895 1895 Dorteus 1        1  
1867 1867 Elisar 1     1     
1898 1898 Gjertin 1        1  
1889 1894 Gunnelius 4       1 3  
1872 1899 Gurenius 3      1 1 1  
1879 1909 Hansinius 2      1   1 
1899 1905 Idar 4        1 3 
1885 1885 Indian 1       1   
1862 1862 Ingbertin 1     1     
1853 1853 Ingerius 1    1      
1890 1890 Jensenius 1        1  
1864 1908 Jensinius 5     1 1   3 
1907 1907 Jensinus 1         1 
1865 1889 Jørginius 3     1  2   
1885 1885 Kaianus 1       1   
1878 1878 Karinius 1      1    
1865 1865 Lauras 1     1     
1898 1906 Laurin 3        1 2 
1895 1895 Linas 1        1  
1884 1907 Lovin 9       2 4 3 
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1885 1885 Magdalius 1       1   
1877 1877 Mandius 1      1    
1873 1895 Marelius 7      1 3 3  
1862 1902 Marenius 10     1 3 3 2 1 
1894 1894 Margidion 1        1  
1903 1903 Margidon 1         1 
1894 1901 Margiton 2        1 1 
1884 1903 Marian 8       2 4 2 
1889 1889 Matteas 1       1   
1901 1901 Mattelius 1         1 
1833 1833 Mortin 1  1        
1882 1901 Olger 4       2 1 1 
1895 1895 Olinius 1        1  
1872 1903 Otelius 21      2 6 9 4 
1908 1908 Otelus 1         1 
1871 1892 Otilius 8      3 3 2  
1907 1907 Otinius 1         1 
1848 1848 Ottenias 1   1       
1906 1906 Palmar 1         1 
1880 1908 Palmer 5       2  3 
1898 1898 Paulinius 1        1  
1902 1902 Rander 1         1 
1872 1872 Randinard 1      1    
1873 1873 Randinart 1      1    
1869 1909 Randor 6     1 1  3 1 
1893 1893 Regenius 1        1  
1830 1890 Reginius 2  1      1  
1822 1889 Sareus 2 1      1   
1905 1905 Selian 1         1 
1882 1894 Signor 2       1 1  
1866 1908 Tinius 2     1    1 
1874 1897 Tinus 7      1 3 3  
1854 1857 Trinius 2    2      
1882 1892 Trinus 4       2 2  

  65 314 18 14 14 18 35 32 57 74 52 

Tabell 17: Mannsnavn som er en movering – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

0,7 1,2 0,7 0,5 0,5 0,8 0,6 0,9 1,0 0,6 

Tabell 18: Mannsnavn som er en movering – relative frekvenser (prosent) 
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Tabell 17 og 18 har samme struktur som tabell 2 og 3. Forklaringer til denne tabellen har jeg 

satt opp rett etter tabell 2 og 3.  

 

I hele perioden 1820-1909 er det totalt 314 mannsnavn som vi kan klassifisere som en 

movering. Den relative frekvensen for mannlige moveringsnavn vil da være 0,7 %. Tabell 18 

forteller at i min første periode, 1820-1829, er den relative frekvensen til mannlige 

moveringer på 1,2 %. I perioden 1830-1839 kan vi se at den relative frekvensen har gått ned 

til 0,7 %, og blir videre fulgt med 0,5 % i periodene 1840-1849 og 1850-1859.Videre kan vi 

se at det blir en liten økning igjen i perioden 1860-1869, da den relative frekvensen havner på 

0,8 %, før den faller igjen i perioden 1870-1879 til 0,6 %. I periodene 1880-1889 og 1890-

1899 kan vi se at prosenten øker igjen til 0,9 % og 1,0 % før den faller i min siste periode, 

1900-1909. Vi regner med at prosenten fortsatt vil falle utover 1900-tallet.  Jeg vil nå 

presentere en figur som bygger på de relative frekvensene fra tabell 18. Denne figuren skal 

demonstrere hvordan utviklinga for mannlige moveringer har vært:  

 

 
Figur 9: Prosentutviklinga av mannlige moveringer 1820-1909 

!
Når vi ser på materialet for mannsnavn, er det tydelig at det ikke er populært at gutter blir 

oppkalt etter kvinner. En kan se at jeg har veldig få tilfeller av mannlige moveringer om en 

sammenligner med kvinnenavnene (se kapittel 6.1).  
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Brynjulf Grønvik har i sin mastergradsavhandling fra 2012 kartlagt mannsnavn som er avleda 

av kvinnenavn på 1800-tallet. Denne avhandlinga fokuserer på suffikset –in(i)us i hele landet. 

 

Jeg vil nå presentere de enkelte mannlige moveringsnavnene som jeg har i mitt materiale. For 

at omfanget ikke skal bli for stort, vil jeg bare kommentere de moveringene som har 10 eller 

flere navnebærere. I mitt materiale vil jeg kommentere følgene navn: Berteus (75), Bertin 

(39), Otelius (21), Bergiton (11), Bergeton (11), Bertus (10) og Marenius (10). Jeg vil også 

regne ut relative frekvenser til de navnene jeg kommenterer ut fra det totale antallet mannlige 

moveringer. 

 

Det navnet som er det mest frekvente mannlige moveringsnavnet i mitt materiale er Berteus. 

Dette navnet er en avledning og hankjønnsform av det kvinnelige navnet Berte, og eventuelt 

også det kvinnelige navnet Berta (Alhaug 2011). Tabell 17 viser at dette navnet hadde sin 

første forekomst i mitt materiale i 1820. Dette navnet er representert med totalt 75 

navnebærere i hele perioden 1820-1909. Den relative frekvensen til dette navnet ligger på 

23,8 % av alle mannlige moveringer. Vi kan ut fra tabell 17 se at den mest populære perioden 

for dette navnet er i første periode, 1820-1829, da navnet ligger på 14 navnebærere. Etter 

denne perioden kan vi se at navnet har en nedgang til 8 navnebærere i 1830-1839 og 1840-

1849. Etter denne perioden får navnet en økning igjen. I 1860-1869 kan vi se at navnet har 13 

navnebærere, men så får vi en nedgang igjen i populariteten. Navnet får en liten stigning i 

perioden 1890-1899, men går ned igjen til min siste periode, 1900-1909. Navnet har på 

landsbasis generelt vært sjeldent. Det har vært litt brukt i Nordland og Troms fra 1700-1920-

årene, og ser ut til å ha hatt et tyngdepunkt i Ibestad i Sør-Troms (NPL II).12 

 

Det nest mest frekvente mannlige moveringsnavnet i mitt materiale er Bertin. Dette navnet er 

en avledning og hankjønnsform av det kvinnelige navnet Bertine, men navnet kan også være 

en kortform av Bertin(i)us (Alhaug 2011). Tabell 17 viser at dette navnet hadde sin første 

forekomst i mitt materiale i 1833. Dette navnet er representert med totalt 39 navnebærere i 

hele perioden 1820-1909, noe som utgjør en relativ frekvens på 12,4 %. Ut fra tabell 17 kan 

en se at den mest populære perioden for dette navnet er i tidsrommet 1860-1869, da navnet er 

representert med 10 navnebærere. Navnet har hatt en stor økning opp mot sistnevnte periode. 
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Vi kan se at navnet synker i popularitet til perioden 1870-1879 da navnet går ned til 7 

navnebærere. Navnet synker videre i popularitet mot hundreårsskiftet.  

 

Det tredje mest frekvente moveringsnavnet for menn er Otelius. Dette navnet er en avledning 

av kvinnenavnet Otelie (NPL II). Tabell 17 viser at dette navnet først opptrer så sent som i 

1872, men da bare med 2 navnebærere. Dette navnet er totalt representert med 21 

navnebærere i hele perioden 1820-1909, og har en relativ frekvens på 6,6 % av alle mannlige 

moveringer. Navnet når sin topp i popularitet i min nest siste periode, 1890-1899 med 9 

navnebærere. I perioden 1900-1909 kan vi se at navnet har sunket ned til 4 navnebærere. På 

landsbasis har navnet vært noe brukt i Nord-Norge fra siste halvdel av 1800-tallet til 

mellomkrigstiden, men ellers sjeldent (NPL II).  

 

Neste plass på lista deler Bergiton (11) og Bergeton (11). Bergiton er en avledning og 

hankjønnsform av kvinnenavnet Bergit (Alhaug 2011). Tabell 17 viser at dette navnet først 

opptrer i 1841.13 I mitt materiale er det totalt 11 navnebærere som har hatt navnet Bergiton. 

Navnet er bare representert i noen få perioder i mitt materiale. Etter 1841, kan vi se at det er 3 

personer som har hatt dette navnet i perioden 1880-1889 og 7 personer i perioden 1900-1909. 

Den mest populære perioden for Bergiton er altså i den siste perioden i mitt materiale. Navnet 

Bergiton har en relativ frekvens på 3,5 % av alle mannlige moveringer. Når det gjelder navnet 

Bergeton, kan vi se at dette er nesten likt Bergiton, men at det har blitt en vokalendring etter 

Berg-. Dette er en avledning og hankjønnsform av det kvinnelige navnet Berget, som er en 

dialektform av kvinnenavnet Birgit. Tabell 17 viser at dette navnet først opptrer i 1861. 

Navnets mest populære periode er i tidsrommet 1890-1899, da navnet har 6 navnebærere. 

Bergeton har en relativ frekvens på 3,5 % av alle mannlige moveringer.  

 

De to siste navnene som jeg skal kommentere av moveringsnavnene for menn, er Bertus (10) 

og Marenius (10) som begge deler samme plass på popularitetslista. Bertus er en avledning av 

kvinnelige navn som begynner med Bert- (NPL II). Tabell 17 viser at dette navnet opptrer 

først i 1827. Mitt materiale har 10 navnebærere av dette navnet, som gir en relativ frekvens på 

3,1 % av alle mannlige moveringer. Den mest populære perioden for dette navnet blir min 

første periode, 1820-1829, da navnet er representert med 3 navnebærere. Etter dette kan vi se 

at navnet synker til 1 navnebærer i perioden 1830-1839, og 2 navnebærere i periodene 1840-
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1849 og 1850-1859, før det forsvinner ut fra mitt materiale. Når det gjelder Marenius, er dette 

en avledning av kvinnenavnet Maren (NPL II). Tabell 17 forteller at det totalt har vært 10 

navnebærere av dette navnet og at det først opptrer i 1862. Navnet er på topp i popularitet i 

periodene 1870-1879 og 1880-1889 med 3 navnebærere. Etter dette kan vi se at navnet synker 

i popularitet til 2 navnebærere i perioden 1890-1899 og 1 navnebærer i perioden 1900-1909. 

Jeg kan også påpeke at Marenius har vært brukt en del som andrenavn i siste halvdel av 1800-

tallet, særlig i Østfold, Oslo og Nord-Norge (NPL II).  

 

Jeg har også et navn i moveringer for mannsnavn som kan være tvetydig med tanke på at det 

både kan brukes som kvinnenavn og mannsnavn. Dette gjelder Albertin. Hadde dette navnet 

vært i kvinnematerialet, kunne jeg ha klassifisert det som en variant av –ine/–ina-navnene. I 

mitt materiale er det 2 menn som har hatt dette navnet. De var født i 1888 og 1890. 

 

Som jeg påpekte tidligere er det tydelig at det ikke er like populært for gutter å bli kalt opp 

etter kvinner, slik som det er for jenter å bli oppkalt etter menn. Vi har ikke på langt nær så 

mange forekomster av mannlige moveringer som vi har på kvinner.  

 

Det vil være viktig å understreke at når det er så få navnebærere som jeg har for moveringer 

blant mannsnavn, kan vi risikere å få ”hakkete” figurer, og man skal være forsiktig med å 

trekke ut konklusjoner fra dem. Et eksempel på dette kan være at i den første tiårsperioden, 

1820-1829, har vi 18 navnebærere som har en movering. Ser vi på navnet Berteus, er det 

faktisk 14 av de 18 i den sistnevnte tiårsperioden som har dette navnet. Dette vil nok være en 

viktig forklaring til hvorfor figuren viser så høy prosent i den første tiårsperioden. Men ett 

fellestrekk som vi får med kvinnenavnene er at de går nedover rundt 1900.  

 

Det er mulig at foreldrene – særlig mødrene – kan ha oppfatta den oppkallingsskikken ved at 

en jente skulle oppkalles etter en gutt, men ikke motsatt, som kjønnsdiskriminerende. Det var 

veldig vanlig at døtrer ble oppkalt etter mannlige slektninger, men det motsatte skjedde 

sjeldnere, noe vi tydelig kan se ut fra mitt materiale (Alhaug 2004: 83-84). 

 

Jeg vil i kapittel 6.3 sammenligne kvinnenavn og mannsnavn når det gjelder moveringer, og i 

kapittel 8 vil jeg se moveringspopulariteten opp mot andre navnemoter som jeg kommer inn 

på i denne avhandlinga.   
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6.3 Sammenligning mellom kvinnenavn og mannsnavn 
!
Avledninger er som sagt innledningsvis et fenomen som er mangefasettert, og innenfor 

avledningsnavn er moveringer en spesialtype. Dette er altså navn som er danna over 

kjønnsskillet med utgangspunkt i en avledningsbase som kommer fra et navn av motsatt 

kjønn. Ut fra kapittel 6.1 og 6.2 er det tydelig at moveringer er mest vanlig blant kvinnenavn. 

I kapittel 6.1 kan vi se at jeg har delt inn kvinnenavnene i fire forskjellige klasser etter hvilket 

suffiks navnet inneholder. Vi kan ut fra kvinnenavnene se at –ine/–ina-suffikset er den mest 

populære endinga ved moveringer. Når vi ser på mannsmaterialet er det tydelig at moveringer 

absolutt ikke er noen navnemote for menn. Kvinnematerialet mitt omfatter totalt 8845 kvinner 

som har et navn som vi kan klassifisere som en movering, mens mannsmaterialet bare har 314 

menn med en movering. På 1800-tallet var det veldig vanlig at kvinner ble kalt opp etter 

mannlige slektninger, mens det motsatte skjedde svært sjelden (Alhaug 2004: 84).  

 

Jeg vil nå presentere en tabell som viser de relative frekvensene for kvinnenavn og 

mannsnavn som kan klassifiseres som en movering. Når det gjelder kvinnenavnene, kan jeg 

understreke at disse frekvensene er over det totale antallet kvinnenavn som vi kan klassifisere 

som en movering. Her er altså alle suffiksene blant kvinner slått sammen. Tabellen har samme 

struktur som tabell 6: 

 
Materiale Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

Kvinne 23,3 22,2 23,6 28,8 30,7 34,4 30,2 24,8 17,9 11,7 

Mann 7,8 1,2 0,7 0,5 0,5 0,8 0,6 0,9 1,0 0,6 

Tabell 19: Relative frekvenser for moveringer for kvinnenavn og mannsnavn 1820-1909 

 

Jeg vil også presentere en figur som bygger på de relative frekvensene i tabell 19 som skal 

demonstrere hvordan utviklinga har vært når det gjelder moveringer for kvinnenavn og 

mannsnavn:  
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Figur 10: Prosentutvikling for moveringer for kvinnenavn og mannsnavn 1820-1909 

 

Vi kan ut fra figur 10 se at ved periodens start i 1820, ligger den relative frekvensen for 

moveringer blant kvinnenavn på 22,2 %, mens mannsnavnene ligger på sitt toppunkt i samme 

periode på 1,2 %. Vi kan se at moveringer blant kvinnenavnene øker videre utover 1800-

tallet, og når sitt toppunkt i perioden 1860-1869 med 34,4 %. Mannsnavnene derimot synker 

litt mot perioden 1840-1849, da den relative frekvensen blir liggende på 0,5 %, noe den også 

gjør i perioden 1850-1859. I perioden 1860-1869 kan vi se at den relative frekvensen øker til 

0,8 %, før den igjen faller til perioden 1870-1879 til 0,6 %. Så kan vi se at vi får en liten 

økning igjen frem til perioden 1890-1899 da den relative frekvensen ligger på 1,0 %. Etter 

dette synker prosenten for mannsnavn. Dette er noe vi antar vil fortsette på 1900-tallet.  

 

Dette er altså en navnemote som starter på 1700-tallet og holder god stand utover 1800-tallet. 

Mannsnavn blir for det meste generelt i landet laget med de latinske endelsene –(i)us og –

i(a)nus. Jeg vil legge til at mannsnavn på –(i)us også kan bli danna på grunnlag av et annet 

mannsnavn, for eksempel Arnoldus av Arnold. Blant kvinnenavnene er avledningstypene flere 

og moten er langt mer sterkere. De vanligste endelsene for kvinnenavnene er –(i)a, –etta, og –

ina. Suffiksene har forskjellig språklig bakgrunn (Kruken 1982: 62-63 i NPL I). I mitt 

undersøkelsesområde er dette en navnemote som vises hos kvinner, og denne moten står på 

sitt sterkeste på 1860-tallet. Etter dette kan vi se at populariteten til disse navnene synker, noe 

vi forventer de fortsatt vil gjøre på 1900-tallet. Mannsnavnene har en litt mer ujevn utvikling 

men synker fra 1890-tallet, og vi forventer også her at disse navnene skal bli mindre populære 
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på 1900-tallet. Jeg vil under kapittel 8 sammenligne moveringer opp mot bibelske og nordiske 

navn, slik at man kan se hvordan popularitetsutviklinga for tre forskjellige typer av fornavn 

har vært i perioden 1820-1909.  
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7 Nordiske navn 
!
Som jeg påpekte under punkt 4.4.3, er det naturlig å skille mellom nordiske arvenavn, som for 

eksempel Borghild, og de innlånte navnene som har blitt justert på nordisk grunn, som for 

eksempel Kari. Navnene i den sistnevnte kategorien, kan ha forskjellig opphav, men det er 

justeringen som har gjort at de kan oppfattes som nordiske (Alhaug 2004: 57). Jeg vil i denne 

avhandlinga bare konsentrere meg om de nordiske arvenavnene, som er de originale nordiske 

navnene. Disse kan en dele inn i to kategorier. Vi har de nordiske tradisjonsnavnene, som for 

eksempel Gunnhild, samt renessansenavnene som gjenoppstod når den nordiske 

navnerenessansen gjorde seg gjeldene, som for eksempel Sverre. Jeg vil altså ikke ta for meg 

de innlånte navnene som er justert på nordisk grunn, eller de nylagede navnene som i mange 

tilfeller ligger veldig nært de nordiske navnene med nordiske navneledd, som for eksempel 

Gudvin. 

 

En kan se at moten for bibelske navn går ned på 1800-tallet, noe som jeg venta ut fra mine 

hypoteser i kapittel 2. De blir blant annet avløst av den navnemoten som vi kaller den 

nordiske navnerenessansen. Det er et begrep som er tatt i bruk for å karakterisere den nye 

interessen for de nordiske navnene på 1800-tallet. I perioden Norge var under Danmark uten 

et eget skriftspråk, var ofte de ”hjemlige” navnene fortrengt av de bibelske, kirkelige og tyske 

navnene (Aarset 1982: 66 i NPL I). Etter at Norge løsrev seg fra Danmark i 1814, fikk Norge 

politisk selvstendighet. Da ble det viktig å skape en felles kulturell plattform. Den ideologiske 

plattformen for nasjonen ble forankra i det romantiske. Det nasjonale prosjektet er tverrfaglig 

og mangefasettert, og det særnorske blir en fellesnevner i de kulturelle strømdragene, og dette 

gjenspeiler seg også etter hvert i bruken av personnavn. Mange av navnene som kom i bruk 

hadde ikke vært i navnetilfanget siden norrøn tid. Ivar Aasen og P.A. Munch var sentrale i 

denne norskspråklige samtiden, og de begge arbeidet for en norskere navneskikk. Ivar Aasen 

skriver følgene i Norsk Navnebog (1878):  
 Nu derimot have fremmede Navneformer og Navnestumper i nogle Bygder faaet en  
 saadan Overvægt, at det næsten seer du, som om et andet Folkeslag havde intaget Landet  
 og underkuet hele den gamle Slægt” (sitert etter Alhaug 2005: 1) 
 
 

Interessen for å ta i bruk de ”hjemlige” navnene sprer seg i Norden på 1800-tallet. Det er i 

Norge litt usikkert når utviklinga mot denne navneskikken nøyaktig starter, men oppfatningen 

er at skikken først slo igjennom i byene fra 1840-årene, men det er ikke snakk om noen 

renessanse før vi har passert 1860 (Aarset 1982: 66 i NPL I). Inspirasjonen til bruk av 
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nordiske navn blir hovedsakelig henta fra oversatte sagatekster og samtidas litteratur og 

diktning.  

 

Gjennom oversettinger av Snorres kongesagaer ble navn som Harald, Håkon, Sverre og 

Tryggve tatt i bruk.14 Fra islendingsagaene henta de navn som Gunnar, Helga og Gudrun. 

Bjørnstjerne Bjørnson har også gitt popularitet til navn som Arne, Ingrid og Synnøve (som 

egentlig er av engelsk opphav), samt Torbjørn og Øyvind. Henrik Ibsens og Bjørnstjerne 

Bjørnsons nasjonale drama i 1850-årene gav popularitet til navn som for eksempel Einar, 

Kåre, Sigurd, Dagny, Åse og Solveig (Aarset 1982: 66-67 i NPL I). 

 

Mange av de navnene som dukket opp hadde tidligere bare levd et litterært liv og aldri vært 

brukt som fornavn tidligere, som for eksempel Tryggve som vi kjenner mest som navn på 

faren til Olav Tryggvason, og Sverre som vi kjenner gjennom kong Sverre Sigurdsson (ca. 

1150-1202) og Sverre Håkonsson. Odin ble i middelalderen bare brukt som gudenavn og flere 

navn kjenner vi først og fremst bare gjennom norrøn litteratur, som for eksempel 

heltediktninga med Bjartmar, Hermod, Hjalmar, Hjørdis og Svanhild (Aarset 1982: 67 i NPL 

I).  

 

Den nordiske navnerenessansen førte altså til at det ble en veldig sterk økning i tilfanget av 

nordiske navn. Disse navnebærerne finner vi trolig først i høyere sosiale lag når det gjelder 

byene og i familier som var nasjonalt oppglødde.15 Et stort gjennombrudd for de nordiske 

navnene får vi trolig ikke før slutten av 1800-tallet (Aarset 1982: 67 i NPL I).  

 

I Johannessen (2004) kan en se at han diskuterer om vi kan tale om en nordisk 

navnerenessanse i Norge før 1865. Her blir det sagt at det er uklart når og hvor den nordiske 

navnerenessansen oppstod, men vi kan se slike navn noen steder fra 1840-årene.16 I mitt 

materiale kan en se at jeg har noen forekomster av de nordiske navnene fra periodens start i 

1820, men det tar for alvor av fra 1860, da både kvinnenavnene og mannsnavnene begynner å 

få en stigning i popularitet.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7.1 Kvinnenavn 
!
Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for kvinnelige nordiske arvenavn. Tabellen har 

samme struktur som tabell 2:  

 
År 1  År 2 Navn Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

1881 1909 Alfhild 81       9 24 48 
1884 1897 Alfild 9       5 4  
1904 1904 Alfrun 1         1 
1884 1909 Alvhild 37       2 18 17 
1895 1895 Alvild 1        1  
1908 1909 Ambjørg 2         2 
1851 1902 Annbjørg 3    2     1 
1896 1902 Annfrid 2        1 1 
1889 1906 Arna 2       1  1 
1899 1909 Asbjørg 13        1 12 
1872 1909 Aslaug 182      1 5 52 124 
1882 1905 Asta 6       1 2 3 
1872 1909 Astrid 224      4 14 68 138 
1902 1909 Aud 3         3 
1895 1895 Audhild 1        1  
1905 1905 Audny 1         1 
1906 1906 Bera 2         2 
1898 1908 Berghild 3        2 1 
1875 1898 Bergliot 9      1 4 4  
1870 1909 Bergljot 45      1 2 8 34 
1887 1887 Bergtora 1       1   
1880 1880 Berlotte 1       1   
1905 1909 Bjørg 3         3 
1875 1909 Borghild 266      2 12 118 134 
1890 1890 Borgil 1        1  
1898 1908 Borgny 3        2 1 
1853 1909 Brynhild 14    1  1 1 6 5 
1872 1909 Dagny 170      9 20 65 76 
1908 1908 Dagrun 1         1 
1902 1902 Einar 1         1 
1897 1907 Eldbjørg 4        2 2 
1887 1903 Eldrid 2       1  1 
1856 1909 Elida 91    1 3 7 22 34 24 
1888 1888 Elide 1       1   
1830 1856 Engeborg 2  1  1      
1823 1864 Enger 10 4   5 1     
1885 1885 Engrid 1       1   
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1882 1908 Frida 12       3 2 7 
1896 1896 Frøydis 1        1  
1897 1909 Gerd 6        2 4 
1846 1846 Gjøri 1   1       
1820 1902 Golla 66 11 15 9 18 2 5 2 3 1 
1877 1877 Gro 1      1    
1905 1905 Gudlaug 1         1 
1890 1908 Gudny 6        2 4 
1886 1886 Gudrid 1       1   
1879 1909 Gudrun 203      1 19 59 124 
1903 1908 Gunnborg 5         5 
1837 1837 Gunnel 1  1        
1820 1909 Gunnhild 61 9 8 9 8 3 4 2 5 13 
1826 1865 Gunnil 11 1 3 3 3 1     
1887 1906 Gunnlaug 11       2 3 6 
1889 1909 Gunnvor 40       1 5 34 
1832 1908 Guri 6  1  1   1 1 2 
1905 1905 Guro 1         1 
1865 1909 Gyda 43     1 3 6 21 12 
1879 1909 Haldis 159      1 1 41 116 
1897 1899 Haldys 3        3  
1891 1909 Halfrid 16        7 9 
1892 1903 Halfryd 5        3 2 
1878 1894 Halgerd 3      1  2  
1887 1908 Halgjerd 6       1 1 4 
1899 1899 Hallis 1        1  
1909 1909 Heide 1         1 
1859 1909 Helga 360    1 9 43 94 125 88 
1909 1909 Herbjørg 1         1 
1901 1906 Herdis 2         2 
1886 1909 Hjørdis 135       2 36 97 
1865 1871 Ildrid 2     1 1    
1858 1909 Inga 403    3 14 48 140 117 81 
1827 1895 Ingborg 9 1 1  2   3 2  
1872 1872 Inge 1      1    
1875 1909 Ingebjørg 24      1  4 19 
1820 1909 Ingeborg 742 73 87 88 115 89 65 73 84 68 
1871 1871 Ingegerd 2      2    
1820 1909 Inger 249 28 25 40 51 43 29 10 15 8 
1883 1883 Ingerd 1       1   
1875 1899 Ingerid 8      1  7  
1823 1823 Ingjer 1 1         
1875 1909 Ingrid 109      3 10 37 59 
1892 1898 Ingunn 2        2  
1842 1842 Ingvild 1   1       
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1906 1909 Jorunn 3         3 
1905 1905 Jørun 1         1 
1892 1909 Kjellaug 4        1 3 
1896 1906 Kjellfrid 2        1 1 
1899 1899 Kjerlaug 1        1  
1879 1909 Leikny 33      1  12 20 
1889 1909 Liv 24       1 3 20 
1854 1909 Liva 6    1   1 1 3 
1864 1864 Live 1     1     
1891 1906 Malfrid 8        4 4 
1895 1895 Malmfrid 1        1  
1850 1909 Nanna 177    3 7 25 48 57 37 
1907 1907 Oddbjørg 1         1 
1908 1909 Oddlaug 2         2 
1907 1907 Oddrun 1         1 
1894 1909 Olaug 51        13 38 
1899 1899 Oslaug 1        1  
1836 1836 Ragnel 1  1        
1894 1905 Ragnfrid 4        2 2 
1820 1909 Ragnhild 130 4 6  6 9 11 16 31 47 
1821 1893 Ragnild 12 3 1 2 4 1   1  
1880 1880 Ragnilda 1       1   
1833 1909 Randi 21  1 1 2  2 4 3 8 
1823 1896 Ranghild 3 1       2  
1898 1898 Rannei 1        1  
1887 1909 Rannveig 7       1 3 3 
1893 1909 Reidun 22        2 20 
1891 1905 Rønnaug 4        3 1 
1884 1884 Segrid 1       1   
1899 1899 Sigbjørg 1        1  
1821 1909 Signe 194 1    1 11 16 58 107 
1895 1895 Signi 1        1  
1851 1909 Signy 26    1   1 15 9 
1820 1909 Sigrid 167 4 4 6 6 12 10 29 35 61 
1885 1909 Sigrun 57       3 20 34 
1820 1874 Siri 15 3 3 1 5 2 1    
1902 1902 Solbjørg 1         1 
1891 1909 Solveig 90        24 66 
1862 1862 Svana 1     1     
1882 1909 Svanhild 16       2 2 12 
1846 1909 Tora 126   1 4 7 13 30 38 33 
1907 1908 Torbjørg 2         2 
1900 1900 Torborg 1         1 
1886 1909 Tordis 66       1 15 50 
1907 1909 Torgunn 3         3 
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1900 1909 Torlaug 3         3 
1898 1898 Torunn 1        1  
1909 1909 Tove 1         1 
1903 1903 Turid 1         1 
1908 1908 Øydis 1         1 
1856 1856 Åsa 1    1      
1847 1909 Åse 19   1    1 1 16 
1826 1889 Åsel 27 3 2 7 8 4 2 1   
1888 1905 Åshild 2       1  1 
1863 1909 Åsta 67     2 1 7 26 31 
1882 1902 Valdis 5       2 1 2 

  138 5341 147 160 170 253 214 313 642 1386 2056 

Tabell 20: Nordiske kvinnenavn – absolutte frekvenser 

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

14,0 9,3 8,0 6,7 7,5 5,2 6,8 11,2 19,8 29,0 

Tabell 21: Nordiske kvinnenavn – relative frekvenser (prosent) 

 

Som tabell 21 viser, er den relative frekvensen for kvinner med nordiske arvenavn i mitt 

område, når vi ser hele perioden 1820-1909 under ett, 14,0 %. De nordiske arvenavnene er 

representert i alle tiårsperiodene, men en kan i tabell 21 se at de gjør seg mest gjeldende mot 

slutten av 1800-tallet.  

 

Jeg vil nå presentere en figur som bygger på de relative frekvensene fra tabell 21. Denne 

figuren skal demonstrere hvordan utviklinga har vært for de kvinnelige nordiske arvenavnene:  

 
   Figur 11: Popularitetsutviklinga for nordiske kvinnenavn – relative frekvenser i prosent   
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Slik som figur 11 viser, kan vi se at ved periodens start i 1820, ligger den relative frekvensen 

på 9,3 %. Den synker frem mot perioden 1840-1849 til 6,7 %. I perioden 1850-1859 kan vi se 

at populariteten tar seg litt opp, og blir liggende på 7,5 %. Så får vi igjen en liten nedgang til 

perioden 1860-1869, da frekvensen ligger på 5,2 %. Fra perioden 1870-1879 til perioden 

1900-1909 kan vi se at populariteten øker voldsomt raskt, noe som skyldes den nordiske 

navnerenessansen. Vi regner med at denne kurven også vil fortsette å stige på 1900-tallet, og 

at det er denne navnemoten som gjør seg gjeldende videre på 1900-tallet. Denne navnemoten 

avløser de bibelske navnene og moveringene.  

 

Jeg vil nå gå over til å se nærmere på høyfrekvente nordiske arvenavn i mitt materiale. For at 

omfanget ikke skal bli for stort, avgrenser jeg meg til å omtale nordiske arvenavn som har 180 

eller flere navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut den relative frekvensen som navnet 

har i forhold til alle nordiske arvenavn. De navnene som er representert med minst 180 

navnebærere er følgene navn: Ingeborg (742), Inga (403), Helga (360), Borghild (266), Inger 

(249), Astrid (224), Signe (194) og Aslaug (182).  

 

Det mest frekvente kvinnelige nordiske arvenavnet i mitt materiale er Ingeborg. Det var 742 

navnebærere som hadde dette navnet, noe som gav en relativ frekvens på 13,8 % av alle de 

nordiske arvenavnene. Navnet er registrert i alle tiårsperioder, men når en topp i perioden 

1850-1859. Navnet har deretter en fallende tendens (se tabell 20). I følge NPL II har dette 

navnet vært kjent helt tilbake til middelalderen, og frem til 1800-tallet var dette navnet bare 

en skrivemåte for Ingebjørg. Ingeborg var en av de mest brukte nordiske navnene på 

landsbasis i perioden 1895-1899 (Aarset 1982: 78 i NPL I). Det er også viktig å legge merke 

til at Ingeborg er et frekvent navn både på 1600-tallet og 1700-tallet, så dette er et navn som 

har vært brukt ubrutt og det inngår derfor ikke i den nordiske navnerenessansen (Kruken 

1982: 52 i NPL I).  

 

Det nest mest frekvente kvinnelige nordiske arvenavnet i mitt materiale er Inga. Det var 403 

navnebærere som hadde dette navnet, noe som gav en relativ frekvens på 7,5 % av alle de 

nordiske arvenavnene. Dette navnet dukker først opp i 1858 og har sin popularitetstopp i 

perioden 1890-1899 med 117 navnebærere. Dette var et svært populært navn på landsbasis på 

slutten av 1800-tallet, og hadde 11. plass i hele landet i perioden 1895-1899 (NPL II). Navnet 

har vært kjent i Norge siden middelalderen og har også vært brukt i nyere tid gjennom Ibsens 

Kongsemnerne fra 1863 (NPL II). Et søk i RHD fra 1900-tellinga viste at den første i mitt 
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materiale som hadde navnet Inga i Sør-Troms, var Inga Hovland som ble født i 1858 i 

Tromsø. Vi kan ikke ut fra dette søket vite noe om hvilket yrke denne personen hadde, men 

faren, Haldor Hovland (født 1833), var handelsborger i Tromsø, så vi kan se at den sosiale 

statusen til denne familien var høy.   

 

Det tredje mest frekvente kvinnelige nordiske arvenavnet i mitt materiale er Helga. Dette 

navnet dukker opp i mitt materiale i 1859 og har sin mest populære periode i 1890-1899 da 

navnet har 125 navnebærere. Totalt sett i hele materialet, har dette navnet 360 navnebærere, 

som utgjør en relativ frekvens på 6,7 % av alle nordiske arvenavn. I følge NPL II var navnet i 

allment bruk allerede i middelalderen, og svarer til mannsnavnet Helge. Jeg kan også nevne at 

den russiske varianten av dette navnet er Olga (NPL II). Helga er et navn som først blir 

populært mot slutten av 1800-tallet, så dette kunne vi ha sett i sammenheng med den nordiske 

navnerenessansen, men i 1801-tellinga (hele Norge) er navnet representert med 607 

navnebærere, så vi kan ikke karakterisere dette som et renessansenavn.  

 

Jeg lyktes ikke med å finne den første navnebæreren av Helga i RHD (født 1859), men jeg 

fant to som hadde dette navnet som var født i 1860. Den første var Helga Øvre fra Tromsø. 

Hun var datter av Nils Øvre som var kjøpmann, så vi kan derfor regne med at dette var en 

familie som tilhørte den øvre sosiale klasse. Den andre var Helga Petrine Pettersdatter. Hun 

var datter av Petter Andreas Thoresen som var født i 1826. Hans yrke var sjømann, som er et 

interessant yrke i forhold til navn med tanke på at han kan ha snappa opp navnet fra kontakter 

i for eksempel en sjøby i Sør-Norge.17 Begge disse forekomstene er personer som var bosatt i 

Tromsø hvor klasseskillet vil være synlig. Vi kan også se at familiemedlemmene deres også 

har hatt nordiske navn, noe som tyder på at dette er en familie som hadde høy sosial status. !! 

 

Når det gjelder navn som Helga og andre nordiske arvenavn, snakker Kruken i sin artikkel 

(Kruken 1982: 51 i NPL I) om navnetap. Dette betyr at navnene forsvinner i en periode, for å 

så dukke opp igjen senere. Det som gir disse navnene nytt liv, er den nordiske 

navnerenessansen i siste halvdel av 1800-tallet. Populariteten til navnet Helga kan altså henge 

sammen med interessen for norrøn sagalitteratur som var en viktig del av nasjonsbygginga. 

Helga er også en viktig person i Soga om Gunnlaug Ormstunge, men om vi benytter 1801-
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tellinga, kan vi ikke karakterisere dette som et renessansenavn med tanke på at Helga var i 

bruk på 1700-tallet. 

 

Etter Helga er Borghild det neste nordiske arvenavnet som er høyfrekvent. Dette navnet 

dukker opp først i 1875 i mitt materiale, og har sin mest populære periode i den siste 

perioden, 1900-1909. Navnet er et sagnhistorisk navn som var kjent som fornavn siden først 

på 1100-tallet og det hadde et spredt bruk i middelalderen (NPL II). Totalt i mitt materiale er 

det 266 kvinner som har hatt dette navnet, som gir en relativ frekvens på 4,9 % av alle de 

kvinnelige nordiske arvenavnene. Dette er et navn som vi kan karakterisere som et 

renessansenavn, med tanke på at det blir populært igjen etter at det ikke var vært brukt på en 

stund. Et søk i RHD fra 1900-tellinga viste at den første med dette navnet var Borghild Dahl, 

som var født i 1875 i Tromsø og bosatt i Tromsøysund. Yrket hennes var husgjerning. Hun 

var i familie med Birger Dahl som var født samme året. Han arbeidet som bokholder i Norges 

Bank, så vi kan også her regne med at den sosiale statusen i familien var høy. Vi kan også se 

at de bor i området veldig nært Tromsø og bymiljøet, så dette viser godt den sosiale klassen 

som de lå i.   

 

Videre får vi Inger som et høyt frekvent navn. Dette navnet er representert i alle tiårsperioder 

i mitt materiale med totalt 249 navnebærere, og har sin topp i popularitet i perioden 1850-

1859. Dette navnet er en nyere form av Ingegjerd (NPL II). Den relative frekvensen til dette 

navnet utgjør 4,6 % av alle kvinnelige nordiske arvenavn. Jeg kan også nevne at Inger er en 

viktig person i Ibsens Fru Inger til Østråt, som er oppført i 1855 og utgitt i 1857 (NPL II). I 

og med at dette navnet tidligere har vært brukt mye i Finnmark, kan en regne med at det har 

vært populært blant den samiske befolkninga (NPL II).  

 

Etter Inger får vi Astrid som neste høyfrekvente navn. Navnet var vanlig i hele middelalderen 

i Norge. Navnet dukker opp først i 1872 i mitt materiale, og er mest frekvent i perioden 1900-

1909. Totalt i mitt materiale er det 224 som har hatt dette navnet, noe som utgjør en relativ 

frekvens på 4,1 % av alle kvinnelige nordiske arvenavn. I 1801-tellinga er dette navnet 

representert med 76 navnebærere.  

 

Signe er det neste navnet som jeg vil kommentere. Dette er en sideform av Signy og har vært 

kjent i skrift siden 1400-tallet (NPL II). I mitt materiale er det totalt 194 som har hatt dette 

navnet, noe som utgjør en relativ frekvens på 3,6 % av alle kvinnelige nordiske arvenavn. 
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Navnet når sin topp i popularitet i perioden 1900-1909 og dukker første gang opp i mitt 

materiale i 1821. Etter dette ser vi ikke navnet igjen før i perioden 1860-1869. Dette er et 

navn som har vært borte en stund, men som kommer tilbake senere på 1800-tallet.  

 

Det siste navnet jeg skal kommentere av de kvinnelige nordiske arvenavnene er Aslaug. Dette 

navnet dukker opp i 1872, så det er sannsynligvis et resultat av den nordiske 

navnerenessansen. Navnet står sterkest i perioden 1900-1909. Det har totalt 182 navnebærere, 

noe som utgjør en relativ frekvens på 3,4 % av alle kvinnelige nordiske arvenavn. I et søk i 

RHD fra 1900-tellinga, kan vi se at den første med dette navnet i mitt materiale, er Aslaug 

Angell, født 1872 i Dyrøy, men som senere var bosatt i Sørreisa. Hun var ”Jaktskipperfrue”, 

gift med Olaf Angell, født i 1868. Derfor kan vi si at den sosiale statusen til denne familien 

var høy.  

 

I kapittel 7.3 vil jeg sammenligne de nordiske arvenavnene for kvinner og menn, hvor jeg vil 

se på hvilke forskjeller og likheter vi kan se mellom kjønnene. I kapittel 8 vil jeg se hvordan 

popularitetsutviklinga for de nordiske navnene har vært i forhold til andre navnetyper i 

perioden som jeg undersøker.  

 

7.2 Mannsnavn 
!
Jeg vil nå presentere de absolutte tallene for mannlige nordiske arvenavn. Tabellen har samme 

struktur som tabell 2:  
År 1År 
1 

År 2År 
2 

NavnNavn Total
Total 

1820-
1829
829 

1830-
1839
839 

1840-
1849
49 

1850-
1859
59 

1860-
1869
869 

1870-
1879
79 

1880-
1889
889 

1890-
1899
1899 

1900-
1909
10 

1888 1909 Agnar 76       1 24 51 
1889 1889 Agvald 1       1   
1860 1909 Alf 169     1 7 17 54 90 
1869 1909 Almar 30     1 1 3 7 18 
1900 1900 Alme 1         1 
1865 1865 Alrik 1     1     
1882 1899 Alv 6       1 5  
1884 1909 Alvin 45       7 23 15 
1896 1896 Ambjørn 1        1  
1823 1901 Amund 24 7 1 3 3 4  4 1 1 
1854 1909 Andor 32    2 1 1 3 6 19 
1891 1909 Annar 16        8 8 
1827 1909 Annfinn 23 1 1 4 2 4 4  3 4 
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1868 1889 Anngrim 2     1  1   
1895 1909 Arild 5        3 2 
1821 1909 Arne 199 4 6 4 11 6 6 8 31 123 
1907 1907 Arnfinn 1         1 
1907 1907 Arnleif 1         1 
1892 1909 Arnljot 4        2 2 
1886 1886 Arnolf 1       1   
1908 1908 Arnolv 1         1 
1899 1909 Arnulf 16        1 15 
1898 1898 Arnulv 1        1  
1883 1909 Arvid 13       2 1 10 
1883 1909 Asbjørn 15       2 2 11 
1909 1909 Askel 1         1 
1885 1907 Aslak 6       1 2 3 
1899 1909 Asle 2        1 1 
1899 1906 Asmund 8        1 7 
1904 1909 Atle 3         3 
1885 1908 Audun 5       1 2 2 
1893 1895 Augen 3        3  
1827 1884 Bardon 3 1    1  1   
1908 1908 Berg 1         1 
1848 1906 Berge 13   1    1 7 4 
1843 1906 Berger 19   1   4 5 5 4 
1888 1888 Bergsvend 1       1   
1900 1900 Bergtor 1         1 
1825 1902 Bersvend 13 1 1   4 2 3 1 1 
1871 1909 Birger 99      4 18 29 48 
1899 1899 Bjare 1        1  
1873 1909 Bjarne 176      2 8 43 123 
1901 1901 Bjørgulf 1         1 
1898 1899 Bjørgvin 2        2  
1901 1909 Bjørn 3         3 
1889 1889 Bjørnar 1       1   
1896 1908 Bjørner 3        1 2 
1828 1828 Brynild 1 1         
1851 1851 Brynjul 1    1      
1842 1909 Brynjulf 23   1 2 1 3 5 5 6 
1824 1824 Brynnel 1 1         
1865 1865 Brynolf 1     1     
1823 1823 Brønild 1 1         
1889 1889 Bødvar 1       1   
1892 1892 Børre 1        1  
1821 1897 Bård 14 2 2 2 2 1  4 1  
1907 1907 Dag 1         1 
1905 1905 Dagfinn 1         1 
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1872 1909 Egil 61      3 7 23 28 
1900 1900 Eilef 1         1 
1908 1908 Eileif 1         1 
1884 1892 Eilev 2       1 1  
1888 1909 Eilif 19       2 2 15 
1861 1909 Einar 352     2 20 49 114 167 
1825 1864 Einer 4 1  2  1     
1898 1898 Einvald 1        1  
1898 1905 Eiolf 2        1 1 
1854 1854 Eisten 1    1      
1885 1885 Eivend 1       1   
1865 1909 Eivind 57     1 1 5 27 23 
1909 1909 Eleif 1         1 
1826 1902 Ellef 7 2 1 1   1 1  1 
1852 1892 Ellev 5    2 1 1  1  
1823 1900 Elling 10 1  2 2  1 2 1 1 
1896 1898 Enar 2        2  
1861 1907 Endre 7     2  1 1 3 
1892 1903 Enevald 2        1 1 
1855 1908 Enevold 7    1 2  1 1 2 
1878 1896 Engvald 2      1  1  
1820 1908 Erik 99 14 14 23 11 14 1 12 7 3 
1827 1906 Erland 12 1   1   1 4 5 
1859 1859 Erlind 1    1      
1872 1909 Erling 264      1 4 100 159 
1852 1898 Esten 6    1 1 1 1 2  
1828 1905 Even 16 1 2 4 3 2 1  1 2 
1890 1908 Finn 3        1 2 
1865 1909 Fridtjof 89     1 1 5 21 61 
1875 1899 Fridtjov 17      2 1 14  
1859 1899 Fritjof 35    1 1 2 7 24  
1904 1904 Geralf 1         1 
1885 1909 Gisle 3       1 1 1 
1905 1906 Gjerlov 2         2 
1908 1908 Gjerløf 1         1 
1893 1908 Gjerløv 15        4 11 
1888 1909 Gjermund 3       1 1 1 
1870 1908 Gudbrand 4      2 1  1 
1899 1907 Gudleif 3        1 2 
1900 1900 Gudleik 1         1 
1826 1909 Gudmund 6 1       1 4 
1839 1906 Gulbrand 9  1 2 1   2  3 
1900 1900 Gullov 1         1 
1820 1908 Gunder 26 1 1 5 3 2 5 2 5 2 
1823 1909 Gunnar 76 1 3 2 3 5 6 5 15 36 
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1826 1864 Gunner 11 3  3 3 2     
1832 1909 Gunnvald 25  1   1  7 4 12 
1880 1880 Gustaf 1       1   
1841 1909 Gustav 70   3 1 4 10 21 17 14 
1851 1908 Guttorm 5    1  1   3 
1882 1882 Haftor 1       1   
1863 1899 Hagen 11     3 1 2 5  
1861 1895 Hakon 5     2   3  
1878 1888 Haktor 3      1 2   
1877 1877 Haldo 1      1    
1831 1908 Haldor 16  1   1 2 3 2 7 
1859 1909 Halfdan 158    1 6 9 21 30 91 
1862 1905 Halle 4     1   2 1 
1838 1838 Halvar 1  1        
1849 1904 Halvard 4   1    1  2 
1873 1899 Halvdan 63      1 17 45  
1821 1908 Halvor 21 3 2 1 1  5 4 2 3 
1870 1896 Halvsten 2      1  1  
1851 1909 Harald 421    3 6 27 60 133 192 
1903 1903 Hauk 1         1 
1825 1909 Helge 69 2   1  5 7 12 42 
1821 1909 Hemming 40 1 3 4 5 2 6 5 5 9 
1904 1907 Herjulf 2         2 
1904 1906 Herlaug 2         2 
1906 1906 Herleif 1         1 
1881 1909 Herlof 3       1  2 
1906 1906 Herluf 1         1 
1904 1904 Hermod 1         1 
1892 1892 Hermond 1        1  
1858 1909 Hjalmar 237    1  20 38 78 100 
1891 1891 Hjalmer 1        1  
1904 1904 Hogne 1         1 
1830 1884 Hågen 9  1 1 2 2 1 2   
1872 1874 Håkan 2      2    
1835 1896 Håken 9  5 1 1 1   1  
1864 1909 Håkon 292     7 24 62 70 129 
1908 1909 Håvard 3         3 
1888 1888 Håver 1       1   
1878 1909 Inge 8      2   6 
1826 1826 Ingevard 1 1         
1872 1872 Ingmar 1      1    
1877 1909 Ingolf 22      1 1 7 13 
1848 1909 Ingvald 150   1  3 17 31 45 53 
1842 1909 Ingvar 13   1  3 3 1 1 4 
1835 1909 Ingvard 178  2 5 14 30 31 32 40 24 
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1850 1950 Ingvart 49    2 5 10 16 16  
1847 1909 Ivar 73   1   6 7 19 40 
1820 1909 Iver 154 6 8 20 20 23 28 15 19 15 
1850 1861 Ivert 2    1 1     
1895 1909 Jarl 11        2 9 
1890 1909 Jarle 14        5 9 
1906 1906 Jul 1         1 
1908 1908 Jørulf 1         1 
1891 1891 Jørund 1        1  
1890 1907 Kal 2        1 1 
1830 1909 Karel 37  2 1 3 4 3 3 6 15 
1821 1909 Karl 1035 16 16 40 85 121 178 183 189 207 
1822 1909 Kjell 8 2  1 1   1 1 2 
1822 1909 Knut 84 2 3 11 15 10 11 8 10 14 
1904 1908 Kolbein 2         2 
1882 1909 Kyrre 8       1  7 
1892 1909 Kåre 47        2 45 
1882 1909 Leif 112       2 25 85 
1880 1880 Leiov 1       1   
1874 1899 Leiv 12      1 1 10  
1883 1883 Lidvard 1       1   
1903 1905 Lydvard 2         2 
1908 1908 Lyngve 1         1 
1883 1909 Magne 20       6 4 10 
1865 1909 Normann 48     2 5 8 14 19 
1880 1909 Odd 36       1 5 30 
1909 1909 Oddleif 1         1 
1905 1909 Oddmar 3         3 
1879 1885 Oden 2      1 1   
1842 1909 Odin 93   2  3 11 35 28 14 
1828 1909 Ola 18 1 1  1  1 3 2 9 
1861 1909 Olaf 435     7 51 108 129 140 
1843 1909 Olav 227   1  1 14 41 49 121 
1902 1909 Oleif 5         5 
1867 1909 Olof 13     1 3 4 1 4 
1889 1889 Olov 1       1   
1824 1909 Oluf 217 2 6 5 23 36 43 60 27 15 
1907 1907 Olve 1         1 
1886 1907 Osmund 5       1  4 
1887 1909 Osvald 39       4 8 27 
1909 1909 Otleif 1         1 
1835 1909 Ottar 89  1    6 10 23 49 
1902 1902 Ragnald 1         1 
1882 1908 Ragnar 41       3 13 25 
1865 1865 Ragnhard 1     1     
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1871 1909 Ragnvald 97      9 26 26 36 
1894 1901 Randolf 3        1 2 
1858 1858 Randul 1    1      
1880 1899 Rangvald 10       2 8  
1869 1869 Rangvard 1     1     
1846 1909 Reidar 110   1  1 4 7 26 71 
1896 1899 Reider 2        2  
1882 1882 Reidolf 1       1   
1898 1906 Reidulf 4        1 3 
1900 1901 Riulf 2         2 
1898 1898 Riulv 1        1  
1865 1909 Roald 26     1  2 7 16 
1890 1890 Roar 1        1  
1896 1896 Rodmar 1        1  
1869 1909 Rolf 42     2  2 13 25 
1890 1899 Rolv 7        7  
1892 1892 Runolf 1        1  
1837 1837 Rødrik 1  1        
1897 1897 Segleif 1        1  
1878 1892 Sevald 5      1 3 1  
1904 1907 Sigleif 2         2 
1907 1907 Sigleiv 1         1 
1899 1909 Sigmund 4        1 3 
1857 1909 Sigurd 353    1 1 31 91 108 121 
1888 1888 Sigurde 1       1   
1826 1909 Sigvald 22 1      2 10 9 
1882 1882 Sigvalde 1       1   
1888 1890 Sigvat 3       2 1  
1887 1904 Steinar 3       1 1 1 
1891 1899 Steinulf 2        2  
1824 1899 Sten 8 4 1     1 2  
1890 1890 Stenar 1        1  
1896 1896 Stener 1        1  
1894 1894 Stengrim 1        1  
1861 1905 Strømme 17     1 2 8 4 2 
1891 1891 Styrker 1        1  
1906 1909 Størk 2         2 
1839 1909 Størker 6  1     2 1 2 
1830 1908 Svein 8  1 1   2 1  3 
1820 1896 Sven 13 1 2 1 1  4 3 1  
1820 1909 Svend 71 8 6 12 12 6 8 5 8 6 
1877 1909 Sverre 273      4 18 78 173 
1823 1856 Tarald 6 1 3 1 1      
1889 1909 Terje 12       1 1 10 
1823 1909 Tollef 31 2 7 6 6 1 1 4 2 2 



! L)!!

1852 1893 Tollev 4    1 2   1  
1857 1857 Tolløv 1    1      
1830 1909 Tor 13  1    1 2 1 8 
1898 1898 Torald 1        1  
1877 1909 Toralf 81      5 16 22 38 
1876 1909 Toralv 35      1 8 16 10 
1822 1909 Torberg 32 3 3 2 4 3 6 2 3 6 
1905 1905 Tord 1         1 
1825 1900 Tore 10 2 1 1 3   1 1 1 
1897 1897 Torfinn 1        1  
1898 1898 Torgeir 1        1  
1828 1909 Torger 11 1  2 1   1 1 5 
1833 1878 Torlef 5  2 1  1 1    
1879 1909 Torleif 72      1 3 24 44 
1893 1893 Torleik 1        1  
1888 1899 Torleiv 18       3 15  
1821 1895 Torlev 5 1  1 1 1   1  
1853 1853 Torløv 1    1      
1873 1909 Tormod 27      1 2 9 15 
1892 1908 Torolf 6        3 3 
1878 1889 Torolv 2      1 1   
1853 1897 Torstein 3    1  1  1  
1821 1909 Torsten 16 1       2 13 
1826 1909 Torvald 68 1 1    7 12 18 29 
1828 1853 Tosten 2 1   1      
1864 1901 Trond 5     2 1 1  1 
1909 1909 Truls 1         1 
1907 1907 Trygg 1         1 
1878 1909 Trygve 154      1 11 45 97 
1897 1909 Tryve 2        1 1 
1827 1894 Tøllef 19 1  4 1 4 4 4 1  
1826 1865 Tøllev 13 2 4 1 2 4     
1854 1854 Tøllov 1    1      
1852 1877 Tølløf 2    1  1    
1837 1882 Tølløv 5  1  1 2  1   
1849 1849 Tørlov 1   1       
1833 1874 Tørris 2  1    1    
1906 1906 Vegard 1         1 
1892 1895 Vidar 2        2  
1900 1900 Vigar 1         1 
1866 1891 Yngvar 2     1   1  
1848 1906 Østen 3   1  1    1 
1900 1900 Øyel 1         1 
1897 1909 Øystein 8        1 7 
1898 1898 Øysten 1        1  
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1875 1909 Øyvind 53      1 5 21 26 
1850 1869 Åne 9    5 4     
1888 1888 Åsmund 1       1   

  286 9025 111 122 196 286 390 728 1318 2287 3587 

Tabell 22: Nordiske mannsnavn – absolutte frekvenser  

 
Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

22,8 7,4 6,3 7,6 8,2 9,3 15,4 22,1 30,9 45,7 

Tabell 23: Nordiske mannsnavn – relative frekvenser (prosent) 

 

Som tabell 23 viser, er den gjennomsnittlige relative frekvensen for menn med nordiske 

arvenavn i mitt område 22,8 %.  Jeg vil også presentere en figur som er bygd på de relative 

frekvensene vi finner i tabell 23 som skal demonstrere hvordan utviklinga til nordiske 

mannsnavn har vært i perioden 1820-1909:  

 
Figur 12: Popularitetsutvikling for nordiske mannsnavn – relative frekvenser i prosent 

 

Figur 12 viser at i den første perioden, 1820-1829, ligger den relative frekvensen på 7,4 % og 

har en nedgang til perioden 1830-1839 til 6,3 %. Etter dette kan vi se en økning i 

populariteten. Det er en jevn utvikling frem til perioden 1860-1869, deretter får vi en veldig 

rask økning for disse navnene. De mannlige nordiske arvenavnene er på sin topp i popularitet 
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i perioden 1900-1909 med 45,7 %. En kan altså se at den nordiske navnerenessansen fører til 

at disse navnene blir veldig populære i mitt undersøkelse fra midten av 1800-tallet.  

 

Jeg vil nå gå over til å se nærmere på høyfrekvente nordiske arvenavn i mitt materiale. For at 

omfanget ikke skal bli for stort, avgrenser jeg meg til å omtale nordiske arvenavn som har 250 

eller flere navnebærere. Jeg kommer også til å regne ut den relative frekvensen til navnet av 

det totale antallet nordiske arvenavn for menn. De navnene som er representert med minst 250 

navnebærere er følgende navn: Karl (1035), Olaf (435), Harald (421), Sigurd (353), Einar 

(352), Håkon (292), Sverre (273) og Erling (264).  

 

Det mest frekvente mannlige nordiske arvenavnet i mitt materiale er Karl.18 Det var 1035 

navnebærere som hadde dette navnet, noe som gav en relativ frekvens på 11,4 % av alle 

mannlige nordiske arvenavn. Navnet er registrert i alle tiårsbolkene i tabell 22, men har en 

topp i den siste tiårsperioden, 1900-1909, med 207 navnebærere. Navnet dukker første gang 

opp i mitt materiale i 1821. Dette navnet har vært kjent siden middelalderen, men ble da mest 

brukt på Østlandet. Navnet tok seg opp fra 1820 og var veldig populært i hele landet mot siste 

halvdel av 1800-tallet. Det har i Sverige også vært et kongenavn, blant annet ved den svensk-

norske kongen Karl Johan 1818-1844 (NPL II). Dette navnet har vært brukt ubrutt i perioden 

1820-1909. 

 

Det nest mest frekvente navnet i mitt materiale er Olaf. Dette navnet hadde totalt 435 

navnebærere i perioden 1820-1909. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 4,8 % av 

alle mannlige nordiske arvenavn. Navnet var allment i hele middelalderen og var økende i 

popularitet på 1300-tallet og 1400-tallet. I senmiddelalderen hadde navnet vært mye brukt 

også i Danmark og Sverige. Her vil kanskje kong Olav Haraldsson, Norges nasjonalhelgen 

som døde i 1030, ha inspirert mange til å ta i bruk dette navnet (NPL II). Olaf er altså en 

historisk-litterær form som svarer til Olav. Dette navnet har vært brukt litt i litteraturen, som 

for eksempel i Henrik Ibsens folkevisedrama Olaf Liljekrans fra 1857 (Alhaug 2011). Navnet 

dukker første gang opp i mitt materiale i 1861, da dette navnet har vært ”i dvale” over en 

periode. Den mest populære tiårsperioden for dette navnet, blir perioden 1900-1909, da 

navnet hadde 140 navnebærere. Ole er også et navn som er veldig kjent i Norge i dag, som 

faktisk er en dansk form av Olav (Alhaug 2011). 
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Det tredje mest frekvente navnet i mitt materiale er Harald. Det var totalt 421 navnebærere 

som hadde dette navnet i perioden 1820-1909, noe som utgjør en relativ frekvens på 4,6 % av 

alle mannlige nordiske arvenavn. Navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 1851 og får 

sin mest populære tiårsperiode i 1900-1909. Dette navnet har trolig kommet fra Danmark og 

var fra første tid brukt i konge –og høvdingætter, som for eksempel Harald Hårfagre og 

Harald Gråfjell. Etter 1200 kom navnet litt mer ut i allment bruk. Navnet blir svært populært i 

landet i tiårene rundt 1900 (NPL II).  

 

Det neste navnet som er høyfrekvent i mitt materiale er Sigurd. Dette navnet har 353 

navnebærere i perioden 1820-1909, noe som utgjør en relativ frekvens på 3,9 % av alle 

mannlige nordiske arvenavn. Navnet dukker første gang opp i 1857 og er mest populær i 

tiårsperioden 1900-1909. Dette var det mest brukte navnet i middelalderen frem til ca. 1350. I 

siste halvdel av 1800-tallet kom denne historisk-litterære formen i allment bruk og navnet var 

på landsbasis veldig populært i 1890-årene (NPL II).19 Et søk i RHD viser at den første 

personen som hadde navnet Sigurd i mitt materiale, var Sigurd Hoel fra Tranøy kommune på 

Senja som var født i 1857. Om vi ser på sosial stilling til hans far, Sivert Hoel (født 1822), 

kan vi se at han var gårdsbruker og selveier, samtidig som han var lensmann. Derfor kan vi si 

at dette var en familie som hadde høy sosial status på landet på dette tidspunktet.  

 

Det neste navnet som jeg vil kommentere etter Sigurd, er Einar. I hele perioden 1820-1909 

hadde dette navnet totalt 352 navnebærere. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 3,9 

% av alle de nordiske mannlige arvenavnene. Navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 

1861, og som mange av de andre nordiske navnene har det sin mest populære periode i mitt 

materiale i tidsrommet 1900-1909 med 167 navnebærere. Dette navnet var mye brukt 

gjennom middelalderen og var på landsbasis veldig populært fra slutten av 1800-tallet (NPL 

II). Den første personen i mitt materiale som har dette navnet, var Einar Scheldrup som var 

født i 1861 på Trondenes og var bosatt i Harstad nedre. Hans far var Christofer A. Scheldrup, 

som var gårdbruker og selveier, samtidig som han var doktor. Dette var altså en familie med 

høy sosial status på dette tidspunktet.  

 

Etter Einar følger Håkon, som på 1800-tallet var skrevet Haakon. Dette er et navn som 

dukker første gang opp i 1864 og har totalt 292 navnebærere, noe som utgjør 3,2 % av alle de 
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mannlige nordiske arvenavnene. Navnet er mest populært i den siste tiårsperioden, 1900-

1909. Dette er en tendens en kan se ved de navnene som jeg vil kommentere. Navnet har et 

omdiskutert opphav. Det var allment i middelalderen, samtidig som det var vanlig som 

kongenavn, blant annet ”Håkon den gode” som døde  i 1263. Dette har på landsbasis vært et 

populært navn siden slutten på 1800-tallet, og hadde rundt 1910 en topp på landsbasis (NPL 

II). Den første personen som hadde navnet Haakon, var ifølge RHD Haakon Iversen som var 

født i 1864 i Tromsø. Han bodde i Nordre Strandgate. Bortsett fra det klasseskillet som blir 

smått pekt på i Nilsen 2012 om ”nordbyen” og ”sørbyen” innad i Tromsø, får vi vite at hans 

far, Martin Iversen (født 1837), var bakemester. Derfor var dette en familie som vi kan regne 

med hadde en høy sosial status på dette tidspunktet.  

 

Videre får vi Sverre som et høyt frekvent navn. Dette navnet hadde totalt 273 navnebærere i 

perioden 1820-1909. Dette navnet dukker for første gang opp i mitt materiale i 1877 og har 

også sin topp i popularitet i perioden 1900-1909, da navnet har 173 navnebærere. Dette 

navnet utgjør en relativ frekvens på 3,0 % av alle de mannlige nordiske arvenavnene. Navnet 

har noen forekomster på Island i middelalderen i formen Sverrir. Dette navnet viser seg bare 

to ganger her i landet under middelalderen: kong Sverre Sigurdsson (ca. 1150-1202) og 

barnebarnet hans, Sverre Håkonsson, som døde i 1261. Navnet var kjent på nytt siden 1817 i 

Oslo. Vi finner også dette navnet i litteratur som blant annet i middelalderverket Sverresoga, 

og Bjørnstjerne Bjørnsons sagadrama Kong Sverre fra 1861 (NPL II). Et søk i RHD fra 1900-

tellinga viser at den første personen i mitt materiale som har dette navnet var Sverre Lund, 

født i 1877 i Tromsø, men som senere er bostedsregistrert i Kristiania. Han var elektriker og 

var sønn av sorenskriver Andreas Dass Lund, født i 1819. Dette var altså en familie med høy 

sosial status.  

 

Det siste mannlige nordiske arvenavnet jeg skal kommentere er Erling. I mitt materiale har 

dette navnet totalt 264 navnebærere. Dette navnet dukker første gang opp i mitt materiale i 

1872, og har som de navnene jeg har kommentert over sin mest populære periode i 1900-1909 

med 159 navnebærere. Den relative frekvensen til dette navnet utgjør 2,9 % av alle mannlige 

nordiske arvenavn. Dette navnet var allment i Norge gjennom hele middelalderen. I siste 

halvdel av 1800-tallet kom den historisk-litterære formen Erling tilbake etter at navnet ofte i 
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skrift hadde vært Elling.20 I sagalitteraturen finner vi navnet Erling Skjalgsson fra 1000-tallet 

(NPL II). Et søk i RHD fra 1900-tellinga viser at den første personen med dette navnet, var 

Erling Larssen, født på Trondenes, men har senere registreringsadresse i Lødingen. Hans far 

var Lars Svendsen (født i 1845) som var murer. Vi  kan se at dette ikke er en familie som har 

noe voldsom høy sosial status, men som har gitt nordiske navn til sine barn. RHD viser at 

Erling har en søster, som het Signy Larssen (født i 1898), som også har fått et nordisk 

renessansenavn.  

 

Etter å ha sett på den sosiale bakgrunnen for kvinnenavn og mannsnavn i RHD, kan vi se at 

det er ofte personer eller familier fra høyere sosiale lag som har fått nordiske navn. I Lars 

Eirik Dahlbergs mastergradsavhandling fra 2010, kommer han inn på at de høyere sosiale 

klassene tar i bruk de nordiske navnene først, og moten spres videre til lavere sosiale lag 

(Dahlberg 2010: 73). I mitt materiale kan vi se at dette også stemmer for mine navn, i og med 

at stort sett alle forekomstene jeg har undersøkt tilhører høyere sosiale lag.   

 

Jeg vil i kapittel 7.3 sammenligne de nordiske arvenavnene for kvinner og menn i perioden 

1820-1909, og i kapittel 8 sammenligne popularitetsutviklinga for nordiske navn opp mot 

andre navnetyper som jeg har undersøkt i denne avhandlinga.  

 

7.3 Sammenligning mellom kvinnenavn og mannsnavn 
!
I perioden da Norge var en del av Danmark og var uten et eget skriftspråk, var de ”hjemlige” 

navnene fortrengt, og det var en majoritet av bibelske navn, kirkelige navn og tyske navn 

(Aarset 1982: 66 i NPL I). Da Norge løsrev seg fra Danmark i 1814, fikk vi politisk 

selvstendighet, og vi skulle nå danne en felleskulturell plattform. Dette ble navnetradisjonen 

en viktig del av. Den nordiske navnerenessansen er et begrep som er tatt i bruk for å 

karakterisere den nye interessen for nordiske navn på 1800-tallet. Mange av de navnene som 

ble tatt i bruk har vi ikke hatt i navnetilfanget siden norrøn tid. En veldig stor inspirasjon 

hentet de i saga –og samtidslitteraturen. Disse nordiske navnene får altså en ny renessanse. 

Jeg må understreke at jeg i denne avhandlinga har konsentrert meg om de nordiske 

arvenavnene, og sett bort fra de innlånte navnene som er justert på nordisk grunn, som for 
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eksempel Kari av Katarina, samt de nylagede navnene som i mange tilfeller har nordiske 

navneledd, som for eksempel Gudvin.   

Jeg vil nå presentere en tabell som viser de relative frekvensene for nordiske arvenavn, både 

for kvinnenavn og mannsnavn. Tabellen har samme struktur som tabell 6: 

  
Materiale Total 1820-

1829 
1830-
1839 

1840-
1849 

1850-
1859 

1860-
1869 

1870-
1879 

1880-
1889 

1890-
1899 

1900-
1909 

Kvinne    14,0     9,3     8,0     6,7     7,5     5,2     6,8    11,2    19,8    29,0 

Mann    22,8     7,4     6,3    7,6     8,2     9,3    15,4    22,1    30,9    45,7 

Tabell 24: Relative frekvenser for nordiske arvenavn for kvinner og menn 1820-1909 

 

Jeg vil også presentere en figur som viser de relative frekvensene som jeg presenterte i tabell 

24. Denne figuren skal demonstrere hvordan utviklinga har vært for de nordiske arvenavnene:  

 

 
Figur 13: Prosentutvikling for nordiske arvenavn for kvinner og menn 1820-1909 

 

Vi kan ut fra tabell 24 og figur 13 se at den relative frekvensen for kvinnenavn ligger på 9,3 

%, mens mannsnavnene ligger på 7,4 % ved periodens start i 1820. Kvinnenavnene ligger 

altså litt over mannsnavnene. I perioden 1840-1849 kan vi se at kvinnenavnene og 

mannsnavnene krysser hverandre. Mannsnavnene øker jevnlig mot perioden 1860-1869, da de 

får en ganske brå økning mot perioden 1900-1909. De ligger da på topp med 45,7 %. 

Kvinnenavnene synker fra 9,3 % i periodens start frem til tiårsperioden 1840-1849. Da ligger 
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den relative frekvensen på 6,7 %. I perioden 1850-1859 øker den relative frekvensen til 7,5 

%, før vi igjen får en nedgang igjen i perioden 1860-1869 da den relative frekvensen ligger på 

5,2 %. Fra perioden 1870-1879 kan vi se at kvinnenavnene får en ganske brå økning mot 

perioden 1900-1909, da relative frekvensen ligger på 29,0 % som er periodens toppunkt. 

Denne utviklingen antar vi vil fortsette på 1900-tallet.   

 

Figur 13 viser tydelig, slik som jeg påpekte i punkt 7.1 og 7.2, at de nordiske navnene blir 

populære rundt midten av 1800-tallet. Da kan vi se at de for alvor øker og prosenten er veldig 

høy både for kvinner og menn i den siste perioden, 1900-1909. I kapittel 8 vil jeg 

sammenligne de nordiske arvenavnene opp mot de bibelske navnene og moveringene, slik at 

vi kan se hvordan popularitetsutviklinga for disse tre navnetypene har vært i perioden 1820-

1909. 
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8 Sammenligning mellom de tre navnetypene (bibelske navn, moveringer 
og nordiske navn) 

!
Jeg vil under dette punktet sammenligne populariteten av de forskjellige navnetypene som jeg 

har undersøkt i denne avhandlinga. Jeg vil presentere figurer for hver enkel navnetype, både 

for kvinner og menn. Med disse figurene vil jeg vise hvordan popularitetsutviklinga for 

fornavn har vært i perioden 1820-1909.   

 

8.1 Kvinnenavn 
!
Jeg vil nå presentere en figur hvor jeg har satt inn de relative frekvensene til de bibelske 

navnene, moveringene og de nordiske navnene i tiårsperioder, slik at vi kan se hvordan 

popularitetsutviklinga av fornavnene for kvinner har vært i perioden 1820-1909:  

 
Figur 14: Popularitetsutviklinga for kvinnenavn 1820-1909 – relative frekvenser i prosent 

 

Figur 14 viser at ved periodens start i 1820 er det moveringer som er den populære 

navnemoten. Moveringene ligger på 22,2 %, de bibelske navnene på 8,7 % og de nordiske 

navnene på 9,3 %.  

 

Moveringene har en jevnlig stigning frem til perioden 1860-1869, da de er på sitt toppunkt 

med 34,4 %. Etter dette kan vi se at de har en jevnlig nedgang, og blir krysset av de nordiske 

navnene i perioden 1890-1899 som for alvor er på veg oppover. De bibelske navnene blir ikke 
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like populære på 1800-tallet som moveringene. De når sitt toppunkt i perioden 1830-1839, da 

de har en relativ frekvens på 9,2 %. Etter dette har de en jevnlig nedgang frem til perioden 

1870-1879 da den relative frekvensen flater ut inntil de når sitt bunnpunkt i 1900-1909. Når 

det gjelder de nordiske navnene kan vi se at de synker frem mot perioden 1840-1849 til 6,7 

%. I perioden 1850-1859 kan vi se at populariteten tar seg litt opp, og blir liggende på 7,5 %. 

Så får vi igjen en liten nedgang til perioden 1860-1869, da frekvensen ligger på 5,2 %. Fra 

perioden 1870-1879 til perioden 1900-1909 kan vi se at populariteten øker voldsomt raskt, 

noe som skyldes den nordiske navnerenessansen.  

 

8.2 Mannsnavn 
!
Jeg vil som i punkt 8.1 presentere en figur hvor jeg har satt inn de relative frekvensene til de 

bibelske navnene, moveringene og de nordiske navnene i tiårsperioder, slik at vi kan se 

hvordan popularitetsutviklinga av fornavn for menn har vært i perioden 1820-1909:  

 
Figur 15: Popularitetsutviklinga for mannsnavn 1820-1909 – relative frekvenser i prosent 

 

Figur 15 viser at ved periodens start er det de bibelske navnene som er mest frekvente i mitt 

materiale med 12,1 %. Moveringene har i samme periode sitt toppunkt med en frekvens på 

1,2 %, mens de nordiske navnene ligger på 9,3 %.  
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De bibelske navnene ligger på sitt toppunkt i perioden 1820-1909 og blir utover 1800-tallet 

mindre populære. De synker jevnlig frem til perioden 1900-1909, da den relative frekvensen 

har sunket til 4,7 %. Moveringene blir ikke en navnemote som blir populær blant 

mannsnavnene. De ligger som sagt på sitt toppunkt med 1,2 % i 1820-1909, og synker til 0,5 

% i periodene 1840-1849 og 1850-1859 før de tar seg litt opp igjen. I Perioden 1890-1899 kan 

vi se at de har steget til 1,0 %, før de så går nedover igjen mot århundreskiftet. Dette er en 

utvikling vi regner med også vil fortsette på 1900-tallet.  

 

De nordiske navnene er det som erstatter de bibelske navnene. De nordiske navnene er på veg 

ned frem til perioden 1840-1849 da den relative frekvensen ligger på 6,7 %. I perioden 1850-

1859 kan vi se at navnene blir litt populære, men har en nedgang igjen til perioden 1860-

1869. Da ligger de på sitt laveste punkt med 5,2 %. Etter dette øker de nordiske 

mannsnavnene voldsomt og blir veldig populære mot slutten av 1800-tallet og videre på 

1900-tallet. Vi kan se at de er på topp i perioden 1900-1909 med 29,0 %, som skyldes den 

nordiske navnerenessansen.   

 

Figur 15 viser at de bibelske navnene er på veg ned på 1800-tallet. Moveringer har aldri vært 

særlig populært hos menn, så de ser vi ekstremt lite til. De bibelske navnene blir erstattet av 

de nordiske navnene mot midten av 1800-tallet, og som i likhet med de nordiske 

kvinnenavnene, stiger mot århundreskiftet. De nordiske navnene regner vi med vil være 

veldig populære videre på 1900-tallet.  

 

Vi ser altså samme tendens både for kvinnenavn og mannsnavn. De bibelske navnene er på 

veg ned. Det er en navnemote som blir erstattet av de nordiske navnene som har en renessanse 

mot midten av 1800-tallet og stiger voldsomt i popularitet da. De bibelske navnene regner vi 

med vil gå videre ned på 1900-tallet, mens de nordiske navnene stiger. Vi kan altså se en 

popularitetsendring av fornavnsskikken på midten av 1800-tallet som er veldig viktig for 

videre utvikling av navnemønstret på 1900-tallet. Mannsnavn som er moveringer er så få at 

dette kan vi ikke kalle en navnemote. 

 

 

  



!<D! !

9 Didaktisk perspektiv 
 

Innledningsvis nevnt jeg at denne avhandlinga skal ha et didaktisk perspektiv, noe som jeg 

presenterer i dette kapitlet. Jeg vil holde dette perspektivet på 8.-13. trinn med tanke på at 

dette er en mastergradsavhandling i et utdanningsprogram som tar sikte på dette trinnet. Først 

vil jeg  presentere min påstand, noe som jeg vil belyse ut fra kapittel 9; navn har en viktig og 

særegen plass i språket.  

 

Jeg vil under punkt 9.1 si litt om navnegransking som en del av norskfaget, samtidig som jeg 

vil se på hvilke kompetansemål fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) vi kan 

anvende til navnegransking i skolen. I punkt 9.2 vi jeg se på hvordan en kan gjennomføre 

navnegransking i undervisningen, samt at jeg vil påpeke et tverrfaglig aspekt ved emnet.    

 

Før jeg ser på navnegransking i forhold til norskfaget, vil jeg si litt om hva didaktikk er, samt 

hva norskfaget inneholder. I fagdidaktikk plasserer en seg på et utgangspunkt der en får 

overblikk over, vurderer og diskuterer fagets innhold og arbeidsmåter (Smidt 2009a: 14). I 

LK06 står det at norskfaget er et sentral fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og 

identitetsutvikling. Som lærer i dette faget vil det være viktig å reflektere over dette når en 

skal undervise i et flerkulturelt samfunn hvor alle lever med bakgrunn i ulike språk. Smidt 

(2009a) peker på at det spesielle med norskdidaktikk er at det ikke bare er et fag en lærer noe 

om norsk, men også at språk og tekst er en svært viktig del av faget. Tekst og språk spiller en 

dobbeltrolle i dette faget i forhold til de andre fagene, og fungerer både som studieredskap og 

studieobjekt.  

 

En kan også spørre seg hva slags fag norsk er i skolen? Norsk har tidligere blant annet blitt 

kalt et identitetsfag, opplevelsesfag, danningsfag og kulturfag. Smidt (2009b) peker på at det 

er viktig at dette oppfattes som viktige dimensjoner i faget. Jeg mener at hvis en setter fokus 

på navnegransking i norskfaget, vil kultur- og identitetsdimensjonen være viktig. Kultur er 

svært viktig i dagens samfunn. Vi er, som de aller fleste andre samfunn, kulturelt sammensatt. 

I LK06 snakkes det om ”kulturforståelse”. Det dreier seg om de internasjonale perspektivene, 

som kan bidra til å utvikle vår kulturforståelse, respekt og toleranse ovenfor andre mennesker 

og kulturer. Språksituasjonen i dagens samfunn preges av kulturutveksling og 

kommunikasjon på tvers av grenser, noe som en tydelig kan se i det emnet som jeg har jobba 

med i denne avhandlinga.  
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Jeg kan også nevne at læreplanen i norsk har blitt revidert. Det er kommet en ny utgave av 

læreplanen høsten 2013. I denne revideringen har de gjort endringer av fagets inndeling i 

hovedområder og tydeliggjort norskfagets særskilte ansvar for grunnleggende ferdigheter i 

skriving og lesing. Det er også gjort noen endringer i bredde og omfang av læreplanen. Jeg 

har naturligvis i denne avhandlinga tatt utgangspunkt i den ”nye” læreplanen. Denne tredde i 

kraft fra 01.08.2013.  

 

9.1 Navnegransking i norskfaget 
!
Først og fremst er det viktig å få på plass hva et navn egentlig er. Alle har et forhold til navn, 

til sitt eget og til de omkring seg. Når det gjelder personnavn har alle individ et eget navn, noe 

som gjør at vi lett kan skille mellom flere personer. Stedsnavn er også veldig sentrale med 

tanke på at vi da lett kan vite hvor en eksakt plass er. De fungerer i språket vårt som en slags 

”merking” på bestemte individer eller områder. Bruken av navn sier også litt om enkelte 

personers kulturelle påvirkning, ut fra hvilket navn de gir sitt barn. Et eksempel på dette kan 

være at en setter et bibelsk navn på sitt barn ut fra sin trosretning. Jeg vil igjen henvise til Lars 

Eirik Dahlbergs mastergradsoppgave (2010) som tar for seg det geografiske og sosiologiske 

perspektivene når det gjelder de nordiske navnene.  

 

Navnegransking har kanskje ikke vært et sentralt tema å jobbe med i norskfaget. Grunnen har 

nok vært at en kanskje tenker at emnet henger veldig i løse lufta og bare blir et slags ”moro-

emne” som i liten grad gir kunnskapspotensiale og en uklar sammenheng med de andre 

språktemaene i faget (Otnes 1995:16). Det er ikke mye litteratur å finne om navnegransking i 

skolesammenheng, nettopp på grunn av at dette ikke har vært et tradisjonelt tema å jobbe 

med.   

 

Læreplanen i norsk er delt inn i tre hovedområder: muntlig kommunikasjon, skriftlig 

kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Om vi holder perspektivet på navnegransking, 

er det hovedområdet språk, litteratur og kultur som er mest interessant med tanke på at en her 

skal se endring av tekst og språk over tid. Denne avhandlinga viser godt at navnetrender 

endrer seg over tid, og en burde finne kompetansemål innenfor dette hovedområdet som 

passer bra til navnegransking. Det er ingen kompetansemål som knytter seg til navn spesielt. 

Derfor blir denne delen også en øvelse av hva man som lærer kan tolke inn i de ulike 

kompetansemålene.  
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Det er noen kompetansemål som egner seg godt til å inkludere navnegransking. Etter Vg1 

studieforberedende utdanningsprogram er det ett kompetansemål som jeg mener passer bra til 

dette emnet:  

• gi eksempler på flerspråklighet og drøft fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn 
(LK06: Læreplan i norsk)   

 
 

Språkkontakt og påvirkning fra utlandet har ført til at vi har blitt påvirka på forskjellige 

områder i språket vårt, som blant annet ved navnetrender. Eksempler på dette er to av de 

navnetypene som jeg har undersøkt i denne avhandlinga, bibelske kvinnenavn og –ine-moten. 

Dette er et godt eksempel på en form for flerspråklighet. Kulturell samhandling med andre 

kulturer kan føre til språklige endringer, som gjenspeiler seg i navnebruken. Dette vil være et 

aktuelt tema å jobbe med på Vg1.  

 

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram er det ett kompetansemål som kan være 

aktuelt å bruke i forhold til navnegransking. Det lyder slik:  

• beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster 
fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster  
(LK06: Læreplan i norsk) 

 

Navnegransking kan gjerne kobles opp mot sentrale tekster fra nasjonsbyggingsprosjektet, 

som er et sentralt tema i læreplanen i norsk. I forbindelse med dette kan en holde fokus på de 

nordiske navnene, som jeg i denne avhandlinga har belyst under kapittel 7. Ideologiske og 

kulturelle strømninger har påvirka navnebruken. Navn inngår i språkkulturen, og 

navnemotene endrer seg etter hvilken kultur som er rådende i landet. Om en ser tilbake med et 

historisk blikk, kan vi for eksempel trekke frem tiden da kirka og den klassiske kulturen var 

rådende i landet. Da ble de bibelske navnene populære i Norge. Da den amerikanske og 

engelske kulturen ble rådende som kulturell norm, var de engelske navnene sentrale. De 

nordiske navnene ble populære fra ca. 1840, da nasjonalromantikken blomstret. En kan få en 

spennende diskusjon blant elevene når vi setter fokus på at Norge stadig får flere med 

utenlandsk bakgrunn. Hvordan vil dette påvirke navnekulturen i fremtiden? 

 

Ut fra de to kompetansemålene fra Vg1 og Vg2 som jeg har kommet inn på over, kan en 

tydelig se at navnegransking godt egner seg som tema å jobbe med ut fra hva elevene skal 

kunne etter at en har satt opp et undervisningsopplegg ut fra disse kompetansemålene.  
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9.2 Hvordan arbeide med navnegransking?   
!
I den generelle delen av læreplanen (LK06) legges det vekt på at elever skal ha opplæring mot 

en vitenskapelig tenkemåte. I LK06 står det følgene i den generelle delen av læreplanen:  
 Øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte krever trening av tre egenskaper: 

• evnen til undring og å stille nye spørsmål 
• evnen til å finne mulige forklaringer på det en har observert, og  
• evnen til gjennom kildegransking, eksperiment eller observasjon å kontrollere om 

forklaringene holder 
 
Både ved eksempler og praksis bør opplæringen gi erfaring med disse tre trinnene i forskning 
– som nettopp svarer til barn og unges naturlige vitebegjær: å gjøre iaktakelser, å søke og finne 
forklaringer, å se implikasjoner og prøve holdbarhet (LK06: Den generelle delen av 
læreplanen) 

 
 

Med utgangspunkt i disse målformuleringene kan navnegransking på lik linje med annen 

språkforskning være gode arbeidsmåter slik at elevene kan få trening i en vitenskapelig 

tenkemåte. I grunnskolen kan for eksempel en klasse ha et lite prosjekt hvor de skal finne 

opprinnelse og betydning til et eller flere navn, mens man i videregående skole kan ha litt 

større prosjekter om personnavnsgransking eller stedsnavnsgransking med et større materiale.  

I læreplanen i norsk er det to store kompetansemål som krever utvikling av den vitenskapelige 

tenkemåten. Etter 10. årstrinn står det følgene: 

  

 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 
 […] 

• presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne 
eller et språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne (LK06: Læreplan i norsk) 

 
Det andre store målet er et kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, 

hvor det står følgene:  

  
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:  
 […] 

• gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller 
annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov (LK06: 
Læreplanen i norsk) 

 
 
Begge de sistnevnte mål krever at elevene gjennomfører et større arbeid hvor den 

vitenskapelige tenkemåten er viktig.21 I disse to fordypningsoppgavene er navnegransking et 
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tema som egner seg godt å arbeide med som et språklig tema i norskfaget. Den metoden en 

bruker ved navnegransking, kan være veldig aktuell å legge i en undervisningssammenheng.  

 

Som jeg tidligere har nevnt skal jeg i denne avhandlinga også ha et tverrfaglig perspektiv. Jeg 

tenker her fortrinnsvis på historiefaget, siden dette er mitt andre fag i det 

utdanningsprogrammet som jeg avlegger denne avhandlingen for. Historiefaget er aktuell i 

denne sammenhengen på grunn av at faget gir konteksten til de enkelte periodene, som kan 

være en viktig forutsetning for å forstå fenomener i navneutviklinga. Et eksempel kan være 

utviklinga av de nordiske navnene når nasjonalromantikken blomstret. Vi hadde da vært i 

union med Danmark og det var viktig å bygge opp landet som en egen nasjon. De nordiske 

navnene gjenoppstod som en del av denne prosessen. Ved å bruke historiefaget, som også i 

likhet med norsk er et fellesfag i videregående skole, kan en lett gi en historisk forklaring på 

de enkelte periodene i navneutviklinga.  

 

Et annet fag som også lett lar seg kombinere med norskfaget i en 

navnegranskingssammenheng, er matematikk. Dette er aktuelt dersom elevene har et stort 

materiale til navnegranskinga. Da vil elevene kunne bruke sine ferdigheter fra matematikk for 

å forstå norskfaget. Vi kan også fra den generelle delen i læreplan se at det å kunne regne er 

en av de grunnleggende ferdighetene som elevene skal ha opplæring i, og dette skal gjenspeile 

seg i alle fag. I norskfaget vil dette si at en skal kunne lese et matematisk språk for å forstå 

norskfaget. Dette kan for eksempel være gjennom at elevene skal kvantifisere og beskrive 

materialet som de bruker i navnegransking.  

 

De målene som jeg har sett på, viser hvordan navn kan inngå som et element i 

språkkunnskapen i hovedområdet språk, litteratur og kultur. Navnegransking kan inngå på 

ulike områder og trinn i skolen, og det kunne i større grad vært brukt i skolesammenheng med 

tanke på dette både er et spennende og mangfoldig tema som vil fange inn alle elever i en 

klasse, uansett hvilket årstrinn de er ved. Hildegunn Otnes har pekt på potensialer ved navn i 

skolen, og at navn ender opp med noe artig, som ikke blir relatert til et språkemne (Otnes 

1995:16). Det har nok vært slik at en ikke har tatt seg tid til å undervise noe særlig grundig 

om navn i norsk med tanke at faget er så presset med så mye forskjellige emner som elevene 

skal innom i løpet av året. Navnegransking har nok vært et tema som har blitt behandlet 

veldig overflatisk i norsk. Ut fra de kompetansemålene som jeg har presentert i punkt 9.1 og 

9.2, kan en se at navnegransking lett lar seg inkludere i norskfaget. Jeg mener at dette er et 
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emne som er viktig å vite noe om, med tanke på at det er en viktig del av språkhistoria og har 

også i dagens samfunn svært mye å si.  
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10 Avslutning 
!
Formålet med denne avhandlinga har vært å gi et bilde over hvordan popularitetsutviklinga 

for kvinnenavn og mannsnavn har vært i Sør-Troms i perioden 1820-1909.  

 

Navnematerialet er hentet fra folketellingene 1865, 1900 og 1910. Det inneholder 37.890 

kvinnenavn og 39.538 mannsnavn. To viktige statistiske begreper som er brukt i min 

avhandling er absolutte frekvenser og relative frekvenser. Bruken av relative frekvenser er 

viktig når vi skal sammenligne utviklinga av navnemønstret i flere perioder, fordi denne 

termen tar hensyn til ulikt folketall i de periodene som skal sammenlignes. 

 

I min avhandling har jeg konsentrert meg om de tre mest interessante navnetypene som en 

kan se i mitt materiale i perioden som jeg undersøker. Jeg har satt fokus på bibelske navn, 

moveringer og nordiske navn. Grunnen til at jeg har valgt å holde fokus på disse navnetypene 

er for at det er disse som er mest populære, samt at vi ser tydelig den endringa som har vært i 

navnemoten i perioden som jeg undersøker. Den mest omfattende navnekategorien som jeg 

tar for meg i denne avhandlinga er moveringer. For kvinnene har jeg delt inn denne 

navnetypen i forskjellige grupper etter hvilket suffiks navnet har. 

 

Jeg har hatt noen hypoteser for hvordan navnetypene skal ha utviklet seg. Jeg antok at de 

bibelske navnene skal ha stått veldig sterkt på 1700-tallet og hatt sitt toppunkt på begynnelsen 

av 1800-tallet med tanke på at Bibelen på dette tidspunktet var den mest leste boka. Også 

moveringene antok jeg skulle være populære på 1700-tallet og ha sitt toppunkt i løpet av 

1800-tallet. Tidligere forskning viser at moveringer er en navnemote som er spesiell for 

kvinner, og jeg venta at de ikke vil være særlig populære for menn. Jeg antok at både bibelske 

navn og moveringer vil synke i popularitet mot slutten av 1800-tallet, og bli erstattet av andre 

navnemoter. De nordiske navnene gjør seg gjeldene fra rundt midten av 1800-tallet på grunn 

av den nordiske navnerenessansen. En regner derfor med at de nordiske navnene vil erstatte 

blant annet de bibelske navnene og moveringene rundt midten av 1800-tallet.    
 
Jeg vil nå oppsummere hvordan de tre navnetypene utvikler seg i de forskjellige periodene for 

kvinner og menn i tidsrommet 1820-1909.  
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De bibelske navnene har på 1700-tallet vært populære (Kruken 1982: 58 i NPL I). Vi kan se 

at de står sterkt både for kvinner og menn. Studerer en tabell 6 og figur 3 kan en se at 

mannsnavnene hele tiden ligger over kvinnenavnene. Kvinnenavnene når sin popularitetstopp 

i perioden 1830-1839, mens mannsnavnene har sin popularitetstopp i perioden 1820-1829. 

Etter at de bibelske navnene har nådd sin toppunkt, kan vi se at de synker i popularitet videre 

på 1800-tallet og de er begge på sitt laveste punkt når vi har gått forbi århundreskiftet.  

 

Moveringene utvikler seg slik jeg antok i min hypotese. Dette er en navnemote for kvinnene. 

Mannsnavnene har ut fra tabell 19 og figur 10 veldig få tilfeller av moveringer i forhold til 

kvinnenavnene. Moveringer blant kvinnenavn har jeg delt opp i fire grupper etter hvilket 

suffiks navnet har. Vi kan finne –ine/–ina-navn, –a-navn, –e-navn, samt restklassen. 

Moveringer, generelt sett for kvinner, når sitt toppunkt i perioden 1860-1869. Etter dette kan 

vi se at de synker jevnlig mot århundreskiftet. Dette er en utvikling som vi regner med vil 

fortsette på 1900-tallet.  

 

Når det gjelder de nordiske navnene, kan en ut fra tabell 24 og figur 13 se at de har veldig 

lave frekvenser den første delen av 1800-tallet, både for kvinner og menn. De blir først 

populære fra perioden 1860-1869. De når sitt toppunkt i den siste perioden, 1900-1909, både 

for kvinner og menn. Dette er på grunn av den nordiske navnerenessansen som gjorde seg 

gjeldende fra rundt midten av 1800-tallet, og erstattet blant annet de bibelske navnene og 

moveringene.  

 

Vi kan altså se at mine hypoteser om navneutviklingen stemte. De bibelske navnene og 

moveringene når sin popularitetstopp i løpet av 1800-tallet. Det stemte også at moveringer 

ikke er en navnemote for menn. Når det gjelder hypotesen angående de nordiske navnene, kan 

vi se at denne også stemte. De blir populære rundt midten av 1800-tallet og stiger voldsomt 

mot århundreskiftet. Popularitetsutviklinga for de forskjellige navnetypene er stort sett felles 

både for kvinnenavn og mannsnavn om en ser bort fra moveringene.  

 

 I tillegg til den rent navnefaglige delen, skulle også denne avhandlinga ha et fagdidaktisk 

perspektiv. I denne delen har jeg sett på hvordan undersøkelser av navn kan kobles opp mot 

norskfaget i ungdomsskolen og videregående skole. Dette har jeg gjort ved å se på 

læreplanens kompetansemål med fokuset på navnegransking. Jeg har også sett på det 

tverrfaglige potensialet som ligger ved dette temaet. Min konklusjon er at navnegransking er 
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et velegnet tema både for norskfaget og for et tverrfaglig samarbeid med andre fag, som for 

eksempel historie og matematikk. Navnegransking kan øke elevenes forståelse av 

språkhistorie, utfylle den kulturelle dimensjonen i faget, samt bidra til et samarbeid med fag 

som tradisjonelt har en viss avstand fra hverandre.  
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Vedlegg 1: Kvinnenavn i Sør-Troms 1820-1909 – Fullstendig liste 
 
!
! \7+08,3!
! \7+08,+!
2Yb! \7+0/",+!
! \7+06,!
2Yb! \7+./",3!
2Yb! \7+./",+!
UMU! \7"43+0!
! \7"4+0!
UMU! \?3!
! \?+03"?+!
! \?+0+!
! \?+0+"?3!
! \?+0+"?+!
! \?+0B+"?!
! \?+0B+"?+!
! \?+0"?3!
! \?+0"+!
! \?+0",+!
! \?+0A-!
! \?+0A-+!
! \?+,+!
! \?",3!
! \?",+!
! \?0+"?+!
2Yb! \?0"?3!
2Yb! \?8F",+!
2Yb! \?80F",3!
2Yb! \?80F",+!
2Yb! \?.+3,3!
2Yb! \?."3,3!
2Yb! \?."3,+!
2Yb! \?."3,,3!
2Yb! \?."3,,+!
2Yb! \?."+00+!
! \43!
! \43.?3!
! \43/+!
! \4?3!
! \4+.?3!
! \443!
! \4,3!
! \4,+-!
! \4,+/3!
! \4,+/+!
! \4,"!
! \4,"-!

2Yb! \4,8.+!
! \4,W!
! \48/!
! \48/+!
2Yb! \46-/3!
! \9">+!
2Yb! \9-+0"3!
2Yb! \9-+0"+!
! \03"?3!
! \03,?3!
! \073.3!
2Yb! \07+./3!
2Yb! \07+./+!
2Yb! \07+./",3!
2Yb! \07+./",+!
2Yb! \07",+!
! \0?"-!
! \0+"?3!
2Yb! \0+9-3,?.3!
2Yb! \0+9-3,?.+3!
! \0+,3!
! \0+/!
! \0+//!
! \0+//3!
! \0+//+!
2Yb! \0F3!
1Y`I!\0FB"0?!
! \0FB"0?+!
2Yb! \0F"!
2Yb! \0F"+!
1Y`I!\0F"0?!
2Yb! \0F",3!
2Yb! \0F",+!
2Yb! \0F.+?3!
! \0F."?3!
1Y`I!\0F.6,!
! \0F.W?3!
! \0F.W?+!
! \0B"0?!
! \0"?3!
! \0"?+!
! \0"+!
2Yb! \0"9-3,?.3!
! \0",+!
! \0"-+!
! \00W!
! \0>3!

! \0/",+!
2Yb! \0/8,3!
1Y`I!\0#B"0?!
! \0#B"0?3!
! \0#B"0?+!
! \0#"?3!
1Y`I!\0#"0?!
! \0#"0?3!
! \0#"0?+!
2Yb! \0#",+!
! \0#".3!
! \0W?3!
! \>30"3!
! \>30"+!
! \>3,?3!
! \>3,?+!
! \>3,43!
1Y`I!\>7HA.4!
! \>7.8-"3!
! \>"?3!
! \>"0"+!
! \>",3!
! \>",?3!
! \>",?+!
! \>",+!
! \>W!
! \,3!
2Yb! \,?",3!
2Yb! \,?8.3!
2Yb! \,?8.+!
! \,?.+!
2Yb! \,?.+3!
! \,?."3!
2Yb! \,?."3,,3!
2Yb! \,?."+//+!
2Yb! \,?.",+!
! \,+!
! \,4B"0?+!
! \,",3!
! \,",+!
! \,93!
! \,,!
! \,,3!
1Y`I!\,,7HA.4!
! \,,+!
! \,,+//+!
2Yb! \,,F",+!
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1Y`I!\,,F."?!
! \,,"!
! \,,"+!
! \,,"9+,!
! \,,W!
! \,8.3!
2Yb! \,/",+!
2Yb! \,/8,3!
2Yb! \,/8,+!
2Yb! \,/8,+//3!
2Yb! \,/8,+//+!
2Yb! \,/8,"3!
2Yb! \,/8,"+!
! \.?3!
2Yb! \.+,/",+!
! \."3,9+,!
2Yb! \.>",?3!
1Y`I!\.,3!
! \.,0"?3!
2Yb! \.,80?3!
2Yb! \.,/",+!
2Yb! \.8,"3!
2Yb! \.8,"+!
1Y`I!\-7HA.4!
! \-+!
! \-F."?!
! \-034!
1Y`I!\-0364!
2Yb! \-8.3!
! \-.6,!
! \--+0!
1Y`I!\-/3!
1Y`I!\-/."?!
! \-#+"4!
1Y`I!\6?!
1Y`I!\6?B"0?!
1Y`I!\6?,W!
2Yb! \646-/3!
2Yb! \646-/+!
2Yb! \646-/",+!
! \6.+0"3!
! \6.+0"+!
! \6.8.3!
! U3993!
! U3,4?8.3!
! U3.3!
! U3.3?",3!
! U3.73.3!
! U3.7.3!

! U3.7.8!
! U3.7.6!
2Yb! U3.+,/",+!
2Yb! U3.B3.?",+!
! U3.8/+3!
! U+3/+!
! U+44W!
! U+993!
! U+003!
2Yb! U+,?"993!
2Yb! U+,?"9/3!
2Yb! U+,?"9/+!
2Yb! U+,?",+!
2Yb! U+,+?"9/+!
! U+,,W!
2Yb! U+,/",+!
1Y`I!U+.3!
! U+.?",+!
2Yb! U+.+,B3.?3!
2Yb! U+.+,B3.?",+!
2Yb! U+.+,/",+!
! U+.+/!
! U+.+/",+!
! U+.4+0"3!
! U+.4+//3!
! U+.4+//+!
! U+.4F."?!
1Y`I!U+.4B"0?!
! U+.4"//3!
! U+.4"//+!
1Y`I!U+.40"8/!
1Y`I!U+.40H8/!
! U+.40H8//+!
! U+.4,W!
! U+.48//+!
1Y`I!U+.4/8.3!
2Yb! U+.B3.?",+!
! U+."/!
! U+."/+!
1Y`I!U+.08//+!
2Yb! U+.,3!
2Yb! U+.,?",+!
2Yb! U+.,B3.?3!
2Yb! U+.,B3.?",+!
2Yb! U+.,",+!
2Yb! U+.,0",+!
2Yb! U+.,/",!
2Yb! U+.,/",3!
2Yb! U+.,/",+!

! U+.,W!
! U+.-/+!
! U+./3!
! U+./+!
! U+./+3!
! U+./"0?+!
! U+./",3!
! U+./",+!
! U+/-"+!
! U+/-W!
! U+//3!
! U+//+!
! U+//W!
! U"3/3!
! U"443!
! U",3!
! U".4+//3!
! U".4+//+!
! U".4"/!
! U".4"//3!
! U".4"//+!
! U"."/!
! U"./+!
! UH3.,B"0?!
! UH+.408//3!
1Y`I!UHA.4!
! UHA.4B"0?!
! U84,"0?!
! U8993!
! U80!
! U80?+#",+!
! U80+//3!
! U80+//+!
! U8.3,,+!
2Yb! U8.?+3!
1Y`I!U8.4B"0?!
! U8.4B"0?+!
1Y`I!U8.4"0!
2Yb! U8.4",+!
1Y`I!U8.4,W!
! U.+//3!
! U."/!
! U."/3!
1Y`I!U.W,B"0?!
! U.W,B"0?3!
2Yb! UE.3,,3!
2Yb! UE.3,,+!
2Yb! UE.?3,3!
2Yb! UE.?3,,3!
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2Yb! UE.?3,,+!
! UE.?B"0?!
2Yb! UE.,3!
2Yb! UE.,/",+!
! cB30+//+!
! cB308//+!
! cB3.08//3!
! cB3.08//+!
! cB3.0W!
! cB+.08//+!
! I34>3.!
1Y`I!I34,W!
1Y`I!I34.6,!
! I3078.4!
2Yb! I3,+09+,!
2Yb! I3,B"0?3!
2Yb! I3,B"0?+!
2Yb! I3,"+00+!
2Yb! I3,"09+,!
2Yb! I3#+?"3!
2Yb! I3#"?3!
2Yb! I3#",+!
! I+B3.?3!
! I+00+-!
! I+>3,?3!
2Yb! I+8?8.+!
2Yb! I+8.43!
! I+-"?+."3!
! I"3,+!
2Yb! I"?."993!
2Yb! I"?."99+!
! I"B3.?3!
! I",3!
! I",+!
! I"#+./!
! I8.3!
! I8.?+3!
! I8.?"!
! I8.+/!
! I8."-!
! I8.8/3!
! I8.8/+3!
! I8./3!
! I8./+!
! I8./+3!
! I6,"?3!
! ]773!
2Yb! ]7+./",+!
! ]??3!

! ]??W!
! ]?+",+!
! ]?+0!
! ]?+0W!
2Yb! ]?+#3.?3!
2Yb! ]?+#3./",+!
2Yb! ]?+#",3!
2Yb! ]?+#",+!
2Yb! ]?"3,,3!
! ]?",3!
! ]?",+!
! ]?"/!
! ]?0"!
UMU! ]?,3!
! ]?,W!
2Yb! ]?."99+!
2Yb! ]?#3.?3!
2Yb! ]?#3.?",+!
2Yb! ]?#",3!
2Yb! ]?#",+!
! ]F.8-",+!
2Yb! ]4+./3!
! ]4/+!
2Yb! ]"0+.",+!
2Yb! ]"0+./",+!
1Y`I!]",3.!
2Yb! ]",3.3!
! ]",W!
2Yb! ]"#",+!
! ]03,?3!
1Y`I!]0?7HA.4!
! ]0?+#",+!
! ]0?",+!
! ]0?"-!
1Y`I!]0?."?!
! ]0+3!
! ]0+,!
! ]0+,3,,3!
! ]0+,+!
! ]0+,8.!
! ]0+,8.3!
! ]0+8,8.!
! ]0+8,8.3!
! ]0+8,8.+!
2Yb! ]0+.",+!
2Yb! ]0+/",+!
! ]0+#"?+!
2Yb! ]0+#",+!
! ]0F."?!

! ]0F."?3!
! ]0F.W?3!
! ]0"!
! ]0"3!
! ]0"3,,3!
1Y`I!]0"?3!
1Y`I!]0"?+!
! ]0",!
! ]0",3!
! ]0",+!
! ]0"-3!
! ]0"-37+/!
! ]0"-+!
! ]0"-+3!
! ]0"-+7+/!
! ]0"#3!
! ]0"#+!
! ]003!
! ]00+!
! ]00+,!
! ]00"-!
! ]00"-+.!
! ]00W!
! ]0>",3!
! ]0>",+!
! ]08,+!
! ]0-3!
! ]0-+!
! ]0-W!
! ]0/8,3!
! ]0#"?3!
! ]0#"?+!
! ]0#",+!
! ]0#".3!
! ]0W!
! ]0W?"3!
! ]>30"+!
! ]>3,?3!
! ]>+?3!
! ]>+0"!
2Yb! ]>+0"3!
2Yb! ]>+0"+!
! ]>+0W!
! ]>+.+,-+!
! ]>+.+,/-+!
2Yb! ]>"0?3!
2Yb! ]>"0+!
2Yb! ]>"0"3!
2Yb! ]>"0"+!
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! ]>"0W!
2Yb! ]>",3!
! ]>",?3!
! ]>>3!
! ]>>W!
! ],3!
! ],43!
1Y`I!],4+78.4!
! ],4+0!
1Y`I!],4+.!
1Y`I!],4."?!
2Yb! ],89",+!
2Yb! ]."93!
2Yb! ]."9+!
2Yb! ]."993!
2Yb! ]."99+!
2Yb! ].",+!
! ].03!
2Yb! ].03,?3!
! ].0W!
! ].>+4E.?!
! ].,3!
2Yb! ]-+9",+!
2Yb! ]-+.",+!
2Yb! ]-"3,,3!
! ]-",3!
! ]->+.30?3!
! ]-/+.!
2Yb! ]-/",+!
! ]/+0!
! ]/B+0!
! ]/"0!
! ]64+,"3!
! ]64+,"+!
! ]6030"+!
UMU! ]#3!
2Yb! ]#30?3!
! ]#3,?3!
! ]#3,,3!
2Yb! ]#3.3!
2Yb! ]#3.?3!
! ]#+0",+!
! ]#+.",+!
! ]#.",+!
! ]#W!
! V3,,W!
! V+>",3!
2Yb! V+.?",3,?3!
2Yb! V+.,3,?3!

! V"3!
2Yb! V"0",+!
2Yb! V"0"PP3!
! V",3!
! V",+!
2Yb! V0+>",+!
! V08.3!
! V08.+,-!
2Yb! V08.+,/",+!
2Yb! V08.",+!
! V.3,-"-93!
! V.3,-"-9+!
2Yb! V.3,-W!
2Yb! V.+?+."993!
2Yb! V.+?+."99+!
2Yb! V.+?.+99+!
2Yb! V.+?."93!
2Yb! V.+?."9",+!
2Yb! V.+?."993!
2Yb! V.+?."99+!
1Y`I!V."?3!
! V."?0364!
2Yb! V."?.+99+!
2Yb! V."?/H8F3!
! V.W?3!
1Y`I!V.AW?"-!
2Yb! Q37."+003!
2Yb! Q37."+00+!
! Q3003!
! Q3.?3!
! Q+3!
2Yb! Q+B3.?3!
2Yb! Q+B3.?",+!
! Q+>",3!
! Q+>",+!
! Q+,"3!
! Q+,-#+"3!
2Yb! Q+8.43!
2Yb! Q+8.4"3!
2Yb! Q+8.4"+!
2Yb! Q+8.4",+!
2Yb! Q+.3?",+!
1Y`I!Q+.?!
! Q+.?3!
! Q+.?",+!
! Q+.?W!
2Yb! Q+.B3.?3!
2Yb! Q+.B3.?",+!
! Q+-",+!

! Q",3!
! Q",+!
! Q"-9+!
! Q"-9+0!
! Q"-9+,!
! Q"//3!
! QH+.3?",+!
2Yb! QH+.?",+!
2Yb! QH+.>",+!
2Yb! QH+./+0"+!
2Yb! QH+./",3!
2Yb! QH+./",+!
! QH+./.6?!
! QH+./.6?+!
! QH+-9+,!
1Y`I!QHA."!
1Y`I!Q8003!
! Q8003?",+!
! Q800"#3!
! Q8//0"7+!
2Yb! Q.+4",3!
2Yb! Q.+4",+!
! Q.+/+!
! Q."!
1Y`I!Q.8!
2Yb! Q6?7+./",+!
1Y`I!Q6?0364!
2Yb! Q6?>",?3!
1Y`I!Q6?,W!
1Y`I!Q6?."?!
! Q6?.6?3!
1Y`I!Q6?.6,!
! Q60?"-!
! Q6003!
! Q60078.4!
! Q600"!
2Yb! Q6,?3!
2Yb! Q6,?3.",+!
2Yb! Q6,?+.",+!
2Yb! Q6,?",+!
2Yb! Q6,,3.?3!
2Yb! Q6,,3.",+!
1Y`I!Q6,,78.4!
1Y`I!Q6,,+0!
! Q6,,+0"3!
! Q6,,+0"+!
2Yb! Q6,,+.3!
2Yb! Q6,,+.",+!
2Yb! Q6,,+#3!
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! Q6,,B3.?3!
1Y`I!Q6,,B"0?!
! Q6,,B"0?3!
! Q6,,B"0?+!
1Y`I!Q6,,"0!
1Y`I!Q6,,0364!
2Yb! Q6,,#30?3!
1Y`I!Q6,,#8.!
1Y`I!Q6."!
! Q6.",3!
! Q6.",+!
1Y`I!Q6.8!
2Yb! Q6-/3!
2Yb! Q6-/3#3!
2Yb! Q6-/",+!
1Y`I!QW?3!
! *343!
UMU! *343.!
2Yb! *3473.3!
2Yb! *3473.?3!
2Yb! *34",+!
2Yb! *34,W!
1Y`I!*30?"-!
1Y`I!*30?W-!
! *30F"+!
2Yb! *30F.+?3!
1Y`I!*30F."?!
! *30F."?3!
1Y`I!*30F.W?!
1Y`I!*304+.?!
1Y`I!*304H+.?!
1Y`I!*300"-!
! *300W!
2Yb! *30#8.?",+!
! *3,+//+!
! *3,9+,!
UMU! *3,,3!
! *3,,+!
! *3,,W!
2Yb! *3,-+,+!
2Yb! *3,-"+!
2Yb! *3,-",3!
2Yb! *3,-",+!
2Yb! *3.30?3!
2Yb! *3.3,?3!
! *3.?3!
! *3.?",+!
! *3.?"-!
! *3."+//+!

! *3."//+!
! *3.H+//+!
! *3.."+/!
! *3..W+//+!
! *3./8#"93!
! *3./#"?3!
! *+??3!
! *+?+#"4!
! *+?0W!
! *+?#"4!
! *+?#"9+!
2Yb! *+44+06,?3!
2Yb! *+44+06,?+!
1Y`I!*+"?+!
! *+0?3!
! *+0?6.!
! *+0+,!
! *+0+,3!
! *+0+,+!
! *+0F.+?!
! *+0F."?!
! *+0F."?3!
! *+0F.W?!
1Y`I!*+043!
! *+043.?3!
! *+00+78.4!
! *+00W!
! *+0>3!
! *+0>",3!
! *+0>",+!
! *+06F",+!
2Yb! *+0#",+!
2Yb! *+>",43!
2Yb! *+>>",43!
! *+,?+.+H+//+!
! *+,?.+H+//+!
! *+,?."+//+!
2Yb! *+,?."993!
2Yb! *+,?."99+!
! *+,?.W+//+!
! *+,,3!
2Yb! *+,,",43!
! *+,,W!
! *+,."+//!
! *+,."+//+!
2Yb! *+,."993!
2Yb! *+,."99+!
2Yb! *+,.W+//+!
1Y`I!*+.7HA.4!

1Y`I!*+.?"-!
! *+.0364!
2Yb! *+.>3,?3!
! *+./#"9!
2Yb! *"07+.4",+!
2Yb! *"07+./3!
2Yb! *"07+./",!
2Yb! *"07+./",+!
! *"078.4!
! *"0?3!
! *"0?+!
! *"0?+78.4!
! *"0?+43.?!
! *"0?+,?+!
2Yb! *"0?8.3!
! *"0?6.!
! *"0?6.3!
! *"0?6.+!
! *"0+,+!
! *"0F."?3!
! *"00W!
2Yb! *"0>3!
2Yb! *"0>3.3!
2Yb! *"0>",+!
! *"0#3.?3!
2Yb! *H30>3!
2Yb! *H+0>",+!
1Y`I!*HA.?"-!
! *8./+,-+!
! *60?3!
! *60?6.!
! M773!
! M?3!
! M??+!
! M?+#",+!
! M?."99+!
! M4,W!
! M93.3!
1Y`I! M0?."?!
! M0?6.3!
! M>+.+,/-+!
! M,3!
! M,3,?3!
! M,3,,3!
! M,?3!
! M,?+3,,+!
! M,?+>",+!
! M,?"3,3!
! M,?"3,+!
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! M,?"3,,3!
! M,?"3,,+!
! M,?"+!
! M,?",3!
! M,?",+!
1Y`I! M,43!
2Yb! M,47+.?3!
2Yb! M,47+.?",+!
2Yb! M,47+./3!
2Yb! M,47+./",3!
2Yb! M,47+./",+!
! M,478.3,,3!
1Y`I! M,478.4!
! M,478.4?",+!
1Y`I! M,4+!
2Yb! M,4+7+./",+!
1Y`I! M,4+7HA.4!
! M,4+78.3,,3!
1Y`I! M,4+78.4!
! M,4+78.43,,3!
! M,4+78.4/",3!
2Yb! M,4+7."9/",+!
1Y`I! M,4+4+.?!
! M,4+,+//+!
1Y`I! M,4+.!
! M,4+.3!
! M,4+.3,,3!
1Y`I! M,4+.?!
! M,4+.?3!
1Y`I! M,4+."?!
! M,4+./3!
! M,4+./+!
! M,4F."?3!
2Yb! M,4",+!
! M,4H+!
1Y`I! M,4H+.!
! M,4H+.?3!
! M,4."3,,3!
1Y`I! M,4."?!
1Y`I! M,46,,!
2Yb! M,4#30?3!
2Yb! M,4#30?+!
2Yb! M,4#3.?3!
2Yb! M,4#3.?+!
2Yb! M,4#3.?",+!
2Yb! M,4#3.,3!
2Yb! M,4#+.?",+!
1Y`I! M,4#"0?!
! M,4#"0?3!

! M.+,+!
! M.",+!
! M."-!
! M-37+003!
! M-37+00+!
2Yb! M-39",+!
2Yb! M-39/",+!
! M-3.+,+!
! M-3.",+!
! M-+0+!
! M-+.",+!
2Yb! M-.3+0",3!
2Yb! M-.3+0",+!
! M#3!
2Yb! M#3,?3!
2Yb! M#3,,3!
2Yb! M#3.?3!
2Yb! M#+.+,+!
2Yb! M#+.",3!
2Yb! M#+.",+!
2Yb! M#.",+!
! a346+//+!
! a39">3!
2Yb! a39873!
2Yb! a3987"3!
2Yb! a3987"+!
2Yb! a3987",3!
2Yb! a3987",+!
2Yb! a3980",+!
2Yb! a3,3!
2Yb! a3,?",3!
2Yb! a3,?",+!
! a3,+!
! a3,+//+!
2Yb! a3,,3!
2Yb! a3,,+!
! a3,,W!
! a+3,+//+!
2Yb! a+3,,3!
! a+B+.>",+!
! a+,3?",3!
! a+,?",+!
! a+,+?",+!
! a+,F."?3!
! a+,0",?+!
! a+,,"+!
! a+,,6!
! a+,,W!
2Yb! a+,-",!

2Yb! a+,-",3!
2Yb! a+,-",+!
2Yb! a+,-W!
! a+,/",+!
! a+80",+!
! a+.+>",+!
! a+//3!
! a+//+!
! a+#3,,3!
2Yb! a839">3!
2Yb! a839">+!
2Yb! a839",3!
2Yb! a839",+!
! a83,+//+!
! a87",+!
! a878.3!
2Yb! a8B3,3!
2Yb! a8B3,,3!
2Yb! a8B3,,+!
! a8937+/!
! a8937",+!
! a893>",+!
! a803,93!
! a80+//+!
! a8,343!
2Yb! a8,3/",3!
2Yb! a8,3/",+!
2Yb! a8,?",3!
2Yb! a8,?",+!
2Yb! a8,+003!
2Yb! a8,+/",3!
2Yb! a8,+/",+!
2Yb! a8,+//3!
2Yb! a8,+//+!
2Yb! a8,+//+3!
2Yb! a8,",3!
! a8,,+!
! a8,,"-!
! a8,,W!
2Yb! a8,-",3!
2Yb! a8,/",+!
! a8.?"-!
2Yb! a8.4",+!
1Y`I! a8.6,,!
2Yb! a8-3F",+!
2Yb! a8-+F3!
2Yb! a8-+F",!
2Yb! a8-+F",3!
2Yb! a8-+F",+!
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2Yb! a8-+F/",+!
2Yb! a8-+//+!
! a8-"+!
2Yb! a8-",+!
2Yb! a8-8F",+!
2Yb! a8-6F",+!
! a6?3!
UMU! a6?"/!
! a6?"//3!
! a6?"//+!
! a603,,+!
! a60"!
! a60"3!
2Yb! a60"3,+!
! a60"3,,3!
! a60"3,,+!
! a60"+!
! a60"+//+!
! a60",+!
2Yb! a6-/",3!
2Yb! a6-/",+!
2Yb! aA.4+,+!
2Yb! aA.4",3!
2Yb! aA.4",+!
1Y`I! aA.6,!
! 53"3!
! 53"-3!
! 53"/3!
! 53>"0?+!
! 53>"003!
! 53,+//+!
! 53,6//3!
! 53,6//+!
! 53.3,,3!
! 53.?3!
! 53.+003!
! 53.+00+!
! 53.+,!
! 53.+/+!
! 53."!
! 53.",!
! 53.",3!
! 53.",+!
! 53.03!
! 53.03,?3!
2Yb! 53.08//+!
! 53.,!
! 53.,+//+!
! 53.,W!

2Yb! 53.80",!
2Yb! 53.80",3!
2Yb! 53.80",+!
2Yb! 53.-P+./",+!
2Yb! 53-P3.3!
! 53/3.",3!
! 53/3.",+!
! 53/+3!
! 53/+.",+!
! 53/",93!
! 53/",9+!
! 53/.",3!
! 53/.",+!
! 53//W!
2Yb! 536.",+!
! 5+.-/+,!
! 5+.-/",!
! 5+.-/",3!
! 5">3!
! 5",3!
! 5".-+,!
! 5".-/+,!
! 5".-/+,3,,3!
! 5".-/"!
! 5".-/",!
! 5".-/",3!
! 5".-/",+!
! 5"//W!
1Y`I!5H+00364!
1Y`I!5H+00F."?!
1Y`I!5H+.0364!
! 5H+.-+,!
! 5H+.-/+,!
! 5H+.-/",!
! 5H+.-/",3!
! 5H+.-/",+!
! 503.3!
! 503.+!
! 503."-+!
! 503."--3!
! 503."--+!
! 5036?"3!
2Yb! 5036?",+!
2Yb! 5036-",3!
2Yb! 5036-",+!
2Yb! 5,6/"3!
2Yb! 5,6/",+!
2Yb! 5,6/-",+!
! 58,?3!

2Yb! 58,.3?",3!
2Yb! 58,.3?",+!
! 58,-/3,-+!
! 58,-/3,/",3!
! 58,-/3,/",+!
! 58,-/3,/-+!
! 58.3!
! 58.?8#3!
2Yb! 58.,+0"3!
2Yb! 58.,+0"+!
! 5.+803!
! 5.+80+!
! 5.+-/+,-+!
! 5.+-/"3,3!
2Yb! 5.+-/"3,+!
2Yb! 5.+-/"3,,3!
2Yb! 5.+-/"3,,+!
! 5.+-/",3!
! 5.+-/",+!
! 5."-!
! 5."-/3,3!
! 5."-/3,,3!
! 5."-/+3,+!
! 5."-/+3,,+!
! 5."-/+,!
2Yb! 5."-/+,-+!
! 5."-/"!
2Yb! 5."-/"3,3!
2Yb! 5."-/"3,+!
2Yb! 5."-/"3,,3!
2Yb! 5."-/"3,,+!
! 5."-/",!
! 5."-/",3!
! 5."-/",+!
2Yb! 5."-/8F3!
2Yb! 5."-/8FF3!
2Yb! 5."-/8FF+!
2Yb! 5."-/8F",3!
2Yb! 5."-/8F",+!
! 5E.#"0?+!
! O3"03!
! O300"!
! O300W!
! O3,3!
! O3,?3!
! O3.+,/",+!
! O3.",3!
! O3.",+!
2Yb! O3.-",+!
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! O36.3!
! O36.+!
! O36.+0"+!
! O36.+//+!
! O36.",+!
! O36/3!
! O3#3!
! O3#",3!
! O3#",+!
! O3#,3!
UMU! O+3!
! O+"?+!
1Y`I!O+"9,W!
! O+"03!
! O+,3!
! O+,+!
! O+8F.W?3!
2Yb! O+8,3!
2Yb! O+8,3,,+!
2Yb! O+8,3.3!
2Yb! O+8,+!
2Yb! O+8,B3.?3!
! O+8,8.3!
! O+8,8.+!
2Yb! O+8,/",+!
! O+#34,3!
! O+#3,,3!
2Yb! O+#"+!
! O"0H+!
! O"00"!
! O"00W!
! O",3!
! O",?3!
! O",+!
! O"-3!
! O"-37+/!
! O"-7+/!
! O"-+!
! O"--W!
1Y`I!O"#!
1Y`I!O"#3!
1Y`I!O"#+!
! O"#"3!
! O800"!
! O800W!
! O8,8.3!
! O8.3,/"3!
2Yb! O8.+,-+!
! O8.+,/"+!

2Yb! O8.+,/",3!
2Yb! O8.+,/",+!
2Yb! O8.+,/-+!
! O8.",+!
! O8.,3!
2Yb! O8.,/",3!
2Yb! O8.,/",+!
! O8//3!
! O8//+!
! O86"-+!
! O8#",+!
! O8#"-3!
! O8#"-+!
! O8#,3!
! O6?+>"0"+!
2Yb! O6?#"9+!
! O600"!
! O600W!
! O6-"+!
! O6--"!
! OW?3!
UMU! OW?"3!
UMU! OW?"+!
! OW00"!
! OW,3!
! OW,,3!
! 23?+0!
2Yb! 23?-+0"+!
2Yb! 23?-"!
! 23?W!
! 234?3!
UMU! 234?30+,3!
UMU! 234?30+,+!
UMU! 234?30",3!
2Yb! 234?308,+!
2Yb! 234?+08,+!
! 2344"+!
! 2344W!
! 234,3!
! 234,+03!
! 234,+/+!
! 234,B"0?!
! 234,B"0?+!
! 234,"0?!
! 234,8.3!
! 234,W!
! 234.+/!
! 234.+/+!
! 234."/+!

! 23"3!
! 23"?3!
! 23"+,!
! 2303//+!
! 230?8.3!
! 230+,3!
! 230+,+!
! 230F"0!
! 230F.+?!
2Yb! 230F.+?3!
1Y`I!230F."?!
! 230F."?3!
! 230F.W?!
! 230F.W?3!
! 230"!
! 230"3!
! 230",3!
! 230",+!
! 23003!
! 2300"!
! 2300W!
1Y`I!230>F."?!
! 230-93!
2Yb! 230#",+!
! 23,?3!
! 23,,W!
! 23.+3!
! 23.+3,,+!
! 23.+,!
! 23.+,3,,3!
! 23.+/!
! 23.43.+/!
! 23.43.+/+!
! 23.4+/!
! 23.4+/+!
! 23.4B"0?!
! 23.4"/!
! 23.4"/3!
! 23.48/!
! 23.4.+/!
! 23.4.+/3!
! 23.4.+/+!
! 23.4."/+!
! 23.4W!
! 23.B"0?+!
! 23."!
UMU! 23."3!
! 23."3,+!
! 23."3,,3!
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! 23."3,,+!
! 23."+!
! 23."+3,,+!
! 23.",!
2Yb! 23.",+!
! 23."/!
! 23.,!
! 23.,3,,3!
! 23.,+!
! 23.-+0"3!
! 23.-+0"+!
! 23.-"0"3!
! 23.-"0"+!
UMU! 23./3!
! 23./+!
! 23./+3!
2Yb! 23./",3!
2Yb! 23./",+!
! 23.W!
! 23-"FF3!
! 23-",+!
2Yb! 23/+3!
! 23/B"0?3!
! 23/B"0?+!
! 23/"3!
! 23//+!
! 23//W!
! 236?!
2Yb! 2+9303!
2Yb! 2+930",+!
2Yb! 2+980",+!
! 2+03,?3!
! 2+03,W!
! 2+00W!
! 2+,,W!
! 2+.+/!
! 2+.+/+!
! 2+.W!
! 2+/3!
! 2+//+!
! 2"93"08#,3!
2Yb! 2"9303!
2Yb! 2"930?3!
2Yb! 2"930",3!
2Yb! 2"930",+!
2Yb! 2"9308,+!
! 2"93.3!
! 2"993!
UMU! 2"980!

2Yb! 2"980",+!
! 2"0?3!
! 2"0?+!
! 2"0?.+?!
! 2"0?."?!
! 2"0?."?3!
! 2"003!
! 2"00+!
! 2"00W!
! 2">>"!
! 2",3!
! 2",?3!
! 2",?+!
! 2",+!
! 2",93!
! 2",,"!
! 2",,W!
! 2".3,?3!
UMU! 2"."3>!
! 2"-93!
! 2"/03!
! 2"//+!
2Yb! 28./",3!
2Yb! 28./",+!
1Y`I!13,,3!
! 13,,W!
! 13,-W!
! 13.3!
! 13/30"3!
! 13/30"+!
! 1+?8.3!
2Yb! 1+980",+!
2Yb! 1+0?",+!
! 1+0"3!
! 1+003!
! 1+00+!
! 1+00+?",+!
! 1+00"!
! 1+00W!
! 1+0>",+!
! 1+>",+!
! 1+,,"!
! 1+,,W!
! 1+.4",+!
! 1+.",+!
! 1"99+!
2Yb! 1"980+!
2Yb! 1"980",!
2Yb! 1"980",3!

2Yb! 1"980",+!
! 1"0?3!
! 1"0F."?3!
! 1"003!
! 1"00+!
! 1"00W!
2Yb! 1"0>3!
2Yb! 1"0-",3!
2Yb! 1"0-",+!
! 1"0-9+,!
! 1",3!
! 1",,"!
! 1"#30?3!
! 18.3!
! 18.?"-!
! 18.+!
! 18.+,-+!
! 18.B"0?!
! 18.0"!
! 18.>3!
! 18.#+"4!
! 1W?3!
! Y?3!
1Y`I!Y??7HA.4!
1Y`I!Y??0364!
! Y??0W!
1Y`I!Y??.6,!
! Y??#+"4!
2Yb! Y?",+!
! Y9/3#"3!
2Yb! Y03,3!
2Yb! Y03,,3!
2Yb! Y03,/",+!
1Y`I!Y0364!
! Y03643!
2Yb! Y03#3!
2Yb! Y03#+!
2Yb! Y03#",3!
2Yb! Y03#",+!
! Y07HA.4!
! Y0?"3!
2Yb! Y0?",3!
2Yb! Y0?",+!
2Yb! Y0+3!
2Yb! Y0+3,,3!
2Yb! Y0+3,,+!
! Y0+?3!
2Yb! Y0+F",3!
2Yb! Y0+,3!
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2Yb! Y0+,+!
2Yb! Y0+,/",3!
2Yb! Y0+,/",+!
2Yb! Y0+.",+!
2Yb! Y0+//+!
2Yb! Y0+#"3!
! Y043!
! Y04+!
2Yb! Y0"3!
2Yb! Y0"3,+!
2Yb! Y0"3,,3!
2Yb! Y0"3,,+!
2Yb! Y0"?3!
2Yb! Y0"?+!
! Y0",3!
! Y0",+!
! Y0"-+!
2Yb! Y0"#!
2Yb! Y0"#3!
2Yb! Y0"#+!
! Y0"#"3!
! Y0"#"+!
2Yb! Y00W!
! Y0>3!
2Yb! Y0,/",+!
2Yb! Y08F",+!
2Yb! Y0-",+!
2Yb! Y0/",+!
2Yb! Y06FF3!
2Yb! Y06FF+!
2Yb! Y06F",3!
2Yb! Y06F",+!
2Yb! Y06#3.?3!
! Y0#3!
! Y0#+?"3!
! Y0#+?"+!
2Yb! Y0#",+!
! Y0W?"3!
! YP/3#3!
! Y.3,43!
! Y.03!
! Y-+!
! Y-+F3!
! Y-+0"3!
2Yb! Y-93!
2Yb! Y-93.?3!
1Y`I!Y-0364!
2Yb! Y-#30?3!
2Yb! Y/+3!

! Y/+0"3!
! Y/+0"+!
! Y/B"0?+!
! Y/"0+!
! Y/"0"3!
! Y/"0"+!
2Yb! Y//",3!
2Yb! Y//",+!
! Y#+?"3!
! Y#+?"+!
! Y#"?3!
! Y#"?"3!
! Y#"?"+!
! Y#"0?3!
! N30>3!
! N30>",+!
! N30>8.!
! N3803!
! N3.3,?+!
2Yb! N3603!
2Yb! N360",3!
2Yb! N360",+!
! N+?+.!
2Yb! N+?+.,+00+!
2Yb! N+?."993!
2Yb! N+?."99+!
! N+44W!
! N+4,W!
! N+,",,3!
! N+808F",+!
! N+.4"//+!
! N+.4W!
! N+."00+!
! N+.0W!
! N+.,+0"+!
! N+.,+00+!
! N+.,"003!
! N+.,"00+!
! N+.,"00W!
! N+.80",3!
! N+.80",+!
! N+/+.,+00+!
2Yb! N+/.3!
2Yb! N+/.+!
2Yb! N+/.+3!
2Yb! N+/."993!
2Yb! N+/."99+!
2Yb! N+/.",3!
2Yb! N+/.",+!

! N+/.803!
! N+/.80",+!
! N+/.8,+00+!
! N+/.8,"00+!
! N+/.W!
! N+/-W!
! N+//+.,+00+!
! N+//+.,"00+!
! `34,3!
1Y`I!`34,+0!
1Y`I!`34,F."?!
1Y`I!`34,B"0?!
! `34,B"0?3!
! `34,B"0?+!
! `34,B"00+!
1Y`I!`34,"0?!
1Y`I!`34,"0?3!
2Yb! `34,#30?3!
2Yb! `34,#30?+!
2Yb! `34,#3.?3!
! `34,W!
UMU! `39+0!
! `39",+!
1Y`I!`3,?"!
! `3,?",3!
! `3,?",+!
! `3,+3!
1Y`I!`3,4B"0?!
1Y`I!`3,,+"!
1Y`I!`3,,#+"4!
! `3,-",+!
2Yb! `3->",3!
2Yb! `3->",+!
! `3#3,?3!
UMU! `+7+993!
UMU! `+7+99+!
! `+4",3!
! `+4",+!
! `+46,?3!
1Y`I!`+"?6,!
2Yb! `+93.?3!
2Yb! `+93.?",+!
2Yb! `+93./",+!
! `"78.4!
! `"4+,+!
! `"4",+!
! `"4>8.!
2Yb! `"93.?3!
2Yb! `"9B3.?3!
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2Yb! `"9B3.?",+!
! `"993!
! `"99+!
! `",3!
! `"-+!
! `8-3!
! `8-+//+!
! `67",+!
! `6F",+!
UMU! `6/!
1Y`I!`A,,364!
2Yb! X393.",+!
2Yb! X39.",+!
! X300W!
UMU! X308>+!
! X30#+,/",+!
! X30W+!
2Yb! X3>6+03!
2Yb! X3>6+00+!
2Yb! X3>6+0/",+!
! X3,?3!
! X3,?.3!
! X3,,3!
! X3,,W!
UMU! X3.3!
! X3.",3!
! X3.",+!
! X3.,+//+!
! X+7+003!
! X+7",+!
2Yb! X+?",+!
2Yb! X+?80F",+!
2Yb! X+?#3.?3!
! X+F+.",+!
! X+F",+!
1Y`I!X+4."?!
! X+03,?3!
! X+0"3!
! X+0"?3!
! X+0"?+!
! X+003!
! X+00+!
! X+0>3!
2Yb! X+0>",+!
2Yb! X+>",+!
! X+.3!
! X+.3,?3!
! X+.?+0"+!
! X+.+>",+!

! X+.+,+!
! X+."3,,3!
! X+."3,,+!
2Yb! X+.",3!
2Yb! X+.",+!
! X+-+0+3!
! X+-+0"3!
! X+-+0"+!
! X+-"0!
! X+-"0"3!
! X+-"0"+!
! X+--+0!
! X+--+0"+!
2Yb! X+#30?3!
! X+#3,43!
2Yb! X+#3.?3!
2Yb! X+#+.",+!
! X+#+-/3!
! X+#"003!
2Yb! X+#.",+!
! X"FF3!
1Y`I!X"47HA.4!
2Yb! X"4F.+?3!
! X"4F."?!
2Yb! X"4F."?3!
2Yb! X"4F."?+!
2Yb! X"4F.W?3!
1Y`I!X"4,+!
! X"4,+0!
! X"4,B"0?!
1Y`I!X"4,"!
! X"4,"0!
! X"4,8.3!
! X"4,8.+!
! X"4,60!
1Y`I!X"4,W!
1Y`I!X"4."?!
! X"4."?3,+!
! X"4."?3,,3!
! X"4."?3,,+!
1Y`I!X"4.6,!
2Yb! X"4#3.?3!
2Yb! X"4#3.?+!
! X"9F."?3!
! X"0"+!
! X"003!
! X"00+!
2Yb! X">8,+/!
2Yb! X">8,+//+!

2Yb! X">8,"+!
! X",3!
! X",+!
! X",93!
! X".3,?3!
! X".+,+!
1Y`I!X"."!
! X"."3,,3!
! X"."3,,+!
! X".",3!
! X".",+!
! X"-+0"3!
! X"-+0"+!
! X"-"03!
! X"-"0"3!
! X"-"0"+!
! X"--+0!
! X"--+0"+!
! X"#3!
2Yb! X"#+.",+!
2Yb! X"#.",+!
! X939"//W!
! X8F"!
! X8F"3!
! X8F"+!
1Y`I!X807HA.4!
! X800364!
! X808>3!
1Y`I!X80#+"4!
! X8,H3!
! X8.",3!
2Yb! X/+F",+!
! X/+>3,?3!
2Yb! X/+,+//3!
2Yb! X/+,+//+!
! X/",3!
! X/",+!
2Yb! X/.A>",+!
! X6,,"#3!
! X6-3,,!
UMU! X6-3,,3!
UMU! X6-3,,+!
1Y`I!X#3,3!
1Y`I!X#3,B"0?!
2Yb! XW0#+-/3!
! XW0#"3!
! XW,,+!
! XW,,+0!
! XW,,+#!
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! XW,,+#+!
! XW,,A#!
! XW,,A#+!
! XW.",+!
! XA043!
! XA0#"!
! XA0#"00+!
! XA0#",+!
! XA,,+#+!
2Yb! XA.",+!
! XA#+.",+!
! @30#",+!
! @3,+//+!
2Yb! @3.30?",+!
! @+3!
! @+3,,+!
! @+903!
! @+003!
! @+0>3!
! @+>"0"+!
! @+>",3!
! @+>",?3!
! @+>",+!
! @+83,,3!
2Yb! @+8?8.3!
2Yb! @+8?8.+!
! @+893.3!
! @+80",+!
! @+8>",+!
! @+8,8.3!
! @+8,8.+!
! @+.78.3!
! @+.+-3!
! @+.+-+!
! @+.+-"3!
! @+#3,43!
! @+#3,,3!
! @"0?+!
! @"003!
! @",3!
! @",+!
! @",93!

2Yb! @87"+!
2Yb! @87",3!
2Yb! @87",+!
! @80?",+!
! @8003!
2Yb! @800",+!
2Yb! @8>3-",+!
2Yb! @8>",3!
2Yb! @8>",+!
! @8>>"!
! @8,3!
! @8,,W!
1Y`I!@8.3!
1Y`I!@8.7HA.4!
1Y`I!@8.78.4!
1Y`I!@8.?"-!
! @8.F."?!
2Yb! @8.4+.",+!
1Y`I!@8.46,,!
2Yb! @8.",+!
1Y`I!@8.0364!
1Y`I!@8.6,,!
2Yb! @8.#30?3!
1Y`I!@8#+!
! @.",3!
! @.",+!
! @.6+!
1Y`I!@6."?!
! @W.3!
! @W.",+!
2Yb! @A00+,+!
2Yb! @A00",+!
2Yb! @A00A#",+!
! ^003!
! ^0,3!
2Yb! ^0."993!
2Yb! ^0."99+!
! ^,,"!
! ^.-"003!
! ^.-603!
! ^#+?"3!
! b307+.4!

! b3078.4!
1Y`I!b30?"-!
! b30+."+!
! b300W!
! b+43!
! b+-/3!
! b"?3!
! b"?+!
! b"43!
! b"9/8.3!
! b"9/8."3!
! b"9/8."+!
! b"03,?3!
! b"0?3!
2Yb! b"0B+0>",+!
! b"003!
! b"00W!
! b"0>3!
2Yb! b"0>",+!
! b"803!
! d#3,,+!
! d#3.3!
! e00+43.?!
! e00+4E.?!
2Yb! e.4",+!
2Yb! e-/3!
2Yb! e-/",+!
1Y`I!eW?"-!
! eW#"0?3!
2Yb! eW#",3!
2Yb! eW#",+!
! f?+0!
2Yb! f4+-",+!
! f48/!
! f48/+!
1Y`I!f-3!
1Y`I!f-+!
1Y`I!f-+0!
1Y`I!f-B"0?!
1Y`I!f-/3!
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Vedlegg 2: Mannsnavn i Sør-Troms 1820-1909 – Fullstendig liste 
 
!
UMU! \7+0!
! \7+./!
UMU! \7.3B3>!
UMU! \?3>!
! \?+0B3.?!
! \?HA,!
! \?0+.!
! \?80F!
! \?."3,!
! \?#30?!
! \4+.!
! \443.!
! \4"0!
! \4",!
! \4,30?!
1Y`I!\4,3.!
! \4,8.!
! \4,6-!
! \46-/",+-!
1Y`I!\4#30?!
! \">3.!
! \9">!
! \9-+0!
! \07+.4!
! \07+./!
2Yb! \07+./",!
2Yb! \07+./",6-!
! \07",!
! \07.+9/!
! \07."9/!
! \0?8.!
! \0+9-3,?+.!
! \0+./!
1Y`I!\0F!
! \0F8,!
! \0F8,-!
! \0F.+?!
! \0F."?6-!
! \048/!
1Y`I!\0>3.!
1Y`I!\0>+!
1Y`I!\0."9!
! \0-/.A>!
1Y`I!\0#!
! \0#"9!
! \0#"0?+!

1Y`I!\0#",!
! \>3,?6-!
1Y`I!\>7HA.,!
! \>7.8-"8!
! \>7.8-"6-!
1Y`I!\>6,?!
! \,30"6-!
! \,3,"3-!
! \,3./!
! \,3/8,!
! \,?+.!
! \,?+.-!
1Y`I!\,?8.!
! \,?8."6-!
! \,?.+!
! \,?.+3-!
! \,?.+-!
! \,?."3-!
! \,?."6-!
! \,F+0/!
! \,4+0!
! \,4#30?!
! \,9+.!
1Y`I!\,,3.!
1Y`I!\,,F",,!
1Y`I!\,,4.">!
! \,-+0>!
! \,-43.!
! \,-B+0>!
2Yb! \,/",6-!
! \,/8,!
! \,/8,"6-!
! \._B+.!
! \.+,80F!
! \.+,/!
1Y`I!\."0?!
! \.9W!
! \.0+"#!
! \.,3./!
1Y`I!\.,+!
! \.,+7+.4!
1Y`I!\.,F",,!
1Y`I!\.,0+"F!
1Y`I!\.,0H8/!
! \.,80?!
! \.,80?6-!
1Y`I!\.,80F!

1Y`I!\.,80#!
! \.,/!
! \.,/30F!
1Y`I!\.,60F!
1Y`I!\.,60#!
! \.80F!
UMU! \.8,!
! \./8.!
! \./6.!
1Y`I!\.#"?!
! \.#",!
1Y`I!\-7HA.,!
! \-_B+,7+.4!
1Y`I!\-9+0!
1Y`I!\-039!
1Y`I!\-0+!
! \-0A#!
1Y`I!\->6,?!
! \-/.6P!
1Y`I!\/0+!
1Y`I!\6?6,!
1Y`I!\64+,!
! \646.!
! \646-/!
! \646-/",!
! \646-/",6-!
! U30?+#",!
! U30-+.!
! U30/-+.!
! U3.?80F!
1Y`I!U3.?8,!
! U3.B8F!
! U3./80#!
! U+"+.!
! U+,?"9!
! U+,?"9-!
! U+,?"9/!
! U+,?"-!
! U+,+?"9/!
UMU! U+,H3>",!
UMU! U+,8,"!
! U+,/!
! U+.+,B3.?!
! U+.+,/!
1Y`I!U+.4!
1Y`I!U+.4+!
1Y`I!U+.4+.!
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2Yb! U+.4+/8,!
! U+.4"0?!
2Yb! U+.4"/8,!
! U+.40"!
1Y`I!U+.4-#+,?!
2Yb! U+.4/8,!
1Y`I!U+.4/8.!
! U+.B3.?!
! U+.B8F!
! U+."0?!
! U+.,!
! U+.,+.!
! U+.,B3.?!
! U+.,B3.?6-!
! U+.,B3./!
! U+.,B8F!
! U+.,B8F/!
! U+.,/!
1Y`I!U+.-#+,?!
! U+./+0!
2Yb! U+./+6-!
! U+./"0!
2Yb! U+./",!
2Yb! U+./",6-!
! U+./>3.!
! U+./.3>!
! U+./.3,?!
2Yb! U+./6-!
UMU! U+/6+0!
! U+W+.!
! U".4+0!
1Y`I!U".4+.!
1Y`I!UH3.+!
1Y`I!UH3.,+!
1Y`I!UHA.460F!
1Y`I!UHA.4#",!
1Y`I!UHA.,!
1Y`I!UHA.,3.!
1Y`I!UHA.,+.!
! U80?+#",!
! U8.?+#"9!
! U8.4+!
! U8.4+#",!
! U8W+!
! U.+?+!
! U.6,!
1Y`I!U.W,"0?!
1Y`I!U.W,H60!
1Y`I!U.W,H60F!

1Y`I!U.W,,+0!
1Y`I!U.W,80F!
1Y`I!U.A,"0?!
1Y`I!UA?#3.!
1Y`I!UA..+!
1Y`I!UE.?!
! cB3.0+-!
! cB3.0W!
! cJ-3.!
1Y`I!I34!
! I3473./!
! I347+./!
! I347H3./!
1Y`I!I34F",,!
! I307+.4!
UMU! I3,"+0!
! I3,9+0!
! I3,9+.!
! I3,9+./!
! I3..+!
UMU! I3#"?!
! I+7"-!
! I+B3.?!
! I+/0+F!
! I"?+."9!
! I"?.+9!
! I"?."9!
! I",+-!
! I"/0+F!
! I"/0+"F!
! I"/0+#!
! I"/0AF!
! I"/0A#!
! I8>3.!
! I8>","96-!
! I8,,3.!
! I8.3,!
2Yb! I8./+0"6-!
2Yb! I8./+6-!
! I.+#03,?!
! IW7#3?!
! IW7#30?!
! IW7#80?!
! ]7+,B3.?!
! ]7+,B3./!
! ]7+.4!
! ]7+./!
! ]?+,B3.?!
! ]?+,B3./!

! ]?+#3.!
! ]?+#3.?!
! ]?+#3./!
! ]?+#",!
! ]?43.!
! ]?"3-!
! ]?"0"#!
! ]?"-!
! ]?"6-!
! ]?06,?!
! ]?>3.!
! ]?>6,?!
! ]?,+.!
! ]?8.!
! ]?63.?!
! ]?#30?!
! ]?#3.?!
! ]?#3./!
! ]?#",!
UMU! ]F.3">!
! ]4+?+!
1Y`I!]4"0!
! ]B3.?!
! ]"?3.!
! ]"?+!
! ]"?"3-!
! ]"?"-!
! ]"?8.!
1Y`I!]"0+F!
1Y`I!]"0+"F!
! ]"0+.!
! ]"0+./!
1Y`I!]"0+#!
1Y`I!]"0"F!
1Y`I!]",3.!
1Y`I!]",+.!
1Y`I!]",#30?!
1Y`I!]"80F!
1Y`I!]"-/+,!
1Y`I!]"#+,?!
1Y`I!]"#",?!
! ]9B8F!
! ]9.+!
! ]9.+>!
! ]03,?+.!
! ]07+.4!
! ]07+./!
! ]0?3.!
! ]0?8.!
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UMU! ]0+3-!
UMU! ]0+3-+.!
1Y`I!]0+"F!
! ]0+./!
UMU! ]0+-+6-!
! ]0"39">!
UMU! ]0"3-!
! ]0"8/!
! ]0"-!
2Yb! ]0"-3.!
UMU! ]0"-+6-!
! ]0"6-!
! ]0"#"6-!
1Y`I!]00+F!
1Y`I!]00+#!
1Y`I!]00",4!
! ]0,3.!
! ]08#3.?!
! ]0-/+.!
! ]0#",!
! ]0#",4!
! ]>3,?6-!
UMU! ]>3,6+0!
! ]>+0"6-!
! ]>"+0!
! ]>"0!
! ]>"0"6-!
1Y`I!],3.!
! ],?8.!
1Y`I!],?.+!
1Y`I!],+#30?!
1Y`I!],+#80?!
! ],47+.4!
! ],47+./!
! ],4+7."9/!
! ],4+0!
! ],4+,"6-!
1Y`I!],4#30?!
UMU! ],89!
! ].3->6-!
! ].+,/-!
! ].4+,-!
! ].B3.?!
1Y`I!]."9!
1Y`I!].03,?!
1Y`I!].0",?!
1Y`I!].0",4!
! ].,-/!
! ].,/-!

UMU! ]-3"3-!
UMU! ]-36!
! ]-"3-!
1Y`I!]-/+,!
! ]64+,!
! ]#30?!
1Y`I!]#+,!
! ]#+./!
! V3098.!
! V+.?",3,?!
! V"4+,-_B36!
! V"0"P!
1Y`I!V",,!
! V.3,-!
! V.3,/-!
! V.+?3.!
! V.+?+!
! V.+?+."9!
! V.+?."9!
! V."?+."9!
! V."?4+.!
1Y`I!V."?/H8F!
1Y`I!V."?/H8#!
1Y`I!V."/H8F!
! V."/-!
UMU! Q37."+0!
! Q+B3.?!
! Q+B3./!
! Q+8.4!
! Q+.30?!
1Y`I!Q+.30F!
! Q+.B3.?!
! Q+.B3./!
UMU! Q"?+8,!
UMU! Q"?8,!
! Q"F.+?!
! Q"-93.!
1Y`I!Q"-0+!
! QH+.B3.?!
1Y`I!QH+.08#!
1Y`I!QH+.0AF!
1Y`I!QH+.0A#!
1Y`I!QH+.>6,?!
! QH+./!
2Yb! QH+./",!
! QH+./>6,?!
! QHJ#+.!
! Q8.4!
! Q8//F.+?!

! Q8//F."?!
! Q8//B3.?!
! Q8//0+7!
! Q8//0+"F!
! Q8//0"7!
! Q.+4!
! Q.+4+.!
! Q.+46-!
1Y`I!Q6?7.3,?!
1Y`I!Q6?0+"F!
1Y`I!Q6?0+"9!
1Y`I!Q6?>6,?!
! Q6?#",!
1Y`I!Q607.3,?!
! Q6007+.4!
1Y`I!Q6008#!
1Y`I!Q6,?+.!
1Y`I!Q6,,3.!
2Yb! Q6,,+0"6-!
1Y`I!Q6,,+.!
! Q6,,+."6-!
1Y`I!Q6,,#30?!
2Yb! Q6.+,"6-!
! Q6.,+0"6-!
1Y`I!Q6-/3F!
1Y`I!Q6-/3#!
1Y`I!Q6//8.>!
1Y`I!*3F/8.!
! *3473./!
! *347+./!
1Y`I!*34+,!
! *34+.!
! *34+.6P!
! *34",!
! *34.6P!
1Y`I!*398,!
1Y`I!*39/8.!
! *30?",!
1Y`I!*30?8!
1Y`I!*30?8.!
! *30?8.F!
1Y`I!*30F?3,!
1Y`I!*300+!
! *30>3.!
1Y`I!*30#3.!
1Y`I!*30#3.?!
1Y`I!*30#?3,!
! *30#"-!
1Y`I!*30#8.!
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1Y`I!*30#-/+,!
! *3,-!
2Yb! *3,-","6-!
1Y`I!*3.30?!
! *3.?+.!
! *3.0+"F!
! *3.80?!
! *3..W!
! *3./0+F!
! *3./0+#!
! *3./0A#!
! *3./>3,,!
! *3./8,!
! *3./6.!
! *3./#"4!
! *3-9+,?!
! *3-06,?!
! *3--+0!
! *364+,!
1Y`I!*369!
! *+?0+W!
! *+?0W!
! *+?>3,,!
! *+?#30?!
! *+?#",!
! *+44+!
! *+44+06,?!
! *+4>3,,!
! *+"7+.4!
! *+",."_B!
! *+"/>3,,!
! *+07+.4!
! *+0F.+?!
1Y`I!*+04+!
! *+00+7+./!
! *+0>3.!
! *+0>+.!
! *+0>6/!
! *+08#3.?!
! *+0/7+.4!
! *+>"9!
1Y`I!*+>>",4!
! *+,?.+9!
! *+,?."9!
! *+,?.W!
! *+,+7.+9!
! *+,,",4!
! *+,."9!
! *+,.W!

1Y`I!*+.H60F!
1Y`I!*+.0364!
1Y`I!*+.0+"F!
1Y`I!*+.08F!
1Y`I!*+.06F!
! *+.0A#!
! *+.>3,,!
1Y`I!*+.>8?!
1Y`I!*+.>8,?!
! *+.,8!
! *+./#"4!
! *+./#"9!
! *+/0AW!
! *+/>3,,!
! *"07+.4!
! *"07+./!
! *"0?30!
! *"0?7+.4!
! *"0?8,!
! *"0?8.!
! *"0F.+?!
! *"04+!
! *"0>3,,!
! *"0>3.!
! *"0>+.!
! *",?7+.4!
1Y`I!*H30>3.!
1Y`I!*H30>+.!
! *8F0"9!
1Y`I!*84,+!
! *804+.!
! *67+./!
! *648!
! *#+?",4!
! *#"/F+0?/!
! *AW+.!
1Y`I!*E4+,!
1Y`I!*E93,!
1Y`I!*E9+,!
1Y`I!*E98,!
1Y`I!*E#3.?!
1Y`I!*E#+.!
! M7+,B3.?!
! M7+.4!
! M7+./!
! M78.4!
2Yb! M?3.!
! M4,3/"6-!
! M4,3/6-!

UMU! M>>3,6+0!
! M>.W!
! M,?30!
2Yb! M,?"3,!
! M,47+./!
2Yb! M,47+./",!
! M,47.+/!
! M,47."9/!
1Y`I! M,4+!
! M,4+7+.4!
! M,4+7.+9/!
! M,4+7.+/!
! M,4+7."9/!
! M,4+7."/!
! M,4+07+./!
! M,4+>3,,!
! M,4+,"6-!
2Yb! M,4+."6-!
1Y`I! M,4+#3.?!
1Y`I! M,4>3.!
! M,4,8.!
1Y`I! M,480F!
1Y`I! M,4#30?!
1Y`I! M,4#3.!
1Y`I! M,4#3.?!
1Y`I! M,4#3./!
! M.4+,!
! M."3,!
! M.>3,!
UMU! M-39!
UMU! M->3+0!
UMU! M-.3+0!
! M-/.3+0!
! M#30?!
! M#3,!
! M#3,?8.!
1Y`I! M#3.!
1Y`I! M#+.!
1Y`I! M#+./!
UMU! a3987!
! a30+6-!
! a30#",!
! a3>+-!
! a3,!
! a3,6-!
1Y`I! a3.0!
1Y`I! a3.0+!
! a3-P+.!
! a+,7+.4!



!$%(!!

! a+,?8.!
! a+,-!
2Yb! a+,-+,"6-!
2Yb! a+,-","6-!
2Yb! a+,-",6-!
! a+,/8F!
! a+,/8F/!
! a+,#30?!
UMU! a+.+>"3-!
! a+.>"!
UMU! a+.>"3-!
! a+.-",4!
! a+-P+.!
! a+--!
! a8!
! a837!
UMU! a839">!
UMU! a87!
UMU! a8+0!
! a8B3,!
UMU! a8B3,,+-!
! a8,!
UMU! a8,3-!
! a8,,W!
! a8,-!
! a8.30F!
UMU! a8-+3-!
UMU! a8-+F!
UMU! a8-#3!
1Y`I! a60!
! a60+6-!
! a60"3,!
! a60",!
! a60"6-!
! a606-!
! a6.0+"F!
! a6-/!
! a6-/",!
! a6-/","6-!
! a6-/",6-!
! a6-/6-!
! aA.4+,!
2Yb! aA.4","6-!
1Y`I! aA.60F!
1Y`I! aA.6,?!
! 53?98,!
2Yb! 53"3,6-!
1Y`I!530!
! 530+>!

! 530",!
! 5300+"F!
! 530>3.!
! 53>"008!
! 53,+0"6-!
! 53,8.!
1Y`I!53.+0!
2Yb! 53.","6-!
1Y`I!53.0!
! 53.08-!
! 53.08/!
! 53.06F!
! 53.0W!
! 53.,+0+-!
! 53.,8/!
! 53.80!
! 53.80+-!
! 53.80"6-!
! 53.806-!
! 53.8,!
! 53.-/+,!
! 53-7+.4!
! 53-P3.!
! 53-P3."!
! 53-P+.!
! 53-/30!
! 53-/+,!
! 53-/8.!
! 53/8!
! 536.",!
! 536.","6-!
! 5+,?+.!
! 5H3./3,!
1Y`I!5H+00!
! 5H+.-98#!
! 5036?"6-!
! 5036-!
! 50+"-/!
! 50+>+/!
UMU! 50+8F3-!
! 50+.9!
! 508?"6-!
1Y`I!5,6/!
1Y`I!5807+",!
! 580?+#",!
! 580F0E/!
! 580",!
! 5800",!
! 580>3.!

! 58,?.3?!
! 58,?.3/!
! 58,?.89!
! 58,.3?!
! 58,.3/!
! 58,-/3,/",!
! 58.,+0"6-!
! 58.,"0"6-!
! 58./!
! 5.+-/+,!
! 5.+-/"3,!
! 5.+-/8FF+.!
! 5."-/+3,!
! 5."-/+,!
! 5."-/"!
! 5."-/"3,!
! 5."-/8FF+.!
! 5."-/8FFA.!
! 5.W-+.!
1Y`I!5W..+!
1Y`I!5E.+!
! O3?3,!
! O3."/-!
! O3.-!
! O3--+!
2Yb! O36.3-!
2Yb! O36.",!
! O36."-!
! O36."-/!
! O36."/-!
! O36."6-!
! O+3,?+.!
! O+?3,!
1Y`I!O+"F!
1Y`I!O+"8#!
1Y`I!O+"#!
! O+93,4!
! O+,,+./!
! O+87+./!
! O+8,!
! O+8,3.?!
! O+8,3./!
! O+8,+0!
! O+8,F.+?!
! O+8,B3.?!
! O+8,B3./!
! O+8,"6-!
! O+.9+!
! O+#+"!



!$%)!!

UMU! O+#"!
! O+#",!
! O+#"8,!
1Y`I!O"?#3.?!
2Yb! O",3-!
! O",?!
! O",?+>3,,!
! O",?8.!
! O",?.6P!
! O",?#30?!
! O",B3.?!
! O"#"3,!
! O"#"6-!
! O899+./!
! O8.+,-!
! O8.+,/!
! O8.+,/-!
! O8.,-!
! O8.,/-!
! O8-/.A>!
UMU! O8/!
! O8/B3.!
2Yb! O8#",!
! O6?#"4!
! O6?#"9!
UMU! O693-!
! O6,?7+.4!
! O6,?+!
! O6/B+.!
! OW?+.!
1Y`I!OW?#3.?!
1Y`I!OW,4#+!
! OA,,",4!
! OA#80?!
! 23?-!
2Yb! 234?30"6-!
! 234,3.!
1Y`I!234,+!
! 234,B3.?!
! 234,B3./!
! 234,8.!
! 234,60F!
! 234,6-!
! 23"+.!
! 23930!
! 230?+#",!
! 230F.+?!
! 230#",!
2Yb! 23,?"6-!

! 23,?8.!
! 23,?6-!
! 23,4#30?!
! 23,6-!
! 23.3,?+.!
! 23.+0"!
2Yb! 23.+0"6-!
2Yb! 23.+,"6-!
2Yb! 23.4"?"8,!
2Yb! 23.4"?8,!
2Yb! 23.4"/8,!
2Yb! 23."3,!
! 23.",!
! 23.","6-!
! 23.",6-!
! 23."6-!
! 23.9-!
UMU! 23.96-!
! 23.-+0"6-!
! 23.-+06-!
! 23.-/.3,?+.!
! 23./",!
! 23./",+-!
! 23./","6-!
! 23./",6-!
! 23.#",!
! 23/-!
2Yb! 23//+3-!
2Yb! 23//+0"6-!
UMU! 23//+6-!
UMU! 23//"3-!
! 23//"-!
! 236."_+!
! 236."/-!
! 23g!
! 23W,3.?!
! 2+4.6,?!
! 2+"+.!
! 2+",B3.?!
! 2+",B3./!
! 2+93+0!
! 2+930!
! 2+99+0!
UMU! 2+09+.!
UMU! 2+09"8.!
! 2+,-!
! 2+.3,?80F!
! 2"??+0/8,!
UMU! 2"93+0!

UMU! 2"930!
! 2"99+0!
! 2"980!
! 2"03./!
! 2"0F.+?!
! 2"0"3,!
! 2".3,?80F!
! 28,?.3?!
! 28,.3?!
! 28,-!
! 28.43,!
! 28./+,!
2Yb! 28./",!
UMU! 28-+-!
! 2W.#3,4!
! 1398.!
! 13,-+,!
! 13/30"!
UMU! 13/3,3+0!
! 13/3,?+.!
UMU! 13/3,+0!
UMU! 13/3,"+0!
! 1+3,4+0!
! 1+?.6>!
! 1+"0!
! 1+9">!
! 1+9803"!
! 1+9803-!
! 1+98036-!
! 1+07+./!
! 1+0+-+6-!
! 1+0"6-!
! 1+0#",!
! 1+.?.6>!
! 1"98F!
! 1"980!
! 1"9803"!
! 1"9803-!
! 1"98036-!
! 1"07+.4!
! 1"0?8.!
! 1"0-!
! 1"0-8,!
! 1"/+0"6-!
! 1893./!
! 18.30F!
! 18.30#!
! 18.7+.4!
! 18.?30!



!$%D!!

! 18.?4.+,!
! 18.?4E.?!
! 18.?#"9!
! 18.4.">!
1Y`I!18.>3,,!
! 18.80F!
! 18.#30?!
! 1W4.+,!
UMU! Y7+?!
! Y7+./!
1Y`I!Y??!
! Y??+#",!
1Y`I!Y??0+"F!
1Y`I!Y??>3.!
! Y??>6,?!
! Y??#3.!
! Y??#3.?!
1Y`I!Y?+,!
1Y`I!Y?",!
! Y"93.!
! Y9/3,?+.!
1Y`I!Y03!
1Y`I!Y03F!
! Y03"!
! Y03"+!
! Y036-!
1Y`I!Y03#!
! Y0?80F!
! Y0+!
1Y`I!Y0+"F!
2Yb! Y04+.!
2Yb! Y0","6-!
! Y0"#+.!
! Y00+!
! Y0>3.!
1Y`I!Y08F!
1Y`I!Y08#!
! Y08#"6-!
1Y`I!Y06F!
! Y06,?!
1Y`I!Y0#+!
! Y>"0"+!
! Y-93.!
1Y`I!Y->6,?!
1Y`I!Y-#30?!
2Yb! Y/+0"6-!
2Yb! Y/+06-!
2Yb! Y/"0"6-!
2Yb! Y/","6-!

1Y`I!Y/0+"F!
1Y`I!Y//3.!
! Y//+!
2Yb! Y//+,"3-!
! Y//8!
! Y#30?!
! Y#+!
! Y#"9!
! Y#",!
2Yb! N30>3.!
2Yb! N30>+.!
! N30>4.+,!
! N3.+0"!
! N3.+0"6-!
! N3/.8906-!
! N360!
! N360"!
2Yb! N360","6-!
! N3606-!
! N36#+0!
! N+?+.!
! N+.!
! N+.803"!
! N+/+.!
! N+/.6-!
! N+//+.!
! `3?>3,,!
UMU! `3F3+0!
UMU! `3FF+0!
1Y`I!`34,30?!
1Y`I!`34,3.!
1Y`I!`34,B3.?!
1Y`I!`34,#30?!
! `30F!
2Yb! `3,?+.!
! `3,?",30?8!
2Yb! `3,?",3.?!
2Yb! `3,?",3./!
1Y`I!`3,?80F!
2Yb! `3,?8.!
1Y`I!`3,?60!
1Y`I!`3,4#30?!
1Y`I!`3,4#3.?!
! `3-+,"6-!
! `3-9!
! `3->6-!
! `+30F!
2Yb! `+4+,"6-!
2Yb! `+4","6-!

! `+B3.?6-!
1Y`I!`+"?3.!
1Y`I!`+"?+.!
1Y`I!`+"?80F!
1Y`I!`+"?60F!
! `+"+.!
! `+"+./!
! `+",3./!
! `+",B3.?!
! `+",B80?!
! `+",B80/!
! `+",60F!
! `+"60F!
! `+93.?!
! `+93.?"6-!
! `+9+./!
! `+0-"6-!
! `+,B80?!
! `+,B80/!
! `+87+.4!
! `+87+./!
! `+/-"6-!
! `"4,30?!
! `"93.?!
! `"93./!
! `"9+./!
! `"9B3.?!
! `"9>8,?!
! `"9/+.!
1Y`I!`"60F!
1Y`I!`"60#!
1Y`I!`830?!
! `830#!
1Y`I!`83.!
! `87+./!
! `8_9>3,,!
! `8?>3,,!
1Y`I!`8?>3.!
! `8?>6,?!
! `89>3,,!
! `803,?!
1Y`I!`80F!
1Y`I!`80#!
! `8>3,,!
! `8,+-!
! `8-+,"6-!
! `8#30?!
! `6?80F!
! `6F",6-!



!$%L!!

1Y`I!`6,80F!
! `A7+.4!
1Y`I!`A?."9!
! `A,+-!
! `A,,",4!
! `A#"9!
UMU! X393."3-!
UMU! X303>8,!
UMU! X308>8,!
! X30#","6-!
UMU! X3>-8,!
UMU! X3>6+0!
! X3,?7+.4!
! X3,?+.!
! X3,?.6P!
2Yb! X3.+6-!
UMU! X360!
! X_BH+0?.6P!
! X+7+.4!
UMU! X+7608,!
! X+?+,"6-!
! X+?+#3.?!
! X+?+#3./!
! X+?+#+./!
! X+?","6-!
! X+?80F!
! X+?80#!
! X+?#3.?!
! X+?#3./!
! X+F."?!
1Y`I!X+40+"F!
2Yb! X+0"3,!
! X+0"6-!
! X+0>+.!
! X+.3,?+.!
! X+.3,?6-!
1Y`I!X+#30?!
! X+#30?6-!
! X+#+.",!
! X"4F.+?!
! X"4F."?!
! X"4F."/!
! X"4B3.?!
1Y`I!X"40+"F!
1Y`I!X"40+"#!
! X"406,?!
1Y`I!X"4>6,?!
2Yb! X"4,8.!
1Y`I!X"46.?!

1Y`I!X"46.?+!
1Y`I!X"4#30?!
1Y`I!X"4#30?+!
! X"4#30?6-!
! X"4#3.?!
! X"4#3./!
1Y`I!X"4#3/!
! X"93./!
! X">+,!
UMU! X">+8,!
UMU! X">8,!
! X",4#30?!
! X","6-!
! X"-/8.!
! X"#3.?!
! X"#+./!
! X9HA,,",4!
! X9E,B8F!
! X03-"6-!
! X8F6-!
! X8,!
! X8.+,!
! X8.,!
! X/3-"6-!
! X/3/"6-!
! X/+F3,!
! X/+F3,6-!
! X/+FF+,!
1Y`I!X/+",3.!
1Y`I!X/+",60F!
! X/+"#+,!
1Y`I!X/+,!
1Y`I!X/+,3.!
1Y`I!X/+,+.!
1Y`I!X/+,4.">!
! X/89F0+/!
! X/.A>!
1Y`I!X/.A>>+!
1Y`I!X/W.9+.!
1Y`I!X/A.9!
1Y`I!X/A.9+.!
1Y`I!X#+",!
1Y`I!X#+,!
1Y`I!X#+,?!
! X#+.?B80/!
! X#+.?.6P!
! X#+.,+.!
1Y`I!X#+..+!
! XW0#+-/+.!

! XW#+.!
! XA0F+-/+.!
! XA0#F+-/!
! XA.+,!
! XA.,!
! @30>3,!
! @3,?+!
1Y`I!@3.30?!
! @+3.?!
! @+B3.?!
! @+B3./!
! @+87+.4!
! @+8?8.!
1Y`I!@+.H+!
! @+6-!
! @"?+>3,,!
! @"00+.!
! @",4#30?!
2Yb! @","6-!
2Yb! @",6-!
UMU! @87"3-!
! @87W!
! @8?+!
! @8?"-!
1Y`I!@800+F!
1Y`I!@800+#!
1Y`I!@800A#!
! @8>!
UMU! @8>3-!
! @8,,!
! @8,,",4!
1Y`I!@8.!
1Y`I!@8.30?!
1Y`I!@8.30F!
1Y`I!@8.30#!
1Y`I!@8.7+.4!
1Y`I!@8.?!
1Y`I!@8.+!
1Y`I!@8.F",,!
1Y`I!@8.4+".!
1Y`I!@8.4+.!
! @8.9"0?!
1Y`I!@8.0+F!
1Y`I!@8.0+"F!
1Y`I!@8.0+"9!
1Y`I!@8.0+"#!
1Y`I!@8.0+#!
! @8.0W!
1Y`I!@8.0A#!
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1Y`I!@8.>8?!
1Y`I!@8.80F!
1Y`I!@8.80#!
1Y`I!@8.-/+",!
! @8.-/+0"6-!
1Y`I!@8.-/+,!
1Y`I!@8.#30?!
! @8.#"9!
! @8--+,!
1Y`I!@8-/+,!
! @.3,+!
2Yb! @.","6-!
2Yb! @.",6-!
1Y`I!@.8,?!
1Y`I!@.60-!
1Y`I!@.W44!
1Y`I!@.W4#+!
1Y`I!@.W#+!
! @W4+!
! @W#30?!
1Y`I!@A00+F!
1Y`I!@A00+#!

1Y`I!@A008#!
1Y`I!@A00AF!
1Y`I!@A00A#!
1Y`I!@A.08#!
1Y`I!@A.."-!
! @E0+!
! ^0."9!
! ^.-",!
! b307+.4!
! b30?+>3.!
! b3006F!
! b30/+.!
1Y`I!b+43.?!
! b+0H3>!
! b+003-!
! b+006>!
! b+.,+.!
1Y`I!b"?3.!
! b"?>3.!
1Y`I!b"43.!
! b"448!
! b"9/8.!

! b"0F.+?!
! b"0B+0>!
! b"003-!
! b"00+">!
! b"00+>!
! b"00"3>!
! b"006>!
! b"00W!
! b"0>3.!
! b800+./!
! bA0,+.!
1Y`I!d,4#3.!
1Y`I!e-/+,!
! e#.+!
1Y`I!eW+0!
1Y`I!eW-/+",!
1Y`I!eW-/+,!
1Y`I!eW#",?!
! f4+!
1Y`I!f,+!
1Y`I!f->6,?!
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